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III. 

Azon örvendetes mozgalom, mely az ipar-
fejlesztés  és az iparos tanoncok oktatása tár-
gyában épen a legfelső  körökben megindul, 
kell, hogy mindenkinek lelkében a legszebb 
reményt ebreasze fel  iparunk jövőjére nézve 
Hanem aztán kár lenne, ha itt is mint sok 
más dolognál csak a dictioknál, vagy a hir-
lapi vélemény nyilvánításoknál maradnánk. Még 
szomorúbb dolog tenne, ha az ipari szakisko-
lák felállításánál  a kormány elhumarkodná a 
dolgot, mint tette több rendű és rangú iskolák 
felállításánál  s a végén be kellene látni, hogy 
a kiadott töke korántsem hozza be azt a ka-
matot. melyre előre számítottak Iskolák felalli 
lásánál a kormánynak uzsorásnak kell lenni, 
mennél nagyobb kamatot kell követelné, mert 
céljí t csak ekkor érheti el. 

A közelebbről összehívott enquete tanács-
kozásaira nézve csak nem minden lap meg-
tette észrevételeit. Látszik, hogy sem egyik, 
sem a másik nem ismeri az iparos életet, vagy 
ha igen is, azt a fővárosi  iparosok utan itélí 
meg. Elhiszem, hogy az enquete tagjai között 
voltak iparosok is, de mindenesetre olyanok, a 
kik egy vidéki mesterember viszonyait ép oly 
kevéssé ismerik, mint azon tanf-ifiak,  kik az 
iskolai életen kivül egyebet ismerni nem akar-
nak. Mikor az állami népiskolák tantervet meg-
készítették, akkor is azon gondolatban vo tax 
a tamerv készítő urak, hogy minden kis, fold-
miveléssel foglalkozó  falu  Budapest, hol a gyer 
mekek négy éves koruktól elkezdve különböző 
mesterek lelügyelete alatt szakadatlanul tanu-
lással foglalkoznak  : készítettek azután egy 
ohan tantervet, melyet a tanitó a kiszabott 
terjedelemben vagy nem taníthat el, vagy ha 
el is, de csak felületesen,  a szegény tanuló 
pedig egészen beleszédül. Ebből következik 
aztán az, hogy ha gymnasiumba kerül vagy egy 
kőzülök, rendesen unják a tanulást és nem rit-
kán n felekeze  i iskolák növendékei mögött ma-
radnak. 

Ügyelnie kell tehát a kormánynak az ipari 
szakiskolák felállításánál  arra, hogy előbb oly 
tanerőket képeztessen a kik képesek lesznek 
az elébök szabott feladatot  megoldani, azután 
oly tantervet készítetni, mely felölelje  a k s 
városi iparosok érdekeit is, és az minden izé-
ben keresztül vihető legyen Ha azok, a kik e 
nemzeti ügy keresztül vitelén munkálkodnak el-
hamarkodják a dolgot, számot nem vetve sem 
az ország pénzügyi helyzetével sem az egye-
sek érdekeivel : oly bünt követnek el, a me-
lyet megbocsátani soha sem lehet. 

Fölmerült az enqueten azon kérdésis, hogy 
a felállítandó  ipari szakiskolák költségeit ki 
hordozná. A vélemények oda irányultak, hogy 
első sorban a községek és maguk az iparosok 
azután a kormány fadeznék  a kiadásokat Ha 
az iskolaügy igy vitetnék keresztül az soha 
eredményre legalább a mostani viszonyok kö-
zött nem vezetne, és a kormánynak elébb uiobb 
az igy fenntartott  iskolákat be kellene zárni 

Részemről nem is találom célra vezetőnek 
sok iparos iskola feállitását,  legalább oly alak-
ban neír, mint azt az enqueten beterjesztett 
programm kívánná. És nern ís csodálkozom egy-
lelől azon, hogy az iparosok naponként két-
liárom órára nem eresztik tanoncaikat iskolába 
másfelől  nem értek egyet a ,.Nemzeti Hirlap" 
azon véleményével,  hogy a tanoncok 1 2 - 1 5 
éves korukig iskolába járjanak több órán át ; 

bármenyire szivemen fekszik  is a nevelésügy. 

Rég kimondott igazság az, hogy két urnák 
szolgálni nem lehet Va jon mit gondolnak az 
intéző urak, hogy milyen iparos lesz abból 
suszter, lakatos vagy asztalos, a ki a mostani 
ipartörvény korszakában a helyett, hogy a mű-
helyben munka után látna, iskolába jár magyar 
nyelvtant, vagy német gramatikát taniflni.  Váj-
jon milyen mezei gazda lenne az, a ki a he-
lyett, hogy a mezőn ülne s végezné gyakor-
latilag a szántást, beülne egy tanterembe, hogy 
ott neki magyarázzák azt, hogy a gazdának 
most kellene szántani igy meg igy, vagy cseléd 
conventiót készíteni 

A mult számban kimondott nézeteimit a ta-
noncok oktatására nézve most is fenntartom,  s 
midőn elébb az ipari iskolákra nézve megjegyzé-
seimet megtettem, korántsem azt akartam azzal 
mondani, hogy én azoknak nagy mennyiségben 
való felállítását  pártolním. Elvben egyetértek 
az enquet tagjaival, de a kivitel módozatait, is-
merve a ^iszonyokat nem helyeselhetem. 

Hajtsa végre a kormány azon törvényt a me-
lyet az iparos tanoncokra hozott. Ügyeltessen 
arra, hogy egy mester se fogadjon  fel  oly tanon-
cot, a ki a törvényszabta iskolákat el nem végezte 
Ha nincs elég erélye ezt végrehajtani, akkor épen 
ugy nem fog,  vagy m >g kevésbbé bo.djgulni a 
célba vett szakiskolák törvényének végrehajtásá-
val, a mennyiben ez a mestertől több áldozatot 
kiván, a tanoncnak pedig töbo alkalmat nyújt ar-
ra., hogy a műhelyt kerülje. 

Nézetem, ismételve a már mondjttikic ola 
irányul, hogy a tanonc végezzen felső  nipiskolát, 
de annak tanterve módosítassák, faluhelyeken  a 
népiskola 6 osztályának bevégzése is elég lenne 
a többit majd a tanonc társadalmi uton kipótolná. 
A hol alkalom nyílik a 4 algymaasialis osztály 
bevégzése után lépjen az iparos térre, mint teszik 
is már sokan. Állitson az állam azután két, vagy 
három oly magasabb iparos tanintézetet, a mely-
ben az ipar különböző ágaira tekintettől, tanmű-
helyek legyenek berendezve. Ha a tanoc az inasi 
évek lejárta után mig három évig valamely m'i-
helybe dolgozott, lépjen ezen felsőbb  tanintézetbe, 
a kinek erre módja nem volna, az mint jeleztem 
két évig legalább menjen külföldre,  vagy honi 
mesterek műhelyébe do'gozni, a többit azátán pó-
tolja társadalmi uton. Ezt pedig ugy érné el, ha 
az ipartestületek erkölcsileg kényszerítenek magu-
kat hetenként legalább kétszer összegyűlni s szak • 
avatott felolvasások  után ismereteiket bővíteni. 

Ezen tárgyra egyébbiránt még vissza fo-
gunk térni. 

rzü. 

* Az adók befizetése  M igyarorizá^on, — mint 
a „Frdbl-„-nak jelentik — oly kedvezően alakul, 
hogy május havában a bevétel 800.000 frttal  meg-
haladta az előirányzatot és junius havában is 
íooooo frtnyi  bevételi többlet várható. Az állam-
pénztár kedvező helyzete folytán  és mivel a pénz-
ügyminiszter szükségletei decemberig fedezve 
vannak, az aranyjáradék konzorcium, mely külön-
ben is már csak csekély készlet felett  rendelkezik, 
felfüggesztette  műveleteit és azok az év vége előtt 
aligha fognak  ismét megindittatni. 

* Józsel főherceg,  Gráff  adlatus, báró Nyári 
kamarás, Pakor alezredes s még egy pár honvéd-
tiszt kíséretében e hó 9-én érkezett Miros Vásár-
helyre. Az indóháznál Bauer altábornagy, Ghycy 
és Henneberg honvéd tábornokok, Mangesius ez-
redes, Janki őrnagy fogadták  Ő Fenségét a kato-
naság részéről, mig a város nevében a polgármes-
ter üdvözölte a magas vendéget, ki három napot 
szándékozik tölteni a városban. Az isteni gond-
viselés áldja meg ő Fensége lépteit ! 

