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tudtára mindeneknek a kiknek illik, hogy a királyi 
Felséges és igen kegyelmes rendelések szerint, 
engedelem adatván az udvarhelyi ref. Nemes Gym- 
nasium romladozásban lévő épületeinek ex funda- 
mento lejendő megújításokra : azon munkának vég
ben vitelére alkudtunk meg in Anno hoc praeseuti 
1770 Die 17-ma mensis 9 br. Marosvásárhelyen 
lakó Paul Schmid kőmives Pallér ő kegyelmével, 
a következendő conditiók szerint:

1- mo. A mint a Gymnasiumnak mostan fen- 
álló épületei, két Contignátióra négy sorban vágy
nak építve, azok közül az egyik sor. tudniillik a 
melyen az Auditórium vagyon, egészen megmarad, 
hanem valami közfalakat kelletik igazítani, és e 
kívül a régi ajtókat bérakván újat vágni; és igy 
e részben ezeket vállalja Pallér uram magára a 
szerint a mint az előttünk lévő és általunk sub- 
scribált deliueátióban a verhenyős festék kimutatja.

2- do. A mostan fenálló más három sor épü
letek helyett ex fundamento újakat kelletik építeni 
két Contignátióra, és ezen projectált egész moles- 
ben lészen huszonnyolc lakószoba és két földpince.

3- tio. A szobáknak minemüségekről s mek- 
koraságokról igy egyeztünk meg: minden szobá
nak a felső Contignátióban hosszúságára legyen a

fiiéi,
líépnevelés, jöjjön el a te országod!*

A természet elemei egymással folytonos küz
delemben vannak. Harcban áll az egész mindenség. 
Milliónyi táborok állnak egymással szemben. Az 
erősebb legyőzi a gyengébbet; de neki uj ellene 
támad és ez igy tart szakadatlanul. Vájjon miért 
e folytonos hitre? Miért e szakadatlan küzdelem? 
A feleletet megadja rá a történelem, épen úgy, 
mint a természettudomány.

Minden küzdelemnek célja vagyon. E cél nem 
egyéb, mint a harcolók létezhetésének biztosítása. 
Azért e küzdelmeket, melyek a létezhetésért foly
nak, létérti küzdelmeknek nevezzük.

Hogy tárgyamhoz közelebb jöjjek, a legis
mertebb és jelenben szemünk előtt folyó esemé
nyekre utalok.

Egész Európa szeme Kelet felé van fordulva. 
Mohó kíváncsisággal lesi, nagy érdeklődéssel várja 
mindenki a harcok jobbra vagy balra dőlését. 
Küzd, harcol egyik nép a másikkal. Százezerekre 
menő néppel indult el az ólombányák ura, hogy 
egy más nép létjogát elvegye; végső csapását 
akarja amaz erre mérni, hogy a haldokló embert 
fájdalmaitól megmentse és végleg megsemmisít
hesse. De ez fölfogja az északi kolosszus csapását 
és ügyes fordulattal olyat mér támadója oldalába, 
hogy a vélt óriás följajdul belé; s összeszedve ere-

* Fölolvastatott az udvarhelymegyei átalános tanitó- 
egylet f. é. október 30. és 31-én Sz.-Kereszturon tartott évi 
közgyűlése alkalmával rendezett estélyen.

világa Uln. 3, szélességére pedig nem leszen min- 
deniknek egyenlő mértékuyi a világa, hanem ily 
formán: Tizenhat szobának lészen a világa széles
ségére Uln. 2 '/j. Hét szobának circiter Uln. 3 '/2. 
Ötnek pedig Uln. 2. A mindezek a Delineatióból 
világosabban kitetszenek. Magassága az alsó Con
tignátióban lévő szobáknak 9 Schuh. A felső Con
tignátióban ugyanannyi és' igy az egész épület 
magassága lészen három öl. Továbbá

4- to. Az egész épület körül az udvar felől 
köröskörnyül ambitus lészen, nemcsak a lakószo
bák, hanem az Auditórium sora előtt is.

5- to. Mind a lakószobák és két pincék mind 
pedig a szobák előtt köröskörnyül lejendő ambitus, 
mind az alsó mind pedig a felső Contignátióban 
bolthajtásra lesznek építtetve. Hogy azért az épü
let annál erősebb és állandóbb lehessen, tehát:

G-to. A kőfalak iránt igy egyeztünk: a külső 
szélfalaknak az alsó Contignátióban a fundamen
tumon kívül, vastagsága légyen 3 Schuh. A belső 
szélfalaknak vastagsága 2 '/ ,  Schuh; az ambitus 
falainak vastagsága is ugyanannyi. A közfalaknak 
vastagsága az alsó Contigsáiáéban a fundamentu
mon felül hasonlóképen lészen 2 '/a Schuh. A felső 
Contignátióban pedig mindezek a falak, fél-fél 
Schuhval vékonyabbak legyenek a Proportione.

Minthogy a Gymnásiumnak ezen elintézett 
épületeire nézve a Professorális háznak is meg 
kelletik bomlani, úgy hogy némely szobáknak tel
jességgel tolláltatni kell, némely része pedig a

jét, újabb és újabb rohamokra készül. Ezer és 
ezer ernberáldozatot hoz egyik is, a másik is. Az 
egyik a másik léteiét támadta meg, azt akarja, 
hogy a másik ne éljen és ő maga annak halála 
által erősebbé, hatalmasabbá legyen és igy létez- 
hetését annál inkább biztosítsa.

Hatalmas isten! Hát csak ily eszközök által 
tarthatják fenn a nemzetek lételöket ? Ez volna az 
egyedüli mód, mely fennmaradásunkat biztosítja? 
Mások halála által nyerhetünk csak erősb életet?

Könnyebbül a lelkem, hogy nem ez öldöklés 
az egyedüli eszköz ! Van még egy eszköz, mely a 
nemzeti virulást biztosítja, nagygvá, hatalmassá 
teszi a népeket. Fogadjuk örömmel ez eszközt, ne 
szalasszuk ki kezünk közül, mert ez arra is van 
hivatva, hogy a szakadatlanul dühöngő harcok 
számát kevesbítse.

Sietek kimondani, mert nem is tudnám so
káig elhallgatni, ez eszköz--------a n é p n e v e l é s .
Nemde mily egyszerű e szó? És mégis mily nagy 
az értelme? Kérdjük, hogy tán ez lenne hivatva 
az óriási harcokat kevesbíteni ? Ez biztosítaná 
fennállásunkat és nemzeti virulásunkat? Erre csak 
határozott igennel felelhetek. Igen, ez nékem erős 
meggyőződésem.

Nézzük csak az élet nagy mesterét, a törté
nelmet, mire tanít az bennünket? Vájjon miért 
nincsenek most oly gyakori öldöklő harcok, mint 
voltak az ó- és középkorban ? Miért békésebb haj
lamú most az emberiség?

