
A budapesti jurorok által kidolgozott szabály 
irányzatokat a végrehajtó bizottság a legközelebb 
fogja  tárgyalni és hihetőleg lényeges madositás 
nélkül el is fogadja. 

A megyeháznál lévő kiállítást igen gyéren 
látogatják. A kiállítók egy része átköltözend a ki-
állítási főépületbe. 

A halász csárdát most nyitották meg. A kö-
zönség nagy számmal volt jelen. A csárdában jó 
migvar zent; van r> zamatos alföldi  ételek kap-
hatók. 

A sepsi-szentgyörgyi szövő tanműhely. 
Köztudomásu dolog, hogy az egész Székely-

földön,  majd minden házi asszony az általa termelt 
s kézzel font  lent vagy kendert, hogy abból vi-
rágos asztalneműt készíthessen leánya vagy uno-
kája részére, elvándorol a fonallal  együtt vagy 
Segesvár vagy Brassóba, sőt mi több, annyira sze-
reti a kézzelfont  fonálból  erős és vastag asztalne-
műt, miszerint sokszor 3 szor is e cilból io mért-
földnyi  utat tesz meg; alkalmam volt ily szövete-
ket megtekinteni s azokat kiszámítani s igy 20 frtba 
jön 1 drb. 11 személyre való asztalterítő, ide nem 
számítva az utazási költséget, s az elvesztett időt. 
Egy pár havi ittlétem alatt azonnal meggyőződtem 
azon szükségletről, de annak kivitele, hogy az in-
tézet en virágos asztalnemüek készítessenek anyagi 
akadályokba ütközött, minthogy a gépek beszer-
zése 500 frtnyi  összeget igényelt. Addig, mig mi 
szőlő eveles asztalteritöt, virágos asztalkendőt ós tö 
rülkoző kendőt elő nem állítunk, a len s kender-
f.nál  a Szászföldön  lesz értékesítve s Székelyföld 
nemes asszonyait ügyünknek meg nem hódithatjuk. 
Nem múlik el nap, sőt napjában többször is, hogy 
ne kérdezősködnének, mikor kezdjük el a virágos 
asztalneműt készíteni ? mikor hozzuk le a fonalat  ? 
mely kérdésekre a valót megmondani tartózkodom. 

A mely eset az asztalnemüeknél a Székely-
földön  előadja magát, kisebb mértékben a gyapjú 
fonál  értékesítésénél is előjön u. m. A háznál font 
gyapjúból, nagy virágos ágyteritőt s pamlag sző • 
vetet óhajt a közönség, minthogy az eddigi piros 
s fekete  sáros és kockázott ágyterítő helyett ha vi-
rágosat szövethet, legyen az drágább, inkább az 
utóbbit választja. 

Végre felhívom  a mélyen t. közgyűlés becses 
figyelmét  azon körülményre, hogy azon növendé-
kek kik az intézetet elhagyják, gondoskodva legyen, 
hogy munkát kapjanak. 

Munkát háromféleképen  lehetne számukra sze 
rezni u. m: 

i-ször ha az egyesület adna anyagot s be-
váltva a tárgyakat, fizetne  munkabért. 

2 szor ha az egyesület gondoskodnék ily mun-
kaadóról is, ki adná ugy a szövőszéket valamint a 
fonalat  az illetőnek s a munkabérből törlesztené a 
szövőszék árát; épen ily eset nd'a elő magát 
flöle  nagy gyárosnál, kinek gyárán kivül több 
mint 200 szövőszék dolgozott. 

3-szor ha az egyesület nagy tömegben ,,vásá-
rolna anyagot s azt azon árba, a melyen az egye-
sületi! k van, mi által igen nagy lendületet adhat-
nánk ez iparnak. 

E három eset közül egyet okvetlenül el kell 
fogadnunk,  minthogy másképen célt ne.'.i érhetünk. 
Ráriniképen keressük a rövid és a célhoz vezető 
utat, a három közül a második vagy is az volna, 
hogy az egyesület egy vagy több munka adóról 
gondolkozzék. Ez előtti hónapokban egy választ-
mányi gyűlésben tettem volt ily előterjesztést, me-
lyet az egylet igen melegen karolt fel,  de a terv 
kivitele anyagi akadályok miatt el lett ejtve. 

