
79. szá.m Sepsi-Szentgyörgy, 1878. csütörtök, szeptember 12. v m . évfolyam 
Szerkesztőségi iroda: 

Fo{>iac, Caulak-féle  ház, 

Ijová a lap szellemi részét 

illeti) közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal: 
Pollik Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérraentesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten-' 
kint kétszer: 

csütörtökön és vaaftrnap 

Előfizetési  feltételek: 
íelyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 
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A háromszéki káziipar-egyesület 
kiállítása. 

I. 
Háromszékmegyében a háziipar-egyesület 

még nem régi intézmény. Midőn hallottunk elő-
ször arról, annak szá' dékolt létesitéséről, az 
aggodalom bizonyos neme szállott meg benőn-
ket. Nem mintha féltettük  volna a székelysé-
get, melynek munkára termett fiai  és leányai 
a h?zaiipar gyakorlásában, ápolásában talán szé-
les Magyarországon egyedül tűntek ki; hanem 
féltettük  az .egyesületet' magát, hogy nem 
fogja  eltalálni azon iparágat, mely mint házi 
ipar, legnagyobb pártolásnak örvendhet me-
gyénkben. 

Szerencsére ma már aggodalmainkat a té-
nyek, örvendetes cáfolat  gyanánt eloszlatták. 
A háziipar egyesület a szövészet fejlesztésében 
látta az ipar emelkedését nálunk. És eltalálta. 
Ez a nép, mely már eddig is »magakezeszó'tte-
íonta« ruhával öltözködött, a legprimitívebb 
szövőszékeken bámulatos csinosságu és alig lii 
hető tartósságu kelméket állított elé, ez a nép 
most utalva van iparágát nemesíteni s olcsó 
áron köftnyü  eszközökkel tökéletesíteni. 

A háziipar egyesület a szövészet terén már 
eddig is érdemeket szerzett magának. A me-
gye különféle  részeiből tanítványokat fogadott 
fel,  a kik kitartó  szorgalommal, a székelységet 
annyira jellemző fogékonysággal  és ügyesség-
gel rövid idő alatt elsajátították a szövészet 
minden titkait, beleavatták magukat annak min-
den ágába és munkájokat büszkén álliták ki a 
városház nagytermébe közszemlére 

A kiállitás holnap fog  megnyílni a közön-
ség számára. Hihetőleg távolabb vendégeink is 
lesznek ez alkalommal, kik meggyőződést fog-
na*. maguknak szerezni arról, hogy az egyesü-
let helyes uton jár. Közvetlen szemlélni lehet-
nek a hangyaszorgalom gyümölcsének, mely a 
szövő intézet vezetőit és munkásait egyaránt 
dicséri 

Feltesszük, hogy Háromszékmegye lakosai 
közül kevés ember van, ki a szövő tanműhely-

A megfagyott  föld. 
(Vége.) 

Önkénytelenül tolul fel  a kérdés, hogy a meg"-
fagyott  föld  nyáron mennyire olvad fel  ? mekkora 
a legnagyobb hideg ? mi a sorsa ekkor a folyók-
nak? fenékig  fagynak?  elapadnak-e? minő árvi-
zek vannak tavaszszal ? Távolról azt hinnők, hogy 
a föld  több száz meternyire lévén megfagyva,  fo-
lyók télen nem lehetségesek, mivel a föld  szinén 
a higany is megfagy. 

Angol utazónk,'ki 1865 — 8 közt utazott, Alas-
ka és Kelet-Sziberiában, ezen kérdésekről igy 
szól : „A Tukonparti laza föld  a mi tapasztalatunk 
szerint nyáron 30—35 cmnyire engedett föl,  Bulk-
ley ezredes szerint a Behring-szoros amerikai ol-
dalán 20 cmnyire, az ázsiain jó meleg vezető szik-
ladarabok közt 70 cmnyire. 

Az Alaska és Szibérián átvezetendő távirda-
vonal szárazföldi  részén Bulkley ezredes télen is 
dolgoztatott és midőn a távirdaoszlopokat 70 cm.-
nyire ásták le 400 C. hidegben a vasszerszámok 
elvesztették élüket és gyakran elpattantak. 

A legnagyobb hideget 1866. dec. 5-én észlel-
tük, mikor hőmérőnk 50° C-t mutatott. A Tukon 
ekkor sem fagyott  meg fenékig,  a jég mély viz 
felett  120 crnnyi vastag volt. Azt hiszem, hogy a 
hótakaró és a viz sebes folyása  gátolják meg vas-
tagabb jég képződését és a folyó  fenékig  fagyását. 

Az indiánok egész télen léket tartottak nyit-
va a Tukon jegén, hogy vizet hordhassanak és la-
zacokat fogjanak. 

Május 19-én a Tukon jege feltört.  Nagy zir-
zür lett; jég- és fadarabok  nagy tömegekben és 

lyel és annak már forgalomban  levő számos 
készítményeivel ismeretes nem volna Hisszük 
mindazáltal, hogy míg azokra nézve is, kik 
majdnem mindennap látták a szövő tanműhelyt, 
e kiállitás felette  érdekes és tanulságos lesz. 