Aleko basa és a porta kőzt még mindig foly-
nak a magyarázgatások. A Kelet Rumélia kor. 
mányzója igyekszik magát tiztázni szitán te -

kintélyén elkövetett sértés miatt, A porta főleg  a 
zászlókérdést veszi komolyan. Aleko basa pedig 
azzal mentegetőzik, hogy a nemzetközi bizottság 
határozta volt 1 szótöbbséggel a török zászló ki-
tűzésének elhagyását, hogy eként a bolgárok iz-
galma lecsöndesüljön. Konstantinápolyban azonban 
tagadják a nemzetközi bizottság jogát, hogy ily 
fontos  elvi kérdést egyszerű többséggel döntsön 
el, miután a nagyhatalmas. már előre megállapi 
tották, hogy ily kérdéseknél a szavazatok egy-
hangúsága szükséges. Anglia és Ausztria-Magyar-
ország, melyeknek képviselői e szavazásnál kisebb-
ségben maradtak, a porta felfogását  támogatják. 
— A kelet ruméliai kormány tagjait illetőleg Aleko 
basa „sajnálkozását" fejezte  ki, hogy a porta meg-
ütközött azon, hogy a kormány tagjai csupa bol-
gárok : Aleko basa bizonyítgatja, hogy a főbb  ál-
lomásokra csak a bolgárok közt talált alkalmas 
egyéneket, de a vidéki állomások betöltésénél fi-
gyelemmel lesz a többi nemzetiségekre is, sőt már 
ki is nevezett három mohamedán kerületi főnököt. 
A porta egyelőre kénytelen lesz bsérni e ma-
gyarázatokkal s a helyzettál, melyet számára 
Oroszország teremtett. 

A görög kérdés megoldásáról még mindig 
csak beszélnek, „eszméket cserélnek," a nélkül, 
hogy komolyan hozzá fognánas.  A tervezett tár-
gyalások vezetéséről a török részről Eszad bej 
neveztetett ki s párisi tudósítások szerint Wad-
dington még mindig reméli, — ho^y a nagykö-
vetek bizalmas értekezlete sikerre vezet, sőt Jani-
nát is megszerzi a görögöknek. De azon körülmény 
ho^y az értekezlet nem lesz tulajdonképen hiva-
talos jellegű, hanem inkább csak jó tanácsot fog 
adni a vitatko'.ó feleknek,  lényegesen csökkenti a 
/eszélyt a portira nézve : illetékes körökben m-ig 
vannak győződve, hogy Janina megmarad Török-
országnak. 

0 • is< i'-iz-igb-iu az ostro náliapotot mindig 
ujabb meg ujabb kerületekre terjesztik ki, de an 
nak kevés nyoma mutatkozik hogy a katona 
uralommal mást, mint pillanatnyi csendít elérni 
tudnának. Mily nagymérvű a félelem  a felsőbb 
körökben, eléggé kitűnik a „Poll. Corr." egy fél-
hivatalos közleményéből, mely szerint „az orosz 
sajtó a f;nforgó  viszonyok közt kénytelen ellhal-
gatni mindán, az udvarra vonatkozó hireket, msrt 
a rosszakaratú elemek tagadhatatlanul még min-
dig létezvén, hazafias  kötelesség titokban tartani 
előttük a cár uti terveit. Ez okból történt, hogy 
az orosz sajtó semmit sem tudót a cár berlini ut-
jának elmaradásáról, valamint arról sem, hogy a 
cár junius 9-én Livádiából visszatér Zirszkoje Sze-
loba." — Ez valóban megható viszony az uralkodó 
és nép közt. Nem kevésbbé jellemző, hogy az 
orosz nép mind tömegesebben kezd kivándorolni, 
s nemcsak egyes családok, hanem egész községek 
elköltöznek messze keletre, az Ura! vadonaiba, 
hol kevésbbé vannak kitéve a kormány atyáskodó 
felügyeletének  — Hogy azonban a kormány poli-
tikája általában nem fog  változni, annak elég bi-
zonysága a cár legújabb rendelete, mely szerint a 
most fölvett  300 millió rubelnyi kölcsönből 200 
millió a hadsereg ujabb felszerelésére  fordit-
tandó. 

Egy ujabb lépes a szekely hazi ipar 
erdeKeben. 

Hogy a székelység életrevalóságát, munkás-
ságát és szorgalmát dicsérni és becsülni is tudták 
mindenhol, ez mir régi érdemünk, de hogy most 
az ipar különböző ágaiban is fejlődésnek  akar in-
dulni, ez egy oly kizárólagos érdemünk, melyet 
ha mi magunk nem kezdettünk volna ébreszteni 
és áldozattal is eredményre juttatni, nem beszél-
hetne senki oly dicsérőleg a székesfehérvári  kiál-
lításon bemutatott cikkeinkről, melyet hallanunk 
oly jól esik nekünk. 

És itt is bebizonyult a társulási, az egyesületi 
eszmének életrevalósága mely egyedül képes az 
„összetett erők" alapján sokat, gyakran nagyot te-
remteni. 

Ilyen társulat Háromszéken a „házi iparegy. 
let" ilyen a „székelymüvelődési és közgazdasági 
egylet" az egész székelységre nézve, mely csekély 
anyagi erejével, de a központi választmány buzgó 
intézőivel élükön folyton  munkálódik székelysé-
günk jóllétének fejlesztésén. 

Egy ilyen lépés jelenben is a központi választ-
mánynak egész terjedelmében alább közölt leirata 
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a vidéki válaszmányhoz, melyben is az egylet kész-
nek nyilatkozik saját költségén egy fiút  a váci 
kosárfonó  tanműhelyben kiképeztetni. 

A kosárfonás  nálunk divik, de csak nagyon 
egyszerű és régi kezdetleges minőségében, mely-
ben már rég. túlhaladott minket a világ, úgyhogy 
a házi szükségre használt csinosabb kosarat is más 
helyről hozzák be mihozzánk eladásra. 

Kosár és kefekötési  tanműhely állíttatott volt 
fel  a kézdivásárhelyi felsőbb  népiskolához, de an-
nak is tanítója elhalálozott, s eredményt vajmi ke-
veset tudott felmutatni.  De nem is mutathatott, 
mert a kosárfonás  mesterségének jól betanításához 
mint a leirat is tanúsítja 3 év szükséges. Szüksé-
ges nem csak a fonásnak  megtanulása, hanem meg 
annak is, hogy mely vesszőfajtáDÓl,  mily kosarat 
lehet fonni  és amazokat miként tenyésztik s a 
vesszőt miként kell alkalmassá tenni stb. És ehez 
idő kell s adassék is meg a kellő idő arra, hogy 
azután egy képzett szakembert nyerhessen házi 
iparunk 

De azután azon szakembernek is alkalmat 
kell nyujtanunk arra, hogy tanulmányait értékesít-
hesse, t. i., hogy műhelyt állithasson és abba ta-
nulókat kapjon, kik azután mint a mézhordó mé-
hek, széthordják mindenfelé  iparunknak tudomá 
nyát, hogy majdan egy pár év múlva a hosszú, 
viharos teleknek unalmas óráit és gyakran haj l 
nyomorait egy hasznos náziiparcikk munkája fogja 
rövidíteni. 