Az egylet azon anyagi erőből, mely rendelke 
zésére áll, ily üzletet folytatni  képtelen, minthogy 
az apretura berendezése magába felemésztené  a 
rendelkezése alatt álló összeget, s mint az egyesü-
let jól tudja, az apretura vagyis az elkészítés sok-
szor oly szükséges rosz, mely az árakat, hogy ugy 
fejezzem  ki magamat eladhatóbbakká teszi. 

En azt hiszem, sőt meg vagyok róla győződve, 
hogy a Székelyföld  nemes főurai  a Székely mive 
lődési egyesület áldozat készségére akkor midőn 
oly nemes cél van előttünk kitűzve, munkát adni 
a népnek vagy is azt a jó és nemesre előkészíteni; 
az egylet minden időben számithat. 

Szólítsa fel  őket a t. közgyűlés s én megva* 
gyok győződve, hogy 20.000 frtot  50 frtos  rész-
vényekben magok közt könnyen elhelyeztetnek, 
mely összegből egy 210 orsóju gyapjú fonoda  is 
volna berendezve. 

Legyen a t. közgyűlés arról meggyőződve, 
mint ö excellentiája a miniszterelnök ur mondá. hogy 
a jó akarattal mindent lehet, csak pínzt nem csí 
nálni, ugy itt is a jóakarat pénz nélkül nem elég-
séges, hogy ipart teremtsünk. 

Ajánlom magamat a t. közgyűlés szives jó 
indulatába. 

Binder Lajos, 
gépészmérnök. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— 0 felsége  a király, a sebesült és beteg ka-

tonák ápolása körül szerzett érdemeiket illetőleg 
Tisza Kálmán miniszter elnök úrhoz intézett leg-
magasabb leiratában a többek közül a Sepsi Szí-
györgyön alakult nő;gyletnek, a kézdi-vásárhely 

és zágoni nőegyletnek s ennek elnöke báró Szent-
kereszty Stephánienak elismerését nyilvánította. 

— Majális. A sepsi-szentgyörgyi nőegylet 
vasárnap folyóhó  25 ikén a „Benkő kertben" tánc-
vigalommal összekötött májálist rendez kezdete d. 
u. 7 órakor, belépli-dij személyenként 50 kr.Az in-
dulás d. u. 2 órakor zene szóval történik a piacról; 
2 órától 7-ig társas időtöltések séták. Esteli 7 óra-
kor a táncvigalom veszi kezdetét. Ételekről és ita-
lokról a kert bérlője gondoskodik. Ezen majálisra 
külön meghivdk nem adatnak ki; a t. közönséget 
e helyen hivja meg tisztelettel a választmány. 

— A sepsiszentgyörgyi egyházi dalárda mult 
vasárnap tartott majálisa kedélyesen folyt  le. A 
polgárság különösen nagy számmal vett részt s 
dal és tánc kőzött egész nap jól mulatott. Ez al-
kalommal a dalárda alapja javára jelentékeny ada-
kozások is történtek. Az adakozók neveit jövő szá-
munkban közölni fogjuk. 

— A székelyföldi  alsóbb néposztályból 15—20 
évvel ezelőtt sokan vándoroltak ki Romániába 
— mint a „Bukuresti II." irja — csak azért, hogy 
a katonáskodás alól szabaduljanak meg. Ezek ha-
zájukba vissza nem jöhetnek a büntetéstől való fé-
lelem miatt. Most a „B. H." azok érdekében emeli 
fel  szavát, akiket az 1868-iki védtörvények meg-
alkotásukkor Romániában értek, ezekért kéri, hogy 
hasson oda a magyar kormány, miszerint mindazok-
nak kik 31 évüket meghaladták s hadkötelezettsé-
güknek eleget nem tettek, bűnös mulasztásuk ke-
gyelem utján legfelsőbb  helyen elengedtessék. S 
csakugyan, ha meggondoljuk, hogy az ily szöke-
vény'eket sem polgári, sem egyházi uton meg nem 
esketik s igy örökös „vadházasságban" élnek, már 
csak a gyermekek törvényesítése érdekében is he-
lyén valónak tartjuk a r B . H." felszólalását. 

