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17. szám. 

UDVARHELYI KÖZMIVELŐDÉSI, KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HETILAP. 

Előlizi'téüi «Síj 
vidékre  postán, vagy helyben házhoz hordva: 

Egész évre 4 irt. 
Fél évre 2 fit. 
Negyed évre 1 frt. 

Egyes szám ára 10 kr. 
Megjelenik minden szombaton este. 

Hirdetményei j : 
Ötven • centiméternyi területen megférő  lnrdetmany ara 

első beigtatáskor 50 krajcár, második beigtatáskor 10 percent, 
harmadik és minden további beigtatásnál 20 percent arleengedeg. 

Száz • centiméter területet elfoglaló  birdetmeny ara első 
beigtatáskor 1 frt,  második beigtatáskor 10 percent, harmadik es 
minden további beigtatás alkalmával 20 percent árleengedes. 

Bélyegdij minden beigtatáskor 30 kr. 
M c U é k l e U l i j : Százától 1frt40  kr.. - A dijak előre fizetendők. 

A szerkesztő lakása: 
Botos-utca, ref.  tanári lak, emeleti lakosztály. . 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS. 
Az ápril-juniusi  évnegyed  belépte  alkal-

mából  tisztelettel  kérjük  lapunk  olvasó-közönséget 
az évncqycdi  előfizetés  megújítására. 

Újonnan  belépő  előf  izetőinknek  azon indokból, 
hogy munkálkodásunkat  annál  könnyebben áttekint-
hessék,  kedvez  m é  n y képen  i ng yen szolg  ár-
iunk lapunk  január-m ár c iusi cvneg y e-
denek  számaival  azon kettős  feltétel  mellett: 
csak addig  szolgálunk,  amíg  meglevő  példányaink-
ból  telik,  és  ha az illetők  az elvitelről  maguk gon-
doskodnak. 

Az előfizetési  pénz  alól  Írtak  akármelyikéhez 
utasítható.  . 

SZAKÁCS MÓZES, BECSEK DÁNIEL, 
laptulajdonos és felelős  szerkesztő. kiadó. 

Tisztelt hölgykoszorú! 
Bámulattal fognak  felnyílni  a szép sze-

mek aranyszőke vagy éjsötét szemernyői, ha 
látni fogják,  hogy egy lap, mely még csak-
nem is „Fővárosi Lapok", — habár fővárosi 
lap is, ama sima papírral és hivatalos tekin-
télylyel, melylyel őt a magyar hölgyvilág fel-
hatalmazd, versenyre akar kelni. — Bámulat 
és csalódás különben is ikertestvérek levén, 
tehát itt is ugy fognak  járni a bámuló szé-
pek, — hogy csalódnak. Mert mi bizony a 
„Fővárosi Lapok" hivatalos teendőibe beavat-
kozni nem akarunk, s a szépnem mulattatá-

sát ő rá bizzuk ezután is, — ámde nem biz-
hatjuk rá a szépnemmel való szemheszállást, 
még pedig azért, mert ezt nem is akarná, de 
nem is merné megtenni. 

Hja! az idők azonban furcsán  járnak, s 
a férfiak  lovagiasságától épen azt követelik 
még olykor-olykor, hogy a szépnemmel kar-
öltve lépjenek be a hazaszeretet templomába, 
hova, ha a szépnem bejönni vonakodnék, tehát 
szép gyengén öleljék föl  (pardon) és vigyék 
be magukkal, - - mert ah ! — a hazaszeretet 
temploma igen unalmas egy épület akkor, mi-
kor nem jótékonycéloznak benne bállal, tom-
bolajátékkal, bazárral, liözvacsorával, de még 
csali műkedvelői előadással sem, — hanem a 
benne uralkodó lelkipásztor, a haza nemtője 
parancsolóan állva az oltár előtt, igy szól : 
„ T é r d e l j le és á ldozzá l !" 

Igaz,- —' nem mulatságos dolog ez, — 
hanem magasztos. 

Most pedig ugy vagyunk vele épen, a 
haza hölgyeinek be keli lépniök a hazaszere-
tet templomába, és Wu]ig nem mulatni, tán-
colni eb adat-íj.'.- f  Jujnem áldozni fenn-
költ szellemmel és honleányi magasztos érze-
lemmel: magunkért, szeretettjeinkért és ha-
zánkért. 

Pénzt? — Nem! Munkát? - - Azt sem. 

Rangot, — dicsőséget? — Nem! — 
Hiúságot! Csak ezt. S az áldozás nem kiváu 
más eszközt hozzá : mint önmegtagadást,  ezt 
is csak rövid ideig. 

A haza boldogsága, a nemzet jövője ettől 
függ.  Tudjon a magyar csak négy évig ön-
megtagadó lenni, tudja magát csak négy évig 
összehúzni, csak négy évig tudjon takarékos 
l e n n i j — nem szükségből, hanem hazafiúi 
erényből, — és négy év alatt mint nemzet, 
mint állam, anyagi betegségéből kigyógyul. 

Meg tudnók-e ezt tenni, Hölgyeim ? — 
Önök szóljanak! — Az Önök rokonszenves 
anyai, testvéri hangja adja meg erre először 
a "szent Igent, melyet a haza oltára előtt re-
begnek el, s melynél magasztosabb „igen" 
szót még nem rebegett el hölgyajak. — Önök 
mondják ki ezt előtör, s a férfikar  nem fog 
rá mondani mást, nem mondhat rá mást, — 
mint: Áment! 

Olvassák csak el kérem a következő 
sorokat: 

A statisztikai  hivatal  kimutatásai  sze-
rint  csupán szövet- és  rövidáru-behozatunk 

•£ . . _ ^ •ffWO 

f 
A „Székely mivelődési és köz-

gazdnsági egylet" 

alakulásának indokolása. 
MÁSODIK RÉSZ. 

Az előadott  bajok orvoslására  célzó  teendők 
vázlata. 
(Folytatás.) 

A k ö z o k t a t á s i és m ű v e l ő d é s i viszo-
nyok javítását a tanintézetek s egyéb művelődési 
intézkedések fejlesztése  által lehet eszközölni. 

A n é p o k t a t á s fejleszthető  a népoktatási 
törvénycikknek szigorúbb keresztülvitele által. Oda 
kell hatni minden módon, hogy a kisebb közsé-
gekben tengődő 2—3 árnyiskola egyesüljön s igy 
jó karba hozassék. Az iskolák taneszközökkel sze-
reltessenek fel,  a tanitók fizetése  javittassék, a 
gyermekek iskolába járásra szoríttassanak, az is-
kolázás ideje legalább 8 hóra terjesztessék ki. Az 
iskolatanácsok s népnevelési egyletek igen sokat 
tehetnének hatáskörükben és társadalmi téren er-
kölcsi buzgó befolyásukkal  arra nézve, hogy a nép 
a rendszeres iskoláztatás fontossága  iránt mind 
mélyebben meggyőződjék, továbbá jótékonyan hat-
nának a szegény gyermekeknek ruhával s tanköny-
vekkel ingyen való ellátása által. Meg kellene 
nyerni a külső tisztviselők erélyes közreműködését, 

A létező felső  n é p i s k o l á k szervezése 
ugy viendő keresztül, hogy azok a gazdasági és 
ip°aros s z a k o k t a t á s t a helyi viszonyoknak a 
legcélszerűbben megfelelőleg  felöleljék.  A kormány 

ben 214, 1873-ban 208, 1874-ben  210 és 
az öt év  alatt  együtt  968 millió  forintra 
rúgott. 

nak s hatóságoknak gondoskodniok kell kellően 
kiképzett szaktanítókról. 

