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Előfizetési felhivás.
Lapunk pártolóit tisztelettel kérjük okt.- 

decemberi előfizetéseik megtételére. A felté
telek lapunk homlokán olvashatók.

Sz.-Udvarhelytt, 1877. október havában.
Szakács Mózes, Becsek Dániel,

lapt. és felelős szerk. kiadó.

K Ö ZM IV E IiÖ -D É S.

Ki a hibás?
Tekintetes szerkesztő u r !

Régi dologról akarok, ha megengedi, becses 
lapjában említést tenni, azonban nem oly régi 
mégis, hogy igaz ne lehetne. Ugyanis ezelőtt ne
hány hónappal a homoródjárási szolgabiró ur a 
megyei bizottság előtt, vagy nem is tudom inár 
miféle gyűlés előtt, úgy nyilatkozott, hogy a z o n  
k ö r ü l m é n y n e k ,  m i s z e r i n t  a k ö z s é g i  f a 
i s k o l á k  ü g . y é be n  o l y  k e v é s  s i k e r t  t u 
d o t t  f e l  mu t a t n i ,  a t a n í t ó k  oka i .  Ennek 
következtében, valószínűleg hivatalos megkeresés 
folytán, az udvarhelymegyei református esperes 
körlevelet menesztett a nevezett járásban vala-
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G róf M iisa Mocsári!.*

A régi gárdának, mely Széchenyi és Deák 
Ferenc nyomdokain haladva, Magyarország és a 
magyar faj uj életre ébresztésében halhatatlan 
érdemeket szerzett magának, egyik kiváló tagja 
volt eleitől fogva a nemes gróf is. Működése nem 
volt széles körre kiterjedő, országos hatású, de 
azon kis kört, melyben élt és működött, nemes 
szelleme teljesen áthatotta és megelevenítette.

Született 1803-ban junius 25-én Algyógyon; 
szülői voltak gróf Kun István és gróf Lázár Klára. 
Élete első éveit szülői társaságában többnyire Al
gyógyon töltötte, hol atyjának szép birtoka és 
lakása volt. 1811-ben 8 éves korában a szászvá
rosi ev. ref. tanodában kezdette meg tanulását. 
Két év múlva 1813-ban Kolozsvárra ment át s a 
kolozsvári ev. ref. főtanodában folytatta tanulói 
pályáját egész 1817-ig, midőn diák lett. 1817-ben 
a nagy-enyedi Bethlen-főtanodának lett növendéke, 
hol azon időben országos hirii tanárok működtek, 
Tompa, Köteles, Hegedűs és Szász Károly. E ki
tűnő férfiak szelleme mély benyomást gyakorolt 
az ifjú gróf lelkületére. Még most is, 60 viharos 
év lefolyása után, élénken emlékezik e derék- fér
fiakra és sokszor egész ifjúi lelkesedéssel magasz
talja őket. 1818-ban atyja erélyes akarata k öm -1 
keztében Bécsbe ment, de a mérnöki akadémián 
tapasztalt szellemmel semmi esetre sem tudott 
megbarátkozni. Az ifjú alig hagyta el hazáját, már

* Mutatvány a Franklin-társulat által kiadott 1878-ik 
évi „Protestáns uj képes naptáriból. S zerk .

I mennyi református felekezeti tanítóhoz, a faisko
lák állapotáról és abbani munkálkodásukról jelen
téstételt rendelvén és a faiskolák kezelését köte
lességükké tévén. Nem tudom, más felekezetű es
peresek hasonlóan jártak-e el, vagy a vád csak 
minket, református tanítókat illetett; de még ak
kor feltettem volt magamban, hogy ez ügyet nem 
hagyom szőtétetlen, s hogy ily későn szólalok fel, 
oka az. hogy egyéb dolgaim kiszorították volt em
lékezetemből, most pedig 'a beállt faiskolai őszi 
munkálatok eszembe juttaták. De a dologra térek.

Nem állítom, hogy kisebb-nagyobb mérték
ben ne terhelhetne bennünket a jelzett vád, de 
ue is csodálja senki, ha a tanítók nem rohannak 
ujabb teher alá. Lám, a csuk téli és szinte 4 hó
napra terjedő tanév helyett 8 hónapra emeltetett 
a tanév, s meg hozzá több tantárgygyal terhelte- 
tett meg a tanító, anélkül, hogy .javadaimaztatása 
változott volna. Most meg a faiskola kezelését erő
szakolják rá díjtalanul, s még azért is felelőssé 
képesek tenni, ha egy a néptől közönynyel foga
dott, sőt —  fájdalom —  ja népnek ellenszenvével 
találkozott intézmény nem Ütésül. Mintha épen azt 
várnák a tanítótól, hogy sájat zsebére vegyen mag
vakat, saját zsebére vásároljon kerti eszközöket, 
saját zsebére fogadjon dolgosokat, vagy vágja s

is visszakivánkozott. 1819-ben tehát Bécset ott 
hagyta, visszatért Enyedre, s a Bethlen-fötanoda 
hírneves tanárai újból visszanyerték benne egyik 
legreményteljesebb tanítványukat.

Az enyedi tanodában, hol egy évig még the- 
ologiai előadásokat is hallgatott, tanulmányait be
végezve, a jogtan-, philosophia- és politikumokból 
vizsgát állva, 1821 november havában Maros-Vá
sárhelyre ment a királyi táblára, hol a szünidők 
alatt a guberniumboz is felesküdt. A királyi táb
lán, tanulmányait bevégezve, ügyvédi vizsgát ál
lott, s megyéjébe térve vissza, aljegyzőnek válasz
tatott. A tehetséges fiatal gróf a megyei hivatalok 
rangfokozatán gyorsan emelkedett, aljegyzőből fő
jegyző, főjegyzőből alispán lett, mely utóbbi mi
nőségben 1832-ig szolgálta megyéjét. 1833-ban 
atyját gutaütés érte; részint ezért, részint pedig 
azért, mert a megye székhelyén uralkodó szellem
mel máskülönben sem tudott megbarátkozni, alis- 
páni hivataláról még ez évben lemondott, lakását 
Algyógyra tette át s tevékeny szellemét a gazda
ság folytatására adta.

