Szerkesztőségi iroda

Megjelenik ezen laphelcnkint kétszer: "

Sepsi- Szentgyí'-rgyön
a ref. kollégium épületében, hová
i lap szellemi rtsr.ét illető
közlemények küldendők'

csütörtökön és vasfcra*p.

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

Kiadó hivatni:

•pOLLÁK

JAÓR

Hirdetmények dija:

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

3 hasAhns petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij Vüliin 30 k-..

Politikai, társadalmi, szépirodalmi <\s közgnzdászati lap.

Nyilttér sora 15 k.r.

A „Háromszéki házííipar-egv'efc" hivatalos közlönye.
A sepsis entg \ ot fi) i kiállítás.
[Háromszckmegye t. gazdáinak ajánlva.)
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Kerti veteményből bthozatott 1876-ban 12,489
— 1877-ben 2521, — 1878 ban csak 9.-36 metermázsa,
a korai vetemények term-dése gyarapodott, a finomabb gyümölcs élvezete Rom'tniában gyarapodik,
pedig a mi jobb gyümölcsünket még nem is ismerik ; tőt 1872—1878 ig íiii fizettünk Romániának
főzelék és gyümölcsért 39,498 frtot. Felette kiváv.atos tehát, hogy az egész országból küldjenek
Sepsiszentgyörgyre gyümölcsöt. Megfelelő berendezéssel jelentékeny kivitel fejlődhetnék Románi
ával szemben, mihez ci-ak e^y kis életrevalóság
kell, mert a közvetítőket, ha keressük, meg lehet
t a l á l n i ; ugyanazok adhatnák el a veteménj t is. —
Menjü k tovább!
Németországból sajtot és vajat visznek Romániába, az idei 2-ik negyedben birodalmunk 178
metermázsa tehénsajtot szállított oda, — a tejgazdasági osztályban Sepsiszentgyörgyön ezt is fel
kell tüntetnünk.—
A bor és serki , itel emelkedik, az i -ső negyedben 152, a 2 ikban 5,80 metermázsa sert vittek ki,
bort pedig 135, illetőleg 576 metermázsát. Tehát
bizonyosan van érielme kiállításunkat bor, likőr
ts ser tekintetében, mert tulajdonképpen ismerik
borainkat Romániában?
A mi különlegesen a Székelyföldet illeti, ez
az erdélyi asztali boroknak szolgál fogyasztási helyéül, a iobb borok még itt sem mind ismertek ;
ha a szállítás olcsóbb lenne, bizonyarán rendes
lorkr sl. edés is fejlődlu tnék, mert ma a bor nagyobb részt tengelyen jut el a Székelyföldre, ékes
1 i.onyitékául ;.nnak, hogy forga'mi politikánk telje
sen visszás és hogy csak ennek lehet tulajdonítani, ha az ország belsejében nincs élénkebb mozgalom, mert a szekerezés olcsóbb, mint a vasúti
s/állítás!
Erdélyrésziasztali borainkat Sepsiszentgyörgyre, a finomabb pecsenye- és pi-os borokat pedig
az october 6 és 7 én Brassóban tartandó borkiállításra kellene küldeni, mely utóbbinak speciális
czélj.t a borkivitel fejlesztése és emelése. —
Szerszám- épületfa kivitelünk örvendetesen
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.Babért ámultaik!*
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K'^'i.
"Egy. fclól.bl közleményemben, meghamisitatlan
másolatban közlém Háromszék 1849-ik évi „Békeszerződését" az ostromló osztrák tábornok vezérrel
G> deonnal.
A béke tehát megköttetett a két fél között
1849. január 2 án Árapatakon s még az nap felolvastatott S.-Szentgyörgyön, a „Székház" nál az
akkor Berde Mózsa elnöklete alatt permanenssé
nyilvánított 24 tagu választmányi gyűlésben. Természetesen nyilt ülés volt, titkolódzásnak helye nein
lévén.
Az ülésben több elégületlen hang nmeik, dett
a békopontok felett, de főleg a megállított pontok
al.'t, névaláírásakor br. Heydte által, az ágyukra
vonatkozólag tett önkényes megjegyzés szült nagy
visszatetszést, s keltett nagy vihart.
Tekintélyes egyének keltek föl helyeikről, s
hagyták oda a termet, azon nyilatkozattal, h>_;y
„ily áron nem kell a béke !"
Gábor Áron szenvedélylyel kiálta hozzánk :
jertek, hozzuk az ágyukat, s szegezzük a székházra.

Megindultunk — utkö/.ben sikerült az érez gyér

mekei fölött elkeseredett, „nagy székelyt" arra
birni, hogy bősz szándékáról lemondva másuton
kiváló tehetségeit itt értékesíthetné! Legyen üdvözölve az elveszettnek hitt barát ugy mint a székaly tüiérség legkitűnőbb érdemjelezett bajnoka.

gyarapszik ; az idei 2 ik évnegyedben 104,492 métermázsa (közte tán kevés tüzelő fa is) ment ki
Romániába, ebből csak 35 metermázsa volt finomabb, a fa áruk közül ped'g csak 27 metermázsa
legfinomabb. Szükséges tehát, kivált finomabb faféléinket bemutatni s faáruink termelését emelni,
— mire neveietes tényezőül szolgálhat a hosszufalusi müfaragászati iskola — mert az idegen üzletembertől csak nem várhatjuk, hogy az erdőbe
menjen és ott keresgélje össze a szükséges fát.
Épen a fakiállitásuak, van tehát fontos jelentősége s épen nem nagy dolog, ha a t. nagybirto
kosok vagy község- k a fát jól készült átmetszetekben a tárlatra b küldik. Mert ha ezernyi ezer
eladó fatörzsünk van, ha mindig a hiányos kelendőséget panaszoljuk és mégsem állítunk ki, akkor
ezt csak azon sajnos közönynek tulajdonithatjuk,
ni-ly nálunk — fájdalom — oly nagy mértékben
uralkodik.
Épen igy vagyunk ásványaikkal is, adélkeleti Erdély vidékén számos értékes nyersanyagot
találunk, — a „Nemere" annak idején fel is sorol•a őket — ezeknek összegyűjtése sem okoz nagy
nagy fáradságot és igy értékes, ha nem is nagyszámú gyűjteményét lihet összeállítani a~on közeteknek és ásványoknak, melyeknek ipari feldolgozása érdemes és kívánatos. —
Még az agyagáruk és húsfélékről szeretnék
röviden említést tenni.
Az idei 2 ik évnegyedben 1734 metermázsa
agyagáru ment Romániába, mely szám igazolja,
hogy agyagunkat és az abból ké zült t.-rrnékeket
a kiállításon bemutassuk.
Húsféléből 162 metermázsa ment át, d.i ha
tekintjük a tengeri utat, itt is a nagyobb kivitel
lr-hető, a kiállítás tehát kívánatos. —
Egy szóval igyekeznünk kell, hogy jól felszerelt
jól látogatott kiállításunk legyen ós épen azúrt kívánatos volna, ha Brassó t. iparosait is ez iránt érdekeltetni lehetne. Brassó kétsógbevonhatlanul
Erdélynek legnagyobb piacza s országrészünk délkeleti vidéke reá nézve legfontosabb, épan azért
vállvetve kell dolgoznunk és végre valahára azon
meggyőződésnek kell érvényesülnie, hogy egyenlő érdekeink vannak . . . .
A gazdasági tárlatok minden tekintetben fon-

