
ges kosarakra. Előkészületben van Munkácson egy 
nagyobb szabásu| tanműhely felállítása  melyben a 
fának  müszerü feldolgozása  külömbféle  irányban 
fog  taníttatni. 

Anyagi erejét a megye közgyűlése egyfelől, 
Beregszász város képviselő testülete másfelől,  he-
lyes alapra fektették,  első egy, utóbbi 2'1,'jn-átaz 
egyenes adóknak határozta az egyesület támoga-
tására, reményié ni kell, ho y az egyesek sem ma-
radnak hátra.Van e megyében egy dúsgazdag fő 
ur, s ennek egy valódi hazafi  igazgatója, ha utób 
bi nagy befolyását  érvényesiteni fogja  idővel az-
ért jutalmazva leend. 

Ezekben össze állítottam l.-hetö röviden a tár-
sadalmi működést, a mennyiben ez egyesületek ál-
tal történik. De vannak még egyesek is, kik sa-
ját hatás körük és anyagi áldozataikkal már eddig 
is nevezetes lépéseket tettek, s mint uttőrők a há-
ziipar terén nemes példát nyújtanak. Vajha köve-
tőkre találnának 1 

Ezek közül csak egyet emlitek itt fel,  a ritka 
tapintatu, tiszta magyar érzelmű és tudós főpapot 
Ipolyi Arnold püspököt, — ki besztercebányai re-
zidenciájában egy sajátszerű fafaragó  tanműhelyt 

rendeztetett be, melynek derék vezetője Dw hald 
tanár ur. De nevezetesebb ennél női munka terme 
melyet sok ezer forint  költseggel épített és ren-
dezett be e célra, s melyben nem csekély men 
nyiségü mise mondó öltöny készül s ^legkor-retebb 
stylben ugy annyira, hogy a nagy érdemű főpap 
egész megyéje számára a papi fehér  öltönyök e 
munka teremben készülnek. 

Es most áttérhetek talán rövid előadására an-
nak mi az állam vagyis a földm.  ipar és kereske-
delem ügyi, — ugy szintén a közoktatásügyi mi-
nisztérium részéről a házi ipar fejlesztésének  ér-
dekében eszközöltetett. 

A föld.  ip. és kereskedelemügyi minisztérium-
tól nyertem az első megbízást mint miniszteri biz-
tos ; — csakhamar magáévá tette az ügyet a köz-
oktatás ügyi minisztérium is, melynek kebelében 
már kész volt a terv a polgári és felsőbb  ellemi 
iskolák egynémelyi két ipari szakosztályai megtol-
dani. 

Mindkét minisztérium meleg felhívásokat  in-
tézett az ország törvényhatóságai, ezen kivül a 
kereskedelmi kamarákhoz, rendeletet a tanfelügye-
lőkhöz, az állami tanitó és tanitónőképezdék igaz-
gatóságaihoz, hogy a házi ipar ügyre, mint ha-
zánk anyagi és közmivel dési emelkedésére célzó 
intézményre figyelmet  fordítsanak. 

Mindkét minisztérium a szűknél is szűkebbre 
szabott dotatiójából sagélyzi az egyesületeket, nyújt 
ösztöndijakat és ad uti pénzeket kitünö tehetségű 
egyéneknek — már a mennyi telik. — 

Igaz, hogy folyamodó  egyletek és egyenek 
száma nagy, azoké kik valamit kaphatnak arány-
lag kevés. De ennek nem az az oka, mintha sokan 
többet nem érdemelnének, vagy, hogy talán épen 
az illettő minisztériumokban a gyakorlati érzék 
hiányoznék hanem az: hogy a törvényhozás máig 
a kérdéssel tüzetesen nem foglalkozván,  ezen mi-
nisztériumok dotatióját évről évre csökkentette. 

Ha valaki időt vesz magának és figyelemmel 
átgondolja az itt leirt négy évi eredményeket, s mel-
lé gondolja társadalmi életünk gyengeségeit, azt a 
sok jogos, de még több jogosulatlan elégületlensé-
get az el nem tagadható egykedvűséget, némely 
törvényhatóság gyakorlati érzéke hiányát, a mun-
káról és takarékosságról való hiányos fogalmat, 
akkor be kell vallania, hogy négy év alatt annyi 
történt, mennyinél többet követelni sem lehet. Mert 
magában az is egy nagy vívmány, hogy ma té-
nyekkel bizonyítható be az, mit e sorok kezdetén 
már álliték, hogy t. i. nincs Európa őszes állama-
iban kulturképésebb nép mint milyen a haza föld-
jét lakja minden nemzetiség különbség nélkül: 
nincs jobb és becsületesebb nép mely ép oly en-
gedelmes is. Csupán a vezetés az, minek hiányá-
ban szenved. — És épen ezért kettős kötelessége a 
müveit társadalomnak e terén is előljárni, példát 
adni. 

