Szerkesztőségi Iroda

Megjelenik ezen laphetenkint kétszer: "

Sepsi Szentgyörgyön
a ref. kollégium épületében, hová
a lap szellemi részét illető
közlemények küldendők'

csütörtökön és vas&ruap.

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

Kiadó hivatal:
: ^ O L L Á K JAÓK
könyvnyomdája es könyv
j
kereskedése,
; hová n. hirdetések és
j
eluH/.etési pénzek
: bérmentesen intézendök.

Uirdet.mciiyek dija :
3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kf.
Nyllttőr sora 15 kr.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgnzdászati lap.
A „Háromszék! házíípar-agylefc" hivatalos közlönye.

A sepsiszentgyörgyi kiállitás.
(Háromszckmegye

t. gazdáinak ajánlva,)

III.
Egy ilyen tárlat a kelendőséget mozdítja elő;
gyakran távolból hozzák, a mi közvetlen szomszédunkban van és épen azért a kereskedőre nézve
mindenesetre jelentőséggel bir.
A hogy az ügy ma áll, kétségkívül a közigazgatás is közre fog működni: felvilágosítás, reábeszéllé.ssel fogják az illetőket ösztönözni. Az erdgazd. egyletnek is szép szerep jutott: buzditsa az
állat, gyümölcs- bor stb. kiállítóit. A birtokos
urak reméljük, jó példával fognak elíljárni és a
mi csak arra való, kiállítani fogják nemcsak, de
azonnal be is jelenteni. E jelentés másokat is arra
fog bátorítani: mert ha a tárlat nem jönne létre,
vagy gyengén sikerülne, akkor annak nem a rósz
termés, nem a kedvezőtlen viszonyok, hanem csakis
— engedelmet kérek, ha nyíltan kimondom — saját tétlenségünk lenne az oka.
De fel is kell fejtenünk, hogy miért nem haladott ezen vidék, — mely tán az egész hazában
a legjobb talajjal bir és hol a földet bizonyosan
a legnagyobb szorgalommal mivelik — annyira
előre, mint kívánatos volna ?
Erről a lakosság nem tehet, ők a legszorgalmasabbak az egész országban.
Egyszerűen az a baj, hogy Háromszéken sincs
ipar, e nélkül'pedig a mezei gazdaság nem fejlődhetik. Az ipart azonban nem lehet'csak ugy köny
nyű szerrel előteremteni, azt sem újság czikk, sem
szónoklat, sem bizottsági határozat, sem más phrazis létre nem hozza.
A termelés legfontosabb ösztönét a szükséglet képezi: csak ha az ember a nélkülözhetlennel
bir, gondolhat arra, hogy a nélkülözhetőt is meg
szerezze, a — slt venia verbo — nélkülözhetőbb
és legnélkiilözhetőbbről pedig csak akkor lehet
szó, ha a két első fedezve van, mert a termelés
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Mutatvány

e Székely-Mikó tanoda utolsó tiz évi történetéből,

(Az 1879. aug. 25 és következő napjain tartott tanári értekezleten felolvasta Görög István igazgató
tanár.)
Az első és nagy veszteség, mely érte tanodánkat e tiz év alatt Zathureczky István gondnok
halá a volt 1871-ben ki 1859 óta volt iskolánknak
gondnoka.
A második és nagyobb volt Gödri Ferencz,
sepsi egyházmegyei esperes, sepsiszentgyörgyi
nyugalmazott lelkész, s iskolánknak egyházi részről gondnoka — elvesztése . .
- Én nem voltam
közveilen szemlélője működésének, tettetnek, de a
mennyire írott okmányokból olvasni lehet, látom,
hogy egy Háromszéken felállítandó gymnasiun
ügye mellett lelkesebben nem buzgólkodott s felállítása után nem érdeklődött iránta élénkebben
senki. Fáj kimondanom, hogy a kin«k nevével találkoztam az életében tartott gyűlések jköny veinek
majd mindenik lapján, s mindenik igy kezdődik:
„Elnök ur a gyűlést az í s k o 1 a-ü g y
iránt lelkesítő szép beszéddel megnyitotta" (de a
mely szép beszédek közül egy sincs beírva) annak nevét nem találtam meg az egyházköz-.ég
jegyzőkönyvében — halála után — csupán egy
helyen, 1871, jun. 5-iki gyűlés jkönyvének 10. sz.
a., mely szerint: a mult gyűlés 6-ik pontja alatti
megbízatás folytán felszólitták sepsi esperes Csiszér Gábor urat, volt elnök Gödri Ferencz életrajzának beadására, ki erre kijelenti, hogy az adatok egy részét csak az nap kapta kézhez, s igy
teljes munkát nem adhat be . . . . é s nem találtam jegyzökönyvében azon intézetnek, melynek

csak ott növekedhetik, a hol a szükségletek gyarapodnak, a termelés és fogyasztás egyenletes fejlődése pedig a nemzetgazdasági felvirágzásnak
egyik leglényegesebb feltétele.
Eddig el lett mulasztva ez országrészben a
javított mezőgazdaság alapját megadni, mert még
a szabad tulajdon sincs gyakorlatilag életbe lép"
tetve s az ósdi községi háromnyomásu gazdálkodás mellett sem többszörös termelés, sem fokozott
fogyasztás nem jöhet létre.
A falu népe tulajdonképeni felesleget nem
t ermel, hanem a középkor
módjára szükségleteit
maga állítja elő, termékeit nagyobbára maga fogyasztja el, — miképen fejlődjék ilyen körülmények között k e r e s k e d e l e m , t u d o m á n y és
művészet?
Minél szegényebb egy ember, annál nagyobb
jövedelméből azon összeg, melyet a leljesen nélkülözhetlen szükségletekre adni kénytelen.
Belgiumban és Szászországban egy munkás
család jövedelmének 95°j ,-át adja ki táplálék, ru házat, tüzelés, világítás és szerszámra, középosztályu család 90°;„-ot, a tehetős pedig 85" ,,-ot. Ellenben nevelés és oktatásra,közbiztonságra, egészségügyre és személyes szolgálatokra a munkás
család jövedelméből 5"|0, a középosztályosé ból
io°j0 és a tehetőséből 15"^ jut.
Csakis a jövedelem növekvésével, növekednek
a culturalis szükségletek ós kiadások is.
A legtöbb kéz nálunk avval foglalkozik, hogy
élelmét hiányosan vitt mezei gazdálkodással igyek"
szik megkeresni, épen azért nincs iparunk sem >
mindez pedig onnan van, mert a mezőgazdaság'
feljlődési képességének még alapját sem adták
meg.
Az ipar nem juthat virágzásra, mig — eltekintve a népesség szaporodásától — a javított föld.
mivelés tiszta jövedelméből tetemes tőke fenn nem
marad a kézmű- és gyáripar megalapítására, a
nélkül, hogy ez által a mezei gazdálkodásra szűk -