tosak : egyrészt ismeretessé teszik a gazdát ás termékeit, másrészt ösztönzik az iparos szorgalmát
A talaj kisebb nagyobb termékenységét az ember
munkásság uralja, minden tárlat ennek bizonyítékait nyújtja, tehát a becsvágy sarkalva, a törekvés
biztosítva, a siker jutalmazva lesz !
A kiállitás a mezőgazdaság kiképzésre is hat
mert hiszen be van bizonyítva, hogy nem létezik
ennek egy ága sem, hol avval ma meg lehetne
elégednünk, a mivel évtizedek előtt beértük.
Minél inkább vagyunk még hátra és viszont:
minél inkább vagyunk más vidékekkel szemben
előre, annál iukább van okunk termékeinket bernitatn'. Mert bár mily kicsinynek tűnjék is fel a kö.
zelebbi kiállitás, néhány év múlva ok ve lenül haladás lesz utánna észlelhető'; a hézag, mely most
mutatkozik, annál értékesebb mennél bizonyosabb
hogy az jövőre ki lesz töltve.
Gr Schweinitz Gyula.
A z i d e i ő s z i fegy vergyakorlatok szept.
6 ika és 15-ike közt fejeztetnek be. Ekkor azonnal
szabadságra fogják bocsátani a d3C.'. 31-én tirtalékba lépő legénységet, hogy megtakarítsák illetményeiket. Ugyanakkor végrehajtatja a hadügyminiszter az. idei legutolsó helyőrségi változtatást. Az
50. gyalogezred törzskara és 3 zászlóalja Gyulafehérvárra helyeztetik át Kolozsvárról, az 5. ciászárvadász zászlóalj Roveredoból Perg'nébe, a 7.
császár vadász zászlóalj Perginéből Roveredoba é-s
a 8 dragonyos ezred Szt.-Györgyről Stockerauba.
*

H a y m e r l e báró római nagykövet B^csbs
érkezett. A „Neue fr. Presse" komoly jelentőséget
tulajdonít e ténynek a külügyminiszteri válság befejezését illetőleg, talán azért, hogy Andrássy gr.
hosszasabban értekezett minap a nagyköveitsi kit
ma Andrássy utódjául emlegetnek.
*

P r á g á b ó l jelentik, hogy a csel#tartomány
gyűlés választási rendjének reformja 8 mandátum
engedményt ad a cseheknek a tartománygyülésben.
E javaslatot ma terjesztik az országos bizottság
elé jóváhagyás végett, a mely Auersperg főmarsal
elnöklete alatt ül össze.
*

A l e x a n d r i á b ó l jelenti a „Presse", hogy
Gordon pasa, a sudani kormányzó, gyorsmenetekben siet Egyptomba az abissinai király ellen. János király azt követeli, hogy adja vissza Egyptom

Csellel szemben cselt használva — mentsük meg kétkedő örömmel. Felelnünk, illetőleg hazudnunk
az ágyukat.
keliett; mert nem tudtuk, hogy azok AlcsernátonÁ terv pillanat müve volt. Az ágyukat a ha- ban vannak biztos helyre elrejtve. Megnyugodtak
zafiság tűzfészke Kézdi-Vásárhely felé az ellenség- — de ugy mint Tamás — ha szemeikkel látják s
gel ellenirányba kell szállítani. Gyorsan szágul- kezeikkel tapogathatják.
dottak azokkal a kitűzött pont felé, oly gyorsan,
Lóra kellett ülnünk a csikorgó téli éjben ;
hogy a lóra kapott Bodola Lajos,1) és Nagy Sán- lóra ült Jancsó még egy polgártárssal s megindor (e sorok irója), kiknek utasítások volt biztos dultunk vissza Alcsernáton felé — némán, a leghelyre helyezni — utói nem érheték, csak mikor nagyobb bizonytalanságban, kalandunk kimenetele
késő estve K.-Vásárhelyre érkeztek, tudták meg, felöl.
hogy az ágyuk oda nem vitettek. Ékkor fejlődött
Végre éjfél után a „Vighuszár"nál (vendéglő
ki egy jelenet, a mely épen oly jellemző mint ve- Alcsernáton végén) megállított kuruez vezetink,
szélyes volt.
— jobban mondva — kérlelhetlen kísérőnk Jancsó,
Midőn jól végzett bizatásunk érzetében be- hogy egy „jó estét" mondjon Bachus huszárjának,
léptünk a tanácsházba, egyszerre erdöldült: „ezek (nem Bach huszár volt ez ám, akkor m ' g a telivér
az árulók a kik békét kötöttek s kiadták az ágyu- Háromszéken az idegen hangzású neveket csak a
kat, — halál reájuk ; verjétek félre a harangokat, mythologiából ismertük) — a ki mély álomban
hogy hajtsa végre a nép a méltó jelenetet I" Han- volt már merülve.
kó Dani K.-Vásárhely első hivatalnoka és vezérA lováról leszállt Jancsó uram sten'.ori hangon
szelleme vésztjósló aggodalommal intett, hogy me- kiálltva be: „hej korcsmáros gyújts világot I" r.s
neküljünk.
lön világosság, de lőn szabadulás is.
Már késő volt ! Nem engedték őt, nem minAlig ment be Jancsó uram társával együtt a
ket szóhoz jutni. Ki volt mondva az i'.élet. Fenye- fogadóba : egy gondolat — s neki vágtattunk a
getések közölt vittek ki a szomszéd vendéglő falunak, hogy tekervényes utazási utat ves'.itsünk.
helyiségébe, utánunk nyomulva a bősztömeg, s Bodola barátom a kipróbált hazafi Cseh Imre uri
annak vezére Jancsó (keresztnevét e'feledtem). lakához vezérelt; itt leugrott lováról, hogy hozzá
F.gy jó gondolat mentett meg. „Ej;y veder piros- meneküljünk,sejtve, hogy az ágyuk ott vannak. A
bort 1" — kiállta egyikünk, hadd igyunk mielőtt számtalan kutyákkal kifejlett harczi zajra se ébrepiros vérünk folyna ! Teljesítve lón ; ittunk elszán- dett senki.
tan előre sorsunkra. Megkínáltuk ítélő biráinkat;
Hihetőleg célzatosan, mert a mint később
hatott: szóhoz engedtek jutni. Felvilágosítok az megtudtuk csakugyan ott voltak az ágyuk.
ügy állásáról, hogy az ágyuk nincsenek kiadva
Aggodalmunk tetőfokra hágott,— híth.i Janaz ellennek, hogy azok biztos helyen vannak.
csó uram üldözőbe vett s pisztolyainak áldozatai
„Hűi — hol 1' rivaltak kétkedő örömmel ránk leszünk, mi kiknél semmi fegyver sem vo.t.