(Folytatása következik) 

C&düeUXGiK. 
Három köny-csep * 

Mikor ez a szegény ország, Magyarország 
Ráborult egy ravatalra, 
Mert a hir szállt a négy szélbe s azt beszélte, 
Hogy a nemzet bölcse halva; 
Mikor halottas házzá lett, oh azzá lett I 
Minden hajlék s ugy siratta, 
Mint a szegény árva sir, ha száll a sírba 
A tulajdon édes apja : 
A setétlő néma éjben, bus éjfélben 
Csak kigyúl egy fénylő  csillag, 
A ravatal térdeplőjén a kellő fény 
Egy jó angyal szemén csillog 
S száll a fény,  száll e csillagból, fényes  napból 
A közös gyász éjjelébe — 
A Királyné könye volt az, neked szólt az 

Magyarország árva népe 1 

S mikor ismét átok szállá, e hazára 
S magyar égen gyűlt a felleg  — 

* £ Uép költeményt a c Kelet» után közöljük. (Szerk) 

Mikor elmerült a róna s szép folyója 
Mélyen örvénylő tenger lett, 
Városok fölött  rohanva, szennyes habja 
Földön-futók  ellensége 
S vészt hirdető ágyúdörgés, halálhörgés 
Összefolyt  a metsző légbe: 
lm', a kiknek puszta élte megkimélve, 
Biztos partra menekülnek 
S kéztördelve ott siratják : ki magzatját, 
Ki vesztét apának, hűnek — 
Köztök Látás jelenik meg s mindeniknek 
Iros balzsam száll sebére : 
A Királynak könye volt az, neked szólt az 
Árpád annyit sújtott vére I 

És e két köny nem hult porba, eltiporva, 
S el se' szállá mint a harmat, 
Itt van, itt van tisztán, épen hü szivében 
Az örökké hü magyarnak I 
S most, hogy régi esküt ujit föl  az uj hit 
Szent szavával régi uj pár 
Es remél boldog jövendőt, eljövendőt, 
Boldogabbat még a múltnál: 
íme áll a fényes  ünnep s mindenütt 
Sok ezernyi nép gyülekszett; 
És a trónnak zsámolyához mindenik hoz 
Mindent, a mi legjobb, legszebb — 
De azért tul nem ragyogia mind e pompa, 
— Bár szivárvány színben árad — 
Magyarország hála könyét, hozva önként 
A királyi áldott párnak I I 

Szász Béla. 

VIDÉKI ÉLET. 
Nagy-líorosnyo, 1879. ápril 19. 

N.-Borosnyó községében tekintetes Bíró Elek 
ur, ifj-  Bartha Mózes és ifj.  Bartha Károly urak a 
szegedi árvízkárosultak javára f.  hó 14 és 15-ikén 
táncvigalmat rendeztek, mely nevezett jótékony 
célra összesen 27 frt.  jövedelmezett, mely összeg a 
bál alkalmával kisbíró Szabó László ur által esz-
közölt gyűjtésből bejött 3 frt  11 kr kr. együtt, te-
hát összesen 30 frt.  11 kr., mai napon nemes há-
romszék tek. alispánjához beküldetett. 

Felülfizettek  tek. Kónya Dániel ur most is, 
mint minden jótékonycélu alkalommal 5 frt.  Nagy 
Miklós, Dénes József  és Szabó Ferenc 20—20 kr. 
Földes József  10 kr. A községi zenészek kialkudt 
dijokból elengedtek 6 frtot.  Tekintetes Pollák Mór 
nyomda tulajdonos ur a meghívókat mindkét tánc-
vigalomra ingyen készítette. 

A Szabó László ur által eszközölt gyűjtéshez 
járultak: Dénes Antal, Szakács György, Szabó 
Tamás, Szabó József,  Ráduly István, Sorbán Dá-
niel, Szász József,  Szabó László, Kónya András, 
N. N. és Porzsolt József  20—20 kr. Szabó József 
5 kr- Sípos János 16 kr. Kónya Dénes, Egy legá-
tus, Bartha János, Bar László, N. N., Szász Lina, 
Útö Zsuzsánna és Kis Rózália 10—10 kr. 

Az árvízkárosultak nevében köszönet nyilvá-
nittatik minden résztvevőknek,  különösen a felül-
fizetőknek,  nyomdatulajdonos tek. Pollák Mór ur-
nák, a zenészeknek és gyűjtő Szabó László urnák. 

Legnagyobb köszönetet érdemelnek a rendező 
urak s azok közt Bíró Elek ur, ki ezen ügyben 
kezdeményező volt, s minden befolyását  felhasz-
nálta kedvező eredmény elérhetésére mi sikerült is. 

x x. 

