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Iparszabadság és iparos-
képzettség. 

ELő tekintetre ugy látszik, mintha c 
kettő, t i. iparszabadság és iparos-képzettség, 
nem volnának föltétlenül  éltető elemei egy-
másnak. E felfogás  pedig leginkább iparosaink 
alsóbb, kevésbé mivelt köreiben honos, az 
úgynevezett kis — legkisebb — iparosoknál. 

Nem egyszer volt alkalmam nekem is 
hallani azt, és pedig városunkbeli iparosoktól, 
hogy most, mikor már iparszabadságot élve-
zünk és bárki könnyen nyerhet bármely ipar-
ág folytatására  szabadságot, anélkül, hogy 
abbeli képességét igazolnia kellene, pl. aki 
mészárosságot, csizmadiaságot, timárságot, fa-
zakasságot stb. akar folytatni,  nem szükség, 
hogy ezen iparágakban mester legyen, de még 
csak jártasság sem igényeltetik, — megnyeri 
az iparjogot, — tehát nem szükség a szak-
képzettség. 

Sőt tovább menve, egy egyén több ipar-
ág üzésére is nyerhet iparszabadságot, anél-
kül, hogy egyik- vagy másikbaui jártasságát 
igazolnia kellene. 

Abban, hogy bárki nyerhet bármely ipar-
ág üzésére szabadságot, igazat adok; de azt, 
hogy ezért és azért, mert amint állítják to-
vább, — s ebben is igazuk van, — tarthat 
az iparjogositott ahoz értő munkavezetőket és 
segédeket, tehát a szakszerű képzettség nem 
volna föltétlenül  szükséges, határozottan ta-
gadom. 

Mert ugyanis, miképen lehetne képes egy 
ily iparos azon iparág űzéséből, melyre jogo-
sítványt nyert, megfelelő  hasznot húzni, vagy 
károsodás nélkül dolgoztatni? Hogy tudná 
ellenőrizni munkavezetőjét és segédjeit a fel-
dolgozott anyagokhoz szükségeltető segédanya-
gok szükségletét illetőleg, ha maga semmi-
nemű vagy csak kevés jártassággal és nem 
tökéletes képzettséggel bírna azon iparágban. 
A mai előhaladott és kiválólag spekulátiv 
időben az ily iparos — munkavezetője és-se-
gédei részéről — mindeií percben megrövidí-
tést szenvedne és megcsalatástól tarthatna. 
Az ilyen iparos csak firma  lenne, mely alatt 
mások húznák a haSznot, vagy amely rövid 
idő alatt teljesen megbuknék. 

Szakképzettség nélkül iparos sem venni, 
sem eladni nem képes ugy, hogy az gyara-
podásával járna. Hogy egy iparosnak — céh-
rendszer avagy iparszabadság mellett — egy-
formán  szakképzettnek kell lenni és csak oly 
iparágat folytathat  haszonnal, melynek min-
den fogását  és fortélyát  jól ismerj, olyan vi-
lágos, hogy ennek bizonyítás nem kell. Ennek 
ellenkezőjét csak a rövidlátók vitathatják. 

Hogy pedig iparszabadság mellett még 
nagyobb képzettségre van szükség, az is vi-
lágos ; mert mig céhrendszer mellett annak 
kiváltságai védik a kevésbé képzett iparost 
a versenytől, addig iparszabadság mellett azon 
iparos boldogulhat csak, ki a legjobb ipar-
cikket viszi a piacra. 

Hazánkban is — a kissé korán meg-
szüntetett céhrendszer után — iparszabadság 
van. Ez általánosságban azért volt szükség, 
hogy qz által az iparosok közt a verseny elő-
idéztetvén, az iparágak fejlődjenek  és a kül-
földiekkel  egy színvonalra emelkedjenek ; mert 
mindaddig, mig az el nem éretik, a külföldi 
iparcikkek fogják  piacainkat dominálni. 

Ha pedig iparszabadság vau nálunk, ak-
kor az iparosok maguk érdekükben cselekszik, 
ha mindent elkövetnek s minden eszközt fel-
használnak arra, hogy minél magasabb szak-
képzettségre tegyenek szert. 

Az eszközök sokfélék.  Szerencsére van-
nak már hazánkban oly kitűnő iparos kép-
zettségű egyének, kik ha kezükbe veszik ez 
ügyet, sok jót várhatni. E férfiak  leginkább 
az iparos-segédek képzettsége iránt buzognak, 
a leghelyesebben pedig azért, mert ezeké a 
jövő. Törekvéseik közé tartozik az is, hogy 
mindenfelé,  országszerte iparos-segédegyleteket 
teremtsenek, s hogy ezek évente vándorgyű-
léseket tartsanak. .. 

A legelső ily vándorgyűlés Veszprémben 
tartatott meg az idén, május 20. és 21-ikén. 

Hogy mire törekesznek e vándorgyűlések, 
igen érdekesen és alaposan irta meg Gelléri 
Mór egy cikkben, melyet közművelődési ro-
vatunkban a t. olvasók figyelmébe  ajánlok. 

Kassai  F.  József. 

Az iparos-segédek törekvései. * 
Mint ezelőtt hajdanában, ugy az utóbbi né-

hány évtized alatt is a hazai iparos-tanoncok kép-
zésére igen-igen kevés gond fordíttatott  és a céh-
rendszer védszárnyai alatt felnőtt  ifjak  legtöbb 
esetben néhány ceremóniát és egy vándorbotot 
vittek magukkal az életbe, melyeket mindkét 
irányban vajmi kevés sikerrel tudtak érvényesíteni. 
A mai segédek nagyobbára a régi kor tanítványai, 
öröklői azon kor hibáinak és kevés előnyeinek., 
Azou csekély összetartási, képzési és együvé tar-
tozási hajlam, mely bennük, mint a jó örökség 
maradványa megvolt, a céhrendszer rombadőltével 
szétmállott. A laza rendetlenség, mely közöttük 
ma —• kevés kivétellel — uralkodik, folyománya 
azon hirtelen szabadságnak, melyet az ipartörvény 
életbelépése nekik adott, melynek előnyeit egyál-
talában nem tudták saját javukra kiaknázni, mely-
nek árnyoldalai azonban mélyen belevésték magu-
kat a ceremoniális feszély  megszűnte után ainugy 
is korlátlanságra hajló kedélyeikbe. 

