Megje/enik ezen lap hetan
kint kétszer: *

Sifrktsztöfiégf iroda

csütörtökön és vasárnap.

£«psi-Szentgyörgyön
ref. kollégium épületében, hová
_ lap szellemi részét illető
közlemények küldendők-

ELŐFIZETÉSI FELTETEK
Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . 1 fit 50 kr.

Kiadó hivatal:
^OLLÁK

Hirdetmények dija:

JAÓ R

könyvnyomdája és könyvkereskedése,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérrnentesen intézendok.

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij kallin 30 kr.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgvzdászati lap.

A. „ ü f á r t t m s z é k í

háziípar-egylefc1'

és

a

tl,sepsí-szentgyaFgyt

önkéntes

tűzoltó-egylet"

Nyilttór sora 15 kr.

hivatalos

közlönye.

Úgyde, mint fennebb jeleztük : a lótenyész- lovagló öltönyök, *gyenruha-kelmék kocsisok, lotéssel s helyesebben a ló hasznosításával egy cso- vászok stb, számára, köpeny-kelmék, takarók a
lábhoz kocsizás közben. 3) Takarók a nyereg alá
mó iparág áll összefüggésben.
Az Erdélyi Gazdasági Egylet folyó évi októB r a s s ó n a k s az összes erdélyi részeknek posztóból és filcből, lótakarók, pokróczok stb. 4)
ber hó elején tartja meg rendes vándorgyűlését
olyan börindustriája van, mely nem épen jelenték- 4) Keztyük kocsizás és lovaglásnál. 5) Kalapok
Sepsi-Szentgyörgyön, a hol ugyanez alkalommal
telen ; az erdélyi részekben sok és jó szerszámfa- ugyané célra. 6) Prémek, bőrkeztyük prémesáuruk
kiállitás rendeztetik állatokból, gazdasági terméanyag van, mely szekér- és kocsigyártáshoz igen stb. 7) Utazási kellékek (bőrönd stb). 8) Kocsiszőnyekből és háziipari cikkekből.
alkalmas, a vasipár is kezd emelkedni, — Brassó nyegek.
Szintén ez időtájt Brassóban a fogarasi m.
d) osztály: Nyersbőr és kidolgozott bőr, megyárt pokrócot, durvavásznat, lótakarót stb. lovagló
kir. állami ménesből egy csomó szép ló eladásra
szerszámokat most is exportálunk már Romániába; lyet kocsik, lovaglóeszközök és lószerszámok előfog kerülni.
p. o. csak az utolsó negyedév alatt is csupán Bras- állításánál lehet használni.
Minthogy a lótenyésztéssel egy halom olyan sóból 107.21 métermázsa bőráru vitetett Romániáe) osztály: Luxus-szekerek és szánkák.
iparág van kapcsolatban, melyek hazánkban már
f) osztály : Közönséges szekerek és szánkák
ba ; szekér és szánka pedig 154 darab. — Mindez
örvendetes fejlődésnek indultak, vagy pedig naazt tanúsítja, hogy ez irányban, habár csak a kez- a mindennapi használatra, festve vagy festetlenül,
gyobb virágzásra emelhetők : önkényt merült fel
det kezdetén vagyunk, de van külkereskedelmünk lakkozva, teljesen felszerelve, vagy nem, teherhordó
az eszme, hogy Brassóban kiállitás rendeztessék
Kj
Románia felé. És ez a kereskedelem megérdemli, szekerek.
azokból az iparcikkekből, melyek a ló mint házi
hogy ápoljuk, fejlesszük, gyámolitsuk, mert azzal
állat alkalmazása tekintetében jelentőséggel birnak
A p o l i t i k a i é r v e k e t , i r j a az „ E l lótenyésztésünket és igen sok iparágat emelhetünk
s egyúttal a bel- és külföldi kereskedelemnek tárl e n ő r " melyekkel ellenzékünk élt vala azon révirágzásra, melyeknek nagy jövője van épen a mi genmult időben, midőn még a levente nemes gergyait képezik.
erdödus hazarészünkben.
jedelmei emelék lelkét — a politikai érveket kiA hasznos produkció feltételei sorában kiváló
Minthogy pedig a fogarasi állami ménesből vertük kezéből. A hazafias agodalom szivárványos
helyet foglalnak el az elegendő természeti tőkék
azok a lovak, melyek eladásra szemeitettek ki, — buborékjait, melyeket szorgalommal és kitartással
s azoknak helyes felhasználása, továbbá az iparelég nagyra feszitettek volt, megsemmisítette a téelőször az idén fognak Brassóban eladatni: ennél nyekből szóló igazság lehelete. Csak egy fegyvere
ágak helyes kiválasztása és azoknak a szorgalmas
fogva idő- és alkalomszerű épen akkor, midőn a maradt az ellenzéknek : a koholás s meg kell valfelkarolása, melyeknek a természeti és helyi vigazdasági vándorgyűlés is épen itt a szomszédban lanunk, hogy ezzel mesterelileg tud bánni] A miszonyok a legkedvezőbbek.
fog tartatni s tagjai valószinüleg Brassót is meg- nap ellenzéki lapjaink minden kétséget kizáró moTény, hogy az erdélyi részekben még mind látogatják, egy szakkiállítást rendezni lovaglási és dorban azt a hirt közlék hogy a hatvan gyalogezred mozgositási parancsot kapót. Erre nekünk
tenyésztenek olyan lovakat, melyeknek általában
kocsiipar árukból s általában azokból a cikkekből, Bécsból távirják, hogy illetékes körökben e hirt a
elismert értékük van. Ugyanis a folyó 1879. évi
melyek a lóhasználattal bármikép összefüggésben lehető legnagyobb határozotsággal koholmánynak
első negyed alatt csak Romániába 1182 ló vitetett
nyilvánítják. Mi ezzel szemközt lelkére szólunk elvanuak.
r
ki, még pedig a nagyobb rész a verestoronyi, de
E kiálllitás programmja a következő volna : lenzéki lapjainknak, mondjuk nekik, hogy az isten
nevében szidják Andrássyt muszkacinkosnak, Tinem csekélyebb számban nemesebb fajú lovak a
I. C s o p o r t : szekér* és szánka-gyártás s szát hazaárulónak, de ne legyenek oly lelkiismetömösi szoroson át.
retlenek, hogy oly koholmányokat közlenek, a meHa a lóvásárügy, nevezetesen a jobb fajta lo- másféle ez iparághoz tartozó cikkek.
lyek az országnak ezer meg ezer családját ejtik zaa) osztály : 1) Faanyagok szekér- és kocsi- varba nyugtalanságba, aggodalomba. Csakugyan
vak eladását illetőleg Brassóban jobban rendezve
volna; ha az egészséges és biztos elhelyezésről gyártáshoz, feldolgozatlan (nyers) és félig feldol- megtörtént, hogy a „Napló" félig meddig tisztességondoskodnának s végre ha főkép jó, tiszta és gozott állapotban. 2) Szekérkenőcs, szekér- és ko- gesen adta ohasóinak tudomásul a cáfolatot. Az
világos istállóhel)iségek és a lovaknak mint teher- csitisztogató szerek, kefék, pokrócok. 3) Festékek, „Egyetértés,, azonban hive maradt e tekintetben is
azon furcsa elveknek, melyek e lap sajátságait kéhordó, lovagló vagy luxus-állatoknak bemutatása festő anyagok,"festő olajok (Firneisse) stb. 4) Sze- pezik. A cáfolatot ugyanis ezen megjegyzéssel
céljából megfelelő terek volnának : bizonyosan na- kérhez és kocsihoz használt kosárfonó munkák.
toldá meg : „Miután a tapasztalás arra tanított,
gyon emelkednék lókivitelünk Románia felé, és a
b) osztály: 1) A szekér vasalkatrészei kész hogy a mi félhivatalosaink cáfolatainak csak kötve
brassói lóvásárok az aldunai tartományokra nézve és félig kész állapotban kocsik, szekerek, teher- higyjünk, most sem tudjuk, hogy komolyan veendő
nem csekély jelentőségre emelkednének, annyival hordó jármüvek számára, tengelyek, kerékráfok ezen legújabb dementirozás."
is inkább, mivel a romániai vasúti csatlakozás lé. stb. 2) Erctárgyak, kocsi- és istálló lámpák stb.
Teljes közönynyel fogadjuk, hogy hisz-e az
tesitésével a Ruscsukkal való összeköttetés is megc) osztály : Posztók és olyan paszomántos „Egyetértés" állításainknak vagy nem ! de itt nem
leszen, de sőt maga Románia már régi idők óta munkák, melyek a kocsigyártáshoz szükségesek. is arról van szó, hogy hitelt érdemlünk-e mi, hanem arról, hogy hazudott-e az „E— s", amidőn oly
biztos piac lovaink számára.
2) Posztók és kelmék hölgyek és férfiak számára, biztossággal közölte a hatvan gyalogezred moz-

Az Erdélyi Gazdasági Egylet vándorgyűlése és még valami.

