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; bérmentesen intézendök. N E M E R E 
muszka-német szövetség. 

A némec császár és az orosz czár galvanizál-
ják Alexandrowoban a jobblétre szenderült muszka 
német barátságot. 

Galvanisálják ; egy 24 órán át ismét beszélni 
fog  a világ Német- és Oroszország jóviszonyáról ; 
a hulla felemelkedik,  járni fog,  ugy tesz, mintha 
élne. De csakhamar kitűnik, hogy halott, s nem 
fog  megijeszteni másokat, mint a rémlátókat, s a 
kik hisznek a kísértetekben. A német-orosz barát-
ság elmúlt visszavonhatlanul. Visszavonhatlanul 
azért, mert nagy történeti tények okozták ha-
lálát. 

Hatalmas ur Vilmos császár, hatalmas ur a 
muszka czár. Mindkettő korlátlanul uralkodik biro 
dalmában. De lehetnének még hatalmasabbak, ural-
kodhatnának még korlátlanabbal, s még sem volna 
elég hatalmuk arra, hogy meg nem történtekké 
tegyék a történteket, s megtörjék a tények logi-
kájának erejét. 

Nincs hatalmuk arra, hogy feltámasszak  a 
német muszka barátságot, mely haldoklott már a 
berlini congresszus előtt, meghalt a berlini szerző-
dés s eltemettetett a muszka csapatoknak a Bal-
kán-félszigetről  történt kivonulása által. 

A nihilista forrongást  legalább korlátolni 
tudja a muszka czár. 

Arra azonban nincs hatalma, hogy a keserű 
gyűlölet kielégítésére váró boszu érzetenekering-

jen olvasztott érez gyanánt, az orosz nép ereiben-
A muszka uralkodót hagyományos, sokszor kipró-
bált barátság köti a német császárhoz; de orosz-
ország szivében mérges boszu forr  a hálátlan Né-
metország ellen. 

A hol két népnek oly igaz oka van az egy-
más elleni gyűlölködésre, hasztalan ott, az uralko-
dók absolut hatalommal idézik is népük sorsát. 
Oroszországnak pedig igaz oka van a Németország 
elleni haragra. 

Mit tett Oroszország Németországnak? 

Fedezte hátát azon nag'y párbaja alkalmával, 
melyet ez Francziaországgal vívott. A muszka szö-
vetség nélkül nem lett Wörth, Gravelotte, Sedán, 
Páris. És mivel viszonozta Németország Oroszor-
szág jó szolgálatait ? 

A berlini szerződéssel ! 

Lehetetlen, hogy a?, igaz muszka sziv szégyen, 
tői, boszuságtól, elfojtott  dühtől ne vonagoljon, ha 
e szerződésre gondol, nrely Oroszország kezéből 
kiragadta a letiport Törökországot, a patakzó vér 
árán szerzett zsákmányt, megtépte a "muszka ba-
bérokat s egy vesztett hadjáratnál nagyobb szé-
gyent idézett Oroszország fejére.  Oroszország leg-
nagyobb ellensége Ausztria-Magyarország. E ver-
senytársa nélkül az előbbi hatalmába keríthetné 
az egész Balkánfélszigetet,  magát Konstantinápolyt 
minden tekintet nélkül az egy hatalmas flotta  ál-
tal védett angol érdekekre. 

És mikor Oroszország és Ausztria-Magyaror-
szág érdekeinek összeütközéséről volt szó, a német 
jó szolgálat, s hatalmi sió egyaránt Ausztria Ma-
gyarország mellett nyilatkozott. 

Ausztria-Magyarországnak szabad volt fog-
lalni keleten, Oroszországnak nem. Oroszország 
csak azt követelte, hogy ideiglenesen hosszabbít" 
hassa meg a két balkáni tartomány ocoupatioját 
s Németország megtagadta tőle e tekintetben még 
a közvetítést is. Ellenben sem Németország, sem 
semmi más nagyhatalom nem lát abban érdekeit 
sértő dolgot, hogy az Oroszország által gyűlölt 
Ausztria-Magyarország megszállja Novibazárt, prae-
ponderan állást foglaljon  el a Balkán-félszigeten. 

S ez képezi a keleti kérdés egyik forduló 
pontját, monarchiánk, Andrássy külpolitikájának 
egyik fővivmányát.  Andrássy politikájának alap-
gondolata kezdettől fogva  az volt, hogy a két 
északi hatalmat szétválassza egymástól. S midőn a 
nagy külügyminiszter ezzel az alaptétellel kormány-
ra lépett s pedig ép a muszka-németszövetség leg-
nagyobb virágzásában, az Írástudók és farizeusok 
mosolyogtak. Az mondták, Andrássy lehetetlenség-
re vállalkozik, egy több mint félszázados  kötést 
fel  nem bonthat, s midőn a két északi hatalom 
a két malomkő közé beviszi Ausztria-Magyarorszá-
got, csak ez utóbbinak szétmorzsolását érheti el. 

És íme, az események igazat adtak András-
synak. Ausztria-Magyarország képezte a bontó 
elemet Német- és Oroszország közt. 

De igazat adtak az események mis tekintet-
ben is a lelépő külügyminiszternek. A muszka-
német szövetség nem egyszerre, hanem csak las-
sanként bomlott fel;  mert a két legerősebb szálat 
a két uralkodó személyes rokonszenve képezte. 

Berlin és Szentpétervár közt még fennállt  a benső 
viszony, mikor Ozmán győzött Plevnánál, s mikor 
a muszka hadak halálra szorongatták a^Balkánban 
a török honvédelmet. 

Mi történik akkor, ha a külügyminiszter hall-
gat az ellenzéki követelésre s fegyferes  kézzel ro-
hanja meg Oroszországnak Németország által fede-
zett hátát? 

Erre a kérdésre biztos választ adhatnak ma-
guknak az ellenzéki donquijoteL. Nemcsak nem 
bomlott volna fel  a német muszka barátság, hanem 
belekergettük volna Németországot a muszka véd-
és daezszövetségbe ; monarchiánkat pedig egy 
végzetes, következményeiben kiszámithatlan hábo-
rúba. 