séges pénzkészlet csorbát szenvedne.
Mig iparosaink törökbuzatermelők lesznek,
ipari haladásra nem is gondolhatunk.
De bár kedvezőtlenek viszonyaink, egyszóval
sem mondhatjuk, hogy azok meg ne javulhatnának
hiszen ez nagy részt egyedül rajtunk áll.
Ragadjuk meg a kínálkozó alkalmat, tegyünk
a sepsiszentgyörgyi tárlatért, a mit csak lehet;
állítsunk ki mindent, a mi arra való s ha lenne
is itt-ott hézag, jövőre bizonyosan be lesz töltve s
iárlatunk tanúságos lesz arra nézve is, a mit most
még nem tartalmazhat 1
Ha jól körültekintünk, eleget találunk a mi a
kiállításra érdemes, a minek segélyével termésünknek nem épen szégyenletes képét lehet bemutatni.
^Mindenekelőtt ne halasszuk szándékunkat az
utolsó napokra, mert akkor a mi dolgunk, valamint a rendezőké annyira összegyűl, hogy a felhalmozott anyaggal bírni nem fogunk.
Szeptember 15-én lejár a bejelentési határidő
szeptember 30-ára be kell küldeni a tárgyakat
az állatokat október hó 2-ára) tartsuk ezeket jól
emlékünkben és legyünk ez egyszer —pontosak.
Gr. Schweinitz

Gguh,

M a n t e u f f e l altábornagyot elutazása előtt
Vilmos császár kihallgatáson fogadta. Az altábornagy Varsóban tartózkodásának ideje egészen attól függ, hogy az orosz czár körül milyen lesz a
— dörgés. Azt írják ugyan Berlinből, hogy az altábornagy részt fog venni a roppant mérvben tartandó őszi hadgyakorlatokon "Németországban, de
ez még nem bizonyos.
A N o v i b a z á r b á való vonulás véglegesen
el van határozva ; a csapatok legkésőbb egy hát
múlva átlépik a határt. Parancsnok König altábornagy lesz.
*

T a a f f e g r ó f n a k következő nyilatkoEatát
közli a „Pester Correspondenz" : . . . A magyar

fölállításában, s azután fentartásában oly szép sze megtett akkor mindent, a hála, kegyelet és :iszrepe vala.
telet kifejezésére, mit tennie kellett, illett és teMegtaláltam rövid életrajzát az 1871-iki köz hetett.
szent zsinat jegyzökönyvében, melyben a gondKépviseltette magát a temetésen, a küldöttek
nokra vonatkozó rész ez :
babérkoszorút tettek koporsójára, mely a többivel
„Azonban életének éshivatalos működésének együtt ép ugy elhervadt, mint hervadhatatlan az
fénypontja s részére az utókor kegyeletét és hálá- az egy, melyet önmaga fűzött homloka körül, éleját örökre biztosító korszak volt az, midőn ugy tében érdemekből.
működött mint a Rikán belüli egyház közönség elTovábbá 1876. nov. 26-án hidvégi gr, Mikó
nöke s egyszersmind az iskola igazg testület tagja Imre emiekének megörökítésére rendkívüli előljáa sepsiszentgyörgyi, most már isten kegyelméből rósági gyűlést tartott, melyben mltsg. Székely G.
virágzó középtanodánál."
/őgodnok ur elnöklete alatt jelen voltak:
Mint egy áldásos év őszi napjaiban érleli a lega) a gondnoki kar teljes számban ;
becsesebb és állandóbb gyümölcsöket: usfy az ő
b) főt. Nagy Péter püspök ur, mint az áll. ig.
folytonos munkásságban folyt szép hosszú élete is tanács képviselője ;
utolsó őszi évszakában termette a legbecsesebb s
c) a kollégiumok és egyházmegyék nagy réörök emléket érdemlő nemes tetteket; mert a sepsi- sze, a városi tanács és egyháztanácsnak képviselői
sztgyörgyi középtanodának a kezdet nehézségeivel és díszes hallgatóság.
megküzdő szervezete, sőt már virágzó jóllétnek inE gyászlap legszebb lapja elölj, gyűléseink
dult élete soha el nem némítható hangon fogja jegyzőkönyvének, elhalt nagy halottja iránti hálás
hirdetni az évek és gondok súlya alatt ugyan kegyeletnek, vagy érdemei megörökítésének ily
megtört, de SLZ iskola melletti lángbuzgalomban so- megható és igazán lélekemelő kifejezése által.
ha egy perczig sem lankad i derék fértiu érdemét. Ugyanis az elnöki mély érzéssel irt- és elmondott
1870 junius 27-én, az uj iskola alapköve ünnepélyes beszéd után a következő határozat hozatott: —
letételén összegyűlt fényes gyülekezet előtt bevé- melyet csak kivonatban közölhetek. —
gezte legutolsó nyilvános helybeli papi szolgálatát
Tanodat elöljáróságunk tekintve, hogy hídhattyúdalain mint egy buzgó fohász em :!kedvén végi gr. Mikó Imre hazánk és nemzetünk, az erfel istenhez azon iskoláért, melyet ő oly forrón délyi ev. ref. egyház kerület, az összes székely
szeretett
Nem sokkal ezután 1871 márcz. nemzet s főleg Háromszék mint szülőföld ; anyaiéi
12-én bevégezte tettekben gazdag, hosszura nyúlt és szellemi elöhaladásának felvirágzásáról mindig
de soha meg nem unt, áldást hozó szép életét. kiváló ismerettel gondolkodott,
Emléke áldva lesz, mig nemes szivekben helye
Tekintve, hogy mint tanodánk főgondnoki
lesz a kegyeletes megemlékezésnek.
nemcsak az alapítók közt tüntette ki magát elsőA harmadik és legnagyobb hidvégi gr. Mikó nek, de annak második nagy alapitója lett ; mert
Imre elvesztése 1876 szept. ló-án. Mindnyájunkat ugyanis megalapításakor 1856 bsn 2000 frt. alapítmegdöbbentett halálának hire, megdöbbenve álltuk ványt tett; pecsétnyomát csináltatott, m uj épület
körül koporsóját és sírját, s bizony megdöbbent tervrajzát sajit költségén elkészítette, s készpénima e veszteségnek csak főlemlitése is.
ben ismét 1503 frtot ajándékozott.
Jól tudom nem kívánják, hogy én föl so(Vége kivetkezik,)
roljam életét, tetteit, érde.aeít, mis alkalom s
más tehetii^ kell ahoz. Tanodánk elöljárósága