De hogy ezen jövő beköszönhessen, gondos-
kodnunk kell most arról alkalom nyiltával, hogy 
a kosárfonás  megtanulására, arra alkalmas, tehet-
séges és mindenek felett  hajlammal biró tanuló 
küldessék fel.  S miután felsőbb  népiskoláink van-
nak épen arra hivatva, hogy iparosságra képezze 
nek tanulókat, ezért azoknak gondnokságai fel  is 
hivattak, hogy egy-egy tanulót ajánljanak a vidéki 
választmányhoz, mely is azok közül kiválasztva a 
lehető legalkalmasabbat, azt telhetőleg azonnal 
útnak fogja  indítani. A közérdek szempontjából 
közöltük ezt a nagyfontosságú  lépést; a leirat pe-
dig igy hangzik : 

Tisztelt vidéki választmány l 

Egyesületünknek egyik főtörekvése  lévén a 
székely földón  a házi ipart terjeszteni és fejleszteni 
a központi választmány elhatározta, hogy mostan-
tól kezdve három éven át három székely fiút  a 
váci kosárfonó  tanműhelyben a kosárfonás  minden 
neméiben kiképeztet, egyesületünk pénztára fizet-
vén a három növendékért az ellátási köttséget, 
valamint az uti költséget iskész érettök fizetni  : 
azt azonban óhajtaná a központi választmány, hogy 
rr.házatjokról (fejérnemüt  s ágyneműt is beloszá-
mitva) a három év alatt magok a"növendékek, 
vagy azok szülői gondoskodjanak, 

A növendékek életkora legalább 12, s leg-
fennebb  19 év kell hogy legyen továbbá szüksé-
ges, hogy az elemi iskolai tantárgyakban, s külö-
nösen olvasás-írásban és számolásban jártassággal 
birjanak. 

Midőn a fennebbiekről  a Jtisztelt vidéki vá-
lasztmányt értesítjük, egyszersmind tisztelettel fel-
kérjük, hogy miután a központi választmány meg-
állapítása szerint a kiküldendő három székely fiu 
egyikének Háromszék megyeinek kell lennie, szí', 
veskedjék belátása szerinti uton és módon az irt 
célra egy alkalmas székely fiu  kijelölése iránt le-
hető rövid idő alatt intézkedni s arról minket ér-
tesíteni. Az illető ifjúnak  kijelölése és aztán feljö-
vetele azért sürgős, mert az emiitett tanműhely -
ben a tanév f.  évi julius 1 én már megkezdődik s 
jó lenne, ha ezen időre a három székely fiu  is az 
intézetben elhelyezve lenne. 

E tárgyban teendő válaszát, illetőleg javasla-
tát kérve és minél rövidebb idő alatt elvárva, ha-
zafiúi  tisztelettel vagyunk a tisztelt vidéki választ-
mánynak : 

A székely mivelődési és közgazdasági egye-
sület központi választmányának Budapesten május 
hó 23-án 1879, tartott üléséből. 

alázatos szolgái 
Hajós Jauos, Buzogány Áron, 
egyl. elnök. , egyl. titkára 

A brassói „Gazetá"-ból. 
A „hazafias"  bassó „Gazetta Transilvaniei" 

junius 3-án kelt 42-ik számában ismét csak a ma-
gyarnyelv tankötelezettségéről szóló törvénycikkről 
vezércikkezik s következő épületes dolgokat ír : 

„Miután a törvénycikk,  a melylyel a magyar-
nyelv, mint tanköteles tárgy behozatott a mi nép-
iskoláinkba, már érvényre emeltetett, kérdezzük, 
vájjon a magyarországi és erdélyi román nép hely-
zete szenvedett-e ez által valami változást ? Azt 
hisszük e kérdés nem felesleges,  hanem nagyon is 
szükséges, mert csakis ugy leszünk képesek hü 
képet formálni  magunknak azon magatartásunkról, 
melyet a jövőben követnünk kell, hogyha a jelen 
helyzetet folytonos  vizsgálódások tárgyává tesszük. 

Olvasóinknak alkalmuk volt a tekintetbeni 
véleményünket régebben megismerhetni. A ma-
gyarnyelvről való törvénycikk,  a mely a mult^na-
pokban nyert szentesítést, egy ujabb gyűrűt ké-
pez azon hosszú láncban, melylyel nemzetiségünk 
lábai és kezei megköttettek hogy a haladásban egy 
lépést se tehessen előre. Ez az egész a mit a 
fennemlitett  kérdésre felelni  lehet. Népünk hely-

zete ezen törvény által csakugyan változott a 
mennyiben egy néhány percentel súlyosabb lett. 

De kérdezhetné most valaki, hogy miért csi-
náltunk annyi oppositiot, hogyha ezen törvény csak 
toldaléka az ellenünk hozott eddigi törvényeknek ? 

Könnyű volna erre is megfelelni.  Az első és 
a legsúlyosabb csapást szenvedtük, mikor az unió 
törvény létrejött, ezt pedig követte a többi, a 
melyek által jogkörünk m nd inkább szűkebbre 
szoríttatott. Következett  azután egyr szünet az el-
lenséges indulatu törvényhozó testületben, a mely 
jól esett nekünk, mert kiheverhettük legalább a 
sok csapást. Némelyek azt remélték, hogy idővel 
a sok seb be fog  heggedni és a román nép hely-
zete jobbra forduland.  Az ő reményeik a magyar 
törvényhozás azon intézkedéseire voltak alapítva, 
melyek hogyha gonddal alkalmaztatnak, még némi 
menhelyül szolgálhattak volna nemzetiségi fejlődé-
sünknek. Azonban egyszerre elleneink fölemelték 
kezüket, hogy reánk ujabb csapást mérjenek. Nem 
volt-e természetes, hogy kiálltsunk s védjük ma-
gunkat az ujabb merénylet ellen ? 

Ez ügynek azonban más oldala is van. A mi 
egyházi és iskolai autonomiánk az egész a mi még 
jogaink hajótörésébő meg van. E törvény által 
azonban megtámadtatik és hatalmason egyensulyoz-
tatik ezen autonomia. Legfőbb  kötelességük volt 
főpásztorainknak,  miszerint en-iek megmentésére 
siessenek. Egyházunk fejei  többé nem hallgathat, 
tak, midőn a fejsze  a lábuk alatt levő galyra irá-
nyoztatot. A nép megadta nekik az erkölcsi se-
gélyt és hogyha mindezek dacára fáradozásaik  si-
kertelenek, ennek oka semmi összefüggésben  nem 
áll magatartásukkal. 

Igy tehát főpapjaink  ezen legutóbbi aetioja 
a néptől elszigetelve nem maradt, mert a nép 
minden alakban nyilvánította ezen oppositióval 
szemben való egyetértését, hanem azért mégis egy 
szűkebbre szabott actió maradt, a melynek az volt 
célja, hogy megvédjen egy uj vesrélytöl, a mely 
az egyházi autonómiánkat fenyegeti.  A román nem-
zetiség azonban enynyivel meg nem elégszik, de 
kell, hogy minden erejét összpontosítsa, és hogy 
megkettőztetett kitartással harcoljon, mitf  minden 
állami, közéleti téren egyenjogositva nem leend 

Ilyennek tekintjük mi a helyzetet most, mi-
dőn a magyar nyelv tankötelezettségéről szóló 
törvény érvénynyé emeltetet\ 

A székelyföld  a sz.-íehérvári kiállitáson. 
— A „Kelet" után. — 

II. 
A székes fehérvári  háziiparkiállitásnak egyik 

legfeltűnőbb  részét kétségtelenül a hosszufalusi 
tanműhely faragványai  képezik, melyeket már 
Kolozsvártt volt alkalma a nagy közönségnek is-
merni. Minden elfogultság  nélkül kimondhatjuk, 
hogy ilyen munka nincs több a kiállításon, habái 
ezzel még nincs az mondva, hogy a faragványok 
a tökéletesség legfelsőbb  fokán  állanának ; még 
némi bizonytalanság, s a surlópapirnak gyakori 
használata vehető észre e tárgyakon s hogy mégis 
a legkitűnőbbek, az csak azt bizonyítja, miszerint 
a fával  megáldott Magyarországon a faragászatnak 
lélekneinesitő szép mestersége, mint iparág nem 
létezik s igy természetesen azok sem léteznek, a kik 
e téren nagyobb bravourt fejtenének  ki. Tanítvá-
nyoktól, pórgyermekektől azonban, a mint ezt sok-
szor elismertük, a hosszufalusi  faragványok  re-
mekmüvek s büszke lehet rá tanítójuk. 

