zerkesztö*égi iroda
Sep*i-Stén tg y fii g y " n
i r<f. kollégium épületében, hová
l.ip szellemi részét illető
kflzl.-ménye k küldendők"

kiadó hivatal:

^OLLÁK MÓ R

könyvnyomdája es könyvkereskedése,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendök.

k

pjHáromszékí

NEMERE

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat! lap.
háziípap-egjpiet"

Az erdélyi gazdák sepsiszentgyörgyi
vándorgyűlése.
— aug - . 12

A „Nemere" 64-ik számában olvastam a deési
kiállításról. Mindenek előtt megjegyzem, hogy a
deési gazdasági kiállításnak a sajtó terén sokkal
tevékenyebb missionariusai működnek, mint a sepsiszentgyőrgyinek. Nem latolgatom ennek az okait'
de azt gondolom, hojjy az érdeklődés fülkeltésére
scánt módozatok közül a leghatályosabbat, mert
nyilvános, a sajtó utján való gyakori figyelmeztetéseket nem kellene másodrangú kelléknek tekinteni az erdélyi gazdák részéről sem. Én ismerem
népünket. Jól tudom, hogy a mozgás nem előnyös
oldala. Őseitől vett hagyományos életmódja, élete
rendes folyásából nem könnyen engedi kiravartatni magát. Minden oly lépések, intézkedések iránt
melyek erre céloznak, bizonyos gyanakvó tartózkodással annyira közönyös, hogy igen gyakran
lethargikus álomba szenderül akkor, midőn mások
a tevékenység küzdterén izzadnak. A mi népünknek igen sokat kell beszélnünk, sokat kell magyaráznunk az ébredés korszakáról, a civilisatió
megindult áramlatáról, inig az eszmét, azért mert
uj, befogadja, mig a mozgalommal együtt haladni
kedvet érez magában.
Ezért tartom én szükségesnek a sajtó gyakori
figyelmeztetéseit. S különösen a szóbaií levő tárgynál nem tudunk annyit beszélni, a kérdést oly
különböző oldalról annyifélekép
megvilágítani,
hogy az s o k lehessen. Ezért kérem én az erdélyi
gazdák vándorgyűlését intéző bizottságot arra,
hogy az ország minden részeiben ismertessék meg
e gyűlés célját a legtüzetesebben, intézzenek felhívásokat a hazai részek legutolsó zugába is, mert
csak igy sikerül megközelitnünk a célt : gazdasági
állapotunk javítását közös erővel elősegitni.
Jól tudom én, hogy mi par excellence iparos
állam nem lehetünk, de be kell bizonyítanunk,
ho;y a termelő képesség mellett haladni is tudunk.
Azért lett felkarolva az ipar mai napság egy és

és

a „sepsiszentgyörgyi

Saikéiites

tiizalté-egytet"

A „ssékely" név, j
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ELŐFIZETÉSI FELTÉTEK
Helyben házhoz hordva, vagy'
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . I fit 50 kr.

Hirdetmények dija :
3 hasAboí petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.

Bélyegdij külön 30 kr.
Nyilttór sora is kr.

hivatalos

közlönye.

Csakhogy a két kiállitás még 'sem eredményezhet sokat kivált akkor midőn mindkettő országos értékű akar lenni. A ki a kiállítások természetével, az azokkal járó nehézségekkel tissztában
van, az tudni fogja, hogy a kiállított tárgyak költöztetése nem oly könnyen történik, hogy a ki
Deésen akarja terményeit bémutatni, az .semmi
esetre nem fogja cikkeit előbb Sepsi-Szentgyörgyön kiállitni : szóval egyik rontja a másikat. S
ezt nem lett volna szabad Deés városnak tenni
most, vagy ha me»tette, maradt volna kiállításával
megyei viszonya korlátai között s ne terelte volna
azt olyan széles térre, a mely őt, a vidéki kiállíRészemről csodáikozássals némi szomorúság- tást egyáltalában nem illeti meg. Nem akarok vágal is tapasztaltam, hogy még itt, Háromszéken daskodni ; de br. Bánffy Dániel ur ö excellentiája
sem sokat tudnak az októberi gazdasági kiállítás- sokkal szorosabb viszonyban van az erdélyi gazról. A hol a vidéken megfordultam, igyekeztem dasági egylettel, a gazdasági élet általános javitáfelkölteni az érdeklődést ez irányban s önök alig sát sokkal inkább szivén hordozza, minthogy a
hinnék el, hogy több gazdával, értelmes uri em- dobokamegyei kiállításnak általános jellegével kocberekkel találkoztam, kik egyáltalában azt sem káztatni akarná egy erdélyi gazdasági egyet^más
tudták, lesz-e és mikor lesz nálunk gazdasági ki- gyűlés és az ezzel egybekötött tárlatok prosperáállitás ? Hát nem szomorú állapot ez ? Nem szo- lását. Erősen meg vagyok győződve, hogyő excelmorú tanúsága népünk közönyösségének gazdá- lentiájának nem ez volt a terve s hiszem, hogy
tekintélyes befolyását fel fogja arra használni, miszati viszonyaink emelése iránt ?
szerint a deési kiállitás maradjon meg pusztán
Én félek a kiállitás eredményétől. Lehet azonm e g y e i kiállitásnak.
ban, hogy késóbb az intéző körök nagyobb tevéEzt annyiv&l is inkább merem hinni, mivel
kenysége s népünk érdeklődése folytonos ébrenismerem ő excellenciája fenkölt gondolkozását.
tartása által több mo/.galmat konstatálhatunk. Adja
Hogy az ottani missionariusok s köztük Havas
az ég !
Gyula ur túlbuzgóságuk által elkapatva, mindent
Visszatérve már most a deési kiállitásra, nem feláldoznának a deési kiállításért, azt nem rovom
titkolhatom el a feletti megütközésemet, hogy Deés fel nekik bűnül. Csupán a buzgóság mellétt egy
városa egy speciális kiállítást, mert olyan jeleg- kis érettebb megfontolást vártam voina tőlük. Hagel kell birnia, miért akar o r s z á g o s kiállítássá vas Gyula ur hibáztatja az erdélyi gazdasági egyemelni ? Miért kellett azt majdnem egy időre tenni letet, holott a deési kiállítást intéző körök követa sepsi szentgyörgyi kiállítással ? Ám ha felülete- ték el a legnagyobb tévést akkor, midőn senkit
sen vizsgáljuk a dolgot, nincs benne semmi vesze- meg nem kérdezve, senkit meg nem hallgatva ordelem. Az erdélyi gazdák vándorgyűlése október szágos kiállítást rendeznek egy másik mellett.
2-ár. lesz, a deési pedig október íS-án. Sőt a két
Jövőre szolgáljanak az itt elmondottak tanulkiállitás közelségét célszerűen is fel lehet használni; ságul.
mondják ők, mert az itt kiállított cikkek nagy réEgy bizóttsági taj.
szét Deésen még egyszer be lehet mutatni.

ugyanazon időben a mezőgazdasággal. A productiv erő nálunk nem hiányzik, csak bizonyos lökésre
van szükségünk, mely hagyományos ósdiságunkból
bennünket kimozdítson.
A kormány ereje erre
nagyon gyenge. Örülhet, ha a politikai változatosságok hullámai el nem temetik idő nap előtt ;
liosry maga minden idejét csupán ennek megoldásában töltse el, az ellen tesznek és munkálnak országos vezérfiaink elég dicséretes buzgalommal.
Nincs tehát egyéb hátra, mint hogy a társadalom
vegye kezébe saját üjyót s gondoskodjék ezentúl
magamagáról nagyobb b u z g ó s á g g a l , mint
eddig.