Szerencsére azonban nem az ellenzék, hanem 
Andrássy gr. támogatva a magyar kormány és 
parlamenti többség által, intézte Ausztria-Magyar-
ország sorsát. És intézte ugy, hogy Oroszországnak 
ki kellett takarodnia a Balkán félszigetről,  mo-
narchiánk vezérszerepet nyert és uralkodó állást 
foglal  el keleten, a félelmes  német-orosz szövetség 
felbomlott.  S mindezt elértük a nélkül, hogy há-
borút kellett volna viselnünk bármelyik hatalom-
mal, elértük vér- és pénzáldozatok nélkül. 

Ezekre az eredményekre találjon cadentiát. 
ha tud, ellenzékünk. 

A d e l e g á t i ó k ö s s z e h í v á s a végett 
—irja a „Neue lreie Presse" — minisztertanács lesz 
Bécsben, midőn Tisza kormányelnök visszatér Os-
tendéből. A delágátió meg- fogja  szavazni az 1S80-
ki költségvetést, ha pedig ez nem lesz lehetséges, 
indemnitást fog  adni. 

* 

A z á g r á b í ipar és kereskedelmi kamara 
—mint a „Pester Lloyd"nak távirják, — Horvátor-
szág gazdasági és vasutügyeit illetőleg tüzetes em-
lékiratot intézett a regnicolaris bizottság. 

* 

A k a m a t b i z t o s i t á s b a n részesülő 
vasutak a julius végéig elért bevételek után ítélve, 
300,000 frtal  kevesebb garantiára szorulnak, mint 
tavaly ugyanazon időközben. Ugy a kamatbiztosi-
tást igénylő, mint a többi hazai vasút emelkedő be-
vételeket mutat; az állami vasutak közül azonban 
a keleti vonalnál kedvezőtlen az eredmény. * 

A „ P e s t e r L l o y d " jelenti, hogy a vegyes 
bizottság szombattól hétfőn  reggelig semmiféle 
akadályra sem bukkant a megszállandó területen. 
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Mutatvány 
a Székely-Mikó tanoda utolsó tiz évi tör-

ténetéből, 
{Az 1879. aug. 25 és következő napjain tartott ta-
nári értekezleten felolvasta  Görög István igazgató 

tanár.) 

1876. március 19 én kelt végrendeletében 
Ó0.000 frtot  hagyományozott és ezen nagyszerű 
áldozatai által székely népünk közművelődését az 
idők hosszú sorára biztosította. 

Mindezeket — s még többet — tekintetbe 
véve, a t. elöljáróság ma, midőn főt.  püspök Nacry 
Péter ur vezetése alatt a fennebb  emiitett képvi-
selők részvéte mellett gyászünnepélyt rendez nagy 
halottja emlékére, kegyeletének, hálájának és tisz-
teletének kifejezésére.  Hídvégi gr. Mikó Imre ne-
vét ezen emléklapok által is megkívánja örökiteni 
és e ezélból: a Rikán belőli communitásnak mint 
alapító testületnek 1876 szept. 1. napján tartott 
gyűlésében kelt azon határozatát, hogy a Rikán 
belöli székely nép mint első alapító neve mellett 
mostantól kezdve a második nagy alapitó neve is 
megörökíttessék s igy a székely népről és hídvégi 
gr. Mikó Imre nevéről „Székely-Mikó" tanodának 
neveztessék — magáévá teszi. — 

Ugyan e gyűlésben olvastatott fel  SepsitSzt-

györgy város alapítvány levele, melyszerint 1876. 
szept. 19-én kezdve 100 évig évenkint 100 frt.  fi-
zettessék a sepsiszentgyörgyi ev. ref.  tanoda pénz-
tárába, kiválóan tanügyi célokra, ezzel kívánván 
a székelyföld  nagy fiának,  néhai gr. Mikó Imré-
nek emlékét megtisztelni. 

ü jegyzőkönyvi  határozat felolvasása  után 
tartatott meg a gyász isteni tisztelet, melyen Színi 
János esperes ur szép imája után főt.  Nagy Péter 
püspök ur tartott a nagy halott nagy érdemeihez 
méltó emlékbeszédet, szent könyveinkből  vett ez 
igazi találó igék alapján : „Emlékezetben leszesz, 
mert üres lészen a te helyed." Vajh ! ki fogja  e 
még ma is üres helyet betölteni ? Nagy kérdés, 
melyre csak az idő fog  feleletet  adni, de én hiszek 
a feletttünk  őrködő gondviselő istenségben, a ki 
nemzetünket annyi balszerencse közt, egy ezred 
éven át nemcsak fentar^tti  e helyen, de adott 
mindig nemes érzésű nagyokat minden térre, el-
fogja  küldeni egykor azt, ki be fogja  tölteni e nagy 
helyet, e nagy ürt, csak ne feledjük  ama buzdító 
szavakat, melyekkel nagy szónokunk végezte be-
szédét. 

„És te nem :-s székely nemzet! ki felfogtad 
helyzetedet, mikor a legsanyarubb időben áldoza-
taiodal létesítetted azt az intézetet, melyet nagy 
fiad  dicső adománya oly szép jövővel biztatott 
meg — ápold hón e dicső alkotásodat, legyen az 
szemed fénye  büszkeséged s ne hagyd, hogy a gr. 
Mikó Imre alapítványa valahá árvaház gyámolitá-
sára szoruljon, hisz akkor — menne bár milliókra 

— kellő menhelyet még sem nyújthatna egy el-
árvult egész nemzetnek. 

Csak teljesüljön szive óhajtása ! 
„Te Székely-Mikó tanoda ! a ki egy nagy 

család nevét örökíted meg, legyen örökséged szép 
jellemének három főbb  vonása : fáradhatatlan  mun-
kásság a közjóért, hő és termékeny szeretet a szép-
ért, nemesért, hazáért és igaz vallásosság, ne hi-
ányozzék e három vonás egyike is növendékeid-
ben ; légy örök emléke a jónak, a nagynak, a 
nemesnek; folytonosan  gyarapodva és haladva: 
légy világító torony itt ke mely mint a nap-
fény,  meleget, életet árasz. , tartsa mindég vi-
ruló ifjúságodban  annak emlékezetét, a kinek he-
lyét üresnek érezzük. 

Csak ne feledje  e városnak jóra mindig kész 
polgársága e buzdító szavakat. 