1834-ben Kun Zsigraond elhaltával, a szász- 
városi ev. ref. tanoda EL^íCdnokává választatott, 
mely hivatalt még ma is, agg kora dacára, párat
lan szorgalommal és áldozatkész buzgalommal hor
dozza. Ezen kívül más közhivatalt nem viselt 
egész 1848-ig. A inegyegyülésekben azonban a köz
ügyekben élénk részt vett, s a megyei szabadelvű 
ellenzék egyik vezéregyénisége volt állandóan.

A 48-iki nagy események gróf Kun Kocsár- 
dot is kizavarták falusi magányából, s a magyar 
kormány bizalma által Hunyadmegye főispáni szé
kére hivatván meg, teljes odaadással szolgálta a 
haza ügyét.

A szabadságharc leveretése után elfogatott s 
a komáromi vár boltivei alá záratva, 7 évig szen-

vágassa a gyermekekkel a többnyire rósz talajú 
faiskola földjét, s teremtsen a községnek faiskolát. 
Mondják, élvezetes a gyümölcstenyésztés s tanító
nak, tanulónak kedves szórakozást szerez stb; 
élvezetes, igaz, de csak annak, ki az élvezetet 
benne feltalálja, t. i. kinek vonzalma vagy épen 
szenvedélye van hozzá, de tehernek mégis csak 
teher biz az. Olyan tanító, ki, ha megkínálják 
maggal vagy csemetével, kerti eszközökkel, előál
lított munkaerővel, s hozzá jó porhanyó földdel, 
hogy ne fogjon a faiskolai munkához, olyan tanitó 
nem hiszem hogy egy is találtatna, de azt hiszem 
olyan község sincs egy is, ki mindezekkel a taní
tót kellő időben megkínálta, s inig ez a községek 
részéről meg nem történik, s inig még oly község 
is létezik, melynek épen nincs faiskolakertje, ad
dig nyílt kérdés marad: k i a h i b á s ?

Veteranus.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Szil rátér illesztésünk érdekében.
M o t t ó :  Az idő — pénz!

Ez igazság nem igen mutatkozik sehol fel
tűnőbben, mint a gyümölcsészetnél, ahol ha elül-

vedett. A nemes gróf még most is, agg kora da
cára, nagyon élénk, mozgékony, sokszor izgatott 
kedélylyel bir. Elképzelhetni, hogy egy ily kedélyre 
a szigorú fogság fokozott szenvedést mért. E szen
vedést növelte még azon körülmény is, hogy sok
szor mi véletlen, a tisztaság és illem iránt semmi 
érzékkel sem biró egyénekkel záratott egy helyre, 
kiknek életrendje a fogságnak máskülönben is fo
kozott szenvedéseit csaknem elhordozhatatlanná 
tette. 1856-ban szabadon bocsáttatott s visszatért 
algyógyi birtokára. A szabadulás feletti örömét 
azonban nagy mértékben zavarta a szomorú kép, 
mely Algyógyon szeme elé tárult. Az ősi lakot, 
melyet szorgalma és nemes Ízlése egy kis paradi
csommá varázsolt volt, barbar kezek által fel
égetve, feldúlva, gazdaságát tönkretéve találta. 
Kopasz falak, megrongált fák, parlagon heverő és 
roszindulatu szomszédok által elfoglalt földek ma
radtak csupán.

A nemes gróf emelkedett szelleme azonban 
nem vesztette el erélyét. A helyett, hogy a romok 
felett keseregjén, munkához látott. Egy zsellér
házba huzva meg magát, a romok között el kez
dett épitni. Elkobzott, de ismét visszanyert birto
kait rendbe szedte, jövedelmező állapotba helyezte, 
a feldúlt kastélyt helyrehozta, kertjeit beplántálta 
s nehány évi lankadatlan szorgalom és takarékos \ 
életmóddal párosított gazdálkodással vagyoni állá
sát oly karba hozta, hogy nemcsak magának biz
tosított független, az anyagi gondoktól ment éle
tet, hanem lelkének jótevő hajlamát is követhette. 
1866-ban Hunyadmegye képviselőjévé választatván, 
falusi magányát újból odahagyta s előbb a kolozs
vári, később a pesti országgyűlésen képviselte me
gyéjét, hol a Deák-pártnak volt tántoríthatlan hive.

1867-ben az alkotmányos korszak életbe lép
tével ő felsége bizalma Hunyadmegye főispáni szé-



170

tétjük a gyenge csemetét, alig hisszük annak gyü
mölcseit élvezhetni, mert sok idő kell oda, hogy 
belőle termőfa legyen, az emberek nagyobb részét 
ezen kishitűség visszatartja a szaporitástól, pedig 
ez nem áll. A jól elhelyezett taunka mindig meg
tenni gyümölcsét, ha nem nekünk, úgy utódaink
nak, de sokszor mi nékünk is. Mondjak egy példát.

Ezelőtt 14 évvel itten Udvarhelymegyében, 
B e n c é d  községében lévő kertemet alkalmasnak 
tartottam úgy talaja, mint fekvésénél fogva a gyü
mölcs-, különösen a szilvafatenyésztésre, hozzáfog
tam beültetéséhez, ültettem, száradott ki. újra ül
tettem és már ugyszólva eredményhez jutottam; 
mert jelenben van 12,000 szép élő besztercei szil
vafám. Midőn ültetni kezdettem, sok ember volt, 
ki sajnálkozott rajtam, hogy elment az eszem, 
feltúrom a szép kaszálókat, én sajnáltam őket és 
dolgoztam, tudtam, hogy az idő és józan számítá
son alapuló munka nem maradhat jutalmazatlan; 
beteljesedett, jelenben azok sajnálkoznak önmagu- 
kon, kik engem kinevettek és példámat utánozni 
akarják.

De írjak a munka folyamáról és eredményé
ről. A fákat rendben négyszögéivé, 4 □  ölre ül
tettem egymástól, igy holdjára 400 fa ment, a 
fiatal csemetéket régi szilvásokból szedtem a haj
tásokat, melyeket két évig rendesen iskoláztam és 
csak ezután ültettem ki helyükre, a fiatal cseme
téket első kiszedéskor, úgy ágait mint gyökereit, 
keményen megvágtam, hasonló módon bántam a 
második ültetéskor. Ezt azért teszem, mert a 
mennyire vágom a szív és más kemény gyökereket 
(a rost gyökereket kiméivé), abban a mértékben 
erősödik és terepelyedik a korona, a koronát azért 
vágom, hogy ne magas, hanem alacsony legyen az; 
mert a magas koronáju fa mindig gyengébb és 
kevesebbet termő, mint a törpe koronáju, de idő
vel nőve a fa törzse, mindig emelkedik felfelé a 
korona, pedig hivatása helyére való ültetés után 
többé vágni nem tanácsos egyebet a vizhajtásokon 
kivül, mert egy csontmagvu sem tűri a sok vá
gást, mert a sebhelyen rendesen macskaméz kép
ződik, ennek helyén nedv és viz szivárog a fába

kére hívta meg újból. E fontos hivatalt azonban 
csak egy évig folytathatta. Megingatott egészsége 
lemondásra kényszeritette, s a megye mély sajná
lattal vált meg derék főispánjától.