„Ha a történelem tiszta tükörnek nevezte
tik, amelyből valamely nemzetnek vagy kornak 
nagysága és ereje, épen úgy mint gyengesége és 
romlottsága élénken színezett képekben tükröződik

Gymnásiumhoz szakad: erre nézve a Professorális 
házat is újra kelletvén projectálni, az iránt igy 
alkudtunk. P r i m o :  A Professor számára készít
tessék hat lakószoba, egy konyha, sütőkemencé
vel együtt. Ezek pedig ily formán. Sec und o : 
Alatt a földön az utca felől való külső háznak 
falai intacte maradnak, hanem a stukaturája tol
láltatván, azt meg kelletik boltozni. Ezzel által 
ellenben lévő mostani hátulsó ház is bolthajtásra 
újra építtetik. Továbbá bolthajtásos kaput csinál
ván, a felett lészen egy szoba, és a mellett in con- 
tignitate ismét kettő az utcára néző, negyedik pe
dig ugyancsak a felső Contignátióban az Auditó
rium felé hátra nyúló lészen, mely előtt esik a 
konyha és sütőkemence. Ezen felső Contignátióban 
esendő négy szobák közül egynek, mely a mostani 
Museum felett esik, bolthajtásosnak kell lenni. 
Az a mellett in contignitate lévő más két szobák 
pedig, a mint helyesebben eshetik, vagy bolthaj
tásra, vagy stukaturára lesznek, a hatodik szoba 
gerendákra. Ide kell érteni a mostan kész két 
pincéknek megboltozását is.

7-mo. Mindezeknek, úgymint a Collegiumban 
és a Professorális háznál lejendő épületeknek el
készítésére tartozik a Gymnasium subininistrálni 
Pallér uram ő kegyelme keze alá elégedendő követ, 
fövényét, téglát, meszet, vasat, fát; az építésre 
kivántató eszközöket, úgymint csebreket, kapákat, 
lapátokat, saragjákat, targoncákat, kapcsoknak való 
vasakat: vagy inkább állásokhoz való kész kap-

vissza, úgy egy tekintet a népnevelés és népokta
tás történetébe oly igaz tükör, melyben a kor ké
pének saját világa és árnyéka teljesen fölismer
hető." —  Már sz. János evangélista is ezeket 
mondja: „Ahol az emberek egymást legyilkolják, 
ott nyomoruan áll az ész és a hit, a belátás és 
erény, a valódi nemes érzés és gondolkozás, az 
isten akarata szerinti élet; ott nem él a szivek
ben Krisztus ereje, ott nem a keresztyéni szeretet 
a lelkek világossága.1'

A népnevelés jótékony hatása a népeket 
nagygyá, hatalmasakká teszi; meghonosítja a ne
mesebb erkölcsöket és a valódi nemzeti műveltség
nek nemcsak külső mázát adja meg, hanem a nép 
legalsó rétegébe is behatol. Csak az átalános és 
jó népnevelés képezheti megdönthetien alapfölté
telét épen úgy a trónusok szilárd állásának, mint 
a népjólétnek és boldogságnak. Fájdalom, még máig 
is vannak olyanok, kik azt mondják, hogy mire 
való a nép alsóbb rétegét is oly fölvilágosulttá 
tenni, hiszen fölvilágosultságával kielégithetlen igé
nyei és vágyai is keletkeznek. Csak szánakozólag 
tekinthetünk az ilyenekre és hogy állításukat cá- 
folatlanul ne hagyjuk, csupán azt mondjuk nekik, 
hogy a szó szoros értelmében jó népnevelés fogal
ma kizár minden oly igényeket és vágyakat, me
lyeket saját erőnkkel, becsületes eszközökkel elő
teremteni nem tudunk, hogy pedig oly igényei 
legyenek valamely népnek, melyeket saját erejével, 
becsületes eszközökkel kielégíthet, ez bennfoglal- 
tatik a jó népnevelés céljában. Az nem baj, hogy 
a földmives jó, viz-áthatlan lábbeliben és meleg 
gúnyában vágyik télen járni a rongyos bocskor
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csókát. E kívül a fundamentumot mindenütt ki- 
ásatni és a bolthajtásokat megtöltetni. Pallér uram 
ő kegyelme pedig tartozik ezen felyebb hosszason 
leirt és ide tartozó mindennemű kőműves munkára 
elégedendő kőműveseket és azokhoz kivántató nap
számosokat állítani, és mihelyt a tavaszi idő en
gedi mindgyárost munkához kezdvén oly serényen 
dolgozni s dolgoztatni, hogy in Anno 1771 esendő 
Szent Márton napjára annyira elkészüljenek, hogy 
minden szobák lakhatók legyenek, ha szintén a 
külső falakat kitisztítani nem lehetne is, a nagyá- 
ból mindazon által kívül is meg kelletik hányni 
azokat.

8-vo. Semmi különös cifraságot az épületen 
nem kívánunk, légyen az egészen sima; hanem az 
utca felöl való szegleteken kelletik oszlopocskákat 
csinálni, és annak idejében a külső falakat kék 
színre megfesteni. Egy szóval legyen az egész épü
let, annak falai, bolthajtásai mentői erősebbek és 
állandóbbak lehetnek.

P-no. A mostan fenálló épületeknek kőből 
való falait, kéményeit Pallér uram a maga kőmű
veseivel szedeti le, a Gymnasium adván segítséget 
az onnan kijövő matériáiénak láb alól való elta
karítására.

Mind ezen leirt építésekre kivántató minden 
nemű kőműves és apró míves munkáért Ígértünk 
fennirt Paul Sckmid Pallér ö kegyelmének Flór. 
Rhen. 3200 id est háromezerkétszáz Német forin
tokat, mely summából anticipátó adtunk meg, és 
ő kegyelme is simul et semel percipiálta Flór. Rhen. 
200 id est kétszáz Német forintokat, kötelezvén 
mind Pallér uram ő kegyelme magát, hogy az irt 
conditiók szerint minden becsülettel fog dolgozni 
és dolgoztatni, mind pedig mi az oskola részéről 
magunkat obligáljuk, hogy a részünkről feltett 
conditiókat maga idejében telyesiteni el nem mu
latjuk. Mind ezeket irtuk meg futuro pro testimo 
nio fide nostra mediante. Dátum Sz. Udvarhely in 
domo Professorali Anno dieque supra notatis.

Patákfalvi Ferenci Pál, Kis Gergely,
a ns. udvarhelyi Reform. az udvarhelyi Ref. 
Gymnasiumnak Ius. Cura- Gymnasium Rector

tora, m. pr. (P. H.) Professora, m.pr. (P.H.)
—  —  —  —  —  —  Téglást György,
—  —  —  —  —  —  Gymnasiumi v. percep- 

Paull Schmidt, m. pr. tor Curator, m. pr.
Maurer balier. (P. H.) (P. H.)

