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A „Haromszékí háziípar-egylefc" hivatalos közlönye.
A sepsiszentgyörgyi kiállítás.
(.Háromezekmegye

t gazdáinak ajánlva,)
1.
Tudva van az érdeklődő t. közönség- előtt,
I ogy Sepsi-Sztgyörgyön f. évi október hó elején
állat-, gazdasági termény- és házi ipar tárlat fog
tartatni.
A gazdasági s ipari termékek nyilvános kiállítása kétség kivül a mezei gazdaság és mellékiparainak előmozditasára leghathatósabb tényezőül
szolgál.
Egy ily kiállitás az összes mezei gazdaság
terjedelmének képét kell, hogy adja, a látogatónak
az egész vidék gazdasági tevékenységét szeme elé
kell, hogy állítsa ; — kell, hogy bemutassa mindazt, mit a lakosság szorgalma előállít, vagy a termász-et, mint nyers anyagot rendelkezésre bocsát.
Sajnos, hogy a kiállitások iránt aránylag oly
kevesen lelkesednek és épen azért mindenek előtt
a nagyobb birtokosokat illeti a jó példával elől
járni, a különböző kalászos takarmány, kapás és
gumós növényt stb. összegyűjteni s a tárlatra ideje
korán bejelenteni, mi által ismét másokat fognak
buzdítani mindannak kiállítására, illetőleg beje
lenfésére, a mi arra alkalmasnak látszik.
Azt mondják, rosz termésünk van, mire való
hát a kiállítás ?
Van kalászos és szemes gabonánk, kenderünk
és lenünk szálban és kikészítve, törökbuzánk, burgonyánk stb. de még a jelentéktelennek látszónak
sem szabad hiányoznia, mert a látogató, főleg a
kereskedő és iparos, uj és egyáltalában oly tárgyakat találhat, melyek vagy mindjárt, vagy jobban mivelve, javítva, üzletének alapjául szolgálhatnak.
Jelenlegi külterjes, szemes gabona termelésünk túlélte magát, egész gazdasági rendszerünk
ysdias, mindamellett talajunk sok kincset rejt és
bátran mondhatjuk, hogy azok még feltárva nin-

Sunm cuiquc!

Háromszék elszigetelt harcát az 1449. január
2 iki békekötés csak elnapolta, de meg nem szüntette.
Habár fájdalommal, de lovagias becsületérzettel kívánták a polgári és katonai tekintélyek a
békepontokar ""teljesitni.
Az „önkéntesek", „Mátyás huszárok" barátságos családok hajlékaiba vonultak, a székely huszárok, gyalogok s szervezkedett nemzetőrök 10
vábbi parancsig hazaoszoltak ; a fegyverek, lovak
s tán egy vagy két ágyú — biztosan nem tudom
(természetesen a használhatlanok) a kökösi hídnál
az osztrák előőrsnek átadatott. A hűségeskü a
mint ezt O r b á n Balázs épen oly lelkes, mint
igazságszerető hü tollával leírja, letétetett egy
pár székely katona több tiszt által Brassóban és
Horváth Albert által „adhoc" összehozott egy néhány polgári egyén által, Sepsi-Szentgyörgyön.
(Lásd Orbán B. „Székelyföld" 4. kötet 190 lap.)
De hogy nem vezette a békekötéskor az
őszinteség az osztrák, vezéreket csakhamar kiderült.
Betörtek Erdóvidékre s összerombolták a fülei
vashámort, a hol öntötte volt Gábor Áron az első
4 ágyút. 5 )
Folytonosan a határszéleken száguldoztak az
osztrák csapatok részint ijesztgetésül, részint, hogy
hízelgő és ámítva rémítgető nyomtatott „kiáltványokat" csempészhesseneit be Háromszékre. A mi
előőrseink meg-megszalasztottak ilyen nyargonco
kat, a kik szándékosan ejtették el táskáikat, a
melyek tele voltak álhirlapok s kiáltványokkal s a

melyeket

mint hadi zsákmányt hoztak be Sepsiszentgyörgyre.
Ezeket használták fel aztán némelyek a nép
megpuhitása, vagy nyerésére s főleg a volt széely határőrök elszéditésére.

csenek és épen azért bir a kiállitás reánk nézve
oly nagy fontossággal.
Lehet, hogy egy s más tárgy ma jelentéktelennek látszik, de a tapasztalás bebizonyította hogy
minden kéíőbbi tárlat elődjéhez viszonyítva, haladást mutatott fel s igy most tervezett kiállításunk is majd utóda termékeinek megítélésére oly
alapot log teremteni, mely véghetetlenül fontos
lesz.
De hát egyáltalában van e valami, a mi nem
fontos e tervezett kiállitás programmjában ?
Talán a buza vagy a rozs ? Hiszen Háromszék áldott földje a mai, bár hiányos mivelés mellett is kitűnő terméket ád 1
A lisztkivitel tetemesen emelkedett, a folyó
év második negyedében csakis a tömösi szoroson
át 1610 métermázsa ment ki, a mi a bevitelt 1015
métermázsával haladja tul.
A gabona bevitel 79,913 métermázsát tett, ez
csökkenőben van, mert ma már a liszt és szesz
előállítására szükségelt gabonakészletet inkább a
belföldön fedezhetjük.
A vasúti csatlakozás következtében molnárainknak, — hí malmaik megfelelően lesznek berendezve, — nagyobb kivitelre nyilik kilátás, mert
előttük áll a tengeri ut, tehát a termelőnek is jobb
árakat adhatnak, a lisztkivitel különböző vidékre
lehetséges és a romániai buza versenyétől sem kell
félnünk. Sőt ellenkezőleg : Háromszék 12,933 holdon 134.251 mérő búzát termel, miglen belterjesebb gazdálkodással, azaz nagyobb takarmány —
tehát okszerű lóhere termelés mellett mintegy 9800
holdon 142,500 .mérő lesz előállítható ! Elmúlt már
azon idő, midőn előnyösnek látszott sok földet roszul mivelni.
A verseny sokkalta nagyobb, az előállított
trágyamennyiség sokkalta csekélyebb, hogysem a
termelt szem a mai termelési költségekhez helyes
arányban állhatna.
Ha a gabonát az iparos dolgozza fel, ha a