Annál gyarlóbbak a kézdi-vásárhelyi iskola 
készítményei, mi előttünk annyival megf'ghatatla-
nabb, mivel ez iskolának, egy szakmáját kitűnően 
értő tanítója van. A mit e tanműhely kiállított 
csak gúnyja a faragásnak  s a mint már eddig 
kárba ment a ráköltött 5 ezgjr forint;  szemétre 
dobott pénz, a mit ezután kiadnak. Legokosabb 
volna a tanműhelyei vagy rögtön megszüntetni, 
vagy idején egy uj tanerőt alkalmazui a régi he-
lyébe. Ép ily kevéssé nyilatkozhatunk hizelgőleg 
ezen oskolánál készített kosárkötő munkákról, 
Nem egyéb ez, mint a háziipar compromittálása a 
tanítványok és a közönség előtt egyaránt. Azok, 
a mint kilépnek az életbe, arról fognak  meggyő-
ződni, hogy tanulmányaiknak egy fillér  hasznát 
sem vehetik, ez pedig az iparoktatás ellen fog  ki-
kelni. Jobb semmit sem tanitni, ha nem lehet 
tökéletes és versenyképes, a mit előállítunk, 

Az erdélyi részekből rendszeres tanműhely 
kiállításaként még csak az erdélyresziiparfejlesztő 
egylet inarosludasi kákafonó  és b-hunyadi gyer-
mekjátékkészitő szaktanmühelyeinek készítményei 
szerepelnek, még pedig mind a két iparág egyet-
len a k állításon s ha az egyesület detailban is 
árusitná készítményeit, több száz darabra menő 
szatyrat és gyermekjátékot adhatott volna el. 

Mint népipar, érdekesek a sz.udvarhelyi 
szőttesek, talán a legtartósabb ily nemű kelmék 
melyek Kolozsvártt is szép keletnek örvendenek. 
Nagy hiányuk azonban a rut színezés, mire nézve 
nem ajánlhatjuk eléggé a sz- udvarhelyieknek,  hogy 
forduljanak  fonalaikkal  az államsegélylyel berende-
zett s.-szentgyörgyi festődéhez,  hol igen olcsón s a 
Székesfehérvárit  kiállított minták tanúsága szerint 
nagyon szépen festetnek  a fonalok.  Az egész ud-
varhelyi szővészetre nézve, mely a legnagyobb 
mértékben megérdemli a támogatást, magasztos 
hivatást lesz betöltendő a csak most alakult ud-

varhelyi iparfejlesztő  egylet, a mely épen egy 
szövészeti műhely felállítását  tűzte ki céljául. 

Egy másik speciálitása Székely Udvarhely-
nek az özv. Lakatos Jánosné által kiállított tapló 
táskák, dohány-,szivartartók s egyéb csecsebecsék 
ritka csinynyal és ízléssel kiállítva. Eddig a tapló-
ból csak kalapok készíttettek no meg more pátrió 
tüzet adtak a szűz dohánynak (azt mondják, a tra-
fikot  nem is tartja érdemesnek meggyújtani a tapló) 
de ez, a mi a kiállításon szerepel, már valóságos 
költészete s tapló iparnak.Meleg vasalóval ugya-
nis a vékonyra szelt tapló lapjai sötétebben vilá-
gosabban megbarnitattnak, ezekből pedig virágo-
kat, leveleket vágnak ki s több szinü darabból, 
arany, ezüst, fonállal  és gyöngyökkel  egész virág-
csokrok illesztetnek egybe, a melyek aztán egy 
szép sávos taplóból készült s piros selyemmel bél-
lelt táskán pompáson veszik ki magukat s felta-
lálónőjének, kiváló Ízlését dicsérik. Egy egy ilyen 
táskának 2 frt  az ára s a kiállításon egymásra 
vásárolják őket. Kár, hogy a tapló az ujiparág 
következtében nagyon kezd fogytii  s a székely 
atyafiak  már sokszo osan felcsapták  az árát. 

Ezekhez még csak a gr. Teleky Miks'tné ál 
tal Kendi- Lónáról beküldött gyönyörű párnacsup 
és asztalnemű hímzéseket kell megemlítenünk, a 
melyeket talán pórleányok himeztek, de a rajta 
levő ízléses formák  ismét szép tanúságai, hogy a 
népnek, a mint fönséges  dalaiban, ép ugy az ál-
tala használt díszítésekben, a költészetnek egy szép 
titokzatos világa rejlik, a melyet némileg ismerni 
és becsülni csak most kezdenek a müveit emberek 
— 3 ezzel bemutatók az erdélyrészi háziipart a 
székesfehérvári  kiállításon, 

Bizony sokkal többet és még szerfölött  ér-
dekes dolgokat lehetatt vóina kiállítani, mert a 
mit felsorolánk,  még korántsem képviseli az erdé-
lyi háziipart. 

VIDÉKI  ÉL£T 
Zí^on, 1879. junius 8. 

A pünkösti ünnepek másod napján egyletünk 
a silány lábon álló pénztár gyarapítására a mltg. 
br. Szentkereszty István ur kegyes engedélyéből 
cserésében majálist rendezett s dacára a változé-
kony időjárásnak örvendetes sikerre vezetett. Szép 
számú közönség jelent meg a majális helyén, kiket 
nagyobb részben nemes jó indulatuk utalt az ala-
kuló és kezdettel küzködő egyszerű falusi  fiatalok-
ból ál ó önkéntes tűzoltók közé s lelkesitették a 
kezdet fáradalmaiban  ; nevezetesen Papolc közön-
sége, mely oly felkarolólag  jelent meg ez egyszerű 
majálison, mi által képes lett egyletünket leköte-
lezni, s bebizonyítani a tűzoltó jelszavak igaz-
ságát : 

„A tűzoltó hős, kinek legszebb bére és jutal-
ma nem a tömeg dicsérete, hanem az önként fel-
vállalt és hűségesen teljesített kötelesség magasz-
tos tudata." 

S községünkben nem is remélt pártolótag 
jelent meg dacára a változékony időnek és jelen-
kezett a pártolási tagságra ; valamint működő tag-
ságra is 19 jelentkezett kikről mind feltételezzük, 
hogy idézett tűzoltói jelszót — ha csak az iskolát 
nem hasztalan járták — fel  fogni  és követni tudni 
fogják. 

A majális esti 8 óráig tartott, mikor a „Ko-
rona" cimü vendéglőbe vonulva, a mulatság éjféli 
2 órakorig tartott. 

Továbbá tiszteletünk kifejezése  mellett sorol-
juk fel  azon pártfogó  urak és úrasszonyok neveit, 
kik jelen majális alkalmával felül  fizettek:  tkts. 
Szöcs Boldizsár ur 3 frt,  Székely Károly 60 kr, 
Domokos Károly 1 frt  Fazakas Miklós 20 kr, 
Bartalis János 40 kr, Konc András 80 kr, Kovács 
János 20 kr. Vajna János 1 frt,  Lázár József  és 
neje 1 frt,  Ilyés Lászlóné 50 kr, Lázár B. B. M. 
és Rózsa 1 frt,  és igy összesen felül  fizettek  9 frt. 
10 krt miért is fogadják  a zágoni önkéntes tűzoltó 
egylet nevében a jelszó értelmében lekötelezett 
indulatunkból származó hálás közönetünket. 

És igy a felülfizetés  összegét hozzá számítva 
a rendes bevétel 68 frt  80 krhoz, teszen az összes 
bevétel 77 frt  90 krt, mely összegből kivonva a 
majálisra tett kiadás összeget 24 frt  Sí krt, marad 
tiszta jövedelem 53 frt  9 kr. 

Végül fogadja  mltsg br. Szentkereszty Ist-
ván ur a majális megtartására cserésében adotc 
engedélyeért, valamint tkts. Szőcs Boldizsár ur a 
táncterem folytonos  ingyenes átengedéseért, mint 
pártoló tagok irányában leendő leghálásabb kö 
szönet nyilvánításunkat 

Lázár Benedek, Csákány István, 
főparancsnok.  pénztárnok. 

S Z I N E S Z E T . 
K.Vásárhely,  1879. jun. 8. 

Kedden (jun. 3.) a helybeli csizmadia ipartár-
sulat zászlószentelési ünnepélyének emelésére dísz-
előadásul adatott Jókai Mór drámai költeménye: 
„Hős Pálffy."  Csinos kis előadás volt; hanem a 
színészek minden igyekezete, melylyel a darabot 
érdekessé tenni törekedtek k á r b a v e s z e t t ; 
mert üres páholyok és padok előtt játszottak, csu-
pán a karzat volt telve a maga közönségével. Az 
érdemes csizmadia társulatból is alig láttánk egy 



pár egyént, pedig ezen előadással Sztupa ur őket 
tisztelte meg. A szinkörben a függöny  legördülte 
után kezdetétét vette a csizmadiák táncmulatsága; 
erről azonban nem szólhatunk, mert nem volt sze-
rencsénk benne részt vehetni ; annyit azonban 
sejtünk, hogy többen voltak, mint az előadáson, s 
hogy virágos jókedvben nem volt hiány. 