Pedig a jövő oszlopai a fiatalok.  Az iparos-
nemzedék mai generációja után az iparfejlesztés 
nagy munkája az ujabb nemzedékre, a mai se-
g é d e k r e vár. . . 

Egy pillanatra elgondolkozunk és komoran 
kérdhetjük a lánglelkü költővel: „lesz-e gyümölcs 
a fán,  melynek nincs virága?" Lesznek-e azokból 
jó iparosok, kik ma nem jó segédek? 

* Ez érdekes cikket a „Pesti Napló"-ból vettük át. 
S z e r k. 

Lehet. Van rá mód és alkalom. A mai segé-
deket még művelni, nevelni, képezni és segélyezni 
kell. Ennek szükségét látták be a szegedi kiállítás 
alkalmából Szegeden egybegyűlt segéd-egyletek 
képviselői, midőn elhatározták, hogy' érdekeik, 
képzésük és neveltetésük előmozdításának megbe-
szélése tárgyában legközelebb, május 20. és 21-én 
Veszprémben vándorgyűlést fognak  tartani, melyre 
az összes hazai iparos-ifjusági  egyletek képviselő-
ket küldeni föikérettek. 

E gyűlés előmunkálatai szép sikerrel folynak 
és alkalomszerűnek tartjuk azokat ismertetni most, 
midőn azokat, mint a társadalom egyik leghaszno-
sabb dolgozó osztályának józan és jóravaló törek-
véseit állithatjuk szembe azon indokolatlan és ná-
lunk céltalan mozgalmakkal, melyeket a külföldről 
bevándorolt véres-száju szociál "demokraták által 
alakított u. n. „munkás párt" minden néven ne-
vezendő hasznos irány nélkül jónak lát szítani, 
csupán azért, hogy legvérmesebb reményű és leg-
nagyobb szájú portentumainak zsíros hivatalokat 
teremtsen, természetesen a jámbor és hiszékeny, 
könnyen félrevezethető,  szegény, tudatlan, szép jö-
vővel, hangzatokkal kecsegtetett munkások ezrei-
nek keservesen összegyűlt filléreiből. 

Az iparos-segédek törekvései, melyek ez al-
kalommal tartandó első vándorgyűlésen kifejezést 
fognak  nyerni, sokkal józanabb, komolyabb és el-
határozóbb irányúak. E sorok íróját kérte fö>  a 
közp. bizottság a gyűlés napirendjére kitűzött ki-
lenc pontra vonatkozó javaslatok beterjesztésére 
és igy azon helyzetben vagyunk, hogy e gyűlés 
iránt már eleve is tájékozhatjuk e lap nagy olva-
sókörét. 

Az iparos-segédek törekvései a következők-
ben nyilvánulnak: 

1. A s e g é d e g y l e t e k országos szervezé-
sét, illetőleg minden valamire való városban le-
endő fölállítását  óhajtjuk, oly célból, hogy az ipa-
ros ifjúság  korán megismerkedjék a társulásban 
rejlő erővel, melylyer minden érdekeit hatásosan 
megvédheti. E segédegyletek egymással testvéries 
összeköttetésbe lépnek és tagjaikat, amennyiben 
azok a munkakereslet növekedése vagy apadása 
folytán  lakhelyeiket többször változtatnák, kölcsö-
nösen azon előnyben részesítik, hogy minden te-
her nélkül léphetnek át egyik egyletből a másikba 
és élvezhetik azok előnyeit. 

2. Ameunyiben az iparos-segédek szak-
k é p z é s e évek óta elhanyagolva van, ezen egy-
letek odahatnak, hogy az iparosoknak legszüksé-
gesebb üzleti tantárgyakból, u. m. könyvvezetés, 
áruisme, számtan s fokonkint  általánosabb tantár-
gyakból is rendes előadások adassanak, melyekhez 
a szükséges tanerőket megszerezni az illető egy-
letek föladata. 

3. Az egyletek célja és föladata  tagjaikat a 
véletlenül érhető bajoktól anyag i t á m o g a t á s 
által megóvni. Különösen áll ez a betegségre nézve; 
ha az iparos ifjú  valamely városban elhagyatva, 
minden rokon nélkül, valamely betegségnek lesz 
áldozata, ezen egyletek alapszabályaikban megha-
tározott föltételei  mellett orvosi, kórházi vagy 
anyagi segélyben részesitik őt. Mig ezen cél egy-
részt humánus és méltányos, másrészt jelentéke-



nyen hat a társulati élet megkedveltetésérc, mert 
mai segédeink sokkal inkább hajolnak az egyesü-
lés felé,  mely nekik a szellemieken kivül némi 
anyagi előnyöket is biztosit. 

4. A t a k a r é k o s s á g egyik legfőbb  kelléke 
az Iparűzésnek. Ezen egyletek keretébe tehát épen 
beillik az oly intézkedés, mely a takarékossági 
hajlamot az ifjú  segédekben is fölébreszti  és nekik 
alkalmat nyújt megtakarított filléreiket  kamatozó 
tőkévé nevelhetni. Az iskolai takarékpénztárak 
eszméjét tehát az előkészítő bizottság elfogadta  és 
„kis takarékpénztárak" nevezet alatt azt minden 
egyletben be fogja  hozni; a kezelési és egyéb el-
járás itt is ép olyan lesz, mint az iskolai takarék-
pénztáraknál, csakhogy a mód, melylyel az alkal-
maztatik, inkább teszi azt hasonlóvá az u. n. penny-
bankok intézményéhez. 

5. Az előkészítő bizottság ismervén azon nagy 
horderőt, melyet a buzdítás, ösztönzés és kitünte-
tés az ifjú,  előre törekvő erőkre gyakorol, elhatá-
rozta, hogy a hazai segédek kiváló figyelmébe  fogja 
ajánlani az időnkinti munka k i á l l í t á s rende-
zését, mely anyagi és egyéb jutalmakkal lesz ösz-
szekötve. Ezzel kapcsolatosan ajánltatik az iparos-
ifjuság  észbeli tehetségének fejlesztésére,  elméleti 
és gyakorlati irányú szakkérdésekre p á 1 y a d i j a k 
kitűzése, ami az ifjúság  nemes versenyét a szel-
lemi művelődés terén nem csekély mérvben moz-
dítja elő. 

6. A szakadatlan vándorlás és ezzel össze-
kötött anomaliák megszüntetésére ajánlja a bizott-
ság az u. n. m u n k a k ö z v e t í t é s i i n t é z e t e k 
szervezését, melyek vezetői az egyleteket kölcsö-
nösen értesíthetik, ai üresedésben levő foglalkozási 
helyekről és a munkanélküli segédek alkalmazását 
könnyebben elérhetővé tehetik. 