liszt előnyösen exportálható, oly árak állanak be,
melyek magasabb földjáradékot biztosítanak.
Pedig a mi lisztvitelünk állandóan gyarapodni
lát«zik, váljon nem érdemes e hát a jó nyers-terményt kiállítani ?
A lisztkivitel Romániába 1872-ben 388, már
1878-ban 3479 métermázsát tett, a folyó év i-ső
negyedében 1408, a másodikban 1757, tehát félév
alatt már 3165 metermázsát tett. A lisztbevitel
1872-ben 1217, rniglen 1878 ban csak 203: az idei
első negyedben 557, a másodikban 742 metermázsára rúgott; a be és kivitel tehát emelkedett
mi elég okot szolgáltat termékünk tökéletesítésére
s a nagyobb kivitel elérésére, a mi valószínűleg
sikerülni is fog, ha finomabb lisztet állítunk elő.
Vagy valóban aít hiszi valaki, hogy az üzletember meg nem keresi a jobb nyersanyagot és
hogy nem épen a kiállitások azon helyek, hol bizonyos nyersanyagok létezéséről legkönnyebben
lehet tudomást szerezni ? —
Vagy talán kendertermelésünk nem fontos ?
Kötélárukból az idei i-ső évnegyedben 360,
a 2 ikban 1534 metermázsa ment ki, viszont behozatott összesen ezen félévben 4' } metermázsa. Es
viszont mindennek daczára Galicziából tengelyen!!!
nemcsak kendert hoznak be, de még a legközönségesebb pakkoló szövetet is!
Minő lendületet vehetne kendertermelésünk,
ha okszerű áztatási rendszer lenne behozva és a
gép segítsége igénybe véve.
Van-e szükség Galatz, Braila, Gyurgewo,
Rustscluikon vitorla vászonra, ponyvára, kötélre
stb.? És ha igen, azt hiszik, hogy az iparos nem
fogja személyesen, vagy szakértők által felkeresni
a nyers anyagvt ?
Hát tőrökbuza termelésünkkel tulajdonképen
miként állunk ?
Mintegy 0022 holdon termel Háromszék törökbuzát, hozama 346,532 mérő, tán a legnagyrobb^
termés, mely az egész országban előfordul és ha

osztrák tisztek által behálózott elárult, lekötött
Csikszéket felverte , az osztrák tiszteket megugrasztotta.
Ekkor kardlapozta volt meg Gyulai Albert a
később oly szomorú hírre vergődött Kovács kapi
tányt, a kt a szabadságharcz után, mint egy Gessler uralkodott Háromszék felett. A csíkiak készséggel csatlakoztak a lelkes papság a Jankók s
Andrássyak stb. vezetése alatt.
A polgári ügyek kormányát ps lig ilyefalvi
Németh László orsz. képviselő, a Bjőthy Ödön által Háromszékre teljhatalommal beküldött kormánybiztos vette kezébe, a ki életveszély között a
mezőségen Maros- és Udvarhelyszéken január 20.
érkezett meg Csik-Szentgyörgyre, a később börbönben megtört agg Jankó esperes kanonokhoz,
kitől küldetése végrehajtására mintegy megáldatva
az Olt jegén jutott Háromszék szentföldére Oltszemre s onnan S.-Sztgyörgyre.
Itt a vezérférfiakat megbénítva találva, miután Berde Mózsával értekezett, január 22 ikén K.Vásárhely felé sietett, a hova épen akkor érkeztek
meg — talán Micskási Antal és Gyárfás Károly a
Gál Sándor ezredesi oklevelével, a ki min', fennebb írók, gyors intézkedésével visszaszerezte Csíkot a szabadság ügyének.
N é m e t h László épen ez időszaknak termett
férfi volt, minden uralmi vágy nélkül egyszerű
határozott egyenes ember, a ki mintegy „karon
vezette" a magasztos jellemű Háromszéket, a melyhez intézett első „felhívásában" 6 maga mindi,
hogy: „mígcsókoltam a nagy tettek szülötteinek
földét, midőn arra beléptem."
A „felhívásnak" óriási eredménye lett. K.Vásárhely ágyú, lőpor és gyutacs gyárrá a'akult,
Sepsi-Szentgyörgy fegyver, ágyúgolyó öntődévé,
tőlténygyárrá, melyhez mivel a férfiak harezba
mentek, munkásokként székely leányok vállalállott.
A katonai ügy élére az Erdélybe diadalma- koztak.
san benyomuló Bem tábornok által ezredessé kiA falvak összehordott harangjaikat, a kinek
nevezett Gál Sándor állott, a ki a reaktionariusó ntála, tányéra, kanala volt ingyen szolgálöatta

Lehet-e lovagiatlannak mondani Háromszéket,
ha ezeket látva a harcz vesta tüzét kialudni nem
engedte s a két arczu Jánus béke mosolyába megbízni nem tudott.
Január 2-ától 21-ig tartott e helyzet, mialatt
mintegy ösztönszerűleg vonult minden jóra való
ifjú Kézdi-Vásárhelyre mint a háromszéki szabadságharcz Spártájába.
Nem kellett véres kardot hozdozni, csak zász
lót kellett bontani. Megtörtént ez is, A lelkes
Martonfalva1) hol a hírhedett Berzenczey-féle népg}'ü!és is tartatott volt, a mikor nyerték a Mátyás
huszárok a Kossuth huszár nevet — adta az első
jelszót.
Mintegy varázsütésre alakultak a századok,
zászlóiljak előkerülnek az ágyuk, s szervezkedett
ekkor először a tüzérség, (addig csak dilettínsok
lévén azok) Gábor Áron vezérlete és a Bodola
Lajos hadnagysága alatt (Semsey csak később
lépett a tüzérséghez.)
Es itt egy uj szakasza kezdődik a háromszéki
csatáknak. Az eddig önvédelmi harc most a népjoí s szabadságharccá változott, s ha életeért s
becsületeért sokat áldozott, ez utóbbiért legbecsesebb családi s vallásos ereklyéit ék- és étszereit,
harangjait hozta élete és vére mellett áldozatul.
De az újra kezdett harc uj embereket is követelt. A békekötést megelőzött időszak férfiainak
félre kellett vonulniok, részint a lekötött becsületszóért, részint mert álláspontjuk már tul volt szárnyalva.
Félre vo mit Berde Mózsa is, a ki eszélye,
mint hazafisájával méltán betöltötte megbízatását.
Megszűnt minden palgári kormányzat. Soha és
sehol tisztábban nem nyilatkozott, a népfönség és
önkormányzat. Mint egy férii állott ekkor Hiromszék, kinek szive lángból, feje és karja érczből