— A sepsiszentgyörgyi tüzóltó-egylet köré-
ből. Múltkori közleményünkből kimaradott volt a 
f.  hó 11-én tartott gyűlésnek azon nevezetes pontja, 
mely szerint Veress Gyula egyleti tagtárs, vonat-
kozással az ezt megelőző gyűlésen tett nyilatkoza-
tára, minélfogva  a számadások egyes pontjainak 
valódiságát kétségbe vonja, jelen gyűlésen azon 
nyilatkozatát visszavonja, miután alapos vizsgá-
lódás folytán  a kételyeket elosztottaknak tekintheti. 
Tüzoló egyletünk parancsnoksága és igazgató ta-
nácsa folyó  jnajus hó 17-én gyűlést tartván, a 
parancsnokság részéről határoztatott hogy ; 1 fo-
lyó hó 19 én kezdve egy-egy tűzoltó rendeltessék 
őrségre azon sorrendben, a mint a tagok valame-
lyik osztályba beosztatnak. 2. A szakaszparancs-
nokok pedig utasíttattak, hogy a beiratkozott ta-
gokat belátásuk szerint osztályozzák, nem adatván 
hely az egyesek személyes kívánalmainak. Kivétel 
tétetik azokra nézve, kik helyesen indokolt kére-
lemmel keresik meg a parancsnokságot. 3) Gya-
korlat tartandó hetenként egyszer, azaz minden 
csütörtökön délután 6 órakor. 4) Az igazgató ta-
nács részéről határoztatott, hogy tartassék egy 
májális az egyleti vagyon gyarapodására, minek 
kivitelével Kelemen Lajos, Bikfalvi  Ferenc és Fá 
bián György tagtársak bízattak meg, hogy egyet" 
értve városunk nagyérdemű polgáraival, a tnódo-" 
zatokat állapítsák meg. Kiadt 1 megbízás folytán 
a titkár. 

— A dévai áll. tanítóképzőnél a képesítési 
vizsgálatok f  évi julius hó 1 és következő napjain 
tartatnak. A jelentkezni kivánók, az e tárgyban 
kiadott szabályrendelet 3. értelmében folyamod-
ványaikat adják be junius hó íó-áig alólirt igaz-
gatósághoz. Déván 1879. május 19-én. — A kép. 
igazgatóság. 

— Szeged szebh lesz, mint volt! A rombadőlt 
városban az építkezési kedv előmozdítása végett 
több hazafias  főúr  s ezek között József  főherceg 
szándékozik palotát építtetni. Az erre vonatkozó 
eszmecsere végett egyelőre Bakay Nándor ország-
gyűlési képviselővel tették magukat érintkezésbe. 
Ugyanonnan irják, hogy a Matyér felől  az ár le-
folyása  oly csekély, hogy Dorozsma eddig árvíz-
től megkímélt részét is komoly veszély fenyegeti. 
E végből komoly tanácskozások tartatnak. 

— Az erényhősök városában, Berlinben ismét 
egy vérlázitó tett követtetett el. Bizonyos Ivühnke 
egy öt éves leánykán erőszakot tett s azután meg-
fojttotta.  Azembertelen 29 éves, nős s egy har-
madfél  éves gyermek atyja. Elfogatása  hirére oly 
nagy volt az ingerültség, hogy a rendőrséghez vivő 
kocsit kövekkel dobálták s a nép boszujától csak 
nagy erőfeszítéssel  lehetett megmenteni. 

— A ki 50 évig mindig szaladt. Hager Mihály 
pozsonyi levélhordó e hó 13-ikán ünnepelte 50 éves 
szolgálati idejének jubileumát. Déli 12 órakor az 
összes tisztikar és a szolga személyzet összegyűlt 
az igazgatósági tanácsteremben, hol áz ünnepelt-
nek az összes tisztikar és szolgaszemélyzet által 
aláirt nemzeti szalagos díszes emléklapot és ezüst-
serleget nyújtottak át. Hager nem rég ő felségétől 
az ezüst érdemkeresztet nyerte. Bár egy félszá-
zadon át folyvást  talpon volt és néhány százezer 
levelet hordott s/.ét, folyvást  a legjobb egészség-
ben van s a legpontosabban teljesiti kötelességét. 