Ettől fogva a politikai ügyekben nem igen 
vett tevékeny részt, de a tanodái és egyházi ügye
ket annál melegebben karolta fel. Különösen a 
vajda-hunyad-zarándi ev. ref. egyházmegye és a 
szászvárosi ev. ref. középtauoda talált a nemes 
grófban nemcsak felvilágosodott és buzgó főgond- 
nokot, hanem kegyes jótevő pátronust is.

A nemes gróf kebelében a hazája és nem
zete iránti szeretet valóságos szenvedélyéé foko
zódott. Hazája és nemzetét saját meggyőződése 
és mások véleménye szerint is nem szolgálhatta 
jobban, mintha vidékünkön a reformált egyháza
kat és tanodákat segélyezi. Ezek azon szervek, 
melyek ez idegen, fájdalom! ellenséges érzületü 
elemek között szétszórt Magyarországba életerőt 
és tovább fejlő tehetségeket képesek oltani. Ugyan
azért valódi apostoli buzgósággal karolta fel az 
egyházak és tanodák ügyét. A vajda-hunyad-zarándi 
egyházmegyében nem igen van oly község, melyet 
tetemes összeggel ne segélyezett volna. Ahol tem- 
plomjavitásra, iskolaépítésre, pap vagy tanító fize
tésének javítására, vagy egészen uj állomások 
szervezésére égető szükség mutatkozott, gróf Kun 
Ivocsárd nem várta, hogy kérjék: önkéut, saját 
kezdeményezéséből tette le az egyház és haza ol
tárára bőkezű áldozatát; nemcsak, hanem rendesen 
ő volt, ki éleslátásával a szükséget először fölis
merte, s hogy a szükségen segítve legyen, nem
csak áldozott a magáéból, hanem a megye tehető
sebb embereit rendre járta s jótékony befolyása 
által másokat is áldozatra serkentett.

A szászvárosi középtanodát úgy tekintette 
eleitől fogva, mint a vajda-hunyad-zarándi egyház-

UDVARHELYI HÍRADÓ.

és taplós brantosodás áll elő. Az ültetést mindig 
ősz- és ha lanyha a tél, télfelytáu kell tenni, ha
sonlíthatatlanul jobb, mint a tavaszi ültetés, ek
kor a fa biztos alvásban van és az őszi esőzés- és 
hóolvadások sokkal biztosabb beiszapolást adnak, 
mint bármily gondos öntözés a tavaszi ültetésnél.

Ami az eredményt illeti: vagy nyolc évig 
munka és fáradság, azután könnyen nyert szép 
jövedelem ; egy 8 éves jól ápolt fa lead 1—2 véka 
szilvát, 1 vékát bármikor is el lehet értékesíteni 
40 krért, ez teszen 1 holdra 160 frt jövedelmet 
legkisebb számitásbau; midőn Isten áldást ad, ha
csak minden harmadik évben lesz is termés, úgy 
is átalagban kijön a*7e<egőből évenként 53 frt, 
mert a fák alja kaszálónak és aprómarha legeié-, 
sere teljesen használható.

A szilvát sokféleképen lehet értékesíteni: 
pálinkának, megaszalva, szilvaiznek; ez mind vi
lágkereskedelmi cikk. Szilvaiz legbiztosabb, hamar 
nagy mennyiség kifőzhető és mindig vevő elég; 
a szilvaiz ára kínálat nagysága szerint nagyon 
változó, de alig van eset, hogy métermázsája 20 
írtnál alább szálljon, felmegy 40 írtra is, de ve
gyük 28 írtra átalában, igy is ki lehet vele vala
hogy jön i; épen úgy az aszuszilvával, csak aszaló
inkat át kell változtatnunk, a füsttel való aszalás 
helyett a meleggel való szárítási rendszert kell 
bevenni.

Majd máskor tüzetesen leszek bátor írni a 
szilvaizfőzésről és aszalásról, most csak annyit 
vagyok bátor megjegyezni, hogy itt vau az ideje 
az ültetéseket megkezdeni úgy a kertekben, mint 
a faiskolákban. Igyekezzünk, mert elvesztünk egy 
évet, pedig az idő —  drága pénz.

Pálffi Dénes.

t c E V E r i E Z É S .

Utfogyatkozás.
Ki hinné, hogy 'még az utak is a plánéták 

tulajdonával bírjanak? s pedig úgy van. íme e 
tanúskodó eset:

Azon időben, midőn abszolút kormányunk

megye népiskoláinak közös medrét, melynek hiva
tása a népiskolák nyújtotta magyar műveltséget 
egy fokkal magasabbra emelni s ez által a ma
gyar faj kulturális fölényét továbbra is biztositni. 
Ugyanazért az egyházakkal és népiskolákkal pár
huzamosan fejlesztette ez intézetet is. 1865-ben a 
régi kétemeletes épületet több mint 20,000 írtba 
kerülő díszes szárnyépülettel toldotta meg. Az in
tézet jövedelmei pótlására a város piacán egy eme
letes házat vett, mely jelenleg évenként 500 irtot 
jövedelmez, az uj telekkönyv behozatala alkalmá
val pedig még egy más házát íratta az intézetre. 
A 60-as évek elején a szászvárosi ev. ref. közép
tanoda misszióját hangsúlyozva, útra kelt, felke
reste az ország legtehetősebb férfiait s az intézet 
vagyonát több ezerre menő alapitványnyal gazda
gította ez utón is.