mindjárt nagy bevitel van is, az míg sem ok, hogy
türökbuzánkat ki ne állitsuk. Általában véve, azt
kellene óhajtanunk, hogy törökbuzánk csekélyebb
területre szorittassék, ha csak fokozottabb, nyereséges kelendőséget nem biztosithatunk neki, mert
most: ugyan keresik-e ?
Nézzük egy kissé a hüvelyes veteményeket_
Az 1872—1878 iki évek átlagában monarchiánkból
Romániába 4851 metermázsa gabonát vittek ki>
ebből 1371 a hüvelyes. Az első erdélyi vasút főszállitmánya szintén hüvelyesekből áll, mindez arra
kell, hogy ösztönözze Háromszéket, hogy paszulyát
lencséjét kiállítsa s nagyobb mérvben termelje.
Azt fogják mondani, a gyümölcsnek és kerti
veteménynek az itteni kereskedésre nézve semmi
értéke sincs; tehát miért állitsuk ki? Pedig épen
megfordítva, igen nagy okunk van arra, hogy az
efféle Sepsi-Sztgyörgyön kiállítva legyen.

Gr. SchweinUz Gyula
A „ P o l i t i k " a következőkép kivánja megváltoztatni a cseh tartománygyülés választási rendjét : Meg kell szüntetni a nagybirtogossági csoport
czéltalan berendezését, a melyben a kisebbség hacsak egy szava hiányzik is, hogy többsége legyen,
a 70 szavazatból ki van zárva, és pedig vat'y a
kerületenként való választási rendszer behozatala
által, a mi Galicziába-n is divatozik, vagy a nagybirtokosságnak az adóképesség szerint más csoportokba való beválasztása által, amint az alaptörvények is kívánták ; továbbá a városok és vidéki községek mandatumai következetes elv alapján osztassanak föl. Néhány szavazattal senkin sem
lesz segitve. Az ennek következtében kissebbséget képező németek abban nyerjenek biztositékot,
hogy két nemzeti curiára osztassék föl a tartománygyülés, amint ezt az alaptörvények tervezték.

„Magyar Polgár"-ral és megtámadja ezen lapot
szemére vetvén neki azt, hogy a magyar közvéleményt a román nép ellen felbujtogatja. Azután
igy végzi:
„íme a nemzetgyülölet magva, íme hogyan
vettetik az és azután, itt a következménye! Azt
tartom én is, hogy ideje volna, hogy máskép kellene gondoskodnunk együtt létünk felett — azonban nem ugy, hogy utánozzuk a farkasnak magatartását. kinek ivó vizét a bárány felzavarja.
Ellenkező esetben köztünk a válaszfal mind
inkább nagyobb lesz, és ma holnap az éjszaki med
vének csak egyet kell fújnia, hogy mindkettőnket
azon örvénybe leteremtsen, a honnan azután nem
lesz többé menekülés."
A b u k u r e s t i „ R o m a n u 1 u" nak Siná
jából azt irják, hogy mult vasárnap Sinájának 15
osztrák közös hadseregbeli katonatiszt vendége
volt. A tisztek, a kik Brassóból lóháton indultak
Sinája felé, magyar huszárok voltak és egyenesen
Ghica Demeter* herceghez betértek, a kinek veje
ezelőtt ugyanazon ezrednél velők szolgált. A herczeg a legbarátságosabban fogadta kedves vendégeit és a pompás villásreggeli alkalmival számtalan
pezsgő üveg üritetett mindkét hadsereg tiszteletére.
A fejedelem ezen vendégek hirét vévén, meghívta őket udvari ebédre s ez alkalommal velők
kölönbözf dolgokról társalgott, s mindegyikkel
szívesen beszélt. A vendégek még az nap este ismét visszautaztak, hogy a másnapon tartandott
nagy katonai gyakorlaton részt vehesenek.

Az erdélyi ref tanárok Sepsi-Sztgyörgyön
tartott értekezlete.
3
Az erdélyi tanárok idei értekzlece, mint lapunk előbbi számaiból értesült az olvasó, folyó hó
24-én vette kezdetét. Vasárnap reggel csupán előértekezlet tartatott s a tulajdonképeni gyülésezések
hétfőn reggel kezdődtek meg. Mindenekelőtt konstatálnunk kell, hogy a ref. tanodák szép számmal
voltak képviselve mindenfelől. Olt láttuk a többek
közül egy tiszteletbeli tagját is az értekezletnek:
Gásp'ir János tanfelügyelőt, a középtanodai oktatás
buzgó és régi apostolát. Kolozsvárról Szabó Samu,
Hegedűs István, Parády Kálmán és Török István
— és D e b r e c 7. e
József,
az enyediek közül dr Kovács Ödön, Lőthe Lajos, MarosVásárhelyről Lénárt József, Udvarhelyről Pál Károly, Szakács Mózes és Bod Károly, Zilahról Török István, Berényi János, Szászvárosról Dózsa
Dénes. Deák Gerö stb. tanárok szakszerű tanácskozásai tették a gyűlést nagyon érdekessé.
Hétfőn reggel 10 órakor S z é k e l y Gergely
tanodai főgondnok nyitotta meg nagyszámú hal Igatóság jelenlétében a gyűlést következő be ,/é I I :
Uraim!