Laputik jövő számáa részletesen fogja 
•smertetni a kiállitottakat. 

Addig is azonban nem tehetjük, hogy a 
magas kormánynak ez intézkedéseért őszinte 
köszönetet ne mondjunk. A székelység legsze-
gényebb osztályának is kenyeret adott kezébe 
s ha áldozatkészségével, melyet eddig is eléggé 
tanúsított az' egylet iránt — hozzá fog  járulni 
m é g n a g y o b b m é r t é k b e n , akkor a 
háromszékmegyei .háziipar-egyesület* hovato-
vább biztosabb lépésekkel fog  haladni kitűzött 
célja felé. 

Szükséges lesz mindenesetre a megyei la-
kosság részvéte, támogatása, meg nem szűnő 
pártolása is az intézet iránt. — Ez esetben az 
egyesület évről évre virágzóbb lesz s a szé-
kelység ipari érdekeit hova-tovább nagyobb 
eredménynyel fogja  munkálni. 

Ebben a reményben üdvözöljük a három-
széki háziipar-egyesületet! 

H. 
* A belügyminiszter körlevelet intézett az or-

szágban levő összes jótékonysági egyletekhez, ne-
vezetesen a 135 nőegylethez, melyben azokat föl-
szólítja, hogy járuljanak hozzá közös erővel a moz-
gósítás és a harcok következtében annyira szük-
séges segélyezés előmozdításához és keresztülvite-
léhez. Egy másik körlevélben fölszólittatnak  a fő-
ispánok, polgármesterek stb. hogy az egyleteket 
ezen működésben minden eszközzel hathatósan tá-
mogassák. Ezen körlevelek egészen részletes gya-
korlati intézkedéseket, utasításokat és tanácsokat 
tartalmaznak a pénz és anyaggyűjtés, továbbá pe-
dig a gyors és célszerű segélyezés tekintetében, 
ugy hogy ezen ügy országosan szerveztessék és a 
segélyezés hosszadalmasság nélkül nyujtassék a 
mozgósítottak családjainak, a sebesülteknek, a re-
convalescenseknek és a netalán elesettek árváinak, 
mint azt a körlevelek külön felsoroljak.  E szerint 
ezen fontos  ügy országos jeleggel fog  bírni,a mint 
a belügyminisztérium minden lehető támogatást és 
segítséget kilátásba helyez. 

óriás sebességei az akadályokat elsöpörve rohan-
tak tovább. Győzelmes előnyomulásukban egész 
szigeteket söpörtek el, mi izgalmas látvány volt a 
Nalutóban töltött egyhangú tél után. 

E tavaszon a Tukon 450 cmnyire (14 láb) 
áradt, az Anadyr 620 cmnyire (20 láb). 

Az ötödik napon a zajlás megszűnt s mi a 
hetediken útnak indultunk bőrcsolnakokban a sza-
bad folyón  felfelé,  csak egyes jégdarabokkal talál-
kozva." 

Ez idézetekből látható a tény, hogy a folyók 
fagyos  földön  télen sem fagynak  meg, fel  vannak 
hozva ennek valószínű okai: a védő hó- és jégta-
karó, a viz sebes folyása,  azt is látjuk, hogy az 
árvizek tavaszszal nem oly túlságosak : a Duna 
rendesen 15 lábbal árad a normális vízállás fölé, 
1875-ben 25 lábra emelkedett, mig a Tukon 1866 
tavaszán csak 14, az Anadyr 20 lábra. De az a fő 
kérdés, hogy honnan kapják e folyók  folytonos 
táplálékukat, ha a föld  200 meternyire meg van 
fagyva  télen-nyároi. Mert a föld  felületén  képződő 
viz tavaszszal és nyáron gyorsan lefoly  ; mint az 
árvizek idejéből emlékszem, Bicsbő! Pestre négy 
nap alatt érkezik le a zaj. Télen pedig a föld  fe-
lületén nem képződhetik viz, mégis a sarki folyók 
vizbők az év minden szakában. 

Ezen paradoxon megértésére egy excursiót 
kell tennünk a meleg források  és artézi kutakhoz, 
úgyszintén a gletscherekhez. 

A fagyos  földön  meleg források  is vannak, 
mint angolunk következő szavaiból kitűnik: „Az 
Ulukuk folyóba  bő meleg források  ömlenek, ugy 
hogy a folyó  ritkán vonódik be jégkéreggel, ezért 
az ingelétek ide épiték föfalujokat." 

Melegforrásnak  nevezik azon forrásokat,  me-
lyeknek hőmérséke magasabb, mint az illető hely 
évi közép hőmérséke, azaz a mely források  20 me-
ternél mélyebbről fakadnak. 

A. z o k k u p á c i ó. 
Zavaljéból jelenti Zach t. e hó 6-áról, hogy 

heves küzdelem folyt  Bihács mellett, és jobb szár-
nyunk elfoglalta  e vár jelentékeny előmüveit, de 
balszárnyunk akkor még nem volt képes kiverni 
az ellenséget állásaiból. Igy tehát Bosznia éjszak-
nyugati részében is megküzdött már az akció a 
felkelők  ellen. 