Áldozatkész buzgalma még ezzel sem merült 
ki. Nem elégedett meg azzal, hogy az intézetet 
és az egyházakat segélyezze, jótékonyságát kiter
jesztette a szegény tanulókra is. A hátszegvidéki 
eloláhosodott egyházi nemes fiák számára 4000 
fftos alapítványt tei% !y célból, hogy annak ka
matjai a jobb tanulók segélyezésére szolgáljanak, 
ezen kivül évenként több tanulót tetemes összeg
gel segélyezett s a szászvárosi tanodában ma is, 
stipeudiariusain kivül, 9 szegény tanulót segélyez. 
Jótékonyságát kiterjesztette a dévai állami főreál- 
iskolára is, a szegény tanulók alapjára a múlt 
évben 1000 irtot adományozván. Azon országos 
mozgalomnak is, mely a hunyadinegyei eloláhoso
dott magyarság visszahóditását tűzte ki célul, az 
ő nemes példája adta meg az első lökést.

Egyháza és hazája iránti forró szeretete 
ennyi áldozattal sem volt kielégítve. Nyilt titok 
volt, hogy halála esetére tetemes összeget fog az 
egyházaknak és tanodáknak hagyományozni. A tes-

volt, a nemcsak a felette, hanem alatta valókra
is gondolni tudó Föderl biztos, közlekedési utakat 
nyittatott járásában s oly állapotban hagyta hátra, 
hogy lássuk az alkotmányos dullót négyes fogata 
kocsiban —  előtte bizonyos távolban cifra huszár 
kivont karddal —  sebesen haladni községeinek 
bejárása végett; s a községi bíráskodást nehezítő, 
a nép nyakára s zsebére erőszakolt, de felfelé az 
adminisztrációt könnyítő körjegyzőket két lovas 
szekérrel jelenni meg a hivatalos napokon.

Hja! könnyű volt még akkor, mert az utak 
t e l j e s  állapotukban voltak. Eltelt egy nehány 
alkotmányos év, és az alkotmányos népkormányzók 
elfeledkezvén a népet is érdeklő jótékony intéz
ményekről, minők a mezei rendőrség, községi éjjeli 
őrjárat, 10 órán túli tivornya és utcai lárma tilal- 
mazása, tüzoltószerek rendben és nyilvántartása 
stb. stb., és ezekkel együtt elfeledkezvén a közle
kedő utakról is, ezek f o g y a t k o z n i  kezdtek, 
úgy, hogy a dulló 2 lovas könnyű szekérkével, a 
jegyző pedig lóháton tudták bejárni községeiket. 
Megint eltelt egy nehány alkotmányos év, és ez 
alatt az u t f o g y a t k o z á s  u t o l s ó  s t á d i u m a  
is beállt, s ma már az alkotmányos szolgabiró 
csak lóháton, a jegyző pedig gyalog végzik körut- 
jokat. Nem kell már rá több alkotmányos év, csak 
hosszasan esőző ősz, és a jegyző járhat ugyan 
akkor is gyalog, de ez a szolgabiró ur ő méltósá
gához teljesen illetlen expedíció lenne, és igy el
készülve lehetünk rá, hogy mivel közlekedő utak 
nem lesznek, meg fogja rendelni a megyei tisztség, 
hogy a szolgabirót fuvaroztassák a községek, vagy 
hozasson Párisból léghajót s azon repülvén, vé
gezze járása feletti atyáskodását, a községi adók 
végrehajtását, e kettőn kivül tertium non datur.

Oh, ti boldog plánéták! melyek minden em
beri kéz hozzájárulása nélkül ha elfogytok, ismét 
megteltek, s a fogyatkozást a teljesség feltartóz- 
hatlanul követi rajtatok, vajha a mi elfogyott 
közlekedő utaink is elsajátíthatnák ezen tulajdo
naitokat, hogy oly soká tartó u t f o g y a t k o z á s  
után valaha u11ö 11ét  vagy t ö l t ö t t  u t a t  is 
láthatnánk és járhatnánk ! Se á, se b, hanem v.

tamentumot meg is csinálta és betette a szászvá
rosi ev. ref. tanoda tiizmentes ládájába. Nemes 
szive azonban ezzel sem nyugodott meg. Óhajtotta, 
hogy nemes tetteire még életében tegye fel a ko
ronát. Ugyanazért az utóbbi napokban 50,000 frt 
úrbéri papirt tett le az intézet pénztárába, hogy 
a kamatos kamatokkal mindaddig gyarapittassék, 
miglen oly összegre növi ki magát, mely az inté
zet jelenleg meglevő vagyonához csatoltatva, elég
séges lesz egy a kor kívánalmainak megfelelő tel
jes gymnasium fenntartására.

Ilyen élet, ennyi nemes áldozat méltán meg
érdemelte, hogy az erdélyrészi ev. ref. egyházke
rület az általa nyújtható legnagyobb megtisztelte
tésben részesítse. Ugyanazért 1872-ben, Kolozs
várit tartott közgyűlésén státusgondnokává vá
lasztotta. A nemes gróf azonban agg korára utal
va, e hivatalt nem fogadta el. Az egyházkerület 
kérő sürgetésének azonban nem tudott ellentállni. 
Lemondását visszavette, s agg kora dacára, laká
sát darab időre Kolozsvárra tette át, hogy a stá
tus ügyeinek vezetésére közvetlen folyhasson be. 
S midőn meggyőződött, hogy a státusgondnoki 
teendők megkívánják, hogy az év nagyobb részét 
Kolozsvárit töltse, egészsége pedig, mely a kolozs
vári zordonabb időjárást nem volt képes kiállani, 
ebben akadályozta, más ifjabb erőnek útját állani 
nem akarva, gondnoki állásáról egy év lefolyása 
után újból leköszönt, csak az egyházmegyei és 
tanodái főgondnokságot tartva meg.

A főgondnok ur 74 éves dacára, még test
ben, lélekben erőteljes férfiú. Hálás tisztelői évei
hez még számos éveket remélnek és kérnek Isten
től. Adja az ég, hogy reményűkben ne csalatkoz
zanak !
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1BODALOM.

A F r a n k 1 i n-társulat kiadásában megjelen
tek a következő n a p t á r a k :

1. Protestáns képes naptár. XXIV. évfolyam. 
Alapította dr B a l l  á g i  Mór, szerkeszti D ú z s  
Sándor, tanár. 1878. Ára 50 kr.

Tartalmazza egyéb fontos olvasmányok kö
zött b. B a l d á c s i  Antal, K i s s  Áron szathmári 
reformált esperes, gróf K u n  Kocsárd, F e r e n c  
József unitárius püspök és néhai T a v a s s i  Lajos 
arcképét.

