
KÖZMIVELŐDÉSI, KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HETILAP. 
Előlizctcxi <lij 

vidékre  postán, vagy helyben házhoz hordva: 
Egész évre 4 frt. 
Fél évre 2 frt. 
Ni gyed évre 1 frt. 

Egyes szám ára 10 kr. 
Megjelenik minden szombaton este. 

]Iii-<BctiMl'ii.v<lij : 
Ötven Q centiméternyi területen megférő  hirdetmény ára 

első beigtatáskor 50 krajcár, második beigtatáskor 10 percent, 
harmadik és minden további beígtatásnál 20 percent árleengedés. 

Száz Q centiméter területet elfoglaló  hirdetmény ára első 
beigtatáskor 1 frt,  második beiktatáskor 10 percent, harmadik és 
minden további beigtatás alkalmával 20 percent árleengedés. 

Bélyegdij minden beigtatáskor 30 kr. 
Mellélí lcídi j : Százától 1 fi t 40 kr.—A dijak előre fizetendők. 

A szerkesztő lakása j ^ ^ ^ ^ E E L Yj 
Botos-utca, ref.  tanári lak, 

Kiadóhiva 
Becsek Dániel kön 

A Sz.-üívarMp tartandó „Székely iveliési 
és iözpzíasá£i egylet" MOTölésénet részletes 

p r o g r a m m j a : 
Augusztus 18-án a budapesti központi 

választmány tagjainak megérkezése és foga-
dása Héjjasfalván.  Társasebéd Sz.-Kereszturou. 

Aug. 19-én d. e. az udvarhely megyei 
vidéki közgyűlés, melynek tárgya : 

a) Elnöki megnyitó beszéd. 
b) A birtokrendezés közgazdasági és 

törvényhozási szempontból (vitatárgy). 
c) Indítványok. 

Aug. 19-én d. u. hangverseny Sz.-Ud-
varhelyen; este ismerkedési estély a Szejkc-
fürdőn.  "* 

Aug. 20-án d. e. nagygyűlés és dísz-
ebéd ; este táncvigalom. 

Aug. 21-én d. e. kirándulás a Székely-
támad- és Budvárra. 

Aug. 21-én d. u. indulás az almási bar-
lang megtekintésére. 

Az intéző bizottmány tagjai Ugrón Gá-
bor elnöklete alatt dr. Török Albert, Orbán 
Balázs és Solymosi Károly. 

F igye lmezte tés . A megjelenni kívá-
nók ebbeli szándékukat folyó  hó 15-ig az el-
szállásolás- és szekérről való intézkedés vé-

® A m © A* 

A. z s a r n o k h . i l á l a . 
Kórágyon fekszik  a zsarnok lihegve; 
Testénél lelke százszor betegebb! 
Mellette pisla mécs vet gyér világot; 
Tekintete az ég felé  mered. — 
Igy látni öt — oh ég, mi szánalom ! 
Önnönmagának metsző gúnyja ő. 
Eszébe jut a messzi, drága hon . . . 
Ütött órája, érzi, sejti ő. 

Arca sápadt, mint lelke volt sötét, mig « 
Hajh! zsarnokolt a bajnok nép felett, 
Mely elsőnek kiáltá ki honában, 
S melynek hálából (?!) irtó vésze lett . . . 
S most késő bánat tölti el szivét: 
Miért, hogy a múlt vissza soh' se' jő! — 
„Oh, mért ontottam annyi honfi  vért ? . . . 
Ütött órája, érzi, sejti ő. 

S kínos, mély sóhaj lebben el ajkiról 
(Gyötörvén önvád s rosz lelkismeret: 
E földi  pokol) —. „Hagyj el eszméletem! 
Őrültté tegyetek, oh, nagy istenek!" — 
Hallottátok . . ! ? Hallgassatok oda : 
Őrült szeretne mostan lenni ő I . . . 
Haláltusája ez; vacog foga  . . . 
Ütött órája, érzi, sejti ő. 

S feledne  . . . hah, de nem lehet! Előtte 
A legyilkoltak véres árnyai; 

gett szíveskedjenek az intéző bizottságnál je-
lenteni. 

Sz.-Udvarhelyt, 1877. augusztushó 8-án. 
Ugrón  Gábor, s. k. Benkö Gyula, s. k. 

v. elnök. | v. jegyző. 

M Ö E M I V E J ^ Ö J Í É S . 
— 

Az erdélyi róm. kath. státusgyülés. 
(Vége.) 

A bizottság jul. 19-én d. e. is folytatta  mű-
ködését. 11 órakor azonban ülését félbeszakítván, 
megnyittatott a nagygyűlés és mindenek előtt a 
szavazatszedő bizottság tesz jelentést, melyszerint 
beadatott 79 szavazat s ezek közül négy használ-
hatlan lévén, a többi szerint az eredmény követ-
kező : megválasztatott az igazgatótanácsosságra az 
egyházi rendből Veszely Károly, Barts Ferenc és 
Kardos -Ignác; a világi rendből gr. Eszterházy 
János, Benel Jáuos, Pocsa József,  Biasiui Domo-
kos, Tamási Sándor, Torm; Károly. 

Ezután a mult ülés jegyzőkönyve fölolvas-
tatván, hitelesíttetik. 

Ugyanazon nap délutánján a bizottság teen-
dőit teljesen bevégezvén, megnyittatik a nagyülés, 
melyen a nagybizottság referál  működéséről, mint-
hogy azonban idő rövidsége miatt a kiküldött 
bizottság előadója Gál Domokos olyszerü terjedel-

Fülébe zúgnak — szivrepesztő hangon — 
Árvák, özvegyek szörnyű átkai . . . 
„Segítség . . . oh . . . segítség . . . emberek . . . " 
— Nyöszörg; de rajt' segélni, ki se' jő! 
Arcáról hideg verejték pereg . . . 
Ütött órája, érzi, sejti ő. 

S kétségb'esetten rejti el fejét  a 
Párnák közé, miként egy nyomorú 
Féreg, melyet elbújni készt az ösztön, 
Midőn közéig az égiháború. 
Mind hasztalan! Mely lelke rémeit 
Elűzhetné : nincs — földön  -— oly erő ! 
Hallgatja szive halk veréseit . . . 
Ütött órája, érzi, sejti ő. 

S magánkívül, egyszerre fölriadván, 
Száraz keze kúszált hajába kap: 
„Vess a pokol mély fenekére  isten! 
S én még a pokolban is áldalak: 
Csak addig nyújtsd nyomorú éltemet, 
Mig magamat . . . hazámba vonszolom . . , 
Ez egy . . . miért . . . előtted térdelek . . . 
Ez egy. . . miért. . . hozzád imádkozom . . 

De az ártatlan, kiontott vér miatt: 
•Nem jut istenhez imádsága fel! 
Torzult arccal hanyatlik fekhelyére; 
Élte a pisla mécscsel alszik el. 
S nincs, aki érte könyet ejtene; 
Nincsen, aki emlékét megáldja! 
Idegen földdel  vegyül teteme . . . 
Fölötte viraszt — hazája átka!! 