7. Az iparos-ifjúságot  közvetlenül érdeklő 
ügyek megbeszélése és megvitatása szempontjából 
ezen hazai egyletek időközönkint — természetesen 
a szükséghez képest — v á n d o r g y ű l é s t fognak 
rendezni, mely mintegy főforumát  fogja  képezni 
a föntebbi  ügyek elintézésének és az ifjúságot 
illető statisztikai kimutatások előterjesztésének. 

8. A vándorló iparos-segédek helyzetének 
megkönnyítésére minden egylet saját kebelében 
u t>a s f  o g a d ó t fog  fölállítani,  melyben a vándorló 
iparos-segédek igen tisztességes és olcsó ellátásban 
fognak  részeszülni. 

9. A hozott határozatok végrehajtására és az 
összes ügyek vezetésére a ségédegyletek közül há-
rom évre egy-egy v e z é r - e g y l e t választatik. 
Ezen fontos  füladat  a bizottság javaslata szerint 
első sorban a legrégibb és legerősebb szegedi ipa-
ros-ifjusági  egyletnek fog  jutni. 

10-ik sorban következnek az indítványok, 
javaslatok stb. 

Iine azon törekvések, melyeknek fontosságát 
mai viszonyaink között tagadni nem lehet. Hogy 
pedig nem csupán határozatok hozatnak, hanem 
azok végrehajtásáról is kellőképen gondoskodva 
lesz, arról tanúságot tesz a szervezet, melylyel e 
gyűlés megindult. Még a határozatok előtt válasz-
tott egy végrehajtó közeget, melynek vállait min-
denesetre nagy teher nyomja, és mely a hazai 
segédek helyzetéuek javítása körül magának kiváló 
érdemeket szerezni hivatva van. E vázlat eléggé 
szól a jóirányu mozgalom pártolása mellett és 
örömmel Írhatjuk, hogy abban nemcsak a vidék, 
nemcsak a segédegyletek, hanem a főváros  és nagy 
számban az iparos-egyesületek és ipartársulatok is 
részt fognak  venni. 

Jó sikert kívánunk a korszerű mozgalomnak I 
Annak idején majd részletes tudósítást közlünk a 
gyűlések lefolyásáról.  Gelleri  Mór. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

A vetőmag hamisításáról. 
— K. Gy. után közli: Kadich. — 

(Vége.) 
Nobbe a csehországi lóhermagvakat behatóan 

vizsgálván, azon tapasztalatra jutott, hogy azok 

közt igen sok apró kavics van, minélfogva  azon 
gyanúja támadt, hogy Csehországban gyárnak kell 
léteznie, melyben a lóhere hamisítása céljából apró 
kövecskéket készítenek. Nobbe e gyanúja valóban 
alapos is volt, mivel kiderült vizsgálatai folytán, 
hogy valamennyi lóhermag hamisítására Prága 
mellett, Lieben helységhez közel, a „porosz strá-
zsáhozíf  címzett kőbányában készülnek különféle 
szinü lakkos festékkel  bevont kövecsek, melyek 
vizben forralva  lakkszagot árasztanak. Nobbe a 
gyáros nevét sok utánjárás mellett sem tudta ki-
fürkészni.  Ez ügyesen hamisított kövepsekkel a 
cél — a csalás — nagyon könnyen sikerül. Azon 
esetben, midőn 15 gramm lóheremaghoz 5 gramm 
(25%) kövecs volt keverve, a gyakorlott megvizs-
gálónak is nehéz feladat  volt a hamisítást felis-
merni, melyet az épen semmit sem gyanító bizo-
nyosan figyelmen  kivül fogott  volna hagyni. A 
csehországi lóherében a festett  kövecsek nem sze- « 
repelnek minden keverékben, hanem ezeket he-
lyettesíti a természetes halvány vöröses szinü, a 
miből következtethetjük aztán, hogy Csehországban 
még más hasonló gyárak is vannak. A t. közön-
ség tájékoztatásául ide iktatom Nobbenak azon 
vizsgálata eredményét, melyet Budapestről kapott 
3 lóheremag-mustrán ejtett vizsgálatából merített. 
Ezen mustrák egy fővárosi  magkereskedésnek vol-
tak ajánlva. Az egyik Bécsből ajánlott lucernamag 
volt. Ebben 23-42% sárgára festett  kövecsek mel-
lett 15-45% komlós csigacső (Gelbklee, Medicago 
lupulina), 2-74% idegen alkatrész és igaz lucer-
namag csak 58-39% volt, mely utóbbi magvakból 
— az egész keveréket véve — tiz nap alatt 3G-2% 
csírázott ki. 

A másik mustra egy fővárosi  cég által aján-
lott lóhere, melyben 24-46% idegen alkatrész volt 
és pedig 19'46% komlós csigacső s két vámfontra 
22-33% arankamag esett. 

A harmadik Prágából ajánlott lucernamag, 
szine és szaga által elárulta, hogy pörkölve van 
és mégis csírázott. Vizsgálat után Nobbe kiderité, 
hogy a pörkölés azon célból történt itt, hogy egy 
kevésbé becses növény magját annál biztosabban 
adhassák el lucernamag helyett. Ez alkalommal 
az állítólagos lucernamag egy egyév i növény 
magja volt (M. maculata Wille), mely vadon is 
terem s Franciaország némely vidékein miveltetik. 
A magkereskedésben mint „amerikai lucernamag" 
fordul  elő. Hamisítás céljából az illetőknek előnyös. 

E rövid vázlatból eléggé meggyőződhetett a 
t. olvasó, hogy mily káros hamisításokkal talál-
kozhatik lépten-nyomon, ha megvásárlásai alkal-
mával nem elég óvatos. Legcélszerűbb tehát, ha 
minden földmivelő  gazda a fennebbiek  tekintetbe 
vételével csak elismert kereskedőktől vásárolja a 
vetőmagot s kerüli a vándorkalmárokat, kik min-
den mézes-mázos Ígéreteik mellett is lecsalják 
vevőiket. Az óvatosság mellett senki sem lesz 
annyiszor legalább kitéve annak, hogy évről-évre 
fáradozása  és költekezése sikertelenségét tapasz-
talja. Gyökeres javítása azonban ez ügynek csak 
akkor fog  bekövetkezni, ha nálunk is lesznek 
„kísérleti állomások", melyeknek feladata  a bekül-
dött magot csekély díjért tisztasága és csírázó ké-
pessége tekintetéből megvizsgálni. Az ily állomá-
sok aztán nyújthatnak kellő garanciát a gazdának, 
hogy a megvett mag értéke megfelel  az értté 
adott pénz értékének. 