2. István bácsi naptára. XXIII. évfolyam. 
Alapította M á j e r István, szerkeszti K ő h a l m i  
Klimstein József, tanár. 1878. Ára 50 kr.

Tartalma: I. Az erkölcsi világ. II. Gazdák 
naptára. III. Népnevelők naptára. IV. Történeti 
naptár. V. István bácsi a hazában és a nagyvilág
ban. VI. A művészet országából. VII. A  természet 
világából. VIII. Tréfák mezeje.

Mindkét naptár az olvasó közönség régi ked
venc olvasmánya.

3. Iparos-naptár. III. évfolyam. Szerkeszti 
G e l l é r i  Mór. 1878. Ára 50 kr.

Tartalma egészen az ipar köréből.
Munka és ipar. Iparszabadság, szakoktatás, 

kényszertársulás. Mudrony Somától. Az átatános 
ipartársulatok szervezéséről. Gelléri Mórtól. Arc
képei a magyar ipar bajnokait ismertetik, p. o. 
dr Szabókyt, Zimmermannt, Gyubek Lajost, Benkö 
István s másokat.

Iparos polgártársainkra nézve megbecsülhe
tetlen.

4. Figyelmeztetjük tanitótársainkat a már 
megjelent Eötvös-naptárva is. Tartalmát még nein 
ismerjük ugyan, de a G y ö r g y  Aladár és K o m 
j á t h y  György neveik biztos kezesség.

5. Meglepte az olvasó közönséget J ó k a i  
Mór regény tárából a „Névtelen vár* második fü
zete is. Csakugyan pusztulni kell a rémregéuyek- 
nek. Hála Istennek!

Mindezek a helybeli könyvkereskedés által is 
megszerezhetők. Z.

KÜLÖNFÉLÉK.

—  Király ö felsége e hó 25-ikén Budapesten 
audienciát adott.

—  A kisebb peres ügyek eligazítását tárgyazó 
törvényjavaslatot 23-án a főrendiház is elfogadta. 
E törvénycikket épen oly epedve várja népünk, 
mint várta volt az uzsoratörvényt, s ha ez is 
olyan jótékony hatással lesz népóletünkre, mint 
amaz: lassanként megerősödik azon hitünk, hogy 
annyi eltévesztett lépés után végre-valahára meg
tanuljuk az állami élet berendezésének nagy mes
terségét.

*  Törvényhatósági életünkhez. A belügyminisz- 
’ tér —  mint a „Pesti Napló" Írja —  a küszöbön 
levő törvényhatósági választások alkalmából vala
mennyi törvényhatósághoz a következő rendeletet 
intézte:

„Az 1870. LXII. t.-c. G5. §-a szerint a tiszt
viselők a bizottság által és 6 évre választatván, 
miután a jelenlegi megyei tisztikarnak az idézett 
törvény által megállapított időtartamra terjedő 
megbízatása végéhez közeledik, elérkezettnek lá
tom az időt, hogy a megye közönsége figyelmét a 
megyei élet egyik legfontosabb működésére, a 
legközelebb megejtendő átalános tisztujitásra irá
nyozzam.

Minthogy a magyar tisztviselők választásá
nak joga a magyar önkormányzat egyik sarkkö
vét, annak lelkismeretes gyakorlata pedig úgy az 
állami közigazgatás sikeres közvetítésének, mint a 
helyes önkormányzatnak alapfeltételét képezi, meg 
vagyok győződve arról, hogy a törvényhatóság 
egyetemét képviselő bizottság áthatva ezen jog 
gyakorlatával járó felelősség érzetétől, hazafias 
kötelességének fogja ismerni minden igyekezetét 
oda irányozni, miszerint választása csakis oly pol

gárokra essék, kik a közszolgálat érdekeire nézve 
minden tekintetben legtöbb kezességet nyújtanak. 
Ezen meggyőződésben a közelgő tisztujitás kiváló 
fontosságának bővebb fejtegetését mellőzvén, csakis 
azon intézkedésekre szorítkozom, melyeket a tiszt
ujitás idejére és az erre hivatott törvényhatósági 
bizottságra nézve szükségeseknek tartok.

A tisztujitás napjának meghatározását a me
gye közönségére bízom; tekintettel azonban azon 
időpontra, melyben a jelenlegi tisztikar megbíza
tása a törvény értelmében megszűnik, valamint 
tekintettel arra, hogy az uj tisztikar működését 
kellő időben és akként kezdhesse meg, miszerint 
a közszolgálat fennakadást vagy hátrányt ne szen
vedjen, a tisztujitás megtartására az 1877. decem
ber 15-től 1878. január 15-ig terjedő határidőt 
tűzöm ki oly módon, hogy a megye közönsége az 
ottani viszonyok figyelembe vétele mellett ezen 
határidőn belül határozza meg a napot, melyen a 
tisztujitás foganatosíttatni fog.

A tisztviselők megválasztása a megye közön
sége által fentebbi módon meghatározandó időre 
e célra külön egybehívandó s eleve előre közhírré 
teendő rendkívüli közgyűlésnek lesz feladata, mely 
közgyűlésen a törvényhatóság egyetemét már az 
1878. évre igazolt törvényhatósági bizottsági ta
gok fogják képviselni, miután a dolog természeté
ből folyik, hogy tisztujitás azon testület által esz
közöltessék, mely az uj tisztikarral együtt lesz 
hivatva a megyei önkormányzatnak, az állami köz- 
igazgatás közvetítésének és átalán a törvényható
sági jogoknak gyakorlására.

Az 1870. LXII. t.-c. rendelkezéseinek pontos 
végrehajtása iránti felügyelet hatáskörömhöz tar
tozván, ezen felügyeleti jogomnál és kötelességem
nél fogva felhívom a megye közönségét, hogy a 
tisztuji tásnak az idézett törvény V. fejezetében 
megszokott módon leendő megtartása iránt a jelen 
rendeletemben foglalt rendelkezések szem előtt 
tartása mellett a szükséges intézkedéseket kellő 
időben tegye meg és á£ eszközlöttekről hozzám 
haladéktalanul jelentést tegyen.“

—  Rövid, de jótékony törvényjavaslat. „1. §. A 
megyei mérnöki állomások az átalános tisztujitás 
alkalmával, vagy ha ez később hajtatnék végre, 
1877-ik évi december 3.1-én megszüntettetnek, és 
hivatali teendőik a fentebbi határidőtől számítva 
az államépitészeti hivatalokra ruháztatnak. 2. §. 
Jelen törvény kihirdetése után azonnal hatályba 
lép és a benne foglalt intézkedés keresztülvitelé
vel és az állam költségvetésében ennek folytán 
előálló változtatásoknak már az 1878-ik évi költ
ségvetésben létesítésével a belügyminiszter és köz
lekedési miniszter bízatnak meg. Budapest, 1877 
okt. 14-én. T i s z a  Ká l mán,  belügyminiszter."