Bíró  Pál. 

mes és rendszeres jelentést nem készíthetett el, 
minőt más státusgyüléseken hallani lehetett, meg-
állapíttatik, hogy az igazgatótanács referense  je-
lentését olvasván, az egyes pontoknál a kiküldött 
bizottság megjegyzései fognak  előadatni. Ennél-
fogva  a nagygyűlés a jelentést egész átalánosság-
ban tudomásul veszi, az egyes pontoknál pedig a 
következő határozatok hozatnak : 

1. Heigel J. mérnök-, Benel János- s mások-
nak, kik az igazgatótanács működését nagy szor-
galommal mozdították elő, jegyzőkönyvileg köszö-
net nyilvánittatik. 

2. Még a mult évben az igazgatótanács az 
alapok állami egységes kötvényei helyett erdélyi 
úrbéri kötvényekkel való átváltoztatására utasít-
tatván, tudomásul vétetik ugyan, hogy ez már rész-
ben megtörtént és az is, hogy ezen müvelettel 
1600 frt  évi jövedelem-emelkedés, nemkülönben 
hogy 10 évi kezelés alatt (5000 frt  tőkegyarapodás 
következett be ; de odautasittatik az igazgatótanács, 
hogy ezen átváltoztatás valamint eddig, ugy ez-
után is a püspök beleegyezése nélkül ne történjék. 

ó. A monostorutcai volt botanikus kertnek 
4000 frton  lett eladása, nemkülönben a lyceumi 
nyomda és konviktus közötti telek és épületek 
14 ezer frton  lett megvásárlása tudomásul vétetett. 

4. Azon körülményből, hogy a nagyalmási 
uradalom ő felségének  jóváhagyása mellett 400 
ezer frton  megvásároltatott, megállapíttatik, hogy 

E m l é k i r a t 
a párisi kölcsönösen  segélyző  magyar egylet 
által  tervbe vett menhely építése  tárgyában. 

(Vége.) 
Ily menhely létesítése az, mely jelenleg a 

párisi magyar egyletet foglalkoztatja.  Egy állandó, 
az egylet tulajdonát képező, tágas lakházat aka-
runk, akarjuk pedig először, hogy Parisban élő s 
rosz körűimének között tengődő hazánkfiai  benne 
olcsó, esetleg ingyenes lakást nyerjenek; másodszor, 
hogy ínségben Párisba érkező hazánkfiai  benne 
fölvétessenek,  nehogy addig, mig keresetet talál-
nak, pincékben és lebujokban legyenek kénytele-
nek tengődni; végre azért, hogy az egylet minden 
tekintetben nemes céljának megfelelni  legyen ké-
pes, nevezetesen a párisi magyarok oly központot 
találjanak, mely a hazától való távollét nyomasztó 
érzetét legalább némileg mérsékelni képes. 

Szemmel tartjuk továbbá azon körülményt, 
hogy az ide érkező magyarok gyakran több ideig 
kénytelenek munkát és foglalkozást  keresni; ezen 
nehézség elkerülendő, szándékozunk időnkint ki-
bocsátott körlevelek által a párisi nagyobb iparos 
és kereskedelmi házakat fölszólítani,  segédekbeni 
szükségük födözése  végett egyletünkhöz fordulni. 

A tapasztalás bizonyítja, hogy idegen telepek 
csak ottan virágozhatnak föl  valóban, hol anyagi 
és szellemi érdekeiknek egy szilárd pontban lelik 
támaszukat. 

E menhely létesítése az egylet saját erőit 
minden tekintetben fölülhaladja,  s az egylet va-
gyona még arra sem elégséges, .hogy a szükséges 
telek megszereztessék. Pedig, ha a telek megvan, 



jövőre minden olyan vásárlás, mely a 40 ezer frtot 
meghaladja, a státusgyülés beleegyezése nélkül 
meg nem történhetik. Abból pedig, hogy az igaz-
gatótanács 6 ezer frtot  6%-™ adott kölcsön, ki-
mondatok, hogy jövőben a kölcsönök 8%-™ lesz-
nek adandók és minden fölmondható  kölcsön ka-
matja szintén 8%" r a lesz emelendő. 

5. A nagyalmási uradalom kezelés alatt lé-
vén, beruházására már 10 ezer frt  más alapokból 
visszatérítés kötelezettsége mellett utalványoztat-
ván, a többi beruházásoknál a minimumra kell 
törekedni. 

6. A gyulafehérvári  gimnázium mellett levő 
jezsuitatelek a rajta levő épületekkel együtt ka-
tonai használatra bizonyos igen-igen csekély ha-
szonbér mellett (talán 100 frt)  a katonai kincs-
tárnak már régen bérbe adatott volt, mely alkal-
mas időben e telekre mint örökbért telekkönyvez-
tette be. Szükség lévén gimnáziumi célokból ezen 
épületekre, a bér fölmondatott  s akkor tünt ki a 
katonai kincstár előbbi eljárása: kimondatott te-
hát, hogy telekkönyvi kiigazítási per kezdendő. 

7. Azon esetből, hogy a kultuszminiszter ur 
a nagyszebeni róm. kath. Terézárvaház és a gyula-
fehérvári  székes káptalan elvont évi járulékainak 
visszatérítését törvényben szentesittetni és folyósí-
tását megrendelni kegyeskedett, határoztatott, hogy 
köszönő fölirat  intéztessék Trefort  miniszter úrhoz. 
Az ezen alkalommal még visszatéritetlen maradt 
lottójövedelem és az Orsolya-apácák járulékai ügyé-
ben pedig az igazgatótanács tanulmányozásra hi-
vatott föl. 

8. Az erdélyi róm. kath. tanulmányi és val-
lási alapoknak kebli kezelés alá átadása ügyében 
már a mult státusgyülés föliratot  intézett volt a 
kultuszminisztériumhoz s az igazgatótanács is meg-
tette fölterjesztését,  melyben kifejtetett,  hogy az 
átvétel által király ő felségének  kegyúri jogai ve-
szélyeztetve nincsenek; ezen eljárások alapján az 
igazgatótanács az átvételi szabályzatot elkészítvén, 
a státusgyülésnek bemutatja, mely ezt ugyan min-
den tekintetben helyesnek találja, de egyszersmind 
kimondja, hogy miután az ez ügyben már tett föl-
iratra válasz nem érkezett, a választ bevárja és 
intézkedéseit a jövő státusgyülésre halassza. 

9. Tudomásul vétetik, hogy a fogarasi  vár-
kápolna alapja gyarapodott (talán 5 ezer frttal). 

10. Panasz érkezvéi1 be, hogy ugy a magá-
nosok, mint a kir. kincstar kegyurasági kötelmei-
nek eleget nem tesz, sőt tez utóbbi több helyeken 
majd a papi, majd s főlejg  a kántortanitói fizeté-
seket elvonja, utasittatik ;az igazgatótanács, hogy 
a püspökkel egyetértve tartsa magát szigorúan a 
mult státusgyülés határozataihoz s a kegyurasági 
viszonyokat körülményesen tanulmányozván, ki-
merítő jelentéseket tegytjn a státusgyülés elé és 
ezen kötelezettségeket teíekkönyveztesse. 