Emberi méltóságunk érzetében legbecsesebb
adományunknak kell tekintenünk nemzedékek során folytatólagos haladásra hivatott szellemi tehetségeinket, melyek képesítenek okulni a múlton,
öntudatos számítással használni a jelent, előkészitni
a jövőt és rendszeres tudományok fejlesztésével
uralmunkat biztositni minden szerves lények felett
sőt a ragyogó napsugarakat és a rettegett elemeE g y c s e h ú j s á g , melyet a „Napló" zug- ket is szolgálatunkba szorítni.
lapnak, a „Hon" ellenben tekintélyes lapnak nevez,
De ezen s z e l l e m i tehetségeknek csak
a következőket irja Kaas Ivor bárónak, a „Napló"
anyagát nyerjük a természet bőkezűségéből s hogy
főmunkatársának, prágai útjáról :
„Kaas Ivor báró, a „Pesti Napló" főmunka- magasztos hivatásának megfelelhessen, mindenek fetársa, hétfőn és kedden Prágában volt, hogy Ri- lett gondos nevelést és éber ápolást követel e negerrel és érdektársaival értekezzék a kormány el- mes anyag, különben, mint egy anyaföld ha elhalen alakítandó szövetség ü-ryében. Riegor azonban nyagoltatik, csak ízetlen gyümölcsöket vagy vénem volt Prágában, s igy Kaas csak Gregr Gyu- szes dudvát teri.m.
Azért mindazon f. ladatok közül, melyekre salával és Zeithamerrel beszélgethette meg a dolgot.
Kaasnak főtörekvése odairányult, hogy a prágai ját magunk vagy a tár.-.:tdalom érdekében munkálni
hivatva
vagyunk, pályánk a legfontosabb, de egyA földadószabályozás
ügyében a pártemberekben gyűlölséget keltsen a morvaor
rég kilátásba helyezett enqu»tet a jövő hó elejére szági csehek iránt, kik közül egyik miniszter lett, szersmind a legterhesebb, — sőt anyagias korunk
fogja a pénzügyminiszter Budapestre összehívni.— mig a prágai csehek semmit sem kaptak, daczára, szempontjából mérlegelve, leghálátlanabb azokakkor, midőn Bécsből visszajött, nak kik a szellemi tehetségek fejlesztésével a tuE végből az ország 60 kiválóbb földbirtokosához hogy Reiger
és gazdájához közelebb fog meghívás küldetni ; az olyasmit emlegetett, mintha bizonyosra venné, hogy dományos mivelödés terjesztésére áldozzák éltüket.
Mert mig a hálás föld virányos növényeinek
megkapja
a
földmivelésügyi
tárczát. Kaas báró
ide vágó előkészületek a pénzügyminisztérium kebelében már folyamatban vannak. Az enquette ösz- topábbá odaigyekezett, hogy arra birja a cseheket, kellemes illatával üditi munkásait s dus kalászok
szehivásának sietteiésére részben az adott okot, miszerint működési terüket lehető szük körre szo- kai jutalmazza'i.a gondos ápolást, mig nemzetcsohogy az ország legtöbb vidéken kínos felháboro- rítsák. Kaas báró utazásának eredménye nem volt portok vezetésére hivatott álamférfiak és vitéz harezdást kelt azon körülmény, hogy a tiszta jövedelmi ugyan döntő, de mür majdnem bizonyosnak lehet fiak, alárendeltjeik bókjaitól környezve, fény és
tételek helyenkint 80— 130 százalékkal emeltettek, tartani, hogy a magyar törekvések nem fogják pompa közt gyűjtik babéraikat, addig a szellemi
mig más helyeken az eddigi tiszta jövedelmi ala- czéljokat téveszteni. Ennek jeléül lehet tekinteni tehetségek fejlesztésére hivatott érdemesbek, kikazt, hogy néhány cseh lap már is igen erélyes han- nek gondos vezetése alatt nyerhették amazok is
pok megtartatnak.
gon figyelmezteti Prazak urat, hogy mit kell ten- fényes pályájukra képességüket, szerény tantermek
nie Csehország érdekében.
büzhödtségéban hervasztják életerejüket s külíényt
R o m á n l a p o kb ó 1 . A nagyszebeni „Ubservatoriulu" augusztus 20-ikán kelt 63-ki számáA „Napló" az egész közleményt alaptalannak árasztó kiíüntetésekre nem áhítozva, önérzetes buzban T. Codreanu kolozsvári lakos polemizál a bélyegzi, a mit mi szívesen elhiszünk. Mert ha nem galommal munkálnak a tudományok terén nemze
is érezzük magunkat competensnek a fölött dön- dékek javára uj meg uj hódításokat tenni, nemesteni, mennyire illetékes a kérdéses lap a cseh vi- biteni az erkölcsi érzetet s méltóbbá emelni fajunszonyok föltüntetésében : arról, hogy hazai viszo- kat azon állásához, melyet mint földünk legnemebe, a nagyobb birtokosok és községek ágyús lo- nyainkat nem ismeri, elég- bizonyítékot szolgáljat sebb szerves lénye jogosan igényel.
Ily buzgó törekvések s emberi társadalmunk
vakat ajándékoztak ; a szélen felállított tábort szé- az a fontosság, melyet igen tisztelt publicistánk
tágas körére kiható jótékony szolgálatok által vanával, zabbal, kenyér és élelmi szerekkel, kitől a prágai utjának tulajdonit.
mint telt, a nélkül, hogy az állam segélyét igénybe
lóban kiérdemlik a nevelés érdekeivel foglalkozó
vette volna, ellátta.
E g y r o m á n l a p , a nagyszebeni „Te- jeles férfiak a móltányos elismerést és — köztiszOh ! e nagy nép önfeláldozása és áldozatké- legraful román" 92-ki számában Andrássy válság- teletet.
őszinte tisztelettel üdvözlöm azért önöket —
pessége előtt meghajolva le kell borulni az utókor ról és az osztrák-magyar monárchiában bekövetgyermekének ! — igy kiált fel jegyzeteiben Német kezendő rendszer és kormány változásokról czik- tanár urak — sepsi-szentgyörgyi székely Mikó taLászló kormánybiztos.
kezik és mind ezen változásokat a keleten történt nodánk falai között ezen tanoda elöljárói'iga rész iEs itt hadd szóljon az ő sajátkezű hiteles változások következményeiül tekinti. Czikkiró azt ről, mint a nevelésügy ismeretes buzgalmu bajnojegyzete.
hiszi, hogy nincs messze azon idő, a midőn az kait ! 1
Eljöttek önök nemes hivatásuk szerint, hogy
Bevégezve a csikiakkal egyesült Háromszék osztrák tartományokban inaugurált nemzetiségi é j
erőkifejtését — minden gondom, minden igyeke- kibékitési politika Magyarországban is inaugurál- tanügyünk érdekében értekezzenek s ez által öszzetem a szék polgári szervezetére fordítottam. És tatni fog, annyival is inkább, minthogy a külöm- szes tanodáink közös javára hasznos szolgálatot
itt hallgatással nem mellőzhetem Háromszék felső böző nemzetiségek közt régen nem volt oly nagy tehessenek. Ele jöttek azért is, hogy ezen ifjú takerületének két férfiát : Cseh Ignáczot és Hankó az engesztelődés szelleme, mint éppen most. Utal- noda viszonyait közelről megtekintve, ennek speDanit, a kik közül az első ki hirt, dicsőséget nem va a csehek 18 évi sikertelen passivitási politiká- ciális érdekeire is figyelmüket kiterjesszék.
keresett, de hol a nemzet és hon érdeke kívánta, jukra kérdezi, hogy váljon nem tartják-e a románok
Fogadják hálás köszönetünket ezen nagybecsű
mindig ott láttuk őt, a tisztes aggféríit, a másik is elérkezettnek az időt arra nézve, miszerint ha figyelmükért s tekintsék ezen nevelőintézetet testKézdi-Vásárhely lelkes polgárainak volt leglelke- mindjárt csekélyebb engedmények árán is kibonta- véries érdeklődéssel, részeltessenek minket szaksebbje, ki börtön és üldöztetés által korán megtört kozzanak gyümölcstelen passivitási politikájukból ? avatott tanácsaikban a szükséges és körülményeés elhunyt.
Azután igy vérzi:
inkhez képest eszközölhető reformokra nézve, hogy
Ezek támogattak a szék polgárai szervezeté„Tisza lemondása, a mely minden nap jósol- magasztos hivatásának az áldozatkész alapítók váben. . . . " És én hozzá tehetem, hogy az alsó tatik, jeladása lesz azon pillanatnak, midőn Ma- rakozása szerint megfelelhessen.
kerületben is voltak többen, kik készségesen se- gyarországban a békét óhajtó és igazi egyenlőségEzen őszinte kérésünk és tiszteletteljes üdvözgédkeztek emiitett kormánybiztosnak. Ilyenek vol- gel szerető emberek számára feltárulnak a kapuk, letünk ismételt nyilvánítása mellett szervezeti szatak Demeter József, Mihály József, Kovács Gábor,p hogy testvériesen egyezzenek az inaugurálandó uj bályaink szerint rám ruházott kellemes feladatomNagy Ferencz s többen.
politikai aera felett, a melynek feladata lesz álta- hoz képest az erdélyi helvét hitű egyházkerület
Az akkori nagyszerű eszeményeknek sokkalL iános megelégedést előidézni. Isry tehát : Caveant felekezeti tanodáinak 1879. évi tanári értekezletét
izgatóbb hatása van reám jelenleg, 30 év múlva isi consules ! "
van szerencsém megnyitni.
mintsem nyugottan le tudnám azokat irni, mint at
Ezen, lelkes éljenzéssel kisért beszéd után a
hogy a „szemre törő" nem tekintve, mintegy czirA b u k u r e s t i „Ptessa" augusztus hó 21-én a helybeli tanoda időközi története olvastatott fel
kopágira Orbán Balázs, épen oly hü, mint'merész: kelt számában közli, hogy aug. hó 18-án az osztóllal leírta. Én mint szemtanú csak illustrálni s> rák-magyar uralkodó születésenapján a bukuresti Görög István ig. tanár által. A szépen kidoljozott
főleg elégtételt adni kívántam azon férfinak, a kitt rom. kath. templomban egy ünepélyes isteni tiszte- mü általános tetszéssel találkozott. Visszatért abadatok hiányában csak felemiit ő, — s ez Németl let tartatott, a melyen a román fejedelem egy ban felolvasó a tanoda külső és belső változásaira,
László volt, ki később több Józsefstadti fogoly-- szárnysegéde a fővárosban tartandó román minisz- a tanoda életében előforduló nevezetesebb mozgal társaival, még a börtönbeb se feledkezett meg szü-- terek polgári és katonai hatóságok az osztrák-ma- makat részletesen ismertette. Csinosan összeállítóit
lőjöldjéről — a sepsiszentgyörgyi keletkező ref.. {.')' ar követség titkára és ideiglenes ügyvezetője és statisztikai kimutatásai, élénk világot vetettek e
tanodának ajádékozván kiszabadulásakor a József-- számtalan kitűnőség jelen volt. Az isteni tisztelet tanoda közelmúltjára. Érdekes volt s a gyűlés feszült figyelmét kötötte le különösen a tanoda épistadti martirok szép könyvtárát.
után Bostria lovag a szerencse kivánók látogatá- tését illető elbeszélése; nem feledkezett meg az a
Fogadja ő a távolban elismerésünket, szivess sait fogadta.
körül buzgólkodók érdemeiről, de nem hallgatta
üdvözletünket.
el az itt-ott felmerült, lankadásról tanúskodó eseteau
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Hidvégen, 1879. ff- 20 án.
ket sem. Szép és megható volt különösen gr Mikó
utazik, hol Bismarckkal találkozik.
Imre, ezen halhatatlan emlékű férfiura való'kegyeNagy Sándor.
A válság néhány hétre elhalasztatott.
letteljes megemlékezése. — A gyűlés éljenzéssel
fogadta Görög István felolvasását és Szabó Samu