Engedje meg szerkesztő ur, hogy szini tudó-
sítói tisztemtől eltérve, megemlékezhessem e he-
lyen magáról a csizmadia zászlószentelésről is. 
Egyebütt már tétetett ugyan róla emlités, de „bis 
repetita valent," tehát nem árt, ha a dolgot a 
„Nemeréd-ben fs  kissé megszellőztetjük. Azonban 
az egész ünnepély sorrendjét tőről-hegyre leirni 
fölöslegesnek  tartván, csupán a legérdekesebbet 
mondjuk el. Ugyanis az ünnepély emeléséhez a 
„k.-vásárhelyi tanitói kör" dalárdája is járult két 
szép alkalmi énekkel a társulat felhívására.  Ez 
eddig rendén van ; hanem az aztán már nincs 
rendéi;, hogy az érdemes társulat (mintegy hála 
fejében  a tett szolgálatért) a szegbeverési aktusnál 
a tanttói kört mellőzte. Mindé i testület képviselve 
volt, csak ez nem. De ha már a tanítói kör mellőz 
tetett is, nem volt volna szabad mellőzni az ipari 
felső  népiskola tanítótestületét. I p a r t á r s u l a t 
és i p a r i s k o l a : testvé ek ; mindkettő az ipart 
műveli, csakhogy az egyik a yagi, a másik szel-
lemi téren mozog. Valóban meggondolatlanság 
volt tehát e testvértestület mellőzése, s az ünne-
pély rendezőjének, — mert tőle eredt — nem igen 
válik dicséretére. Eltekintve ettől, az ünnepély a 
szokásos módon elég rendben fo'yt  le. 

Csütörtökön (jun. 5.) „EGY KATONA  TÖR 
ténete" négy felvonásos  szinmü adatott elég szép 
számú közönség előtt. A darab igen sikerültnek 
mondható. Leginkább kitűntek : Komáromy (Renő 
János,) Zádor Gézáné (Adrién,) Sztupáné (Apátnő 
a nevelő in'ézetből,) Kazalicky (tábornok) és Zá-
dor Zoltán (Saborán őrmester.) A többiekre sem 
lehet azonban kifogás.  Volt is kihívás és taps bő 
ven, tehát mind a közönség, mind a színészek 
megelégedve távoztak a színkörből. 

Szombaton (junius 7.) L. Benkő Jolán juta-
talomjutékául adatott „EGY KÖNNYELMŰ Lü-
ÁNY" Bittnertől; életkép 3 szakaszban, dalokkal. 
Sem magával a darabbal, sem az előadással nem 
vagyunk megelégedve, é.s csodálkozunk, hogy 
Benkő Jolán ezt a vásári bódéba való komédiát 
választotta jutaiontjátékául Mi a birálatnál soha-
sem tévesztjük szem elől, hogy v i d é k i ván-
dor színtársulattal van dolgunk ; azért igyekszünk 
a lehető legszelídebben járni el és sokat elnézünk 
hanem ezúttal kénytelenek vagyunk minden ki 
méletet félretéve,  őszintén kijelenteni, hogy ezen 
előadás még azt a csekélyszámu közönséget sem 
érdemelte meg, a melyet balvégzete ezen este a 
színkörbe vezetett. Voltak ugyan olyanok is, a 
kiknek a darab tetszett, de mi nem az ő, hanem 
a müveit izlésü közönség véleményét tolmácsoljuk 
s ilyen szempontból irjuk a birálatot. Mivel pedig 
— az igazat megvallva — mi e valóban jól szer-
vezett társulatról mindig csak szépet és jót sze 
retnénk mondani, a legőszintébb jóakarattal ajánl-
juk Sztupa igazgató urnák, hogy az ilyen dara-
bokat repertoirjából küszöbölje ki, hiszen saját és 
társulatának jól felfogott  érdeke is azt kívánja. 
Mint már fenntebb  is mondottuk, az előadással 
sem voltunk megelégedve. Nem tudjuk az üres 
padok han,olták e le a személyzetet, vagy pedig 
a darab természete hozta ugy magával, többnyire 
gyengén alakitottak, igazán csak játszottak ; szinte 
látszott rajtok, hogy oly munkát végeznek, a mely 
nem igen van inyökre Csupán Óváryné (Eipelda-
uerné) és talán még Óváry (Malzler serfőző)  vol-
tak az egyedüliek, a kik bele találták magukat 
szerepeikbe. Szathmáry (Flinserl irnok) az első 
jelenetben jó volt, hanem a későbbiekben a többiek 
hibája ő reá is elragadt. Benkő Jolán som volt 
olyan a címszerepben, mint minővel egyéb al-
kalmakkor magát mutatni szokta, látszott rajta, 
hogy e szerep nem neki való. No de szóljunk 
valamit a rendezőségről is. Az ember nem tudta 
nevessen-e vagy boszankodjék azokban a gyö-
nyörűséges tusokban, a miket a rendezőség a tü-
relmes közönség hallérzékének gyötrelmére he-
venyészett. Bajos volna elhinni, hogy létezhessék 
olyan „vad dalegylet" a föld  kerekén, a melynek 
nek eszébe juthatna va'aha ily eszeveszett tust 
produkálni. 

Vasárnap (junius 8.) mintegy kárpótlásul a 
tegnapi darabért adatott Vahot Imre 3 felvonásu 
népregéje, a „Bányarém," meglehetős közönség 
előtt. Miután tudósításom már ugy is hosszura 
r.yult, csak röviden jegyzem meg, hogy a darab 
élvezhető volt, s hogy a személyzet is igen ]ol vi-
selte magát, mintha csak tegnapi gyarlóságát he"y-
reütni iparkodott volna. Kiemeljük ezúttal Kiss 
Pistát (Lőrinc bányászlegény) kinek mind játéka, 
mind éneke sikerült volt, továbbá K. Nagy Ró-
zsát (Margit,) Zádor Zoltánt (Günther bányagróf), 
Óvárynét (Brigitta), Kazalickyt  (Vendelin) és Ko-
máromit (Aknár). Ezúttal Komlóssyval  is (Bole^z-
láv bányamester) meg voltunk elégedve. A közön-
ség gyakori tapsokban és kihívásokban adott ki-
fejezést  megelégedésének. 

Pattantyús. 
K Ü L Ö N F É L É K 

— József  főherceg  Kolozsváron. A „M. P." 
irja: József  főherceg  hétfőn  reggeli rendes vona-

ton utazott városunkon keresztül M.-Vásárhelyre. 
Az indóháznál a hatóság részéről gr. Eszterházy 
Kálmán főispán,  Minorich Károly főkapitány  és 
helyettes polgármester, és két városi tanácsos, a 
közös hadsereg részéről : Timon alezredes, a csend-
őrség részéről Török ezredes fogadták,  ö fensége 
a szalonkocsiból kiszállva, az üdvözléseket barát-
ságosan fogadta,  az elindulásig elmúlt néhány perc 
alatt nyájasan társalgott, s midőn a vonat tovább 
indult, a szép számmal megjelent közönség éljen-
zését katonás köszöntéssel viszonozta. 