hírlapoknak a lajtáninneni válar.-tások eredményre •k ? Ha nem tudná : mi felhívjuk (Ínyeim ét a brasáltal okozott izgatottsága már lecsilapodott. n.z né e sói német tannyelvű evangelikus gymnáziumra. —
zelem szerint Tisza miniszterelnöknek tulajdonítha- Ezen tanoda által kiállított bizonyítványt láttunk
tó. Köztem és a lajtántuli minisztérium között a többet, a melyben a „Magyarisclie Sprache" szélegjobb egyetértés uralkodik. A magyar kormány pen ki van húzva a tantárgyak sorozatából és a
mitsem törődik azzal, mit csinálunk mi Csehország- növendék ezen tantárgyból nem kapott elömeneti
gal, éppen ugy mint mi cseppet sem gondolunk osztályzatot. Igy gondoskodnak a jó szász atyafiak,
azzal, hogy végez Magyarország p. o. Horvátor- hogy lehetetlenné tegyék azt, hogy az ő tanodászággal. Közös feladatunk lesz a kereskedelmi és juk növendéke valamelyik magyar iskolánkba átvámpolitikai kérdésekben mindenkor megegyezni ; jöhessen. Mert ha két-három éven át nem tanul
de a belviszonyokat magunk fogjuk teljesen füg- náluk valamely tanuló egy szó magyarnyelvtant
getlenül egymástól külön-külön intézni. A parla sem, hogy folytathassa tovább a mi magyar ajkú
ment feloszlásakor az alkotmánypárt különirányu iskoláinkban tanulói pályáját ? Arról természetesen
törekvései a pártoknak általános szétforgácsolódá- — az ő cirkumspektusságuknál fogva — szó sem
sát eredményezték ; én a választásokra semminemű lehet, hogy német ajkú hozzánk jővén, sikeresen
befolyást nem gyakoroltam ; a választások eredmé- tanulhasson tovább ; de ez hagyján ; nekünk csak
nye csak természetes következménye az imént em- az fáj, ,hogy ha valamelyik magyarajku tanuló az
lítettem körülménynek. Az uj minisztérium az or- ő iskolájukba vetődik, az elvágta a hidat háta möszág belügyeinek rendezését és valamennyi népé- gött, hogy valaha magyarajku iskolába térjen visznek alkotmányos uton való kielégítését tűzte ki sza. Igy respektálják a jó szomszédok az országos
czéljául és e működésében parlamenti többség tá- törvényt. Mi szorgalmasan tanítjuk középtanodáinkban a német nyelvtant és irodalmat : ők lábbal timogatására számit."
porják az országos törvényt — és jajgatnak, lází*
tanak, hogy ml magyarizálni akarjuk őket. Ez az
T a a ft e g r ó f —mint a „P. Lloyd" értesül ő fogalmuk szerint az osztó igazság, ez a testvéri— komolynak tartja azt az igéretét, hogy cabinet- ség, hazafiság.
je íöl fogja használni befolyását a hadsereg költExtra-Wurst I
ségeinek leszállítására a jelen védtörvény keretén
belül. Taaffe gróf továbbá a parlament jövendő
többségétől teszi függővé a cabinet coinpletálását
Ertcsités.
és igy a pénzügyi és közoktatási tárczák még minMiután f. évi október 7 én a fogarasi m. kir.
dig rendelkezésére állanak az alkotmányhü pártnak. Végre ahhoz is ragaszkodik az uj kormány állami ménes lovaiból Brassóban árverés fog tarfeje, hogy a reichsráthba való belépésért semmifé- tatni, ennélfogva a brassói kereskedelmi s ipar
le nemzetiségnek, vagy politikai pártnak nem ad kamara szives közreműködésével ugyancsak Brasjutalmat, hanem a reichsráthra bizza, hogy ez tel- sóban kisebiu mértékű kiállítás rendeztetik lovagló-,
szekér- és patkólási szerszámokból a czélból, hogy
jesítse a jogos és alkotmányos kívánságokat.
a lovaglással és szekerezéssel egybekötött ipar*
nak nagyobb lendület adassék,
A n o v i - b a z á r i kerület megszállása a
A kiállítás maga a helybeli lövészágylet
mint ismételve jelentik a lapok, csakugyan a kü- egyik termében tartatik. mecf, mely e célra készszöbön áll. Szeptember ö-ika és 10-ike közt meg séggel felsjánltatott és október 7-én kezdődik
fognak indulni a határra előtolt csapatok, és leg- meg.
először Pribojt fogják megszállani. A vegyes katoA kiállítás jövedelme egy Brassóban felállínai bizottság már átlépett a határon.
tandó délkeleti erdélyi iparmuzeum javára van
*
szánva.
A bejelentések szept. hó 20-ig a brassói keL o n d o n , aug. 29. A „Standard" ezeket Írja : „Nem lehet hinnünk, h >gy Németország és reskedelmi s iparkamrához intézendők.
Kiállithatók a következő tárgyak :
Ausztria jó viszonyából valami ujabb kaland ke1. Szolid és jól készitett czivil lovagló szerrüljön ki. Németországnak elég dolga van akkor,
számok
teljesen
felszerelt kantárok stb
ha a kivívott eredményeket meg aktja védeni. Az
2. Trenzlik és vadászkantárok.
Ausztriával való szövetség tisztán védelmi. Azon
3. Czivil nyergek.
föltevés, hogy Németország ürügyet keres beleköt4. Teljes katonai szerszámok, minden hozzáni Oroszországba,—még a cáfolatot sem érdemli
tartozóval,
nyeregbak stbivel.
meg'. Ép ugy érdekében van Ausztriának hatalmas
5. Lószerszámok négyes fogathoz.
szomszédra támaszkodhatni Oroszország terjeszkeí
6. Szerszámok két lóra.