Fürdői tárca
Tusnád 1879. julius 29.
Tikkasztó hőségben; porfellegben „landpartizni" egy rozzant „kóboros" vagy „ekos" szekérben, miként a székely szokta a födeles szekeret nevezni nem épen valami kellemes, még ha oly
szép szemek társaságában utazik is az ember, mint
a milyeket 5 óra hosszat alkalmam volt tanulmányozni, a mig Erdély legklassikusabb fürdőjére,
Tusnádra megérkeztem. No hanem itt minden por
és meleg által okozott kellemetlenség feledve lett,
mihelyest fürdővendégképessé csíphettem ki magamot.
Ám dicsérje a sweitzi, vagy a cosmopolita
angol „Helvétia hótakart tetőit" a külföldieskedő
magyar mágnás Karlsbad, Marienbad, vagy Baden-Baden világhírű forrásait: én azt mondom,
hogy Tusnádban összegezte mindezeknek szépségeit a teremtő. Az örökzöld fenyves reményre
hivogató arculatjával, az itt ott kibukkanó, égfelé
merebező sziklacsoportozatok, a melyeket csak a
solyom és a sas mer megközelíteni, a szülője kebléről levált trachyt darabokon áttörő Olt csendes
morajával, játszi habjaival oly kép, a melyeket
csak látni, a melyben csak gyönyörkedni lehet,
de leírni nem. A pásztor kürt andalító kangja, midőn a kedvest hívogatja, a leány biztató éneke rá:
„Tiéd leszek, tiéd leszek koporsom bezártáig"
oly megható, oly szivhez szóló a milyet csak a
székely földön lehet érezni.
*

*

*

Ha Petőfi megénekelte az Alföldet a „zordon
kárpátok" rovására, ha ő ott szeretne élni „mint
Arábiában a szabad beduin:" én itt élnék, itt laknám mindig a szép Tusnádon, a zugó fenyvesek
hazájában,
Hol a vihar fogantatik
S szül a menydörgés száz harsány fiút
Hol a havas rózsája busul
S a törpe fenyvek tengő szára fut.
Ha Petőfit a homokbuckás Alföld annyira
feltudta l e l k e s í t e n i a természet szépségei
iránt, mennyivel magasztosabban tudta volna megénekelni a tusnádi völgyet, ha itt született volna
ő ezen a tájon.
*

*

*

Midőn Tusnád szépszégeit magasztalom, midőn az áldott természet müvein annyira tudok lelkesülni : távol legyen az én tőlem, hogy az ember
alkotta müveket is magasztalá3om keretébe vonjam. Igen sok, nagyon is sok hiányzik míg Tusnádról, hogy világfürdővé emelkedjék, pedig a
természet pazarul szórta itt áldásait, mintegy segitni akarván a tevéketlenségben megrögzött für
dőbirtokossásfnak. Kényelemről, épen mint a legtöbb honi fürdőn, szó itt sem lehet ; csak egy van
a miben nem tágít még a külfölni fürdők előtt
sem — a drágaságban. Legnagyobb baj az, hogy
a háztulajdonosok, mint a vendéglősök kényök
kedvök szerint hágtatják a lakszobák és ételek
árát. Hiányzik a concurrentia és uralkodik a monopólium. Pedig jó lélekkel a háztulajddnost sem
lehot vádolni. Sokkal nagyobb sulylyal nehezedhetik a vád azon külföldieskedő urakra a kik
megengedi!:, eltűrik azt, hogy az ők pénzükön

Csaszlau vitéz népe palotákat emeljen, a helyett,
hogy itthon az édes honit pártfogolnák, előbbre
segítenék. Aztán ha kérdi valaki, hogyr miért nem
jönnek honi fürdőre, rögtön készek a honi felelettel, hogy mert nincs kényelem, nincs elegendő mulatság stb. Gyenge érv egy hazafi előtt. Tőtök
függ, hogy kényelmessé, mulatságossá tegyék.
Tehetnék is, ha nem volna átka a magyarnak
idegen schleppek után futkosni, egyebütt keresni
azt a mibe itthon lépten nyomon belebotlik.
*

*

*

A kit jó szerencséje azzal ajándékozott meg,
hogy az idén látogassa meg Tusnádot az jól teszi,
ha jó tömött erszényt hoz magával. Szerencsések
voltak azok a kik korán jöttek, mert még kaptak
meglehetős jutányos áron szállást, holott erről szó
sem lehet, pedig még néhány kiadó szállás találtatik. A kik kényelmesen szeretnek enni, azoknak
ajánlhatom a „három huszár"-hoz cimzett vendéglőt becses figyelmükbe. Áll pedig a kényelem abból, hogy itt minden tál étel után szivarra gyújthat, vagy ha ugy tetszik sétálni is elmehet, minthogy a pincér urak erre elegendő időt engednek.
A jó „borsos" ételek mellett kitűnő „rabló vallató"ról is van gondoskodva, a mi pár hét alatt képessé teheti az embert arra, hogy a fürdőt necsak
luxusképen, hanem szükságből is használja. Kü,
lönben Tusnád annyi haladást még is mutat fel,
hogy a sétatérre bigyeztettek néhány lámpátvagy mint egy jó ismerősöm magát kifejezte: leviccelték a holdvilágot. Ez atyai ^vndoskodást
ajáoljuk az illetők figyelmébe, a fürdő többi részeinek kilámpásitása tekintetéből is.