Szapáry altábornagy jelenti 7-ről: 
A megvert ellenség tegnap délig tartó sűrű 

köd oltalma alatt, részben rendetlenül, de nagyobb 
csapatokban a Szprecsa mögé vonult vissza. Sza-
páry altábornagy megszállva tartja a gracsanica-
tobuk-maglaji utat és megerősiti ezt az állást. 

a. szept. 5-én szenvedett veszteségek ezek: 
Klein főhadnagy,  Schmidt, Simacsek, és Meister 
hadnagyok, Benigni tiszthelyettes és 60 ember el-
esett; 12 tiszt és 330 ember megsebesült, 33 ember 
hiányzik. 

Zach tábornok jelenti Zavaljéból 7-ről: Ma 
heves küzdelem folyt.  A jobbszárnyon Bihács két 
legfontosabb  előmüve hatalmunkba került. Balszár-
nyunk előtt még az ellenség hatalmában vannak 
a positíók. 

A dohojí állapotokról jelentik a „Neue Freie 
Pressenek" : 

Szapáry hadosztálya visszavonulván a mult 
hónapban Dobojba, a Morava partján igen kedvező 
állást foglalt  el a Tribova-Batajem planinán. Állá-
sának jobb szárnya Dobojra, bal szárnya pedig 
Kotorszkora támxszkodik. Mindjárt megérkezése-
kor jól elsáncolta magát és az ágyuknak ütegállá-
sokat készíttetett. Az ellenság is elsáncolta magát, 
és néhány ágyúval erősítette msg állását. Einík 
állása sokkal gyengébb mint a miénk és ágyiilö-
vésnyire félköralakban  veszi körül a miénket. Aug. 
20 ka óta naponként folyik  a küzdelem, mslyet a 
fölkelők  támidása idéz elő, és a mslyet vissza ver-
nek csapataink. Kivált tüzérségünk nagy pusztí-
tást visz végbe az ellenség sorai közt, és a tisztek 
beszélik, hogy némelyik lövés után valóságos jaj -
veszéklést hallatnak a fölkelők. 

Aug. 31-étől sz^pt. 2-áig naponként ágyúztak 
Dobojban egy kaveset. A Dobojból Szerajevóba 
vezető ut rosszabb, mint valaha. Á sok kocsi egyes 
helyeken, a többi közt a vranduki défilében,  any-
nyira fölvágta,  hogy a nagy teherszekerek alig 
vergődhetnek át rajta. Doboj és Vranduk közt is-
mét csökkenőben van a biztosság*. Az útról számos 
fölkelő  vehető észre a Boszna jobb partjának ma-
gaslatain, a honnan lődözni lehet a szűk völgyet 
ezek 10—15 emberből álló csapatokban folyton  fi; 
gyelemmel vizsgálják az utat. 

Az artézi kutak is források,  melyekből önere-
jéből emelkedik a viz, csakhogy az első fúrást  nem 
a természet hozta létre. 

A melegforrások  és artézi kútik hőmérséké-
ből következtethetünk a mélységre, melyből a for-
rás fakad. 

A budai melegforrások  220 C. hőfokuak. 
A margitszigeti artézi 

kút 45° C. hőfokú  . 
A városligeti artézi kút 730 C. „ 
Ezen hőmérsékek 284, 860 és 1500 meter'oen 

találhatók. 
Két lejtős vízhatlan fö  l d r é t e g közt egy 

v i z t a r t a l m u van, m ily.iík fálső  rés:? a 
budai hegyekben a földszínen  fekszik  és a lég-
köri csapadékokai felveszi  s a hőforrásokat  és ar-
tézi kútakat táplálja. A tünem íny azon egyszerű 
törvényen alapszik, hogy egy görbe csőben a fo-
lyadék egyenlő magasságra törekszik. 

Ha a viz beömlése jóval magasabban törté-
nik, mint kifolyása,  artézi szökő kút keletkezik. 

A fagyos  földön  levő források  mind a mi me-
leg forrásaink  és artézi kútainkhoz hasonló viszo-
nyok közt jönnek létre, ott tulajdonképen minden 
forrás  meleg forrás,  mert hőmérséke magasabb a 
o'' fokú  viznek is az évi középhőmérséknél. 

Azonban, hogy miként jut a fagyos  föld  alá 
a viznek nem apadó mennyisége, arra csajj: a jég-
árak — Gletscherek — tanulmányozása óta lehet 
felelni. 

Örök hóval boritott hegyeken a századok 
alatt fölhalmozódott  hó a felső  rétegek nyomása 
alatt jéggé mered ez a jég a völgyeken mérfölde-
ket foglalhat  el és lassan csúszik lefelé;  alakját a 
a völgy szeszélyes alakjához alkalmazva és általá-
ban a föld  vonzásának engedve minden pontja mo-
zog, ép ugy, mintha folyadék  volna, csak hogy 
mozgása több ezerszer lassúbb. 