A sz.-kereszturi t a n i t ó k é p e z d é b e n a 
kertészet, méhészet tanítása nagyobb és gyakorlati 
iráuyban fejlesztendő,  hogy az intézetből kilépő 
tanitók e tekintetben szakemberekké váljanak s 
iskoláikban az okszerű gyümölcs- és méhtenyész-
tési terjeszthessék. 

A sz.-udvarhelyi r e á l i s k o l a teljes megho-
nosítása s virágzásra juttatása égető szükség. A 
szék és város által 30 növendék számára alapított 
internátus, s a Dávid Antal-féle  10,000 frt  alapít-
vány kamataiból engedélyezett ösztöndijak lendí-
tettek ugyan valamit; de ez még nem elég. Ezen 
intézetet közös kincsesé kell tenni, a székelyszékek 
és városok közös gondozás alá kell hogy vegyék, 
ösztöndijak alapítása által saját fiaiknak  ezen in- I 
tézetben a tanulhatást meg kell könnyitniök. A 
kormánynál kieszközlendő, hogy a Kralovánszky 
és gr. Nemes Ábrahám-féle  alapok kamatait is ide 
engedje, amennyiben speciálisabb rendeltetésükre 
nem szolgálhatnak. Továbbá egy népszerű füzet-
kében a nép kellően felvilágosítandó  a reáliskola 
haszna s azok látogatásának előnyeiről. 

A g i m n á z i u m o k időszerű javítására hatni 
fog  a közelebkről hozandó országos törvény és a 
felekezetek  buzgósága, mely féltett  középtanodái-
ért mindig kész volt a kor által kivánt reformok 
érdekében áldozatokra. A székely városok itt is 
nyújthatnának segédkezet Sepsi-Szentgyörgy dicsé-
retes példájaként. 

Lehetetlen a nőnem elhanyagolt nevelését 
is figyelembe  nem vennünk, amin legalább két 
felső  leányiskola alapítása által lehet segíteni; s 
ezt a közoktatási minisztérium és a hatóságok 

közreműködésével könnyen elérhetni hisszük. Egy 
tanitónő-képezde is helyén volna a székelyföldön. 

A k i s d e d ó v o d á k r ó l nem is szóltunk, 
pedig egy városban, sőt egy nagyobb községben 
sem kellene annak hiányoznia. Hány gyermek men-
tetnék meg szerencsétlenségtől s erkölcsi vásott-
ságtól, mi későbbi életére is kihat. 

A törvényhatóságok és sociális társulások 
feladata  lenne oda hatni, hogy község i könyv-
t á r a k alapíttassanak, mi által a nép hasznos ol-
vasmányokhoz jusson. A városokban f e l o l v a s á s i 
e g y l e t e k alakulhatnának, melyekben időnkint 
népszerű felolvasások  által az ismeretek, társa-
dalmi viszonyok javítására célzó eszmék s terve-
zetek terjesztetnének. 

Szükséges volna közerővel egy székely ter-
mény- és mű ipa r -muzeumot felállítani,  hol 
különösen a kereskedésre szánt termékek és ipar-
cikkek (ásványok, ásványos vizek, gyümölcs, fa-
anyag, fonal,  szőttesek, házi eszközök, készítmé-
nyek"'ritkaságok sat.) állandóan összegyűjtve s 
kiállítva lennének, ahol mintegy képét lehetne 
látni a székely kincseknek s iparkodásnak; igy a 
becsesebb példányok utánzási mintául szolgálnának 
a látogatóknak, s á hiányok is inkább kiderülné-
nek ; szóval egy ily állandó gyűjtemény legbizto-
sabb kiindulási alapul szolgálna a székelyföldi  ter-
mékek és iparcikkek állapotának s a pótlandó hi-
ányok megítélésére s ez irányban a további teen-
dőkre. Egy ily gyűjteményben egy külön osztály-
ban helye" volna az olyan külföldi  cikkeknek is, 
melyeknek elterjesztése a székelyföldön  előnyösnek 
mutatkoznék és minden oly tárgynak, mely hasz-
nosság szempontjából tanulmányozásra s utánzásra 
méltó. 



Öt év  alatt  968 millió  forint! 
Ennyi ment ki Magyarországból szövet-

és rövidárura, s ez összegnek fele  bizonnyal 
a feleslegnek,  a divatnak, a fényűzésnek  és 
nem a szükségletnek áldoztatott. 

Hátha ezen cikkekre csak felényit  köl-
tenénk négy évig, a másik felét  pedig ameny-
nyire lehetne, a hazai cikkekkel pótolnók és 
csak az elkerülhetlenért folyamodnánk  a kül-
földhöz.  Nem azért, hogy visszautasítsuk a 
külföld  iparát, nem azért, hogy daccal dacot 
ingereljünk magunk ellen, hanem azért, hogy 
magunkat összehúzva, bajainkból kivergődjünk. 
— A külföldi  ipar elutasítása a külföld  ki-
hívása lenne, •— anyagi párbajra, — és az 
ily küzdelemnél soha nem lehet előre tudni, 
hogy melyik fél  esik el, azt pedig nem akar-
hatjuk, hogy baj bajra halmozódjék, ellenség 
után ellenség támadjon, •— hanem, hogy szom-
szédainkkal is jó barátságban maradván, csak 
ennyit mondjunk nekik : 

Szegények vagyunk, tartozásaink, köte-
lezettségeink vannak, melyeknek, mint becsü-
letes, lovagias nemzethez illik, meg akarunk 
felelni,  azoknak pedig csak akként felelhetünk 
meg, ha kiadásainkat alábbszállitjuk, s ha 
megtagadjuk magunktól azt az élvezetet, me-
lyet a külföld  jeles gyártmányai, csecsebecséi 
nyújthatnak. Bocsássatok meg tehát érte, h a 
e g y i d e i g a magunk darócában járunk és 
azokat a magunk munkásaival fogjuk  elké-
szíttetni. 

Amely nemzet igy beszél, az nem gyű-
löletnek, hanem közbecsülésnek tárgya leend. 

Takarékossági  egyleteket  alkossatok ma-
gyar hölgyek. Szenteljetek azoknak lobogót 
és a lobogóra ez legyen irva: E g y s z e r ű -
s é g e t a h a z a f i s á g n a k ! 