Coram nobis supet praemissa Transactione 
fide mediante testificantibus Anno Die Locoque 
supra notatis.

Nicolao A. Tscjdi,: J et Johanne Tsomor, 
Parocho R. Udvarhellyé Cantore Ref. Udvar- 

ense, m. pr. (P. H.J hellyense, m. pr. (P. H.)
A kollégiumi levéltárban levő eredetiből közli: 

i S z a k á c s  Mó ze s .

K Ö Z G A Z D A S Á G .

A hazánk erdős felvidékén fejlesz
tendő házi-iparról.

(Folytatás.)

iu
A „Házi-ipar lapja1' 9-ik számában mondók, 

hogy a házi-ipar fejlesztése különösen hazánk er
dős hegyi vidékére bir legnagyobb fontossággal.

Ezen állításunkat arra alapítottuk, hogy az 
erdős felvidék legtehetősebb (földmives) gazdája is 
alig képes szántóföldjei termesztményéből annyit 
szerezni, amennyi összes szükségleteinek fedezésére 
megkivántatik, s hogy ennélfogva a hiány pótlását 
csakis a házi-ipar üzése által eszközölhetné.

Az erdős hegyi vidéken ugyanis kevés a mi- 
velhető föld, mert a föld felülete nagyobbrészt 
vagy rengeteg erdőségből, vagy terméketlen, szik
lás, kavicsos talajból áll. Ott, ahol a gazdának 
még talán jó darab szántóföldje is van, a kedve
zőtlen időjárás s a talaj terméketlenségével kell 
küzdenie, úgy hogy a legkedvezőbb évben is alig 
nyer fárasztó munkája után annyit, hogy családját 
a hamar beköszöntő s hosszasan tartó télen eltart
hassa.

A gazdának számos tagból álló családja, mert 
egész télen mit sem kereshet, s igy semmivel sem 
járulhat a háztartási költségek fedezéséhez, csak 
terhet képez a háztartásnál.

E hiánya a kereMi forrásnak okozza aztán 
azon szomorú állapotot, melyben a gazda, ha cse
kély terrnesztménye elfogyott, már gyakran tél 
derekán életét tengetni kénytelen.

A tavasz beálltával a gazda újra hozzá fog 
terhes munkájához. Elveti csekély földjébe a ma
roknyi zabot s árpát, beülteti a burgonyát. Azon 
fiai s leányai, kiket e munkánál nélkülözhet, más

gazdánál vagy uraságnál keresnek napszámot, ősz
szel a gazda behordja fárasztó munkájának gyü
mölcsét. A napszámra dolgozott családtagok haza 
érkeznek. De a termesztmény és szerzemény oly 
csekély, hogy az újra megjött télen csak a múlt
nak ínséges állapota ujul meg. Az élet csak ten- 
gődés, az anyagi helyzet javításáról szó sem lehet. 
Ilyen a mostani helyzet.

Tegyük fel azonban, hogy a gazdának csa
ládja a hosszú télen át a házi-ipar valamely ágá
val foglalkozik, s a tél gyártmányait nyáron eláru
sítja ; mennyivel javul a jövő télen a helyzet! 
mennyivel szebb képet látunk magunk előtt, ha a 
szorgalmasan munkálkodó család hajlékába lépünk !

Ha Németország erdős hegyi vidékére tekin
tünk, látni fogjuk, hogy ezen vidékek lakóinak 
természeti helyzete semmivel sem kedvezőbb, ha
zánk ily vidékei lakóinak helyzeténél. Ott is kevés 
és a mivelésre alkalmatlan, terméketlen a szántó
föld, a természet ott sem kedvez a földmivelőnek. 
S mégis mennyivel jobban áll anyagilag az ottani 
nép! Anuyira, hogy a mi hegyi népünk anyagi 
állapotát nem is lehet az amazoknál minden nyo
mon mutatkozó jóléthez hasonlítani.

Honnan van tehát, hogy hasonló körülmé
nyek között amazok jólétnek örvendnek, mig a mi 
hegyeink lakói a lehető legnagyobb ínséggel küz- 
ködnek? A válasz ezen kérdésre nagyon egyszerű. 
Mig nálunk a 7—8 hónapig tartó télen a hegyi 
lakó egész családjával minden kereset nélkül ten
gődik, mig itt a drága idő kényszerült henyeség- 
ben telik el, addig ott minden családtag szorgal
masan foglalkozik a házi-ipar valamely ágával. 
Mig nálunk a tél csak fokozza a hegyi lakó ínsé
gét, addig ott a telet arra használják, hogy azon 
hiányt, mely a mezei gazdálkodás mostoha voltá
ból a családra háramlik, kéziinunkájokkal helyre 
üssék, sőt hogy azt téli szorgalmukkal ezerszere
sen pótolják. Ott az anyagi haszon a morálissal 
karöltve jár, nálunk a henyélés nemcsak nem hoz 
anyagi hasznot, hanem még az erkölcsi romlást is 
elősegíti.

Nálunk a tél végén a nélkülözéstől s tétlen
ségtől elgyengült alakok fognak kevés örömmel a 
tavaszi munkához, ott az egészséget fokozó munka 
eredményét, a télen gyártott szép tárgyakat szál
lítja azon csalódtam melv a meuuiult tavaszi fog-

helyett, csak legyen meg benne a vágy és képes
ség, azt becsületes eszközökkel előteremteni.

De tán nagyon is eltértem fölvett tételemtől. 
Tisztelt hallgatóim türelmét tán nagyon is próbára 
teszem azáltal, hogy bebarangolok egy nehány perc 
alatt tüsküt-bokrot.

Kezdtem a szegény muszkával és a hős tö
rökkel és ime eljutottam odáig, hogy miért nem 
baj az, ha a székely jó lábbeliben szeret járni.

Magam is megvallom, hogy oly tételt vá
lasztók fölolvasásom tárgyául, melyet már oly so
kan és olyan sokszor, s hozzátehetem még azt is, 
oly sokféleképen megbeszéltek; ezért vagyok én 
kénytelen fölállított tételemnek olyan oldalára ke
rülni, melyről talán még legkevésbé van az meg
világítva. Magam sem járok ugyan erősen lobogó 
szurokfáklyával, de ha kisded mécsesemnek csupán 
egy szerény sugarát vethetném is fölállított téte
lemnek sötétebb oldalára, úgy meg lennék teljesen 
elégedve.

Azt állitám az imént, hogy az öldöklő har
cokat kevesbíthetjük a népnevelés és népoktatás 
üdvös hatása által; igen, mert a népnevelés b e n- 
s ö l e g  neveli nagygyá a nemzeteket. És amely 
nemzet benső nagysággal dicsekedhetik, az respek- 
táltatni fog kívülről is, ennélfogva nem kénytelen 
szomszédja halálában keresni saját nagyságának és 
tekintélyének növekvését.