Karathna, 1879. ápril 16. 
Tekintetes szerkesztő ur! 

Tisztelettel felkérjük  alábbi sorainknak be-
cses lapjában való közzé tételére. 

A világ civilizált népei előtt rémületet ger-
jesztő szegedi catastropha által sújtott vérének, 
nyomorának bármily csekély mérvbeni enyhítését 
előmozdítani, ugy honleányi, mint emberi néze-
tünkből kifolyólag  erkölcsi kötelességünknek érez-
vén ; Karathnán a község házánál folyó  év és hó 
15-én leg többnyire női kézi munkákból egy sors-
játékot rendeztünk, melynek jövedelmét 225 el-
adott 20 kros sorsjegy után'45 frtot,  illetékes hely-
re leendő tovább küldés végett elküldtük postán 
Háromszékmegye főispánja  mlgs. Pótsa József 
úrhoz. 

Kötelességünknek tartjuk mindazon egyének 
neveit kapcsolatban azon tárgyakkal, melyekkel 
szívesek voltak célunk megvalósítását elösegitni e 
becses lapban is felemlitni,  részint azért, hogy ez 
által igazoljuk, ho-̂ y becses adományaik sorsjáté-
kunk tárgyát képezték, részint pedig azért, hogy 
a szerencsétlen szegediek nevében a nyilvánosság 
terén is köszönetünket nyilvánítsuk. 

Ugyanis ajándékozett Babos Ferencné 1 asz-
tali tükröt és 1 sótartót. Babos Zsuzsika egy üveg 
sótartót, Babos Ilona egy lámpatálcát, egy könyv-
jegyzéket, egy lámpa rózsát és egy pár gyertya-
tartóra valót. Bartók Károlyné egy férfi  inget és 
1 nöi nyakkendőt Benedek Zsuzsa 2 poharat, 1 
névjegytartót 1 tűpárnát, 1 óratartót, 1 tálcataka-
rót és 2 képet. Bodó Mátyásné 1 kis dobozt és 2 
képet. Szentpéteri Mariska 1 névjegytartót, 1 nyak-
kendőt és 1 könyvjegyzéket.  Szakács Mari 1 gyü-
mölcstakarót és 2 kosarat, Szabó Sándor 1 dohány 
tálcát és szivarszipkákat. Szotyori Dénesné 1 üveg 
tartót és 1 képet. Szacsvai Pálné 2 poharat. Solyom 
Zsuzsa 1 lámpatálcát és 1 védteritőt. Pótsa Gizella 
1 tolltörlőt, 1 gyümölcstakarót és szivarszipkát. 

Pethő Mari. 1 függőkosár,  1 óratartót és 1 lámpa-
tálcát. Pethő Kata 1 reggeli sapkát, 1 pohár alá-
valót és egy függökosarat.  Pethő Zsuzsa 1 könyv-
jegyzőt 1 védkendőt és 1 pár gyertyatartóra va-
lót. Kis Zsigmondné 1 horgolt asztalteritőt. Kis 
Zsigmond 1 gyufatartót,  gyermekjátékokat,  1 ko-
sarat és 1 levéltartót. Órbai Mari 1 asztalteritöt. 
Cseh Mari 1 reggeli főkötőt  és 1 poharat. Gyulai 
Elekné 1 védteritőt, 2 legyezőt, 1 reggeli fökötőt 
és egy dohánytálcát. Márton Emma 1 pár haris-
nyakötőt. Márton Ida 1 gyümölcstakarót. Márton 
Mari 1 reggeli sapkát, Márton Ilona 3 párna végre 
valót. Ilyés Ida 1 éjjeli lámpát és 1 drótkosarat. 
Könczey Józsefné  1 virágtartót. Könczey Ferencz 
3 drb. képet. Könczey János 2 garnitúra vendég 
gombot ós gyüszüket. Kovácsi István 2 drb. szap-
pan. Jankó Tercsi 1 kötényt. Könczey Domokos 
1 képet. Könczey Teréz 1 horgolt főkötő.  Kön-
czey Józsefné  és Csiszér Ágnes 2 tojás poharat. 
Könczey Andrásné 1 ágytakarót. 

Tekintve, hogy a sorsjegyeknek igen nagy 
része falunkon  kivül árusittatott el, nem tartjuk 
feleslegesnek  a nyerő számokat elősorolni: 47. 39. 
104. 29, 93. 54. 70. 116. 218. 199. 219. 73. 208. 125. 
68. 198. 25. 155. 180. 67. 153. 1. 74. 16. 201. 142. 
51. 30. 126. 184. 130. 134. 15. 98. 85. 215. 206.212. 
17. 128. 27. 144. 5. 62. 207. 19. 209. 66. 8. 168. 139. 
97. 59. 193. 84. 220. 14. 200. 173. 107. 161. 186. 77. 
147- 3- 163. 122. 23. 