És te Sepsi Sztgyörgy nemes városa, ki keb-
ledbe fogadtad,  szép áldozatokkal gyámolítottad 
ezt az intézetet s e mai nap emlékét meg is örökí-
tetted : légy, maradj ennek továbbra is szerető 
édes anyja ; ha az ősök érdeme még a késő ma-
radékra is löveli fényét,  mennyivel áldásosabban 
kell a magzatok erényének visszahatni a szü-
lőkre. 

Legyen azért e tanoda örömöd, büszkeséged 
jólétednek, folytonos  emelkedésednek hatalmas esz-
köze ; virágozzál évszázadok hosszú során keresz-
tül, légy becses a nemzet szemében, mint a ki nagy 
fiának  élő emlékét őrzöd kebledben ! 

jis ha látnák önök, kiket ez iskolának ez 
ohajtott szép jövője, s gyermekeik jövője általa je^ 

Politifeai,  társadalmi, szépirodalmi és közgrzdászati lap. 
A „Háromszéki háziípsr-ogylefc"  hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lapheten-1 
kint kétszer: ] 

csütörtökön és vasí'mup. j 

ELŐFIZETÉSI FELTÉTEK • 
Helyben házhoz hordva, vagy , 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Kél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 fit  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vjgv  1 

annak helyéért 6 kr. ; 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyílttól- sora 15 kr. 



A r e i c h s r a t h o t — mint a „Deutsche Zei-
tung" értesül — legkésőbben szeptember második 
felében  nyitják meg. Az alkotmányhü párt elnök-
jei Rechbauer és Demel, e párt conservativ elemei 
azonban Weeber olmützi képviselőt akarják elnök-
ké megválasztani. 

* 

T a a f f e  g r ó f  é s a c s e h e k A nagy la-
pok táviratai közt már megemlítették, hogy Taaf-
fe  gróf  táviratokat kapott a csehországi városok-
ból és kerületekből, a melyekben üdvözlik az uj 
cabinetet megalakulása alkalmából, szerencsét kí-
vánnak azon törekvéshez, hogy helyre akarja állíta-
ni a békét a csehországi németek és csehek közt. 
Emlitést érdemel az is, hogy e táviratok hangsú-
lyozzák a nemzetiségi villongásnak alkotmányos 
alapon való megszün *"ését és kifejezik,  hogy a 
csehek egyetértésbe; , arnak élni német honfi-
társaikkal. 

* 

A n o v i b a z á r i kerület megszállásáról ér-
kezett híreket a következőkben foglaljuk  össze : 

A „Neues Wiener Tagblatt" értesül, hogy a 
bevonulás szept. 8-kán fog  megtörténni. Bjelopol-
jét nem fogják  megszállani csapatjaink, hanem a 
veg es bizottság állapítja meg, hogy melyik hely-
ség iasztassék helyette. Már régebben emleget-
ték, i'ogy Nova városába is fognak  küldeni oszt-
rák-magyar helyőrséget ; lehetséges tehát, hogy 
ezt is meg'szálják csapatjaink, Taslidsát azonban 
bizonyára. A taslidsai vonalon nem lehet ellentál-
lástól tartat:!, sőt a határtól kezdve Pribojig sem, 
ellenben azt lehetségesnek tartják, hogy a Mo-
nasztir vidékén koborló bandák zavarni fogják  a 
Banyszka Brdo hegyláncz megszállását. A bevo 
nulás igen lassan fog  végrehajtatni és a napi me-
netek igen rövidek lesznek, hogy minden megle-
petésnek eleje vétessék. 

* 

A r o m á n i a i zsidó kérdésről a „Times"-
nek Bukurestből irják: 

Izgalmas időknek néznek itt elébe, ha össze-
gyűl a constituante, hogy megoldja a zsidókérdést . 
Végképen nem lehetetlen, hogy a jelen cabinet-
vagy utódja, szivesen fog  venni olyan külföldi 
pressiót, minőt Bismarck herceg gyakorolt Egyp-
tomra, mert mentségeül használhatja föl  a roná-
nok tömegével szemben, ha polgárjogot ad a zsi-
dóknak és megfosztja  az ellenzéket azon fegyver-
től, hogy politikai tőkét csináljon e rendszabály-
b ól a cabinet ellen. Ez ország rögi lakosai vigasz-
talhatják magukat Gaüezia sorsával. Abban a 
tartományban is hat—hétszázezer zsidó lakik 5 
millió keresztyén közt. Az utóbbiak birtokait is 
súlyosan terhelte a zsidó uzsorások kölcsönei, a 
nélkül, hogy valami komoly következményekkel 
járt volna az emancipatió ; természetesen azt is 
meg kell jegyezni, hogy a galíciaiak kevésbé 
gondatlanok és restek, mint Románia felsőbb  osz-
tályai, a hol a bojárnak tisztességes munka által 
okozott • izzadása a nemzeti curiosumok közé tar-
tozik. A román kormány megszámláltatta nemré-
gen a fejedelemség  zsidóit. Az eredményt eltitkol-
ák, de én megtudtam, hogy a zsidók száma nem 
öbb háromszázezernél. 

* 

leme érdekel, ha látnák azt a lelkiismeretes buz-
góságot, melylyel itt kötelességét teljesiti mindenki, 
ha látnák tanítványaink csaknem páratlan illedel 
mes magaviseletét és szorgalmát, azt mondanák: 
bizony igazuk volt azoknak, kik egy oly épületet 
ohajtottak iskola helyiségül, melyben gyermekeink 
mind együtt lakjanak, azt mondanák : nem sajnál-
juk az áldozatot mit hoztunk ennek oltárára. Oh ! 
ha összehasonlítom azt a bámulatos lelkesültséget, 
áldozatkészséget, mely ez intézetnek léteit adott a 
m á v a l ; ugy tetszik, mintha százados múltja volna 
s ily naggyá csak az emlékezet messzisége teszi. 
Az a szent forrás,  melyből a lelkesedésnek ama 
tiszta vize folyt,  nem hiszem, hogy örökre meghalt 
volna ama tettekben mutatkozó páratlan áldozat-
készség, melynek lételét köti. Nem, de bizonyára 
alszik, s fólébresztésére  egy általános kedvező idő-
pontra uj életáhez előforduló  magasztos pillanatra 
van szükség, milyennek tartok én egy itt rende-
zendő gr Mikó emlék ünnnepet! 