Németországban Nobbe felszólalása  folytán 
több ily intézet létezik, az előrehaladottabb álla-
mokban szintén; nálunk? — lesz. 

Németországban vannak tisztán élettani, er-
dészeti, borászati, tehenészeti állomások; továbbá 
vannak állomások a szeszgyártásra, a sajtkészitésre, 
állattenyésztésre, cukorgyártásra stb. 

Nálunk, jóllehet mezőgazdasági iparunkkal 
imponálhatnánk leginkább, van egy gazdasági kí-
sérleti állomás és semmi több. 

Mig máskép lesz nálunk is, legyünk mindig 
óvatosak I 

K Ö Z E G É S Z S É G . 

Némely egészségügyi intézkedésekről. 
Ha közegészségügyünk eddigi intézkedéseit 

vizsgálat alá vesszük, azon szomorú tapasztalatra 
jutunk, hogy az nagyon is silány, majdnem semmi 
volt. Ma a közigazgatásnak igen jelentékeny ágául 
ismertetik el s az 1876. XIV. törvénycikk talán 
eredményezni fogja  azt, miszerint az intézkedések 
(feltéve,  hogy teljesíttetni fognak),  kellő felügyelet 
mellett, oly eredményeket mutatnak fel,  melyek 
nemcsak kívánatosak, de egészségünk fenntartása 
érdekében felette  szükségeseknek ismertetnek el. 

Ehez megkívántatik mindenekelőtt, hogy ez 
adminisztráció élén állók kellő szigorral járjanak 
el, különben a pezsgő „ázsiai" vér csak lanyhán 
teljesiti az intézkedéseket, nem tudván kellőleg 
méltányolni ezen intézkedések halaszthatlan szük-
ségét. Hiányzott eddig az ismeret ugy elméleti, 
mint gyakorlati szempontból. Elméletileg nem sze-
rezhette meg ismeretét e téren, mert még az egye-
temen sem adatott elő; gyakorlatilag pedig miként 
fordíthatott  volna kellő figyelmet,  midőn első és 
főfeltétel  az orvosnál is Ugy, mint másnál: élet-
fenntartási  szükségleteinek megszerzése, ez pedig 
idejét annyira igénybe veszi, hogy közegészség-
ügyünk alapos tanulmányozására idő felette  ke-
vés jut. 

Természetünkké vált már: addig hagyni 
égni a gyertyát, mig körmünkre nem ég, akkor 
meg fűhöz-fához  kapaszkodunk, csakhogy a csiga-
léptekkel érkezett bajtól meneküljünk. Ha megte-
kintjünk Angolország statisztikai kimutatásait, mind 
a megbetegedési, mind pedig a halálozási számot 
aránylag kevésnek találjuk s ennek oka: célszerű 
intézkedések a közegészségügy terén. Előttük nem 
terra incognita a közegészségügy s nem is járnak 
el lanyhán az intézkedések végrehajtásában, mert 
tudják és fel  képesek fogni  az egészségügyi köz-
igazgatás azon igen fontos  kellékét, mely nélkü-
lözhetlen a járványok meggátlása végett. 

Ezzel nem akarom azt mondani, hogy Udvar-
hely városában a diphtheritisnek útját lehetett 
volna vágni, ha közegészségügyünk élén álló kö-
zegek oly intézkedéseket tettek s gyorsan végre-
hajtattak volna, melyek ily járványok alkalmával 
szükségesek azok fellépése  előtt. Ilyet állítani, sőt 
kívánni sem lehet; nem lehet kívánni, mert ki 
tudná megmondani, hogy vájjon a diphtheritis ra-
gályanyagai (penészhez hasonló gombacsirok) mi-
kor vannak a levegőbe felfüggesztve  s mikor fog 
e ragályanyag egy oly talajra találni, melyen ron-
csoló működését megkezdheti. Hogy a diphtheritis 
ragályzó anyaga megtapadjon, kell, hogy a nyák-
hártya hajlamosítva legyen rá, azaz: szükséges 
előbbi rendes egészségi állapotának megváltozása, 
vagyis megbetegedése. Ezen hajlamositása a torok 
nyákhártyájának leginkább előáll meghűlés foly-
tán, vagy más okból is meglobosodhatik, megduz-
zadhat, vagy pedig szövete meglazulhat; a szöve-
tek meglazulása leginkább görvélyeseknél mutat-
kozik, hol kiállott lobok után állandóan meg is 
marad s ezek leginkább hajlamositvák a roncsoló 
toroklobra s ezek közt is a gyermekek közül töb-
ben, mert ezek inkább bírnak a ragály felvételére 
alkalmas talajjal, mint a nagyobbak. 

Nem célom e betegségnek (mely diphtheritis 
nevét a hatvanas évek elején Bretonneau-tól nyerte 
az Észak-Németországban uralkodott járvány al-
kalmával) keletkezését, lefolyását  s talán gyógy-
módját leírni, csupán a célszerű és halaszthatat-
lanul megkívántató némely egészségügyi intézke-
désekről szándékozom szólani s ez alkalommal 
erről is lehetőleg röviden, miután nagy kiterjedésű, 
azonban a t. szerkesztő ur engedelmével, más al-
kalommal kimerítőbben fogom  tárgyalni. 

Gerich  Gyula. 
(Vége köv.) 



I Í E V E E E Z É S . 

Nyilt  kérés  tekintetes  Diémár  Károly  kir. 
álügyész  úrhoz, mint  a helybeli  önlc.  tűzoltó-

egylet  parancsnokához. 
A tegnap d. u. 5 órakor megtartani célzott 

egyleti közgyűlésen, mely azonban a működő ta-
goknak kellő számban meg nem jelenése miatt 
határozat hozatalára nem volt képes, t. Uraságod 
és a vezetése alatti parancsnokság, mint ez a gyü-
léstartás meghivójában kifejezve  volt, lemondani 
szándékozott. 

