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A sepsiszentgyörgyi 
szövő  tanműhely  növendékeinek  benlakdsdra  s élei' 

mezesére  vonatkozó  szabályzat. 
1. Benlakó kizárólag csak nő lehet, de ben" 

étkezés ugy a nő mint férfi  növendéknek és mü" 
vezetőknek megengedhető, ha az illetők az alább 
elősorolt pénzösszeggel járulnak a közös étke-
zéshez. 

2. Az étkezés 8 benlakás kiszámitása alapjául 
a kirendelt bizottság 24 személyt vett föl,  azon 
megjegyzéssel, hogy minden növendék a követke-
zőkben részesülend, nevezetesen : 

a) Benlakás-
Oktatás, felügyelet,  fűtés,  világítás, ágy és 

ágynemű, mely utóbbihoz tartozik egy tábori ágy, 
4 drb. lepedő és szalmazsák szalmával. 

£.b) Étkezés, 
Reggeli, ebéd és vacsora, melyhez minden 

két napra minden növendék egy frissen  sült rozs 
kenyeret kap, melynek súlya 1 klgr. és 30 deca-
gramm. 

Az étlapot a kirendelt bizottság a következő 
ételekből javasolja össze állítani: 

Hétföu  reggel: köményes leves. Délben : hus-
ieves rizskásával, sóbafőtt,  borsó főzelék.  Este : 
burgonya leves. 

Kedden reggel: rántás leves. Délben : Húsle-
ves burgonyával sóbafőtt  és savanyu káposzta. Este: 
paszuly. 

Szerdán reggel : morzsolt tészta leves. Délben: 
husieves buzakásával, sóbafőtt,  savanyu vagy édes 
paszuly. Este: Puliszka tejjel vagy túróval. 

Csütörtökön reggel: rántás leves. Délben : 
husieves zsemlekásával^óbafőtt,  savanyu káposzta, 
Este : pityóka leves. 

Pénteken reggel : köményes leves. Délben : 
paszuly vagy paradicsom leves, pityóka. Este : te-
jes vagy túrós puliszka. 

Szombaton reggel: buzakása leves. Délben: 
husieves kockás tésztával, sóbafőtt,  borsó vagy 
lencse. Este : paszuly vagy pityóka leves. 

Vasárnap reggel: 1 pohár kávé. Délben : Hus-
ieves reszelt vagy kockás tésztával, sóbafőtt,  ká-
poszta. Este : Túrós laska vagy puliszka. 

Minden növendék az elősorolt ételek, ellátás 
s oktatásért havonként fizet  6 azaz hat forintot  o. 
é. mely összeget az első hónapra előre kifizeti,  a 
többire biztosítékot nyújt. 

A lelkiismeretes bevásárlásra leghelyesebb-
nek véli a bizottság, hogy a felügyelőné  minden-
nap reggel behozza az étlapot és azon élelmi cik-
kek lajstromát, mely azon napra szükséges s ezek 
az arra szerkesztett könyvbe beiktatva, küldetnek 
az illető kereskedőnek, a kinek minden hónap 
vé,én az igazgató által az összeg kifizetve  lesz. 
Ez eljárás által minden visszaélés elkerülve lesz s 
az intézet azonkívül bizonyos összeg megtakarítá-
sára biztosan számithat. 

Az ételek főzése  s általában a háziasszony 
szerepének teljesítésére egy felügyelőnői  állomás 
rendszeresítését javasolja a bizottság, mely állás 
természetbeni lakás, világitás, fűtés,  étkezés és ie 
frt.  havi fizetéssel  volna díjazva. 

A felügyelő  nőnek kötelességet. 
A növendékek erkölcsi magaviseletére való 

felügyelet. 
2. Felügyelni arra, hogy minden növendék 

a felekezeti  templomában minden vasárnap isteni 
tiszteletet hallgasson. 

3. A növendékeknek a kirendelt napos leány 
segítségével, tisztán Ízlésesen, lelkiismeretesen főzni 
s azt egyenlően szétosztani. 

4. A növendékekkel étkezni. 
5. A növendékek öltözete, helyiségének ne-

vezetesen, konyha hálószoba és szövődé s udvar 
tisztán tartása, megjeg-yezvén azt, hogy nagyobb 
tisztogatások alkalmával szombaton d. u, valameny-
nyi növendéknek munkaképességét igénybe ve-
heti. — 

6. A növendékek nyárban 5, télben 6 órakor 
kelnek fel,  s este 9 órakor feküsznek  le, melyre 
az ébresztőt a felügyelőnő  adja meg. 

7. Minden növendék kötelessége eszközeit a 
kirondelt napos leány segélyével felmosogatni,  és 
az étkezés előtt az asztalhoz csinosan felrakni. 