s Kovács Ödön felszólalása kra annak nyilvános
közlését az értekezlet óhajtásképen kimondotta.
Ezután közebéd következett a Blaskó József
vendéglőjében. Az Ízletes, pompás ebédet' termé
szetesen toasztok is fűszerezték, melyeknek elsejét
Székely Gergely mondotta ő felségeikre.
Délután D ó z s a D é n e s olvasta ilyen cimü értekezését: „Eszmetöredékek a középtanodai
oktatás reformjáról." Értekező az emberi oktatá
sok tökélytelenségéböi indulva ki, mint átalán
minden intézménynek, ugy gymnásiumainknak reformját is hangsúlyozza; e reformot azonban
nem ugy képzeli, mint azt nálunk eszközölni szokták, hogy t. i. engedélyekkel, miniszteri rendeletekkel, vagy állami törvényekkel némely szakértők által megállapított szakályzatok rá erőszakoljanak minden tanintézetre, hanem ugy, hogy az
individualitásnak minél tágasabb hatáskör engedtessék. A reformok, az ujraalak ulásnak és tovább
fejlődésnek az egyes tanodákból kell kiindulnia,
ezek experimentáljanak, de az állam soha. Ugyanazért bizonyos általánosságban megállított elvek
keretén belől az egyes felekezetek, sőt még az
egyes intézeteknek is minél szélesebb hatáskört
kell engedni, hogy nyujtassék alkalom, sőt mintegy legyen kényszerítve minden hivatott egyéniség a reformról gondolkozni és azt saját hatáskörében a viszonyokhoz mérten meg is valósitni.
Minthogy pedig tantermek, tanszerek, tantervek és
tankönyvek magukban holt állatok, a tanár egyénisége az, mi az élettelen porból lelkes állatot
fejleszt: tanodáink reformjánál első és legfontosabb
lépés a leendő tanárokat a lehető legnagyobb
„alaki és anyagi" képzettségben részeltetni, hrtekező azon nézetben van, hogy az érettségi vizsga
után három évi egyetemi cursus a középtanodai
tanári oklevél megszerezhetésére, igen csekély előkészület.
A fent címzett értekezés ellenében több oldalú felszólamlás törtónt, melyek kiválólag hangsúlyozzák, hogy a gj'mn. reform mezején az egyes
tanodák individuális önállóságának oly föltétlen
elfogadása az épen az egész egyh. kerület tanfér
fiainak szakértelmével és közakaratával szemben
a tanügyi reformra nézve káros következménye
kot vonhatna maga után. Nem különben kiemelik
értekezővel szemben a felszólalók, ho^y már csak
a liazaszerte egyöntetűvé válni hivatott gymnasialis szervezet is, tiszteletben tartván azért az egyes
egyházi kerületek autonomikus jogkörét, létre
nem hozható, ha a kormány hatalomtól a kezdeményezés joga elvonatik, az egyes tanodák kezdeményezési joga ellenben koczkára tenné azt, hogy
egy egyh. kerület közakaratu utat törjön ma
gának.
Értekező felvilágosításul felhozza, hogy ő
a gymnasiális reform legtermékenyebb forrására
kivájt utalni, az egyes testületek szabad mozgása
által lehetővé tett kezdeményezésre és csak általában a gymnasiumok reformjáról, eltekintve jelenleg azoknak hazánkban elfogadható és követhető reform irányától akart be-sz ilni. E felvilágosítás után az idő nagyon előhaladván az értekezlet befejeztetett <von napra.
Másnap az értekezlet megkezdte az erdélyi
ref. tanodák tanterve tárgyalását. A nagyszabású
munka igen érdekes eszmecseréket idézett elő, —
melyekről jövő számunk még szólni fog.