a legutóbbi háborúban elfoglalt abyssiniai tenger- Az érdélyrészi ref.
tanárok értepartot Nassuhir szigettel együtt. Az abyssiniai seke/lete S.-Sztgyörgyön.
reg állitólag 80,000 emberből áll. Itt kevés reményt táplálnak az iránt, hogy e háborúnak szeAz értekezlet második és harmadik napjára
rencsés vége lesz F.gyptoinra nézve. Az abyssiniai vala a cardo rei, a gymnasiumi tanterv javaslat
udvarba olasz követség érkezett legújabban.
tárgyalása kitűzve. Négy ilyen javaslat feküdött
„a ház asztalán és pedig : a convent megbízása
folytán készített Molnár Aladár-féle, az állami, a
Egy min leirat a „székely nem- melyet
a közoktatási tanács megbízásából dr. Kármán Mir szerkesztett, a nagyenyedi elaboratum,
zeti muzeum" ügyében
mely mult évben a szászvárosi értekezletre készült
A Cserey-muzeum sorsa már befejezéséhez s a melyet a mltsg állandó igazgató tanács az
közel van. A mint az alábbi miniszteri leiratból észrevételek megtétele végett minden egyes tanolátható, mé^is csak Háromszékmegye közönsége dához elküldött volt, s végre a kolozsvári fótanoda
lesz annak kizárólagos tulajdonosa s annak köz- elöljárósága által készített javaslat, a mely tulajvetlen felügyelete, gondozása, szaporítása stb. iránt donkép az előbbiek egybevétele alapján készült
s mint ilyen egyedül vétetett tárgyalás alá.
a „részletes intézkedések1' e m e g y é t fogják
A tárgyalás Parádi Kálmán tanügyi referens
illetni.
jelentésével vette kezdetét.
Ezen jelentésben fel voltak sorolva mindazon
A min. leirat Háromszékmegye közönségéhez
észrevételek, a melyeket az esyes tanodák előljáigy hangzik :
ságai
az enyedi javaslatra tettek. A jelentés egész
F. évi julius hó 5-én 4146. sz. a. kelt alispáni
terjedelmében jegyzőkönyvre vétetni határoztatott.
jelentés szerint egy székely nemzeti muzeum alapja
A nagyenyedi és kolozsvári javaslatok áltagyanánt a Székely-nemzet részére özv. Cserey lánosságban egymással egyezők, csak a részletekJánosné által felajánlott gyűjtemény tárgyainak ben mutatkozik némi eltérés. Mindkettő különböImecsfalváról Sepsi Sztgyörgyre való átszállítása zik az állami tantervtől főleg a reál tudományok
bizonyára már befejezve lévén, nem kételkedhe- beosztását illetőleg : mert mig az állam experimentáló elveinél fogva a természetieket ugy szólva
tem, hogy a szóban levő gyűjteményeinek átadása háttérbe szorítja, addig az emiitelt tantervek híven
és átvétele a nemeslelkü által tett s Háromszék- protestantismus eszméjéhez, figyelembe veszik azon
megye részéről elfogadott ajánlat értelmében a áramlatot, mely ujabb időben a természettudomá
kölcsönös megegyezéssel hozandó megállapodáshoz nyok terén megindult s fenn lobogtatva a zászlót,
képest mielőbb eszközöltetni fog s muzeum élet- a korral haladni törekszenek.
Igaz, hogy az állami tanterv más viszonyok
beléptetésével a megyei közönség és főispán az közt születve, másképen is fogja fel a gymnasiumok
elvállalt feladatnak tnegfelelöleg a muzeum gon- reformját, nekünk azonban mások levén viszonyadozását, gyarapítását kedves hivatásuknak tekin- ink, más elveknek kell, hogy vezéreljenek a czél
megközelítése felé.
tendik.
Az állam híven a gymnasiumok eszméjéhez
A muzeum mint ilyen a könyvtárak és gyűjfősúlyt fektet a humán tudományokra, de főleg a
temények országos főfelügyelőjének felügyelete nyelvtanra, nen*vévén tekintetbe, hogy nekünk
alá tartozik ugyan, ámde szükséges, hogy az em- magyaroknak egyetlen bünúnk most is az, hogy a
iitett muzeum gyűjteményeinek közvetlen felügye- túlságosan lábra kapott humanismus mellett a haszlete, gondozása, szaporítása stb. iránt részletes nossági elveket háttérbe szorítjuk ; egyszóval nem
intézkedések tétessenek, melyeknek sikerétől ezen vagyunk gyakorlati nemzet. Pedig már Seneca
megmondotta: „primum vivere, deinde philosopha
uj intézet felállítása által elérni ohajtott czélok ri " Bacon bizonyosan többet használt hazájának,
megvalósulása függ.
mint annak valamennyi phüosophusa. Szép dolog
A mi a muzeumi őr Vasady Cyula fizetését az, ha az ember a multak iránt kegyelettel viselilleti, annak folyóvá tétele szabályszerűen csak is tetik, e kegyelet azonban nem zárjaki a haladást.
A gymnasiumokat pedig a szerint kell reformálni,
a muzeumi gyűjtemények átvételével történhetik, a mint azt a kor előrehaladottsága megköveteli.
ha azonban tekintetbe vétetik a nevezettnek a
Ezen kitérés után térjünk a dologra. A javasmuzeum összeállítása s gyarapítása körül kifejtett lat tárgyalása az egyes tantárgyak szerint vette
tevékenysége és a tárgyaknak becsomagolása és kezdetét. £.lső sorban e szerint következett a valS.-Sztgyörgyre leszállítására, majd kicsomagolása lás tanítás tárgyalása, dr. Kovács Ödön és Hege
és felállítására megkivántató munkássága, ugy a düs István szakavatott fejtegetéseik mellett. A
végeredmény az lett, hogy a vallás tanítása, jólleközönség az ő fizetését bizonyára oly idő ponttól het ez tárgya az érettségi vizsgálatoknak, a VI.
fogja folyóvá tenni, mely az idézett méltánylást osztálylyal teljesen bevégződjék.
érdemlő körülményeknek megfelel.
E szerint lennének a tankönyvek is szerkesz
Midőn erről a közönséget érte«item, egyúttal tendők, a melyeknek készítését dr. Kovács Ödön
vállalta
magára. A magyar- és latinnyelv tárgya•elhívom, hogy a jelen intézvény tartalmáról özv.
Cserey Jánosné asszonyt f. év junius 28-án 485 lásánál merültek fel ugyan egyes vélemények, ál
talában azonban elfogadtatott a kolozsvári javassz. a. hozzám intézett beadványára hivatkozólag lat. Helyes észrevételt tett a magyarnyelv tanítátudósítsa és a muzeum megalakítása, felügyelete sára nézve Gáspár János tanfelügyelő, nem osztva
stb. iránt tett intézkedéseiről annak idejében jelen- azok eljárását, a kik a gymnasium alsó osztályaiban végletekig viszik az alaktan tanítását, a me
tését nekem mutassa te.
lyet a növendék az elemi osztályokban amúgy is
Buda-Pesten, 1879. aug. 18 án.
az unalmasságig tanult. A latinnyelv a Lőte Lajos
tanár tanár védelme alatt Szenvedett
Trefort* * k. nagyenyedi
procrustesi kínokat.
Leghevesebb védelmet és ellentádást fejtettek ki a szónokok a német nyelv tárgyalásánál.
A valódi szónoki hévvel elmondott, mély gondolEkkor eyertyavilág csillan meg a szembelévő kozás és szakértelemről tanu<kodó beszédek meglakban. Egy perez alatt benn voltunk udvaron — érdemlenék a megörökítést. A kérdés a körül forházban ; a más perezben a szives család által lo- gott, hogy a 7-ik és 8-ik osztályban kötelező levaink istállóban, mi pedig, a gazdasszonyi teen- gyen e a német nyelv vagy csak facultativ tanitdők miatt korán kelt kedves házi leányok ágyai- tassék ?
ban pihentünk idülő nyugalommal.
Szabó S. kolozsvári tanár igazi hazaszeretetE feledhetlen család a Cseh Jákób é volt, a től áthatott beszédben fejtette ki, hogy a német
hol kipihenhetők az éji izgalmas kalandot.
tanítása a két felsőbb osztályban nemzeti irodalNem tudom él-e még Jancsó uram ; szeretnék munk háttérbe szorításával nemcsak veszélyes, de
most baráti kezet szorítani azzal kinek azt se mon- hazafiatlan is lenne. Ápolnunk kell — úgymond —
dók, hogy „befellegzett" ; de sokkal inkább sze- saját nemzeti nyelvünket a legkitelhetőbb módon
retném, ha Cseh Jákób maradékinak, — mert alig meg kell teremtenünk a magyar tudományos iro
hiszem, hogy ő élne — még egyszer megköszön dalmat, mint tették más nemzetek a magukéval,
hetném szívességüket.
oda kell törekednünk, hogy inkább adjunk a szom
Száz meg száz ilyen kalandokkal lehet teive szédnak, mintsem, hogy tőle kérjünk. Hegedűs
a forradalmi élet.
István, Bod Károly s mások 1 óra felvételét sürÉn ezen kis episodot méltónak találám meg- getik, mig dr. Kovács Ödön 3 órát kíván felviörökíteni, korántsem hiu dicsekvésből, hanem in- tetni.
kább azért, hogy jellemezzem azon időt, midőn
Végre a hosszas harcz és kétszeri szavazás
eiég volt egy kis félreértés, hogy az ember fejével után a dolog oda dőlt el, hogy csakugyan 1 órájátszódjék, hogy kitűnjék Háromszék rendithetlen val kötelezővé lett a német nyelv. Később azonkőz elhatározása, s dicsfény derüljön Kézdi-Vá- ban az óramennyiségek összeadásánál épen azok,
sárhely szeplőtlen hazafiságára, a melynek egyik
habár tulbuzgó példányát mutatám be Jancsó a kik leginkább védelmezték, feladták ezen órát
uramban, ki saját vérrokonait — mint egy tiszta is, és igy a német nyelvnek a felső osztályban
román — kész vala áldozatul vinni a nemzeti sza való köteles tanítása elejtetett. A facultativ tanításra nézve azonban kötelességévé tetetett az egyes
badság ügyének s végre tevém azért, hogy nyilvá- tanodák elöljáróságainak, az önképzö körök utján
nosan is lefizessem hálámat a Cseh Jákób nemes oda hatni, hogy a növendékek annak tanulásában
családjának.
a lehető legnagyobb szorgalmat fejtsék ki.
Hidvég, 1879. aug. 28 án.
A földrajz tanítása a 3-ik osztályba is felvétetett 2 órával, a természetrajznak pedig még egy
Nagy Sándor.
óra adatott csakugyan a 3 ik osztályba.

