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vala fel  Pap Lajos úrral szemben ellenjelölt; az-
előtt mindig egyhangúlag választók képviselőnket; 
és ez az állapot huzamos időn át tartván: meg-
szokta a különben is a pénz-aristocraták, vagy ha 
ugy tetszik: az „intelligentia" (!) hatalmaskodó 
nyomása alatt állott polgárságunk álképviselői ál-
lást mintegy öröklőnek tekinteni. Elképzelhető te-
hát, mennyire rendkívüli állapot vala az nálunk, 
hogy Pap Lajos úrral szemben jelenlegi szeretett 
képviselőnk Nagy Ciábor és még a független  Sze-
mere is fellépett  ! És annál nagyobb vala az izga-
tottság, mert tulnyomólag szabadelvű városunkban 
Szemere felléptével  a független  párt is megalakul-
ván : méltán lehetett félni  attól, hogy a személy-
harc elvi harccá válik. Félni lehetett annyival in-
kább, mert városunknak égető szükségét képez-
vén egy katonai laktanya épitése: a függetlenek 
részéről Szemere megválasztatása esetén, — Fama 
kisasszony szerint — az kilátásba helyeztetett. 

De Kézdi-Vásárhely  nem az a város, mely-
nek elvi meggyőződését ez uton megvásárolni le-
hetne. S azért — bár az „intelligentia" örömmel 
fogadta  volna, a polgárság ellene szólott. E kér-
dés illustratiójakép legyen szabad felhoznom  a követ-
kező esetet. 

Nevezett párt kortesei nagy reménynyel for-
dultak egy jellemes, befolyásos  csizmadia mester 
polgártársunkhoz ügyök felkarolása  céljából. Ott 
nekik adtak bort és nem — mint szokás — ők fi-
zettek : de azért ajánlatukat visszautasította mind 
ő, mind pedig nevezetesen neje a következő sz-/-
vakkal: „Ha pénzért, vagy kaszárnyáért elakarják 
adni a várost: ne menjen3k messze, itt az én kő-
házam terjedelmes szobákkal, alkalmas helyen, tisz-
ta levegővel. Önöknek adom, ez kész kaszárnya, 
de válasszák meg érette követnek — férjemet!" 

A hol ily nemes lélekkel, hazafias  lélekkel 
bírnak a nők : milyenek a férfiak  ? 

És Kézdi-Vásárhely  polgársága megmutatta, 
hogy elveit meggyőződésből vallja. S igy a válasz-
tás mégis csak szemé'yek és nem pártok közt^folyt 
le; a mennyiben — nem lehet a Szemere által ka-
pott 57 szavazatot a Nagy Gábor és Pap Lajos 
szabadelvűek szavazatainak túlnyomó többségével 
szemben — egy rendszeresen szervezett párt pro-
ductumának tekinteni. 

A személyharc pedig, mint tudja a tek. szer-
kesztő ur, szeretett polgármesterünk, Nagy Gábor 
megválasztásával végződött; kit az „intelligentia" 
által lenézett „gyalogszeresek" választának meg, 
hogy beteljesedjen : 

„A nép szava : isten szava'" 
y. 

N.-Ajta, 1878. aug. 12. 
Megszűntek már megyénkben a képviselők 

választásait érdeklő zajos mozgalmak, minden vá-
lasztó kerület és arra joggal bíró városok polgá-
rai tudják már, a csak alig múltban létezétt titkos 
jövő eredményét, tudják kik fogják  érdeklő ügyei-
ket hazánk szivében illetékes helyen jó lélekisme-
rettel támogatni, tudják, kik fogják  az ők nevük-
ben rájok ruházott jogok alapján a haza jólétét 
és boldogságát eszközölni. 

Ezen orsz. képviselők egyike Bartha János, 
kit a n.-ajtai kerület választó polgárainak knagy 
többsége folyó  hó 7-én N. Aj tán a legszebb rend-
del és békés csenddel választott meg k. párti 
képviselőjüknek, ki e választó kerület bizalmát 
annyira kiérdemelte, hogy ezen választás alkalmá-
val az egyetértésnek, a szivek egy érzelmének és 
a lelkek összhangzó gondolatainak egy szemmel 
látható szép példánya tünt fel  a választó polgárság 
békés egyetértésében. 

Vajha hazánk minden polgárai és elöljárói az 
ily szép egyetértést tűznék célul minden országos 
ügyeink érdekében, akkor tán bizton remélhetnők 
hazánk jólétét és boldogságát az egyetértés szi-
lárd alapján felépülni. 