Tehát ismét remélhetjük, hogy az Erdő-Szt- 
György és Sz.-Keresztur közötti útvonal nemsokára 
járható állapotra jut, mert most hidak nem létele 
és a vonal egész darabjainak elsülyedettsége miatt 
nappal is csak vigyázva, éjjel pedig sehogy se mer
jen ottan valaki megindulni, ha ugyan szereti éle
tét s vagyonát.

—  Az okt. 9. és 19-én aláírásra bocsátott 80 
milliós magyar járadékkölcsönre 55 millió forintig 
történt aláírás. Ebből a magyar tőkepénz tizenkét 
millióig részes.

*  Fegyverszüneti előjel. .Konstantinápolyból okt. 
21-ről Írják az „Egyetértésinek :

„Diplomáciai körökben komoly fegyverszüneti 
alkudozásokról beszélnek. Az alkudozások, mint 
engem befolyásos helyről biztosítanak, már Mehe- 
med Ali fővezérsége alatt kezdődtek. Később a 
vezérváltoztatás miatt elejtették a törökök. Egy
idejűleg Osman pasánál is történtek lépések az 
oroszok részéről. Mindkét vezér találkozott is egy 
orosz főtiszt meghatalmazottal. A fegyverszüneti 
közvetítés angol oldalról indult ki. Állítják, hogy 
az angol kormány újra erélyesen fölvette a köz
benjárást.

Az angol közvetítés folytán a szultán kör
nyezetében nagy hajlandóság mutatkozik a fegy

verszünet megkötésére. Belátták a portánál is, 
hogy rendkívül nehézségbe ütközik és sok áldo
zattal járna egy téli hadjárat forcirozása. Layard 
sűrűn érintkezik a török kormánynyal. Teljesen 
megbízható forrásból közölték velem azon főpon
tokat, amelyek alapján a porta hajlandó fegyver- 
szünetre lépni. E pontokat már utasítás és mihez
tartás végett a hadsereg vezérkarának is meg
küldték. E pontozatok következők:

1. A fegyverszünet 1878-ik év ápril elsejéig 
fog tartani.

2. Az orosz hadsereg a J a n t r a bal, más
részt az Oz ma  jobb partjára állítja fel előőrseit. 
Viszont a törökök a F e h é r-L o m jobb partján 
foglalnak téli szállást, nyugaton pedig a plevnai 
pozícióig érnek csak.

3. A fegyverszünet alatt egyik fél sem nyo
mulhat előbbre, de a J a n t r a  és L o m közti 
megszállatlan területen a török kormány újonco
kat s adót szedhet.

4. A rendetlen csapatok, mint a kozákok, 
kaukázusi dragonyosok, a hadsereg mögött helyez
tetnek el.

5. A lakásaikból kizavart mohamedánok visz- 
szatérhetnek tűzhelyeikhez. Viszont a bolgárok is.

6. A fegyverszünet alatt az orosz kormány 
nem építhet vasutakat Bolgárországban.

Vannak még más pontok is, mint a foglyok 
kicserélése, a hadiszerszállitásra vonatkozó kisebb 
clausulák. De az egészben az a nevezetes, hogy 
minden pont elárulja, miszerint a fegyverszünet 
nem terjeszkedik ki a montenegróiakra, bosnyák 
lázadókra, sőt ki lehet olvasni a sorok közül, 
hogy S z e r b i á r a  s G ö r ö g o r s z á g r a  sem, 
azon esetre, ha ezeknek kedvük volna akcióba 
lépni, sőt valószínű, hogy a porta, a két kis lili- 
put birodalomtól, bizonyos dolgok miatt magyará
zatot fog követelni.

A törökök határozottan tiltakoznak az iránt, 
hogy a fegyverszüneti tárgyalásoknál szava legyen 
R o m á n i á n a k  is, sőt a román hadsereg fel sem 
lesz abban említve. Karolu herceg egészen igno- 
ráltatni fog.

A török kormány ez idő szerint mereven 
ragaszkodik ahoz, hogy a íegyverszünet pontjai 
kizárólag csak az orosz és török hadsereg viszo
nyát érintsék. A vazallállamok fölkelő seregeit ki 
akarják zárni a hadviselő félt illető jogokból. Ily 
alapokon előreláthatólag a fegyverszünet megkö
tése nagy nehézségekbe fog ütközni, hacsak Orosz
ország a végleges béke reményében és rendkívül 
kényelmetlen viszonyai miatt bele nem nyugszik, 
csakhogy fegyverbecsületének megfelelőleg Bulgá
riában teleltethesse hadseregének egy részét.

Az orosz sereg lassú visszavonulásáról már 
értesitém önöket. A jantrai seregből megkezdett e 
részleges átvonulást kapcsolatba hozzák a fegyver
szüneti alkudozásokkal.

Azon hir van elterjedve, hogy Szulejman sa
ját visszahivatását és Mehemed Ali visszahelyezé
sét sürgeti. Ezt itt a fegyverszüneti alkudozá
sok megkezdésére kibocsátott tapogatódzó hírnek 
tartják."

A fegyverszünet-, sőt a békére való hajlam 
is megvolna tehát a törökök között, de az okt. 
15. és lG-án Ázsiában Muktár pasa fölött nyert 
diadal óta, úgy látszik, még inkább vérszemre 
kapott a muszka s minden áron győzni akar Eu
rópában is.

—  Háboruhirek. A 17-én megkezdett plevnai 
ágyúzást 19-én a grivicai redoutnál az oláhok ré
széről rohamtámadás követte, de ezt a törökök 
emberül visszaverték, még pedig éjnek idején. S 
ma már az oláh hadsereg szívesen hazamenne, ha 
eresztenék. — Szulejman fővezér e héten sem tá
madott, mert hir szerint maga is helyesli előde 
Mehemed Ali téli szállásra vonulási tervét. —  A 
Sipka-szorosban sincs változás. —  Átalában kezd 
látszani, hogy a muszkának a fegyverbecsület 
fenntartásán kiviil egyéb célja is van. A bolgár 
földön ismét újabb támadásra készülnek.