A mennyiségtan csekély módosítással 1 'y

ozztatott be, a mint az az állami tantervben is van.
Az irás csak a két alsó osztályban taníttatnék,
mig a négy alsó osztályba a szabad kézi rajz
mellé felvétetett a rajzoló geometria is 3 órával.
A vegytan a VI. osztályba, a csillagászat a VII
ikbe tétetett 3—3 órával.
Ily formán osztatott be az összes tananyag,
mint látható a „szervezeti javaslat" alapelvei szerint. Az állami tanterv javaslat egész máskép bánik el, mint említők, mindennel.
Az értekezlet abból keveset használt fel, tudván azt sokan, hogv az állam folyvást experimentál s a hozott tantervek a növendékek gondolko
zás módjának nem igen felelnek meg, olyan epliemer szerű valamik.
E lap sziiktere nem engedi, hogy tudósításunkban kiterjeszkedjünk a részletekig, azért csak
annyit kívánunk még megemlíteni, hogy a gyűlés
mivelt emberekhez illő komolysággal és méltósággal folyt le, a k i k itt voltak soká fognak rá emlékezni, a kiket pe J i g körülményei távol tartottak
azok fájlalni fogják, hogy nem jelenholtek mr-g.
A zárgyülésen a vendég tan Írok'a tanodánkban találtató rend és tisztásig, valamint a tanulók
által összegyűjtött és feldolgozott gyüjtem . ny ek
felett csak elismerésöket fejezték ki.
A jövő értekezlet az eljáróság meghívása
folytán Zilahon lesz.