Tamásfalvi. 

Ilaróüi, 1878. aug. 14. 

Tekintetes szerkesztő ur : 
A vezetésem alatt álló baróthi gazdasági szak-

osztállyal megtoldott felső  népiskola könyvtárának 
gyarapítására t l)obny Ferenc: m. kir távirdatiszt 
ur Szegedről 10 frt.  szíveskedett küldeni e sorok 
kíséretében : 

Mélyen tisztelt igazgató ur ! 
Még hóban küldött iskolai „Értesitvény"-ért 

méltóztat leghálásabb köszönetemet ez úttal is fo-
gadni. Átolvasgattam s nem titkolhatom egyes 
irányban öröm helyett sajnálkozásra is kelle fakad-
nom, főleg  a barótiak ropa nt közönyöségük miatt. 
Adja isten, hogy haladjon Baróth is, s vele virá-
gozzék izkolája, mely meg is történhet, mert a mű-
ködő erők a várakozásnál jóval buzgóbbak, mél-
tán kívánhatunk sok magyar intézetnek olyan igaz-
gatót, milyennel a baróthi dicsekedhet. Részemről 
is az iskola javát csekély adakozással előmozdí-
tani kívánván: az iskolai könyvtár gyarapítására 
10 frtot  idecsatolok. Legkivállóbb tiszteletemet 
méltóztat fogadni  igen t. igazgató, ur s legszivélye-
sebben kívánom, miszerint iskolája jóléteért virágo-
zásáért mentől tovább buzgolkodhassék! 

Szeged, 1878. évi aug. 10. 

Maradtam alázatos szolgája, 
Bobay Ferenc. 

Fogadja t Dobay ur szives jó kívánságáért 
és becses adományáért itt a nyilvánosság terén is 
őszinte köszönetemet. 

H ed A József, 
igazgató. 

Az uj képviselőház. 

A választások eredménye hozzánk érkezett 
értesülésekkel kiegészítve a kővetkező : Ismeretes 
az eredmény 383 kerületből: 

Szabadelvű 228. Habarék-párti 64. Szélsőbali 
6i. Vad 10. Nemzetiségi 8. 

Uj választás lesz 12 kerületben. A szabad-
elvüpárt többsége a habarék és szélsőbali két el-
lenzék ellenében 103. 

Még 27 választás lesz, körülbelül 15 szabad-
elvű 4 szélsőbal és 8 habarék. 

S igy a kormánypárti többség, — a nemzeti-
ségit leszámítva — 114. 

Folytatjuk e képviselők névsorát: 

I. 

Szabadelvű pártiak. 
Szolnok-Dobokamegye ; bethleni ker. gr. Beth-

len András, n.-iglódi ker. b. Bánfly  László, deési 
ker. gr. Teleki Domokos, magyar láposi ker. Simó 
Lajos, n.-ilondai ker. Papp Sándor. 

Temesmegye: orcífalvai  ker. Gorove István, 
moravicai ker. Rác Athanáz. rittbergi ker. Vargics 
Imre. kidegkuti ker. Scháffer  Antal, kisbecskereki 
ker. ifj  Ormós Zsigmond, csákovai ker. Prepeli-
cay Gyula, uj-aradi ker. Frőhlich Gusztáv, rékási 
ker. Janicsáry Sándor. 

Tolnamegye: kölesdi ker. Vizsolyi Gusztáv, 
szakcsi ker. Láng Lajos, paksi ker. Szenicey Ödön 
pincehelyi ker. ifj.  Percei Béla, bonyhádi ker. Dőry 
Dénes. 

Torontálmegye : párdányi ker. Csávossy Béla. 
pancsovai ker. id. gr. Ráday Gedeon, zsombolyai 
ker. Hieronymi Károly, sz.-györgyi ker. Ittebei 
Kiss Miklós ó.-besenyői ker. Sváb Károly n.-szt. 
miklósi ker. Vécsey Tamás, zichy-falvai  ker. Dániel 
Pál. b.-komlósi ker. Gödi Károly, ó-vecsei ker. Po-
povits Vazul, lovrini ker. Zsiros Lajos. 

Torda-Aranyosmegye : m.-ludasi ker. Miksa 
Elek. tordai ker. Tisza László, torockói ker. b. Jó-
sika Gyula, felvinci  ker. Gál Jenő. 