Ott vannak nőegyleteitek, ezek mindjárt 
kitűzhetik a lobogókat. Intézzetek felhívást 
azon kör- és vidékhez, mely a nőegy letek jó-
cohuuj aaga i isutpojja, oocsassatok kí aláírási 
iveket, tartsatok nagy gyűlést és alakuljon 
meg a „ T a k a r é k o s s á g i egy let" minden-
felé.  Dolgozzatok ki alapszabályokat, melyek-

Anyagi t é ren . A fö ldmive lés i  viszo-
nyok gyökeres átalakítására, a belterjes gazdaságra 
előfeltételül  a t a g o s í t á s és birtokarányositás 
tekinthető. A tagosítás azonban s ezzel a birtok-
viszonyok gyökeres rendezése törvényhozási cél-
szerű intézkedések alapján indítható meg. Szüksé-
ges mindenekelőtt, hogy az 1871 évi LV. t. c. és 
az 1872 évi május 6-án kiadott birtokrendezési 
eljárás oly módon változtattassék meg, hogy a 
tagosítás és arányosítás az által megkönnyittessék, 
lehetővé tétessék, az oknélküli formaságok  mellőz-
tessenek s az ezzel járó költség méltányosan le-
szállittassék. Ennek helyes irányban való előkészí-
tését az adatok bőséges beszerzése, értelmes bir-
tokosok, tekintélyesebb törvényszéki elnökök és 
bírák véleményének összehasonlítása után egy szak-
bizottság dolgozhatná ki. A tagosítás mellett a 
közös birtoknak a r á n y o s í t á s utján magánbir-
tokba jutása változtathat alaposan a székely gaz-
dasági viszonyokon; mindazáltal távol vagyunk 
attól, hogy ugy a tagosítást, mint az arányosítást 
minden tekintet nélkül mindenütt erőszakolni üd-
vösnek tartanok. Ellenkezőleg azt kívánjuk, hogy 
mind a tagosítás, mind az arányosítás csak ott és 
akkor szorgalmaztassák, ahol és amikor a helyi 
viszonyok és érdekek, különösen a határ fekvése, 
minősége és mekkorasága azt előnyösen ajánlják, 
s ily esetekben a keresztülvitel könnyű és gyors 
legyen. 

A mezei r e n d ő r s é g törvény által lenne 
szervezendő és pedig ugy, hogy egészen a köz-
igazgatásra alapíttassák annak szervezete. 

(Folyt, köv.) 

nek a takarékossági egyletek tagjai alávetik 
magukat, és tagja legyen az egyletnek min-
den magyar, — a hazafiságra  és műveltségre 
igényt tartó honpolgár! 

Tegyétek meg ezt nemes honleányok ! 
A kormány, ha csak támogatásra nem talál 
a nemzet részéről is, össze fog  roskadni a 
sysiphusi munka alatt. Kormány mehet, kor-
mány jöhet, de ha nemzetében támogató he-
lyett nem fog  találni másra, mint ellenségre, 
buzdító helyett izgatóra, serkentő helyett két-
ségbeejtőre, elismerő helyett gyanusitóra, — 
akkor nekünk el kell pusztulnunk valóban, 
mert olyan kormány még nem volt, nincs és 
nem is lesz a világon, mely egy egész ország 
terhét saját egyéni vállaival bírja fenntartani 
és egy egész ország kötelességét teljesíteni, 
ha a nemzet egyebet nem tesz, — mint tét-
lenkedik, panaszkodik és követel. 

A ti honleányi szivetekben nem ég a 
pártoskodás és pártgvülölet tüze, szelid égi 
láng az, ami a ti szerető lelkeitek előtt vi-
lágit és fényt  ád szemeitek kristályának. — 
legyen tehát ez a láng most az, mely egygyé 
olvasztja a nemzet akaratát, s összeköti a 
sziveket varázserejü sugárszállal. Legyetek Ti 
a kezdeményezők, az egyetértés angyalai és 
egy szebb jövő hírnökei! 

És a takarékosságot nemcsak a szövet-
és rövidárukat illetőleg lehet életbeléptetni, 
hanem az élet minden ágát illetőleg, melyek-
ből ismét és busásau kikerül a másik 968 
millió forint. 

H ö l g y e i n k ! t e t t r e t e h á t ! 
(„Magyar Hírlap.") 

! 

K Ö Z M I V E l L Ő i M É S . 

Tanitóegyleti életmozzanat. 
Hogy nemzetünk a l t é t e l é r t küzdve, minő 

j^root folytat  a a ciiibcTOKlíei, sonnagaval a ter-
mészettel is: minden ember látja, legalább láthatja. 
S hogy e l é t h a r c b a n az iskolák a nevelés ne-
héz munkája által egyik elsőrendű harcos, sokunk-
nak erős meggyőződése. Valamint azt is tudjuk, 
hogy amilyen a tanitó: olyan az iskola. 

A nemzeti 1 é t h a r c o t ismeri, az i s k o l á k 
jelentősége iránt meg van győződve, s az iskolák 
értéke mérlegelésénél a t a n í t ó k értékhatározó 
mivoltát eléggé látja az udvarhelyi reformált  egy-
házmegye is. 

Ez az oka, hogy egyházmegyénk kiváló figyel-
mére méltatja iskoláit, s mikor kebelében tanító-
egylet akart keletkezni, nemcsakhogy magát az 
eszmét örömmel fogadta,  de az egyesületet mun-
kálkodásában mindig támogatta, s ma is támogatja. 

Másfelől  az is igaz, hogy egyházmegyénk 
fennebb  jelzett meggyőződésével, magatartásival 
szemben tanítói testületünkben sem hiányzott, s 
ma sem hiányzik a kötelességteljesitésre irányuló 
akarat. 

E kötelességérzet hozta létre az ápril 20-án 
tartott közgyűlést is, melynek kiválóbb tárgyai 
ezek voltak: 

1. Egyházmegyénk tanítóinak létszámát ke-
rekszámban 60-ra véve, e számnak m. e. ötöde 
még nem szerzette még a törvényes képesítettsé-
get. E bajt leginkább érzik maguk a tanítók, 
mert az iskolai munka számon kari a k é p z e t t -
séget , az országos tanítói nyugdíj- és gyáminté-
zet pedig törvényes képesítettséget követel. Igaz, 
hogy körünkben tavai is volt tanítói póttanfolyam, 
de képesitetlen tanítóink nagyobb része kénytelen 
lévén katonai gyakorlatra menni, e miatt csak 
9—10 vehetett részt a tanításban s ennyi tett 
képesítő vizsgálatot. 

Egyesületi megállapodás a lett, hogy a n. t. 
egyházmegyei közgyűlés felkérendő:  eszközöljön 
egyházkerületünk m. igazgató tanácsa által vala-
melyik főtanodánk  kebelében az idei nyáron is 
tanítói póttanfolyamot,  annyival inkább, mert tu-

domásunk szerint más egyházmegyék kebelében is 
vannak még képesitetlen tanítók. 