Egy román lap Audrftssyró!.
A nagyszebeni „öbservatoriulu" 64 ik számában vezércikkezik gr. Andrássy visszalépéséről
román szempontból itélve s ezeket irja :
„A jótevőket megkövezni, az napjainkban sem
tartozik a szokatlan dolgok közé; azonban a ma.
gyar sajtó nagy részéről a magyar népnek egyik
legnagyobb jótevőjét szitkokkal és átkokkal illetni
megtámadni az ilyféle eljárás nagyon hasonló azon
görögökéhez, a kik méreggel ölték Sokratest, s
irigységtől és hiúságtól vezettetve nyomorban
hagyták Cimont és Miltiadest meghalni, s a kik
száműzték Aristidest és más kitűnő férfit is, csak
is azon okb .l, — mert igazságszerelő embjrek
voltak.
Andrássy gr. a dualismus létrehozásának egyik
legtevékenyebb előharcosa volt, a magyar nép ja
vára a leghatározotabban kívánta a centralisatiot,
a melynek az lett volna célja, hogy a többi nemzetiségek feletti uralmát a magyar népnek örök
időre biztosítsa.
Azonban azon Andrássy a ki egy maga többet tett más nemzetiségek denationálizátiójára é s
azoknak íruigmagyarositására, mint a mennyit
1867 ik óta az összes országgyűlések tettek; azon
Andrássy, a ki midőn a^monarcliia németek és
magyarok között osztatott, majdnem a magyarok
befolyása alá hajtotta a dölyfös németeket, ezen
Andrássy arra jutott, hogy a magyaroknak min
elen osztályából összeszedett egy krakeler légiójától gyaláztassák." — Más helyen pedig ezeket
irja :
Azok, a kik ugy mint mi is, közelebbről is
merik több magyar és erdélyi publicistának politikai és nemzeti (doctr'.náit) tanait, meggyőződhettek arról, hogyha ezek most lármiz.iak és reá
orditanak Andrássyra és Tisza miniszterre, ezt
leginkább azon okból teszik, mert ezen mini-izterek nem hajtották végre gyorsabban afféle 1848eszközökkel az általunk diktált programmot.
Azon publicisták szemében a jogegyenlőség
csak üres frázis, szélnek eresztett hang, a melylyel
el lehet bolonditani az „ostobáka.t"
Ily féle emberek hasonlítanak a bokros lovakhoz, a kik vizbe, tűzbe beugornak, fejjel neki
mennek a falnak és hasukkal akarják a hígy-is
cölöpöket letörni.
Nincs ember a világon, a ki nagyobbe rély
lyel és tapintattal munkálkodott volna nemzetéért
mint ezt Andrássy gr. 13 esztendő óta tette ; a fa.
natikusok szemében neki csak az a hibája, hogy
fejével miért nem kisérlette megdönteni a falat,
azaz; hogy miért nem ütent háborút az egész világnak, hogy igy biztosíthatta volna egy-egy nép nek uralmát a több ek felett."
A czikk azután igy fejeztetik b3:
„Igy tehát a magyar pucllcisták nagyon harag
szanak Andrássyra, hogy miért nem szállt szám be
egész Európával, hogy a szlávokat és románokat
miért nem gyűlöli oly kiengasztelhetlenül mint a
magyar publicisták a kik bos'.uálló gyűlöletüknek
minden nap jelét adják a legváltozatosabb altkokban, Ezen fanatikusak elfelejtik azt, hogy léteznek
e világon más hatalmasabb urak is, a magyar aristokraták és plutokratákon kiviil is, a kik eieknek

összes gépezeitekkel összevéve sokkal hiu'.nisabbak."

Mig a tanárok fenn gyűléseztek, addig a polgár„Tisza" biztosító társaság.
Ság alant mulatott az udvaron Fátyol L, elragadó
F. év aug. lió 17-rn tartatott meg Debrecen
ben a „Tisza" biztosi tó társaság' hatodik rendes köz gordonka játéka mellett. A jő kedvnek és mulatságnak csak a késő e;te vetett véget
Másnap
gyűlése.
Az igazdatóság által beterjesztett jelentés és Székely Gergely tanodai főgondnok adott nagy
az 1S7S ik évi zárszámlák e társaság ügyeinek ör- ebédet Ivilyénben, melyen az összes tanári kar
vendetes lendületét mutatják s tanúságot tesznek
részt Vr?tt. A tegnapi jó kedv itt még fokozódott,
a vezetés szakértelmes sáfárkodásáról, mely által
elérte azt, hogy a „Tisza" ma már teljesen conso- et fecerunt magnum áldomás, a milyent Kilyén talidált és kétségtelen biztosítékot nyújtó hazai vál- lán sohsem látott és mostanában nem is fog látni.
lalataink sorában foglal helyet A lefolyt üzletév A szives házi asszony és házi gazda mindent elköbőséges leírás és tartalékozás után 2370Ó frt. 28 vettek, hogy vendégeiket valódi székely vendég"
kr. nyereséget hajtőit, az egy-egy részvényre eső
szeretettel fo^adiák, a mi teljes mérvben sikerült
2 frt. osztalék f. év szeptember hó 2 ikától kezdve
is. Ebéd végével a siető tanárok megtartották
lesz kifizetve.
A vagyonkimutatás 2 335,739 frt. 98 kr. biz- utolsó gyűlésüket, a melyen határozatba ment,
hegy jövőben, minden ujon megválasztott tanár 3
tosítéki alapot tüntet ki.
A közgyűlés elösmeré-.sel v.-tte a jelentést tu- év leforgása alatt köteles egy módszertani értekedomásul s az igazgatóság javadatait egyhangúlag zést olvasni fel a tanári értekezleten, továbbá,
elfogadván, a jelenlegi igazgatóságot egyhangúlag ho„;y jövőben félhónappal az értekezlet kezdete
újra megválasztotta.
Felemlítjük még, hogy a közgyűlést megelőző előtt tartozik az illető elöljáróság, hol t. i. az érnapon nagyszámú tekintélyes részvényes értekez- tekezlet lesz, a tárgysorozatot közzé tenni az érletet tartóit és abban Debrec/en város polgármes- tekezletre kitűzött felolvasások, esetleg vitatkozá
tere elnöklete alatt, meggyőződvén a társaság fel- sok főbb tételeinek fölemlitésével. Jövőre három
virágzásáról és teljes garantia képességéről, — elmódszertani értekezés jelentetett be. Egyik a dr.
határozta azt tehetsége s-c.rint támogatni és minden részvényesnek erkölcsi kötelességévé tette a Kovács Ödön nagyenyedi tanáré a vallásból, másik
társaságot körében ajánlani, a saját tiiz- jég- és a Parádi Kálmán tanügyi referensé a természetéletbiztosításait pedig kizárólag a „Tiszá"-nál esz- rajzból, és végre a harmadik a dr. Török István
közölni. (Beküldetett.)
kolozsvári tanáré a földrajz módszeres tanításáról.