dé.si váíryai, valamint Olaszország' esztelenségei
7. Egyszerű, erős és olcsó istállói kötőfékek.
ellen. Üdvözöljük a két nagyhatalom barátságát
8.
Elegáns, de egyszerű négyes ostor.
Európa szivében, mint sokat Ígérő zálogát a béy.
Elegáns, de egyszerű ostor 2 lóra.
kének, mert az európai béke föntartása most leg
10. Hajtó ostorok.
főbb vágyát képezi mindeneknek.
11. Lovagló ostorok.
*
12. Terhelők.
T i z e n n é g y m i l l i ó n y i kölcsön Szeged
13. Lópokróczok.
fölépítésére. A város reconstrucliója iránti érdek14. Katonai lópokróczok.
lődés folytán már többrendbeli ajánlat történt a
15. liyapju lótakarók.
város fölépítésére adandó kölcsön iránt. \zon pénz16. Takarók nyereg alá.
intézetek közt, a melyek ily kölcsön kötésére haj •
17.
Egyenruha kelmék.
lánd'ok volnának, az „Anglo Austrian bank," ha28. Bundák s prémek szánkázáshoz és szakebár közvetve, a legpraecizirozottab'o ajánlatot tet
te. Petényi Ottó a polgármesterhez intézett levél- rezéshez.
19- Kesztyűk szekerezéshez.
ben erről a körülményről azzal értesiti a város
Nagyon kérjük a t. cz. kiállítókat, hogy ne
hatóságát, hogy a nevezett bank a város fölépítéállítsanak
ki olyan tárgyakat, melyek csupán kisére 14 milliónyi kölcsönt kedvező föltételek mellett kézséggel ajánl föl. A kölcsön föltételei a állításra készültek, hanem olyanokat, a minőket
„Szeg. Hir." szerint a következők: A kölcsön jól és olcsón mindig készíthetnek s a mennyiben
biztosítására első helyen betáblázandó hypotheica csak lehet: honi anyagból.
A magyar kir. földmivelés-, ipar- s kereskegyanánt a város községi birtokai és fekvőségei
jelöltetnének ki. A kölcsön 6 százalékos kamatra delmi minisztez ur ő nagyméltósága a lovagló és
biztosított 100 frt. névériékü elsőbbségi kötvények- patkoló szerszámkiállitásra jutalmakra ós dicsérő
ben volna a bank állal kibocsátandó és sorsolás oklevelekre 50 drb. 10 frankos aranyat volt kegyes
utján 25 év alatt törlesztendő. Az állam törvényho- engedélyezni.
A patkólási kiállításban kiállithatók jól készízás utján biztosítaná a pénzügyi müvelet pontos
kezelését, vagyis az évi kamat és törlesztési há-" tett nyári és téli patkók és patkószegek, valamint
nyad pontos fizetését. E kölcsönajánlatról a ki- minden a patkóláshoz tartozó szerszám.
rályi biztos ur is értesítve lett, ki a közvetítőt
A patkólásért szintén jutalmak osztatnak ki.
fölhívta, hogy odamüködjék, hogy a bank egyeneHa a helyiség engedni fogja, kikészitett bőrt
sen hozzá nyutson be egy hivatalos érvényű aján is lehet kiállítani s szekérgyártóknak rendelkelatot. A bank, mielőtt ilyen ajánlatot benyújtana zésre áll arra alkalmasnak Ígérkező helyen készen
a pénzügyi számítás részletes adataival kiván tisz- levő jó szereket kiállíthatni.
tábajönni, s a fönt nevezett közvetítő ur utasítást
A jutalmak odaítélésénél első sorban az olnyert, hogy szerezze be azokat az adatokat, a csóság jön tekintetbe, mert fő cél az, hogy Oláhmelyek alapján a kölcsönre nézve rendszeres ter- ország számára piaezot teremtsünk s azt magunkvezet készíthető. Ehez képest a hatóság a követ- nak biztosítsuk, tehát, hogy az iparnak finomabb
kező adatok megküldésére kéretik : 1. A jelzett tárgyakra nézt is tartós piacot szerezzünk.
czólra általában elégségesnek tarlja-e a 14 milliót,
A fent jelzett tárgyak elkészítésére négy hét
vagy egy magasabb összegű kölcsönt kiván. 2. tökéletesen elegendő. Megjegyezzük még, hogy
Pontos kimutatásban részletesen sorsoltassák föl. azon uraknak, kik az október 7-iki árverésan lominő terjedelemmel s értékkel bírnak a város fek vakat vásárolnak, bizonyára szerszámokra is van
vőségei s mily adósággal vannak terhelve. 3. A szüksé ök, hogy lovukat az elszállításra vagy
kölcsönt a város kizárólag községi közcélokra ki- használatra felszerelhessék ; épen ide ajánlatos teván; t-e bjfaktstni, vagy talin a város egyes pol hát a jó és olcsó portéka, mely az iparnak hírnegárainak ingatlanaira betáblázandá kölcsönök alak
jában szándékoznék a köicsö.i egy részét másod- vet szerezni van hivatva.
A rendező bizottságban az iparos egylet taglagosan tovább helyezni.
jai is résztvehetnek ; a biráló bizottság tagjainak
névsora később fog közöltetni.
A kiállításra szánt tárgyak ezen megjeleléssel
„A brassói iparos egyletnek : Kiállítási tárgy a
A j á a l j u k a m i g / a r I w r m i a / , ilistőisg a
brassói lovagló , szekerező- és patkólási szerszám
kultuszminiszter fi^/elmebe
kiállításra,"Hesshaimar I. L. és A. czégnek BrasT-tdja-? a kultuszm niszter ur, ho^y a magyar sóban küldendők, mely c;ég a tárgyak szállítását
j'.olti.in CÍ.-Í 1 van olyan köséptmoia, gym- az indóháztól a kiállitlsi helyságig szíves volt elíi'.ia ti, a míly'jsa magyar nyelvtant, nsm tanita- vállalni.