emlékek, a székelyeknek a magyarokétól sokban
eltérő ős intézményei s e népnek, székely nemzeti név alatti össze tartozandósága tudatában mult
emlékei, érdekei és érzelmeiben elejétől fogva minden időben kifejezésre jutott, és a testvér magyar
A székely név : külön nemzeti név s a székely nép részéről is elismert s névleg és tényleg évnemzet, mint a magyarokkal ö n k é n t egyesült századokon keresztül érvényesített külön nemzetszövetséges nép : szabad, nemes és a szent korona sége.
tagja volt. „Mü is a kutfőhez, tudniillik királyunk„A székelyföldön található hun scytha emlénak kegyelmességéhez és Magyarországnak segélt- kek röviden felsorolva a következők ; a) a szentségéhez, kinek mi is tagjainak hivattatunk, vagyunk ábrahámi rege a dákoknak a seythák által kiűzéis, illendő orvosságért mehetünk" — mondja ma- séről s az arany eke és szarvasoknak az Ing pagáról az agyagfalvi 1500-ki nemzeti gyűlés végzé- takába történt elrejtéséről, mely régebben travestálva bár, lehetetlen az arany ekéről Herodot által
sei közt maga a székely nemzet.
A székelyek eredete kérdésében Ranzanó, fenntartott s fenebb érintett skytha hun emlékére
Fasscking, Stilting, Pray, Schlőzer, Benigni, Schu- nem ismernünk ; b) továbbá a hunok nyelvéből
ler, Engel és Hunfalvi által felállított különböző fennmaradt „vár" a „vadon" szavak, melyek a szénézeteket, az azok ellenében önként keletkező ref- kelyek nyelvében ugyanazon értelműek, mint vollexiók, s az előre bocsátott idegen történeti kútfők tak a hunoknál: Balambér nevű falu a Maros partáltal fenntartott töredékes adatok világánál véve ján a hasonnevű hun vezértől: d) a mai néven
vizsgálat alá, elfogulatlan szemmel lehetetlen fel Várfalva, régi oklevéli nevén Thurdawár nevű
nem ismerni, hogy bármily leleményes érveléssel s aranyosszóki falu fölött ma is látható. — Thurmerész combinátiokkal legyenek is az érintett el- dawár nyomai a hagyomány szerint Turdáról Atlenvélemények támogatva, mégis csak liypothesi- tila ősatyjáról véve nevét, továbbá az ezzel kapsek maradnak, melyekben együttvéve sincsen an- csolatosan felemlítendő : Torda, Sordos, Tordátfalnyi történeti valószínűség mely a Névtelen jegyző va nevü helynevek : e) Udvarhely Attila egy ideig
azon állítását, hogy a „székelyekelőbb Attila népe való s a rabonbánok későbbi székhelye : f) a közel
voltak," vagy a székely krónika azon hagyomá- Segesvár közelében Attila-halma, Attilabarlang
nyát, ho.y „Attila nemes Scytha népétől vették nevü helyek, g) A Boudszkytákról, a székely Örnevöket és eredetüket" — csak megingatni is képes löc nem Buda-ágáról i/agy a székely krónikában
fenntartott hagyomány szerint Attila testvére Bu
lehetne.
dáról nevezett udvarhelyi és etédi két Boudvvár :
Ellenben a hazai krónikák hitele és a székeh) Csele tornya Csele hun vezérről : i) Rika erdeje,
lyek hun-scytha eredetüsége mellett, a felhozott mely Attila neje Ivéka vagy Krékatól vette volna
kútfők, a hagyományokat támogató nyomós bizonyítékokat szolgáltatnak s mindkettőt' a történeti nevét: k) az úgynevezett hon- vagy hunárka, melyigazság védpaizsa alá helyezik.
nek nyomai Udvarheiy és Háromszéken keresztül
Nem kevésbé fontos érveket szolgáltatnak a a Bodza-szorosig felfedezhetők s általában a nép
hazai krónikák közleményei és a székelyek scytha vándorláskori számtalan emlékek : 1) a régi székely
hun eredetüsége mellett: a székely nemzeti ha- nevek, melyek hun scytha eredetüeknek tartatnak
gyomány. A Székelyföldön találtató scytha-hun mint : Agli, Abod, Apor, Bencő, Barra, Boda, Bank
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Benkő, Bakcsi, Bardóc, Bacó, 6öd, Bora, Bu, Beke
Bedő, Bodor, Bomhér, Biás, Bongor, Coma, Cilce,
Cikó, Caky, Csató, Csulak, Csobot, Csipor, —
Csupor, Csala, Csog, Csere, Csukor, D irkó, Dem es,
Dózsa, Dacó. Dáné, Damo, Donát, Dulló, Ethe, En
des, Firtos, Éodor, Fűzi, Fóris, Fetés, Finta, Gor'ó
Gecő. Gálna, Gjgő, Gyönös, Gönc, Gidró, Hodor,
Imecs, Inak, lka. Jó, Jenő, Jakucs, Kádár Kandal
Káinok, Kölné, Kóréh, Koncsag, Kaján, Kolca,
Kele. Keménes, Lőfi, Léta, Lac, Laz, Loki, Molnos
Mikes, Matis, Orbok, Olcy, Pakot, Pócsa, Pető,
Zonda, Zsakó, Zambó, Vida, Vaska, Vargyas, Vorgyas, Vég, stb.
Hunkori emléknek, vehető továbbá m) a Theodosius-féle aranyok gyakori s már több izben
mennyiségben történt találása, mely aranyokkal
Theodosziosz Attilának adózott; n) és a hun-sytha
irmodor, melynek történeti emlékezetét Kézaitól
fogva legrégibb íróink fentartatott s kézzel fogható bizonyítékai a Csík-Szent Mihályi csik-szentmiklósi s az énlaki egyház felirataiban a jelenkorig maradtak fenn, melynek eredetére nézve, a mit
a régi hazai krónikákban és Íróinknál fennmaradt
hagyomány részint Scythiába helyez, részint fajro •
kon elődeinknek a hunoknak tulajdonit, — Szabó
Károly jeles tudósunk mígje^yzi, h>ury az, a magyarok Európába költözését, megelőzött'korra s fajunk ősi északnyugati ázsiai Itonába helyezendő s
hogy továbbá ezen Írásnak a székelyek közötti
fennmaradása — mart történelmi adataink é ; emlékeink azt hazánkban csak a Székelyföldön hirdetik divatozottnak — azon szóhigyomáuyt táinogatja,. m ;ly szerint a székelyek — részint — Attila

hunjainak maradványai o) Több helynév, főleg a
Kénos és Pagás székely falvak nevei, m;Iyek a
„per m :dia viscera scinderentur" és a „per média
viscera transíigatur" — hun székely sanctiók végrehajtásának szinhelyéül szolgálván, n^vü'tet hagyomány szerint innen vették. Végül p) a t;jutról
(hadak utja) szóló Chaba-monda, mely hagyó nány-