Amily sajnos azon körülmény, hogy t. Ura-
ságod és a parancsnokság többi tagja azon állást, 
melyet mindnyájunk nagy megelégedésére foglaltak 
el és töltöttek be, elhagyni szándékoznak, ép oly 
örvendetes volt, hogy ezen fájdalmas  esemény a 
tegnap nem következhetett még be és alkalmunk 
van még addig, mig egy ujabbi, mindenképen ha-
tározó közgyűlésen a szándék szomorú ténynyé 
válnék, t. Uraságodhoz s ez által a parancsnokság 
többi tagjaihoz is, azon nyilt kérést intézni, mi-
szerint : 

tekintve azt, hogy a lét és nem-lét perceit 
élő egylet, melynek nemcsak hasznosságáról, ha-
nem valódi szükségességéről is az egész város kö-
zönsége meg van győződve és a városi képviselő-
testület azon határozata, melyszerint egyezer forint 
készpénz és kétezer forint  erejéig a tüzoltószer-
gyárosnál jótállás vállalását a parancsnokság ez 
iránti kérvényére meg nem szavazhatta, valójában 
és egyedül csak azon alapult, hogy a város már 
évek óta csak adósság-csinálással tarthatja fenn 
magát, — a t. Uraságodnak, mint városunk kebe-
lében egyetlen, a tűzoltó-egylet szervezésére hiva-
tott és képes egyénnek visszaléptével talán örökre, 
vagy hosszú időre megszűnik; továbbá 

tekintve azt, hogy a városi képviselő-testület 
egy ujabbi megkereséssel, melyben kifejezés  adat-
nék annak, hogy a szergyárossal a vásári ügyletet 
a képviselő-testület által 3 évre megszavazott 4—4 
száz forinttal  létrehozni ujabbi kísérlettel sem le-
hetett, a város minden miseriái dacára talán rá-
bírható lenne, hogy az 1000 frtot  megadja és a 
2 évi jótállást magára vállalja; végre 

tekintve azt, hogy az egylet ügyei, melyek 
közgyülésileg még eddig ugy is csak kevéssé 'vol-
tak megbeszélve, egy minden tekintetben alapos 
megvitatást igényelnek, tehát egy oly közgyűlés 
tartását, mely beható tanácskozás után és a főbb 

Y eljárási módozatok megállapításával a parancsnok-
ság segedelmére esetleg egy bizottságot választana; 
tiszteletteljesen kérjük t. Uraságodat és ez által 
a parancsnokság többi tagját, hogy méltóztassék : 

lemondási szándékáról egyszer-mindenkorra 
lemondani, mindnyájunk támogatását igénybe venni, 
hogy már egyszer az egylet működő képességet 
nyerhessen, s evégre a legközelebbi alkalomra és 
pedig a lehetőségig egy vasárnapi délutánra, mikor 
iparos polgárságunk is részt vehet benne, egy 
gyűlést tartani, melyben a további teendők meg-
beszéltethessenek és megfelelő  határozatok hozat-
hassanak. 

Tudjuk, hogy vannak t. Uraságodnak indokai, 
melyek a lemondásra késztetik és méltányoljuk is 
ez indokokat; de engedje reménylenünk, miszerint 
t. Uraságod, ki a közpályának már évek óta em-
bere s annak nemcsak nehézségeit ismeri, hanem, 
ha útjába állottak, azokat mindannyiszor és ugy 
győzte le, hogy midőn városunkba telepedett, már 
előre nemcsak mint kitűnő tisztviselő, hanem mint 
a közélet és társadalmi küzdelmek egyik kitűnő 
és sikeres harcosa volt ismeretes, — ismételjük, 
engedje reménylenünk, hogy az egyletet visszalép-
tével nemcsak hogy meg nem semmisiti, hanem 
támogatásunkkal virágzásra fogja  juttatni. 

Honfiúi  üdvözlettel 
Sz.-Udvarhelytt, 1877. május 31-én, 

t öbbek n e v é b e n : 
Kassai  F.  József. 

Megjegyzés a megjegyzésekre. 
Váró Ferenc és Suppan Vilmos urak szíves-

kedtek e betóes lapnak 18. és 20-ik számaiban 
megjelent szini tudósításaimra egypár megjegyzést 
tenni, előre bocsátva, hogy e tudósításoknak már 
berendezése és cekonomiája is figyelmetlen  a női 
műkedvelők iránt; de elismerve azt, hogy e tudó-
sításokban kritikus mértéket használtam. 

Ha ez utóbbi igaz, pedig elismerik, ne ve-
gyék rosz neven, ha, mint kritikai tudósításokban 
általános szokás, tudósításaimban első helyen azok-
ról emlékeztem meg, kik azt első helyen érdemel-
ték meg. Ezek pedig a férfi-szereplők  voltak; s 
ha ők jöttek első helyre, nem az én hibám, de 
nem is az ők érdemük, mert rám és az egész mű-
értő közönségre nézve az lett volna szomorú, ha 
őket, a nagyobb tanulmányokat tett, kitűnő kép-
zettségű egyéneket, a hasonlitliatlanul kevesebb 
iskoláztatásban részesült nők felülmúlták  és az 
első helyről kiszorították volna. A női szereplőkről 
sorjában, ugy emlékeztem meg, hogy nekik ma-
guknak sem lehet az osztályozás ellen kifogásuk. 
Hiszem, hogy ezekből kifolyólag,  eljárásom, mely 
az általános szokással megegyezik, mások által 
nem — s a megjegyzést tevő urak által is csak 
színlelt udvariasságból — találtatik udvariatlan-
ságnak. 

Ami a megjegyzést tevő urak azon állítását 
illeti, hogy április 28-iki tudósításomban meggon-
dolatlanul konfidens  lettem volna, azt határozottan 
tagadom, s visszautasítok minden ilyen gyanúsí-
tást. Abban, hogy egy kitűnő női műkedvelőről 
azt mondjuk, hogy 9-ik föllépte  után 25-ik föllé-
pésébea is, mely egy műkedvelőnél jubileum tart-
hatására alkalmul szolgálhat, óhajtanánk gyönyör-
ködni (sejtelmem szerint ezt nézték konfidenske-
désnek), senki sem fedezhet  fel  konfidenskedést. 
Ellenkezőleg abban igen, ha megjegyzést tevő urak 
akkor is sietnek egy nő védelmére, mikor azon nő 
nemhogy sértetnék, hanem még udvarias bókokban 
részesül 

A másik tudósításomra rákent azon színezetet, 
hogy az egyik női műkedvelőre nézve i g a z t a l a n 
megjegyzést tett volna, fájdalom  ! kénytelen vagyok 
szintéu tagadni, mert tanúm az el nem fogúit  kö-
zönség, hogy az i g a z t a l a n nem volt. Való, hogy 
az igazság, ép azért, mert igazság, mindig durva 
köntösben jelenik meg; de másfelől,  az általam 
állítólag elkövetett (?) durvaságnál sokkal nagyobb 
az, hogy a megjegyzést tevő urak, jóllehet 
tudhatták, hogy ügyetlen lovagiaskodásuk szóté-
tetlen nem marad, engemet ismétlésre és magya-
rázatra kényszeritettek, s ezzel amaz, általam kü-
lönben kiválólag tisztelt fiatal  úrhölgynek, sokkal 
több kellemetlenséget okoztak. 