A kiállításon megvásárolt tárgyak árössze £ e
az iparos egyletnek fizetendő ki, mely ezen öszszeget a t. cz. kiállítóknak készs ggel megküldi.
Ha a beküldendő tárgyak szállitási dija kedvezményben fog részesülhetni, később az is tudatva lesz.
Minthogy a fogarasi ménes lovai a jövő évben jórészt Kolozsvártt fognak elárvereztetni, ennélfogva ezen kiállitás Kolozsvártt nagyobb mértékben fog ismételtetni ; ez idő szerint Brassóban
csak kisebb mértékben rendeztetik.
A kiállítandó tárgyak a t. cz. kiállítók czimeivel ellátandók s egyúttal a czikk árával is megjelölendők.
A czikkek árait lehetőleg mérsékeltre kérjük
szabni.
Mindennemű tudakozódások a brassói kereskedelmi- s iparkamarához intézendők.
Brassó, 1879. aug. 25 én.

A rendező bizottság.

Balassa Bálint ismeretlen költeménye
Az 1874 ben Radványon a Deák Farkas ál
tal felfedezett Balassa Bálint költeményeit kiadta
a Történelmi társu'at, Sziládi Aron kitűnő jegyzeteivel a jelen évben ; az itt bemutatott költemény
másolva van egy eddig teljasen ismeretlen codexböl, melyet Révay Lajos bocsátott Szabó Károly
egyetemi tanár buvárlata alá. E codex a 17 ik
században Íratott valamelyik Vásárhelyi család
tag által. Ebben Szabó Károly Balassának több
ismeretlen költeményét fedezte fel, s hármat közülök a marosvásárhelyi nagygyűlésen e hó 23-án
remek méltató sorok kíséretében felolvasott. Ezek
közül egyet itt adunk ; a codexet a búvárló tudós
„Vásárhelyi codexnek" nevezte el ; e jó karban
levő kézirat 366 oldalra terjed.
A költemény igy hangzik :
Egy szép táncot jókedvemből s :é.j szerelmem
küldek,
Kit gyakorta én magamban te rólad éneklek,
Tánczolok veled, örülök,
Nagyon tetszik, hogy röpülök —
Nagyon boldogan élek.
Boldog vagyok,

mert hogy szeretsz ; még
boldogabb lennék
Ez újonnan szerzett tánezban ha ketten mehetnénk.
Veled együtt ha lehetnék
Együtt tánezba mennék.
Boldog szemek, kik ezt látják, lábak, kik ezt
ropják,
Fehér szinü szép sarukat, sarkok, kik hordozzák.
Keskeny derekát kik fogják,
Gyenge karját tapogatják,
Ugy az mint akarják.
Mert én szemem szemeiddel szépen üsmérkedik
Kezem akkor kezeidnek szépen hízelkedik;
Tánezba lábam kedveskedik,
Ezek, mert akkor azt vélik :
Héjában nem esik.
Nem csudálom szép tánezodat, ifjak, ha ki
vánják,
Azt csudálom éjjel nappal aggok el nem unják.Mertem őket, mert jól tudják
Aggok irigyek mért bántják :
Sok gonosszal szólják.
Az vén ember ifjak tánczát házában ha érti,
Feleségét, mint jászolban kuvasz szénát őrzi
Nem szeretem szemmel nézni
Ifjat, mint irigy előzi
De mi haszna vészi ?
Tánezban orczád pirulása, mint rózsa nyilása,
Ajkidnak mosolygása, mint ég villámlása,
Tagjaidnak hordozása,
Mint vizeknek szép folyása,
Csendes elmúlása.
Csodálatos szép térdeknek ékesen hajlása,
Mint angyalnak még régenten földre leszállása,
Kézhez magát szép adása —
Nyárban, mint szőlő nyilása
Neki ujulása.
Sebes sólyom jó kedvében magát mint mutatja,
Repül vigan, de szárnyait veszten szépen
tartja :
S tánczát neki ha ki látja,
Ha nem mozdul, azt állítja,

Minden ugy csudálya.

Sok szép szemnek minden felöl tereád nézve
Mint csiszártól tisztíttatott fényes fegyver
fénye;

Szép szavadnak beszélési
Mint cziterinak ő pengési
Nagy szépen zcngési.
Az pünkösdnek idejéből virágszál kérésedből
Ugy virágzik kebelsdben, mint rózsa kertembe.
Oly Kedves vagy mindazokban,
Mint narancs jó idejében
Az te kebeledhen.
Még több volna szép szerelmem kivel hízelkednem,
Elég eddig, mert sok lenne inkább még szeretném.
Ki miatt megvetnél,
Engem szeretödet nem szeretnél.
Irám ezeket versekben egy nagy palotában,
Szombat mellől eltávozván én gondolatimban,
Szeretőmtől elváltomban
Gondolván ezt én magamban,
^.neklém utamban.
Nyilvános

kös/iinet

Kötelességemnek tartom a „Duna" biztosító
társaság- vezér- és föiigynökségének köszönetemet
nyilvánosan is kifejezni, azon loyalis, előzékeny
szívességéért, hogy nekem f. hó 6-án történt tűzvész alkalmával kapott égési sebeim gyógyítására
és enyhítésére 20 frtal segíteni méltóztatott. Ugy
községi iskolánknak egy 5c frtra biztosított épülete a tiiz által megrongáltatott. Á történt kárt
36 frtban megtéríteni szives volt.
Zajzon, Z879. aug. 28-án.

bitó Vincze,
ügynök.

A „Nemere'' eredeti távirata.
Feladatott: Csíkszereda 1879. szept. 2-án
íira 10 p,
Érkezett: 1S79 s/ept, 3 - Í Q reggel 7 <Va

A székely egyesület gyűlésén nagy számú érdeklődő vett részt. Az ismerkedési estélyen 200
az ebéden 140 vendég volt. A Cserey-féla muzeum érdekében Pulszky Ferencz hevesen polemizált. Holnapután több vendég
Sepsi-Szentgyörgyre megy.