2. Hogy a tanitóegyletek kebelében fennállani 
szokott fiókegyletek  vagy iskolajárási körök meny-
nyire fontosak,  tudják azok, kik a tanítási mód-
szer és a nevelési eljárás horderejét értik. E fiók-
egyleti munkát oddig nem tudta megindítani egye-
sületünk, leginkább azért, mert nem volt megálla-
pítva az ilyen gyűléseket elfogadó  tanítónak házi-
gazdái teendője, s viszont a vendégek kötelessége. 

Most már ez is el van intézve, s remélleni 
lehet, hogy fiókegyleteink  rövid időn megkezdik 
működésüket. 

3. Indítványképen fölmerült,  az iskolai év-
nek október helyett s z e p t e m b e r elején leendő 
kezdése, mivel nálunk október első felét  a török-
buzaszedés szokta igénybe venni. 

Belátjuk mindnyájan, hogy ez üdvös és le-
hetséges volna, de még ez idő szerint a szegé-
nyes fizetés,  mely sok helyen még csak a törvé-
nyesített 300 frtot  sem éri el, arra kényszerit, 
hogy szeptembert is mezőgazdasági munkára for-
dítsuk, mert az ember nemcsak igéve l él. 

4. Szó volt az iskolai év közben történni 
szokott tanítói á l l o m á s - v á l t o z t a t á s nyomo-
rúságáról. 

Látjuk a bajt, mely ebből származik tanítóra, 
tanulóra, iskolaközségre, de kisegítő eszközt mi 
magunkra — t. i. csak egy egyházmegye tanítói 
testülete — találni nem tudtunk. Az idő tán meg-
hozza ezt is. 

5. Volt könyv- és pónztárnoki számadás-
vizsgálás is. 

Mindkettő rendben van s a kezelő föl  van 
mentve 1876-ra. 

6. A kollégiumi tanári kör régi jó szokása 
szerint az idén is megörvendeztetett két hírlap-
kötet adománynyal. Egyik a „C s a 1 á d é s I s k o 1 a", 
másik a „Népneve lők Lap ja" . Mindkettő 
1876-ról. 

Köszönettel vette egyesületünk. 
7. Mivel a kereszturvidéki tanítóknak költ-

séges minden közgyűlésre Udvarhelyre jőni: egyik 
közgyűlésünk ezután éveukint Sz.-Kereszturon lesz. 

Megörvendeztette, megtisztelte egyesületün-
ket megjelenésével Udvarhelymegye k. tanfelügye-
lője t. Sándor Mózes ur is, ismeretes szakavatott-
ságával, ügybuzgalmával segítvén tanácskozásunkat. 

Fogadja ezért a nyilvánosság előtt is mind-
nyájunk köszönetét. Szakács  Mózes. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

A tűzkár elleni biztosítás ügyében. 
Udvarhelymegye érdemes alispánjának évi 

jelentéséből szomorúan értesülünk, hogy a megye 
területén 15 helységben fordult  elő a mult évben 
tüzeset, s hogy az ezekből eredett összes kár 
16,652 frtnyi  összegre becsültetett, és hogy ebből 
csakis 1080 frtnyi  értékű volt biztosítva. 

Magában azon körülmény, hogy a különben 
sűrű népességű és sok falut  magában foglaló  me-
gye területén 15 helyen fordult  elő egy év alatt 
tüzeset, még nem volna egészen kétségbeejtő, mert 
összehasonlítva ezt más megyék tüzkrónikájával, 
ugy találjuk, hogy egyebütt hasonló területen több 
tüzeset adja elő magát; tehát az arány kedvező. 
Szintén kedvezőnek találhatjuk az arányt, ha a 
fölemésztett  javak 16,652 frtnyi  értékét összeha-
sonlítjuk a más megyékben bekövetkezett enemü 
károsodásokkal; mert más helyeken csak egyetlen 
tüzeset alkalmával is a károsodás sokkal nagyobb 
mérvű. így pl. ha a fővárosi  jelentékenyebb tüz-
esetek után eszközlött kárfelvételeket  figyelemmel 
kisérjük, többször olvashatjuk, hogy a kár legtöbb-
ször a 40—50 ezer frtot  felülhaladja. 

Azonban elszomorító azon adat, hogy a me-
gyénk területén bekövetkezett 16,652 frtnyi  kár-
ral szemben csakis 1080 frtnyi  érték volt bizto-
sítva. Elszomorító ez adat, mert mig egyfelől  me-
gyénk nagyobb mérvű anyagi károsodását tanú-



sitja, másfelől  arról is sajnosan győz meg mind-
nyájunkat, hogy megyénk népe még ma is nagyon 
idegenkedik a biztosítás jótékony és áldásos esz-
méjétől. Pedig a józan gazdálkodás egyik leglé-
nyegesebb föltétele  a mindennemű biztosítás. A 
gazdálkodás valóságos szerencsejáték. A gazda soha 
sem biztos az iránt, hogy tételeit megnyeri-e vagy 
sem. Más szavakkal: soha sem tudja, ha vájjon 
nem fogja-e  termését, mielőtt betakaríthatná, jég-
eső, mielőtt pénzzé tehetné, tűz megemészteni. 
Egyetlen óvszer, hogy terményeinek épen semmivé 
tételét megakadályozhassa, egyetlen megnyugtató 
eszköz, hogy annak véletlen megsemmisülése ne 
ejtse kétségbe: a biztosítás. Igenis, a biztosítás; 
mert ezáltal legalább megközelítőleg a máskülön-
ben elveszendő érték megtérül. 

S mit látunk? Gazda-közönségünk a kínál-
kozó áldásos és jótékony biztosítást nem veszi 
kellőleg igénybe. Városunkban is, hol pedig nem 
ugy tekintendő az épület, mint gazdaközönségiink-
nél a gazdasági épületük, t. i. a gazdaság folyta-
tásában szükséges, de azért nem fő-,  csak mellé-
kes szerepet játszó tárgyaknak, hanem mind lakás, 
mind pedig bérjövedelem tekintetéből épen fősze-
repet játszóknak; sőt olyau tárgyaknak, melyek 
földbirtok  hiányában mind az ipar, mind a keres-
kedés folytathatására  hypothekául, tehát a jobblét 
jelentékeny és föltétlen  alapjául szolgálnak, alig 
fordittatik  kellő gond a biztosításra; jóllehet a 
belátáshiány nem lehet akkora, mint faluhelyen; 
a bekövetkezhető károsodás pedig sokszor és a 
legtöbbször jelentékenyebb. 

Régi thema, de mindig uj marad, hogy a 
nép legtöbb bajának kútforrása  a tudatlanság vagy 
a nevelés hiánya; s igazuk vau mindig azoknak, 
kik minden baj panaceájaként azt kívánják, hogy: 
„népnevelés, jöjjön el a te országod!" Helyesebben, 
minél hamarább elérjük azt, hogy a művelődés 
minél szélesebb tért hódítson meg magának, annál 
korábban érjük meg azt, hogy a nép önmagától 
fogja  fölkeresni  azon eszközöket, melyek segedel-
mével leküzdi a mindennemű bajokat. 