gósitását. Vagy volt az „E—s"-nek megbízható dacára azonban minduntalan más meg más kacsá- ajánlja ő is, hogy ezen felső népiskola alakíttasadata, midőn ama hirt közié vagy nem voit. Ha kat tálaltak fel közönségnek. Majd azt híresztelték sák át polgári iskolává.
volt, akkor maga ellen vétkezik, midőn a mi cá- hogy holnap holnapután de mindenesetre a legköC s á s z á r Bálint: a város közönsége nevéfolatunk ellenében azzal fel nem lép, ha pedig nem zelebbi napokban indulnak csapataink Novi-Bazárba ben szól. A helybeli felső népiskola fennállását a
volt, akkor rajtunk a sor kérdeni, vájjon micsoda majd pedig azt hangoztatták, hogy a kormány a város nem ohajtotta s nem óhajtja ma sem. A képfrivolitás az, ilyen hireket szilárd alap nélkül or terv kivitelétől elijesztetett és előliatolásunk ad ca- viselet ezen véleményét jegyzőkönyvileg is kifeszággá bocsátani és ki azj a ki lelketlenül játszik lendas graecas napoltatott el. Mindezen változatos jezte ; ő tehát a közönség nevében kéri ezen iskoaz ország érdekeivel, a nemzet nyugalmával és állításokkal szemközt ismételve hangsúlyoztuk, lának, mint ilyennek beszüntetését.
hitével, mi e, vagy az „E—s" ? Csináljen e kérdésre hogy e percig sem a menés, sem a maradás nincs
R é v a y Lajos : Mikor ezen iskola felállításárimet a collega ur, ha tud.
elhatározva, hogy a bizottság leielét várjuk és csak ról volt szó, már akkor belátta, hogy ez nem lesz
Ellenzékünk taktikájának
egy azután fog a kérdés eldöntetni.
életrevaló. A tapasztalat, az eredmény meg in mumásodik érdekes momentumával találkozunk a
A n a p o k b a n a „ N.- f r. P r . " ugyanis azt tatta, hogy feltevésében nem csalódott. A felső
„B a d a r o r s z á g"-ban, amint a politikai élet el- hirdette, hogy Szerajevoból már nagyszerű élelme- népisk. mégmost egy „zsákutca", melybe bejutni lekeresztelte ama habarék-közlönyt, mely a haza zési szállítmányok mennek a déli határhelységek het csak s kimenni nem. Nincs azonban azon nészent nevével burkolgatja szentségtelen működését. felé és hogy az előőrsi szolgálat ugy rendeztetett zetben, hogy cz megizüntettessék, hanem óhajtja,
Midőn külügyi hivatalunkban az Alimpicscsel való mint háború idejében. Hozzá tevé e lap, hogy a hogy olyan intézetté fejlesztessék, mely viszonyba
alkudozásuk befejeztettek, ez azon értelemben je- két kormány biztosait 4—5000 emberünk fogja ki- hozatván másnemű, felsőbb tanintézetekkel, az élet
lentetett a közönségnek, hogy a szerb ügynökkel kísérni — testőrség gyanánt. A „Wiener Abend- szükségleteinek inkább megteleljen.
tisztába jutottunk az idevágó kérdések egész ösz- post" ezen adatok összegét légből kapottnak nyilE l n ö k : Miután a többség a helybeli felső
szege felett; de Alimpics ép oly kevéssé volt felha- vánította. Erre nekiáll egy másik ellenzéki lap ós népiskolának jelen szervezetében való fennállását
talmazva az ügynek eldöntésére s véglegezésére vezércikkben magyarázza ki e cáfolatból hogy nem nem óhajtja, az értekezlet megállapodása gyaiánt
mint a magyar-osztrák megbízottak. A létrejött megyünk Novi-Bazárba, hogy azt a kormány az kijelenti, hogy ez intézet beszüntetendőnek vélemegállapodások definitív elfogadása után tehát a 2 „Abonpost"-ban egész világosan kijelenti. A mi el- ményeztetik. Egyszersmind felteszi a második kérkormány megbízottai minden részletre nézve meg- lenzéki lapjaink rögtön utána járják a bolondját. dést: „minő tanintézetté óhajtaná az értekezlet átegyeztek sőt fogalmazták az okmányt is, mely a Tudják miért ? Igy készitik elő furfangosan a vá alakíttatni a helybeli felső népiskolát."
megkötendő szerződés pontozatait tartalmazza. Ez dakat. Ka későbben a kikü'dött bizottság véleméC s á s z á r Bálint: A helj'Deli felső népiskola
elég világos és egyelőre elég siker is, mert a két nye mégis olyan talál lenni, hogy egy két hónap
fél bizottai csak ismerik kormányuk intentióit és múlva iudulnak Novi Bazárba, akkor az ellenzéki helyett mülakatos tanmühelylyel megtoldandó polha ők mei,' bírnak egyezni, fel lehet tenni, hogy urak erkölcsteljes megütközéssel azt fogják hirdetni: gári iskola felállítását iuditványozza. Az indokok
meg fognak egyezni a kormányok is. A tények „Lám megint hazudtak, mégis csak mennek, pedig kifejtésére GöncziJP. minist, tanácsos urat kéri fel.
ezen igazsághü előadásának ellentmondott a „N. hányszor jelentették ki, hogy nem fognak menni."
K ü n l e József: Igen érdekesen és több hefr. Presse" azt állítva, hogy nem mentünk semmire
lyen élénk tetszésnyilatkozatok között hosszasabKonstatáljuk^
tehát
újra
meg
újra
a
tényálhogy semminemű egyezkedés nem történt és miban szól az ipar rendeltetéséről, az ipar hasznáról
dőn a félhivatalos dementiket figyelembe venni vo- lást rövideden. A Novi-Bazárba való előnyomu- egy kultur államban. Elmondja, hogy oly országnakodott az államügyészség utján küldötték neki lást illetőleg a további intézkedés a kiküldött osz- nak, melynek ipara van, élete is van. Csak az ipar
a végprotokollom azon tételeit, melyek a kormány trák-magyar és török bizottság nyilatkozataitól ad erőt a társadalomnak ; ipar nélkül hanyatláspárti hírlapok jelentéseit bizonyították A „Nr. fr. lügg egyrészt másrészt pedig a kormány azon szi- nak indulnak az államok. A hol nincs ipar, ott
Pr." azután közölte az illető okmányokat, melyek lárd elhatározásától, hogy valami komolyabb áldo- gyenge az állam élete ; csak ott virágzik a nép
csakugyan a mellett tanúskodtak hogy a két fél zatokat az ügy ne követeljen. Minden ezzel ellen- erkölcsi és anyagi tekintetben, a hol az ipar áltaminden némi fontosággal biró részletre nézve meg- kező állítás üres combinatio vagy"ros'zhiszemü ko- lánossá lett. Érdekes esetet hoz fel egy budapesti
egyezett. A „N. fr. Pr." azonban e kérdésben is holmány.
gépgyárnál történt látogatása alkalmából arra
ellenzéki álláspontot foglal el. Miért ? nagyon
nézve, hogy a magyar mennyire nem látható
könnyű kitalálni. Az osztrák állainvasutnak érdeke A Mromszéki felső népiskolák érde- még a gyári munkások között. Ott ugyanis,
forog szóban ellentétben a magyar érdekkel és a
bármerre fordult, mindenütt n é m e t ü l , c s e h ü l ,
keben tartott értekezlet.
„N. fr. Pr." nem érzi magát hivatva a magyar érolaszul beszéltek s magyar ember a roppant mundekek védelmezésére Ebben még van ész és lo, ika
kások között csupán h é t volt. Az igazgatóhoz e
S.Szentgyörgy, 1879. jul. 28.
sőt tán egy kis hazafiság is. I~)a hol találjuk e
feletti csudálkozását kifejezendő, kérdést intézett
G ö n c y Pál, miniszteri tanácsos jelenlétében s azon választ nyeré : „Die ungaren lernen nichts 1"
szentháromság nyomát a „Badarország"-nak azon
kifakadásaiban, melyekkel ezen ügyben is a „N. P o t s a József főispán ur elnöklete alatt folyó hó Szeretne olyan embereket küldeni fel pl. oda is,
fr. Pr." mellé áll ? Hát csakugyan abban áll az 26-án tartatott meg azon értekezlet, melynek meg- az állam által subventionalt gépgyárba, kik itt
uj divatú ellenzék feladata, hogy az érdekeit min- állapodása felöl lapunk mult számából már érte mit n á l u n k szerezték meg arra a szükséges előkédenkor s mindenben prédává bocsássa ? Hanem az olvasó. Az értekezlet minden részletében tanul- születeket. Csakhogy fájdalom, ma az iparosságnak
persze azok részéről, a kik Sturm és Giskráéknak ságos volt, elannyira, hogy mi kedves szolgálatot nincs népszerűsége. Minden ember ur és tanitó
fáklyás zenével akartak tisztelkedni, még ilyesmin vélünk teljesíteni, mikor most utólagosan az érte- akar lenni, mesterember senki sem szeret lenni.
sem szabad csodálkozni. Azt szokták mondani, az kezlet lefolyásáról részletesebb tudósítást közlünk. Nálunk mesterember a legalsóbb néposztály. EnA mondott napon, d e . 10 órakor nyitotta nek pedig hátrányait nagyon is érezzük mindnyáőrültségben is van medhodus. Ellenzéket illetőleg