Sz.-Udvarhelytt, 1877. évi májushó 27-én. 
M.  J. 

M. J. ezen válaszló megjegyzéseinek hire 
még kinyomatásuk előtt elterjedt, s az én fülembe 
is eljutott. Megkértem a t. helyettes szerkesztő 
urat, hogy szíveskedjék velem még megjelenésük 
előtt közölni, hogy feleletemet  egyidejűleg adhas-
sam meg, s igy szűnjünk meg a „Hiradó"-t még 
egy hét múlva is ily feleselgetéssel  tenni saját-
szerű értelembeu érdekessé. A t. helyettes szer-
késztő ur is abban a meggyőződésben lévén, hogy 
a vidéki sajtónak is van száz nemesebb hivatása, 
mint polémiákat támasztani, s nyújtogatni, kéré-
semet lovagiasan teljesíteni méltatta, s ezennel 
közrebocsátja befejező  feleletemet,  amint követ-
kezik : 

Én, Suppan kollegámmal együtt, szemére 
lobbantottam vala M. J. tudósítónak nők irányá-
ban való udvariatlanságát, amelyet részletezni is 
bátorkodtam, még pedig himezés-liámozás és ke-
rülő szavak nélkül. E megjegyzéseinket, amint 
minden ember látja, M. J. rosz neven veszi, ki-
fogásolt  megjegyzéseit fenntartja,  sőt megtoldja 
őket a férfi-szereplőkre  szórt uj bókokkal. Ez, 
megvallom, egy sajátszerű sejtelmemben erősit 

meg. Engem ugyanis már múltkori felszólalásunk-
kor vádolt a lelkiismeret, hogy történetesen 
ugyanazon hibába esem, melylyel M. J.-t vádo-
lom, t. i. gorombaságot követek el megjegyzése-
inkkel ; mert igazán nem tudtam tisztába jőni 
azzal, hogy M. J. fé r f i -e ,  vagy nő? S mint-
hogy, ujabb bókjai után, ez, én előttem, mind 
mai napig kétséges : tehát a lelkiismeretem, múlt-
kori felszólalásunkért,  mind mai napig aggódik. 
Ha történetesen az volna az eset, hogy M. J. nő : 
akkor én r é s z e m r ő l készségesen elismerném, 
hogy múltkori felszólalásunkban  iránta udvariat-
lan, mi több, goromba voltam, s ezért M. J.-től, 
mint nőtől, őszintén bocsánatot kérnék, s kérném 
a nyájas olvasót, hogy ezt vegye tudomásul. Ezt 
M. J., mint a mi műkedvelő-előadásaink férfi-
szereplőinek titkos imádója, kiérdemli 

Váró  Fereiui-től. 

I I Í O D A L O M . 
A nagymélt. magyar püspöki kar közelebb-

ről az iskolai ügyben tartott értekezleteinek ered-
ménye külön kötetben kiadatott. A munkálat tel-
jes cime: „A magyarországi latin és görög szer-
tartású római katholikus népiskolai ügyre vonat-
kozó s a magyar püspöki kar által megállapított 
rendszabályok, tantervek, utasítások gyűjteménye. 
A magyar püspöki kar megbízásából kiadja a Szt-
István-társulat." 

Tartalma következő: 
1. „Az iskolaszékek szervezetére és hatás-

körére vonatkozó rendszabályok." 
2. „Tanterv a népiskolák számára." Áll 5 

alszakaszból: a) tantárgyak; b) tantárgyak iskolai 
évfolyamok  szerinti felosztása  és terjedelme; c) a 
tanítási időnek felosztása:  a) általános óraterv, 
b) részletes óraterv, az 1, 2, 3, 4, 6 tanítóval bíró 
iskola óraterve; d) tanterv az ismétlő-iskola szá-
mára (7., 8. és 9. évfolyam);  e) taneszközök, tan-
könyvek. Táblázatok: A. minta, felvételi  napló; 
B. minta, anyakönyv és osztályzat; C. minta, mu-
lasztási napló. Tudósító könyvecske, intés, figyel-
meztetés mintája. 

3. „Tanterv a felső  népiskolákról." Áll 4 al-
szakaszból : A) fiuk  számára ; B) leányok számára; 
C) gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső  nép-
iskola; D) ipari szakosztálylyal megtoldott felső 
népiskola; mellékelve vannak minden alszakaszhoz 
az óratervek és pedig tekintettel az oly iskolákra, 
hol a tanítási nyelv magyar, vagy nem magyar. 

4. „Tanterv a polgári iskolákról." A) fiuk 
számára; B) leányok számára; szintén a megfe-
lelő óratervekkel. 

5. „Utasítás az esti tovább képző iskolák 
számára." És pedig: a) iparos és b) földmivelő 
növendékek számára. Mellékletek: táblázat havi 
jelentésre az ismétlő fitanoda  állapotáról és ellen-
őrző-jegy az ismétlő-iskolába járó tanuló részére. 

G. „A tanitó-képezdékről." Alszakaszai: A) 
tanterv a tanitó-képezdék, B) a tanitónő-képezdék 
számára; C) rendtartási szabályok a tanitóképez-
dék, D) a tanitónő-képezdék számára. 

7. „Tanterv a polgári iskolai tanító- és ta-
nitónő-képezdék számára" ; a megfelelő  rendtartási 
szabályokkal és óratervekkel. 

8. „Utasítás a plébánosok, mint iskolaszéki 
elnökök s népiskolai igazgatók számára"; mellék-
letül : táblázat évi jelentése a népiskoláról. 

9. „Utasítás az egyházkerületi tanfelügyelők 
(esperesek) számára." 19 §-ban részletezi az egy-
házkerületi tanfelügyelők  teendőit. 