11. A magas kormáijy, midőn a Terézárvaház 
elvont javadalmait törvény által biztosította, azon 
föltételt  tűzte a státus elé, hogy ezen árvaház újra 
szerveztessék; tett is az igazgatótanács annyit, 
hogy a növendékeket nagyobb számban vette föl, 
a hatosztályu felsőbb  népiskolát beállította és ta-
nítókat nevezett ki. Azonban a kormány iparisko-
lát óhajt ott beállítani egy ujabb leiratában, olyan 
iskolát, hol a növendékek a tüzet igénybe nem 
vevő mesterségekre taníttatnának s óhajtja egy-
szersmind, hogy a gimnáziumi nevelés csak igen 
kevés és a legjobb tehetségű növendékre alkalmaz-
tassák. Egyúttal kéri a státust, hogy ezen ügyet 
egy általa és a státus által kiküldendő bizottság 
intézné el. Ezek folytán  az igazgatótanács bizatik 
meg, hogy a kormány kiküldöttével és a püspök-
kel egyetértőleg járjon el az ügyben, tekintettel 
az alapitó szándékára és arra, hogy az árvaház 
alapja az experimentálások által el ne harácsol-
tassék. 

12. A finöveldék  és népiskolák állásáról tett 
kimutatást és azt, hogy bár a népiskolákban is 
sok javulás állott be, még mindig elég van javitui 
való, tudomásul veszi a státusgyülés és nem mu-
laszthatja el, hogy az erdélyi részek püspökének 
azon kimerithetlen jótékonyságáért, melylyel saját 
pénztárából számos tanítónak csekély fizetését  se-
gélyezte, iskolai épületeket emelt s nevezetesen a 
gyergyó-szt-miklósi leánvnöveldét 30,000 frttal  föl-
építette és berendezte, 30,000 frttal  pedig ugyan-
annak fönállását  biztosította, a gyulafehérvári  püs-
pöki lyceuranak 10,000 frtot  meghaladó költséggel 
épületet emelt — hálás köszönetet jegyzőkönyvileg 
szavazzon. (Élénk éljenzés.) 

13. Tudomásul veszi továbbá a gvülés az 
igazgatótanács jelentését: a) a gimnáziumok állá-
sáról; b) azon intézkedésről, hogy a miniszteri 

a ház egy 570-nyi kölcsön segítségével könnyű 
szerrel föl  lesz építhető. Megbízható számitások 
szerint egy az egylet céljainak megfelelő  terje-
delmű telek körülbelől 5000 frankért  volna kap-
ható, s a ház fölépitéséhöz  80—85,000 frank  volna 
szükséges. Ez utóbbi összeg a telekre és a föl-
építendő házra könnyű szerrel fölvétethetvén,  a 
ház jövedelmeiből, melyek számítás szerint leg-
alább 7500—8000 frankra  fognának  rúgni éven-
kint, 20 év alatt törlesztetnék, ugy hogy az egy-
let 20 év lefolyása  után egy ház kizárólagos tu-
lajdonosa lehetne. Az egyedüli nehézség, mint em-
iitök, a telek megszerzése. Ha Magyarország gaz-
dag volna, nem haboznánk hazánkfiai  áldozatkész-
ségét igénybe venni, annál kevésbé, mert hisz a 
cél, melyet elérni akarunk, a magyar nemzet fiai-
nak közös javára szolgál. De nagyon is ismerjük, 
fájdalom,  azon mostoha viszonyokat, melyek alatt 
szeretett hazánk szenved, s megbocsáthatlannak 
tartanok, ha ily körülmények között adakozásra 
fölhívnánk.  Van azonban egy mód, mely célunk 
elérését- lehetségessé teszi, anélkül, hogy hazánk-
fiaitól  nagyobb áldozatot kívánnánk. E mód csak 
hazánkfiai  bizalmát tételezi föl,  s egy oly kis ál-
dozatot foglalna  magában, mely az elérendő céllal 
szemben valóban eltűnik. E mód a következő-
ben áll: 

A párisi magyar egylet 50,000 franknak 
megfelelő  25,000 o. é. forint  erejéig 250 darab 
100 forintos,  kamatot nem hozó kötelezvényt bo-
csát ki, melyeknek visszafizetése  öt esztendő lefo-
lyása után fog  kezdődni. A befizetett  összegek a 
p e s t i e lső h a z a i t a k a r é k p é n z t á r b a n fize-

tendők be, s addig maradnak ennek kezelése alatt, 
mig az egész 25,000 forintnyi  összeg összegyűl. 

A t i s z t e l t a l á í r ó k a p á r i s i kölcsö-
nösen s e g é l y z ő magya r e g y l e t menhe-
lye a l a p i t ó t a g j a i v á válván, n e v e i k az 
e g y l e t i ház d i s z t e r m é b e n i n á r v á n y t á b -
lán a r a n y b e t ű k k e l fognak  m e g ö r ö k í t -
t e t n i . 

Az aláírás eredménye a nagyobb magyar hír-
lapokban havonkint köztudomásra fog  hozatni, s 
az egész műveletről félévenkint  mindaddig fog  je-
lentés tétetni, mig a kölcsön teljesen visszafizetve 
nem leend. 

íme ezen módon véljük kitűzött célunkat 
elérhetni. Az áldozat, melyet kívánunk, nem nagy, 
a jótétemény pedig, melyben a párisi magyar egy-
let részesülne, kimondhatlan. 

Azért is meg vagyunk győződve, hogy remé-
nyünkben nem fogunk  csalatkozni. 

Kelt Párisban, 1877. május havában. 
Pártfogók: 

N. M. Türr István, tábornok, A párisi  kölcsönösen 
tiszteletbeli tag. segélyző  magyar egylet 

N. M. Rosty Zsigmond, cs. k. nevében  • 
kamarás, követségi tanacsos, neveuen . 
M. Nemeskéri Kiss Miklós, *chy elnök, 

ezredes, tisztb. tag. Seyfert  Danó, alelnök. 
N. M Dr. Haynald Lajos, Ruprich Károly, jegyző, 

kalocsai érsek. , 
Munkácsy Mihály, festő,  Bencz Lajos, pénztárnok, 

tisztb. tag. Gyürky, titkár. 
Dr. Gruby, orvos, tisztb. tag. C g e r y p á ! ) t i t k á r > 
Dr. Krishaber, „ „ „ R - t h u j e l l e n 8 r 
Cerettói báró Schindler,konzul, 

tisztb. tag. 

legújabb rendtartás a gimnáziumokhoz kötelezőleg 
megküldetett; c) hogy a tanártestületek ezen rend-
tartásra vonatkozó észrevételeik megtételére szó-
littattak föl,  melyek a minisztériumhoz fölterjesz-
tettek; d) hogy a módszertani értekezletekre vo-
natkozó miniszteri utasítás a gimnáziumokhoz 
megküldetett; e) hogy a mult státusgyülés hatá-
rozata értelmében a rendes és némely érdemeikért 
elismerést érdemlő tanárok fizetése  800 írtra föl-
emeltetett; f)  hogy Csikmegye a Csík-Somlyón be 
nem töltött 13-ik tanári állomás betöltésénél a 
tanári fizetés  felét  utalványozta s ezzel azon állo-
más betöltését lehetségessé tette. 