Nagynak az olyan nemzetet tartjuk, mely 
magasfoku műveltsége, függetlensége, rendezett 
társadalmi viszonyai, kifejlett ipara és kereskedel
me által magának bensőleg jólétet, kifelé pedig 
tekintélyt biztosit.

Úgy hiszem azt nem kell hosszason bizonyít

gatnom, hogy ezen tényezők közül a legelsőt, a 
magasfoku műveltséget csakis jó és korszerűen 
berendezett iskolák által szerezhetik meg a nem
zetek. Valamely nép benső élete és kultúrája an
nak nevelési elveiből tisztábban és valódiabban 
tükröződik vissza, mint politikai küzdelmei és 
cselekedetei által.

A nemzeti függetlenség és szabadság meg 
épen a műveltség kifolyása; mert egy bizonyos 
mérvű belátás, ismeret és erkölcsi fegyelmezettség 
nélkül nem lehet valamely nemzet szabad és füg
getlen, vagy ha az, úgy nem maradhat meg annak. 
A vak koldus egy lépést sem tehet vezetője segít
sége nélkül. Vájjon ki nevezné a vak koldust füg
getlennek, szabadnak. A műveltség alsó fokán álló 
nemzetek szellemileg vakok és épen úgy igényel
nek istápot, mint a vak koldus; ha tehát a testi
leg vak ember nem független, nem szabad, úgy 
még kevésbé tekinthető a szellemileg vak függet
lennek, szabadnak.

A rendezett társadalmi viszonyok összefüg
gése a nópneveléssel nagyon könnyen kimutatható. 
A társadalmi rendet nálunk önalkotta törvényeink 
tartják fenn. Hogy a társadalmi rend fennálljon, 
szükséges, hogy a hazának minden polgára a tör
vényeket tisztelje. De elsőbben tisztában kell lenni 
a népnek azzal, hogy hát melyek azon törvények 
és mit is tesz azokat tisztelni. Hogy a törvények 
tisztelete a népnél átalános legyen, ahoz bizonyos 
erkölcsi érzés szükséges, ezen erkölcsi érzést pedig 
a nép leikébe a jó iskolák csepegtetik be, mert 
csak az átalános és nyilvános népnevelés, a jogra, 
igazra és jóra, a polgári életrevalóságra és köz

szellemre, egy oly valódi nevelés, mely által a 
gyámoltalanság, semmirekellőség, önzés legyőzetik, 
mely által minden néposztály az egész szereteté- 
ben egy nagy egységgé olvad össze, tarthat csak 
fenn rendezett társadalmakat. Ebből láthatjuk, 
hogy a rendezett társadalmi viszonyok is a nép- 
ni velősben találják alapjukat.

A nemzeti nagyság 4-ik tényezője gyanánt a 
kifejlett ipart emlitém. Minél célszerűbben és 
könnyebben tudja valamely nép saját életszükség
leteinek és igényeinek kielégítésére szolgáló dol
gokat előállítani, s minél többször szorulnak má
sok is e tekintetben reája, iparát annál kifejjet- 
tebbnek mondjuk. Azokat tartjuk jó iparosoknak, 
akik a legolcsóbban a legjobb cikkeket tudják elő
állítani. A szellemileg képzetlen iparostól ilyet 
sohasem várhatunk. Kifejlett ipart tehát csakis jó 
népoktatás által szerezhetünk.

Ha ez áll az iparról, akkor mit mondhatunk 
egyebet annak édes testvéréről, a kereskedelemről.

Ipar és kereskedelem oly siami ikrek, hogy 
egyik jóléte, fejlődése a másik jólétét is föltéte
lezi, egyszersmind eredményezi; egyik halála a 
másik megsemmisülését is vonja maga után. Ha 
tehát az ipar és kereskedelem egymásra ily köl
csönös visszahatással vannak, ebből önként követ
kezik, hogy közös fejlődési tényezőkkel is bírnak. 
Tehát valamint a nemzeti ipar fejlődése a népok
tatás föltételéhez van kötve, épen úgy csak azon 
állam dicsekedhetik virágzó kereskedelemmel, a 
melynél a népnevelés és népmiveltség virágzik.

Szabadjon hinnem, hogy sikerült tisztelt hall
gatóim előtt kimutatnom, mily fontos tényező a 
nemzeti létei és fennmaradás biztosítására a nép-



lalkozásnál nélkülözhető, a legközelebbi raktárba, 
vagy a nagy világba.

Nálunk temérdek fogy el ezen idegen gyárt
mányokból, még pedig felette nagy áron, minthogy 
az elárusító minden tárgyért kétszer annyit köve
tel, mint amennyit ő fizetett értté.

Kérdjük most, hogy e tárgyak nem készül
hetnének-e el hazánk erdős hegyi vidékén ? Hiszen 
itt is meg van minden, mi azok gyártásához szük
ségeltetik! Van bőségben anyag, mert hiszen a 
legnagyobb választékban található minden faja a 
kemény fának, mely a faragványok előállítására a 
legalkalmasabb; van esztergályozható s szépen csi
szolható kő, akármennyi, mely ha nem is serpen- 
tin, mégis ugyanazon szolgálatot tenné nekünk, 
mint a külföldieknek amaz; van bőségben fősz 
(gyps), mely a szoboröntésre nézve kiállja a ver
senyt a külföldivel; van ásványvizes fürdőinkben 
olyan kőlerakodás, melyet csak úgy használhatnánk 
mi is csecsebecsék készítésére, miut használják a 
karlsbadi kölerakodást.

Megvan az anyag bőségben. Mi okozza tehát, 
hogy ezen anyag haszna véletlenül hever ? Talán 
a munkaerőhiánya? Legkevésbé sem ! Mert hiszen 
a hegyek között a legnagyobb nyomorban lakó nép 
örömest fogna e nyers anyag feldolgozásához, örö
mest használná fel a természet által bőségben 
nyújtott ezen eszközt ínséges állapotának javítá
sára, a nyomor eltávolítására ! Mert e nép mun
kához szokott, s szereti a munkát s a legnagyobb 
testi fáradságtól sem ijed vissza, ha azáltal nehány 
garast szerezhet. De e népnek még nem volt apos
tola, ki öt e nyers termék feldolgozására oktatta 
volna, ki neki megmutatta volna, mikép lehet a 
természet ezen nyers adomáuyát értékesíthető 
tárgygyá átidomitani. Ha a mi hegyi népünk ak
kor, s oly módon oktattatott volna a hazi-iparban, 
mikor s amint történt ez a külföld hegyi népével, 
bizonyára nem maradt volna e megett, bizonyára 
csak olyan szép faragványokat, kőtárgyakat s fösz- 
öntvényeket tudna felmutatni, mint a külföldi. 
Mert a külföldön sem tanulta mindezen iparágakat 
magától a nép —  nemo nascitur doctus , ha
nem a külföldön már régen megkönyörültek a he
gyeit lakóinak mostoha sorsán s állítottak tanmű
helyeket, ipariskolákat, melyekben a szegény nép 
a müfaragást, a serpentin-esztergályozást stb. stb.

nevelés. Comenius szerint: ha jól berendezett és 
virágzó egyházakat, államokat és háztartásokat 
óhajtunk, akkor mindenekelőtt rendeztessük be jól 
és virágoztassuk az iskolákat, hogy azok az em
berképzés igazi és élénk műhelyei, s az egyház, 
állam és a család veteményes kertjei legyenek.