ezt meg "•kell fordítani: „Ebben a methodusban meg főispán ur az értekezletet, melynek tagjai a jan. Szükségét látja egy oly tanintézetnek, melyközig, bizottság és gondnoki kar képviselőiből ál- ben bizonyos mesterségre való előkészületet sze
őrültség van.
lottak. Elnök ur megnyitó beszédében előterjesz- reznének meg az ifjak, kik aztán tovább folytatM i l y e n s z o m o r ú t ü n e m é n y a z e 1- tette az értekezlet célját: a három s különösen a hatnák s magasabb tökélyre emelhetnék a kül1 e 11 z é k n á l u n k , olyan mulatságos tud lenni helybeli felső népiskolának megfelelő szervezete földi vagy hazai gyárakban itt szerzett ismeretüket.
néha-néha a Lajtán-tuli. Hetek óta beszélnek a felől tanácskozni, — a tagokat üdvözölvén, a gyű- Hogy minő jellegű legyen ez iskola, még nem
Novi-Bazárba való előhatolásról. Eleinte rémítő lést megnyitotta.
tudja, csak a főbb vonásokat adta meg hozzá s
dolgokat meséltek azon veszélyekről melyek előJegyzőül Vajna Sándor kir. tanfelügyelő kére- felkéri Göncy Pál min. tanácsos urat, adja meg e
nyomulandó katonáinkat fenyegetik. A kormány tett fel.
tárgyban a szükséges felvilágosítást.
erre egész őszinteséggeFtudatja az tényállását. A
E l n ö k kitűzi a tanácskozás tárgyául szolporta és Ausztria-Magyarország részéről megbízot- gáló első kérdést, hogy a helybeli felső népiskola
G ö n c y P á 1 min. tanácsos : A mult évben
tak fognak kiküldetni annak megállapítására, mily jelenlegi szervezete mellett megállhat-e ?
a gondnoki kar a közig. biz. utján felterjesztést
utakon haladjanak elő katonáink, mely helységeküldött
volt a közokt. minisztériumhoz, melyben
A kérdéshez első sorban K ii n 1 e József orsz.
ket szállják meg, hol biztosságban vannak egyrészt képviselő szólott. Ö — úgymond régebben is fel- világosan ki volt fejezve, hogy itt a felső népiskola
s hol másrészt ellátásuk nehézségek nélkül tör- fejtette, hogy a helybeli felső népiskola, mint ilyen ilyen szervezetében a gazdasági szakosztályai, meg
ténhetik. Tudjuk azt is, hogy a porta csak nemrég nem felel meg feladatának. Nem felel meg pedig nem állhat. A közokt. minisztérium, hogy az ügyet
nevezte ki Husszein pasát biztosául és hogy ez azért, mivel népünk, mely gyermekét neveltetni minél behatóbb tanulmányozás alá vehesse, válaa napokban indult el Konstantinápolyból, Várnán akarja, egyszersmind kenyeret is akar biztositni szában egy e tárgyban leküldendő miniszteri biz •
,5 alkalmasint Budapesten keresztül vévén útját fiának ; ha áldozatot hoz, azt azért teszi, hogy biz- tos előterjesztésétől tette függővé további intézkeSzerajevóba. A tényállás ezen alapos ismeretének tos pályát nyújtson, üzt a felső népiskolai intéz- déseit. A min. biztos az ő személyében lett ki
mény jelen szervezete mellett meg nem adja a ta- küldve s mint ilyen, az alkalmat örömmel használja
A mult héten itt volt Nyéki színtársulata. A nuló ifjúnak s azért a helybeli nagy tanintézetet fel, hogy e kérdésben nyilatkozzék. Nyilatkozik
födött sétányban tartott négy előadást. A szerep- (ref kozéptanoda) inkább tartja céljainak megfelelő ugy, a mint a helyi viszonyokkal megismerkedhelők az egy Aradinét kivéve mindnyájan gyengék iskolának. A városi nép polgárai szintén nem ok- tett s a mint ismeri a kormánynak e kérdés köés mégis örvendettünk ittlétüknek, mert legalább tattatják itt gyermekeiket, a vidék gazdaközönsége rüli intentióit. A közelebbről tartott közoktatási
négy estén kiragadták a t ü r d ő t egy hangú pedig, mely a gazdászati szakosztály kedvéért enquette kimondotta, hogy különösen mostanában
ságából. Közönség mindig nagy számmal volt, a mi küldi be gyermekét, nem látja elérve az ohajtott az elméleti ismeretek megszerzésére szánt módozaaz itteni magyarságnak csak dicséretére vállhatik. célt. Gazdasági szakosztálylyal összekötött taninté- tok áramlata, ha igy tart tovább is, mihamarább
Megjegyzem, hogy a fürdővendégeknek legalább zetnek itt helye nincs. Nézete szerint egy gazda- elsodor bennünket. A gyakorlati élet postulatumai
is kétharmada magyar, mely ritka eset onnan ma- sági intézet sokkal inkább prosperálna vidéken, háttérbe szorulnak á theoretikus tudnivalók mellett.
gyarázható, hogy az előpataki cura még mindig hol a gazdaközönség közvetlen tapasztalatot sze- Dolgozni kevés ember akar, ur lenni mindenki
tart. Majd ha ennek vége lesz reméljük, hogy a rezhetne az ott látott és hallott gyakorlati és el- szeretne. Ez' a társadalom nyomorúsága. Majdnem
mostani körülbelől 800 vendég ezerre is fel fog méleti gazdasági teendőkről. A helybeli gazd. minden ember hivatalnok kivánna lenni, a korszakosztály is tehát, mint ilyen, beszüntetendő. mány pénztárából szeretné fizetését venni s ha erre
szaporodni. Csak legyen hová elszállásolni őket.
Óhajtja azoban, hogy legyen e városnak és vidék- anyagi viszonyai miatt nem képes, lesz napszámos.
Tegnap itt volt Gönci Pál miniszteri osztály- nek a jelenlegi tanintézetek mellett olyan iskolája, Az ur és napszámos között eddig még áthatlan
tanácsos ur néhány sepsiszentgyörgyi ur kíséreté- mely necsak tudományos, hanem egyéb reális ür tátong. Ezen hézagot kitölteni a társadalommal
ben. Megnézték a fürdőt minden irányban, hogy irányt is képviselve, kenyeret adjon a tanulni kezét fogva a kormánynak hivatása. Beláttuk azt
miként tetszett azt nem tudom, de annyi bizonyos, akaró ifjú kezébe. A felső népiskolát jelenlegi szer- mindnyájan, hogy az ujabb időben úgynevezett
hogy a „Három huszár"-ban nem ebédelhettek va- vezetében célravezetőnek nem tartja, beszüntetését „iparosok" a paraszt embernél alább állanak. Az
lami nagyszerűen, legalább az arcukból azt olvas- indítványozza.
ipar fejletlenségének ők maguk az okai. Ha egytam ki. Ily esetben legalább ügyelhetnének egy
szer mesteremberekké lettek, üzletük tökéletesítékissé a vsndéglősők, mert bizony mondom én neH o r v á t h László: A felső népiskola szer- sére nem sokat gondolnak ; iparukon kivül földmikik, hogy az nem válnék szégyenükre.
vezetét illető kérdés a gondnoksági gyűléseket is velésre adják magukat nagy kárára s látható, érez
Bocsásson meg a szerkesztő ur, hogy a szép többször foglalkoztatta már. A gondnokság saját hető hátrányára az ipari fejlődésnek. Ilyen állaTusnádról ily sivár levelet írok. El kellett néhány tapasztalatai alapján ki is mondotta, hogy a felső potban az ipar nem is ipar. Oda kell hatni, hogy
dolgot mondanom, figyelmeztetésül a fürdőbirto- népiskola jelen állapotában tovább meg nem tűr- az iparosok értelmes emberikké fejlesztessenek.
kosságnak, mert a fürdőnek csak ugy szerezhetnek hető. Ezen véleményben osztozott maga a tanitói Hatnunk kell oda, hogy az iparosság elkerülhethitelt, lia a vendégek kényelmére igyekeznek min- kar is. Itt nincsenek nagyobb birtokosok, tehát len segédeszközét, az a l k o t ó rajzolást megtaden kitelhetőt meglenni, ha odahatnak, hogy a az ifjú hasznát sem venné a gazd. szakosztály által nulhassák. Korunkban az ipar, különösen a fa fém,
puklikum jó és olcsó szobát kaphasson, ha a ven- nyújtott ismereteknek. Hanem igenis van szükség vás és agyagipár felé, azok tökéletesítése, hasznodéglősökjttem egyedül saját hasznukra gondolnak, olyan tanintézetre, melyből a növendékek minél sítása felé vergál. A suszter, timár, stb. mesterhanem a közönség zsebére is. Jövő levelem talán hamarább pályára juthatnak el. Ilyennek tartotta ségek kevesebb alkotó tehétségre utalják az ema gondnokság a polgári iskolát, honnan a távírda, bert, mint az előbbiek. Azoknak van hivatásuk,
mulattatóbb lesz. Addig is isten velünk !
posta stb. hivatalokhoz felvétetnek a tanuló ifjak. azokat kell minden uton oly magaslatra emelnünk,
Borens.
Ezen álláspontot foglalta el a gondnokság, ezt fe- hogy feleslegessé tegyék a külföldnek eddig még
jezte ki egy hivatalos feliratában is s ennélfogva