Ennyi határozat mondatott ki az igazgató-
tanács jelentésével kapcsolatosan. Következtek ez-
után az igazgatótanács indítványai, melyek közül 
azokat, melyek már előfordultak,  egyszerűen el-
hagyva, megemlítjük a még elő nem fordultakat. 
Ilyenek : 

1. Három görög keleti vikárius körülbelül 
120 frt  fizetése  a vallásalapra bárittatott, az igaz-
gatótanács ezen fizetéseket  beszüntette, de a mi-
niszter kiadatni rendelte; elfogadtatott  tehát azon 
indítvány, hogy ezen, a vallásalaphoz" nem tartozó 
teher, felségi  folyamodvány  által hárittassék el. 

2. Elfogadtatott  azon indítvány, hogy a csik-
somlyói és a brassói gimnázium magánalapjainak 
számadásai az igazgatótanácshoz fölküldessenek. 

3. Nem fogadtatott  el azon indítvány, hogy 
a vallásalapból tett papi segélyezések azoktól, kik-
nek.500 frt  fizetése  más oldalról biztosítva van, 
elvétessék és azoknak adassék, kiknek még ennyi 
jövedelmök nincsen, hanem kimondatott, hogy az 
eddigi eljárás marad érvényben. ,„ 

4. A tanitók javadalmainak emefése  céljából 
már a- mult státusgvülésen segélyalap szervezése 
inditványoztatott, melynek keresztülvitele gyűjtés 
utján a püspök és igazgatótanácsra bízatott. 

5. A gimnáziumi tanárok nyugdíjazására vo-
natkozó szabályzat bemutattatván, azon változta-
tással fogadtatott  el, hogy a jövedelemforrások 
közé necsak a már eddig tőkésített tandijalapok 
vétessenek föl,  hanem az ezután befolyó  és az is-
kola eszközeire fordított  összegeken felülmaradó 
folyótandij  is. ^ 

6. Minthogy oly terjedelmes zárszámadást, 
minő a róm. kath. hat alapról az igazgatótanács 
által a státusgyülésen benyujtatik, a státusgyülés 
tartama alatt kellőleg átvizsgálni nem lehet, há-
romtagú bizottság küldetett ki Groisz Károly, 
Cseh Lajos és Salzbauer János személyében, kik 
a státusgyülés előtt ezen számadásokat átvizsgál-
ván, arról a gyűlés elé kész jelentést tegyenek. 

7. Megszavaztatott az igazgatótanács titkára 
és két írnoka számára a fizetés  alapján a lf^/.-os 
lakdij, valamint a kolozsvári róm. kath. gimnázium 
pedellusának fizetése  250 frtra  emeltetett. 

8. Fölhatalmaztatott az igazgatótanács a ly-
ceumi nyomda közelében fekvő  ház és telek jutá-
nyos áron való megvásárlására. 

Ezekután fölállott  br. Józsika Lajos világi 
elnök és gyenge egészségét hozván föl  okul, az 
'elnökségről lemondott s az ülésből eltávozott. A 
gyűlés fájlalván  a tevékenységéről és a státus 
iránti ragaszkodásáról ismert tag távozását, bizott-
ságot küldött hozzá, mely rábeszélené állásának 
visszafoglalására,  mivel azonban minden törekvés 
eredménytelen maradt, kimondja a gyűlés, hogy a 
statusquo föntartandó  a jövő gyűlésig azon re-
ményben, hogy szerencsés lesz a státus ő méltó-

' ságát e hivatal betöltésére ismét megnyerhetni, 
melyek után a püspök örömét fejezvén  ki amaz 
egyetértő jó akarat fölött,  melylyel a gyűlés min-
den tagja a teendők minél sikeresebb elintézésé-
ben részt venni buzgólkodott, a gyűlést berekesz-
tettnek nyilvánítja. (Hosszas és zajos éljenzés.) 

Másnapon a jegyzőkönyv fölolvastatván,  hi-
telesíttetett s a tagok eloszoltak. 

„Kelet."  A-



K Ö Z G A Z D A S Á G . 

Az erdőőri  szakvizsgák  körül  jövőre  követendő  eljá-
rás tárgyában  a földmivelés-,  ipar- és  kereskedelem-
ügyi m. kir.  miniszter  által,  a pénzügyminiszterrel 

egyetértőleg,  a következő  szabályzat  adatott  ki: 
Erdőőrök szakvizsgája. 
1. §. A földmivelés-,  ipar- és kereskedelemügyi 

m. kir. miniszter rendeletéből, az ország külön-
böző vidékein évenként az őszi hónapokban hiva-
talos szakvizsgák tartatnak. 

2. §. Ezen erdöőri szakvizsga letételére bocsát-
tatnak mindazok, kik az elemi népiskolát elvégezték, 
illetőleg olvasni, irni és a négy közönséges szám-
müvelet szerint számolni tudnak s ezt, valamint 
azt, hogy legalább 3 évig szakadatlanul erdészeti 
gyakorlati szolgálatban állottak, hitelesen igazolni 
tudják, feddhetlen  magaviseletűek és 18-ik élet-
évöket betöltötték. A vizsgára engedélyt azon me-
gye főispánja  ad, melynek székhelyén a vizsga 
megtartatik. 

3. §. A vizsgáló bizottság áll az elnökből és két 
bizottsági tagból, kiket az országos erdészeti egye-
sület javaslata és az illető megyei főispán  fölter-
jesztése alapján, esetről esetre a földmivelés-,  ipar-
és kereskedelemügyi miniszter nevez ki. 

4. §. A vizsgálat tárgyát képezi mindaz, mit az 
erdészeti műszaki segédszolgálat sikeres teljesíté-
sére tudni kell. Ezen korláton belül a vizsgálatra 
és a tanulóknak vezérfonalul  ajánltatik Bedő Al-
bert m. kir. főerdőmesternek  „Erdőőr, vagy az 
erdészet alapvonalai" cimü és az országos erdé-
szeti egyesület által pályadíjjal jutalmazott müve. 

5. §. A vizsgára jelentkezők a vizsgáló bi-
zottsági elnök kezéhez vizsgálati dij fejében  5 fo-
rintot kötelesek lefizetni. 