KÜLÖNFÉLÉK
— S z t u p a A n d o r sáinigazgató egy második bérletet nyit. A bérlet szept. 4-én Augier
Emil világhírű „Fourchamboult család" czimü s/.in
müvével veszi kezdetét. — S z a t l i m á r y Károly
jutalomjátéka szombaton szeptember 6-án leend ; ez
alkalommal adatik Hennequin remejc franczia vígjátéka a „Púpos, vagy a rendszeres férjik" 3 felvonásben és záradékul „Robin orvos" vígjáték 1
felvonásban. — Szathmáry Károly 18.50-be! lépett
a színi pályára, mint 14 éves gyermek s először
Kecskeméten Tóth József igazgatása alatt a „Szökött katoná"-ban Jancsi szabóinast játszta. Haladása gyors volt; rövid idő alatt a vidék kedvenczévé nőtte ki magát, mig végre 1860 ban a pesti
nemzeti színházhoz szerződtetett, honnan 1805-ben
ismét a vidékre jött. Magyarország és Erdély
csaknem minden nevezetesebb városában megfordult és művészete mindenütt teljes elismerést vívott ki. Mint a művelődés egyik buzgó apostolat
közönségünk is jól ismeri; felhívjuk tehát figyelmét
a jeles színművész jutalomjátékára.
— A „ K e 1 e t"-b ő 1 vészük át a következő
napi hirt. : „Háromszék csímen az egyesült ellenzék
egy lapocskát subvenczionált Sepsi Szentgyörgyön.
A lap valami Veres Gyula szerkesztése alatt épen
egy évig nyomorgott előfizetők és olvasók hiányában, most azonban már, mint értesülünk, ez az
irodalmi félszeg teremtés végóráit járja. Október
1 én Bernstein Márk kiadó beszünteti s megvásárolván Pollák Mórtól a „Nemere" kiadó tutaj ionságot illető jogot, a mondott időtől kezdve ez utóbbit fogja kiadni. Részünkről nagyon sajnáljuk, hogy
a „Háromszék" megszűnik, mert minden száma
megjelenésével kedélyes, derült'órákat szerzett nekünk. A szabadelvű pártnak pedig alig tett valaki
szolgálatot Háromszékmegyében, mint ez a kis
irodalmi gyomocska és senki pem árthatott az
egyesült ellenzéknek annyit, mint ö, a ki igy ártott az ellenségnek s igy használt a jó barátnak.
A „Háromszék" megszűntével azonban egy kedvező jelenséget kell constatálnunk. Azon megye
mely e lapot fenntartani látszott, végre belátta
ennek erkölcsi kárát s eltaszítja magától. Bizony
ideje is volt már.

szerkesztője és Binder Lajos gépészmérnök. Mindketten az októberi kiállitás'ügyében. Minthogy a
szerkesztők rendesen többesben szoktak beszélni
magukról: e' bői következtetni lehet, hogy ott t u 1
valami baj van
Kár volt el nem menni
Csik-Szeredába.
— A t e g n a p tartott közigazgatási b'zottsági közgyűlésről lapunk szüktere miatt csak jövő
számunkban referálhatunk. Annyit azonban jelezhetünk, hogy e gyűlés nagy részét az adófelügyelő
jelentése foglalta el.
— A „N e m e r e " egyik közelebbi számában
felhívás volt intézve mindazokhoz, a kik az okt.
x-én kezdődő sepsiszentgyörgyi gazdasági kiállítás iránd érdeklődnek, hogy az egyes községek
területén előforduló kőzet nemekből a kiállítás számára 3—3 példányt beküldeni szíveskedjenek. E
felszólításnak azonban még eddi;; semmi eredménye nem volt. Szíves tisztelettel kérem azért fel
a székelyföld birtokosait, tanítóit lelkészeit s általában mindazokat, a kik a kiállítás ügyét szivökön
hordozzák, hogy a községeik területén eléforduló
ásványokból, kőzetekből és földnemekböl 3 — 3
példányt nevemre címezve beküldeni szíveskedjenek. A figyelmet különösen azon közét nemekre
hivom fel, a melyek technikai czélra szolgálnak.
Ilyenek lennének főleg a mészkő, kvarcz, trachyt
gránit különféle homck kövek, palák, agyag (té^la,
cst-rép és edények készítéséhez.) Vaskő (magnetit,
sprhaerosyderit, vaspát, pyrit, hámatit) stb. Ezeken kívül barnaszén, lignit, turfa (tőzeg) különböző
nemii homok és fövény stb. A beküldendő példá.
nyokat kérném legfeljebb szept. 15-ig hozzám eljsttatni, hogy a meghatározást a mennyire lehetséges ideje korán eszközölhessem. Dr. Szász István.
— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Az erdélyi
ev. ref. tanári kar tagjai folyó évi augusztus 23-án
este érkezvén városunkba, ,28 án reggel távoztak.
Tanodánk elöljárósága tehetségéhez képest mindent
elkövetett, hogy egyházunk és nemzetünk közművelődésének apostolait illő vendégszeretettel fogadja
s fonto\, fárasztó munjcájuk után felüditse kedves
vendégeinket. Nagy örömünkre szolgál, hogy a
tanár urak egy-egyen és együttesen vendégszeretetünket magasztalva távoztak és kedves emléket
vittek el e tekintetben is Sepsi-Szentgyörgyröl. —
Hogy ez igy van, azt Sepsi Sztgyörgy lelkes polgárságának, a nevelésügy nagylelkű pártfogóinak
köszönhetjük. Ezek között hálás elismerést és köszönetet szavazunk 1) Künle József képviselő, Nagy
Károly ügyvéd, Kökösi Endre, Molnár Áron, Mélik Kristóf, Bogdán Flórián, id Császár Bálint és
Császár Domokos uraknak és özv. Milnási Antalné úrasszonynak, mint a kik vendégeink ingyeni
fuvarozását eszközölték. 2) Forró Ferencz, Vajna
Sándor, Révay Lajos, Benedek János, özv. Jancsik
Józsefné, Veres Gyula, dr. Antal Mihály, Bikfalvi
Ferencz, Kósa Dávid, Dálffoki Károly, Sebestyén
Sándor, Nagy Gergely, Jancsó Albert, Séra Tamás, Mélik János, özv. Dáné Istvánné, Barta Béni,
Mihály István, dr. Szász István, Görög István
uraknak és úrhölgyeknek, a kiknek vendégszerető
házaiknál valának elszállásolva vendégeink. 3)
Ve r e s G y u l a , é s K ö k ö s i E n d r e ügyvéd
uraknak, mint a kik az ismerkedési estélyek költségeit nagy részben fedezték. 4) A tekintetes városi tanácsnak és városunk összes polgárságának
az augusztus 26 án rendezett diszebódért s minden
irányban kitüntetett vendégszeretetéért. 5) Főgondnok Székely Gergely ur ő méltóságának és családjának, mint a kik az összes tanári karnak aug.
27 én feledhetlen napot szereztek házuknál. A kik
ugy tisztelték és becsülték meg a közművelődés
apostolait: önmagukat és a székely nemzetet tisztelték és becsülték meg. Isten áldja meg s tartsa
meg továbbra is nemes szivökben a közügy iránti
lelkesedést és áldozatkészséget. — Sepsi-Sztgyörgyön, 1879. szeptember 3-án. xv. rendező bizottság.