gászati szakosztály, úgymond, s e m m i ugyan, a
Értesítés.
nagyon is széles tért elfoglaló produktumait. Erre
céloznak átalában az iparos iskolák; az ilyenek pénzalapot oknélkül sarcolja, de ha ott egy műA nmélt. m, kir. vall. és közokt. miniszter ur
felállításával ezen célt akarja elérni a magyar- asztalos tanműhely állíttatik fel, akkor ezen intézet is meg fog felelni várt céljának. Ha ez iskola f. é. junius hó 28 án 173i8i 1879. sz. a. kelt renkormány.
deletében, addig is, mig az 1874. évi február 5-ről
A mi már most a helybeli felső népiskolát s a müfaragászattal megkezdett irányt a müasztalos 3055 sz. a. kelt min. rendelettel kibocsátott és az
annak polgári iskolává leendő átalakítását illeti, munkák felékitésére használja fel, a gyakorlati 1876. évi 24511. sz. a. kelt rendelettel módosított
örömmel hallotta itt az értekezleten, örömmel győ- élet kívánalmainak eleget tett. A b a r ó t h i felső jog és államtudom, tanulmányi és vizsgálati rendződött meg a vidéken, hogy van itt alkalom, haj- népiskola gazdasági osztályával szépen kiegészíti szer újjászervezése iránt behatóbb intézkedések
lam az iparos szakosztatásra. Említve volt ma is a a célt. A mint meggyőződött, kívánatos, hogy a tétethetnének, a következőkről kívánta az egyetem
vasipar. Hogy valaki magát a vasiparban a kül- gazdasági ágak tudományos alapokon szintén űzes- tanácsat értesíteni :
föld e terén való e 1 ő h a l'ajd o tt állapota mellett senek. A baróthi iskolában minden e célra kiváMivel a fentebb idézett rendeletekkel kibok e l l ő e n kiművelhesse, arra az elemi iskola natos eszköz és alap megvan, csak az szükséges,
a tanulót elő nem készítheti. Az ismereteknek bi- hogy a vidékről bejövö tanuló az intézet helyisé- csátott tanulmányi és vizsgálati rendszer 3 és 5.
zonyos magasabb foka szükséges arra : ilyeneknek gében elhelyeztessék ; szóval a benlakás rendsze- pontja szerint az első és második alapvizsgálat a
találja a felnő nép és polgári iskolát. A polgári is- resítessék. Reményét fejeze ki végre, hogy a me- második illetőleg a negyedik félév végén, ugy
kolák az elemi iskolákban szerzett ismeretekre gye mintt eddig, ez a'apon ezután is támogatni szintén a harmadik illetőleg ötödik félév elején
épitik a továbbiakat. Kellő látkört szerez itt ma- fogja ezen mindenesetre igen hézagpótló taninté- vagy végén is tehető s csak ha ezen utolsó határidőben sem tétetnék le, nem lesz a negyedik illegának a tanuló saját szakmájában s előkészít a zetet.
tőleg hatodik félév a rendes quadrienniumba begyakorlati élet azon ágára, melyre a tanulónak kiA miniszteri tanácsos urnák éljenzéssel kisért
válóbb hajlama van, mely iránt különösebb elősze- előadása után S e e t h a l F e r e n c állott fel. El- számitható, ebből a tapasztalás szerint az követretettel viseltetik. Tanitatik itt a szabadkézi rajzo- fogadja a miniszteri tanácsos ur előterjesztéseit kezik, hogy sokan s különösen a hanyagabb tanulás az alsóbb osztályokban és a mathematikai ala- egészen, általában és részleteiben, csupán azon lók alapvizsgálataikra való készülésüket az utolsó
pokon nyugvó mértani rajz. A felsőbb osztályok kérdést veti fel : nem volna-e célszerű ez iparág határidőre halasztván, a miatt a harmadik, iiletőarra céloznak, hogy ezek alapján a tulajdonképeni mellett a szövészetet is behozni a leendő polgári tőleg az ötödik félévre előszabott tanulmányaikat
ámbár az előadásokra beiratkoznak is, elhanyaal k a i m a z á s b a n gyakorolják a növendé- iskolához.
golják s nem azokra, hanem az előbb letenni elkeket.
G ö n c i P á l : A háromszéki iparegyesület mulasztott alapvizsgálatokra készülnek.
által felállított jszövö tanműhely már rendeltetéséLehet e itt ilyet létrehozni ?
Mivel továbbá ugyanazon tanulmányi és vizsg.
Sem a Kolozsváron felállitni szándékolt ipar nél fogva leányok számára áll fenn ; azonban, ha
iskolára, sem a kassai kis politechnikum-féle inté- akadna a polgári iskola npvendékei közül valaki, rendszer 9. pontja szerint az egyik államvizsgálat
zetre nem tör itt senki. Egy ilyen polgári iskola ki ez iparágban is képezni akarná magát, eljárhat a harmadik tanév végén, de azontúl is bármikor
három alsó osztálya után mellé állíttatik a növen- oda is. De hogy az összeköttessék a mülakatos letehető, miből a tapasztalás szerint az következik,
dék saját mesterségének s megtanulja ott azcn tanmühelylyel, illetőleg a polgári iskolával : nem hogy a hallgatók nagy része a harmadik tanév folyfelsőbb, tudományosabb alapokon nyugvó elméle látja célszerűnek. Most mikor ei egynek kifejlesz- tában tulnyomólag az államtudományi előadásokat
teket, melyek itt mindjárt gyakorlati alkalmazással tésével is valószínűleg küzdelmekkel fogunk szembe hallgatja ugyan, de az államtudományi vizsgálat
bővítve képessé teszik őt arra, hogy azon iparág- szállni: nézete szerint a küzdelmeket szaporitni nem letételét a negyedik évre halasztja s igy ezen
utolsó évben az államtudományi allamvizsgálatra
ban, melyet magának választott, később teljesen ki- volna tanácsos.
való készülés miatt a jogi előadásokat, bár azokra
képezhesse magát. Az első osztályokban a köztaP o t s a J ó z s e f elnök: a baróthi felsőnép- beiratkozott, alig kisérheti kellő figyelemmel s
nulásra szánt órákat az ilyen polgári iskola szapo- iskolát illetőleg a bennlakás szervezését maga
rítja tehát, mig a felsőbb osztályok a kézi ügyes- is kívánatosnak tartja s azt hiszi, hogy a megyei osztatlan tanulmánynyl vagy megfordítva ; mindség elsajátítására törekednek, JA. mülakatosságottörvényhatóság e tekintetben meg fogja tenni kö- ezeknél fogva az alapvizsgálatoknak letételéra
például, melyre ma itt hivatkozás történt, a három telességét. A gazdasági szakosztályra nézve pedig szorosabb határidő állapittatik meg : és pedig oly
felső osztályban annyira elsajátítja a növendék, megjegyzi, hogy az e g y é v e s tanfolyam nem módon, hogy a két alapvizsgálat letehető legyen
hogy teljes birtokában lesz mindazon előismeretek- elégséges arra nézve, hogy közép gazdasági tan- ugyan a második, illetőleg a negyedik félév végén,
nek, melyek őt ugy elméleti mint gyakorlati téren intézetekbe léphessen át onnan a növendék : mig de a harmadiknak illetőleg ötödiknek elején minképesitni fogják mesterségök magasabb fokon le- ha legalább is 2 évre terjesztetnék ki a gazdasági denesetre leteendő legyen s a hallgató a második
endő tovább folytatására. Elmehet innen gépgyá- szakosztály, a felsőbb tanintézetekkel könyebben illetőleg a harmadik tanévre addig föl ne vétetrakhoz, hajó gyárakhoz stb. mert megvettetett az lenne viszonyba hozható ez intézet. Azok, kik kö- hessék, mig e!?ő,[illetőleg második alapvizsgálatát
alap számukra, melyen bizton építhetnek tovább. zép gazdasági tanintézetbe nem mehetnek, itthon sikeresen le nein tette. Akár az első akár a második határidőben egy tantárgyból való felfüggeszMinden embert azonban egy-egy ily pol- könyüszerrel alkalmazhatók volnának ispánoknak, tetése esetén a vizsgálatnak azon tárgyból ismétgári iskola, mely iparszakosztálylyal van öszekötve, udvarbiráknak stb.
lésére hat heti idő adandó a hallgatónak s csak
minden mesterségre, iparágra elő nem készíthet A
G ö n c i P á l : A baróthi iskolára nézve első ha az ismétlést e határidőben síkeresen leteszi,
fém-vasipar terén például egy egy városban ily és fődolog, hogy a többi, elemi iskolák h a t osz- lesz a harmadik, illetőleg ötödik félév neki beszánemű iskola felálK'tatik, melyeknek feladatuk lesz tályuakká fejlesztessenek, hogy szerezhessenek ma- mítható.
olyan embereket készitni elő az ipar számára, kik guknak a kilépő növendékek kellő előismereteket.
A harmadik év végén vagy a negyediknek