6. §. A vizsgálat szóval és Írásban tartandó. 
Az Írásbeli vizsgánál, mely a szóbeli előtt ejtetik 
meg, az összes jelentkezők a vizsgáló bizottság 
elnöke által föltett  ugyanazon három kérdést fele-
lik meg. Az Írásbeli vizsgálat letételére elegendő, 
ha az illető a 4. §-ban megjelölt szakkönyv alap-
ján tehető kérdésekre kellően megfelel.  Az írás-
beli vizsgálat tárgya csak olyan kérdés lehet, mely-
nek írásbeli uton való megoldása a gyakorlati er-
dőőri szolgálatnál előfordul. 

7. §. A földmivelés-,  ipar- és kereskedelem-
ügyi minisztérium nevében és azon vármegye pe-
csétje alatt, melynek székhelyén a vizsgálat tarta-
tott, a vizsgálatot kiállott egyéneknek bizonyít-
vány adatik, melyet a vizsgáló bizottság elnöke 
és annak mindkét tagja ir alá. 

8. §. A bizonyítványban kiteendő képességi 
osztályzatok a következők : k i t ű n ő e n alkalmas, 
j ó l alkalmas és k i e l é g í t ő e n alkalmas. 

§. A bizonyítványban kiadandó képességi 
osztályzatot a bizottság egyetértésben vagy szó-
többséggel állapítja meg. 

10. §. A vizsgáló bizottság tagjai ezen mű-
ködésükért külön díjazásban részesülnek, mi iránt 
a földmivelés-,  ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter külön rendeletben intézkedik. 

11. §. A vizsgálat egész folyamáról  jegyző-
könyv vétetik föl,  melynek tartalmazni kell a vizs-
gálat leírását, a vizsgált egyének neveit s az ezek 
részére a vizsgáló biztosok által adott osztályza-
tokat, valamint azon osztályzatot, melyet az illető 
bizonyítványában nyerend. Ezen, a bizottság ösz-
szes tagjai által aláirt jegyzőkönyv a vizsgáló bi-
zottság elnöke által a földmivelés-,  ipar- és keres-
kedelemügyi minisztériumhoz terjesztendő föl. 

12. §. Oly jelölt, ki a vizsgát nem állotta ki, 
a következő évben, vagy később is a vizsga leté-
telére egyszer még jelentkezhetik, de ha ez alka-
lommal sem találtatnék kielégítően alkalmasnak, 
többé vizsgára nem bocsátható. 

13. §. A vizsgálat megtartásának helye és 
ideje a „Budapesti Közlöny" cimü hivatalos lapban 
és az országos erdészeti egyesület szakközlönyé-
ben, az „Erdészeti lapokban" a vizsgálat megtar-
tásának napja előtt legalább 6 héttel köztudo-

másra hozatik s azt az illető megyei hatóságok 
köröztetés utján a községekben is kihirdettetik. 

14. §. Az eddig fönállott  és úgynevezett al-
sóbb rendű erdészeti államvizsgáról nyert bizo-
nyítványok a jelen szabályzat értelmében megtar-
tott erdőőri szakvizsgáról nyert bizonyítványokkal 
egyenlő értéküeknek tekintendők. 

Kelt Budapesten, .1877. évi juniushó 10-én. 
Trefort  Ágoston,  s. k. 

„Budapesti Közlöny." 

L E V E L E Z É S . 

Lobogó-fürdő,  aug. 8. 
Tekintetes szerkesztő ur! 

A Lobogó-fürdő  vendégeinek névsorát van 
szerencsém becses lapja számára megküldeni: 

Kassay Ignác országgyűlési képviselő Sz.-
Udvarhelyről, Kassay Ignácné Somogyi Károliua 
Sz.-Udvarhelyről, Kassay Ákos szigorló orvos Sz.-
Udvarhelyről, Kassay Dezső tanuló Sz.-Udvarhely-
ről, Bod Károly tanvezető tanár Sz.-Udvarhelyről, 
Félegyházi Antal tanár Sz.-Udvarhelyről, Fark 
Kristóf  és neje Sz.-Udvarhelyről, Tompos Gergely 
polgármesternő Erzsébetvárosról, Kociuba János 
távirdafőnök  neje Liszlay Zsófi  Sz.-Udvarhelyről, 
Adleff  Eliz Segesvárról, Adleff  Mina Segesvárról, 
Csép Lajos birtokos Sz.-Udvarhelyről, Kassay Lotti 
Csép Lajosné gyermekeivel Sz.-Udvarhelyről, Adleff 
Hermin Segesvárról, Kovács Ferencné született 
Sámber Nina Kézdi-Vásárhelyről, Kovács Tekla 
Kézdi-Vásárhelyről, Csekme Béla királyi ügyész 
Tordáról, Kassay Istvánné Sz.-Udvarhelyről, Eduárd 
Theil Albert Medgyesről, Eduárd Theil ifj.  Med-
gyesről, Schmidt Mihály Medgyesről, Schinidt Ida 
Medgyesről, Augustinné Segesvárról, Orendi Josepha 
Segesvárról, Kovács Lajosné Sz.-Udvarhelyről, 
Kovács János távirdatiszt Sz.-Udvarhelyről, Ko-
vács Lajos kereskedő-segéd Sz.-Udvarhelyről, Ko-
vács Matild Sz.-Udvarhelyről, Kovács Piroska Sz.-
Udvarhelyről, Szabó Bálintné Boér Róza Sz.-Ud-
varhelyről, Szabó Róza Sz.-Udvarhelyről, Madarász 
Lajosné Sz.-Udvarhelyről, Madarász Véri Sz.-Ud-
varhelyről, Madarász Lina Sz.-Udvarhelyről, Ma-
darász Mari Sz.-Udvarhelyről, Madarász Berta Sz.-
Udvarhelyről, Madarász Matild Sz.-Udvarhelyről, 
Hrobony Adolf  bányaigazgató Szt-Keresztbányáról, 
Hrobony Mariska Szt-Keresztbányáról, Hrobony 
Piroska Szt-Keresztbányáról, Hrobony Gizella Szt-
Keresztbányáuói", Hrobony Adolf  ifj.  Szt-Kereszt 
bányáról, Graffius  Frigyesné Kőhalomból, Egyed 
Mihály tanár Kolozsvárról, Egyed Mózes lelkész 
H.-Szt-Pálról, Dimén Domokos H.-Szt-Pálról, Özv. 
Mezeiné Sz.-Udvarhelyről, Mezei Póli Sz.-Udvar-
helyről, Mezei István orvos Tordáról, Vas Évi Sz.-
Kereszturról, Zakariás József  kereskedő Sz.-Udvar 
helyről, 'Tompos Póli Erzsébetvárosról, Kociuba 
Róza Sz.-Udvarhelyről, Kociuba Emil Sz.-Udvar-
helyről, Kociuba Jani Sz.-Udvarhelyről, Kociuba 
László Sz.-Udvarhelyről, Csép Kata Sz.-Udvarhely-
ről, Csép Emma Sz.-Udvarhelyről, Csép Teréz Sz.-
Udvarhelyről, Csép Balázs Sz.-Udvarhelyről, Csép 
József  Sz.-Udvarhelyről, Lántzky Sándor bánya-
tulajdonos neje- és gyermekeivel Szt-Keresztbányá-
ról, Theil Friedrich neje- és gyermekeivel Szent-
Ágotáról, Balázsi Lajos és neje Sz.-Udvarhelyről, 
Zakariás Jenő Sz'.-Udvarhelyről, Graffius  Adolf 
testvéreivel Kőhalomból, Kis Kata Sz.-Udvarhely-
ről, Tischler János (Adleff  Mina mátkája) Kolozs-
várról. 