No de azt nem várhatjuk be, hogy az áta-
lános nagyobb miveltség elterjedése ébressze me-
gyénket annak tudatára, hogy a biztosítás áldást-
hozó és jótékony intézmény és siessen kiki a maga 
javára igénybe venni. Ezt nem várhatjuk be; az 
késő lenne. Hanem engedjék meg azok, kik falu-
helyeken és egyebütt is a nép lelkét képezik, a 
nagyobb birtokosok, lelkészek, tanitók és künnlakó 
tisztviselők, hogy most is, mint mindig, valahány-
szor népünk érdekében valaminek tolmácsolását és 
tolmácsoltatását jónak látjuk, engedjék meg, hogy 
hozzájuk forduljunk  és kérjük őket, hogy maguk, 
a maguk hasznáért is, jó példával járjanak elől s 
buzdítsák népünket a biztosításra. 

Legelőször a jobb módúak rábeszélendők, 
kiknek példája vonzó és ragadós lévén, nem fog 
a jó eredmény kimaradni. Igy és nem máskép 
kell és lehet segíteni magunkon, addig is, mig a 
törvényhozás által, mit oly régóta sürget a köz-
vélemény, a biztosítás országossá tétetnék. 

Sajnos, hogy erre most még nem igen van 
kilátás. 
v. . Sajnosabb, hogy a törvényhatóságunk által 
kezdeményezett kölcsönös tüzkárbiztositó-társulat 
eszméje is, az 1872 évi 8. t. c. azon rendelkezése 
miatt, hogy az kizárólag csak társadalmi törekvés 
lehet, elejtetett. Rajtunk áll azonban, hogy társa-
dalmi uton csakugyan megteremtessék. Hisszük és 
remélljük, hogy uem is fog  az eszme meghalni; 
azért, ha a kormány azt nekünk meg nem való-
sithatja is, hanem megvalósítja azt megyénk ér-
telmisége, mely megpendítette, s amely annak 
végleges elejtésével egy jótékony üdvös eszme el-
estét engedué meg. 

Ezt pedig nem hisszük, nem akarjuk föltenni. 
Azért mi sem mondunk le arról, hogy még hozzá 
ne szóljunk korábban vagy később ez ügyhöz. 

Kassay  F.  József. 

A Tízről, egészségügyi szempontból. 
A viz az ember és felsőbbrendű  állatok tes-

tének 58'5%-át teszi, az állati szervezetben a ve-
gyi és természettani folyamatok  közvetitőjekép sze-
repel. Igy már magában fontos  táplálkozási anyag 
a viz, de sokkal fontosabbá  válik az által, hogy 
az ember által nem vegytiszta (destillalt) állapot 
ban vétetik fel,  hanem elegyítve a szervezet ház-
tartására fontos  más anyagok nagy mennyiségé-
vel ; de másfelől  tekintetbe veendő, s egészségügyi-
leg ellenőrizendő azon tulajdonsága is, hogy gyak-
ran oly anyagokat is tartalmaz a viz, melyek az 
emberi szervezetbe jutva betegségeket képesek elő-
idézni. 

Két alakban szükséges vizsgálnunk és ellen-
őriznünk a víznek ezen jó és káros hatásait, me-
lyeket az emberekre 

és állatokra gyakorolhat, t. i. 
az i v ó v i z e k e t és a t a l a j v i z e t . 

1. Az ivóvizek. 
Kz  italul használt vizeket rendesen források-

ból, folyókból  és kutakból kapjuk. Az esővizet na-
gyon magas, hegyes vidékeken, mint a „sváb ha-
vason", hol viz szűkében vannak, használják ugyan 
konyhasó hozzáadása mellett, de legalább vidékün-
kön erre szorulva nem vagyunk. 

Az italul szolgáló vizek mindig tartalmaznak 
különböző légnemű testeket és többféle  sókat. A 
légnemű testek a jó iható vizben az éleuy és a 
szénsav, a romlott vizben az ammoniak. A sók 
közül a vizben igen sokféle  szokott előfordulni, 
leggyakoriabbak a mész-, magnesia- és alkal.-sók. 

A vegyileg tiszta viz (H20), mely csak éleny 
és köneny vegyületéből álljon, se a földön,  se 
a föld  belsejében sehol sem fordul  elő. Már az eső-
és hóviz —- a legtisztább vizek — is élanyt, lé-
genyt, szénsavat, továbbá só-salétromsavat, több-
féle  sókat s még szerves részeket is tartalmaz, 
melyeket a levegőben fü«'gő  por részecskékből vett 
fel.  A forrás-,  kut-, folyóvizek  még sokkal több 
idegen alkatrészeket tartalmaznak, mint az eső-
és hóviz, s ezen alkatrészek mindig attól függnek, 
hogy minő földrészeken  hatol át a viz. 

Hogy melyik v ize t t a r t s u k mi egész-
s é g e s e b b n e k , azt-e, amelyik sok szervetlen só-
részt tartalmaz, vagy amelyik keveset? ez még 
mai nap is vita tárgyát képezi, különösen Angol-
országban ; az orvosok és vegyészek egy része azt 
állítja, hogy mentől tisztább a viz, vagyis mentől 
kevesebb szilárd ásványrészt tartalmaz, annál jobb, 
annál egészségesebb italra. Igaz ugyan, hogy Chi-
nában a magasabb rangú egyének csakis lepárolt 
vizet isznak, levegővel összerázva és lehűtve; de 
az élettannal foglalkozók  jobbnak és egészségesebb-
nek tartják, ha mind a légnemű, mind a szilárd 
testekből bizonyos részt tartalmaz. 

P r o c t e r W. a jó ivóvíznek következő tu-
lajdonságait követeli: legyen az ivóviz tiszta, szín-
telen, szagtalan és Íztelen, üde és hűs; szerves 
anyagokból ne tartalmazzon többet mint egy graint, 
szénszavas mészből ne többet mint 16, kénsavas 
mészből mint 3, konyhasóból mint 10, és szénsa-
vas szikélegből ne többet mint 20 graint egy 
gallonra (3"7 liter). 

Ha 
a viz ízetlen: akkor kevés levegő és 

szénsav van benne; ha pedig sós vagy édes izü: 
akkor sok benne a só-alkatrész. 

Mentől több szénsavat tartalmaz a viz, anél-
kül, hogy benne rothadó anyagok lennének, annál 
kellemesebb az az ivásra; savanyuvizeink — a 
borvizek — kellemes ihatósága épen ezen alapszik. 

Ha a közönséges levegő a vízből hiányzik, 
ez még nem okoz kellemetlen izt annak, de már 
az ily vizekben állatok, halak, rákok stb. nem él-
hetnek. Ez az oka, hogy forrásvizekben  viziállatok 
hiányzanak. 