— Felhívás a székely szövő nőkhez. Zemplén-
megyéből, Sátoralja-Ujhelyről vett felszólítás  foly-
tán, •— hogy oda nyári férfiöltözékekre  alkalmas 
„ s z é k e l y s z ő t t e s " mintákat küldjek, mint-
hogy onnan többek szándékoznak megrendelést 
tenni: van szerencsém felhívni  Háromszékmegye 
szövéssel foglalkozó  nőit, hô -y a jóhirü e r e d e t i 
székely iparágnah becsüléséről tanúskodó felszólí-
tásnak eleget teendő — szíveskedjenek férfiöltözé-
kekre alkalmas, különösen keskeny sávokkal szőtt 
szőtteseikből e lapok szerkesztőségéhez l e h e t ő 
r ö v i d i d ő a l a t t mintákat küldeni. Egyúttal 
szíveskedjenek a szövetek szélességét s azok árát 
folyó  materenként tudatni. Tisztelettel 

G y á r f á s  G y ő z ő . 
— A megyei törvén 1 hatóság figyelmét  újból 

is felhivjuk  a kézdi vásárhelyi faratrászati  iskolára 
Ennek egy néhány cikke ki volt állitva a székes-
fehérvári  kiállításon s mint mai közleményünkből 
látható, minden kritikán a ul illának Lapunkban 
már szellőztetve volt ez iskola s bár akkor kímé-
letesen szóltunk róla, de az il etők méris é<zre>e 
hették volna, hogy cikkei nem a n a g y k ö z ő n -
s " g elé valók. S miu án csakugyan o.y gyar.o 
munkákat állitnak elő, nézetünk szerint vagy más 
tanitót kell oda alkalmazni, vagy más szakosztály 
lyal kell megtoldani azon felsőnépiskolát,  melynek 
derék tanítói ilyen müvekkel (!) kompromittáltat-
nak a világ előtt. A kézdivásárhelyi felsőnépiskola 
nem ilyen szakosztályt érdemel meg 

— A sepsi-szettlgyö yi ipar taaulók vizsgája 
f.  hó 15-én délután 2 órakor fog  a felső  népisko.a 
helyiségében megtartatni, me yre ugv az iparos 
mesterek mint az érdeklődők tiszre.ettel meghi-
vatnak. — 

— rv szebeni postaigazgatóság, nem tudjuk, 
jó kedvében-e vagy múltkori felszólalásunkra  csak 
ugyan beküldött a minket illető postaváltozásokról 
1 közleményt. Ugy látszik azonban, hogy ezzel be 
kell érnünk, mert az igazgatósig becses figyelmé-
ben inkább a szás* lapok részesülnek: azokból 
szedegetjük ki az eféle  közérdekű közleményeket : 
A zajzoni postahivatal működését folyó  hó 15 ével 
ismét megkezdvén, ugyanaz naptól fogva  a fürdő 
évadtartamára, azaz folyó  évi augusztus végéig 
Zajzon és Brassó közt napontai küldönc-kociposta-
járat rendeztetik be, melylyel mindennemű levél 
és kocsipostai küldemények rendes továbbítást 
nyernek. A menetrend következő : Indulás Zajzon-
ból este 6 órakor Érkezés Brassóba este 7 óra 
30 perckor. Indulás Brassóból vissza reggel 6 óra-
kor. Érkezés Zajzonba 7 óra 3 perckor. Mi ezennel 
közhírré tétetik. Nagy-Szeben, 1879. junius hó 8-án 
A magyar királyi postaigazgató. Follért. 

A hosszufalusi  mümetsző m. kir. állami felső 
népiskola 1879. tanévi zárvizsgáinak sorrendje : Jun. 
17-én d, e. 8—9. Hit és erkölcstan : I. II. III. osz-
tály. 9—10. Szám-és mértan I. II. 10—11 Szám és 
mértan III. 11 —12 Vegytan, kézmütan ; III. IV. 
d. u. 3—4, Magyarnyelvtan ; I. II. III. 4—5. Törté-
net 6iS alkotmánytan ; II. III. 5—9. Irály tan, üzlet 
fogalom:  III, IV. Junius 18. d, e. 8 9. Földrajz : I. 
II. 9—u. Természetrajz: I. II.I[I. n —12. Könyv-
vitel, gazdaságtan. III. IV. d. u. 3—4:Természettan 
II. III. 4—fél  5. Nemzetgazdászat IV. fél  5 tői — 
6. Enek I. II. III IV. 5—5. Németnyelv és torna 
I—IV. A vizsgálatok folyama  alatt a müfaragvá-
nyok, rajzok és mintázatok közszemlére ki leend-
nek téve, ezen vizsgákra a tanügy iránt érdeklődő 
közönséget tisztelettel meghívja az Igazgatóság. 

— Székesfehérvárról  jelentik a „P. Ll.„-nak : 
E hó 10-kén a látogatás ugyan kevésbé volt né 
pes, de annál előkelőbb a közönség. Ma egész sora 
az excellenciás uraknak é.s képviselőknek jelent 
meg. Tisza Kálmán miniszterelnök legnagyobb 
megelégedését fejezte  ki a sikerült kiállitás fölött, 
s ezt Lederer Sándorral szemben is ism kelte, kit 
gr. Zichy Jenő. mint a kiállítás legbuzgóbb elő-
mozdítóját mutatta be. A vendégek telyes mege-
légedéssel és a legjobb kedvvel utaztak vissza a 
fővárosba.  Este a Ganz-cég sikerült elektrikus 
világítását a város egy részében ismételte Mint 
a „Pesti Napló"-nak jelentik : Lederer Sándornak 
a fővárosi  iparosok diszalbumot fognak  átnyújtani 
zzon érdemeinek elismeréseül, melyeket buzgó fá-
radozásai által a kiállitás körűt szerzett. — A ha-
zai lapokból jövő héten kiállítást fognak  rendezni. 
A kiállitás után e lapokat a nemzeti muzeumban 
fogják  letenni. 

— S z é k e s f e h é r v á r i k i á l l i t á s i h i -
r e k. Tisza Kálmán miniszterelnök meglátogatta a 
székesfehérvári  kiállítást. / zonnal a kiállitási térre 
indult és a gépeknél megkezdte a szemlét. A mi-
niszterelnök behatóan szemlélte a mezőgazdasági 
gépeket. A budapesti kereskedelmi ifjak  egylete 

nevében Herich elnök tegnap hivatalosan bejelen-
tette ez egylet kirándulását, mely hónapra ter-
vezve. Eddig i5o nél többen jelentkeztek a kirán-
dulásban való részvétre. Gróf  Zichy Edmund érte-
sítette fiát,  hogy a bécsi reichsrátok közül sokan 
készülnek a kiállitás tanulmányozására. Egy társa-
ság Dumba vezetése mellett legközelebb elindul. 
Az olasz consul értesítette Zichyt, hogy olasz ke-
reskedők részéről megbízást kapott, hogy hordó 
és dongafák  beszerzésére nézve felvilágosítást  ad-
jon és kedvező forrásukat  nevezze meg. E célból 
legközelebb ismét megtekinti a kiállítást, hogy fő-
leg megbízói intentiójihoz képest a faipart  tanul-
mányozza. A kiállitást sok előkelő vendég láto-
gatta. 

Kisborosnyóról a következő sorokat vettük : 

A kisborosnyóí községi iskola növendékeit felszó 
litottam, hogy a szegedi árvízkárosultak javára 
adnának ők is valamit, legyen az bármi csekély. 
E felszólítás  eredménye csak 75 kr. Nagyon c;e-
kély ez, tekintve a többi adakozásokat, de mivel 
csak egy néhány jjnövendék adakozott — szük 
anyagi viszonyok között lévén a többi, — elégnek 
tartom. Fogadjon szivesjó indulatába t. szerkesztő 
ur s küldje e csekélységet is rendeltetése helyére, 
ez is enyhit azokon, kiknek semmijök sincsen. Az 
adakozók neveit is szükségesnek tartom ide leirni, 
hogy lássa t. szerkesztő ur azon növendékek ne-
veit, ím ezek: Joós Anna 10 kr. Nagy Irma 5 kr. 
Nagy András, Nagy József,  Kis Ida, Kis Lujza, 
Álbu Biri, 5—5 kr. Sikes Mihály 4 kr. Buna An-
drás 3 kr. Kovács Róza 4 kr Veres József  4 kr. 
Kocsis Mózes 3 kr. Kocsis Róza 4 kr, Pásztor 
Mári 4 kr. Bende Ágnes 2 kr. Bende Mári 1 kr. 
Joós József  1 kr Kocsis József  2 kr. Sikes Mári 
1 kr. if.  Sikes Mári 1 kr, Kelemen Zsiga 1 kr, 
Összesen 75 kr Szives inda.atába ajánlom magam, 
hazafi  szolgája M i h á l y f a l v i  Károly k tanitó. 
(A 75 krt, átvettük és illetékes helyére juttattuk 