csukot, annál több érkezik oda Bulgária belsejéből.níem gondolva sem a lenézéss el, sem a gunynyal
A napokban több uszályhajó vitt a Dunán lefelé és mosolylyal. Még akkor sem jöttem ki a konkatonákat, g ikén reggel ismét és még számos ló ceptusból, a midőn egy itteni lap ugy szólt rólam
vár hajóraszállitásra, ámbár ez utóbbi két hónapon hogy : „a mi bolond grófunk reánk akarja uszítani
ezerszámra árvereztek el lovakat. Hasonlóképen
a hadiszerek egész tömege maradt még itt, továbbá a hazai összes ipart és elvesztetni iparosainkkal
sok beteg, mert nincs elegendő szállitási eszköz. azon csekély t é r t , a mit eddig bírtak" s igy
A belső város utcái telve vannak mindenféle fegy- tovább !
vernemhez tartozó katonákkal és tisztekkel: de
Nem gondoltam vele. Célom ki volt tűzve és
legfeltűnőbb az, hogy két orosz páncélos hajó és azt szem elöl nem veszítve, meg voltam győződve,
két hadi csavargőzös is horgonyozik a pályaudvar
hogy habár merész volt vállalatom, azért teljes
kikötője előtt.
A z o r o s z k o r m á n y is tudtul adta a sikt-rt fogok aratni ! S igy volt. Mert az igaz
nagyhatalmaknak, hogy e hó 2 ikán az orosz csa- akarat a becsületes munkával párosítva mindig
patok kiürítették a Balkán-félszigetet és felhasz- győz. Vouloir c'est pouvoir ! Es a bolond grófot
nálta ezt az alkalmat, hogy megemlékezzék a ber- most dicsőitik . . . A mikor kételkedtek erőmben,
B é c s b ő 1 jelentik a „Standardé nak e hó lini szerződés végre nem hajtott pontjairól.
4-ről : Ámbár a hivatalos és nem hivatalos jelenté„Minthogy a görög kérdést Franciaország a midőn kigúnyoltak, nem gondoltam és nem tösek szerint aug. 3-án befejeztetett a Balkánfélszi- vette kiváló pártfogásába — mondja az orosz jegy- rődtem ócsárlóimmal és most, hogy dicsőítenek,
get kiürítése, ele a kiürített vidékek állapota épen zék — mindenes: előtt a berlini szerződés 23. cikke
nem kielégítő, mert az oroszok eleget hagytak jöhet itt tekintetbe, a mely európai Törökországnak nem vesztem el a sok tömjén közepet'e a fejemet!
hátra az elégedetlenség növelésére. Azt senki sem a berlini szerződésben határozottan meg nem em Örvendek és meg vagyok hatva az összes nemzet
tudja, hogy mennyi hadiszert vittek haza magukkal. litett tartományaiban életbeléptetendő reformokról elismerése által, de többet ér ennél azon egyedül
Vannak a kik azt állítják, hogy nemcsak a szer- szól, a melyeknek végrehajtására különben az an- megnyugtató érzés, ho y kötele íségcnw t.-ljr-si
vezendő ezredek részére lehetnek szánva, ámbár gol kormány is súlyt fektetett és eddig is, persze tettein, hogy becsületesen megtettem, a mi c-ckélv
ezek száma sem lesz kevés, lia valósul az a hir, siker nélkül, sürgette a portát. A hatalmak közös
hogy Szerbia, Montenegró és Bulgária szövetség törekvéseinek mindamellett sikerülni fog köteles- erőmtől kitelt! De azért egy successusért még elkötése végett folytatnak tárgyalást. E hirek na- ségeinek teljesítésére birni a portát, a mire bizo- bizakodva nem szabad lenni. Nem szabad, hogy az
ponkint szaporodnak és olyan forrásokból szár nyára legalkalmasabbnak látszik a jelen pillanat, más legyen reám nézve, mint serkentés ujabb és
maznak, a melyek nem hagyhatók tekintet nélkül, minthogy Macedóniában is megszűnt a fölkelés ; ujabb munkálkodásra.
ezenkívül nyi.vánosan beszélik, hogy Oroszország a keleti-ruméliára vonatkozó cnmpromissum, mind
Csakhogy mindig egyedül dolgozni egy kissé
nyolc millió töltényt ajándékozott a kelet-ruméliai ez ideig bevált és tanácsosnak látszik szilárdul
bajos, majdnem lehetetlen.
tornászegyleteknek.
ragaszkodni ahhoz és az ottani viszonyok lassú
Szegény boldogult Széchényi Istvántól egy
jegecedését nem akadályozni meg valamely megreggel azt halottam, hogy : a lei túlbecsüli erejét,
A n o v i b a z á r i szandzsák megszállását il- gondolatlan lépéssel."
letőleg a következőket irja a „Fremdenblatt" : A
az szamár, a ki pedig erejét föl nem ismeri é j föl
vegyes bizottság még nem érkezett tevékenysége
nem használja, az gyáva ! Drasztikus kifejezés, de
színhelyére, annál kevésbé kezdhette meg műkö- Gróf Zichy Jenő levele grőí Karolyi
igaz.
dését. Mindaz a jelentés kcrai tehát és alaptalan,
Gyulahoz
Végtére csak ugy gyarapszik egy nemzet,
a mely azt hirdeti, hogy az osztrák magyar kora hazai ipar pártoló mozgalom érdekében
mány már meghatározta a novibazári szandzsák
ha annak minden egyes tagja a maga ereje szerint
A „Magyar Iparosok Lapja" után gróf Zichy dolgozik s igy rója le az emberi társadalom iránti
bizonyos pontjai n^egszállásának módját és idejét.
Minthogy az irányadó körök ragaszkodnak azon Jenőnek az iparpártoló mozgalom megindítására kötelességének reá es'. ré.izét. S minthogy azon
vonatkozó
és gr. Károlyi Gyulához intézett nagyelhatározásukhoz, hogy a bizottság, illetőleg a
tagoknak külön előterjesztendő véleménye legyen érdekű levelét, melyet e mozgalomban a kezdet munka, melybe ez ősszel akarok m -g belekezdeni
irányadó és az egyedüli alap arra nézve, hogy első határozó lépésének tekinthetünk, az alábbiak- és melyhez az előmunkálatokat már most készítem,
egyáltalában megtörténjék-e az okkupatio. Mint ban közöljük.
hazánkra né/v.- még szásszorta nagyobb és fontohogy pedig a bizottság még meg sem kezdte
Minden olvasónk figyelmét külön is felhívjuk sabb, mint a minő volt a befejezett orsz. kiállítás,
működését és annál kevésbé dolgozhatta ki jelen- e nagyfontosságú levélre, mely élénken tanúskodik szükséges, hogy körülnézzem barátaim és jóakatését, e fontos kérdés megtörtént eldöntéséről szó gr. Zichy Jenőnek a hazai ipar fejlesztése iránt
róim (bár vajmi gyéren vannak,) sorát és azon kérsem lehet.
táplált meleg rokonszenvéről és azon lelkesedésről
is, mehlyel a nemes gr. a reá, mint hivatott ve- dést illetőleg a közjóllét, e szegény agyon parS z e r a j e v ó b ó l jelentik a bécsi lapok : zérre váró nagy munkához hozzáfogott. De szóljon liamentizált nemzetünk nevében azon kérdést inHuszni pasa török meghatalmazott, továbbá Sa- maga a gróf ur :
tézzem hozzájuk : akartok e velem jönni, segíteni e
monig ezredes és Milinkovics őrnagy eddigi érte*
szegény ország számtalan bajain ik orvoslásán ?
*
*
kezése csak a megszállás előleges kérdéseinek
Hiszen mi mindnyájan édes hazánk gyermekei vaS z é k e s f e h é r v á r , jul. 30.
megvitatására szorítkozott, azután pedig a csapagyunk és ha rajta segítünk, magunkon is segítünk!
tok e'szállásolására és élelmezésére. A boszniai
Kedves barátom !
várakban talált hadiszerek visszaadása is szóba
Csakhogy azt ne képzelje senki, hogy puszta
Kiállításunk bevégezve. Annak már csak utó jött, de eddig sem ebben, sem más kérdésben nem
szóval, szép frázissal lehessen egy országot megállapodtak meg véglegesen. A vegyes bizottság napjait éljük. Szép és sikerült volt. Semmiből menteni. Munkálkodni és áldozni kell ott, nem
30.000 frtnyi plus és még az általam Budapest
elindulása nincs még rnegállapitva.
A török biztos föllépése a legjobb benyomást fővárosának a jövő kiállítás számára odaajándé <0- pedig beszélni. A beszédhez — n?m mondom,
teszi. Ma uj utasításokat kapott Sztambulból.
zott összes szekrények és állványok (testvérek kö- hogy nem értek, de ehez nincsen kedvem, ahoz
zött megérnek 10000 frt.) Ez oly rezultátnm, mely csak a kényszerűség vezet! De dolgozni és áldozni
A „ N e u e E r e i e P r e s s e"-nek Ruscsuk- annál inkább meglepőbb, mert a kiállítás külcsín igen is tudok ér. fogok mindig tudni, anynyit a
ból jul. 5-kéről irják, hogy Bulgária kiürítését tekintetében is kielégíthette még a kényesebb igé- menynyit elbírok és néha talán még többet is
nagyjában befejezték az oroszok, de még igen sok
nyeket is. Nous avons fait tout cela rondement annál.
elmaradozó van ott.
A szép frázis ölte meg hazánkat és megval
Ezeknek elszállításáról ugy látszik, nem gon minden pazarlás és minden fukarkod is nélkül !
doskodtak .'jókor és minél többen hagyják el Rusz- Életemnek két és fél évét szenteltem ez ügynek, lom őszintén, a mikor egy ilyen frazőrrel találkozom, megszáll a bizalmatlanság. Azt hiszem mindjárt : meg akar csalni.
Senki oly nagy bolondja nem volt a „nagy
szerüleg a következő szép regében tartotta fenn a lete a nyelv és szokásban egyedül álló székely elhun-székelyek évszázados viszontagságos önfentar- len ; megszámlálhatlan nép kel föl kiirtására s a hazafiaknak", mint én. Valamennyi 861-iki, 65-iki
tási küzdelmei emlékét.
bérces kis hazát minden oldalról ostromolják. Di- 68-iki országgyűlési hazatias szónoklatokat dagadó
„Fogyaték népével hátrált Csaba, — igy szól csőén vív a székely, de már-már lankadoz a túl- kebellel hallgattam végig, minden szavukat szína rege —.hogy az elvesztett hon viszszaszerzésére nyomó erők ellenében. A segély messze van, tán aranynak vettem ! Csupa hazafiság, önzetlenség.
•iiAí.in.^.i.jj ,
o•
ázsiai rokonaival egyesülten térhessen vissza, Etele feledésbe is mentek s az elszaladt hü társak rég ni a i i j naiv > v^tuuiu ;
kifent kardját — mert igy hagyá a jóslat — a a földben alusszák álmai:. . Csak a székelyek csil- Csupa Catö ! Quelles illusions, et quelles desilluzitengernek habjaiban tisztára mártván, annak büv- laga nem szunyadoz s megemlékezve az áldozat- ons ! A java, mert volt köztünk egy pár, a ki
erejét visszakeltében majdan támaszul szolgálan- ról, az esküről, lobogva viszi a hirt földről az égi csakugyan ugy gondolt is, ahogy szólott, mint pl
dót, elváláskor áldoznak tüz, viz, lég s földnek, s csarnokokba. Már itt lent az utolsó csata készül, Dessewffy Emil, Kazincy Gábor, Deák Ferenc, a
a távozók megesküsznek fenyegető vész idején maroknyi nép az ellenséggel szemközt, midőn
segítséggel fordulni vissza a világ végéről is. Am egyszerre paripák dobogása és fegyverek moraja java — mondom •— elhullott és maradtak a . . .
stb.
alig haladtak a havas aljáig, már a lakó népség hallatszik s fényes hadak némán vonulnak éjente
felemelkedik a maroknyi székely ellen : de meg- az égen fölfelé : a dicső harctársak, kik háromszor
Szegény hazám !
rendül a föld, megrázkódnak a fényük koronái, s jövének segítségre, most negyedszer, mint hallga
Gondolj vissza édes Gyulám azon napokra,
hirül adják a vonulóknak társai veszedelmét ; a ha- tag szellemek hosszú sorban nyomulnak a csilla- miket szegény Széchényi István mellett töltöttünk
dak egyrésze visszafordul s meglepvén pozdorja- gos égen keresztül feleik segedelmére s leszállnak
ként szórja szét az ellent. Egy év múlva istnét ott, hol a kék boltozat ama havasokkal ölelkezik. kint, Döblingben. Emlékezzél i.itő szavaira és ne
megirigylik a völgyek lakói a székely nyugalmat Nincs halandó erő, mely megállhatna a halhatatla- hadd el magad, ne hadd nemzetedet! Végtére
s fenyegetik sergeikkel ! de a patak sikoltva sza- nok előtt, rémülés szállja meg a tenger ellenséget s gyermekkori barátok, közel rokonok, tanulótársak
lad a folyamba, folyam a tengerbe : hirt visznek : futnak mindenfelé, többé hátra sem tekintenek. utazótársak valánk együtt ! Kihez szóljak most,
a segély nem késik s a székely ismét mentve, az Azóta áll a székely háboritlanul s nem sokára vé- egy nagy, hazafias munka megkezdése előestéjén
ellenség veszve lön. Három év multán uj nemzet get ér hü őrködése, midőn a végeiköltözöttek hü
ségtk veszik ismét körül a székelyt s 'küzdelem unokáihoz mint kalauz csatlakozva, örökségöket ha nem Hozzád !
Nemzetünk — bármenynyire hangoztassa is
fejlik ki élet és halálra. Már a szellő is'alig érte szélr*s Magyarhont visszafoglalják. A fényes hadak
a Görögország tájára eltávozottakat, de mégis a ösvénye pedig, melyet jöttö'iben s visszatértükben egy pár „nagy hazafi" a demokracia legszélesebb
puízták viharának adván társul magát, megtalálta taposának, eltörölhetlen iniral az ég boltozatán értelemben felfogott elveit — arisztokraticus ér.
őket messze délkeleten s harmadszor is győzelmet az ö lábaik és lovaik patkóinak nyomdoka, az mit zelmii nemzet. A szerep kiosztásánál a m i g y a
vivnak feleiknek. Sok idő folyt le azután ; a mag- derült éjféleken, mint tejfehér szalagot, látsz tűn
jában elültetett diófák agg törzsekké neveked- dökleni a magasban, s melynek neve azon órától aristokraciának jutott a legnemesebb vezérszerep.
tek .1 fiak megvénültek s unokák lettek fegyver- fogva hadak utja a székelyeknél, melyre tekintve, És bár sajnos - az ifjabb nemzedék nagyon is
hordó bátor férfiakká. Szorgalom a rengeteget ki- megemlékeznek ők C s a b á r ó l és apjáról Ete- elfajzott, eltörpült, elnémetesedett és elfranciásodott,
es teleppé, hosszú időzés az őrállomást hazává léről."
ugy mégis mindennek dacára -- ha látja a nagyalakította át, s nem volt ki merje háboritni a széVége.
tömeg, - hogy valamelyikünk igaz magyar szelkely tűzhelyet, kinek védelmére saját erős karja s
ismeretlén segítő seregek megjelenése késznek látlemben indulva, egy becsületes országos, közhasznú
szott. De végre is kitör a szomszédok régi gyűlő
munka teljesítésében fáradozik, azt készek azonn a
A „ N o v o j e V r e m j a " keserű könnyeket
hullat, hogy az oroszok kivonultak Kelet Ruméliából, lamentál, hogy mit tesznek most az európai
hatalmak, hogy az utolsó orosz katona is kivonult.
Hogy bűnbakot találjon, neki ront Bismarknak s
utóbb aztán nekünk. Sir a bolgár fejedelemség
sorsán, állítván, hogy az komoly válságba került,
mert hiszen a basibozukoK. átlépték határait s garázdálkodnak. Philippopolisban nagy a nyugtalanság. Sőt a parányi magyar politikusok is fenhordják
fejüket s kijelentik, hogy most a keleti ügyeknek
egészen másnemű rendezése kezdődik, mely tökéletesen ellenkezik azzal, melyet Oroszország s az
orosz sereg győzedelmei adtak a Keletnek.