Hogy a különböző ásványrészekből mily sokat 
képes a viz fölolvasztani  s magába venni, ha a 
földréteg,  melyen keresztül hatol, sok ásványos 
anyagokat tartalmaz, kitűnik B o u s s i n g a u l t 

vizsgálataiból, ki kiszámította, hogy meszes talnju 
falusi  birtokán egy malac három hónap alatt l / 3 
font  meszet vett magába az ivóvízzel, s hogy e 
birtokán levő kut évente az ott itatott állatoknak 
2000 font  meszet, keserföldet  és konyhasót szol-
gáltat. 

Amily mértékben képes a viz a szervetlen 
sókat magába venni: épugy képes az a rothadó, 
bomlásba levő szerves anyagokat is felvenni,  d e 
az i l y v i z e k é l v e z e t e ká ros h a t á s t gya-
ko ro l az ember i t e s t r e . 

A s z e r v e s a n y a g o k és l égenysavsók , 
melyek az ivóvízbe kerülnek, ha már csak kis 
mennyiségben tartalmaztatnak is, betegséget okoz-
hatnak ; pedig sok italul szolgáló vizben, főleg  jár-
ványok alkalmával tetemes mennyiségre szaporod-
nak; ez is az oka egyfelől,  hogy néha a járványos 
betegségek oly gyorsan terjednek. 

A víznek légenysavsói — légenysavas ammo-
niak — igen kis mennyiségben a levegőben is kép-
ződnek ugyan, de legnagyobb mennyiségben ugy 
mint a szerves anyagok, onnan származnak, hogy 
árnyékszékekből, trágyadombokból, masinákból, ser-
főzdékből  stb. a kútba szivárognak a rothadó anya-
gok s igy megfertőztetik  annak vizét; vagy eset-
leg a fenn  említett ronda helyek vizei a kisebb 
folyókba  vezettetnek, azt megrontják s az igy meg-
mérgezett viz a legkülönbözőbb megbetegedések 
okává lesz, egyes városok vagy helységek egész-
ségi viszonyait mulékonyan vagy hosszabb időn 
megrontja. 

A helyi viszonyok által pl. a kutak közelé-
ben levő árnyékszékek, pecegödrök stb. folytán 
könnyen érthetővé lesz, hogy egyes házak lakói 
tömegesen betegesznek meg pl. hagymáz-, vérhas-, 
cholerában, mig a mellette levő, más ivóvízzel el-
látott lakások tökéletesen egészségesek lehetnek. 

Ily tömegesebb hagymázos betegedési esetek 
pl. megyénk területén is közelebbről fordultak  elő: 
Oroszhegy, Szt-Király és Kadicsfalva  községekben 
— ez utóbbi helyen 6 hagymázos beteg egy csa-
ládban — s Oroszhegyben kórnemző okul a rom-
lott vizet lehetett fölvenni.  Igy helyi érdekünkből 
kifolyólag  szükséges, hogy az ivóvízzel továbbra 
is foglalkozzunk  folytatólag.  rt. 

E E V E M E É S . 

A Királyhágón  inneni kerületi  tűzoltó  szövetség 
II.  közgyűlésének  rendező  bizottságától. 

Kolozsvárt és N.-Szeben, 1877 ápril 25. 
Tisztelt bajtársak I 

Hivatkozással az általunk idei március 20-án 
közzétett meghívás és előleges értesítésre, ismételve 
felkérjük  a réáztvenni kívánó tisztelt bajtársakat, 
hogy az idézett meghivás 3. pontja értelmében be-
jelentésüket legkésőbb folyó  áprilhó 30-áig tűzoltó-
főparancsnok  dr Lindner Gusztávhoz Nagy-Szebenbe 
beküldeni el ne mulasszák és ezennel közzétesszük 
a II. közgyűlés 

rész le tes p r o g r a m m j á t . 
E l s ő nap, m á j u s h ó 20-án 

délelőtt 9'/a órakor: a vonattal érkező ven-
dégek fogadása  és elszállásolása; 

délelőtt 12 órakor: a tűzoltó szer kiállítás 
megnyitása; 

délután 3 órakor: a szövetségi választmány 
ülése; 

délután 5 órakor : az egyleti képviselők elő-
értekezlete s a biráló bizottság megalakítása; 

este 7 órakor: színházi diszelőadás; 
este 9 órakor: ismerkedési estély „a római 

császárhoz" címzett fogadóban. 
Második nap, m á j u s hó 21-én 

délelőtt 8 órakor: a Királyhágón inneni ke-
rületi szövetség közgyűlése a következő napirenddel: 

I. Elnöki megnyitó beszéd, jegyzők választása. 
II. Beszámoló jelentés a szövetségi választ-

mány 1875—1877 évi működéséről, statisztikai 
kimutatás és a lezárt számadás előterjesztése. 

III. Számvizsgálati jelentés a szövetségi pénz-



tár 1875—1877 kezeléséről, előadja a nagy-szebeni 
önkéntes tűzoltó egylet. 

IV. Az 1877—1879-iki költségvetés előter-
jesztése és elfogadása. 

V. A szövetségi választmány előterjesztései, 
u. m.: 

1. jelentés az országos tűzoltó szövetség mű-
ködéséről, valamint szövetségünk választmányának 
az Aradon tartott III. országos közgyűlés ötletéből 
kifejtett  tevékenységéről; 

2. a módosalt országos szövetségi alapszabály 
által igényelt, saját alapszabályaink néhány pont-
jának megváltoztatása, úgymint szószerint: 

A magyar országos tűzoltó szövetség alap-
szabályának 2, 4, 8, 15. és 17. §§-einek értelmé-
ben a Királyhágón inneni kerületi tűzoltó szövet-
ség alapszabályán is szükségképen a következő 
módosítások megejtését ajánljuk: 

Az 1. §-ben : „a Királyhágón inneni részben" 
után még hozzá teendő „esetleg a szomszédos me-
gyékben" (lásd a m. o. t. sz. a. 4. §-ét). 

A 3. §. igy fogna  hangzani; „A szövetség a 
Királyhágón inneni részre — esetleg a szomszédos 
megyékre is — terjed ki. A szövetség tagjai az 
e területen szervezett és szervezendő önkéntes 
tűzoltó egyletek, kik belépésre kötelezve nincse-
nek, de ha beléptek, csakis három év eltelte után 
léphetnek a szövetségből ki. Ha a belépett egyle-
tek ezen határidő leteltével kilépési szándékukat 
hat hóval megelőzőleg be nem jelentik, ismét há-
rom évre kötelezetteknek tekintetnek. Minden egy-
let belépése által egyszersmind az országos tűzoltó 
szövetségnek is tagjává válik" (lásd a m. o. t. sz 
a. 2, 4, 8. és 15. §§-eit). 

A 4. §. első bekezdése igy hangzanék: „A 
szövetség tagjai közül szövetségi választmányt vá-
laszt, melynek állandó székhelye Kolozsvár." Ezen 
§. többi pontjai változatlanul maradnak. 