Legyen csak egyszer tisztázva vagyoni alapja, 
legyenek csak egyszer meggyőződve szellemi, erős 
egészséges voltáról; 

legyenek csak egyszer meggyőződve arról, 
hogy Sepsi-Sztgyörgy vároza és Háromszékmegye 
culturalis fejlődésének  egy itt levő erős gymnasium 
élet.öltétele; 6 J 

legyenek csak egykor meggyőződve, hogy 
ennek vallási és nemzetiségi tekintetben missioja 
van a kelettel szemben; 

emelkedjenek csak gondo'kozásban arra a 
magas álláspontra, honnan a messze távolban bár 
de nagy alapitója intentioja és áldozata által már 
is latszik prot. egyetemmé fejlődése  s én hiszem 
h r g y A ^ ^eig némi hidegséggel fordultak 
el e iejlődó ifjú  intézetből szülői ápoló szeretettel 
fogják  ismét keblökre ölelni. 

Adja isten, hogy ugy legyen ! 

R o m á n l a p o k b ó l . A bukuresti „Roma-
nulu" augusztus 30-ki számában a legközelebbi 
napokban összeülő alkotmányozó gyűlésről irva, 
azon reménynek ad kifejezést,  hogy most sikerül-
ni fog  a kormánynak a zsidó kérdés megoldására 
a két harmad többséget megnyerni. Reményli hogy 
a nemzet bölcsessége és előrelátása győzni fog  a 
szenvedélyeken és személyek ambitioján, mert 
csak is igy fog  Románia helyzete tisztulni és 
erősödni. 

A „Timpul" most is mereven ragaszkodik 
előbbi álláspontjához ós most sem látszik hajlan-
dónak arra nézve, miszerint a zsidók Romániában 
emancipáltassanak. 

Ugyancsak a „Romanulu" gazdászati rovatá-
ban úja, hogy dél Magyarország némely részében 
oly nagy az inség, hogy a lakosság kivándorolni 
készül. Gataja lakossai Szerbiába készülnének le-
telepedni, Moriczfeld  lakói pedig, miután az idei 
termés oly rosz volt, hogy még a magot sem ad-
ta vissza, Boszniába készülnek kivándorolni. 

A „Székely közm és közg.egyesület "Csík-
szeredán tartott közgyűlése. 

Csikszeroda, 1879. szept. 2-án* 
A „Székely közművelődési egylet, mint la-

punk olvasói előtt ismeretes, folyó  hó 1 én tartá 
közgyűlését Csik-Szeredán. A gyűlésnek egyebek 
között nagy érdekességet kölcsönzött azon szeren-
csés körülmény is, hogy a Maros-Vásárhelytt ösz-
szegyült történelmi társulat tagjai közül igen sokan 
lerándultak Csik-Szeredába. A n a g y s z á m u társa-
ságot Csik-Szereda város vendégszerető polgárai 
saját kocsijukon hozták be. Esteli 7 órakor érkez-
tek meg. A város ünnepélyes szint öltött magára, 
nagy sokaság várta az érkezőket a piacon ; ágyu-
dörgések és zene hangjai mellett száltak ki kocsi-
jukból a vendégek, kiket a megye közönsége ne-
vében L á z á r D é n e s alispán szép üdvözlő be-
széddel fogadott. 

A megérkezés után nemsokára következett 
az ismerkedési estély a felső  népiskola nagy au-
ditóriumában. A tágas terem zsúfolva  telt meg, 
többen helyet sem kaptak az asztaloknál. Nemso-
kára megindultak a toasztok ; ennek sorát Buzogány 
Áron egyl. titkár kezdette meg. Felköszöntluték 
a jelenlevő Pulszkyt, Hajóst, Szabó Károlyt, stb. 
Majd Kerekes Samu a vándorgyűlések kedélyes 
poétája tartotta itt-ott meglepő ügyességgel rög-
tönzött verseivel derültségben a társaságot. A jó-
kedv és mulatság benyúlt a késő éjjeli órák -
ba is. 

Másnap reggel 9 órakor kezdődött meg a 
közgyűlés, mely a városház nagytermében tarta-
tott nagy számú hallgatóság, közönség jelenlété-
ben. Hajós János elnök gyönyörű megnyitó beszé-
det mondott, melyet sajnálatunkra tér szűke miatt 
nem közölhetünk. 

Majd a titkári jelentés olvastatott fel.  A tit-
kári jelentés részletesen foglalkozik  a központi vá-
lasztmánynak lefolyt  évi működésével. Örömmel 
értesült ebből a közgyűlés, hogy a választmány 
az egylet céljához hiven kettőztetett erővel sietett 
nagy horderejű célja felé.  Erre nézve több olyan 
intézkedéseket tett, melyeket a közgyűlés üdvö-
söknek találván, nagy köszönettel fogadott.  Ezek 
között, legkiválóbb figyelemben  részesült, felem-
lítjük, miszerint a központi választmány egy Buda-
pesten létesítendő székely háziipari kiállításon 
fáradozik  a végett, hogy ezen cikkeknek piaczot 
szerezhessen s áltlában az érdeklődés a székely 
házi ipari czikkek iránt felköltessék.  Referált  a 
tiikári jelentés a tovább képeztetés végett külföld-
re küldött ifjak  eddigi szorgalmáról, tanulmányaik 
sikeréről, majd a székely nemzeti muzeum ügyé-
ben is tett jetentést, melyből kitűnik, hogy a köz-
ponti választmány nemcsak Háromszékmegye, ha-
nem az alapitónő részéről is kelően informáltatta 
magát. 

A titkári jelentés után a pénztárnok számadá-
sának felolvasása  történt meg; a számadás egy-
hangúlag helyesbittetett. 

Hosszabb és élénk eszmecsere fejlődött  ki az 
alapszabályok módosítása tárgyában: szükségessé 
vált ugyanis, hogy már csak a tagsági dijak kér-
désében is lényeges változtatás történjék. Lázár 
Ádám, Ugrón Gábor, Orbán Balázs, b. Apor Ká-
roly, Kozma Ferencz és Deák Farkas hozzászólá-
saik után határozatba ment, miszerint a központi 
választmány egy alapszabály tervezet elkészitésére 
felszólittassék  ; mielőtt azonban ezt a választmány 
elkészitné, kötelességök lesz a vidéki választmá-
nyoknak a központhoz ideje korán saját érdekeik-
nek s czéljaiknak megfelelő  tervezetet készitni, 

hegy a közp. választmány ezekből készíthessen eg y 

egészet, különös figyelemmel  a vidék által propo 
nalt szükségletekre. Három kisorsolt vál. tag újból 
megválasztatott. 