10. „Az egyházmegyei tanfelügyelői  hivatal 
szervezete és a tanfelügyelő  hatásköre" és „Uta-
sítás az egyházmegyei tanfelügyelők  számára", 
mely már több egyházmegyében elfogadtatott,  s a 
helyi viszonyokhoz és körülményekhez alkalmazva 
módosítható. 

Függelékül csatolva van: 
11. „Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk a 

népiskolai közoktatás tárgyában" és 



12. „Az 1876. évi XXVIII. t.-c. a népiskolai 
hatóságokról." 

Az egyes fejezetek,  részben német és tót 
nyelven is, külön-külön kiadásban is megjelentek, 
s a Szt-István-társulatnál olcsó áron (az órater-
vek 1, a többi füzetek  5—25 kron) megszerez-
hetők. Az egész gyűjtemény ára 1 frt. 

K t L O X F Í : L É K . 

X Lapunk szerkesztője még a inult héten Ko-
lozsvárra utazott az erdélyi ref.  egyházkerületi 
gyűlésre. Ma estére várjuk vissza. 

= Az európai harctéren még eddig összeütkö-
zés nem történt; csak az ágyuharc folytattatik 
javában a Duna két partjánál. Hirlett, hogy az 
oroszok Rusztcsuk bombázását megkezdették. Az 
eredményről még nem tudunk semmit. 

r= Az ázsiai harctérről a törökökre nézve igen 
kedvező hir érkezett. Mussza kurd főnök  egy igen 
véres harccal Ardahán erődöt, melynek az oroszok 
általi elfoglalását  múltkori számunkban jelentettük, 
visszavette és megszállva tartja. 

= Figyelő hadtesteket fog  kormányunk ellie-
lyezni, mint a „Kelet"-et megbízható forrásból 
értesitik, hazánk déli és délkeleti határain, tehát 
valószínűleg nálunk is. 

~ A székely mivelődési és közgazd. egylet 
közp. választmányának, Hajós János elnöklete alatt 
tartott közelebbi ülésében, jelentés tétetett, több 
alapitó és részvényes tag belépéséről. Tudásul vé-
tetett az egylet kiküldötteinek az iránti értesité-
sök, hogy az egylet levelezéseinek postadíj mentes-
sége iránti kérvényt, a küldöttek a földmivelés, 
ipar és keresk. miniszter ur ő nagyméltóságához 
benyújtották; olvastatott a számvizsgáló bizottság 
jelentése a pénztári véletlen vizsgálatról, mely 
megnyugvással vétetett tudásul. Az egylet pénz-
tára kezeléséről szóló számadás az 1876-ik évről, 
megvizsgálás és jelentés tétel végett, kiadatott a 
számvizsgáló bizottmánynak. E mellett egy kül-
földi  műfaragó-intézetben  tartózkodó székely szár-
mazású ifjú  segélyezése iránti beadvány tárgyal-
tatván, az illető erkölcsi és szakképzettségi iga-
zolványainak bemutatására utasíttatott. Végül a 
választmány sajnosan vette tudomásul, Nagy Sán-
dor fáradhatlan  egyleti pénztárnok urnák a pénz-
tárnokságról való lemondását, de tekintettel a ne-
vezettnek több oldalú elfoglaltatására,  a lemondást 
elfogadta  s pénztárnokul Gidófalvi  István erdélyi 
földteherment.  alapigazg. előadót és egyleti tagot 
választotta meg, minek folytán  az egyleti pénztár 
átadása, az ülést követett napokon szabályszerűen 
megtörténvén, az egyletet illető pénzküldemények 
a nevezett uj pénztárnok úrhoz (Budapest, vár, 
uri-utca 31. sz.) intézendők. Ez ülés egyik tár-
gyát még azon bejelentés képezte, amelyszerint 
Feleki Miklós jeles nemzeti színművészünknek 25 
éves jubileuma napján, az egylet nevében egy ba-
bórkoszoru nyújtatott át küldöttségileg, amit a 
választmány méltánylattal vett tudomásul. 

X A székely mivelődési és közgazdasági egy-
let központi választmányának fölhívása  folytán, 
dr. Török Albert megyei alispán az egyletnek 
helybeli tagjait, f.  é. junius hó 5-ik napján d. e. 
10 órára a megye házába, egy értekezletre hívta 
össze, melynek célja volna az egylet részére egy 
helybeli választmány megalakítása. Vájjon sike-
rül-e? Kevesen vannak itt helyben egyleti tagok. 

= A helybeli jótékony nőegylet a sósfürdő 
helyiségében juniushó 10-én a szegények segélye-
zése céljából, tűzijátékkal és tánccal egybekötött 
nyári, mulatságot rendez, melyre minden buzgó 
honfit  és honleányt, ki az egylet célja iránt ér-
dekkel viseltetik, tisztelettel meghívja a reudező 
bizottság nevében : Z a j z o n F e r e n c n é, egyleti 
jegyző. — Bementi dij 50 kr. Tanuló-jegy 25 kr. 
Kezdete d. u. 4 órakor. Sz.-Udvarhely, 1877. május 
29-én. — Akik netalán meghívót nem kaptak és 

ahoz igényt tartanak, tekintsék magukat meghí-
vottaknak. 

X A mult vasárnap egy igen lélekemelő val-
lásos szertartásnak voltunk tanúi. A helybeli r. k. 
egyházban 30 ifjú  növendék avattatott föl  a Mária-
társaságba. A nagy közönség jelenlétében lefolyt 
szép szertartásnak, a növendékek közül is, két 
szónoka volt, névszerint: Barcsa Miklós és Kovács 
József. 

X A mult csütörtökön, űrnapján, kedvezvén 
a szép idő, az urnapi körmenet mintegy kétezer 
ember részvételével tartatott meg. Ezt megelőző-
leg a templomban Demeter Endre helybeli esperes-
plebános és címzetes prajpost 13, részben vidéki 
lelkész segédkezésével nagy misét tartott, mely 
— értesülésünk szerint — első praeposti miséje is 
volt. Az egyházi beszédet szép csengő hangjával 
Takó Béla segédlelkész, városunk szülöttje, tar-
totta. 