minden tekintetben be legyenek avatva mestersé- Ha ez megtörténik akkor a beosztás a berendegükbe. Ez az egyedüli ut mód arra nézve, hogy zés is sokkal könnyebü leend. Ez esetben könnyű elején az egyik államvizsgálat mindenesetre letehazánkban a hanyatlásnak indult ipar virágzásnak volna az első két osztályt három osztályra osztani endő s a negyedik évre csak annak sikeres letéinduljon.
be s a fenmaradt két év gazdasági elméleti és gya- tele esetén az ismétlésre ismét hat hét engedHogy Sepsi-Szentgyörgyön minő módozatok- korlati tanulmányokra fordittatnék. A mi a kö- tetvén.
Tapasztaltatván továbbá, hogy a félévi beirakal létesülne egy ilyen iskola, arra nézve igen zép gazdasági tanintézetekben • való felvételt illeti
nagy fontosságú kérdés az, hogy egy több éven arra nézve csak fél feleletet tud adni. A minisz- tásoknál a jelenleg érvényben álló ,,Tanulmányi-,
át fenállott iskola rögtön beszüntettessék e vagy térium részéről ő Ígéretet tesz, hogy e tárgyban fegyelmi- és leckepénz szabályzat" I. fejezetében
csak lassan alakittassék át. Erre nézve az azonnali megteendik a kellő lépéseket s valószínű, hogy a körülirt módozatok mellett sok időnek a tanulásbeszüntetést teljes lehetetlennek tartja. Nézete sze- közgazdasági miniszter sem fogja megtagadni be- tól és az előadásoktól elvonásával járó s általában
laza eljárás kapott lábra, az érintett módozatok
rint a jelenlegi f. népiskolának mindaddig fen kell leegyezését.
állania, mig a mostani tanulók ott a felső népisR é v a y L a j o s : Nem félti már ez intézet oda fognak változtatni, hogy
a) a quaesturán való beiratkozás a félév
kolai tanfolyamot végezni fogják. A jövö 1879 80- sikeres müködhetéset; szükségesnek látná azonban
dik tanévben ugyanis felállíttatik az I. polgári ha a baróthi iskolát illetőleg a minisztérium mi- első 12 napjára szoríttassák, mely idő eltelte után
b) a quaesturán való beiratkozás csak kari
osztály, a másik két osztály a felső népiskola két nél hamarább köztudomásra juttatni annak a felilletőleg dékáni engedélylyel és pedig három napig,
felső osztályát fogja képezni s igy tovább. Vannak sőbb intézetekkel leendő szerves összeköttetését.
azután
továbbá ezen intézetnek tanítói is, kikről meg van
C s á s z á r B á l i n t : Ilyen berendezéssel és
győződve, hogy képességük folytán tovább is alc) tanácsi illetőleg rectori engedélylyel csak
kalmazhatók lesznek, de szükség lesz a felállítandó felfogással nagy nyereséget lát a baróthi iskolá- 8 napig történhessék.
ból
a
vidéki
gazdaközönségre,
ürömmel
járul
a
polgári iskolához szabadkézi, mértani rajztanítóra
A két utóbbi kedvezményes beiratási engeis kiválóan e tárgyra képesített s gyakorlati ha- miniszteri tanácsos ur előterjesztéséhez.
dély az illető kari dékánok illetőleg a rektor által
S e e t h a l F e r e n c : Tartozik azon nyilat- csakis alapos okokból, u. m : beigazolt betegség
szonnal tudja kezelni azt. Nincs a felveendő iparágra tanítónk. Erre egy ügyes miilakatos kell, ki a kozattal, hogy a baróthi gazdasági tanintézet fenn- a7. egyetem szék helyén való megjelenést gátló
mértani rajzot a maga szakmájára alkalmazva, tel- állásába, illetőleg a helybeli e nemű iskola beszün- természeti akadály vagy tényleges katonai szoljes biztosággal kezelhesse s vezethesse tanítvá- tetésébe csupán azon indokokból nyugszik bele, gálatban létei esetén adatván meg.
mivel Sepsi-Szentgyörgy központi fekvésénél fognyait a kitűzött cél felé.
A tényleges katonai szolgálatban létei illetőva nem bizonyult be célszerűnek.
leg az évi katonai gyakorlatokban való elfoglaltA felállítandó polgári iskola helyiségére nézve
K
ü
n
l
e
j
ó
z
s
e
f
:
A
miniszteri
tanácsos
szakság esetén a rector — tekintettel arra, hogy a
megjegyzi, hogy a felső népiskola mostani helyisége
e célra nem elég, már csak azért sem, mivel az avatott előterjesztését köszönettel vette. Kéri ugy gyakorlatok évenként september hó végéig tartatosztályok száma növekedésével még műhelynek is tekintetni a helybeli gazdasági szakosztályt, mely nak — azoknak, kik e gyakorlatokban tényleg ellenni kell ott. Gondoskodni kell továbbá egy ke- e pillanattól fogva megszűnt. Egyszersmind figyel- foglaltságukat kimutatják az első félévben még
reskedői üzlet viszonyról is, — hogy az elkészített mébe ajánlja Bene József gazdasági szaktanítót, oktober hó 5-ig adhat engedélyt az utólagos bemüvek annak idejében értékesíttethessenek. A ta- ki az intézet beszüntetésének egyáltalában oka iratásra.
A quaesturán történt beiratás után akár a
nítói fizetések szükségszerű nagyobbodása is emel- nem volt.
G ö n c i P á l : A tanítókat illetőleg már nyi- rendes időben, akár dékáni vagy rectori engeni fogja ezen uj intézet berendezéseivel járó költlatkozott,
ezúttal
csak
ismétli,
miszerint
a
miniszdélylyel történjék, hallgató tartozik három nap
ségeket. Bizton meri állítani, hogy a minisztérium
e tekintetben nem fogja megtagadni a tanitói fize- térium ugyanoda fogja őket képesitésőkre való te- alatt jelentkezni a tanároknál, kiknek előóadását
hallgatja.
téseknek az állam által leendő fedeztetését. A he- kintettel alkalmazni.
P o t s a J ó z s e f e l n ö k : Határozatképen
lyiségre nézve azonban kijelenti, hogy az államA kitett határidők után előfordulható egészen
kimondja
az
értekezlet
azon
megállapodását,
menak arra pénz« nincs : ezt a mégyének kell lasrendkivüli esetekben a beiratásra kivételes engesankint fejleszteni, a mi az által történhetik meg, lyet lapunk mult számából már ismer az olvasó . dély megadhatását a nméltóságu miniszter ur maha a most meglévő helyiség célszerűen évről évre E szerint a helybeli gazdasági szakosztálylyal gának tartotta fenn.
megtoldott felső népiskola átalakittatik polgári isa szükséghez képest át fog alakíttatni.
Noha mind a jogi alap-és államvizsgálatokra
Ezen kérdés közül még némi felvilágositással kolává, mely mülakatos tanmühelylyel lesz meg- mind a beiratásokra vonatkozó fenntebbi rendeltoldva
:
a
kézdivásárhelyi
müfaragászat
helyébe
kezések
(mely utóbbiak nemcsak a jog és államtartozik. Arra nézve ugyanis, hogy az ezen tanintézetben képezett ifjak mind mesterek lesznek e, müasztalos tanműhely rendeztetik be: a baróthi tudományi, hanem a más három karra is kiterjednem tud feleletet adni, de hogy a ki közülők mes- gazdasági szakosztálylyal megtoldott iskola viszony nek) teljes szigorral csakis az 1879I80 tanév II. feterember lesz, csupán eféle iparágat választhat ba hozata'a felsőbb tanintézetekkel szükségképen létől kezdve léptethetők élecbe, miután most már
magának, az már a dolog természetéből követke- óhajtásnak mondatott ki. Az értekezlet ezen meg- nincs mód és idő a tanév befejeztével szétoszlott
zik. Azoknak, kik iparosok nem akarnak lenni, nyí- állapodása a közigazgatási bizottság utján a me- tanulók mindenikének a fentebbi rendelkezéseket
lik pálya számukra, átléphetnek államszámvevőségi gyei közgyűlés jóvá hagyása után felterjesztetik biztosan tudomására juttatni, mindazonáltal ez ina minisztériumhoz. Végül köszönetet nyilvánít a tézkedések már a következő t879|8o tanév I. feposta , távirda-hivatalokhoz stb.
A három, megyei felső népiskolát egymással miuiszteri tanácsos urnák e tárgyban tanúsított lére nézve is irányadóknák tekintetvén : az egyeösszekapcsolva, ugy vélekedik, hogy a munka fel- meleg érdeklődéséért, megköszönvén a tagoknak temi hallgatók s ezen egyetemen beiratkozni szánosztás elvénél fogva a sepsiszentgyörgyi, kézdivá- higgadt, szakszerű tanácskozásukat, a szépen le- dékozó végzett gym. tanulók stb. ezennel értesíttetnek és felhivatnak, hogy a jövő 1879(80 tanév
sárhelyi és baróthi felső népiskola szépen meg- folyt értekezletet bezárta.
első felére beiratkozásukat september 1—12 naptérnek egymás mellett. A kézdivásárhelyi müfara-