Trencsénmegye : baáni ker. Andaházy Pál. bit-
sei ker. Urbanovszky Ernő. illavai ker. Baross Gá-
bor. trencséni ker. Marsovszky Jenő. vág-besztercei 
ker. Szitányi Bernát, csacai ker. Máday Lajos, 
zsolnai ker. gr. Pongrác Lajos, vártni ker. gr. Csá-
ky László. 

Turócmegye : stubnyai kerület: Révay Simon. 
Udvarhelymegye : havasaljai ker. Tibád An-

tal. oklándi ker. ifj.  Dániel Gábor. 
Ungmegye : bereznai ker. Mocsáry Géza. 
Vasmegye: muraszombati ker. Berke József, 

felső-eőri  ker. Ernuszt Kelemen, szombathelyi ker. 
Horváth Boldizsár, sz.-gothárdi ker. Széli Kálmán, 
német-újvári kei. Ernuszt Sándor, rumi ker. Istócy 
Győző, kőszegi ker. Szájbely Gyula, sárvári ker. 
Márkus István, kiscelli ker. Ajkay Gyula. 

Veszprémmegye: somlyó-vásárhelyi ker. Béká-
ssy Károly, ugodi kerület: báró Üchtric Zsig-
mond. 

Zalamegye: n.-kanizsai ker. Csengery Antal, 
kereszthelyijker. Falk Miksa, csáktornyai ker. Sza-
bó Imre. letenyei ker. Apáthy István. 

Zemplénmegye: terebesi ker. Vladár Ervin, 
homonnai ker. Szirmay Ödön. mádi ker. Zalay 
István. 

Zólyommegye: breznóbányai ker. Lehocky 
Egyed, szliácsi ker. Grünwald Béla. korponai ker. 
Randvánszky  Béla. 

II. 

Habarék píírtiak. 
Arad : Chorin Ferenc. 
Budapest: VIII. ker. Szilágyi Dezső. Gyula-

fehérvár  : Lukács Béla. Körmöcbánya : Gyurgyik 
Gyula. 

Aradmegye : világosi ker. b. Simonyi Lajos, 
kisjenöi ker. br. Bánhidy Béla. radnai ker. Biró 
Kálmán. 

Árvamegye : bobrói ker. gr. Apponyi Albert, 
kubini ker. Kubinyi Árpád. 

Bácsmegye : kernyajai ker. Szemző Gyula. 
Biharmegye: nagy szalontai ker. b. Simonyi 

Lajos. 
Esztergommegye: köbölkuti kerület: Hazay 

Ernő. 
Gömörmegye. peéri ker. Bay Géza. téthi ker. 

Matkovics János. 
Hajdumegye: szoboszlói kerület: Thury Sá-

muel. 
Háromszékmegye : kézdii ker. Lázár Mihály, 

ilyefalvi  ker. gr. Nemes Nándor. 
Hontmegye : ipolysági ker : Pacolay János. 
Hunyadmcgye : szászvárosi ker. gróf  Kun 

István. 
Hevesmegye ; pétervásári kerület: Ivády 

Béla. 
Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye  : jász-jákohalmi 

ker. Szilágyi Dezső. 
Maros-Tordamegye: szeredai ker. Berecky 

Sándor. 
Nográdmegye : nógrádi ker. Szcitovszky Já-

nos. szécsényi ker. Pulszky Ágost. 

Nyitramegye : érsekújvári ker. gr. Berchtol 
László, vágujhelyi ker. gr Pongrác Ádolf.  galgóc. 
ker. Ocskay István, verbói ker. Ocskay Rudolf 
szenicei ker. gr Apponyi Albert. 

Pozsonymegye : somorjai ker. Bittó Béni. 
Sárosmegye : zbórói ker. gr. Dessewffy  Aurél 

eperjesi ker. Bujanovics Sándor, héthársi kerület: 
Leskó István. 

. Somogymegye: marcalii ker. gróf  Szécheny 
Pál. 

Sopronmegye : kismártoni ker. Hérics Antal, 
eszterházai ker. Ürményi Miksa, csornai kerület : 
Beöthy Ákos. 

Szabolcsmegye: kisváradi ker. Pilissy László, 
nyirbátori ker. Mandel Pál. tiszalöki ker. gr. Des-
sewffy  Aurél. 

Ungmegye : kaposi ker. Bernáth Dezső, ung-
vári ker. Kende Péter, szobránci ker. Tomcsányi 
László. 

Vasmegye : körmendi ker. Pázmándy Dénes, 
Veszprémmegye: zirci ker. Hánkár Sándor, 

n.-vázsonyi ker. Molnár Aladár. 
Zalamegye: lendvai ker. Veszter Imre. 
Zemplénmegye : sátoralja-ujhelyi ker. Mecsner 

Hyula. nagy-mihályi ker. Kotsuth Mihály, király-
helmeci ker. Füzesséry Sándor, megyaszói ker. 
Potocky Dezső. 