Fegyelem. 
1. Minden növendék az igazgató, munkavezető 

s felügyelőnek  szoros engedelmességgel tartozik. 
2. A növendékeknek legalább négynek társa-

ságában szabad sétálni menni. 
3. Az elöljárók engedelme nélkül az intézet-

ből kimenni tilos, csakis kivételes esetekben, a 
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D. Veres Gyula ügyvéd urnák. 
A „Háromszék" legközelebbi számában Veres 

Gyula ur két tisztességes uri embert is bele akar 
vonni a vitába. Nem ért célt vele. Azon urak a 
társadalom becsületes é» tisztelt emberei ; »em ér-
demelnék meg, hogy őket ilyen polémiába ón is 
belekeverjem. Én Veres Gyula úrral szivesen foly-
tatom a vitát, mert ez rám nézve igen háládatos, 
de közvetitőket e téren nem ismert k. — Különben 
Veres Gyula ur megbízottai csak az i g a z s á g o t 
mondották, midőn elismerik, hogy én nekik azon 
választ adtam: „Önöknek uraim nem érzem ma-
gamat kötelesnek ez ügyben nyilatkozni" ; kima-
radt azonban ezen, általam is közölt nyilatkozat 
záradéka: „a sajtóbiróság előtt bizonyítékokkal 
fogok  szolgálni." Eszerint adataimat és bizonyíté-
kaimat, ha ez Veres Gyula ur előtt kedves lesz, a 
sajtói Íróságnál nem fogom  megtagadni. 

Végül bámulatomat kell kifejeznem  azon el-
járás felett,  mely szerint egy ügyvéd a rehabilitá-
ció fórumát  annyiszor képes eltéveszteni. A meny-
nyiben az ügyvéd ur nem tudná: én utasítom : Ha 
valaki magát becsületében megtámadva érzi, illeté-
kes fórum  az e tekintetbeni bíráskodásra a maros-
vásárhelyi sajtóbiróság. li bíróság meg fogja  ítélni, 
ki a rágalmazó : ön e, vagy én 

Pollák Mór. 

K Ü L Ö N F É L É K 
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holnap (csütörtökön) fog  első vendégszereplésében 
fellépni  közönségünk előtt Sztupa Andor színtár-
sulatával. Ez alkalommal Castelnove Leónak a 
„Holt sziv" cimü 3 feli.  színmüve fog  színre ke-
rülni. Nem szükség közönségünk pártolását ujolag 
is felhívnunk:  hisszük hogy a kedvelt művésznő 
játékát, a ki csak teheti, sietni fog  megnézni. 

.— I s m é t t ü z . Száraz-Ajtán a mult héten 
nagy tűzvész döhöngött, mely több lakházat gaz-
dasági épületeivel, gabonáival együtt elhamvasz-
tott. Mind mondják a tüz vigyázatlanság követ-
kezménye volt. Lett legyen azonban bármi az oka, 
annak felderítését  ós szigorú megbüntetését ezút-
tal is sürgetjük. Csak itt lehet a most már napi-
renddé vált tüzeseteket megakadályozni. 

— B o r z a s z t ó gyilkosság történt e hó 
25 én éjjel Árkoson. Molnár András árkosi molnár 
malmában ugyanis a mondott éjjel ismeretlen tet-
tesek betörtek s legényét, Szép Istvánt roppant 
kegyetlenséggel meggyilkolták. A gyilkosság rész-
leteiről a következőket halljuk : A szokásos éjjeli 
őr szolgálati rendje épen Szép Istvánon volt, ki 
az éjfél  utáni órákban gabonaörlőssel foglalkozott, 
midőn a malom kis ajtóján reárontottak a gyilko-
sok s előbb egy fejszével  a nyakcsigolyájára alkal-
mazott ütéssel leterítették a molnár legényt s 
azután torkát metszették el. Egy késszurást is ej-
tettek még hasába, mely egész a májig behatolt s 
azzal valószínűleg rabláshoz akartak fogni.  A zajra 
azonban a gazda és családja felébredt  s a gyilko-
sok elillantak. Mint mondják, kenyeret s tejet vit-
tek el a gonosztevők. Másnap a hivatalos bonco -
lás megtörtént s a gyilkosokat erélyesen nyomoz-
zák. A vizsgálat ki fogja  deríteni ezen minden-
esetre rejtélyes gyilkosság indokait s a részletek-
ről annak idejében értesíteni fogjuk  olvasóinkat. 

— C h r o n i q u e s c a n d a l e u s e . Érde-
kes pört indit közelebbről ügyvédeink egyike 
H e t s ödön, egy Berlinben lakó doktor ellen. Ne-
vezett „doktor" (kinek nevét még nem mondhat-
juk meg) gazdag ember s, bejárta fél  Európát. Uta-
zásai közben belebolondult a drezdai színháznál 
egy ballerinába, a ki mellesleg mondva igen bá-
jos syrénke. A doktor szerelmet valott, de ma nap-
ság vajmi „kicsinké szó a szerelem", s az ipsa hajt-
hatlan maradt. A doktor erre „ajánlattal" lépett 
föl,  s ez hatott. — Tisztességesen s formaszerüleg 
megegyeztek 5 esztendei hivséges szerelemben, s 
iS'ooo márka „hozományban" a doktor részéről. 
Ez összeg, mint H e t s Ödön a badapesti német 
konzulátusság utján értesitetett, be is lett táblázva 
a vagyonos doktor ingatlanaira. A boldogok utr.-
keltek s másfél  évig tartottak már a nászutazás 
mézes hetei midőn a doktor ur rá unt a boldog-
ságra, s az állítólag „beteg leányt" haza küldte 
Budapestre rokonaihoz ; a 18,000 márka hozo 
mányt „hozza" azaz nem akarja kifizetni.  A leány 
most pöröl : pörli a vagyonos doktort, aki család 
apa is, s igen szép dominiummal rendelkezik Né-
metország határán. A leány pedig most csakugyan 
beteg, olyan betegségben szenved, a melynek a 
vége „öröm" szokott lenni . . . . „Szegény be-
teg leány !" . . . 