—  Klapka tábornok ismét Konstantinápoly
ban van.

* Muszkaország belső állapota. A „D. Ztg" ko
rábban a bécsi indóliázaknál történt fegyverlefog
lalás alkalmával ezt irta volt:

„Egy napon az északi vasút, hatósági közlés 
folytán, intézkedéseket tett eshetöleges csempészé
sek felfedezése érdekében és K. forgalmi hivatal
nok szigorúbban megvizsgált 31 ládát, melyek ál
lítás szerint gépalkatrészeket tartalmaztak egy 
szcakovai (gácsországi) cukorgyár számára; kide
rült, hogy a ládák 500 Wanzel-puskát és szuronyt, 
200 revolvert és ezekhez való lőszert tartalmaz
tak. Mint feladó egy Blumfeld J. nevű ur szere
pelt. De ezen egyént nem lehetett feltalálni. Az 
említett tisztviselőnek ekkor eszébe jutott, hogy 
5— 6 nappal ezelőtt hasonlóan jelzett 39 ládát 
továbbított, szintén a szcakovai cukorgyár részére.
A szcakovai állomáshoz kérdés intéztetett és ez 
azt felelte, hogy a 39 láda még az állomáson van. 
Kibontották a ládákat és gépalkatrészek helyett 
találtak 500 Wanzel-puskát, 200 revolvert és ezek
hez való lőszert. A vizsgálat kiderítette, hogy e 
ládákat egy lengyel adta fel. Véletlenül megtalál
ták a fuvarost, ki e ládákat az északi vasat bécsi 
iudóházába hozta. A fuvaros elbeszélte, hogy a 
fuvarlevelet Ottakringben kapta egy idegentől azon 
megbízással, hogy adja fel az északi vasúton és a 
vevényt hozza el egy bizonyos kávéházba. A fu
varos egy ottakringi vendéglőben ráismert a fel
adóra, kit aztán letartóztattak. Lengyelnek bizo- 
zonyult és szintén azt állította, hogy Krakkóban 
egy ismeretlen ember adta neki a vevényeket. 
Most szigorú nyomozás foly e tárgyban."

Most pedig már ezt írják a lapok:
„Mialatt Sándor cár és armádiája messze 

földön abban fáradnak, hogy a bolgárokat fölsza
badítsák, azalatt otthon az orosz nemzet mindin
kább gondolkozik saját magának felszabadításáról, 
s a forradalmi tünetek mindinkább szaporodnak. 
Varsóban számos oroszt fogtak el, kiknél forra
dalmi tartalmú röpiratok találtattak, melyek Len
gyel- és Oroszország részére alkotmányt követel
nek. A hatóságok országszerte rendőri felügyelet 
alatt tartanak egész sereg „gyanús" embert, de 
mégsem bíznak a nyugalom fenntarthatásában, 
átalános nihilista-fölkeléstől félnek.

Kronstadtból okt. 10-ről Írják :
Ma jól értesült körökben az a hir kering, 

hogy fölfedeztek egy forradalmi összeesküvést, 
melynek célja volt a nikolajevi hajógyárat elfog
lalni. Ezen hir következtében Szentpétervárról egy 
zászlóalj matrózt küldtek külön vonaton délre a 
kormányépületek őrzésére, s Nikolajevben a kor
mányzó egy ügyelő bizottság alakítását engedte 
meg, mely hivatalnokokból és polgárokból áll, a 
kikötő főtengerészeti tisztviselőjének elnöklete alatt. 
A bizottság tagjai csoportonkint járnak revolverrel 
éjjel az utcákon, s a hatóságok azt hiszik, hogy 
mivel az összeesküvés főciukosai elfogattak, erő
szakosságok nem fognak előfordulni. Részleteket 
az összeesküvés céljáról nem lehet megtudni, mint
hogy a kronstadti tengerészeti hivatalnokok meg
tagadtak minden felvilágosítást.

Moszkvából Krakkóba érkezett legújabb hí
rek szerint, ott egy fegyverszállitmányt foglaltak 
le, mely ócska vas gyanánt érkezett a nihilisták 
számára. Szentpétervárit és Moszkvában már meg 
is tiltották az utcai csoportosulásokat."

Tehát a szurouyok kezdnek gondolkozni.
—  Bálorfi Lajos, a „Zalai Közlöny" szerkesz

tője, S i m o n  Zsigmond tihanyi apát úrhoz, mint 
B a l a t o n - F ü r e d  birtokosához intézett nyílt le
velében a felső-magyarországi K á r p á t - e g y l e t  
mintájára szervezendő B a l a t o n - e g y l e t  létesí
tését hozza javaslatba. „E nagy horderejű egylet 
első teendője volna tagjai számára ingyen könyv
tárt létesíteni, Magyarország valamennyi lapját a 
fürdői idény alatt járatni, a tihanyi viszhanghoz 
lépcsőt, a remetelakhoz kikötőt létesíteni, a Bala
tont felméretni, kirándulásokat rendezni, ásatáso
kat eszközölni, sat. sat. Szóval a fürdővendégek 
szellemi szórakozását tudományos eszközökkel elő
mozdítani, a vendégek kényelmét lehetőleg meg
szerezni." Az eszme, mint mag, elég egészséges, 
óhajtandó is, hogy termő földbe essék.

X  A közadók kezeléséről szóló 1876. évi XV. 
t.-c. 37-ik §-a értelmében, az 1875. év végén, az 
egyes adózóknál fanmaradt adóhátralékok részle
tekre lévén felosztandók: a felosztás eszközlésére, 
az említett t.-c. és §. alapján, a főispán ur me
gyénk területére két bizottságot küldött ki. Ezek 
közül egyik Székely-Kereszturon, f. é. november 
2-án kezdi meg tárgyalásait és vizsgálat alá veszi 
44 alsóvidéki község idevonatkozó munkálatait. 
E bizottságnak elnöke: Gamera Gusztáv báró, 
rendes tagjai: Nagy Sándor és Zöld Adáin. A má
sik bizottság Székely-Udvarhelytt, f. é november 
14-én kezdi meg tárgyalásait és vizsgálat alá ve
szi a megye többi községeinek idevonatkozó mun
kálatait. E bizottságnak elnöke: Máthé Pál és 
rendes tagjai: Kis János.,és Ferenci Károly.