A Rigolettoból énekelt quartett után lépett
fel az ünnepelt népszínmű énekesnő az emelvényre
hatását lehetetlen volna leírni. Mikor elhangzott
már a tapsvihar s távozni kezdett a közönsésr,
Türr tábornokné odament a művésznőhöz s kezet
szoritott vele. „No hát tudunk már magyarul" —
volt a mövésznő első kérdése, „un peu — un peu"
válaszolt a tábornokné. Dehogy „ön pö", tudni
kellene már egészen jól — válaszolt Blaháné azzal a szeretetreméltósággal, mely az ő sajátja. A
franciák s a rendezőség aztán megköszönték a művésznőknek s a művészeknek közremüköoésüket
s lassankint kiürült a terem, hogy aztán az alsó
vendéglő termében kezdetét vegye az ünnepély
zárjelenetét képező tánc.
A nagy számmal megjelent idegenek ősi szokás szerint mindjárt megérkeztük után a vendéglők
előtt a leterített asztalok mellett foglaltak helyet.
Ettek ittak amúgy vidékiesen s fizettek pestiesen.
Voltak olyanoK is, kik rajta voltak, hogy még utódaiknak is testálható emlékeket is vigyenek magukkal. Egy-egy kés, villa, asztalkendő hamarosan s ügyesen tűnt el az oldalzsebbe, sőt olyan
sem hiányzott, ki egész kényelmesen teritette ki
az asztalkendőt s kötötte be az eltulajdonított tárgyakat.
Nem tudjuk, de mégis, azt hisszük, hogy a
vendéglősök a borsos árak dacára nem jönnek
valami nagy extásisba, ha a lefolyt ünnepélyességekre gondolnak.
*

Komoly balesettel fenyegetett a „Denkova"
hajón történt véletlen. A hajón mintegy 400 an lehettek összeszorulva.
A mint azonban a gőzös a város felé indult,
a felső állomásnál ugy megtaszította az álló hidat,
hoiiy az állomás petróleumlámpája összetört. Az
égő petróleum szétfolyt az állóhajón s magas lánggal kezdett égni, megvilágítva az egész hajót. A
lármára, hogy „tüz van" iszonyú rémület állt be.
A közönség rémülten nézte a lángokat, néhány
nő elájult, sokan menekülni akartak. Szerencsére
volt kéznél elég homok, melylyel a lángokat csakhamar sikerült elfojtani.
Mások szerint a lángok onnét eredtek, hogy
egy nő ruhája meggyuladt, de ezt sikerült elfojtani.
lliába, nincs öröm, üröm nélköl.

Apróságok as „Arrogante"*űn»ep$lyr51.
/,
A hangversenyen a franciák ugyancsak hálás
hallgatóknak mutatták magukat. Nem volt piéce,
melyet meg ne tapsoltak, meg ne éljeneztek volna,
Márkus Emilia szavalt. A franciákat egész extásisba
hozta a magyarnyelv dallamossága s a művésznő
rokonszenves hangja. Meghatottan siettek fel az
emelvényre s rendre csókoltak kezet a művésznőnek.;

El inger az utolsó napokban vállalta magára,
hogy Pauli helyett énekelni fog. A vendégek meglepetve hallgatták a 65 éves, de korát épen nem
sejtető hanganyaggal rendelkező jókedvű énekest
s E 11 i n g e 1- nem is fukarkodott, énekelt teljes
erejéből
*

Az előzékeny rendezőség a közreműködő mű
vésznőket gyönyörű rózsacsokrokkal lepte meg.
Csak az volt kissé kellemetlen, hogy azokat csak
a hangverseny tartama alatt nyújthatták át a művésznőnek. Türr tábornok egy egész csomó rózsát
adott át nejének, ki aztán azt a legszereméltóbb
gyöngédséggel osztotta ki a vendégek között.
meg.