Ideszámítva a gyermek- és cselédeket, a szá-
zat megüti vendégeink száma. 

Időtöltésünk: fürdés  naponta kétszer; kirán-
dulás a Kirujba, almási barlangba, Hargitára; 
délelőtt és délután kisétálás a fenyvesbe;  este 
tánc, zene és ének. Annyit l>«tosan irhatok, mi-
szerint e megbecsülhetetlen gyógyerejü fürdőt  oly 
szép és rnivelt női koszorú ékesíti, melynél kü-
lönbbel nagyoSb fürdőink  sem igen dicsekedhetnek. 
Lántzky Sándor barátunk, mint a fürdő  haszon-
bérlője, éber figyelmet  fordít  a kényelemre is. 

Minden este ingyen szolgáltatja ki a fáklyavilági-
táshoz szükséges szurkot, nemcsak, hanem egy 
igen jó teke- (kugli-) helyiséget is építtetett, hol 
férfiak  ugy, mint nők naponta kedélyesen gyako-
rolják magukat. 

Kassay Ignác országgyűlési képviselőnk ked-
ves családját mindennap barátai és tisztelői láto-
gatják meg messze vidékről. Ki is ne szeretné e 
család asszonyát, kinek élete a jóság és egysze-
rűség ! Hargitaalji. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Királyunk ö felsége  és n é m e t c s á s z á r 
tervezett találkozása folyó  hó 8-án I s c h l b e n 
megtörtént. Következményeit a jövő mondja meg. 

— Augusztus első hete a népgyüléseké volt. 
A budapesti mintájára országunk nagyobb városai 
népgyüléseket tartván, eléggé ki van fejezve,  hogy 
a magyar nemzet a törökök ügyét az igazság ügyé-
nek tekinti. Erdélyben Kolozsvár és Marosvásár-
hely nyilatkozott több kisebb város támogatásával. 

— A harctéren egyidőre készülődést rejtő szü-
net állott be. 

Gurkó a S ipka-szorosba vissza van 
verve. A déli Balkán felől  már nincsen muszka. 
Jeni -Sagra , Eszki-Sagra , Ja inbo l i , Ka-
z á n l i k megszabadultak jul. 31-én S z u l e j m á n 
pasa hősi kardja által. 

Ozmán pasa — kiről az a hir, hogy Ba-
z a i n e generális volna — P l e v n á n á l erősiti 
magát. 

Mehemed Ali, a generalissimus, Sumlából 
tervez Rasgrad felé.  Zimmermann jőne a Dobrud-
zsából vissza, ha könnyen jöhetne. 

Az orosz főhadiszállás  T i r n o v á b ó l Bul-
g a r é n i b e húzódott vissza. 

D e s z p o t o v i c s bosnyák felkelő  vezért aug. 
5-én keményen megverte I z m e t pasa. A felkelők 
osztrák-magyar területre menekültek, s itten le-
fegyvereztetvén,  valamelyik dalmát szigetre inter-
nálták őket-

I í o g o l n i c s á n moldva-oláhországi külügy-
miniszter Bécsben járt, de hir szerint nem igen 
melegen fogadták. 

R i s z t i c s Belgrádból szintén készült Bécsbe, 
de azt mondják nincs már kedve, látván az oláh 
külügyminiszter sorsát. 

* Mehemed Ali pasa, alias D e t r o i t Károly, 
az uj fővezér,  egy német keroskedő-bajón tiszti 
minőségben szolgált, mikor ezelőtt 30 évvel Kon-
stantinápolyba érkezett. Törökországban maradt, 
fölvette  a mahomedán hitet s belépett a hadse-
regbe, hol gyorsan avanceirozott. Résztvett Török-
ország minden hadjáratában s átalában a legkitű-
nőbb, legképzettebb katonának tartják. Jelenleg 
körülbelöl 50 éves, tetterős, eszes s nagyon ismeri 
Bulgária hegyeit s sikjait. Családja még él s Mag-
deburgban lakik, ahol ő is született. 

* Mehemed Ali atyja — a „Köln. Ztg." sze-
rint — évekkel ezelőtt elhagyta nejét és Magde-
burgból Berlinbe költözött, hol szerény nyugdijá-
ból félrevonulva  élt, nemrég bekövetkezett halá-
láig. Az elhagyott asszony igeu szegényesen élt 
gyermekeivel; férjétől  oly kevés segélyben része-
sült, hogy magának kellett kenyérkereset után 
látni. Fia, Detroit Károly, mindig tisztán és tisz-
tességes ruházatban járt; egyszerű, de tiszta la-
kásuk elárulta a praktikus és szorgalmas német 
háziasszonyt. Az oktatás elemeiben a inagdeburgi 
református  iskolában részesült. Már ekkor jeleit 
adta stratégiai tehetségének, midőn társait a szom-
szédos polgári iskola tanulói ellen harcra vezette. 
Ez iskolábol a dom-gimnáziumba került Detroit 
Károly, hol csak az alsó osztályokat végezte, hogy 
1842—3-ban (14—15 éves korában) a tengerészeti 
pályára lépjen, habár erre soha sem mutatott ki-
váló hajlamot. Ekkor egyszerre eltűnt az eszes és 
életvidor ifjú,  kiről barátja csak akkor hallott elő-
ször, midőn az Oltenica melletti csatában fölme-
rült és magát Szilisztria védelmében kitüntette. 



Katonai kíképeztetését Konstantinápolyban nyerte, 
hol Ali pasa miniszter kiváló hajlandóságban ré-
szesítette szorgalmáért és a török nyelv gyors 
megtanulásáért. Mebemed Ali 1873-ban kiváló ér-
demeket szerzett azáltal, hogy Thessaliában mint-
egy 50 veszedelmes rablóbandát irtott ki. 1875-
ben, midőn a magdeburgi dom-gimnázium 200 éves 
jubileumát ünnepelte, az ünnepélyre őt is meghív-
ták. A résztvételben a már akkor mutatkozott za-
vargások Montenegróban és Hercegovinában, aka-
dályozták meg. 