Végre a 12. §. igy módosulna: „Ugy az or 
szágos, mint a kerületi szövetség kiadásainak fe-
dezése céljából minden tagegylet évenként január 
hóban a kerületi szövetség titkár-pénztárnoka ke-
zéhez hat (6) forintot  lefizet,  ki ennek felét  az 
országos, másik felét  pedig a kerületi szövetség 
pénztárába szolgáltatja be" (lásd a m. o. t. sz. a. 
17. §-ét). 

VI. „A magyar tűzoltó irodalom jelen állása", 
előadja Gamauf  Vilmos, a kolos-monostori önkén 
tes tűzoltó egylet főparancsnoka. 

VII. „Az építkezési és tűzrendészed, vala-
mint a tüzbiztositási ügy reformja  Magyarországon." 
Szemelvények saját önálló munkájából, előadja dr 
Lindner Gusztáv, a nagy-szebeni önkéntes tűzoltó 
egylet főparancsnoka. 

VIII. Délelőtt 103/% órakor az ülés bezarta 
Délelőtt 11 órakor: díszmenet és diszgya-

korlat; 
délelőtt 1 órakor: diszebed; 
délután 3 órakor: erdei ünnepély (kedvezőt-

len idő esetében bál „a római császárhoz" címzett 
szállodában). 

H a r m a d i k nap, m á j u s h ó 22-én. 
Reggeltől kezdve: a tűzoltó szerek rnegbi 

rálása. 
Délelőtt 9 órakor: a kerületi szövetseg zar-

ülése, első sorban a májushó 21-iki közgyűlésen 
le nem tárgyalt napirend folytatása. 

IX. Indítvány: „Az átalános tüzszolgálati 
kötelezettség érdekében", beadja a maros-ludasi 
önkéntes tűzoltó egylet. 

X. Oly indítványok beterjesztése, esetleg tár-
gyalása, melyek alapszabályunk 10. §-e értelmében 
elkésve érkeztek be. 

XI. A közelebbi (III.) kerületi szövetségi 
közgyűlés székhelyének kijelölése. 

VTT A 1-rvvií 1 rí f  I o'/nrofcíinr 

jük azt a szövetségi elnökségnél Kolozsvárit re-
klamálni. 

Bajtársi üdvözlettel: 
A kerületi szövetség A nagy-szebeni önkéntes 

választmánya nevében : tűzoltó egylet nevében: 
Minorich  Károly,  s. k. Dr Lindner  Gusztáv,  s. k. 

elnök. főparancsnok. 
Deák Pál,  s. k. Capesius, 

titkár. segédtiszt. 
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XII. A kerületi szövetség választmányának 
leköszönése és az újnak megválasztása. 

XIII. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesí-
tésére bizottság kiküldése. 

XIV. Elnöki zárbeszéd. 
Délután 3 órakor: a kiállítás bezárta s a 

jutalmak kiosztása; 
délután 5'/2 órakor: indulás a vasúthoz. 
Azon esetben, ha a leggondosabb expedíció 

dacára jelen, az összes erdélyrészi lapokban is köz-
zétett részletes programm kézhez nem jutna, kér-

— Oroszország hadat izent Törökországnak. 
A muszka hadsereg Szentgyörgy napján lépte át 
a Pruth vizét. Főhadiszállás Jassy, Moldva fova-
rosa. Ugy látszik azonban, hogy a hadizenet előtt 
10—12 nappal már benn voltak a muszkák Moldva-
Oláhországban. , . . 

— Országgyűlésünk működését ismét megkez-
dette ápril 21-én. Legfőbb  tárgy a kiegyezés. _ 

— Tahir bey, ki a korvinákat — Matyas 
király fényes  könyvtárának 35 darabját — volt 
Budapestre szállítandó, Bécsből nem jöhetett Buda-
pestre. Miniszteri közvetítéssel adta át hozományát-
s maga Trieszten át már haza is indult. 

— Időjárásunk egész héten kedvezőtlen volt. 
Ápril 22-én havazóra ébredtünk. Egész nap észak-
nyugati széllel kapcsolatos havazó volt. 23-ra vi-
radólag már vékony hólepel borította a földet,  de 
a szél csendesebb s már inkább északkeleti volt. 
Fagyunk is volt, habár nem nagy merteku, leg-
alább a gazdák nem a fagytól  félnek.  Most mar 
kezd derülni, talán immár megkönyörül április. 

— Feleki Miklóst városunk képviselő testülete 
tiszteletbeli polgárának választotta még az ünne 
pély előtt, s erről táviratilag értesítette is volt. 

* Petőfi  Sándor Szibériában mint rab. Ezen 
sensationalis hírt közli dr Tomcsányi I., a „Szat-
már" szerkesztője a „Budapesti Napilap"-pal.< lom-
csányi ur a következőket irja: „Sietek tudósítani 
önöket azon ép oly borzasztón leverő, mint lelket-
rázó örömhírről, mely városunkban kering. E hír 
az hogy Petőfi  Sándor él. A hir terjesztője Boros 
András nevű ur, ki állítása szerint mostanig rab 
volt a szibériai ólombányákban, hol szerinte Petőfi 
Sándor rab gyanánt él. Boros nemrég szabadult 
ki a fogságból  s Szatmármegyébe jött fölkeresni 
hátrahagyott nejét, ki évtizedek óta megholtnak 
tartá már a visszakerültet és 22 év óta másnak 
neje. Boros hivatalos uton fog  kihallgattatni." 

* Magyarok Szibériában. A Petőfi  Sándor élet-
ben létéről szóló hir kapcsában Hegedűs József  ur 
Nyíregyházáról a következőket irja a „N. II."-nak : 

1807 okt. 10-én találkoztam Borsodmegyében egy 
az ottani Ároktő községből való emberrel, ki épen 
akkor került haza Szibériából. Ez egyén 1849-ben 
mint honvéd fogatott  el a csatatéren, sok század 
macával Szibériába hurcoltatott, s az ottani ólom-
bányákban dolgozott 1807-ig, midőn is sikerült 
megszöknie. Állítása szerint többen szöktek meg 
együtt, de még több száz volt honvéd maradt Szi-
bériában." „ „ , . . . . 