támogatni a legőszintébb- n és — a mi fő
önzetlenül !
Hidd el, nemzetünk zöme roppant sok józan
észszel, ítélettel és emberismerettel bír. Nincs az a
vizsgáló bíró, a ki oly hamar fölismerné a swindltrt, mint a mi legegyszerűbb — iparosaink. Ellenben az őszinte hazafias érzületből eredő igaz
ez — reájolc döntő hatással bír. Nemes faja ez
nemzetünknek és mint ilyen, kész minden nemes
és jóért hevülni és azt minden tőle kitelhető módon pártolni.
Nem akarom soraimat túlságos hosszura nyújtani. Megunhatnád. Pedig az unalom és nevetség,
a két legveszedelmesebb ellenségünk. Röviden kimondom, hogy én kereskedelmünk és iparunk,
nemkülönben gazdászati viszonyaink teljes és gyökeres átalakításának eszméjén dolgozom és ez iránt
egy rendszeres tervezetet fogok az őszre előterjeszteni.
Tudom hogy nagy, óriási a vállalat, de hát
én ugy tartom, ha akad egy pár becsületes hazafi
akkor, de csakis akkor megmérkőzhetünk vele. Es
ha az eredmény nem is leend azonnal észlelhető,
ugy áldani fog a késő utókor, mert többet tettünk
száz parliamentnél, mert megmentettük a hazát saját maga elöl, saját magának. Megóvtuk a végenyészettől ! Megmenteiidjük vagyoni bukásának elhárítása által nemzeti jellegét, és — megvetettük
ez által későbbi időidre függetlenségi alapját.
Ez leladatunk. In plus, in moins I
De ehez névleges és tényleges segélyre van
szükségem. Másokra, — pro prima intrada — nem
gondolhatok, mint gyermekkori bajtársaimra.
Ott álltok Ti, még mindketten intakt, tisztán
é,s b e c s ü l e t e s e n . — En régi elveimhez hü
maradva méltó vagyok hozzátok ugy mint Ti ket
ten hozzám ! A mit Károlyi Gyula, Széchényi
Béla és Zichy Jenő igazán akarnak, a hol minden
tettüket és szavukat semmi más nem fogja vezény
leni, mint az igaz és önzetlen hazafiúi igyekezet,
azt az ország fölkarolja és azt — habár küzdve —
(hiszen küzdele.j csak az igaz élet és nem is szép
az élet küzdelem nélkül) — győzelemre vezetondi i
Ez meggyőződésem.
Olvasd el kétszer is e levelemet és aztán felelj
igaz, őszinte barátodnak :
Zichy Jeni.