Értcsités

A sepsiszentgyörgyi polgári leányiskolánál s
az elemi fut- és leányiskolánál az 1879 Sóik tanév
i. év október 10-én veszi kezdetét, minthogy a
tantermeket az október 2 és 5 ikén tartandó gazdasági kiállitások s ÍÍ.TÍ mesoiőző berendezések
igénybe veendik. Mikor a t. szülők erről értesíttetnek, egyszersmind felhivatnak a kik gyermekeik
beiratására vagy elhelyezésére nézve bővebb tudomást akarnak szerezni, szíveskedjenek e tárgyban
a polg. leányiskola igazgatójához, illetőleg megfelelő elemi ve/.értanitókhoz fordulni.
Sepsi Szentgyörgy, 1S79. aug. 30.
Az iskolaszék.
MogliiváSc
A házi ipart és ipari oktatást terjesztő egyesület választmánya idei szemtember I ó 6 án d. u.
3 órakor a megyi ház nagytermében ülést tart.
Tárgyai : a szövészeti tanműhelybe a f-liigyalőnő megválasztása, a növendékek felvétele s más
k'bli iigyek elintézése.
Kéretnek a t. cz. tagok választmányi ülésre
megjelenni.
S.-Sztgyörgy 1879. aug. 29.
Elnöki megbízásból :
TaiCuli Eridre,
titkár.

KÜLÖNFÉLÉK
S z 111 p a A n d o r színtársulatára még min dig nem mosolyog a tömeges pártfogás jótevő
napja, dacára hogy igen sikerült előadásokban
gyönyörködik a csekély számú közönség. Kedden
Szarvadi „Rokkant huszár" ját adta elő a derék
társulat. Az előadás sikerét csupán az itt ott nyi
lutkozó vontatottság csökkentette
Komáromy
(Gyuri) mámorának természetessége ellen nem
volna más kifogás, mint az, hogy az abeli folyto
nosság nem Kelléke ennek a szerepnek. Kazalicky
(Gróf Vámházi) kedélyes játéka sokoldalúságának
ujabb bizonyítéka volt. Kissé érthetetlen volt fiai
nak öltözékéből következteted társadalmi mifélesége. Fekete sálon ruhával katona sipka — hogy
illik ez össze. Posta- és távirdai tisztek viselhet
nek legfölebb ehez hasonló öltözéket, midőn hivatalos funkciót végeznek, de az öreg Vámházy fiai
tudtunk szerint katona tisztek a kik nem viselnek
sujtásos sapka melett fekete kabátot.
Csütörtökön „As egyetlen leány" Fr^dró kitűnő vígjátékával „ Fips a hires nőszabó" cimü
bohózat került szinre. Mindkét darab sok élénkséggel, kellemes estét szerzett az ijjesztően kevés
közönségnek. — Az egyes szereplők igyekeztek
egymást felülmúlni. Mariekovszky személyeiitöj,'it
kérjük, hogy rosz hangulatát 113 érez esse a
közönséggel, mert ez nem szokás és nem szabad.
— A t a n á r i é r t e k e z l e t alkalmából
városunk az idegen tanárok tiszteletére díszebédet
rendezett, a melyen a tanárokon kivül részt vettek
a város területén levő hivatalnokok, tanitók és
polgárság közül is igen sokan. A szebbnél szebb
toasztok, no meg aztán a jó l}or is, rendkivüli jó
kedvre hangoltak mindenkit. Ebéd végeztével Fátyol L zenekara kísérte be a tanári kart a kollégium udvarára, hol a jó kedv tetőpontját érte el.

Mint egy másik c kkdnk'en is emiitettük, a
tanári kar a Mikó tanodában uralkodó rend és
tisztaság felett teljes megelégedését nyilvánította
s kimondotta, hogy a Mikó-tanoda e nemben példányképe lehet a többi erdélyi tanodáknak. Hasonló elismerésben részesítette a természetrajzi
gyűjteményt, a természettani laboratoriumot, a
gyermekkönyvtárt stb. Éjjeli 12 órakor távoztak
el városunknak ezen kedves vendégei. A város
népe soká fog rájuk emlékezni, és hiszszük, ho^y
a tanár urak is nem feledik azt a várost, a mely
oly szívességgel fogadta a milyennel nem fogadta
és nem is fogja fogadni egy váró sem.
— Az ő F e l s é g e e l n ö k l e t e a l a t t
szombaton Bécsben tartott közös miniszteri értekezlet határozatai felől különböző lapok, több
részben egymással teljesen ellentétes közleményeket publikálnak, a melyek azonban mindanyian a
leghitelesebb alakban mutatják be magukat. —
Ezen a miniszteri értekezleten azonban sem a Novibazárba való bevonulás nem határoztatott el, sem
pedig azon határozat nem hozatott, hogy a bevonulás ebben a szandzsákságba nem fog végbemenni, mivel ez egyes egyedül az oda küldött bizottság jelentésének tartalmától függ. Önként értetik azonban, hogy a bevonulás napja nem fog
előzetesen publikáltatni. Kizárólagosan csak egyes
részletek s esetleges modalitások állapíttattak
meg a bevonulás esetére. Annyi minden kétségen
kivül áll, hogy a Novibazárba való bevonulás indokából — ha tényleg be is következnék — egyetlen ezred sem fog mozgósittatni.
— A z A n d r á s s y v á l s á g r ó l a „Daily
Telegraph" következő tudósítást kapja Bécsből:
Andrássy gróf ma érkezeit, s röviddel azután fogadta Albrecht főherceg látogatását. A tény, hogy
Custozza hőse első sietett üdvözölni leköszönt külügyért, a fennálló körüiir.ények között rendkívül
fontos. Alberch főhercieg ekkép nyilatkozott Andrássy előtt: „Mindazon legújabb keletű malicziozus
híreket, melyek az ön és a hadsereg között felmerült nézelkülömségről s/ólottak, bélyegezze ön hazugságnak.' 1 A hadsereg, ki mint valódi katona
u^y beszél, ahogy gondolkozik, s az ugy nevezett
udvari és katonai párt fejéül tekinthető, mély sajnálatát fejezte ki Andrássy visszalépése fölött, s
kijelentette, hogy senki sem óhajtja a lemondás
visszavonását jobban, mint ő." Néhány órával később ő Felsége ált il fogadtatott Andrássy kihallgatáson, s ekkor lemondását benyújtotta hivatalosan. Hogy ez audienczián mi történt, azt természetesen tudni bajos ; de levelező mégis azon állapotban van, hogy következőkről tudósíthatja lapját :
„Tekintve a nehézségeket — mondhatnók tehetetlenségét — Andrássy utódját kijelölni jelenleg,
a külüíjyér beleegyezett, hogy még rövid ideig
még állomásán marad. A király néhány nap múlva
a nagy katonai hadgyakorlatokra utazik (már megtörtént), andrássy gróf pedig Terebesre megy.
Mihelyt a hadgyakorlatoknak vége lesz, Andrássy
a steier hegyek közé kiséri uralkodóját vadászatra
s csak ennek végeztével fogják az uj külügyminisz
tert kinevezni.