S z e r k. 
— A fiivá-osi  hírlapírók által Párisban a 

Figaró szerkesztőségéhez,'mint a szombaton a pá-
risi nagy operában Szeged javára tartott, fényes 
sikerű ünnepély rendezőjéhez, intézendő köszönő 
levél e hó 12-én íratott alá az Athenaeum üléster-
mében. Az aláírások száma 60—70, képviselve van 
majd Ü in ien budapesti lap. A levél szövegét Ko-
mócsi J .rta franciára  Pyat Félix forditá.  Az igen 
disze^ ki itrraiikus kiállítás Nyitrai Gyula, az első 
magyar biztosító-társulat tisztviselőjének müve, ki 
a tiszteletdijat a szegrdiek javára ajanlá fel.  — A 
felirat  gyönyörű albumban küldetik el, melyet Poz-
ner K. díjtalanul ajánlott fel.  Az album fehér  bőr-
ből készült, emaiilirozot bronz sarkokkal, előré-
szén a magyar címer van arany nyomattal, a hát-
lapon koszorúban paizson e felirat:  „Au Figaro." 
Az album belseje nehéz kék selyem s az egész ki-. 
állítás oly ízléses, hogy a Posnergyárnak becsületé-
re válik. Az album küldetett Párisba, a hol azt 
Zichy Mihály lesz szives átadni. 

Kis-U.ápóton (Hunyadmegye) közelebbről 
egpy házba beütött a villám és két házat lángba-
boritott s egy gyermek is áldozatul esett. Csaku-
gyan ott az erdőn 52 juhot is agyonvert a villám 
Felpestesen is egy asszonyt agyonsújtott. — Do 
boka község en egy ember viperamarás követ 
keztében meghalt, más versió szerint a hamis ta-
núskodás büntetésétőli félelmében  a Csernába ölte 
magát. 

— Gyilkosság ós öngyllkosság.Tinnyen, mult 
hó 30-dikán d. u. 4 órakor borzasztó tragédia ment 
végbe.Az egykori Setéh féle  urház szebb napokat 
látott, elhagyatott udvara zárt kupui mögött. E 
ház a birtok egy részével együtt valami ü:yes 
kölcsönző kezére került, ki oda felügyelőjévé  Tel-
kiről valami Eibenschutz nevö szintén kölcsönvé-
telek által tönkrejutott családot helyezett el felü 
gyelőül. Vagyonuk elkallódása, az anyagi nyomo-
rúság és a féltékenység  régóta viszályt folytat-
tatott a hat gyermekkel biró házas pár közt. A 
férj  saját vejére is féltékeny  volt. A fönt  mon-
dott napon segélykiáltások hallatszottak a zárt 
kapuk mögül s mire a segélyzők betörtek a nőt 
a kert bejártánál vérében, kiontott belekkel, nya-
kán, fején  s teste egyéb részén több sebbel haldo-
kolva találták ; a nyújtott segély azonban képessé 
tette még, h gy legalább a tényállásról felvilágo-
sítással szolgálhatott. Maga a férj  a kapuk zörga-
tésére abbanhagyva mészárló müvét, eszeveszet-
ten futott  a présházba s abban ócska zsineggel 
felakasztotta  magát. Bár idejekorán levágták, 
életre hozni már nem lehetett. Másnap már mind 
Mutnyátnszky Ádám kir. járásbiró, mini Végh J. 
k. aljb. megjelent a helyszínén s az eset után r2 
óra múlva szintén meghalt nőt is felboncoltatván 
fölvett  jegyzőkönyvük  által az élet szomorujátéka-
inak egy ujabb ismétlését constatálták. A Tinnyé-
től távolfekvő  Ó-Budán székelő k. jbiróság gyors 
megjelenése teljes elismerést érdemel: de saját 
maguk a tinnyeiek megrovását követeli azon tény, 
hogy nagy községükben mai napig sincsen szer-
ződött s ez idő szerint egyáltalán s;mmtféle  or-
vosuk. 

— B o r z a s z t ó mostoha. LondonbanGuiot 
asszonyt halálra ítélték, mivel mostoha leányát, 
egy 8 éves gyermeket arra kényszeritette, hogy 
16 gombostűt, két varrótűt s apró sódarabkákat a 
levesben megegyen, a mitől az szörnyű kinok közt 
mult ki. 



— U j s z e r a d i p h t h e r i t i s e l l e n . 
Mosler berlini tanár szerint az eucalyptus levele-
iből nyert olaj belélegzése a diphtheritist a legtöbb 
esetben meggyógyitja. Ez jó illatú viztiszta, szín-
telen olaj. Spiritussal együtt belehelve semmi hát-
rányos utóhatása sincs. Mosler tanár jelenleg ki -
sérletekkel foglalkosik  az eucalyptus olaj beléleg-
zése körül. 

—I s z o n y u c s a l á d i dráma folyt  le Bécs-
ben a kohlmesser utcában. Itt egy ház ötödik 
emeletén lakott a 66 éves, férjétől  elvált Johann 
Mária egy kis fiacskájával  s leányával. Folyó 
hó u-én d. u. fiát  sétálni küldötte, de a fiu  alig 
hagyta el a házat, Johann szomszédai iszonyú gyer-
meksirást hallottak, rögtön az asszony lakására 
mentek s a bezárt ajtókat betörték. A kinyílt aj • 
tón a kis leány szaladt ki, arca te'e égési sebek-
kel, szája egészen összeégetve s alig tudta elmon-
dani, hogy anyja vitriolt itatott vele. A szoba 
padlózatán találták élettelenül az asszonyt; az is 
vitriolt ivott s a szenvedett sérülések következté-
ben nemsokára meg is halt. A leányka gyógyke-
zelés alatt van. Az orvosok különben constatálták 
hogy az asszony e rémitő tettet beszámithatlan 
állapotban követte el. 

— Nyomor és becsület. Nagyvárad egyik leg-
mostohább kinézésű városrészében, ahol a virágzó 
gyárak mellett a nyomor számtalan viskója húzza 
meg magát, egy szegény leány, miután meggyőző-
dött arról hogy becsületes munkával lelietetlen 
önmagát s tehetetlen szüleit fentartania,  a sikerte-
len kiserletek után arra az útra tért, amely az 
erkölcsi halál tátongó poklához vezett, A szemé-
rempusztitó üzlet jól indult, hanem a leány halálo-
san megutálta önmagát s öngyilkossági kísérletet 
tett gyufaoldattal.  Kivették kezéből a méregpoha-
rat s nem engedték meghalni. Könyörületes lelkek 
megtudván a tragédia motívumait, munkát adtak,a 
szerencsétlennek, hanem a mit elvesztett a két-
ségbeesés óráiban, azt nem tudja többé viszaadni 
senki. — Most is mindig attól tart környezete, 
hogy ujabbbi öngyilkossági eszmék üldözik, mert 
folytonosan  komoly és lehangolt. 

Mesés örökség! Az eredmény hihetetlen, de 
mégis igaz s a szerencsés örökös román polgár, 
íme a részletek : Ezelőtt husz évvel meghalt An-
gliában egy Trausch nevezetű egyén, ki ausztriai 
származású volt, s kinek Angliában nagy gép-

• gyára volt igen elterjedt üzlettel. Ez által ő össze-
gyűjtött egy 13,000,000 (325 mii. frc.)  nyi sterlin-
get összeget, melyet halála alkalmáról egyik unoka 
öcscsének hagyta, kiről tudta, hogy Ausztriában 
él. Ő nem volt Ausztriában, hanem elment a hir, 
hogy a szerencse fia  Romániában lenne. Minda-
zonáltal a tudakozódás 16 évig tartott. Végre 
most négy esztendeje, a szerencsés örökös, ki Ro-
mániában van, egy hirdetést kap, melyben tudat 
ták, hogy nagybátya meghalván ezt a colossalis 
vagyont reá hagyta. Ez azonban nem akarta el-
hinni, hogy ő volna a szerencse fiu,  s visszairt 
hogy nem ő az örökös, mivel a meghalt nevéből 
hiányzik egy C betű. Még eltelt négy év, me% 
idő alatt ujabb fürkészések  történtek, melynek 
eredménye a lett, hogy csakugyan ő a valódi örö-
kös- Mindezek után most három napja, Trausch 
ur — ez neve az örökösnek — kap egy ujabb 
tudósítást, melyben a tizenhárom millió sterling-
nek vagy, 325 millió leinek tulajdonossá gyanánt 
emlitettik. Minden kétség nélkül most már meg-
győződött ő is, hogy ez igaz dolog nem mese. 
Öröme méltán nagy. A 13 millió sterling összeg 
h ;z Trausch ur — ki a gyógyszertárainak generál 
direktora és Bemard ur vegytani laboratiumában 
segéd — még kapni fogja  a 20 évi kamatot egész 
összegben 75 millió francot. 