Program LŰ ja
a „Székely mivelödési és közyjzdasdyi
egylet' /.
IS79. évi szeptember 2-án kezdödölcg Csik Szeredán
tartandó nagygyűlésének,
1. Elnöki megnyitó beszéd.
2. Titkári jelentés az egylet évi működéséről.
3. Pénztárnoki és számvizsgáló bizottsági jelentés.
4. Központi választmányi 3 tag kisorsolása és
választás.
5. Számvizsgáló bizottság választása.
0. Választmányi javaslatok ;
a) Az alapszabályok általános revisiöjára vonatkozó előterjesztés.
b) „A Székelyföld közmivelődési és gazdasági
leírása" cimü, az egylet által jutalmazott s kinyom
tátott mü megjelenéséről jelentés.
c) A választmány jelentése az egylet költségén a hosszufalusi mümetsrő-tanmühelyben képzett
két növendék előhaladásáról s szaktanulmányok
bevégzéséről.
d) A választmány jelentése a váci kosárfonótanmühelyben az egylet költség'n elhelyezett három
székely fiúról.
e) Esetleg az alapszabályok értelmében felvehető indítványok.
7) Felolvasások ;
a) Csikmegye történelméből — I m e c s F ü l ö p
Jákó,
b) A megye küzmivelődési viszonyairól — Éltes
Elek.
c) A megye mezőgazdasági állapotáról — Deák
Ignác.
d) A csiki székely nyelvjárásról — Nagy Imre.
8. Kirándulás a tusnádi fürdőre, Szent-Anna
tóhoz,^ torjai kénes barlanghoz ; esetleg Borszékre,
September 1 én ismerkedési estély, september
2-án közebéd.
Ezen nagygyűlésre az egyesület t. c. alapító
és részvényes tagjai tisztelettel meghivatnak.
Budapest 1879. augusztus 6-án.

osztályban II oszt. féljegyek váltása mellett utaz
hatnak az egyleti tagok e gyűlésre augusztus 24-től
szeptember 7 éig bezárólag. Az egyleti elnökség
által e célra kiállítandó igazolvány a jegyváltásnál
előmutatandó.
b) A tiszavidéki és arad-temesvári vasúton
ugyanazon kedvezmények mellett utazhatni. Szabad podgyászul 25 kilogramm.
2 Azon tagoknak kik e kedvezményt igénybe
kívánják venni, az egylet elnökségétől Budapesten, vár, uri utca 31. sz. a. ebbeli személyes vagy
levélbeli megkeresésre igazoló jegyek adatnak ki.
3. A ;megjelenni kívánók az iránti szándékukat elszállásolásuk eszközölhetése végett szíveskedjenek a székely gyűlés intéző bizottságához
Csik-Szeredára néhány nappal előbb tudtul adni.

FELHÍVÁS.
Az „Erdélyrészi házi ipar és iparfejlesztő
egylet" szükségesnek találván a hazai ipar emelése érdekében egy árucsnrnok felállítását, a melyben egyfelől a vevő közönség biztos lehessen a
szigorú ellenőrzés által, hogy kizárólag hazai iparcikket talál, másfelől a termelő hazai iparosok
teljes biztosítékot nyerjenek, hogy e csarnokban
készítményeik az általuk meghatározott árban árusittatnak el: egy ily árucsarnoknak
sráálya