— A „ V e r e s k e r e s z t " jelvény alatt
megalakult magyar országos segélyző nőegylet
legközelebb következőképpen gyarapodott: Csik
megyében Mikó Mihály főispán ur közbejárása
mellett Lázár Dénesné szül. báró Wildburg Riza
zservezte a megyei választmányt, mely Csíkszeredán székel és a megyében keletkezett fiókegyletek igazgatásával van megbízva. Karczagon Popovics Zsigmondné buzgó tevékenységének köszönhető a karczagi fiókegylet létesítése. Jelentkezett
77 rendes tag, kiknek dijai 194 frtot tesznek ;
azonkívül adomány fejében 49 frt. 30 kr. gyűlt be.
Gr. Zichy Nádorné ujabban a következőkkel gyarapította az alapító tagok sorát: Gr. Zichy Ödön
100 frt., Mihajlovics József bibornokérsek too frt.,
Árvái uradalom 200 frt., Gr. Zichy Ferencz Pálné
100 frs. Váci jótékony nőegylet 100 frt, Gr. Zichyl
— T i s z t e l t k o l l e g á n k a „Háromszék"
Jenőné 50 frt, Hg. Metternich Richardné 50 frt.,
világfájdalmas sohajtások közt adja tudtára olva- Samassa József érsek 20 frt, és Ipolyi Árnold
sóinak, hogy „rothadunk," mert a csíkszeredai düspök 20 frtot tettek le alapitványképen. Végre

— B e t ö r é s s e l p á r o s u l t l o p á s . Bik
szádon vasárnap a Mikes-féle üveggyár tísztartójához, Hegyeli Andráshoz, ennek távollétében egy
ismeretlen gazember az ablakon át betört s asztalát feltörvén, abból 1515 frt készpénzt ellopott. A
tettesnek jól kellett ismernie a helyi körülménye
ket s tudnia különösen azt, hogy Hegyeli ezen
épen más nap akarta postára tenni, a mely szándékában azonban megelőztetett. A nyomozást megindították, de eddig még siker nélkül.
-j-Necr o l o g . Özv. Kabos Lászlóné szül.
Gidófalvy Szabina a maga és kiskorú gyermekei
Ferencz, Etelka és rokonai nevében szomorodott
szívvel jelenti szeretett fér:, illetőleg atya Magyar
gyerőmonostori Mélt. K a b ó s L á s z l ó ur a
M, Vásárhelyi kir. ítélő tábla tanácselnökének, f.
hó 28-án estve 8 órakor szívszélhűdés következtében élte 62 ik évében tőrtént hirtelen halálát. Az
elhunyt pormaradványai e hó 31-én d. u. 4 órakor
fognak a helv. hitval ás szertartása szerint a Budapest kerepesi ut melletti köztemetőben az újonnan épült halattos kápolnából örök nyugalomra
áthelyeztetni. Budapest, 1879. augusztus hóban.
Áldás és béke hamvaira I
— N e k r o 1 o g. Ilyefalvi Tőrös Ferencz és
neje Szalánczi Debora szülök ; Törös Mózes testvér és már özvegy Dózsa Gyula mint szarető férj
szomorú szívvel jelentik, hogy a szeretett leány,
tesrvér és hü feleség Dózsa Gyuláné születet Törös Zsófi élete 21-ik és boldog házasságának 3 ik
évében 8 hónapi fájdalmas betegség után megszűnt élni f. év auguszt. 30-án estéli 11 óra Kor.
Hűlt tetemei szempt. 1 én d. 11. 3 órakor a hárnál
tartandó rövid egyházi szertartás után a reformátusok sírkertjébe fognak örök nyugalomra elhelyeztetni. Béke lengjen porai fellett !
— N y i v á n o s s z á m a d á s . Folyó évi augusztus 23-án Uzon községben lévő olvasó egylet
javára tartott táncvigalommal egybekötve adatott
színielőadás alkalmával gyűlt be 60 frt. 96 kr. o. é.
ebből költségek fejében levonatott 40 frt. 96 kr.
és igy a fenn megjelölt olvasó-eyylet javára 20 frt
tiszta jövedelem adatott át. Ez alkalommal kötelességének ismeri rendező bizottságunk azon tisztelt
egyének névsorát, kik a jelölt bementi dijokon az
egylet gyarapítására felülfizetni méltóztattak, köszönet fejében a nyilvánosság terére juttatni, t. i.
S. Szt: Györgyi Fülöp János ur 1 frt. 40 kr. Temesvári urak 9 jegyre 40 — 40 kr. összesen 3 ft. 60
kr. Böjté Ida U. a. 60 kr. Idsbb. Böjté Jozset ur
40 kr. Ifj. Böjté József ur 40 kr, Zajzon János tanitó ur 25 kr. Kovács Ántal ur 20 kr. Amiga
Adolt 60 kr. Kádár Györgyné úrasszony 60 kr.
Nagy Ödön 40 kr. Konya Gábor 40 kr. S ha még
volnának oly felülíizetök, a kiket a rendezőség figyelme kikerült volna, azon tisztelt urak és hölgyek fogadják a rendezőség legőszintébb köszönet
nyilvánítását.
A rendezőség.
— A l e g é n y é l e t gyönyörűségei közül.
E i y fiata.! berlini kereskedő hónapok óta lakik egy
helyen, de a délelőtti órákban el lévén foglalva,
nem igen van otthon. Egyszer ugy 11 óra tájban
mégis haza vetődik Belép szobájába s a legnagyobb
csodálkozására azt tele látja emberekkel, — Nem
akart hinni szemeinek, megindul másik szobája felé
de valaki elébe áll s azt mondja : „Itt minden rendben megy ; senki sem mehet be előbb, míg a sor
rá nem került." A kereskedő nem tudott felelni
Egyik ember kényelmesen lapozott albumjában,
másik ugy belebóditotta magát karszékébe, hojfy
az öreg bútor jajdulva recsegett harmadik pedig
virágos szőnyegével dörzsöite le cipőjéről a sarat.
Ez már mégis sok volt; a kereskedő rá rohant az
emberekre, de pár pillanat telt bel« csak, s már
kidobták a folyósóra ; ezalatt a szomszédszobábál
egy idegen ur dugta ki fejét, a -ki azon óhajának
adott kifejezést, hogy hősünket dobják le a lépcsőn ; s ez meg is történt volna vele, ha elő nem
kerül valahonnan a házi asszony s meg nem 111 igyarázza, hogy miután a kereskedő £d. e. itthon
lenni nem ezokott, ez időre kiadta a lakást egy
orvosnak.
— M a j o m m i n t b o r b é l y . 'Párisi lapok
a következő érdekes történetkét beszélik : _A . . .
borbélynak a Mouffetard utczában van egy majma,
mely bohókás esi fjeivel nagyon sok vendéget csalogatott gazdája üzletébe Mult vasárnap estefelé
A . . . ur elálmosodott s mert nem volt senki vendége, a pudli mögött elszenderült. Egyszerre borzasztó fájdalmak keltik fel álmából, melyeket torkán érzett s mikor felnyitotta szemeit, azt velte
észre, hogy csak ugy ömlik le a nyakáról a vér.
A majom e közben ott guggolt a sarokban, egyik
elölábában egy vértől párolgó borotvát tartva. A
legnagyobb flegmával bámulta az urát, a kit megakart — borotválni. Az egyik képéről valahogy
le is vágta a szakált, a másiknál azonban elcsuzott a borotva s elvágta a torkát.
— Öngyilkosság.