Nem hiába mondja Batthyányi Lajos még az 
1839/40-ik évi ellenzéki programúiban a követke
zőket : „Tagadván azon előítéletet, hogy nem min
den embernek való a tudomány, a szellemi világot 
még a cigány kunyhójába is be akarjuk vinni.11

Mennyi milliónyi összegeket áldoz évenkint 
az emberiség a Hadúr oltárán; vajha ennek csak 
fele jutna mindenütt a népnevelés szent oltárára. 
De az embereknek még mindig vér kell. Jó lenne, 
ha a népekkel rendelkezők meggondolkoznának 
nagy Eötvösünk eme szép mondata fölött: „Az 
igazság diadalát nem vad erőszak fogja kivívni. 
A nép szabaddá nem válhatik, mig azt lelki sö
tétség fogja körül."

De ne csüggedjünk! nálunk a népnevelés 
szent oltára föl van állítva; fölállitá azt boldog 
emlékű Eötvösünk! Utódjai vannak hivatva az 
oltárra áldozatokat hozni.

Ne keressük a kalandokat. Áldozzunk inkább 
e helyett a népnevelés szent oltárán. Erre nem 
kell véráldozat. Ki szóval, ki tettel; ki eszével, 
ki pénzével, ki pedig jó akaratával járuljon az 
oltárhoz! És aki egyebet nem tehet, az legalább 
mondja el jámbor óhaj alakjában az imát: „Nép
nevelés, jöjjön el a te országod!“

Kniszbeclc Alajos.

megtanulta. Csak igy lett lehetségessé, hogy most 
már mindezen iparágak, mint házi-ipar a külföldi 
hegységek falvaiban a legszebb virágzásnak ör
vendnek, csak igy tanulta a külföldön is a hegye* 
között lakó nép a nyers anyagnak feldolgozási 
módját, s csak igy történhetett az, hogy e nép 
hasonló természeti helyzeténél is jólétnek örvend, 
mig a mi hegyeink lakói, kik mindeddig nélkü
löztek minden ilyen iskolát, kik mai nap sem tud
ják, mily könnyen készíthetnének egy eldobott for
gácsból, egy fel sem tűnő kődarabból valami ér
tékes tárgyat: a legnagyobb nyomorban tengetik 
éltöket.

„Házi-ipar lapja." Dmhalhj Emil.
(Vége köv.)

A marhavész hazánk délkeleti 
megyéiben.

Dr. W i s s i á k  Antal, háromszéki megyei fő
orvos, a nov. 6-án tartott közigazgatási bizottsági 
ülésben a „Nemere" szerint egyebek között a kö
vetkezőket jelentette:

A házi állatok egészségi állapota e hóban 
is kedvező volt októberhó 17-ig, mig egy vesze
delmes járványáramíat megyénk határán át nem 
hozatott és pedig Eitel Frigyes és Scherg György 
brassói mészárosok által azon módon, hogy ők a 
brassói piacon megvett 78 drb bessarábiai szar
vasmarhát. melyeknek ragályozottakuak kelletett 
lenniük, Szentgyörgyön át Kőrispatakra a szesz
gyárba akarták hajtatni. A közbejött akadályok 
azonban ennek kivitelét megakadályozák; a mar
hák az itteni Bogdán-féle legelőn vesztegeltek. 
Okt. IG-án ezen falkából 2 drb megbetegiilt és el 
is hullott. Ezen két marhának boncolata után a 
marhavész konstatáltatott, amit a tele. alispáni 
hivatalnak azonnal be is jelentettem, hogy a \ár
bizottság megalakulását elrendelje.

Okt. 17-én a vészbizottság megalakult az al
ispán ue elnöklete alatt, állván a megyei főorvos
ból, Born és Szarka állatorvosokból, akik azonnal 
a vész tovább terjedésének megakadályozása szem
pontjából az 1874. évi XX. t.-c. értelme szerint a 
kellő intézkedéseket megtették Ó3 a szóban forgó 
csorda szigorúan elzáratott. A városi marhák el
zároltattak, a közlekedés a várossal, marhákkal 
beszüntettetett. A vész okt. 23-ig szünetelt s azt 
lehetett volna gondolni, hogy több betegülés nem 
is fog lenni. Azonban 23-án 19 betegült, 24 én 
újólag 25 betegülés adta elő magát. Az ezek kö
zül elhullottak boncolatából a vész nagymértékű 
léte kitűnt. A bizottság ezen nap elhatározta, hogy 
az egész csorda lebunkóztassék avagy lelövessék, 
hogy ezáltal a vész teljesen megszűnjék. Ezen ha
tározat a magas minisztériumhoz terjesztetett jó
váhagyás végett. A minisztérium Kiima Miklós 
állami állatorvos urat leküldötte és ennek bele- 
egyeztével a hozott határozat a lebunkózásra nézve 
27-én végrehajtatott. Az 53 lelövetett marha kö
zül csakis 19 volt egészséges. Az egészben 23 drb 
hullott el és 2 előlegesen lebuukóztatott. Az elte
mettek mélyen beásattak és mészszel befödettek. 
Azon nap, azaz okt. 27-én Szentgyörgyön a Fel
szegben egy beteg marha jelentetett be s miután 
a bizottság meggyőződött, hogy vészes,  ̂ az udva
ron lévő 6 drb marhával együtt lebunkóztatott és
eltemettetett. ...........................

Okt. 29-én megérkezett Liptai miniszteri
biztos Kracsáni országos állatorvos úrral, akik a 
vészbizottság előadásából teljesen meggyőződtek, 
hogy itt a marhavész nagyobb terjedést kezd venni, 
miután újólag két helyről jelentettek be betegü
lést : Király Józsefnél egy bivalt és Sándor István
nál szintén egy bivalt. Ezek közös egyetértés után 
a vészbizottság határozatából másnap lebunkóztat- 
tak és eltakarittattak a többi egészségesekkel 
együtt.