(Folyta tás.) 

É r t e s í t é s , 

A s.-sztgyörgyi államilag segélyezett 4 osz-
tályú polgári leányiskolánál az 187819 tanévre sep-
tember 1—3-ig tartanak a beiratások. 

Előleges tájékozásul, kötelességünk értesiteni 
a t. közönséget afelől,  hogy a tantárgyak nagyobb 
terjedelme mellett különös súlyt fektetünk  a n é-
m e t n y e l v a l a p o s t a n í t á s á r a . Ugy ren-
deztük be ugyanis ezen tantárgyat, hogy a polgári 
leányiskola 4 évi tanfolyamának  bevégzése után 
teljesen birtokába legyenek a németnyelvnek s azt 
gyakorlatias könnyűséggel kezelhessék az életben 
növendékeink. A gyakorlati ágak közül jóval na-
gyobb terjedelemben tanitatjuk a női munkát is. 

Minden a nőknek szükséges kézi munkát, ide 
értve a legújabb mértékrendszer szerint kezelt s z a 
b á s z a t o t is, teljes alapossággal tanulnak, Ezeken 
kivül, mint rendkívüli tantárgy, taníttatni fog  a 
f r a n c i a n y e l v  és z o n g o r a is vállalkozók 
számára egészen d í j t a l a n u l . 

A polgári leányiskola 1. o s z t á l y á b a fel-
vétetnek azon növendékek, ki legalább az elemi 
iskola IV. osztályára előirt tantárgyakból a felvé-
teli vizsgálatot jó sikerrel leteszik. 

Beiratások alkalmával minden ' növendék kö-
teles 4 frt,  tandijt és 50 kr. felvételi  dijt fizetni; 
azon növendékek, kik szegénységüket rendszere-
sen kiállított bizonyítvánnyal igazolják, tandij^elen-
gedésben és ingyen könyvekben,  írószerekben ré-
szesülnek. 

Beiratkozáskor kéretnek a t. szülök vagy gyá-
rnak személyesen megjelenni s a növendék leendő 
szállását az igazgatónál azonnal bejelenteni. 

Sepsi-Szentgyörgy, 1878. aug. 14. 
,Válik József, 

igazgató. 

É r t e s í t é s . 

A nm. vallás és közokt. m. kir. miniszter ur-
nák f.  évi aug. hó 6-án 18501 sz. a. kelt magas in-
tézkedése folytán  Brassóban az állami felső  leány-
iskola I. osztálya még a f.  évi szept. hó elején meg-
fog  nyittatni az állami elemi leányiskola mostani 
belvárosi helyiségének egyik tantermében. 

A tanfolyam  két év. 
A felvétetni  akaró növendékeknek vagy bé-

lyegmentes bizonyítványt kell felmutatni  arról, 
hogy a 6 osztályú népiskolai tanfolyamot  nyilvá-
nos törvény szerint elvégezte, vagy pedig felvételi 
vizsgát kell letennie a felsőbb  népiskola alapjául 
szükséges ismeretekből. 

Beiratási dij fejében  évenkint 50 kr. tandíjfi-
zetésében évenkint 5 frt.  fog  fizettetni. 

Az igazgatói teendők F. Orbán Ferenc bras-
sói állami elemi népiskolai igazgató úrra vannak 
bizva, ezért kérem a t. szüléket egyenesen hozzá 
fordulni. 

Brassó, 1878. aug. 12. 
Koós Ferenc, 

kir. tanfelügyelő. 

L E G Ú J A B B . 
Brood, aug. 12. A maglaji citadellában hadi-

törvényszék állíttatott fel,  mely a lázadók és az 
ágens provokateurök felett  szigorú Ítéletet fog 
tartani. Az el nem ítélt lázadók Ausztriába inter-
náltatnak. Az elfogott  redif  zászlóalj egyelőre a 
magláji citadellában helyeztetett el. — Mihelyt a 
kellő intézkedéseket megtették, e zászlóalj József-
városba vagy Königgratzbe fog  S2állittatni. 

Bécs, aug. 12. A 13-ik hadtest parancsnoksága 
a zsepcsei főhadiszállásról  augusztus 10-ről követ-
kezőket jelenti: Mély sajnálattal jelentem, hogy a 
Zsepcsénél megvert és megfutott  felkelők  Vrandu-