— „E r d é 1 y i F i g y e 1 ö" címen szeptember 
első vasárnapján kezdve dr. Tolnay Lajos szerkesz -
tése alatt egy aesthetikai, kritikai szépirodalmi 
heti közlöny indul meg másfél  iven szines boriték-

Kiadói üzenet, 
S urnák helytt Miután közleménye már egy más lapban 

megjelent, feleslegessé  válta <.Nemerében* 'is ugyanazt közzé • 
tenni. 

kir nyilvános Érték-  és  váltó-ár  folyam  a bécsi  cs 
tőzsdén  julius  28. 

Magyar aranyjáradék 93.05 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
n n n U* n • 
„ keleti vasút II. kibocsátási államkötv. 84.25 
„ „ „ 1876. évi államkötvény . . 74.50 
„ vasúti kölcsönkötvény 110.75 
„ földtehermentesitési  kötvény • . . . 86.75 

Temesvári 83.50 
Erdélyi 89.75 
Horvátszlavon 87.50 
Szölődézmaváltsági 89.50 
Osztrák egys. államadósság papírban . . . 60.85 

„ „ „ ezüstben . . 80.30 
„ aranyjáradék 78.40 

1860. államsorsjegy 126-25 
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . 830' 

„ hitelintézeti „ . . . • . . 269.75 
Magyar hitelbank 255.50 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany 5.48 
Napoleond'or 9.21 
Német birodalmi márka 57.80 
London 116,75 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Hirdetmény. 
Baróthi Tartler Katalin ecet-

gyárában néhány száz veder 10 — 
15 fokos  ecet spiritus van eladó. 
Mustrák kívánatra bérmentve kül-
detnek. 1—3 

néhai gr. M/'kes Benedek hagyatéká-
Bm hoz tartozó ZERNYE nevü fenyves 
j||ga havasban a 10 évi rendes hozam 200 
S?® holdban megállapítva letárolás végett 
4® fii  áruba bocsáttatik. A faállomány  desz-

kának való szálas erdőből áll és Ge-
M ss lence község szőmszédságában annak 
B W számos füréíz  m dmaiti előnyösen ér-
21§É íffiStékesithetó.  Vállalkozni kívánók bő-

vebb felvilágosítást  nyernek 

Kiinle József  irodájában Sepsi-
szentgyörgyön. 

szülők személyes kérésére s azok társaságában en-
gedhető meg. 

4. A ki az elősorolt fegyelmi  szabályokat át-
hágja, először megintve, másodszor megdorgálva s 
ismétlés esetében pedig az intézetből véglegesen 
elbocsáttatik. 

5 A ki az intézetből titkon eltávozik az rög-
töni kizáratással büntettetik meg. A fegyelmi  bí-
róságot a felügyelő  bizottság gyakorolja. 

A bennétkezés és benlakás berendezése egy 
bizottságra bizatik. Konyhai berendezést a kiren-
delt bizottság bevásárolja s a felügyelőnek  leltári-
lag által adja. 

Háló s nappali szoba berendezése. 
24 drb. tábori ágy. a 1 frt  50 kr . . 36 frt. 
24 „ szék. á 1 frt  24 frt. 

1 „ étkező asztal 24 személyre . 5 frt. 
4 „ mosdó bádog mosdóval, á 2 frt 

8 frt. 
1 „ kettős lámpa 

12 „ fogas,  á 25 kr 3 frt. 
1 „ fakártva 
4 „ pohár 
1 „ kancsó 
3 „ cirók seprii 
1 „ kefe  seprű 
4 „ lábtisztitó 

36 „ lepedő 
24 „ szalmazsák 

1 „ fali  óra 
1 „ csengetyü. 

Kelt a háromszéki háziipar egyesületnek Sepsi-
Szentgyörgyön, 1879. julius 29-én -tartott üléséből 

Polsa  József, 
elnök. 

jain az egyetemi quaesturai hivatalnál teljesen 
hozzák rendbe, az állam-és alapvizsgát tenni szán-
dékozók pedig a fennebbi  intézkedéseket maguk 
mihez tartása végett jó eleve vegyék tájékozó tu-
domásul. 

A kir. tudomány egyetem tanácsának f,  év ju-
lius hó 4-én tartott tanácsi értekezletéből. 

Kolozsvárit, 1879. julius 20-án. 

I)r. (Jenersích Antal, 
e. i. prorector. 