Okt. 30-án újból két helyről jelentettek be-

tegiilést. Ezen terjedő betegülések folytán a vész
bizottság azon határozatot hozta, hogy további le- 
bunkózások nem fognak eszközöltetni, hanem szi
gorú elzárás mellett minden ilyen vészes házhoz 
katonai őr fog állíttatni s a vészes marhák gyógy
kezelése fog eszközöltetni. A várostól három mért- 
földre eső községekben a vészbizottság megalakí
tandó és a legnagyobb felügyelet alatti műkö
désre szorítandó mindaddig, mig a vész teljesen 
megszűnik.

Ugyancsak a „Nemere" Írja nov. 10. és 14.
számaiban: . ,,

A háromszéki marhavészre vouatkozolag a
következőket hozhatjuk köztudomásra: Szentgyöi- 
gyön újabban csak Gác Istvánnál merült betegü- 
Usi eset fel, kinél 3 drb marha beteg. Aldobolyi 
körjegyző Magyari Ferenc jelentése folytán aldo
bolyi vészbiztos Nagy Mihály a központi vészbi
zottságnak bejelentette, hogy az Olt hidjáu túl 
Szász-Hermány határa közvetlen szomszédságában 
Aldoboly határterületén Stojka Miklós román la
kosnak istállójában levő 2 drb Ökre vészes; innen 
elterjedt a ragály nagy területre s Aldobolyban 4, 
Szász-Hermányban 1 drb marha temettetett titkon 
csekély mélységű gödrökbe el, miért a rósz szag 
már messzire érzik. Stojka azt vallja, hogy 14 drb 
marha hált nála, melyek szász-hermányi mészáro
sok : Guth, Arszem Mirektur és Gligor Nikuláj 
tulajdonai voltak;' ebből 7 drbot Hermányba haj
tottak, ebből 5 drb megdöglött közül háromnak 
bőrét levették, kettőt pedig bőröstől együtt elte
mettek; 2 ■zár alatt van. Az elesettek közül 2 drb 
ezelőtt 12, 3 drb ezelőtt 5 nappal hullott el. A 
szolgabiró és Kracsáni állami állatorvos tegnap 
kiszállottak a helyszínére s a szükséges intézke
déseket megtették. Az eltitkolok s a mészárosok, 
kik idegen területre hoztak marhákat be, szigo
rúan meg fognak büntettetni. Szentgyörgy, Sze- 
merjáu és Aldoboly községen kívül az egész me
gye területe vészmentes s további intézkedésig a 
többi községek gazdáinak megengedtetett markai
kat községük határán legeltetni s gazdasági mun
kákra használni, de más községek határán szai- 
vasmarhával járni szigorúan tiltva van továbbra is. 
Épen most vesszük a hirt, hogy Szentgyöigyön 
Diószegi Ádámnál egy bival beteg, melyen a vész
jelei konstatáltattak. ,

Brassóban, Höltövény-, Keresztenyfalubau,
rrázsmárt kiütött a marhavész; Liptai miniszteri 
biztos ur intézkedése folytán Prázsmár községe 
teljesen elzáratott —  Szentgyörgyhöz hasonlóan .—  
a közlekedés fölfüggesztetett.

A keleti marhavész városunkban három 
gazda marháinál konstatáltatott, u. m .: Bogdán- 
testvérek 24 drb marhája közül ezelőtt 10 nappal 
elhullott egy drb, ma beteg egy drb. Diószeginél 
3 drb bival közül beteg 2. Gácnál 10 drbból be
teg 4 drb, 8 nappal ezelőtt elhullott 1 drb. A 
vészkerületi községek teljesen vészmentesek. Bras- 
sómegyében Brassó-, Höltövény-, Iveresztényfalu- 
és Ilermányban uralkodik a vész, Hermányban a 
keleti marhavész e hó 11-én konstatáltatott. A 
herniányi bíró bűnös voltát érezvén, az Oltba ölte 
magát. Káinokon egy drb marha a n t r a x b a n  
hullott el. Az Olt hidjánál Al-Dobolyhoz tartozó 
tanyánál vészben volt 2 drb lebunkóztatott. Min
den jel arra mutat, hogy a vész becsempészve lett, 
mert aldobolyi Stojka Nikulájnál kettős istállóra 
találtak, 7 drb vészes marhát eltitkolt, ebből 5 
drbot elásott s nagy hihetőséggel a Brassóból ho
zott 78 drb marha itt érintkezett először a titkon 
behozott s eltitkolt vészes marhákkal. Városunk
ban a vész nagyobb terjedelmet nem öltött. A 
legnagyobb óvakodásra figyelmeztetjük gazdáinkat, 
ne érintkezzenek vészes marhákkal, a vészes he
lyekkel, mert konstatálható, hogy legtöbb udvarba, 
hol a vész mutatkozik, a vész a gazdák által lett 
behurcolva, kik a szomszéd, rokon beteg marháit 
gyógyítani, ápolni segítettek. Eddigelő 30,000 írtba 
került az államnak a marhavész megyénkben; óv
juk meg az államot s magunkat is a nagyobb
kártól.
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A keleti marhavész elfojtása tekintetéből 
Háromszékmegye központi vészbizottsága által a 
következő határozat hozatott: 1) Brassómegye
Háromszékmegyétől elzáratik, ezen célból Hidvég 
községéig katonai őrség állittatik fel. 2) A kato
naőrség működését 15-én fogja megkezdeni, addig 
a zárlatot polgári őrök fogják teljesíteni. 3) Ezen 
zárlat következtében Nyén, Bodola, Márkos, Kökös, 
Aldoboly, Arapatak, Hidvég, Erősd és Dobolló 
községei, valamint a mezőn elterülő házak lakói
nak, úgymint Bácstelek és Farkasvágó telepitvé- 
nyesek marhái azonnal beistállózandók és zárlat 
alá teendők. 4) Járható útnak kijelöltetik: Prázs- 
márról Bodolára, Prázsmárról Kökösbe, Hermány- 
ból Al-Dobolyba, Botfalváról Árapatakára, Föld
várról Hidvégre, Brassóból Uzonba. Más utakon 
járni nem szabad s igy mindazok, kik a fent je
lölt utaktól eltérnek és katonai felhívásra nem 
engedelmeskednek vagy épen ellenszegülnek, a ka
tonai őrség általi lelövetésnek teszik ki magukat.

LEYELEZÉS.
Imecsfalva (Háromszék), nov. 8.