* A harctéri tudósítókra uj és jobb aera kö-
szöntött be Mehemed Ali pasa fővezérségével.  Az 
uj marsai megérkezte után in corpore sátorába hi-
vatta őket. A fogadtatás  d. u. 2 órára volt ki-
tűzve ; a bemutatással a politikai bizottság főnöke, 
Tefik  bey volt megbízva. A levelezők fél  2 órakor 
jelentek meg a tábor előtt, Mehemed Ali pasa épen 
néhány zászlóaljat szemlélt meg, melyek zeneszó-
val vonultak el előtte. A tábor, melynek eddig 
lomha keleties jellege volt, egész európai színeze-
tet nyert. Midőn az utolsó szakasz is elvonult, a 
marsai észrevette a reá várakozó levelezőket és 
elküldte hadsegédét, ki őket haladék nélkül a pa-
rancsnok félholdas  sátorába vezette. A nagy sátor 
hátterében széles tábori kerevet és mellette tér-
képekkel fedett  dolgozó asztal állott. Jobbra és 
balra a bejárattól tágas félkörben  karosszékek vol-
tak elhelyezve. A kereveten Mehemed Ali pasa ült, 
mellette polgári ruházatban Namik pasa, a szul-
tán egykori nevelője és jelenleg meghitt embere, 
ki bátran elmondhatja, hogy az uj helyzetet ő ké-
szítette elő. Namik pasa nyúlánk, daliás termetű 
férfiú,  nem igen megnyerő, de szellemes vonások-
kal és előkelő modorral. Mehemed Ali pasa, mi-
dőn a levelezők beléptek sátorába, fölemelkedett  a 
kerevetről, elébük ment és szeretetreméltó modor-
ban fogadta  a bemutatást, melyet kiki maga vég-
zett. A német tudósítókkal németül, a többivel 
franciául  beszélt. Mindkét nyelvet eleganciával és 
könnyűséggel beszéli. Alig üti meg a középnagy-
ságot, de karcsú és minden mozdulata a világfira 
mutat. Rövid körszakállat hord, mely már szür-
külni kezd. Megnyerő vonásai vannak; de a hom-
lokát szelő mély barázda és a szája körül játszó 
sajátszerű vonás nagy erélyre mutatnak. Szeme 
sötétkék, eleven; most éles, átható tekintetet vet, 
a következő pillanatban a leguiegnyerőbb szere-
tetreméltóságot sugározza. Emlékezete gyors és 
biztos; a futólagos  bemutatás után meg tudta je-
gyezni a neveket és lapokat és a beszéd folyamá-
ban nem tévesztette össze a személyeket. Nyugod-
tan, megfontolva  beszél, csengő hangon, világos és 
helyes hangsúlyozással 

* Katholikus világliga alakítását tervezik Ró-
mában. Mint a „N. Fr. Pr." írja, a legközelebb 
Rómában egybegyűlt zarándokcsoportok vezetői ott 
titkos üléseket tartottak s megalakították a ka-
tholikus nemzetközi központi bizottságot, melynek 
közreműködésével a katholikus világliga szervezete 
kidolgoztatott. A liga több osztályban működik, 
melyek miudegyike külön teendőkkel foglalkozik. 
A liga célja többek között a pápa világi hatalmá-
nak helyreállítása, a szentszék és a katholikusok 
jogainak védelme; rendszeres küzdelem a materia-
lizmus és az állam bitorlott jogai, továbbá a val-
lástalan sajtó hatása ellen; a katholikus nevelés 
és oktatás szervezése. A szent atya határozott kí-
vánsága az, hogy valamennyi eddig létező katho-
likus egylet ezen ligába olvadjon belé. A liga köz-
pontja : Róma, s egy főigazgatóság  által kormá-
nyoztatik, melynek székhelye Rómában van. Min-
den egyes országban külön igazgatóságok alakit-
tatnak, melyek az egyes osztályok működését kor-
mányozzák. A katholikus liga területén állandóan 
misszionáriusok fognak  működni. A liga költségei 
közadakozások utján fedeztetnék.  Minden nagyobb 
központon távírdák állíttatnak föl,  melyek közvet-
lenül Rómával lesznek összeköttetésben. A liga 
szervezetének megállapítására szükséges részletes 

tervek most vannak munkában. Nagy súlyt fektet 
a központi kormányzó tanács a katholikus sajtóra. 
Minden nagyobb városban egy főkorrespondens  ne-
veztetik ki; ez fogja  Rómából a sajtó magatartása 
tekintetében szükséges utasításokat kapni. A mun-
kálatok, mint irják, nagyon előrehaladtak. 

— A párisi magyar egylet törekvését a tár-
cánkban közölt E m l é k i r a t eléggé mutatja. 

Mivel az ilyen külföldi  egyletek (p. o. a lon-
doni, berlini, müncheni, zürichi) mintegy t á r s a -
da lmi k é p v i s e l ő i hazánknak , minden bi-
zonnyal érdemesek a pártolásra. A p á r i s i külö-
nösen, mert a jövő évi világkiállítás alkalmával 
száz, meg száz hazánkfia  veheti hasznát legalább 
erkölcsi támogatásának. 

Két hatalmas pártolója már is van. Mert 
„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-

ter és Zichy Mihály művész közt létrejött meg-
állapodás folytán,  a művésznek Erzsébet királyné 
ő felségét  Deák Ferenc ravatalánál ábrázoló, s az 
országos képtár tulajdonát képező müve sokszoro-
sításából befolyó  jövedelem, fele  részben a párisi 
magyar egylet és fele  részben a budapesti és ba-
latonfüredi  szerctetházak közt egyenlő arányban i 
fog  elosztatni." 

H a y n a l d Lajos , Kalocsa nagyhírű érseke 
pedig a következő levéllel lepte meg az egyesületet : 

„Tisztelt egylet! Meg levén győződve arról, 
hogy a tisztelt egylet a magyar nemzeti életünket 
mindenkor emelő és most is a világ bármely or-
szágával szemben előnyösen kitüntető azon szö-
vetséget tartandja nemes céljai előmozdításában 
szem előtt, mely a magyar nemzet érdekeit a 
vallás-erkölcsi élet érdekeivel szoros összekötte-
tésben tartotta mindenkor és tartja még most is, 
szívesen járulok előttem kifejezett  szándékuk elő-
segítéséhez egy 100 o. é. forintnyi  kötelezvény 
elvállalásával és abba való beleegyezésemmel, hogy 
emlékiratuk alá az én nevemet is tegyék. Járulé-
komat idecsatolva kérem, fogadják  hazafiúi  üdvöz-
letemet és teljes tiszteletem kifejezését.  Bécsben, 
1877. junius 29-én. Dr. H a y n a l d Lajos , kalo-
csai érsek." 