— S o l o v i e f f  k i h a l g a t á s a . Solovieff 
kivégeztetett; ügyének végtárgyalásán a következő 
érdekes epizódok merültek fel.  A végtirgyalás, 
melyet a Péter-Pál erődben tartottak s melyen 
Urusoff  herceg államtitkár elnökölt, délelőtti 11 
órától rövid félbeszakitással,  egészen éjjeli 11 óráig 
tartott. A tárgyalási terem igen szük volt s igy az 
érdekes tárgyaláson csak nagyon kevesen lehettek 
jelen, legtöbbnyire államférfiak,  tisztek s laptudó-
sitók. A vádlott, kit négy csendőr kisért a te-
rembe, vonakodott a vádlottak részére fentartott 
elrácsozott helyiségbe belépni s erre a csendőrök-
nek erővel kelle öt kényszeríteni. Solovieff  azt is 
kérte az elnöktől, hogy engedje meg hogy leve-
gyék súlyos bilincseit, de ennek teljesítését is 
megtagadta az elnök. Az elnök kérdésére vádlott 
előadta, hogy ő „ez é v április 15 ig a császár rab-
szolgája volt, jelenleg pedig a Péter Pál erőd fog-
lya. Különben ezelőtt Solovieff  Konstantin Sán-
dor társulati titkárnak hívták s április 14-ikeótaa 
031-ik szám. Erre az elnök megjegyezte: „Vak-
merőséggel s kihivó modorával ön még akkor 
sem hagy fel  mikor a magas törvényszék előtt áll. 
Komolyan tanácsolom önnek, hogy viselje magát 
tiszteletteljesen." Az elnök azon kérdésére, hogy 
beismeri e vádlott azt, hogy ápril 14-én a. császár 
személye ellen merényletet követett el, a kérde-
zett szórólszóra a következőket válaszolta: „Igen 
én lőttem a császárra, ezt megengedem s ezt lát-
ták is mindnyájan, a kik jelen voltak, de bűnös-
nek magam épen nem érzem. En tagja vagyok az 
oroszországi social-forradalmárok  pártjának s mi 
tagok mindnyájan esküvel vagyunk kötelezve, min-
dazt teljesíteni és követni, mit a párt törvényei 

előírnak s mit a többség határoz," „Nem tudna 
néhányat megjegyezni, kik ezen úgynevezett so-
cial-forradalmi  párthoz tartoznak ?" kérdezte az 
elnök, „Nem találom szükségesnek itt épugy nem 
mint a börtönben, hol ígéretek, fenyegetések,  sőt 
kínzások által is voltam kényszerítve neveket em-
líteni", válaszolt a vádlott. — „Ne hazudjék: Még 
senki sem volt kényszernek vagy kínzásnak alá-
vetve" — kiáltott fel  a? elnök dühösen. „Na hát 
akkor nekem sem kell feleletet  adnom" — volt 
a vádlott hidegvérű válasza. Ezután kihallgata a 
törvényszék a tanukat, felolvastatott  a vádirat, s 
megvizsgálták a revorvert, melylyel a vádlott lőtt 
s végül el mondattak a beszédek. A törvényszék 
körülbelől egy fertáj  11 órakor visszavonult s egy 
negyedórai. tanácskozás után az elnök kihirdette 
az itélet, hegy a vádlott kötél általi halálra Ítélte-
tik. Az itélet kihirdetésekor mély csend volt a te-
remben, csak a vádlott állott fel  s akart beszélni, 
de a csendőrök rögtön megfogták  s kivezették a 
teremből. A tárgyalás bevégezte után a közönség 
csendben hagyta el a tárgyalási termet. A tárgya-
lás ideje alatt a várban három gyalogezred, egy-
kozákezred s egy szárad lovaság volt összponto-
sítva. Ez elővigyázat azonban teljesen felesleges 
volt. 

— K é t s z á z e m b e r m e g m é r g e z v e . 
Lille városában 200 munkás ember lett megmér-
gezve nem rég állítólag marhahústól, melyet egy 
mészárostól vettek. Meg nem halt ugyan egy se 
közülök, de mind fekvő  beteg lett. 

Érlek-  és váltó-dr!oly  am a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  junius 13. 

Magyar aranyjáradék 94-7° 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

„ „ I L 1 1 7 '9° 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 80.— 
„ " „ 1876. évi államkötv. 74 .30 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 111.50 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 86.20 

Temesvári „ „ . . 84.25 
Erdélyi „ „ . . 83.50 
Horvátszlavon 88.50 
Szőlődézmaváltsági „ . . 8g.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 67.55 

„ „ „ ezüstben . . 69.65 
„ aranyjáradék 79 10 

1860. államsorsjegy 120.— 
Osztrák nemzeti bankrészvény 832 — 

„ hitelintézeti „ . . . • . 267.25 
Magyar hitelbank 252.— 
Ezüst — •— 
Cs. kir. arany 5.49 
Napoleond'or 9.24s|u 
Német birodalmi márka 57.— 
London 116.— 

'.Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák .Hór. 

Cséplő gépeket 
1, 2, 3 és 4 igáserőre berendezve, szalmarázával 
rostával és tisztító készülékkel, faállványon  vagy 
egészen vasból, a legújabb szerkezet szerint, Bu-
dapestről vagy Bécsből olcsón és bérmentesen 
szállít és a szolid kivitelért felelősséget  vállal 

Pb. May fart  li & Comp. majnai 
Frankfurtban. 

Szolid és értelmes ágensek felfogadtatnak  7— 

tTmrath es társa Prágában, 
gazdasági gépgyárasok ajánlják solid kivitel, 
nagy munkaképesség és tiszta cséplés által 
előnyösen ismert specialitásaikat : 

Kézi- és vonó erőre berendezett 
cséplő gépekben, 

i—8 ló- vagy ökörerőre berendezve, szállít-
ható vagy álló minőségben. Továbbá külön-
böző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű 

Tisztitó-malmokat, szecskava-
gókat, daramalmokat stb 

Illustrált árjegyzékeket minden nyelven 
bérmentesen küldünk. ""2Bí(ü 

xsarmomr. 

S z é p i g 11 
A arcsz in fiatal  ü d e s é g e ! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr. 
LEJOSSE-féle 

SAVON RAVISANTE 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

g ^ T A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 

— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a híva 
talosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valód 

Ravissante 
Dr. LEJOSSE-tól Párisban. 

Ezen világhírű bőrtisz-
titó szer valamennyi szé-
pítő szar között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napégés 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden börtisztát- J 
lanság biztos eltávolitá-

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a "bőrt és kezeket va-
kitó fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-
üditöleg hat s gyöngéd 
'bőrt szerez, a legkésőbbi 
öregségig 

Budapesten valódi minőségben kapható . 
Török József  gyógyszerész urnái, királyuteza 
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Ötves Pál és 
tietegh Bálint urak gyógyszertárában. 

Központi szétküldési raktár: Schvrare Henrik 
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 46—50 

Bécsi árucikkek legolcsóbb gyáriárbau 
a most nagyon divatozó vászon NŐI KÉSZRUHÁK,  u. m: tamborirozott, finom  vászon 
ruhakelméből készült és jól varrott 

darabja 2 frt  50 kr. Kim in 5 k é s z r u h á k nagyon szép k o s z t ü m ö k , elegáns díszítés-
sel darabja 5, 6, 7 és 8 trt. KÉSZ FÉRFI INGEK, fehérek  vagy színesek különös Unom 
kellll íbíl ót legjobban varva, darabja 2 frt.  Megrendeléseknél a nyakbőség szükségeltetik. 
Ezen gyári árban számított ruhanetnüek utánvétel mellett megrendelhetők 

Olysai Gabányi Sándornál Bécsben Schmalzheffgasse  Nr. 14. 
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