Elnök nagy örömmel jelenté, hogy a köz-
gyűlés folyama  alatt alapitó tag lett 6 és rendes 
tag 96. ezenkivül felolvastattak  még az alapitó köz-
ségek nevei is. 

Szőnyegre került ezután a Szekely nemzeti 
muzeum-ügy is, melyet Pulszky Ferencz provokált. 
A nagy tudóst kinek, szakképzettsége előtt tiszte-
lettel hajlunk meg, nem akarjuk beszédnek teljes 
ismertetésével a közönség előtt oly színben tüntet-
ni fel,  a mint ezt tőlünk megérdemelné. Pulszkyt 
heve elragadta annyira, hogy megfeledkezvén  ma-
gáról, Magyarország összes főurait  kompromittálta 
kik szerinte a hazai: régészet melett legkisebb ér-
deklődést sem mutatnak. Hogy mennyi volt beszé 
dében a háromszéki muzeumot illetőleg a szemé-
lyes vonatkozás, azt mindnyájan láttuk kik a gyű-
lésen jelen voltunk ; de nem akarván az ügyet to-
vább is mérgesitni, ezúttal nem reflektálunk  rá. 
Pulszky maga is b e i s m e r t e később, hogy 
egyoldalú informatiok  után 'tette nyilatkozatát s 
igy heves polemikus beszédének személyes része 
önmagától elesik. Különben beszéde czélja volt 
hogy vegye át a közmiv. egylet maga a székely 
muzeumot kezébe s ne adja megyei gondozás alá. 
A gyűlés a kérdés érdemleges tárgyalásába nem 
bocsátkozott b*le, egyszerűen felkérte  Pulszkyt, 
hogy szerezzen magának ez ügyben 'részletes fel-
világosításokat s eljárása eredményéről a jövő k ö z 

gyűlésen tegyen jelentést. 
Ezt követte 5 pereznyi szünet után Imets 

Jákó csiksomlyóijigazgató felolvasása  „Csikszék 
184819-iki történetéből" czimü nagyon érdekes és 
feszült  figyelemmel  hallgatott munkájából. A nagy 
gonddal szerkesztett, helyen-helyen sok kedélyes-
séggel, de mindenesetre históriai hűséggel irott 
műnek sok értéke van kivált ránk, székelyekre 
nézve. 
Sajnos, hogy lapunk szük tere nem engedi meg, 
hogy egész terjedelmében közölhessük e nagyér 
dekü felolvasást,  de azt hisszük, olvasóinknak ked-
ves szolgálatot teszünk, ha legalább mutatványt 
közlünk abból; ezen mutatvány úgyis kerek egé-
szet képez. Szerző szívessége folytán  jövő szá-
munk hozni fogja. 

A felolvasás  utan, melyet a hallgatóság zajo3 
tetszéssel fogadott,  az ebéd következett, Mintegy 
150—160 tagból álló társaság gyűlt össze az ízle-
tesen készült ebédre a felsőnépiskola  nagytítrmi-
be. A felköszöntések  hosszú sorát Hajós János 
kezdte meg, e.n-ilvén poharát ő Felségeikre. A 
toasztot a társaság állva hallgatta végig. Majd 
felköszöntettek  b. Apor Károly kir. táblai elnök 
Mikó Mihály főispán,  Lázár Dénes, alispán. Pulsz-
ky Ferencz, Szabó Károly, Szilágyi Sándor síb 

* 

Délután 4 órakor kezdetét vette ismét a gyű-
lés. A programúi szerint a hátra levő felolvasá-
sok folytak  le. Minthogy az idő előrehaladt, csu-
pán egy-egy részt olvastak fel  szerzők, különben 
igen érdekes munkáikból. E 1 tje s E l e k tanfel-
ügyelő „a megye közmivelődési viszonyáról" olva-
sott fel  mutatványul egy igen érdekes részt, me 
lyet a közgyűlés szintén figyelemmel  hallgatott s 
melyből mi szintén fogunk  hozni közelebbről egy 
közleményt szerző szívességéből. Különben az egye. 
sülét évkönyve ezen felolvasást  is közölni fogjt 
annak idejében. Ennek végeztével Deák Ignácz ol-
vasott a megye mezőgazdasági viszonyairól. Nagy 
Imre pedig a csiki székely nyelvjárásról tartott 
talpraeselt értekezést, melyben a tájnyelvjárások-
ról önálló felfogással  is találkoztunk s különösen 
annak helyi érdekeinél fogVa  egyik fő  főjelentő-
ségét képezte a székely-egyesület mai közgyűlésé 
nek. Ezen felolvasásból  szintén mutatványt kőz 
lünk. 

Szóba jött az ülés vége féle  a közmiv. egye-
sület jövő gyűlése megtartásának helye is Lázár 
Ádám felszólalására.  Az elnök válaszul értésére 
adta a közgyűlésnek, hogy formális  meghívást 
az egyesület még nem kapott, de valószínűleg 
vagy Tordán vagy K.-Vásárhelytt  lesz a jövő 
gyűlés; annak idejében tudomására fogja  hozni az 
egyleti tagoknak. 

Az erdélyi gazdáknak Sepsi-Szentgyörgyön 
tartandó vándorgyűlése s az azzal egybekötött ki-
állitás pártfogására  Málik József  íelhivta a közgyű-
lést, melyet az egylet s a jelenlevő hallgatóság 
örömmel fogadott. 

Megemlítjük végre, hogy ezen gyűlésre a 
sepsiszentgyörgyi szövőtanmühely ipari cikkí ib 6 j 



mutatványok voltak kiállítva, melyek általános fel-
tűnést keltettek s egyszersmind tömegesebb meg-
rendeléseket is tettek azokból egyesek. 

A gyűlést esti 7 órakor zárta be Hajós J. 
elnök, melegen köszönvén meg Csikmegye, Csik 
Szereda város közönségének szives pártfogásukat-
Lázár Denes alispán erre szép búcsúbeszédet mon 
dott s lön általános oszlás. 