lalják. Az öngyilkcs tolvajsággal volt gyanúsítva,
melynek elkövetése iránt beismerő vallomást tet",
miért is az ottani :;zolgabiro által, minthogy a cselekvény bűnténynek minősült és a bpts. 156 ij.
esetei fordultak elő, letartóztatott és a csendőrségnek az ajtai illetékes kir. járásbírósághoz leendő bekisérés végett átadott. Minden bűnösnek
rendszerint lelkismereti furdalásai vannak s igy
történt ez esetben is. hogy mielőtt a világi
biró igazságot szolgáltathatott volna, a bűnös ön
magának mondott Ítéletet és börtöne ajtajára nadrágja zsinegével magát felakasztotta. Igen egyszerű és világos eset, melynél sem középkori vállalási körülmények sem valamely hatóság ré*z§ről elkövetett oly visszaélés elő nem fordult, hogy
a kir ügyészség ava-y a büntető bÍróság b savat
kozása szükségessé vált volna.
— E d ö l s h e i i n G y u l a i br. v a l l á s a
A lapokat sorra járta egy kőnyomatu lap azon
hire, hogy mikép mentette meg a katholikus főhadparancsnok a prímás ebédje után a protestáns miniszterelnök éleiét. Most óvást emelnek azon álli«
tás ellen, hogy a főhadparancsnok katholikus hitű,
„testestül-lelkestül" lutheránus biz ő, mit már magá*
ban véve azon tény is eléggé bizonyít, hogy 1876.
julius havában egyházgondnokká is megválasztották, amit semmi esetre sem tettek volna m
—
ha pápista lenne.
— A p á p á t m e g a k a r j á k mérgezn i . A. pápa a „Standard" jelentése szerint egy
névte.en levelet kapott Baltimoreből, az egyesület
államokból, amelyijen valaki arra figyelmezteti,
iiogy óvakodjék, mert mes'akarják mérgezni. Kezdetben mosolyogtak e levél tartalma felett, később
azonban, mikor látták, hogy annak irója tökéletesen ismeri a pápa életmódját és környezetét, mert
oly részleteket is emlit, amelyekről csak ti pápához legközelebb állók bírhatnak tudomással, aggódni kezdtek, s szorgalmasan őrzik ő szentsége
életét.
— M e r é n y l e t az o l á h k ü l ü g y m i n i s z t e r e l l e n . Bukurestből azt irják, hogy
ismeretlen tettesek ebédközben az ablakon keresztül Kogolniceanura lőttek, a lövések köziil azonban egy sem talált, a miniszter nem sérült meg.
-- A s p a n yol k i r á l y h á z a s s á g a . Alfonzo spanyol királyt, midőn az udvari vonat pénteken délután 5 óra után Lamotheba ért, a Gironde prefectje "Domot, Duomut tábornok, Arcachon
mairje, a bordeauxi spanyol alkonzul s több más
hivatalos személyiség üdvözölte. A király kíséreté
ben voltak, Tetű in herczeg külügyminiszter, AIcanic :s marquis főudvarmester, Cebalos tábornok,
Morphy gróf, Sepulvedo gróf, dr. Alonzo a király
orvossá s Bagner. A kabinet titk ir. Egy órával
később érkezett a vonat Arcachonba, hol daczára
a király által kifejezett azon óhajnak, hogy a legnagyobb incognitóban akar maradni, számtalan
kíváncsi csoportosult össze Itt fogadta a királyt
Monis marquis spanyol követ a francia udvarnál,
ki a királynak rögtön be is mutatta Schloísznigg
bárót, Er/.í ébet főhercegnő fő udvar mos terét s en
nek nejét. A király udvariasan kezet csókolt a
bárónőnek s látható érdekeltséggel társalgott vele.
Mikor a király elhagyta az indóházat s a közönség
lelkes éje izései közt kocsijába ült, egy spanyol
altiszt „Kegyelem, kegyelem felség" kiáltásokkal
rogyott térdre a hintó előtt s kérvényt nyújtott
át a királyn k, ki azt kegyteljesen fogadta et. E
után elhajtattak a Beliegarde villa m.;!Iett, melynek
ablakai zárva voltak, a Monaco féle villához. Azoi
személyiségek, kik a fiatal fejedelem o dala mellett
voltak, beszélik, hogy utja elején nagyon komoly
é-s melancholikus volt, mig ellenben Arcachonban
derült s élénk arezot mutatott. A király szalmakalapot*, rövid fekete utazókabátot és ugyanolyan szi
nii nadrágot viselt, jobb karja fel volt kötve. 24én este a király meglátogatta M'iria Krisítina tő
hercegnőt s mostoha anyját Erzsébet főhercegnőt s
a Beliegarde villában körülbelől egy óra hjsszat
időzött. E társalgásról, melyen spanyol részről egyedül Sesto herceg vett részt, semmi közelebbit n ;m
tudtak ; 1 eszélik, hogy a király, s a fiatal hercegnő elbucsuzáskor élénken rázták m.ig e^ym'u
kezét, A király még az nap elut izo'.t s a hercegnő
ki legközelebb vissza utazik Ausztráliába, valószínűleg ten,eren fog Spa íyolországba utazni, mily
esetben a menyegzőt Barcelonában fogj ik megtartani.
— Milán fejedelem
elnökminisztere
Risztícs ur forral valamit, mert beadta 1 -mondását. Két okot emlegetnek, melyek a rác? Cavomt
a lemondásra birták : Szerbia kárpótlási követeié
se a portától, az állitólagos arnauta betörések miatt mely fölött most is sürüjegy/.ékyáltá-sok folynak Belgrád és Konstantinápoly között; s a hatalmak kényszerítése folytán ama körlevél kibocsátása, melyben az annektált területek h itó ságait
föl kelle szólítania, hogy a török lakossággal igazságosan bánjanak, és tulajdonjogukat tartsák tiszteletben.