Blaháné a hangverseny közepe felé érkezett

Minden szem a belépő művésznőn függött. A
franciák „Est-ce que c'est madame Blaha ?" kérdezték sorba Türrt s Pázmándyt s mihelyt lehetett,
siettek a művésznőhöz bemutattatni magukat.

Gouzzin beszélt arról a sok szépről, a mit a

*

A délután s az est folyamában a hölgy s
a férfi közönség közölt vörös fehér-kék csokrokat
osztogattak. A hangversenyen s a bálban minden
megjelent mellét ily csokor díszítette.
*

De hát szóljunk valamit az ünnepély 'anyagi
sikeréről.
óriási néptömeg volt a szigeten. Erről csak
Magyar, a sziget kertésze adhat számot, ki könynyes szemekkel nézte letaposott rétjeit, virágágyait
de hát a sziget is nagy s szétoszolva a nagy közönség nem is mutatott oly sokat. Nem csalódunk,
ha 20—22,000-re tesszük a megjelentek számát. A
rendezőség e célrs körülbelől 20000 jegyet nyomatott, de ez már este 5 óráig mind elkelt, ugy hogy
azután csak a rendes vasárnapi sárga menetjegyeket bocsátották áruba.
A rendező bizottság tagjai is 20—22,000-re
becsülték a jelenvoltak számát. Ide számithatjuk
még a hangverseny, a monstre hangverseny, s a
pro .rammok elárusitásából befolyó jövedelmet is.
A költségeket a rendezőség körülbelől 3000 frtban
irányozta elő. E költségek fedezésére előleg gyanánt Türr tábornok 1000 frtot, Rátli Mór főpolgármester 500 frtot adtak s a többi bizottságok is
kisebb-nagyobb mérvben adakoztak, s mely összegek visszatérítéséről, mint utólag értesülünk, az
illetők a jótékony célra le is mondtak. Mindezeket
tekintetbe véve nem csalatkozunk, ha az ünnepély
tiszta jövedelmét 25—30,^.0 frtra tesszük.
A kis, fényesen kivilágított terem már telve
volt díszes hölgyközönséggel s mikor a szabadban
felhangzott a katonazenekarok takarodója, rákezdte
bent is a cigány s táncra perdült a jókedvű fiatalság. A tánezrend első számát keringő képezte, az
első francziát köriil-belől 30 pár táncolta. Nemsokára megérkeztek a franczia vendégek. Gyönyörködve néztek végig a szép hölgykoszorún s lassanként oly jó kedvük kerekedett, hogy még ők
is hozzá kezdtek a tánchoz, Munkácsy pláne fáradhatlannak látszott. A második csárdásban meg
Harkányi Frigyes táncoltatta meg Türr tábornoknét. Vendégeinket a nap fáradalmai :tzonban kimerítették. 12 órakor bucsut mondtak a társaságnak s a parton állók lelkes éljenzése mellett szálltak hajóra. S aztán csend lett a szigeten, kialudtek a lámpák, csak még a táncteremből hangzott
ki egyegy hangfutam, vidám nevetés. Reggeli két
órakor ennek is vége lett s a margitszigeti fényes
ünnepély véget ért.
„E-T."

szonyainak megtelelő, mig másnak érdekeit tekint
ve, nem czélra vezető. S ha egy ilyen iskola,
melynek fejlesztése, népszerűsítése iránt a vidék
lakosságának érdekeit tartva szemelőtt, minden
megtétetett s mégsem volt kielégítő, korszerű változtatáson megy át; azt hiszem nem megszüntettetik — mint azt sokan hiszik — sőt ellenkezőleg
oly szervezetet fog nyerni, mely szerint egy vidék
azon lakosságának emeli — fejleszti érdekeit, mely
különben nem volna képes jelen mostoha anyagi
viszonyai között gyermekeinek megadni azon szellemi alapot, melyre az élet különböző pályáin
mint polgár — szorgalommal biztosan épiiheti jövő boldogságának épületét. Ilyen viszonyainkat
nem kielégítő iskolának tartatott a sepsiszentgyörgyi gazd. szakosztályu felsőnépiskola is, nem
azért, mintha annak vezetői lelkiismeretesen nem
teljesítették volna kötelességiket; hanem szervezete volt olyan, mely nem engedte időveszteség nélkül vej-ezve négy osztályt — máshová vinni növendékét, mint a tanitó képezdébe ; s igy nagyon
természetes, nem volt kielégítő azokra nézve, kik
ohajtottak volna a megkezdett pályán tovább haladni.
Most azonban Gönczy Pál miniszteri tanácsos
ur jelenlétében tartott tanácskozásban remélhetőleg megoldatott e. kérdés és pedig ugy, hogy az
reményünk szerint e megye lakosainak kívánságát legjobban ki fogja elégíteni. Ugyan is egy oly
iskola fog még az 1879 80 iki tanév septemoerében
a tett ígéret után megnyittatni, melyben az életre
megkívántató tudományokon kivül a németnyelv
rendes, a kik kívánnák a latin és francia nyelvtan
mint rendkívüli fog taníttatni, azok keovéért, kik
magokat különösen a fém ipar feldolgozására
szánják, hogy mint mülakatosok nagyobb gépgyárakban szerezhessenek magoknak szorgalmas munkával igen szép munkabért — keresetet.
A felsőnépiskola helhett egy ilyen intézet
felállítása felől hallottunk felterjesztést tenni, tehát alaptalan azon hír, mintha megszüntették volna
a felső népiskolát s helyébe semmi mást nem állíttatnának. mert mint remélhető, a polgári iskola
első osztálya már september 1 én fog megnyittatni.
Eyy érdekelt.
É r t e s í t é s .
A baróthi gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolánál a beiratások, felvételi- és
javitó vizsgák az 1879/Sű tanévre f. évi szeptember
hó első napjaiban eszközöltetnek, miról érdekeltek
ezennel értesíttetnek.
Baróth, 1S79. aug. 25-én.'
Az igazgatóság.
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— S z í n t á r s u l a t u n k mult szombattól
fogva máig 4 darabot játszott, melyek mindenike
kivétel nélkül teljes sikert aratott. S ha ezek közül mégis .egyet (a „Makranczos hölgy") kiemelünk, tesszük azért, mert ugy a darab klassikus
értéke, mint az ennek megfelelő előadás meglepő
pontossága ezt kötelessegünkké teszik. Z á d o r 11 ő
(Katalin) talán ez alkalommal először mutatta be
tehetségét a maga erejében. Nem e l í g csak anynyit mondanunk róla, hogy gonddal játszott, játéka
a művészet niveuján állott s a különben nehéz
szerepet minden vonásaiban kitűnő részletekkel
alakította. Hasonló művészettel, a routin teljes otthonosságával játszott Kazalicky (Petruchio) is. A
közönség nem győzte eléggé tapsaival és zajos,
kihívásaival e két excelláló művészt elhalmozni A
többi szereplők, köztük Zádor (Gremio), Komáromy (Baptista) Szathmáry (Travino) srintén igen
sikerült alakok voltak, annyira, hogy a közí nség ez
előadást a többi jók között a legfényesebben sikerültnek vallotta. Szathmíryt illetőleg inig kell
jegyeznünk, hogy őt, mióta Prielle Kornélia tőlünk
elment, szerepkörének megfelelő s egyéniségét,
tehetségét megillető szerepben nem láttuk. E/. a
körülmény annál feltűnőbb, mivel Szathináry a
közönség előtt kedvelt színész s az ő játéka tud
közönséget gyűjteni, m^g ilyen pénzszük világban is.
— S z e r e n c s é t l e n s é g . Az épülőfélb -n
lévő Ötvös-féle ház állványát a ma (szerdán) elél .
után keletkezett nagy vihar ledöntötte s az alázu hant gerendák több munkást életveszélyesen megsebesítettek. Mint halljuk, egyiknek lábát törte
ketté, másiknak karját, harmadiknak arczát zuz ták össze a lezuhant gerendák. A szerencsétlenek
elszállíttattak a helybeli kórházba. Mindenesetre
könnyelműségre mutat az építő mester részérő^
hogy oly gyenge állványt tákoltat össze, melyet
egy rohanó szél olyan könnyű szerrel lerombolhat.