Este színielőadás volt a helybeli műkedvelők 
által, melyet a felső  népiskola nagytermében tánc-
vigalom követett. A tánczvigalmon igen elegáns 
közönség vett részt s a jókedv tartott körülbelől 
reggeli 4 óráig. 

Másnap a társaság Tusnádaa rándult ki, hol 
a fürdöbirtokosság  zeneszóval fogadta  s ebédet 
rendezett számára, természetesen ki-ki saját zse-
bére ebédelt. Innen többen kirándultak a szent-
Annatóhoz és a torjai kénbarlanghoz s estére 
Sepsi-Sztgyörgyre értek, hol Potsa József  főispán 
ur vendégelte meg a 30—35 tagból álló társasá-
got. Az estélyt az izle tes vacsora és küküllőmenti 
pompás bo^ok mellett kedélyes és szellemes toasz-
tok is fűszerezték. 

Másnap reggel elutaztak Brassóba. 

Az erdélyi g; i/dúk 1S79. október 
2—5 napján S.-Sztgyörgyon tar-
tandó 5-ik v.gyülésének napirendje 

Első nap, csütörtök, október 2-án. 
Déli 12 órakor az álbitkiállitás megnyitása. 
Délután 2 órakor az állatkiállitást biráló biz. 

működése. 
Délután 5 órakor előértekezlet, azután ismer-

kedési estély. 

Második nap, péntek okt. 3. 
x) Reggel y órakor a vándorgyűlés megnyi-

tása és pedig 
a. elnöki megnyitó; 
b. a hatóságok és egyletek képviselőinek be-

mutatása ; 
c. bizottságok választása a termény-, gép- és 

házi ipartárlat, valamint a szántó verseny megbi-
rálására ; 

d. az intéző bizottság által kitűzött jószágok 
meglátogatására kiküldendő bizottságok választása 
úgymint: 

egy bizottság a földvári  földmives  iskola és 
Újfalu  megtekintésére; 

egy bizottság Kőrispatakra és vidékére a 
Kálnoky gr.ófok  és Bogdán testvérek jószágainak 
megtekintése végett; 

egy bizottság Uzon, S. Sztlvány községébe 
Seethal Ferencz, Újvárosi József,  Temesvári test-
vérak es br. Rauber István birtokainak megszem-
lélésére; 

egy bizottság K.-Vásárhelyre, 
egy bizottság Domokos János csernátoni jó-

szágának megszemlélésére; 
egy bizottság Dónáth József  szörcsei jószágá-

nak megszemlélésére; 
egy bizottság Béldi Tivadar bodolai jószágá-

nak megszemlélésére; 
egy bizottság Zágon, Kovászna községekbe 

Földes Bálint, Bartha Ferencz és Deák Domokos 
jószágainak megtekintésére; 

egy bizottság Baróthra, Zathureczky Gyula 
jószágának és a megyei iskola megszemlélésére. 

2) Jelentés a negyedik (tordai) vándorgyűlés 
határozatoinak mikénti foganatosításáról,  előadja 
vándorgyülési titkár Gamauf  Vilmos. 

3) „A székesfehérvári  gazdasági congressus 
határozatai" előadja Szabó József  az erd. gazd. egyl. 
alelnöke. 

4) „Az erdélyi borvidéken meghonosított sző-
lőfajok  közül melyek bizonyultak be legjobbaknak?" 
előadja Gamauf  Vilmos az erdélyi gazd. egylet 
titkára. 

5) Déli 12 órakor a tárlat megnyitása és az 
állatkiállitási jutalmak k i h i r d e t é s e és kiosz-
tása. 

Harmadik nap szombat, október 4. 
1) A termény és géptárlat, valamint a házi 

ipar kiállitmányait biráló bizottságok működése, 
mialatt a tárlat a nagy közönségre nézve zárva 

marad. 
2) A jószágok megvizsgálására kiküldött biz. 

kirándulásai. 

Negyedik nap vasárnap, okt. 5. 
1) Reggel 9 órától kezdve tanácskozmányi 

ülésjés pedig : 
a. a biráló bizottság jelentései: 
b. A jószágokat mogszemlélt bizottságok je-

lentései. 
2) „A földbirtokok  szétdaraboltságának hát-

rányai" előadja Erdélyi Károly, a kézdivásárhelyi 
felső  népiskola igazgatója. 

3) Indítványok tárgyalása, melyek közül ed 
dig a következők vannak bejelentve ; 

a. a földesúri  szeszes ital árulása jog fenntar-
tása érdekében, 

b. az önköltségen megváltasra utasított sze-
gődményesek és zsellérek váltságösszegének tisztá-
zása érdekében, 

c. a még 1874-ben beadott birtokrendezési és 
tagositási eljárást tárgyazó törvényjavaslat ellátása 
iránt, 

e. az eltartóztatott vagy elmaradott úrbéri 
kárpótlások kifizettetése  érdekében, 

e. a mezei termények és általában a vagyon 
biztosságának érdekében, 

f.  a községi törvénynek módosítása érde 
kében. 

g. a cselédek t-.-rvény módosítása ügyében 
teendő intézkedések érdekében. 

Mind a hét indítványt beadta pávai Vajna 
Elek, ügyvéd és földbirtokos. 

4) Ülés bezárása, 
5) Déli 1 órakor jutalomkiosztás — és pedig: 
a. cseléd jutalmak kihirdetése és kiosztása, 
b. kiállítási jutalmak kihirdetése és kiosz-

tása. 
Hétfőn  október 6-án a tárlat javára visszama-

radt tárgyaknak kisorsolása. 

(Vége kivetkezik,) 

Tanügyi értesité*-
Tisztelettel tudatjuk az érdekelt szülőket és 

gyámokat, miszerint Kolozsvárit a helybeli keres-
kedelmi kamara kezdeményezésére még e mult év-
ben felálitott  felsőbb  kereskedelmi iskola tovább-
ra is fenn  fog  tartatni s a jelen 1879 80-iki tanév-
ben már a 2-ik osztály is megnyittatik. 