Takács József

bu-

székely mivelődési és közgazdasági egyesület gyű- gr Zichy Kamilla tagsági dij fejében évenkint 30 dapesti születésű egyén, a napokban este 8 óra

lésére sem a megyéből sem városunkból senki el frtot és özv. Andresli Ferenczné szül. gr. Battyányi Emma 25 frtot fizet az egylet központi pénznem ment. Vájjon honnan tudja mindezt a tisztelt tárába. AJ egylet összes tagjainak száma 1645, a
Collega ? A mi tudtunkkal ott van a „Nemere" megalakult fiókegyletek száma 14.

tájban a budai vérmezőn agyonlőtte magát. Azo
nossága ugy volt megállapítható, ho^y szebében
a fenntebbi névre szóló látogató jegyeket találtak
Hulláját á szt. János kórházba szállították.

— E g y n é g y s z e r e s h á z a s s á g ritka
ünnepélyének voltak tanúi Schwartz-Eocken osztrák
község lakói mult hó 29 én. Egy 'Heller Salamon
nevii tekintélyes 78 éves polgár e napon ülte meg
aranylakodalmát 73 éves nejével; e házaspár két
leánya e napon tartá ezüstlakodalmát, s legifjabb
fia, a ki jelenleg 28 éves, eljegyzései. — E ritka
ünnepély izraelita szertartás szerint a boldog fiatal
vőlegény házánál folyt le. A párokat, a kik egymás mellett állottak, az udvaron áldá meg a pap.
A jelenvolt családtagok száma meghaladta a százat, 24 unoka és 14 dédunoka volt közöttük.

Ertek- és váltó-ár folyam a bécsi cs. kir. nyilvános
tőzsdén szeptember 2
Magyar aranyjáradék
91.20
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
„
„ keleti vasút II. kibocsátási államkötv. 82.25
„
„
„ 1876. évi államkötvény . . 73.75
„ vasúti kölcsönkötvény
110.25
„ földtehermentesitési kötvény
• . . . 88.—
Temesvári
85.25
Erdélyi
86.—
Horvátszlavon
87.50
Szölödézmaváltsági
89.25
Osztrák egys. államadósság papírban . . . 66.30
„
„
„
e/üstben . . 68.—
Maranyjáradék
79.20
i86o. államsorsjegy
. „
123.50
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . .
822.—
„ hitelintézeti
„ . . . • .
. 255.80
Magyar hitelbank
246.90
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A brassói „ktfzó|> kereskedelmi iskola'
Bnrchez Henrik igazgatása alatt f évi szeptemEtfal va és Zoltán iskolailag egyesült köz- ber hó 5-én veszi kezdetét, mely egyenlő rang117.90 ségek községi vegyes iskolájánál egy rendes ban áll a
fiu tanitói állomás betöltésére ezennel pályázat
nyittatik.
A megválasztandónak javadalma 309 frt.
o é -ben, szállás, egynegyed hold kertillet- és fel van ruházva az egy évi önkéntességi
mény és 2 öl tűzi fa.
joggal.
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H I R D E T É S .

fogymnasium ós fő-reáltanodával

, mii
könyvkereskedésében

Sepsi-Szenigyörygön

a közelgő tanévre kaphatok mindenféle
a tanitök számára
rajz- és Íróeszközök nagy választékban.
Kaphatók egyszersmind csinos kiállitásu és olcsó

diszmüvek, könyvtáskák

stb. gyermekek számára. Egy jökarban levő Z O I L T O - O ^ - ^ .
kedvező feltételek mellett eladó lévén, a fentebbi k ö n y v k e reskedésben a t. venni szándékozók eziránt értekezhetnek.