A z  általam alapítandó „Székelyföldi mu- 
zeum“ számára f. év október havában be

érkezett adományok 10-ik kimutatása.
I. K ö n y v e k ,  k é z i r a t o k  és e g y é b  

n y o m t a t v á n y o k :  Jakab Lajos úrtól (Sz.- 
Udvarhely) 2 kötet hírlap 1790-ből; 29 drb kü
lönféle hírlapok mutatványszámai; 56 db 1848/9-es 
rendeletek, tudósítások és egyéb nyomtatványok;
3 drb kézirat; 11 füzet halotti beszédek; 14 füzet 
vegyes tartalmú nyomtatványok; 12 drb szincédula 
a XVIII— XIX. századból; 30 drb szomorujelentés; 
1 családok leszármaztatási könyve (kéziratban). 
Sándor János úrtól (M.-Vásárhely) 1 naptár 1794- 
ből. Zeyk Sándor úrtól (E.-Szt-György) 1 hártyán 
írott török okmány 1600-ból; 3 drb magyar kéz
irat a XVII. századból; 31 drb görög és szerb 
okmány; 1 drb bulgár okmány. Zathurecky István 
úrtól (Cécke) 1 orvosi könyv 1600-ból; 1 „Hon
véd-lap" 1848-ból. Kelemen Elek úrtól (Szucság) 
1 imakönyv 1710-ből. Gönci Lajos úrtól (Kolozs
vár) 10 drb szomorujelentés 1700-ból. Dr. Simonffy 
Sámuel úrtól (Bárót) 2 kötet könyv a XVI. szá
zadból; 1 kéziratos könyv a XVIII. századból. 
Zathurecky K. őrnagy úrtól (M.-Vásárhely) 2 kötet 
könyv. Vályi P. esperes úrtól (Sz.-Benedek) 1 kötet 
kéziratos könyv. Gróf Toldalagi Ágnes ő nagysá
gától 3 drb hártyán írott adománylevél; 1 világ
történeti táblázat; 10 kötet könyv; 17 drb külön
féle nyomtatvány; 31 füzet halotti és egyházi be
szédek; 7 drb kéziratos mü és 7 drb szomoruje
lentés a XVIII. századból.

II. R é g i s é g ,  pé nz  és é r e m :  Kozma I. 
kisasszonytól (Besenyő) 1 arany karika (pogány 
pénz). Darabos József úrtól (Szacsva) 1 arany tü. 
Keresztes Gyula úrtól (Szacsva) 1 drb kovaszilánk; 
1 kőbalta. Geréb I. kisasszonytól (Osdola) 4 drb 
rézpénz. Özv. Zathurecky Istvánná úrasszonytól 
(Bárót) 1 ezüst kávés kalán. Kelemen Elek úrtól 
(Szucság) 1 ezüst evő kalán; 1 kettős nagyitó 
üveg; 1 kis cserép kanna. Csanádi Béla úrtól 
(Göcs) 1 kard a XVII. századból; 1 nagy csákány. 
Csiszár Albertné ö nagyságától (Bárót) 1 porcellán 
boros kanna. Jakab Gyuláné úrasszonytól (Sz.- 
Benedek) 1 porcellán gyümölcskosár; 1 réz kávés 
findsa; 1 békateknős tütartó; 1 porcellán findsa;
4 drb ezüst pénz (magyar). Zathurecky Berta és 
Ilona urhölgyektől 1 porcellán ékszertartó. Csiszár 
Albert elnök úrtól (Bárót) 1 karniolból készült 
buruótszelence. Jakab Lajos úrtól (Sz.-Udvarhely) 
3 drb bankópénz 1700-ból. Gróf Toldalagi Ágnes 
ő nagyságától (Sz.-Benedek) 1 fedeles bortartó; 1 
szép alakú illatszertartó. Sándor János úrtól (M.- 
Vásárhely)  ̂2 drb sarkantyú. Kitler Johanna ur- 
hölgytől (Árapatak) 1 pápaszem; 1 olvasó. Özv.

Bartha Sándorné úrasszonytól 2 hímezett párnafej; 
1 kendő szélhimezve.

III. T e r m é s z e t i  t á r g y a k :  Özv. Koz- 
máné gróf Wass Natália ő nagyságától (K.-Kend) 
7 drb (pompeji) mozaik kőkocka; 1 (pompeji) már
ványdarab. Filep Eliza kisasszonytól (Válya) 1 kis 
mammuth-fog; 1 (borszéki) lerakodás; 2 drb (pe- 
trozséni) csigakövület. Sándor János úrtól (M.- 
Vásárhely) 2 drb 48—68 cm. nagyságú ősállat 
(Elephas antiquus) agyara. Zeyk Anna urhölgytől 
(E.-Szt-György) 1 drb kristálysó. Albert Dénes 
úrtól (Cécke) 2 drb ős medve nyakszirt. Cserei 
Ákos gazdász 106 drb rovar. Gyulai Irma kisasz- 
szonytól (Bölön) 1 drb kristálysó. Kitler Johanna 
urhölgytől 1 drb márványkő. Vasady Gyula úrtól 
5 madárkoponya; 2 hal és 1 gyik csontváza.

IV. K ü l ö n b ö z ő  t á r g y a k :  Gróf Tolda
lagi Ágnes ő nagyságától (Sz.-Benedek) 1 selymen 
festett címer. Zeyk Anna urhölgytől (E.-Szt-György)
3 drb művészileg készített húsvéti tojás. Zeyk 
Ilona kisasszonytól 1 müfaragvány. Kelemen Elek 
úrtól (Szucság) egy 1848-as kokárda üveg alatt;
4 drb olajfestészetü ős magyarok arcképe. Özv. 
Zathurecky Istvánná úrasszonytól (Bárót) 1 tapló
kalap.

Fogadják a lelkes adakozók leghálásabb kö- 
szönetemet, egy nemzet hálás elismerését.

Özv. Cserey Jánosné 
Zathurecky Emília.

—  Király ő felsége nov. 8-án a képzőművé
szeti társulat műcsarnokát következő szavakkal 
nyitotta meg:

„Szívesen jöttem a művészetnek szentelt 
e csarnok ünnepélyes megnyitására, mert csak 
örömmel szemlélhetem, különösen a jelen ko
moly időben, hogy a hazafias áldozatkészség 
az országot ismét egy jelentékeny nemzeti 
intézettel, és pedig egy oly intézettel gazda- 
gitá, melynek —  mint bizton hiszem —  nem
csak a müizlés emelésére, de a szellemi ne- 
mesedésre is hathatós befolyása leend. Őszin
tén kivánom, hogy a béke müvei e díszes 
hajlékban mindinkább fejlődve, mindnyájunk 
örömére és a magyar művészet hírnevének 
terjesztésére gazdag gyümölcsöket teremjenek."

—  Háboruhirek. Nov. 9-én Muktár pasa Er- 
zerumnál visszaverte a támadó oroszokat.

A bolgárországi harctéren Plevna körül van 
véve, s a plevna-sophiai utón Gurkó és Szkobeleff 
vezérekkel Mehemed Ali állott szembe.