Czélja ezen intézetnek'a kereskedelmi iskolák 
szervezetére 1871, október 10 én kiadott miniszteri 
rendelet szerint : „Magasabb tudományos és szak-
szerű kiképzése azon ifjaknak,  kik a kereskedés 
forgalom,  kisgazdaság vagy iparvállalatok terén, 
valamint az állami közigazgatás kezelési és irodai 
osztályaiban akarnak alkalmazást keresni. E sze-
rint az intézet, a szorosabb értelemben vett keres-
kedelmi pályákra készülő ifjaknak  külön általános 
miveltségét és tudományos szakképzést nyújtó is-
kolája lesz midazoknak kik a távirdánál, postaszol-
gálatnál, vasutaknál s más közlekedési vállalatok-
nál, a különböző péuzügyi és számvevőségi válla-
latok-illetőleg hivataloknál, pénz és hitelintézet fog-
ják életpályájájokat megtalálni". 

Az idézett rendelet értelmében ez intézet a 
főgymnásiummal  vagy főreáltanodával  egy rang-
ba helyeztetik, s mindazon kedvezményekben ré-
szesül, melyek ezen intézeteket megilletik, példá-
ul, hogy az itt végzett növendékek kötelezettségök 
kitöltésében az egy évi önkénytességre jogo-
sítva vannak. 

A beiratások jelen tanévre f,  sept. hó 3-15-ike 
közt az intézet helyiségében — piaezsor b. Wesse-
lényi ház 13. sz. eszközöltetnek. A rendes tanítás 
sept. 15-én veszi kezdetét. Az intézet I-ső osztályá-
ba oly növendékek vétetnek föl,  kik legalább is 
14 évesek s a gymnásium, reál- vagy polgári isko-
la négy alsó osztályát legalább kielégítő sikerrel 
végezték, vagy ennek megfelelő  kés zültségöket a 
kiállandó felvételi  vizsga utján igazolják. Tandíj 
egész évre 30 frt,  melynek fele  a tanév megnyi-
tásákor, fele  pedig febr.  elején fizetendő  ; az inté-
zetbe most belépő növendékek „beiratási dij" czi-
men, ezenkívül egyszersmindenkorra 2 frtot  tar-
toznak fizetni.  Az igazgatással megbízott tanár 
Kiss Sándor ur, ez ügyet illető mindennemű fel-
lágositással készségesen szolgál a hozzáfordulók-
nak. 

Kolozsvárit, 1879. sept. 3-án 
A kolozsvári kereskedelmi- és iparkamara el. 

nöksége. 
A kolozsvári kereskedelmi társulat elnöksége. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— A s e p s i s z e n t g y ö r g y i gazdasági 

kiállításon a bejelentések {napról napra érkeznek, 
a mi tekintve az idő közelsegét szükséges is. JÖ-
VŐ számunktól kezdve a bejelentett kiállitók ne-
veit egymásután közölni fogjuk.  Felhívjuk olvasó-
inkat, kikhez csak lapunk eljutott, szíveskedjenek 
ezen kiállítást minél szélesebb körben terjeszteni, 
a kiállításra buzditni, lelkesitni, mert csak töme-
ges pártolás mellett érhetünk czélt és csak a leg-

melegebb érdeklődés biztosithatja a várt 
ményt: gazdászatunk és iparunk fejlődését. 

— L a p u n k m a i s z á m á b ó l térszüke 
miatt a színészetről és a közig, bizottság közelebb 
üléséről tudósitásunk kimaradt. 

— A „H á r o m s z ék" végvonaglásainak 
utolsó perczében a haldokló erőfeszítéseivel  vergő-
dik. Nagyon a begyébe vette a „Kelet"-nek róla 
mondott igen enyhe ítéletét s e miatt megharag 
szik — — r á n k . Kell-e ennél kiBczamodottabb 
logika ? Hát tehetünk-e mi arról, hogy ő a na. 
gyobb lapok előtt is ilyen grata persona ? Viselt » 
volna magát tisztességesebben s most a búcsúztató 
halála fölött  nem ily fatalis  hangzású lenne. Ugy 
látszik, a „Kelet" közleményét nekünk tulajdonítja 
egygyel több adat boldogtalansága illustrálására. 
A mi „szemtelen" arczátlanságait illeti, találni fo-
gunk e z u t á n m á s m ó d o t azok visszatorlására 
A doldg érdeméhez azonban ki kell jelentenünk, 
hogy a „Háromszék" o k t ó b e r e l s ő n a p j á n 
okvetlenül m e g s z ű n i k s a „Nemere" pedig 
tovább is fennmarad.  Addig hagyják őt menn; 
élete alkonyán s nem irigyeljük tőle azt a dicső-
séget, melyet a józan ész a magyar irodalom gya , 
lázatára magának szerezni vél. Hanem hát a mi 
igazság, azt a „Háromszék" nem szereti s termé-
szetéhez hiven csupa koholmányokkal és ostoba 
ságokkai traktálja olvasóit. Tőle különben egyebet 
nem is vár senki s a kitől az egek a józan ész 
adományát megtagadták, azt mi észre nem térít-
hetjük. Egy kötözni való bolondot csak Szeben-
ben tudnak kúrálni nálunk nem. 

— A s z é k e l y k ö z m. egylet s a történei 
mi társulat több kitűnő tagja városunkba érkezett 
e hó 4-én Köztük volt Pulszky, a ki a helybeli 
muzeumot szakértő vizsgálata;tárgyává tette ̂ a ki 
egész más nézetekkel távozott el innen, mint a 
minőkkel idejött; a társaság közt volt továbbá 
Szabó Károly kitűnő történészünk, Bedő Albert, 
Szilágyi Sándor, Hajós János, Gordón angol unit. 
lelkész, Deák Farkas, Péchy Jeni, dr. Thalóczy, 
Ugrón Ákos, Ballagi Aladár, Kerekes Samu stb. 
Megyénk főispánja  vendégszeretettel fogadta  őket 
s a Blaskó József  vendéglőjében adott Ízletes va-
csorán sok szeltemdus pohár köszöntök ethalottun. 
Ezek között megemlítjük, hogy Gordon magyarul 
a következő toasztot mondá : „Nagyon boldog 
társaság vagyunk mi ; — kerekesen kedvesen, él-
jen a barátság, éljen a vigság". Ennek a magya-
rázata, hogy Kerekes Samu őt, valamint jtöbb má-
sokat is, versben köszöntötte i.fel,  s Gordon ur 
megpróbálta nemcsak magyarul, hanem versben is 
felelni  rá. Majd latinul mondván köszöntőjét, ezzel 
végezte be. „Oh Kerekes, mi care, Oh Kerekes 
vales in saecula saeculorum amen :" A kedélyes 
estén dr. Thalóczy is szép toasztot mondott latin 
nyelven. 