Mai

á p a i r * és

ijparfsj-

lesat©
áirxiesariislk.a"
cég alatt Kolozsvárit leendő felállítása iránt D em e t e r J ó z s e f kereskedő úrral szerződést
kötött.
E szerződés értelmében egyletünk Demeter
József urat a saját egyleti tanműhelyeiben készülő
cikkekre nézve kizárólagos bizományosává tette s
Demeter József ur kötelezte magát, hogy üzletében
kizárólag hazai iparcikkeket tart, ezek között a
hazai tanműhelyek és ipartanodák, valamint az
egylet választmánya által különösen meghatározott
cikkeket kötelességének tekinti üzlete számára
beszerezni s mind ezen, mind az általa üzletébe
önkényt felvett áruk után, a mennyiben ez iránt
a termelő iparosok Demeter József úrral külön
szerződésre lépni nem kívánnak, kicsinyben t i z,
nagyban a csomagolási költségben kivül 5"|,-nál több
nyereséget nem vesz és nem követel. A kötele
zettség' teljesítésének s termelő iparosaink biztosítása végett pedig egyleti választmányunk a maga
részére Demeter József ur üzleti könyvéinek és
egész üzletének legszigorúbb ellenőrzési jogát kötötte ki.
A midőn tehát egyleti választmányunk tudatja, hogy az egylet tanműhelyeiben készülő cikkek csak Demeter József ur utján rendelhetők meg,
v.tn szerencsénk hazánk összes ipartanmühelyeinek
igazgatóit és termelő iparosait hazafias tisztelettel
felszólítani, hogy saját készítményeik elárusithatása
és e hazafias célú vállalat sikerének előmozdithatása végett bizalommal forduljanak Demeter József úrhoz s ipari terményeiket bizományba engedni, vagy ha ez nem lehetséges, a megrendelés
eszközölhetése végett cikk-ikből ezen árucsarnok
számára mintákat szíveskedjenek küldeni.
Az Erdélyrészi házi ipar- és iparfejlesztő
egylet választmánya nevében.
Békési Károly,
Gr Eszterházy Kálmán
igazgató.
elnök.
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Vasárnap Mureau „Szövetségesek" cimü 3
felvonásos vígjátéka került színre, A könnyű elegáns darab a közönség osztatlan tetszését nyerte
ki. Bár meséje nagyon szűkre van szabva, de épen
az a darab főérdeme, hogy mindamellett is elmés
változati kban gazdag cselekvényei, gyors menete
a közönség érdeklődését folytonos feszültségben
tartják. P r i e 11 e Kornélia (Henriette) kedves játéka, bámulatos könnyűsége a közönségnél zajos
tetszést aratott. S z a t h m á r y (Mauri J.) ismét
elemében veit. A játék sikerére kedélyes humora
nagy befolyással volt. K a z a l i c k y (Rech Gaston)
ügyes magatartással, szerepkörének elég helyes
felfogás:.val alakított ; K o m á r o m y (Badinois)
és Z á d o r (Montgerard) szintén emelték az előadást csinosan kivitt alakításaikkal.
P «- i e 11 e Kornélia búcsúelőadása hétfőn volt
a „Sphinx"-ben. A közönség, mely meg szokta becsülni az érdemet, ezúttal sem maradt adós az ünnepelt művésznő iránt. Mindjárt megjelenésskor
falrenditő tapsok és éljenek riadalában tört ki a
közönség" : ezátán jött a szebbnél szebb virágcsokrok zápora, a színtársulat szép babérkoszorúja. Pár
percig, mi'.; a virágokat összeszedhették, az előadás is szünetelt. Prielle K. ezen különben nem
elég háládatos szerepben is elbűvölte a közönséget;
különösen utolsó jelenetében a művészet utánozhatlan magaslatán ragyogott. Elegáns öltözékei
általános feltűnést keltettek most is, mint minden
megjelenése alkalmával. Mikor a közönség szűnni
nem akaró lapsai között előadás végén többszörösen kihívta őt, a művésznő, mintegy bucsuzásul
egészen előlépett a szinpadon s láthatóan kellemes
meghatottság"gal köszönte meg a közönség tüntetéseit. Prielle Kornélia nálunk maradandó, örökbecsű
emlékeket higyott: itt hagyta magas művészete
emlékét. E város közönsége soha nem fogja feledni
a művésznőt. Ö hazánkban talán az egyetlen kitűnőség, a ki az igazi természetesség mesterkéletlen bájával hódi:, ki örökifjú lélekkel, fenkölt
múzsája szellemével még sokáig fog ragyogni hazai
müvészetü ik egén. Prielle Kornélia után első helyen kell említenünk B e n k ő Jolánt (Savignyné).
Városun : közönsége előtt pár évvel ezelőtt már
határozott sikerrel játszott s könnyed alakításával,
tehetséggel párosult szorgalma által a közönség
kedvence lett. Mai szerepében, mely mindenesetre
sokoldrilu megfigyelést igényel, tiszta érzéssel, sok
bensőséggel játszott. K a z a l i c k y (Savigny) is
osztozott a sikerben, melyhez K o m á r o m y (Astley) és S z a t h 111 á r y (Líjardie) is jelentékenyen
hozzájárultak. Z á d o r (De Chelles gr.) szokott
nyugodtságával egyike volt a legjobb alakoknak,
kár, hogy a fejér paróka alól kikandikáló barna
haj kissé rontotta az illusiót. Ha nem hát ez nem
olyan égbekiáltó vétek, a min máskor segiteni ne
lehetne. M o r v a y r ó l (Ulrik) legjobb lesz hallgatnunk. Megjegyezzük itt még egyszer (és ezt a
vidéki közönség kedvéért is tesszük), hogy e színtársulat tiszta játéka ritkaság vidéken. Csinos
színpadi készletei emelik a hatást s uj klassikus
darabjai bizony megérdemlik, hogy a vidéki müveit közönség is minél gyakrabban s minél számosabban ^togassa az előadásokat.

E L E T .

Brassó, 1879. aug. 10.
Tekintetes szerkesztő ur I
A „Brassói magyar dalárda" egy készítendő
egyleti zászló javáia a mult hó 8-án egy majálist
rendezett.
Hogy a kiadások előre is fedezhetők legyenek, 50 kros részvények mellett aláírási iveket
indítottunk meg, azon magyarázattal, miszerint a
felülfizetések nyilvánosan:nyugtáztatnak.
Ezen ígéretnek eleget teendő, tisztelettel kérjük fel szerkesztő urat, legyen szíves becses lapjának valamelyik rovatában az alábbi felülfizetéseknek helyet engedni.
A „Brassói magyar dalárda" f. évi julius hó
8-án egy egyleti zászló megszerezhetése céljából
kirándulást — majálist rendezett.
A cél biztos keresztül vitele végett 50 kros
részvények mellett aláírási iveket indított meg.
Az 50 kros részvény lefizetése mellett felüladakoztak :
Stromszkv Sándor 4 frt 40 kr, Vaulhier Henrik 2 frt. Szentiványi Gyula 1 frt. 50 kr, Löbl.
Wolfsohn 1 frt, Lévi Anna 70 kr. Soós Ferenc és
neje, Nagy Samu, Lemhényi Zsigmond, Batik
József, Brenner Vilmos, Rápolti Károly, Tompa
Hajós János. s. k.
Buzogány Áron s. k.
M. főjegyző, N. N., Száva Zakariás. László Márton,
Maicher Mór, Dr Weiss Ignác, Wolff József, Fára
az egylet elnöke.
az egylet titkára.
Péter, Józseffy Imreh, Papp Ferenc, Mály István,
Páncél Joachim, Bisztray Károly, Kovács József,
Kovács Gábor, Simái testvérek, Cserey Gábor né,
Grünfeld S., Löbl Áronsohn, Steinharclt Zsigmond,
1. Az alábbi vaspályatársulatok részéről kö- Semo Marié, Potgisser Ilon, Mátyás József, Nicol.
vetkező árleszálitások engedélyeztetett:
Senius, Adler Leopold, Lázár Ereasz, Sperling N.,
a) A keleti vaspályán menet és jövet a II. Vadady Rifael, Biró Gyula, Daragics Elek, Dokocsiosztályban HL oszt.egész jegyek, és a III. brosi István, Szele István.

Figyelmeztetés.