jain az egyetemi quaesturai hivatalnál teljesen
hozzák rendbe, az állam-és alapvizsgát tenni szándékozók pedig a fennebbi intézkedéseket maguk
mihez tartása végett jó eleve vegyék tájékozó tudomásul.
A kir. tudomány egyetem tanácsának f, év julius hó 4-én tartott tanácsi értekezletéből.
Kolozsvárit, 1879. julius 20-án.
I)r. (Jenersích Antal,
e. i. prorector.

A sepsiszentgyörgyi
szövő tanműhely növendékeinek benlakdsdra
mezesére vonatkozó szabályzat.

s élei'

1. Benlakó kizárólag csak nő lehet, de ben"
étkezés ugy a nő mint férfi növendéknek és mü"
vezetőknek megengedhető, ha az illetők az alább
elősorolt pénzösszeggel járulnak a közös étkezéshez.
2. Az étkezés 8 benlakás kiszámitása alapjául
a kirendelt bizottság 24 személyt vett föl, azon
megjegyzéssel, hogy minden növendék a következőkben részesülend, nevezetesen :

a) BenlakásOktatás, felügyelet, fűtés, világítás, ágy és
ágynemű, mely utóbbihoz tartozik egy tábori ágy,
4 drb. lepedő és szalmazsák szalmával.

£.b) Étkezés,
Reggeli, ebéd és vacsora, melyhez minden
két napra minden növendék egy frissen sült rozs
kenyeret kap, melynek súlya 1 klgr. és 30 decagramm.
Az étlapot a kirendelt bizottság a következő
ételekből javasolja össze állítani:
Hétföu reggel: köményes leves. Délben : husieves rizskásával, sóbafőtt, borsó főzelék. Este :
burgonya leves.
Kedden reggel: rántás leves. Délben : Húsleves burgonyával sóbafőtt és savanyu káposzta. Este:
paszuly.
Szerdán reggel : morzsolt tészta leves. Délben:
husieves buzakásával, sóbafőtt, savanyu vagy édes
paszuly. Este: Puliszka tejjel vagy túróval.
Csütörtökön reggel: rántás leves. Délben :
husieves zsemlekásával^óbafőtt, savanyu káposzta,
Este : pityóka leves.
Pénteken reggel : köményes leves. Délben :
paszuly vagy paradicsom leves, pityóka. Este : tejes vagy túrós puliszka.
Szombaton reggel: buzakása leves. Délben:
husieves kockás tésztával, sóbafőtt, borsó vagy
lencse. Este : paszuly vagy pityóka leves.
Vasárnap reggel: 1 pohár kávé. Délben : Husieves reszelt vagy kockás tésztával, sóbafőtt, káposzta. Este : Túrós laska vagy puliszka.
Minden növendék az elősorolt ételek, ellátás
s oktatásért havonként fizet 6 azaz hat forintot o.
é. mely összeget az első hónapra előre kifizeti, a
többire biztosítékot nyújt.
A lelkiismeretes bevásárlásra leghelyesebbnek véli a bizottság, hogy a felügyelőné mindennap reggel behozza az étlapot és azon élelmi cikkek lajstromát, mely azon napra szükséges s ezek
az arra szerkesztett könyvbe beiktatva, küldetnek
az illető kereskedőnek, a kinek minden hónap
vé,én az igazgató által az összeg kifizetve lesz.
Ez eljárás által minden visszaélés elkerülve lesz s
az intézet azonkívül bizonyos összeg megtakarítására biztosan számithat.
Az ételek főzése s általában a háziasszony
szerepének teljesítésére egy felügyelőnői állomás
rendszeresítését javasolja a bizottság, mely állás
természetbeni lakás, világitás, fűtés, étkezés és ie
frt. havi fizetéssel volna díjazva.

A felügyelő nőnek kötelességet.
A növendékek erkölcsi magaviseletére való
felügyelet.
2. Felügyelni arra, hogy minden növendék
a felekezeti templomában minden vasárnap isteni
tiszteletet hallgasson.
3. A növendékeknek a kirendelt napos leány
segítségével, tisztán Ízlésesen, lelkiismeretesen főzni
s azt egyenlően szétosztani.
4. A növendékekkel étkezni.
5. A növendékek öltözete, helyiségének nevezetesen, konyha hálószoba és szövődé s udvar
tisztán tartása, megjeg-yezvén azt, hogy nagyobb
tisztogatások alkalmával szombaton d. u, valamenynyi növendéknek munkaképességét igénybe veheti. —
6. A növendékek nyárban 5, télben 6 órakor
kelnek fel, s este 9 órakor feküsznek le, melyre
az ébresztőt a felügyelőnő adja meg.
7. Minden növendék kötelessége eszközeit a
kirondelt napos leány segélyével felmosogatni, és
az étkezés előtt az asztalhoz csinosan felrakni.

Fegyelem.
1. Minden növendék az igazgató, munkavezető

s felügyelőnek szoros engedelmességgel tartozik.

szülők személyes kérésére s azok társaságában engedhető meg.
4. A ki az elősorolt fegyelmi szabályokat áthágja, először megintve, másodszor megdorgálva s
ismétlés esetében pedig az intézetből véglegesen
elbocsáttatik.
5 A ki az intézetből titkon eltávozik az rögtöni kizáratással büntettetik meg. A fegyelmi bíróságot a felügyelő bizottság gyakorolja.
A bennétkezés és benlakás berendezése egy
bizottságra bizatik. Konyhai berendezést a kirendelt bizottság bevásárolja s a felügyelőnek leltárilag által adja.