X  Epén nem megbi .nató forrásból úgy érte
sülünk, hogy a helybeli jótékony nőegylet az idén 
nem szándékoznék oly nagy elismerést nyert fillé
res munkaestélyeit megtartani. Ha mégis úgy vol
na, rendkívül sajnálnék ez elhatározást; mert 
egyetlen hang sem állíthatja, hogy az eddigi fillé
res munkaestélyek nagyou is helyén valók, sőt 
minden tekintetben szükségesek ne lettek volna. 
Nőegyletünk eddigi fényes eredményű életében ez 
elhatározás minden tekintetben káros visszaesést 
fogna jelenteni, mert a filléres munkaestélyek tár
sadalmi életünkben nagyon fontos és jelentőség- 
teljes szerepet játsztak, annyira, hogy méltán ér
demelték ki más városok nőegyleteitől az után
zásban nyilvánult dicsőítést. Reméljük azért, hogy 
a filléres munkaestélyek közelebbről meg fognak 
nyílni.

—  Örömmel értesülünk, hogy megyénk terü
letén az erkedi kör-orvosi állomásra B o d r o g i  
Márton orvos urat választották, aki szakavatott- 
ságának, lelkismeretességének már eddigijnuuka- 
körében is feltűnő jeleit adta.

— Felméri Lajos kolozsvári egyetemi tanár 
családja gyászba borult. Hetedtől éves Zoltán nevű 
fiók néhány napi szenvedés után e hó 24-én a 
roncsoló toroklob áldozata lett. Temetése 25-én 
volt. Nyugodjék csendesen !

—  Szopos Imre gyulafehérvári szeutferenc- 
rendi zárdafőuököt okt. 6-ra viradólag reggel szo
bájában meggyilkolva találták. Zsebóráját, ezüst- 
nemüét és készpénzét feltört ládájából elvitték. 
A. tettes ismeretlen. Gyanúban forgott bizonyos 
idegen, aki szerzetbelépő szándékkal jelentkezett 
volt a zárdafőnöknél. Legújabban gyanúból elfog
tak Radnán egy S e b e s t y é n  Ferenc nevű, nagy- 
kászuni születésű alig 18 éves ifjat, aki fráter 
volt a szerzetben,Tde onnan megszökött volt.

—  Marhavész. Háromszékmegye S e p s i-S z t- 
G y ö r g y  városában egy Romániából eredő mar- 
hacsoportban a keleti marhavész mutatkozván: 
az illető hatóságok immár meg is tették a szük
séges intézkedéseket.

X  Preisz Mihály, városunk régi okleveles 
tánctanitója, amint halljuk, a jövő novemberhó 
első hetében megnyitja tánciskoláját. Előre is 
ajánljuk a derék táucmestert a fiatalság és szülők 
figyelmébe.

— Nyilvános köszönet (3-ik közlemény). A fe
héregyházi téren felállítandó „Petőfi-siremlék" ja
vára újabban adakoztak : A nyitrai rom. kath. fő
gimnázium igazgatósága 1 írt; dr Bartók György 
ref. lelkész ur gyűjtött 10 frt; a nagy-szebeni 
magyar olvasóegylet titkára Persz Adolf jogtauár 
ur gyűjtött 10 frt. (Ezen összeghez járultak: Ta
mási Béla törvényszéki biró, Follert Ferenc posta
igazgató, Filep Dániel kataszteri igazgató, Mihály 
Dezső irodatiszt, Szalai Ferenc építőmester, Gidó- 
falvi Géza államgimn. tanár, dr Borosnyai Béla, 
Láposi János szabó, Taubler József honvédszáza
dos és dr Persz Adolf urak egy-egy forinttal.) 
Összesen 21 frt. Az előbbi közleményekkel együtt 
210 frt 90 kr. Midőn a beküldött adományokat 
ezennel nyilvánosan nyugtázzuk: egyszersmind 
tisztelettel kérjük azon urakat, kikhez elárusitás 
végett „tagsági jegyeket" küldöttünk, miszerint 
gyűjtésűk eredményét velünk mihamarább tudatni, 
szíveskedjenek, hogy a közelebb tartandó állandó 
bizottsági gyűlésen eljárásunkról mi is számot ad
hassunk. Fehéregyháza, 1877 október 12-én. Gróf 
H a 11 e r F e r e n c ,  egyleti elnök. B a 1 á s I mr e ,  
egyleti jegyző. _ . ,

=  Meghívó az udvarhelymegyei ált. tamto- 
egylet által f. é. okt. 30-án Székely-Kereszturon, 
az unitár. gimnázium nagytermében, saját pénz
tára javára rendezendő dal -  és z e n e e s t é l y r e .  
Müsorozat. Első szakasz: 1. Éji dal, a képezdei 
ifjúság által. 2. Fölolvasás, Kniszbeck Alajos tanár 
által. 3. Részlet az „Alvajáró" c. dalműből, zon
gorán előadja Wégler Gyula tanár. 4. Szavalat, 
Kovács Sándor tanító által. Második szakasz : 5. 
Népdalok, énekli Vitáiyos Gergelyné úrasszony, 
zongorán kiséri Wégler Gyula. G. Szavalat, Hetyey 
Gábor tanár által. 7. Air varié, C. Beriot-tól, he
gedűn előadja dr Szabó Lajos ur, zongorán kiséri 
Wégler Gyula. 8. Népdalok, a képezdei ifjúság 
által. —  Helyárak: elsőrendű ülőhely 80 kr, má
sodrendű ülőhely 60 kr, állóhely 30 kr, tanuló
jegy 20 kr. Felülfizefések köszönettel fogadtatnak. 
Jegyek előre válthatók Kabdebó István ur keres
kedésében és este a pénztárnál. A műsor végez
tével házias táncmulatság leend. Kezdete 7 órakor. 
A r e n d e z ő  b i z o t t s á g .

S z e r k e s z t ő i  i z e n e t .
B. J. és V. L. uraknak. A cikk mostani alakjában 

nem közölhető. Különben is rendes körülmények között 
akár közegészségi, akár közerkülcsiségi baj van valamely 
községben : első sorban az illetékes hatóságnál kell lépést 
tenni. ______

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: S z a k á c s  M ő ze s -,

Nyomatott Becsek Bániéi könyvnyomdájában, Székely-Udvarhelytt. 1877.