— Hetvenkét esketési eset — egy napon. A 
fővárosban  e hó 11 -én nem kevesebb mint hetven-
két esketés fordult  elő. 

— A szegedi vizkárosullak javára Szörcsén a 
„kerekszerdetben" folyó  1879. jttniushó 2-án tánc-
ivigalomm.il összekötött majális lesz. 

— Miért h'úeg az ideifavnsz.  Egy Bostonból 
jött magán levélből, melyet egy nem rég Német-
országból Amerikába utazott egyén irt, kiemeljük 
a következő érdekes jelentést, mely körülbelül 
megadja az ez idei hideg időjárás magyarázatát. 
A gőzös, melyen az utazó Amerikába átkelt, az 
északi szélesség 6o-ik foka  körül nagy tömeg uszó 
jéghegygyei találkozott, mely az északi sarkvi-
dékről indulva lefelé,  helyenként anynyira elárasz-
totta a tengert apró jégtörmelékkel, hogy a hajó 
alig bírt azon keresztül törtetni. 

— Egy vasúti hid felépítése  íi  óra alatt. A 
„Railroad Gazette" közleménye szerint nem régen 
reggeli 6 órakor leégett a Kansas-Pacific  vasút-
nak a Soldier folyón  átvezető hidja. Ugyanaz nap 
délig már az összes, az újból felépítéshez  megkí-
vántató anyag a helyszínére volt szállítva, s a 
helyreállítási munkálatok 50 munkás által meg 
is kezdettek és pedig oly serényen, hogy a hiti 
már legközelebbi nap reggelén 5 óra 40 perckor 
teljesen készen állott. A vasúti rendes közlekedés 
tehát a tüz után 24 óra alatt ismét felvétethetett 

— Májusban megfagyott,  E hó io-én egy stre-
anovi ember, ki valami hir megvitelejvégett Pribys-
leuba küldetett, hazafelé  tértében megfagyott.  Az 
illető ittas állapotban egy árokba esett s 'másnap 
megfagyva  találták. Azon vidéken annyi hó esett 
a mondott éjjel, hogy több helyen hófuvatagok 
képződtek. 

- - Tűz Uj-S/.egedeu. Tüz volt Vasárnap este 
6—7 óra közt Uj-Szegeden. Bakay Nándornak a 
Sótér-féle  házban összehalmozott kender és csepüje 
gyuladt kí és pedig, mint kiderült, vigyázat-
lanságból. Egy süket köteles legény a nevezett he-
lyen pipára gyújtott s az égő gyufa  feje  belepat-
tant a kóc és csepü közé. A legény ezt be is is-
merte a szolgabiróságnál, minek folytán  letartóz-
tatáák. A tűz tovább terjedésének megakadályo-
zása Lakar Mihály uj-szegedi csendbiztos erélyes-
ségének köszönhető. 

— Borzasztó szerencsétlenség történt a keleti 
vasút vonalán, NagyVárad alatt. Ugyanis nevezett 
pályán uj síneket raknak le mostanái an s itt több 
napszámos foglalkozik.  A pályafelvigyázó  vezette 
a munkát, s midőn épen valamit mutatni készült, 
égő szivarja végit eldobta. A szivardarab után 
három ember ugrott egyszerre, mindegyik félre 
akarván lökni a másikat, hogy a kis bagót fel-
kaphassa Ezek egyikét ugy lökte meg a másik 
kettő, hogy épen oda esett, a hol a szeget verte 
egy harmincfontos  kalapácscsal az alap gerendába 
egy napszámos. Az elesett ember feje  épen az 
ütés előtt jutott a fába  verendő szegre. A napszá-
mos már nem birta visszatartani a kalapácsot s 
igy a lehetőleg mérsékelt, de mégis súlyos ütés a 
szerencsétlen fejét  érte, mely három helyen hasadt 
meg. A szerencsétlen napszámos még élve szállít-
tatott a kórházba s most mindenkit arra kér, hogy 
ha meghal, miatta senkit se zárjanak be, mert a baj-
nak az ő kapzsisága volt az oka. 