Végül köszönetünket kell nyilvánítanunk nyom-
datulajdonos tkts Pollák Mór urnák is ki a sors-
jegyeket szíveskedett díjtalanul kiállitatni. 
Benedek Zsuzsa. Pethő Mari. 

Meghívás. 
A Rikán belőli papi, tanítói, özvegy, árva-

gyimintézet közgyűlése május hó 2-ikán d. e. 10 
órakor Maksán az ismert szálláson fog  megtar-
tatni. 

A közgyűlés tárgyai lesznek: 
1) Elnöki megnyitó beszéd. 
2) Az igazgató választmány jelentése az évi 

eredményről. 
3) Á számvizsgáló bizottság jelentése az ügy-

vezetéstől. 
4) Az osztalék megállítása. 
5) Az osztalék jogosnltak számbavétele. 
6) Kebli ügyek. Indítványok. 
Tisztelettel kérem a gyámintézet t. tagjait, 

szíveskedjenek pontossan és minél számosabban 
megjelenni, hogy intézeti ügyünk iránti érdekelt-
ségűnket tanúsítva, annak minden ügyeit szigorú 
számadás alá vehessük. Ha magunk nem támogat-
juk meleg érdeklődéssel saját ügyünket, miként vár 
hatnók annak felvirágzását  I 

Feltorja, 1876. ápril 16-én. 
Zajzon István 

gyámintézeti elnök. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— A sepsi-szentgyörgyi szövő taninühefy  ed-

digi helyiségéből már felköltözött  a Daczó féle  ud-
varba mely ezután egészen ezen célra fog  felh  asz-
náltatni. Kapcsolatban e hirrel megemlítjük misze-
rint a telek megvásárlására nézve kötött szerződés 
s egyéb a berendezéshez megkívántató előlegest 
tervezeteket a nm. minisztérium is helyben hagyta 
a napokban. 

— A helybeli takarékpénztár legközelebb-
ről könyvezetőnek a küépett. Nagy Gergely helyé-
be V á s á r h e l y i Sámuelt alkonyv vezetőül pe-
dig Weinberger Lajost helyettesitette ideiglenesen. 

Tűz Ilyefalván,  tegnapelőtt a piac közelében 
egy csűr meggyuladván a szél miatt gyorsan hara-
pózott a tűz tovább, ugy hogy 12 csűr és gazda-
sági épület hamvadt el; A piac terjedelmének kö-
szönhetői hogy tovább nem hatolt. Mondják, hogy 
vigyázatlanság következménye volt a tűzvész. 

— A kisbirtokosok .országos földhitel  szövet-
kezete részére K.-VásárAelyen  april i-étől Nóvák 
Bogdán bizalmi férfi  által eszközölt alapító tagok 
által aláirt összegek kimutatása és névsora : Mltgs. 
id. Donáth József  kir. törv. elnök 500 frt.  Mátyás 
János 400 frt,,  özv. Nagy Lázárné 200 frt.  Bartha 
Ignác kir. alügyész, Szőcs József  polgármester, 
Székely János ev. ref.  pap, Kovács István, Potsa 
Gyula, Fehér Lukács kereskedő, Balog Sándor, ifj. 
Szőcs János, Baka Dániel vállalkozó, id. Jakab Ist-
ván, Fehér Károly albiró, Nagy Dániel birtokos, 
Kölönte László borkereskedő, Kovács Ferenc, 
gyógyszerész, Császár Lukács kereskedő, ifj.  Dá-
vid István, Csiszár József.  Kovács Károly. Dávid 
Antal, Nóvák Sándor, Benkő Gyula kereskedő, 
Dávid György Gyula, Sebők József,  Zakariás Kris-
tóf  birtokos, Wertán testvérek, Dézsi Mihály, Cseh 
István építész, Land József,  Kupán József  kalapos, 
Nagy Ezékiás, Molnár Ferena, Barthos Károly, 
Szabó Dániel, Jancsó Dániel, Zajzon Lázár, Fekete 
Albert, Rác János, Hosszú Éerenc m. kir. adótár-
nok, Kupán József,  Mágori Bálint. Welnreiter 
György, Ambrus Albert, Tóth Mihály, Tuzson 
György, Policer Leopold, Plesek Antal, -Molnár 
Károly, Szotyori Sándor, Kovács Gergely Bede 
Károly, Szilágyi Sámuel, Tillit János, Szőcs An-
drás, Csutak László, Vass Eerenc, Hoffman  Lukács, 
Rác András, Mátyus László, Zsigmond György, 
Benkő Sándor. Török Bálint, Nagy Géza, Nagy 