— A párisi magyar egylet tervbe vett menhá-
zának a l k a t r é s z e i : Földszint a kapunak egy 
oldalán egy vendéglő, a másik oldalán pedig a 
házmester lakása, s az udvar felé  egy fürdőszoba 
meleg és hideg vizzel s egy zuhannyal lesz. Az 
első, második és harmadik emeletek egyenként 

• 6—-6, részint 2—3 ágyas, részint egy ágyas, csi-
nosan bútorozott szobákat tartalmaznak, melyek 
olcsó áron havonként kibéreltetuek. A negyedik 
emeletben lenne a díszterem, azonkívül ínég három 
szoba az egylet számára. A diszterem három szo-
bának térfogatát  foglalja  el s két emelet magas-
ságú lesz, t. i. a 4-ik és 5-ik emeleten át, s ha-
zai műtárgyak kiállítására, gyűlések eltartására s 
estélyekre szolgálni fog.  A három mellette fekvő 
szobák egyike lesz a dalárda, a másik az iskola, 
a harmadik pedig a könyvtár és olvasóterem. Ezen 
három szobák fölött,  az ötödik emeletben egy nagy 
padlásszoba lenne, amelyet egy 10 ágyú közös há-
lóteremnek alkalmazni elhatároztatott, oly haza-
fiak  számára, akik neinrégóta érkeztek Párisba, 
s keveset keresnek, vagy pedig kereset nélkül 
vannak. Ezen ágyak 10 frankkal  havonként kibé-
reltetnek. Később, ha az egylet vagyona oly állás-
ban lenne, hogy a felvett  tőkének egy része \isz-
szafizettetett,  akkor ezen ágyakat eleinte 8 frank-
kal, később 5 frankkal  havonként, utoljára pedig 
ingyen is lehetne engedni, kiknek munkájok nincsen. 

— Király ő felsége  Deme te r Endre erdélyi 
egyházmegyei áldozár, főesperes  és székelyudvar-
helyi lelkésznek, a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter előterjesztésére, a Gajdéi vagy gaj-
dobrai címzetes prépostságot díjmentesen adomá-
nyozta. 

— Laukó Albert képesített tanárjelöltet a 
vallás- és közoktatásügyi ni. kir. miniszter a sz.-
udvarhelyi állami főreáliskolához  íendes tanárrá 
nevezte ki. 

— A róm. kath. igazgatótanács a székelyudvar-
helyi finöveidében  az 1877/8-adik isk. évre meg-
üresedett két alapítványi helyre Wolff  Gergelyt 
és F a r k a s Sándort nevezte ki. 

— Orbán Mihály papjelölt a bikafalvi  refor-
mált egyházközség meghívását nein fogadta  el. 

— A székelyudvarhelyi jótékony nőegylet a 
Szejkefürdő  helyiségében, r szben a tö rök sebe-
sü l t ek , részben a „Székely mivelődési és köz-
gazdasági egylet" javára, holnap vasárnap aug. 
12-én d. u. 3 órakor, nyári táncmulatságot rendez 
35 értékes nyereménytárgyas sorsjátékkal egybe-
kötve. Belépőjegy ára 40 kr. A kimenetelre, az 
ügy iránti lelkesültségből, személyenként 5 krjával 
szekerek lesznek fölállítva  a városház terén. 

X Muszka kémünk, ki folyó  évi julius 11-től 
fogva  volt a városi rendőrkapitányságnál letartóz-
tatva, s kiről jeleztük volt, hogy a nála talált je-
lentéktelen iratok az alispán által a belügyminisz-
terhez terjesztettek elő, a belügyminiszter ur ren-
delete következtében egy csendőr által a gyimesi 
szoroshoz kisértetett és ott Moldovába át — sza-
badon bocsáttatott. A nem közönséges műveltségű, 

i de igénytelen külsejű muszka sírva hagyta el na-
gyon megszeretett városunkat, hol általa megfog-
hatatlan szívélyes bánásmódban részesült; mert 
nemcsak semmi inszultálásnak nem volt kitéve, 
hanem ellenkezőleg a jó tápláláson kivül még el-
rongyollott ruházata is egyes jószívű adakozók 
által tisztességes öltözettel cseréltetett ki. Kapott 
a ruházaton kivül kalapot, lábbelit és mintegy t> 
rendbeli fehérruhát.  E valóságos vendéglátásnak 
mondható bánásmód annyira is meghatotta, hogy 
mikor elkísértetett — ígérte, miszerint hazájából 
egypár hét múlva, ha megfelelő  igazolványt sze-
rezhet, újból visszatér városunkba. 

X Rendőrségünk figyelmét  fölhívjuk  azon ku-
tyakoncertekre, melyek előadási színhelye minden 
este és éjjel a Bethlen-utca. Ugyan legyen siket 
fül,  aki a koncertek mellett aludni tud. Jó lenne, 
ha a cirkáló rendőrszolgák e hívatlan níüvészeket 
szétugratnák Elvárjuk, hogy rendőrségünk meg-
felelőleg  fog  intézkedni. 

= Palyázatra ki vannak hirdetve: 
1. Udvarhelyszéki egyházmegyénkben a sán-

dor fa lv i  l é v i t a i á l l omás ; fizetése  55 kai. 
buza; 50 kai. zab; 20 szekér fa;  1 hold 1412 
• öl kaszáló; 15 béradó gazda a levita magvából 
minden évben bevet egy-egy vékás földet,  ebből 
közép számítással kap 38 kai. búzát, ugyanannyi 
zabot; tandíjban minden tanulótól egy szekér fát; 
a levita földekre  az egyháztagok minden cvben 
kivisznek 48 szekér trágyát. Tisztességes lakás. 

2. Ugyanazon egyházmegyében a k i s g a-
1 a ni b f  a 1 v i k á n t o r t a n i t ó i á l l o m á s ; fize-
tése 11(3 kai. buza; 116 kai. zab; 10 véka buza; 
20 véka zab; 12 tenyeres napszám; 36 teher ke-
mény tűzifa.  Tandíj mintegy 20 frt.  Stóla mintegy 
3 frt.  5 hold 212 • öl kaszáló, 3 hold 45 • öl 
szántó. Tisztességes lakház, gazdasági épületekkel, 
veteményes kerttel, gyümölcsössel. 

Mindkét állomásnak pályázati határnapja : 
s z e p t e m b e r t i z e n ö t ö d i k e . Folyamodványok 
Solymosi János esperes úrhoz Bögözbe (u. p. Sz.-
Udvarhely) küldendők. 

= Az „Erdélyi Gazda" 32-ik száma a követ-
kező érdekes és változatos tartalommal jelent meg: 
A gőzcséplő munkába állítása. W. 1. Z. — Takar-
mányrozs. Ébner Sándor. — Faiskolai teendők. 
Gábor József.  — Széna-e vagy sarjú? S-f-y.  — 
A tarlók feltörése.  W. L. — Micsoda feltételek 
mellett nevezhető a mi méhtenyésztésünk észsze-
rűnek ? — A mpnostori m. kir. gazd. tanintézet 
értesítője (könyvismertetés). — Egyleti mozgal-
mak : Választmányi ülés 1877. augusztus 6-án. — 
Vidéki gazdasági tudósítások: Csik-Szereda, Ma-
gyar-Igen, S.-Szt-György, Kézdi-Vásárhely. — Ti-
aci árak. — Hirdetések. — Előfizethetni  Kolozs-
várt a kiadóhivatalnál, félévre  2, egész évre 4 fttal. 
Kiadó-tulajdonos és felelős  szerkesztő : S z a k á c s J l r t i c a . 