— L e g i d ő s b B e t h l e n J á n o s gróf  el 
hunyt. Az erdélyi aristrokratia egyik legkisebb 
tagja volt. Mint politikai capacitás és publicista 
egyaránt kiváló állást foglalt  el. Bethlen János gr 
szül. 1811 okt 14-én Kolozsváron.iA  kolozsvári 
országgyűlés után Bethlen a pesti országgyűlés 

tagja lett s itt ama pártban foglalt  helyet, mely 
Deák Ferencz vezetése alatt fáradazott  az alkot-
mány visszaszerzésén. Rendületlen hive maradt a 
Deák-pártnak szakadatlanul s Erdélyben nagy té-
vekenységet fejtett  ki e párt érdekében, n czélból 
alapitatott a kolozsvári „Kelet", melynek ő volt 
nemcsak egyik főpártfogója,  hanem eveken át te-
vékeny munkatársa is. Halála általános részvétet 
kelt. Áldás emlékének, bék poraira ! 

— T u s n á d f ü r d ő b ő l  irják a „Magyar 
Lapok"-nak hogy e magyar fürdőhelyen  románok 
az urak, az ő fürdőjük  ez, övék a nyilvános mu-
latóhelyek. Övék a gyógyteiem, övék minden, s 
igy nem is leltet csodálni, hogy a magyarok, ki-
ket a társaságból szinte . kitúrnak, e szép hazai 
fürdőhelyen  évenkint mindinkább törpülő minori-
tást képeznek, s ha le is jő egynémelyik közülok 
igen kellemetlen helyzetben érzi magát. E tény 
szomoritó voltát mi is elismerjük, bár hiszszük, 
hogy részben maguk a magyarok okai az elromá-
nosodásnak. ICarlsbad, Marienbad stb. külföldi  für-
dők helyet látogassák a magyar fürdőket  s akkor 
fördöink  nem lesznek másokéi. 

— K i n c s e m 54-ik győzelme. A badan-
badeni lóversenyek tegnapi, utolsó napján a nagy-
díjat (20000 márka és egy arany serleg) „Kincsem-
nyerte el kemény küzdelem átán háromnyegyed 
hosszal Hohenlohe herczeg „Künstlerin"-je ellen. 



A többi tételeknél egy osztrák magyar ló se 
nyert. 

— I s m é t S o m o s k e ö y . A „Köln. Z.u 

verviersi távirata szerint De Veysy grófot,  mely 
álnév alatt a mi Somoskeöynk lappansr, mult hó 
30-án elfogták  Pepinsterben. Az elfogatás  oka 
párbaj volt, melyben Veysy ellenfelét  : Vanloo 
bárót megsemmisítette. De Veysy Somoskeöy egy 
millió frankot  ajánlott föl  biztosíték gyanánt, ha 
szabadon bocsátják, erre azonban a verviersi 
fenyitőtörvényszék  nem áll rá, mert ellenfelét  ha-
lálosan megsebesítette. 

Érték-  és  váltó-árfolyam  a bécsi  cs. kir  nyilvános 
tőzsdén  szeptember  4 « 

Magyar aranyjáradék 91.20 u 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

» „ II. „ -.— a; 
„ keleti vasút II. kibocsátási államkőn'. 82.25 
„ „ „ 1876. évi államkötvény . . 73.75 
„ vasúti kölcsönköt vény 110.25 
„ földtehermentesitési  kötvény • . . 88.— h 

Temesvári 85.25 o 
Erdélyi 36.— j j 
Horvátszlavon . . . . 87.50 — 
Szölödézmaváltsági 89.25 
Osztrák egys. államadósság papírban . . . 60.30 

n n n tziistben . . 68.— 
Maranyjáradék 79--20 

1860. államsorsjegy 123.50 
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . 822.— 

„ hitelintézeti „ . . . * . . 255.80 
Magyar hitelbank 246.90 
Ezüst — . _ 
Cs. kir. arany • 5.58 
Napoleond'or 9.33 
Német birodalmi márka 57-90 
London 117.90 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 
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Hirdetés. 
Az általam megvásárolt Tauaássy György 

Imecs Jenó és Remenyik-féle  árapataki 1G0 
hold szántó é< kaszálóból álló birtok az ahoz 
tartozó három korcsma és egy malom joggal 
szabad kézből több évekre haszonbérbe, eset-
leg örök áron eladó. 

Erieke/lietni váltó-üzletemben 
Brassó, IS79. szept. 4 én. 

I—2 Konstantin Sterin. 

Pályázat. 
Ltfalva  és Zoltán iskolailag egyesült köz-

ségek községi vegyes iskolájánál egy rendes 

fin  tanítói állomás betöltésére ezennel pályázat 

nyittatik. 

A megválasztnndónak javadalma 309 frt. 

o- é -ben, szállás, egynegyed hold kertil'et-

mény és 2 öl tiizi fa. 
A folyamodni  kivánúk kéretnek oklevele-

ikkel felszerelt  folyamodványukat  alólirt isk 
széki elnökhöz f.  évi szeptember hó 27-ig b e -
küldeni. 

Bak esi Gergely, 
iszksz. elnök. 

Ü Z L E T 
•^s^e i t . 
Alólirt értesítem a nagyontiszteit közönsé-

get, miszerint egész újonnan és teljes czimmel 

berendezett 

hajvágó és borotváló 
termemet megnyitottam . 

Felajánlom szolgálatomat, minden e szak-

ba vágó munkákra u. m : 

hajvágás, hajsiités és minden-
féle  frizurák 

készítésére, fogad  hu/ására, érvágás stb núi-

tékre 

1. Blaiius György. 

Üzlethelyiség a Bazár alatt. 

P LLAI M l 
könyvkereskedésében  Sepsi-Szentgyörygön 

a jeleî tanévre kaphatók mindenféle 

a tanitök számára 
rajz- és Íróeszközök nagy választékban. 

Kaphatók egyszersmind csinos kiállitásu és olcsó 

diszmüvek, könyvtáskák 
stb. g y e r m e k e k s z á m á r a . U g y j ö k a r b a n levő Z O I T G - O ^ A . 

kedvező feltételek  mellett eladó leven, a fentebbi  könyvke-
reskedésben a t. venni szándékozók eziránt értekezhetnek. 