X Gál Márton városi rendőrszolgát ma egy 
hete temették el. Az általánosan „Marci bá" ne-
vezete alatt ismert rendőrszolga, ki 1G éven ke-
resztül igen becsületesen és hűséggel szolgálta a 
várost, egy szerencsétlen esemény áldozata lett. 
Ugyanis egy héttel halála előtt egyik korcsmáros-
nál segített a boros hordónak a pincébe behelye-
zésénél; mikor a hordó elszaladott s „Marci bá"-
nak egyik lábát ugy kettőbe törte, hogy csak a 
bőr tartotta össze. Ezenkívül melle s háta is ugy 
összeromlott, hogy életben maradásához már ak-
kor semmi remény nem volt. — Helyébe pályázat 
van hirdetve. 

X Ismét egy kellemetlen ügygyei kell foglal-
koznunk. Konstatálnunk kell, hogy a mészárosok, 
amellett, hogy gyenge húsokat árulnak, annyira 
roszul mérnek, hogy már tovább alig tűrhető. 
Aki egy kiló hust vesz, el lehet rá készülve, hogy 
annak legalább is egy negyedrésze hiányzik; vagy 
a régi mérték szerint, egy fontnak  egy fertály  hija 
is van. Nem állítjuk még most, hogy városi rend-
őrkapitányságunk ezen gaz visszaélést tud.va tűri 
meg; inkább hisszük, hogy a hamisul mérőket 
nem sikerül rajta kapnia; de ha még tovább is 
tart a visszaélés és bármi módon meg nem aka-
dályozza a kapitányság, ne vegye tőlünk rosz né-
vén, ha rá nézve épen nem hízelgő föltevésekre 
jövünk. A mészáros-céhnak is különben többet 
kellene adni a tisztességre és becsületre, hogysem 
egypár székálló legénynek visszaéléseit elnézve, 
saját hitelét ingassa meg. 

X Az idei első cseresznyét űrnapján láttuk 
a helybeli piacon. Maros-Tordamegyéből, Hódosról 
hozták. 

— Városunkban május 19-ikétől junius 1-éig 
bezárólag 5 egyénnél lépett fel  a roncsoló torok-
lob; ebből 3 felgyógyult,  1 elhalt, 1 gyógyuló ál-
lapotban van. 

= Az udvarhelymegyei ált. tanitó-egylet ud-
varhely-járási körének május 24-én Szt-Léleken 
tartott ülése következő tárgysorozattal folyt  le: 
1. Molnár Károly elnök megnyitó beszédében az 
egylet célját magyarázva, részletezi a teendőket s 
főkép  azt emeli ki, hogy az egylet gyűlései a ta-
nitók önképző-körét képezik, melyeken minden 
tagnak munkássággal kell részt venni, hogy az 
egylet célja „a népnevelés ügyén lendíteni" el-
éressék. Az önképzésre ajánlja a gyűléseken a) a 
gyakorlati tanítások megtartását, de az oda irá-
nyuljon, hogy általa az ismeretek átadása alkal-
mával megkívántató technikai ügyesség gyarapit-
tassék; b) értekezések tartását, melyek szólhatnak 
valamely tantárgy általános módszeres kezeléséről, 
melynek keretén belől a technikai ügyesség is 
könnyebben elsajátítható az egyes részek megtaní-
tásánál, vagy szólhatnak valamely tankönyvről, 
taneszközről s azoknak tanítás közben való hasz-
nálatáról, vagy végre a fegyelmezésről.  Ezeket 
ajánlja első sorban a tagok figyelmébe,  mint oly 
lépcsőket, melyek a haladás föltételei.  2. Márton 

Sándor szombatfalvi  tanitó tanítást tartott a mé-
terről és felosztásáról.  3. Mihály Ignác farkaslaki 
tanitó a rozsról s vele kapcsolatosan a zab- és 
búzáról. Mindkét tanítás sok vitára adott alkalmat 
s a kezelési ügyességet illetőleg sok tanulságos 
eljárási mód ajánltatott. Mindkét tanitó dicséretére 
válik, hogy tanításuk menete az illető tárgyak 
természetét követte. A kitűzött értekezés a sok 
indítvány és sürgősebb kebli ügy elintézése miatt 
jövő ülésre maradt. Sajnos, hogy a hanyag községi 
elöljárók a törvény rendelete dacára sem adnak 
fuvart  tanítójuk számára és igy minden tanitó 
nem vehet részt az üléseken. 

* Az „Erdélyi Gazda" 20-ik száma következő 
érdekes és változatos tartalommal jelent meg: 
Dr. Entz Ferenc f.  — Az igás fogatokban  tartott 
kancák legcélszerűbb ellési idejéről. Kodolányi An-
tal. — A viz szerepe az állati külgyógyászatban. 
Sárosy Pál. — Az aranka (vagy kosz) irtása. Wal-
ter Lajos. — A juhokkali bánásmódról. Ébner 
Sándor. — Legbiztosabb szer a földi  balhának el-
távoztatására. Szentkirályi Árpád. — Öszi búzánk 
tavaszszal. Sz. Á. — Erdélyi pince-egyletünk ki-
tüntetése. — A szolnok-dobokamegyei gazdasági 
egylet alakuló közgyűlése. — Vidéki gazdasági 
tudósítások: Laposnyak, Cserhalomtáj. — Piaci 
árak. — Hirdetések. 

A 21-ik szám pedig: 
Felhívás az 1878-iki párisi kőzkiálUtás ér-

dekében. — A rozskór vagy anyarozs. Dr. Hohe-
nauer Ignác. — Szerszám- és épületfa.  Ébner Sán-
dor. — Az aszat irtása. Walter Lajos. — A ne-
mes füzmivelés  mellékteendői. Enyedi. — A lu-
cernanövény évenkénti gondozása. Dömötör László. 
— A faiskola  védelme. Gábor József.  — Vidéki 
gazdasági tudósítások : Mócs, Magyar-Igen, Torda-
Sz.-Mihályfalva,  Küküllővár, Torda-Koppánd. —• 
Piaci árak. — Hirdetések. 

Előfizethetni  Kolozsvárit, a kiadó-hivatalnál, 
félévre  2, egész évre 4 frttal. 

P i a c i á i ' a l i 
a sz.-udvarhelyi és sz.-kereszturi hetivásárokon. 

K ö z é p á r a k ban. 

Tisztabuza, egy hektoliter 
Elegybuza 
Roz» 
Zab 
Törökbuza 
Pityóka 
Széna kötetlen, egy métermázsa 
Alomszalma „ „ 
Tűzifa,  egy köbméter . 
Marhahús, egy kilogramm 
Sertéshús „ „ 
Szalonna „ „ 
Hájzsir, egy liter . . 
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