Szerbia akcióra készül.
Hir szerint a ruméliai hadsereg parancsnoka 

Szulejman pasa lenne.
Némelyek küszöbön állónak hiszik monar

chiánk mozgósítását is.
A helyzet eléggé fenyegető, s még e mellé 

Franciaország is a republikánus és monarchista 
pártok ellentörekvései miatt a válság küszöbén.

—  E hó 15-én csakugyan megnyílt Budapesten 
a hazai öt református egyházkerület konventje. 
Az oredményről később.

=  Nőegyleti élet. Folyó év nov. 12-én a vá
rosháza nagytermében megtartotta a nőegylet je
len idény alatt első fillérestélyét. Ádám Dénesné 
és Diémár Ivárolyné saját költségöken tett világí
tással rendezték ez estélyt, következő sorrenddel: 
1) Egy rövid megnyitó beszéd, az elnöknőtől. 2) 
„Promenade-polka“ , előadva az ev. ref. kollégiumi 
ifjúsági zenekar által. 3) „A hajózás", felolvasta 
Laukó Albert. 4) „Népdalok", előadta az említett 
zenekar. 5) „Szép modor a jellem bája", külön
böző források után összegyűjtve, felolvasta Gyalo- 
kay Mózesné. 6) „Cirkusz-polka", előadta az em
lített zenekar. Voltak 108-an. Gyűlt 14 frt. Sz.- 
Udvarhely, 1877 nov. 13-án. Özv. L a k a t o s  Já 
no s né ,  r. b. elnök. Z a j z o n  F e r e n c n é ,  egyl. 
jegyző.

—  Az erdélyi reformátusok népiskolai bizott
ságát Gáspár János egyházkerületi képviselő, mint 
bizottsági elnök, nov. 11-re hivta volt össze Ko
lozsvárra. Várva-várjuk a bizottsági munkálkodás 
eredményét.'

—  Feleki Miklós, városunk tiszteletbeli pol
gára, a számára készíttetett díszes oklevelet a na
pokban kapta kezéhez. Sokáig lelje benne örömét!

—  A „Victoria" biztositó társaság bukásából 
kiindulva, a biztositó közönségre nézve Iegajánl- 
hatóbbnak tartják az „ E l s ő  m a g y a r  á t a  1 á n o s  
b i z t o s i t ó  t á r s a s á g o t . "

=  A petki ev. ref. egyházközségben közelebb
ről szenteltek ünnepet a reformáció emlékének, 
melyre a különben is vallásos hangulatú nép se
regeitől tódult hallgatni a szent igék örök igaz
ságait. Szemmel látható volt a jó hatás és vallá
sos lelkesüitség, mit emelkedett szellemű lelkészük 
előidézett. Az ily ünnepélyek megtartása például 
szolgálhatna más egyházközségek előtt is, melyek 
a valláserkölcsi élet nemesítésére és a vallásisme
ret terjesztésére oly gazdag alkalmat szolgáltatnak.

—  Az udvarhelyi reformált egyházmegye nov. 
20-án Sz.-Kereszturon rendkívüli egyházmegyei 
gyűlést fog tartani.

—  Segesvaratt megyei közlönyt terveznek a  
két Küküllömegye számára. Isten segítse!

rr Meghívó. A huzamos idő óta folyamatban 
levő orosz-török háborúban elesett törökök özve
gyei és-árvái felsegélésére alakult társaság, Sz.- 
Udvhrhelytt, folyó évi november 24-én a városház 
nagytermében K a t a l i n - b á l t  rendez. Belépőjegy 
egy személyre 80 kr; családjegy 2 frt. Kezdete 8 
órakor. A b i z o t t s á g .

—  Jókai M ór történelmi regény tárából meg
jelent a harmadik füzet is.

—  A kis-galambfalvi reformált egyházközség 
énekvezértanitói állomására a napokban P á l Sán
dor tauitójelöltet választotta.

=  Walser Ferenc, első magyar gép- és tüz- 
oltószerek gyára, érc- és harangöntöde, Budapesten, 
ajánlja tüzi-fecskendőit, uj szabadalmazott szellen- 
tyü rendszerrel, melynek célszerűsége és felül nem 
haladott működő tehetsége nemcsak a hivatalos 
nyilvános próbáknál átalánosan elismertetett, ha
nem nagy tüzesetek alkalmával tényleg bizonyítva 
lett. Főelőnye ezen uj gépnek, mely által az illető 
fecskendők, úgy tűzoltók mint városok és közsé- _ 
gek számára egyenlően célszerűek, az, hogy a ’ 
szellentyük a legsűrűbb és zavarosb vizet akadály 
nélkül áteresztik, és úgy vannak elhelyezve, hogy 
azok — ha mégis valamely idegen test bennük 
megakadna —  egyetlen egy csavar bontása által 
nyithatók, az akadály perc alatt eltávolítható és a 
munka folytatása lehetővé lesz. A gyár készít 
fecskendőket, vízszállítókat (Hydrophor), szivattyú
kat, minden nagyságban, valamennyi tüzoltószere- 
ket; vállal tűzoltó-egyletek teljes fölszerelését, to
vábbá szivattyúk és kutak elrendezését és foga
natosítja azokat jótállás mellett gyorsan és jutá
nyos áron. Az ércöntőde szállít ágyakat és min
dennemű géprészeket, sat. sárgaréz-, kemény- és 
ágyuféinből sat. A harangöntöde szállít harangokat 
minden nagyságban és súlyban a legjobb ércből, 
teljes felszereléssel, fa- vagy vaskoronával. Az or
szág minden részében több ezer harang szól a gyár 
tevékenységéről és a szállított harangok tiszta és 
szép hangját illetőleg számtalan elismerő levelek 
előmutathatók. Képes árjegyzékek kívánatra bér
mentesen küldetnek. Szives megrendeléseket kérve 
maradt teljes tisztelettel W a l s e r  F e r e n c  g y á 
r á n a k  e r d é l y i  f i ó k t e l e p e  K o l o z s v á r i t .

P i a c i á  r n k .

Az árucikk Udvarhely Keresztur Parajd
n e v e  és m é r t é k e nov. 13. nov. 9. nov.15.

frt kr frt kr frt 1 kr

Tisztabuza s 9 7 50 91.
Elegybuza • »-H 7 50 7 7 .
Rozs ■4-3 7 . 7 •
Zab 2 70 2 50 2 50
Törökbuza 6 5 75 6 130
Pityóka SOü 1 75 2 . 21.
Egy szekér fa . . . 1 80 1 60 1 .
Marhahús s  . . . , 24 . 24 . 24
Sertéshús i  • • . 44 , 40 . 40
Juhhus g> • • • # 16 16 '. 16
Szalonna á  . . . . 70 # 96 . 96
Túró 3  • • - # 64 32 . [42
Hájzsir egy liter . . . • 80) i 10
Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Szűkített tlrties,

Nyomatott Becsek Dániel könyvnyomdájában, Székely-Udvarhelyit, 1877.