3 3-ik
még

N Y Í L T

TÉR,*)

D. Veres Gyula ügyvéd urnák.

A „Háromszék" legközelebbi számában Veres
Gyula ur két tisztességes uri embert is bele akar
Háló s nappali szoba berendezése.
vonni a vitába. Nem ért célt vele. Azon urak a
társadalom becsületes é» tisztelt emberei ; »em ér24 drb. tábori ágy. a 1 frt 50 kr . . 36 frt.
demelnék meg, hogy őket ilyen polémiába ón is
24 „ szék. á 1 frt
24 frt.
belekeverjem. Én Veres Gyula úrral szivesen foly1 „ étkező asztal 24 személyre . 5 frt.
tatom a vitát, mert ez rám nézve igen háládatos,
4 „ mosdó bádog mosdóval, á 2 frt
de közvetitőket e téren nem ismert k. — Különben
8 frt.
Veres Gyula ur megbízottai csak az i g a z s á g o t
1 „ kettős lámpa
mondották,
midőn elismerik, hogy én nekik azon
12 „ fogas, á 25 kr
3 frt.
választ adtam: „Önöknek uraim nem érzem ma1 „ fakártva
gamat kötelesnek ez ügyben nyilatkozni" ; kima4 „ pohár
radt azonban ezen, általam is közölt nyilatkozat
1 „ kancsó
záradéka:
„a sajtóbiróság előtt bizonyítékokkal
3 „ cirók seprii
fogok szolgálni." Eszerint adataimat és bizonyíté1 „ kefe seprű
kaimat, ha ez Veres Gyula ur előtt kedves lesz, a
4 „ lábtisztitó
sajtói Íróságnál nem fogom megtagadni.
36 „ lepedő
Végül bámulatomat kell kifejeznem azon el24 „ szalmazsák
járás felett, mely szerint egy ügyvéd a rehabilitá1 „ fali óra
ció fórumát annyiszor képes eltéveszteni. A meny1 „ csengetyü.
Kelt a háromszéki háziipar egyesületnek Sepsi- nyiben az ügyvéd ur nem tudná: én utasítom : Ha
valaki
magát becsületében megtámadva érzi, illetéSzentgyörgyön, 1879. julius 29-én -tartott üléséből
kes fórum az e tekintetbeni bíráskodásra a marosPolsa József,
vásárhelyi sajtóbiróság. li bíróság meg fogja ítélni,
ki a rágalmazó : ön e, vagy én
elnök.

Pollák Mór.

K Ü L Ö N F É L É K
— P r i e l l e K o r n e 1 i a, híres művésznőnk
holnap (csütörtökön) fog első vendégszereplésében
fellépni közönségünk előtt Sztupa Andor színtársulatával. Ez alkalommal Castelnove Leónak a
„Holt sziv" cimü 3 feli. színmüve fog színre kerülni. Nem szükség közönségünk pártolását ujolag
is felhívnunk: hisszük hogy a kedvelt művésznő
játékát, a ki csak teheti, sietni fog megnézni.
.— I s m é t t ü z . Száraz-Ajtán a mult héten
nagy tűzvész döhöngött, mely több lakházat gazdasági épületeivel, gabonáival együtt elhamvasztott. Mind mondják a tüz vigyázatlanság következménye volt. Lett legyen azonban bármi az oka,
annak felderítését ós szigorú megbüntetését ezúttal is sürgetjük. Csak itt lehet a most már napirenddé vált tüzeseteket megakadályozni.
— B o r z a s z t ó gyilkosság történt e hó
25 én éjjel Árkoson. Molnár András árkosi molnár
malmában ugyanis a mondott éjjel ismeretlen tettesek betörtek s legényét, Szép Istvánt roppant
kegyetlenséggel meggyilkolták. A gyilkosság részleteiről a következőket halljuk : A szokásos éjjeli
őr szolgálati rendje épen Szép Istvánon volt, ki
az éjfél utáni órákban gabonaörlőssel foglalkozott,
midőn a malom kis ajtóján reárontottak a gyilkosok s előbb egy fejszével a nyakcsigolyájára alkalmazott ütéssel leterítették a molnár legényt s
azután torkát metszették el. Egy késszurást is ejtettek még hasába, mely egész a májig behatolt s
azzal valószínűleg rabláshoz akartak fogni. A zajra
azonban a gazda és családja felébredt s a gyilkosok elillantak. Mint mondják, kenyeret s tejet vittek el a gonosztevők. Másnap a hivatalos bonco lás megtörtént s a gyilkosokat erélyesen nyomozzák. A vizsgálat ki fogja deríteni ezen mindenesetre rejtélyes gyilkosság indokait s a részletekről annak idejében értesíteni fogjuk olvasóinkat.
— C h r o n i q u e s c a n d a l e u s e . Érdekes pört indit közelebbről ügyvédeink egyike
H e t s ödön, egy Berlinben lakó doktor ellen. Nevezett „doktor" (kinek nevét még nem mondhatjuk meg) gazdag ember s, bejárta fél Európát. Utazásai közben belebolondult a drezdai színháznál
egy ballerinába, a ki mellesleg mondva igen bájos syrénke. A doktor szerelmet valott, de ma napság vajmi „kicsinké szó a szerelem", s az ipsa hajthatlan maradt. A doktor erre „ajánlattal" lépett
föl, s ez hatott. — Tisztességesen s formaszerüleg
megegyeztek 5 esztendei hivséges szerelemben, s
iS'ooo márka „hozományban" a doktor részéről.
Ez összeg, mint H e t s Ödön a badapesti német
konzulátusság utján értesitetett, be is lett táblázva
a vagyonos doktor ingatlanaira. A boldogok utr.keltek s másfél évig tartottak már a nászutazás
mézes hetei midőn a doktor ur rá unt a boldogságra, s az állítólag „beteg leányt" haza küldte
Budapestre rokonaihoz ; a 18,000 márka hozo
mányt „hozza" azaz nem akarja kifizetni. A leány
most pöröl : pörli a vagyonos doktort, aki család
apa is, s igen szép dominiummal rendelkezik Németország határán. A leány pedig most csakugyan
beteg, olyan betegségben szenved, a melynek a
vége „öröm" szokott lenni . . . . „Szegény beteg leány !" . . .

Kiadói üzenet,

S urnák helytt Miután közleménye már egy más lapban
megjelent, feleslegessé válta <.Nemerében* 'is ugyanazt közzé •
tenni.

Érték-

és váltó-ár folyam a bécsi cs kir nyilvános
tőzsdén julius 28.
Magyar aranyjáradék
93.05
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
n
n
n
U*
n
•
„ keleti vasút II. kibocsátási államkötv. 84.25
„
„
„ 1876. évi államkötvény . . 74.50
„ vasúti kölcsönkötvény
110.75
„ földtehermentesitési kötvény
• . . . 86.75
Temesvári
83.50
Erdélyi
89.75
Horvátszlavon
87.50
Szölődézmaváltsági
89.50
Osztrák egys. államadósság papírban . . . 60.85
„
„
„
ezüstben . . 80.30
„
aranyjáradék
78.40
1860. államsorsjegy
126-25
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . .
830'
„ hitelintézeti
„ . . . • .
. 269.75
Magyar hitelbank
255.50
Ezüst
—.—
Cs. kir. arany
5.48
Napoleond'or
9.21
Német birodalmi márka
57.80
London
116,75
Felelős szerkesztő: Málik József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

néhai gr. M/'kes Benedek hagyatékához tartozó ZERNYE nevü fenyves
havasban a 10 évi rendes hozam 200
holdban megállapítva letárolás végett
áruba bocsáttatik. A faállomány deszkának való szálas erdőből áll és GeM s s lence község szőmszédságában annak
B
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Bm
j||ga
S?®
4® fii

Kiinle József irodájában Sepsiszentgyörgyön.

Hirdetmény.
Baróthi Tartler Katalin ecetgyárában néhány száz veder 10 —

15 fokos ecet spiritus van eladó.

— „E r d é 1 y i F i g y e 1 ö" címen szeptember
2. A növendékeknek legalább négynek társaelső vasárnapján kezdve dr. Tolnay Lajos szerkesz - Mustrák
ságában szabad sétálni menni.
3. Az elöljárók engedelme nélkül az intézet- tése alatt egy aesthetikai, kritikai szépirodalmi
ből kimenni tilos, csakis kivételes esetekben, a heti közlöny indul meg másfél iven szines boriték- detnek.

kívánatra bérmentve kül1—3