* Reményünk van — irja az „Erdélyi Híradó —, 
hogy a Bem-szobor bizottsága rövid időn kihirdeti 
a pályázatot. Ugyanis, amint értesülünk, egy bi-
zottság, mely Borősnvay Pál szoborbizottsági elnök, 
Z. Knöpfler  Vilmos és Berecky Sándor képviselők-
ből áll, a pályázati hirdetmény kidolgozásán fára-
dozik. A szobor, mely M.-Vásárhely főterén  lesz 
fölállítva,  merőben hazai anyagokból, hazai művész 
által fog  készíttetni. A szobor talapzata, melynek 
magassága 5 méter leend, Nephelin és Sodolit 
syenitböl lesz faragva.  E két ritka kőnemet a 
székelyföld  szolgáltatja; az előbb nevezettnek színe 
kék, az utóbbinak szürkés fehér  (mindkét kőnem 
megismertetését Z. Knöpfler  Vilmos urnák köszön-
hetni). Bem, mint hadvezér és tüzér lesz feltün-
tetve s ércszobra 3 méter magasságot fog  tenni. 
Mint értesülünk, a pályázó hazai szobrászok ré-
szére két díj lesz kitűzve: egy 100 és 50 darab 
körmöci aranyos dij, feltételül  köttetvén ki, hogy 
a beküldendő" főszobor-mintáknak  legalább is egy 
méter magassággal kell birniok. Az egész szobor 
költségei 20,000 frtra  vannak számítva, eddig 
15,000 frt  gyűlt be, a többit sziutén adakozás 
utján reméli a szoborügyi bizottság beszerezni. 
Ez okból mi is fölhívjuk  lelkes hazánkfiait  az 
adakozásra, megjegyezvén, hogy a szíves adakozá-
sokat szerkesztőségünk is örömmel, készségesen 
közvetíti. 

* Református  küldöttség katholikus erseknél. A „P. 
Napló" ápril 13-iki szániában olvassuk, hogy Hay: 
nald kalocsai érsek kalocsai rezidenciájában e hó 
11-én a solti reform,  egyházmegye küldöttsége 

tisztelgett. A küldöttség Adáin József  szeremlei, 
Baky István csanádi, Keserű Lajos bogyiszlói, Fe-
leky József  foktői  s Kálosy Géza uszódi lelkészek-
ből állott és a közkedvességü, szeretetreméltó fő-
pap által kitűnő szivélyességgel fogadtatott.  A kül-
döttség tagjai egyházmegyéjük hálás köszönetét 
vitték meg az érseknek az úrbéri elkülönítéseknél 
az urodalmához tartozó bogyiszlói, csanádi, foktői 
és szeremlei ref.  egyházak iránt tanúsított nagy-
lelkű adományaiért. A főpap  szokott finom  tapin-
tatával s lekötelező nyájasságu modorával liosz-
szasabban társalgott a küldöttség tagjaival s tisz-
teletükre barátságos lakomát rendezett. Ebéd utan 
az érsek személyesen mutatta meg a küldöttség-
nek páratlan gazdag herbáriumát és arra vonat-
kozó könyvtárát. A küldöttség meghatva a szívé-
lyes fogadtatástól,  a legkedvesebb emlékekkel tá-
vozott az érseki palotából. 

— Az udvarhelyi reformált  egyházmegye e 
héten három napon át (25, 20, 27-én) tartotta 
városunkban tavaszi közgyűlését és házassági tör-
vényszékezését. 

- a reformátusok  egyházkerületi közgyűlésé 
az idén Iíolozsváratt lesz. A meghívók körünkbe 
is megérkeztek. . . . 

* A kivándorló székely leanyokrol ezeket irja 
a B. H.": „A nőcselédségek kivándorlását min-
den áron meg kellene gátolni. Néhány éve már 
ugyan tizedrésze sem jön ahhoz képest, amennyi 
az 50— 00-as években jött, mindamellett, aki vasár-
nap délutánkint a népkertek és némely magyaros 
korcsmák vidékén megfordul,  vagy korán reggel a 
zöldség- s húspiacot meglátogatja, meggyőződhetik 
felőle,  hogy a Bukurestben élő magyar nőcselédek 
száma még mindig fölötte  nagy, s legalább is ezer-
felé,  vagy azon felül  is jár, és hogy ez Brailan, 
Galacon, Plojest-, Pitest-, Krajován és Szeverinben 
is igy van, azt ismét tapasztalásból tudjuk. Két 
dolog van, ami az ember figyelmét  e tekintetban 
megragadja, egyik az a talány, hogy a magyar 
kormány tilalma dacára mikép szállingózható eny-
nyi át a határon? a másik, mi az oka, hogy e 
sok nőcseléd közt, kiknek kora 18—25 év közé 
esik, száz közt is alig látni egy szépet? Az első 
talánynak nyomára jön az ember, ha néha-néha 
kimegy a város kapuján kivül azon fogadokba, 
hová°a brassói fuvarosok  szállanak, ott többnyire 
mindig talál néhány durva öltözetű, még ki nem 
városiasitett újonnan jött székely leányt, ezeknek 
útlevele aligha van, vámon vagy mint paraszt gye-
rek férfinak  öltözve, vagy nagy üres pakládában 
rejtve csempésztetnek át, vagy megkerülik gyalog 
a vámházakat és átszöknek, a fuvaros  minden 
ilyen leánytól kap 2 - 3 frtot,  Bukurestben meg 

i vannak öreg asszonyok, kik már várnak rájuk, 
ezek is fizetnek  a fuvarosnak  érettük valamit, s 
igy kijátszák a szekeresek a magyar kormányt, a 
magyar és román vámhivatalokat egyaránt néhány 
forintnyi  nyereségért. A második kérdésre még 
szomorúbb a felelet,  nevezetesen az, hogy a nő-
cseléd szépe, ha beállott is eleintén szolgálónak, 
hamar ráun a mosogatásra, a sok szép csábító 
szók közt, előbb valami csinos uracskával áll odább 
a háztól, azután végül lesz belőle prostituta. E 
leányok itt a legolcsóbb ledérség utálatos hírnevé-
ben állanak, és fájdalom  — kevesek kivételével — 
ezt a nevet megérdemlik. Ezek itt az által, hogy 
magyarok, árnyékot vetnek nevünkre, és tán még 
jó, ha itt pusztulnak el, mert hazatérve, javitliat-
la'n átkai s elrontói lennének az emberi társaság-
nak otthon liazájokban is. Adja Isten, hogy a ma-
gyar kormánynak sikerüljön e nők ide szivárgását 
végkép meggátolni, a székely egyesületnek pedig 
a magyar alföldre  terelni, s részben a székelyföldön 
építendő vas-, üveg-, famunka-,  gyermekjáték-, 
szövő-, papír- s más gyárakban alkalmazni a most 
ide zarándokló munkás kezeket. 

í » i « c i á v a l s 
a sz.-udvarhelyi hetivásáron, 1877 ápril 24-én. 

Tisztabuza, egy hektoliter 
Elegybuza „ „ 
Rozs „ n 
Zab „ r, 
Törökbuza „ „ 
Pityóka „ „ 

Alomszalma „ „ 
Tűzifa,  egy köbméter . . 
Marhahús, egy kilogramm 
Sertéshús „ „ 
Szalonna „ » 
Hájzsir, egy liter • • • 

Laptulajdonos és felelős  szerkesztő i SzakáesMAzcs. 

10 frt — kr. 
7 » — w 
6 n 50 rt 
3 n 50 rt 
5 n — • n 
2 n 50 n 
2 n 50 n 

— rt 40 n 
2 n — n 

— rt 30 tt. 
— n 44 rt 
— rt 70 n 
— rt 80 n 