Valamint a t. felülfizetők, ugy a csak tisztán
részvényt fizetők, nemes célú adakozásukért fogadják forró köszönetünket.
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— A z e r d é l y i g a z d á k ötödik vándorgyűlését rendező tárlati bizottság gr. Kálnoky Pál
és gr. Schweinitz Gyula elnökök jelenlétében ülést
tartotté hó 12-én d. e. a megyeház nagytermében.
A gyűlésre csupán az albizottságok alelnökei és
jegyzői voltak ezúttal hivatalosak, hanem ezek is
igen csekély számban jelentek meg. A tanácskozás tárgyát az október 2-án megtaétandó vándorgyűlés és annak rendezése képezte Megállapította
a bizottság a tárlati helyiségek osztályozásait;
ezek szerint a kiállitás a szövő tanműhely, a Bazár
a községi fiu iskola és a ref. középtanoda épületében helyeztetik el megfelelő szakcsoportokban.
A rendező bizottság továbbá átiratot küld az erd
gazd. egyesülethez, hogy Paget János, Zeyk József és br. Bánfty Dániel urak azon gazdákat, kik
a Paget féle angol juhfajtával keresztezték juhaikat
ezen juhaknak a kiállításon leendő bemutatásá-a
szólítsák fel. Hasonlóképen átirat küldetett a kolozsvári és brassói iparkamrákhoz a liszt-ipa" ériekében egyszersmind,hogy a galaci s bukuresti konzulátust é:-:esitse e kiállításról, felhiván a nevezstt konsulatusokat, hogy a tárlat megtekintésére képviselőket küldjenek hozzánk. A mennyiben a kiállítás-

nál az Á.po rtcikkekre nagy suly lesz fektetve, ezen
megszem élésnek mind ránk, mind pedig a szom3zéd ország okra nézve gyakorlati eredménye is
lesz. Msid gr. Bethlen Ivamilló ur kéretett fel,
hogy K'.s- és Nagy-Küküllőmegye bortermelőit a

— 2£Q —
meglepetést keltett, hogy, E kisasszony, egy bájos
ünnepelt berlini leány, hirtelen eltűnt Berlinből s
apáca lett. Senki sem magyarázhatta me^ e lépés
okát, annál kevésbé, mivel a leány szerette a tár— Károly román lejedelem f hő 12-én sas életet : csak néhányan hozták ez elhatározást
Brassóba érkezett, ott ebédelt s József főher- ama ténnyel kapcsolatba, hogy a leány egyik külöceggel együtt elutaztak Sinaiba J ó z s i f főher- nösen kegyelt udvarlója Z. sleziai földbirtokos váceg ma (szerdán) a déli vonattal utazott el ratlanul megnősült, elvevén egy pommerni gazdag
leányt. E kisasszony jelenvolt a menyegzőn s a kiMaros-Vásárhely re.
csapongásig jókedvű volt — s az is maradt, ugv
hogy általában azt hitték, hogy a viszony mely
— T ü z k r ó n i k á t k e l l vezetnünk ezután. Z hez fűzte, nem lehetett komoly, El is felejtették
Hidvégen a mult héten volt nagy tüz, ma délután a dolgot egészen. E. kisasszony eltünts csaktélév
(szerda) 5—6 óra közt pedig Sepsi Szentgyör- előtt jött Berlinbe, anélkül, azonban, hogy valagyön volt égés. Meggyúlt a Szőke György csűre hol mutatta volna magát. Pár hét előtt Z. nejével
s attól egy ház s két melléképület leégett. A tűz- együtt Ostendebe utaztában szintén Berlinbe érkeoltók nem sokat segíthettek, mivel a fecskendők zett s ekkor történt hogy Z. neje egy petróleum
rosszul lévén conservalva, egyelőre semmi vizet át lámpa feldőlésekor súlyos égési sebeket kapott,
nem bocsátottak a csövön.
minek folytán jsokáig feküdnie kellett. Egy irgalmas apácát hivtak ágyához. — E. kisasszony volt
— Prielle Kornélia
b ú c s ú e l ő a - Az apáca valódi önfeláldozzásal ápolta Z-nét, ki
d á s a héttőn volt. A nagy művésznőt a közönség ért, mint később kiderült őt év előtt lemondott szeviharos tapsokkal fogadta megjelenése alkalmával relméről az életről. Z-né fölgyógyult de férje elret
virágcsokrok özöne boritoíta el a színpadot, maga tent látásán: annyira eltorzult. Eknor az apáca hűa színtársulat egy szép babérkoszorút bocsátott le ségre intette a férfiút, ki öt magát hűtlenül elhagyta
felülről a színpadra a művésznőnek. Általában a Most fölismerték; Z. sóbálványként állt helyén I
közönség zajos tüntetése az elismerés legmagasabb neje vissza akarta tartani a távozót, de az apáca
nyilatkozata volt Prielle Kornélia művészete iránt. nyomtalanul eltűnt. Hazatérve azt mondta övéiKedden reggel utazott el városunkból Marosvá nek, hogy a Rajnához utazik : másnap azonban
sárhelyre hol 1i.it előadás alatt szintén vendégsze- holtan találták ágyában A r-ive szakadt meg.
repelni fog. Sztupa ur derék színtársulata tovább
is városunkban marad s alkalmunk lesz ezen jól
— Megszökött főhadnagy
Wrbka
szervezett,jeles tagokból álló társaság kerekded főhadnagy az 50 ik g y a l o g s o r e z r e d n é l
előadásait tovább is élvezni. Legközelebbi előadás Nagy-Váradról — nagyobb mennyiségű menagecsütörtökön lesz ; szire kerül „Niniss" az ismeretes pénzzel, nemkülönben szeretőjével állítás szerint
hirü bohózat. Szombaton „Egy katona története" egy kántor feleségével — megszökött. Privát uton
fog adatni, mely az ujabb termékek egyik legszebb vett jelentés szeint a főhadnagy a fővárosban tardarabja. A bérletet Sztupa ur alkalmasint kedden tózkodik.
nyitja meg. Alkalmunk volt a repertoire-t átpillantani s elmondhatjuk, hogy oly válogatott s[anynyira remek darabokból összeállítva^ hogy a kö— A f a l i f e c s k é k h a s z n a . Florentzönségnek alig lesz még egyszer alkalma hasonló Prevort, a fáradhatatlan francia természetbúvár a
műélvezetekben részesülni. Felesleges is monda- különféle madarak gyomrát vizsgálat alá vette, s
nunk, hogy Sztupa ur társulata a közönség pár- többi közt 18 fali fecske gyomrát megvizsgálta. A
tolására már eddig is érdemesé tette magát, hisszük, 18 gyomorban 8390 rovar volt, egy gyomorra tehogy nem is fogja megtagadni azt tőle ezután sem. hát 466 esett. Ha most meggondoljuk, hogy a fecs— P á l y á z a t i h i r d e t m é n y A hely- kék sem egy szem gabonát, sem egy darab gyübeli államilag segélyezett szövészeti iskolában, ta- mölcsöt sem egy szál növényt el nem fogyasztanuló leányok részére bennlakás hutároztatván egy nak világos, hogy mily nagy ln.*=znott hajtanak a
felügyelő nő szükséges, kinek havi fizetése 10 frt. kártékony rovarok pusztítása által.
o, é. járulékai ; bennlakás, fűtés, világítás, és étkezés ingyen élvezete. Az ipar egyesület választmá— E g y s p l e e n e s a n g o l . Spahlinger, a
nyának megbízásából felhívom mindazokat, kik Hotel du Lac tulajdoposa Genfben
a jó minap
ezen állást elnyerni óhajtják f. évi aug. ly-ig^folya- vendégei kényelmére a lépcső házban egy felvonó
mudásukat alólirthoz beadni. A beadott folyamodás mellékletében ismert személyek által bizo- készüléket állíttatott fel. Egy napon egy angol érnyítva kell lenni ; a) a kifogástalan elő élet, b) a kezik, s szobát kér. Az első emeletre utasítják. De
gaziasszonyi teendők, főzés stb. gyakorlati tudása mikor a felvonó-gépet megpilantja a legfelső emec) oly műveltségi fokozat, melylyel tekintélyt tar- leten kér lakást, nem azért, mert ez olcsóbb, ha
tani képes. Kelt Sepsi-Szentgyörgyön 1879. julius
nem, hogy a gépen föl-le járhasson. E légi utazás30-án. Potsa József, ipar. egyesületi elnök.
ban oly nagy örömét találta, hogy egészen saját
— S z e r k e s z t ő i ü z e n e tek. H. Dózsa G* magának akarta monopolizálni. Előhivatja a fogaurnák, Aszód. A vígjátékot pár nap alatt vissza dóst, s a gép -kizárólagos használatáért napjára
küldjük ; a másikat pedig, miután nem használtuk egy font sterlinget igért. A fogadós hajthatatlan
fel, nem tartottuk meg. — M—ó N. urnák, Hátszeg. maradt, mert — úgymond — a gépet minden venA beküldött vt rsek között ki kicsilan némi költői
ér, de egészben Véve nem közölhetők. Általában dég számára készíttette. De az angol nem azért
a versekre nézve elvünk : vagy absolut jót közölni angol, kivált ha spleenes hogyha valamit a fejébe
vagy semmit.
vesz, azt ki ne vigye. Annyi pénzt igért végre
a fogadósnak, hogy ez végre meghajolt Albion na
— A t u s n á d i c s á r d á s ujabb kiadásban
ismét rémitni kezd. Ezúttal valami bus magyarok előtt. Az angol, miután a gépet korlátlan birtokába
erószikolták a francianégyesután a csárdást any- vette, széket, asztalt vitetett rá, odaterittetett ma nyira , hogy a jobb gondolkozású magyarok is gának, s ott étkezett, mialatt a gép folyt n fel-alá
lepisszegtették. Hanem lett ezért hadelhadd 1 Atilla járt. S azt a boldogságot mindennap folytatta, míg
egyik „bekent" ivadéka buzdittatván a bor jóté- csak azon vendéglőben tartózkodott.
kény szellemének is általa, olyan lármát csapott s
az úristenről olyan véleményeket kockáztatott a
— B e k ü l d e t e t t szerkesztőségünkhöz a
diszes társaság előtt, hogy a fürdöbiztosság a kézzel lábbal hadonázó ifjú hőst csendőrök pártfogá- kolozsmonostori m. kir. gazd. tanintézet értesitője.
sába helyezte, a jobb gandolkozásu magyarok és Szerkesztette Vörös Sándor, igazgató. Az intézetrománok őszinte megelégedésére. Mindenesetre bot- ben működik 11 tanár : a tanuló ifjak száma a 3
rányossá kezd válni a magyar vendégek türelmet- osztályban 90, ezek között kettő Háromszékmegyélensége a románokkal szemben s nem árt, ha az ből való. A „Zichy Asbóth-ügy" külön füzetben is
etéle vendégszeretetet rendőrileg is moderálják. A megjelent Sarkadi Elemér, a „M— g" belmunkakik hivatva vannak, igyekezzenek a nemzetiségek társa összeállításával. Ára a röpiratnak 30 kr.
közt nagyobb egyetértést létrehozni.
Csik-Udvarhely és Háromszékmegy ében fogyasztani
szokott asztali borok kiállítására szólítsa fel.