A sepsiszentgyörgyi polgári fiúiskola.

művésznőről hallott. Az szeretetreméltó naivsággal
tette a túláradt vendég vállára kezét: „Hagyja el
Valamint minden emberi mü tökéletes nem
lelkem, nem tudok én franciául," de csakhamar lehet, s mégis talán egyik ember vagy vidéknek
előcitálták Piaíot s csak igy indulhatott meg a tetszik, viszonyainak legjobban megfelel: ép ugy
nehézkes conversátió.
némely iskola szervezete is lehet egyes vidék vi-

ü
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— F e r e n c. z J ó z s e f , unitárius püspök bevonulása nagyszerű volt. Elől 32 párból álló bandérium jött, utánna mint vezető Szentkirályi Árpád
azután a püspök és főgondnok ; ezt követőleg 6
négyes fogatú, 18 kettösfogatu hintóban, és 52
csinos kocsiban a kiséret. Két helyen díszfogadás
A fogadó és üdvözlő beszédekre angol vendégeink
angolul és németül feleltek. Este nagy közvac3ora
volt. Egyik angol magyarul mondott toasztot.

-

előtte ülő asszonyság székére helyezte, amit ez
utóbbi férje nem tűrhetvén el, több izben figyelmeztette őt arra, hogy ez egy cseppet sem tisztességes dolog. Erre a kényelmes ur oly dühbe jött,
hogy nyakon verte az „udvariatlan" férjet, a miből aztán verekedés fejlődött ki, a minek csakis a
rendőrök vetettek véget.

— A német trónörökös nagylelk ű s é g e . A berlini 1-dok rendkívül el vannak
ragadtatva a koronaörökös egy szép vonása által.
Hétfőn d. u. ő fensége nejével együtt Postdamból a bábelsbergi nyaralóba hajtatott s útközben
észre vette, hogy egy kiéhezett fiúgyermek már
másfélóra óta versenyt fut kocsijával. A trónörökös különös kedvét lelte a sport e nemében s figyelemmel kisérte a távszaladót. Végre a gyermek
már nem birta ki a szaladást, — összerogyott. A
trónörökös ekkor megállitá kocsiját, oda hozatta a
gyermeket s megkérdezte őt, hogy miért szaladt
már harmadfél óra óta oly kitartóan kocsija után
a mire a gyermek sirva beszélte el, hogy szegény
anyja beteg, testvére kercsetképtelen, alamizsna
reményében vállalkozott e nagy gyalog útra. A
trónörökös ekkor megszánta a szegény gyermeket,
— s egy tallért dobott ki neki a kocsiból.
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— K o l o z s v á r t legnagyobb hordó az,
melyet a mult héten szállito-tak Tauffer József,
Kolozsvár derék szülötte, szorgalmas kereskedő és
borász óvári pinczéjébe. Mintegy 15.000 liternyi
belürege és a tenyérnyi vastag dongákat ió rendkívül erős vas gyürü foglalja össze, Halom József
szorgalmas iparos készítette, kinek becsületére
válik. Ez óriás hordó a pinczének egész külön
osztályát vette igénybe s csak felállítása több
napi munkába került, elkészítésén pedig hónapokig
dolgozott a mester. Az áldomás a hordóban lett
elfogyasztva, melyben 10 személyre teritett asztal
mellett kényelmesen fogyasztotta derék borkereskedőnk kiváló finom borát.
Érték-
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nyilvános és fel van ruházva az egy évi önkéntességi
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Felelős szerkesztő: Málik Józxet.
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— B o t r á n y a s z í n h á z b a n . A bádeni
arénában a karmester jutalomjátéka alkalmából Magyar aranyjáradék
kincstári utalványok I. kibocsátás
egy botrányos eset adta elő magát. Egy ur, a ki
ugylátszik imádja a kényelmet, trindkét lábát az
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Sepsi-Szentgyörgyön

a közelgő tanévre kaphatók mindenféle
a tanítók számára

rajz- és Íróeszközök nagy választékban.
Kaphatók egyszersmind csinos kiállítású és olcsó

diszmüvek, könyvtáskák

stb. gyermekek számára. Egy jókarban levő Z O l T G - O ^ A i
kedvező feltételek mellett eladó leven, a fentebbi k ö n y v k e reskedésben a. t. venni szándékozók eziránt értekezhetnek.