— A h e l y b e l i s z é k e l y Mikótanod á b a n a beiratások az 1879 80-ik tanévre hétfőn,
september 1-én kezdődnek. A tanév ünnepélyes
megnyitása pedig- 3-án leend.
— Kovács Simonrom. kath. lel— J ó k a i M ó r ismét egy nagy, magyar
k é s z tegnapelőtt érkezett meg várasunkba. Uj
állomását vasárnap, holnap fogja elfolalni. Szeren- tárgyú regényen dolgozik. Czime lesz „A kik kétszer halnak meg." A regény meséje az utóbbi időkcse és áldás kisérje pályáján.
— Az E l ő p a t a k i m y s t e r i o s u s ön- ből van meritve, szintere a felső vármegyék, tog y i l k o s s á g " korántsem oly titok és büntet, vábbá Pozsony és Szeged városa. A mii ó; kötet
mint azt r^izakaratu nyelvek a közönség elibe tá- re van tervelve.

E g y b o l d o g t o l o n c z . Budapesten egy
csomó tolonczot hoztak az államrendörséghez, továbbítás végett. Ezek közt volt egy Szauchez Se
bestyén nevü egyén is, ki Szt Cruri (Kanári sziget) illetőségűnek vallja magát. Elbeszélé, hogy ő
már a világ minden országaiban rablás, vagy lopásért le volt tartóztatva, legtöbbször azonban
Olaszhonban. Boldognak érzi magát, hogy a mostani letartóztatása miatt magyar honpolgárnak is
vallhatja magát. A rendőrség Szauchez-et illetősége
megállapításáig a boldog rögeszméjében meghagyja
Uetöleg addig letartóztatva marad.

F, f^W

A folyamodni kívánók kéri tt.ek okleveleikkel felszerelt folyamodványukat alólirt isk
széki elnökhöz f. évi szeptember hó 27-ig bePIACZI ARAK.
küldeni.
S e P s i " Ö Z | Brassó.
Étlalva, 1879. ang, 28-án.
Kyorgy
ang. 18. aug. •5
BaUesi Gergely,
frt. kr frt kr.
1 4
iszksz. elnök.
I legszebb . .
8 -j
6 8n
Buza (tiszta) > közepes . .
6 fto
1 gyöngébb .
í> SO
4
Juza (vegyes) . . • . . . •
3 10
40
legszebb
.
.
.
3 90
•
4
Rozs
4
3 00
legszebb
3 50
3 ló
A
a
—
'
2 30
közepes
3
2 40;
2 50
legszebb
Zab
l/buc-utcai vendéglőjében mii naptól fogva íz2 40;
közepes
4 40
Törökbuza
4 40
4 20 letesen készült friss
Kása .
4
Borsó
7 50
Lencse
8 —
4 30
Fuszulyka
8 20
4 —
—
2 20
Lenmag
kapható heg ben vagy hi/.haz
2 55
20
Burgony
—
hordva.
Marhahús
42
44 1—2
—
Disznóhús
44 44
—
'30
Faggyú friss
3Ö 30 32

Nagy József

YLrték-

és vdltó-ár/olyam a bécsi cs kir nyilvános
tőzsdén augusztus 28
Magyar aranyjáradék
90.35
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
„
II.
„ keleti vasút II. kibocsátási államkötv. 83.50
„
„
„ 1876. évi államkötvény . . 74.—
,, vasúti kölcsönkötvény
112.—
„ föld tehermentesítési kötvény
• . . . 86.75
Temesvári
85.—
Erdélyi
85.25
Horvátszlavon
87.50
Szőlödézmaváltsági
90.—
Osztrák egys. államadósság papírban . . . 60.65
„
„
„
ezüstben . . 68.30
Maranyjáradék
78.75
1860. államsorsjegy
. . . . . . . .
125.—
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . .
826.—
„ hitelintézeti
„ . . . • .
. 267.—
Magyar hitelbank
255.—
Ezüst
—.—
A brassói „ k ö z é p k e r e s k e d e l m i i s k o l a 4
vfSEa
u r a vápa
utfsdass-\ " y ^ f l f^' 1 *^
Cs. kir. arany
•
5.50
"g 33
BBB W tOBB^B? StSaU^ KHLOShJ t^Nr • Burchez Henrik igazgatása alatt f évi szeptemNapoleond'or
9.25
Német birodalmi márka
57.10
Étfalva és Z iltán iskolailag egyesült köz- ber hó 5 én veszi kezdetét, mely egyenlő rangLondon
116 60 ségek községi vegyes iskolájánál egy rendes ban áll a
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Pályázati

Felelős szerkesztő: Málik József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

Hirdetmény,

főgymnasiuui ós fő-reáltanodával

fiu tanítói állomás betöltésére ezennel pályázat
nyit tátik.
A megválasztundónak javadalma 309 frt.
o é -ben, szállás, e g y n e g y e d hold kertillet- és fel van
joggal.
mény és 2 öl tűzi fa.

ruházva

az egy évi

önkéntességi
'2-3
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könyvkereskedésében

Sepsi-Szenfgyörgyön

a közelgő tanévre kaphatók mindenféle
a tanitök számára

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

diszmüvek, könyvtáskák
stb. gyermekek számára, Egy jokarban levő Z O I T G - O I B ^
kedvezö feltételek mellett eladó leven, a fentebbi k ö n y v k e reskedésben a t. venni szándékozók eziránt értekezhetnek.