)86o. államsorsjegy

aranyjáradék

78^55

. . . .

„ hitelintézeti
„ . . . • .
Magyar hitelbank
Ezüst
Cs. kir. arany
..Napoleönd'or
Német birodalmi márka
London

— A K o v á s zn a i Po k o 1 s ár o n és társc
fürdőjén az idén szép számú közönség van, min
onnan lapunkat értesitik, 211 nő és 162 férfi ösz m m m m m m m m m M w m w m k
szesen 373 eddig a fürdővendégek száma,
ÍLrték- és vd/tó- árfolyam a bécsi cs kir nyilvános
— N a g y l o p á s a Duna gőzhajózási társatőzsdén augusztus 8
ságnál. Mult hó 31-én, Weiner a társaság hivatal91.90
noka néhány munkást ponyvalopáson kapott rajta. Magyar aranyjáradék
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—. —
A rögtön megejtett vizsgálatból kitűnt, hogy eddig
5$ ponyva hiányzik, mely 3000 frt. értékű összeJJ
j7
n
I
*
"
get képvisel. Gyors rendőri nyomozásnak sikerült
„ keleti vasút II. kibocsátási államkőtv. 84.75
a tetteseket kipuhatolni, s e szerint a főbünös Beja
„
,,
1876. évi államkötvény
. 74.50
János 22 éves matróz, azonkivül Reinprech Ferenc
„ vasúti kölcsönkötvény
112.30
bérkocfás, ki a lopott tárgyakat elszállította s Ba„ földtehermentesitési kötvény
• . . . 86. lázs M. társasági őr. Mind a hármat a bünfenyitő Temesvári
S5.—
törvényszéknek adták át, mig a társaság egy hi- Erdélyi
• 84.7
vatalnoka az eltűnt ponyvák fölkeresésén fáradozik. Horvátszlavon
87.5Q
Szőlődézmaváltsági
9°- 2
— R e g é n y e s t ö r t é n e t . A következő Osztrák egys. államadósság papírban . . . 60.65
„
„
„
ezüstben . . 68.25
eset járja be a németországi lapokat': Öt év előtt

,,

. . . . . . . .

Osztrák nemzeti bankrészvény

124.89

8.20

. 268.50
2 55- 2 5
—•—
•
5-49
9.32
57ő8q
115.J2

Felelős szerkesztő: Málik Józsel.
Kiadótulajdonos: Fóliák Mór.
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Egy
b: Ivdro-.ban, a tehén piacon 414
szám alatt a f<;lső emeleten lakó uri családnál
iskolás gyeimekek na,joiik!-nt

5 0 krajcárért
vétetnek fel. J > ellátásról, tanulásról
kodva van, a liánnál mindig

gondos-

németül beszélnek.

ERTEK EZ NI lehet a feni említett
1—2
liáznál.

Pályázati

Ilyefalva nagyközség k. leányiskolájánál egy
rendes tanítói állomás üresedésbe jővén, arra ezen
n<-l pályázat nyittatik.
A megválasztandónak kötelessége a k leány
iskola ifjabb vagy korosabb osztályainak nevelése
oktatása.
Javadalma: 300 frt. o: é.-ben, és 50 frt. o. éb e n 3zállás é s kert i l l e t m é n y r e .

Azon pályázó, ki a müéneklésben is jártasés
azt képes növendékeinknek tanítani, a választásnál előnyben részesül.
Az állomás ez úttal egy évi ideiglenességgel töltetik be: 1 évi sikeres működés után az állandó
sitásra kilátással. A folyamodni kivánók kéretnek
okleveleikkel felszerelt folyamodványukat alólir.
iskolaszpki elnökhez foiyó évi szeptamber 20 ig
haladéktalanul beküldeni.
Az iskolaszék foiyó évi jun. 22-én tartott gyűlése megbízásából.
Ilyefalva, 1879. aug. 1
Gál IsUiíit,
j.

^
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