— • Neorolog. Sz. Udvarhelyi királyi törvény-
széki biró gvergyó- szent-miklósi Gyürfi  Titus a 
maga, s számos rokon nevében mélyen megszomo-
rodott szívvel tudatja, hogy elfelejthetlen  kedves 
neje G y ü r f i  T i t u s n é , született Demeter Róza 
folyó  hó 12-én d. u, 3 órakor idült szívbaj követ-
keztében, élete 36, boldog házasságuk 11-ik évé-
ben, megszűnt élni. 

— Adakozások, a szegedi és Tiszavidéki viz-
károsultak javára, — községenként kimutatva, — 
mely is 3205I879. szám alatt a nagyméltóságú be-
lügy miniszter úrhoz mint első küldemény fel  is 
terjesztetett. Karatna községéből 40 frt.  57 kr. Vo-
lál 14 frt  43 kr. Alcsernáton 76 frt.  43kr. Felcser-
náton 16 frt  4 kr. Várhegy 1 frt.  46 kr. Lécfalva 
52 frt.  56 kr. Feltorja 24 frt.  Dálnok 24 frt.  66 kr 
Albis 10 frt  21 kr. Mátisfalva  3 frt.  3 kr. Alcser-, 
náton- g. k. egyház 2 frt.  Ikafalva  7 frt.  14 kr 
Uzon 120 frt  95 kr. Uzoni ev. ref.  egyház község 
20 frt.  az ezüst mennyegző alkalmával 5 frt:  51 kr. 
Bikfalva  37 frt.  55 kr. Ny én 22 frt.  60 kr. Szacsva 
8 frt-  t kr. Kádár Lajos iskola tanitó által az is-
kolás gyermekektől 1 frt  5 kr. Bodzái körjegvzé 
által 57 frt  73 kr, Málnás 4 frt.  Mikóujfalu  és 
Bikszád 28 kr. 17 kr. Ilyefalva  98 frt.  50 kr. és 
egy ezüst húszas Aldoboly 60 frt  Szemerja 29 frt. 
70 kr. Sztkirály 16 frt.  21 kr. Gidófalva  105 frt. 
8 kr. Etfalva  30 frt.  80 kr. Zoltán 18 frt.  25 kr. 
Fotos 21 frt.  Martonos 17 frt.  Kilyén 31 frt  64 kr. 
Kökös .34 frt.  69 kr. Zalán 6 frt.  56 kr. Oltsz^m 7 
frt.  Besenyő 5 frt.  85 kr. Angyalos 5 frt  10 kr. 
Eresztevény 4 frt.  59 kr. Bodok 10 frt.  Köröspa-
tak 42 frt.  17 kr. nrkos 32 frt  21 kr. Káinok 6 frt. 
61 kr. Csomortán 2 frt.  39 kr. Oroszfalu  7 frt  73 
kr. Ozsdola 24 frt.  98 kr. K. Martonos ti frt  3 kr. 
Sárfalva  7 frt  5 kr. Peselnek 48 frt.  7 kr. Szász-
falu  6 frt.  71 kr. Szárazpatak 13 frt.  41 kr. Szt-
Katolna 62 frt.  95 kr. Az ezüst mennyegző napján 
Árkosról 3 frt.  50 kr. Aldoboly 1 frt.  3 kr. Mar-
tonfalva  25 frt  20 kr Márkosfalva  39 frt.  88 kr. 
Zabola 51 frt  35 kr. Barátos Cofalva  és Telek 26 
frt  20 kr. Kovászna 32 frt  60 kr. Gelence 36 frt. 
59 kr. Dálnoki leányiskolától 3 frt  Szotyor 43 frt. 
75 kr. Összesen 1609 frt  87 kr. és egy ezüst 
húszas. 

— Mai számunkhoz mellékeljük Bécsben 
lakó hazánkfia  Olysai Sándor vállalatáról szóló 
körözvényt. Ajánljuk e derék magyar embert ol-
vasóközönségünk szives pártfogásába. 


