
Szerkesztőségi iroda": 

Fópiac, Csniak-félc  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illeti közlemények 

küldendők. 

Kiadó liiratal: 
Poll&k Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendök. 

Megjelenik ezen lap heteiig 
kint kétszer: " 

csütörtökön és vasdrukp 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

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

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

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

11. 

Sepsi-Szentgyörgy, 1878. szept. 12. 
Rendkívüli  eseményt gyanittató csoportosu" 

lás, sürgés-forgás  uralkodott már a reggeli órák" 
ban a városház előtti téren és magában az épü-
letben. A háziipar-egyesület kiállítása érdekében 
történt e mozgalom. 

A fiatal  intézmény szép reményekre jogosított 
előre is s a kiállítás igazolta a várakozás jogosult-
ságát. Ennek egyik fötenyézőjeként  lehet említeni 
mindenesetre azon körülményt is, hogy a reclam 
és előleges hirdetés a szerény épületet nem fújta 
fel  sokemeletü s ragyogó ornamentumokkal diszes-
kedő palotává. Ez irányban tehát azon körülmény, 
hogy a kiállítás váratlanul, mintegy meglepő hír-
ként jutott, még a város lakósságának is tudomá-
sára, nemhogy rosz hatást szült volna, sőt meglet-
tünk ez által mentve attól, hogy előlegesen tulkö-
vetelő fogalmat  alkotva, ki legyünk téve a csaló-
dásnak. 

Azonban más oldala is van a képnek. Szük-
ségtelennek tartjuk ugyan e helyen bővebben tár-
gyalni, hogy mily nagy fontossággal  bir bármine-
mű kiállítás az illető intézménynek — legyen az 
ipari, gazdasági, vagy bármely más célra törekvő — 
fejlesztésére  és felvirágoztatására,  hiszen legfénye-
sebb és minden ellenmondást kizáró bizonyságai en-
nek a nemzetközi, úgynevezett világkiállítások, de fel 
kell említeni azt, nogy az ily kiállításoknak sikere, 
mely abban áll, hogy egyfelől  minél sokoldalúb-
bak és tökéletesebbek legyenek azok, másfelől  pe-
dig, hogy az érdeklődés irántuk minél szélesebb 
körben felkeltessék,  ez leginkább az e l ő l e g e s 
h i r d e t e s , a r e c l a m dolga. 

S azt senki tagadni nem fogja,  hogy csak 
akkor lesz elérve a kiállítások főcélja,  hogy t a-
n i t s a n a k, ha nem hiányoznak a tanulni vágyók, 
vagyis ha a látogatók száma minél tekintélyesebb. 
Ezért és semmi másért szükséges a jó korai 
hirdetés. 

Ha már eddig jutottunk az elmélkedésben, 
menjünk egy lépéssel még tovább. 

A háromszéki háziipar-egyesület helyesen fog-
ta fel  munkásságának irányát akkor, midőn azon 
iparágot vette legelébb is ápolás alá, mely nem-
csak legelterjedtebb a megye szegényebb sorsú 
lakossága közt, hanem egyszersmind ősi volta mel-
lett ez az, mely iránt már természeténél s a szü-
lői háznál megszerzett, anyáról leányra öröklődő 
ügyességénél fogva  a legtöbb képességgel is van 
felruházva.  De ezzel még senki sem állította azt, 
hogy csak ezen egyetlen iparág érdemel pártolást 
és fejlesztést.  A ki csak kissé ismeri Háromszék 
viszonyait, tudni fogja,  hogy vannak itt más fog-
lalkozások is, melyek egyik-másik község speciáli-
sabb munkaágát képezik s ezek bizonyára a ma-
guk körében ép annyira megérdemlik a figyelem 
ráfordítását,  mint a szövészeti ipar. Ilyen — hogy 
többet ne említsék — a s z a l m a f o n á s z a t 
több községben. 

Nem célom a hiba után való kutatás, vagy 
akadékoskodás, de bizton hiszem, hogy ha a ki-
állításról korábban jut el az értesítés a vidékre, a 
többi iparágak is többé-kevésbbé szép eredményt 
előtüntető terjedelemben szerepeltek volna a kiál-
lításon, s igy a h á z i i p a r nem szorítkozott volna 
főképen  — mondhatni egyedül — a szövészetre. 
De még az az ős székely szövészet is, melynek 
termékein az idegen annyira kap, hogy minden-
áron megszerez belőle egy szoknyára valót, vagy 
egy „ s z ő t t e s k e n d ő t " , melyet annyira ked-
velnek hogy pl. egy verespataki előkelő úrhölgy 
s e l y e m t u n i q u e-kel diszitve, ünnepi öltözé-
kül készíttetett magának ruhát „ s z é k e l y s z ő t -
t e s"-b ő 1, — mondom — ez a primitív és mégis 
izlést tanusitó szővészetet is láttuk volna a tökéle-
tesebb termékek mellett, és látta volna a székely 
asszony saját szemeivel, hogy neki is haladni kell, 
tökéletesíteni foglalkozását,  ha azt akarja, hogy 
ai által kenyere biztosítva legyen, mert különben 
a versenyben elhull. 

Térjünk át magára a kiállításra. A kiállítás-
ból ítélve, ugy látszik, hogy főgond  volt fordítva 
arra, hogy a növendékek a tanműhelyben vala-
mennyi nemű és anyagú szövéssef  megismerkedje-
nek és valamennyit lehető tökélyesen elsajátítsák. 

Láthatók ott többféle  lengyolcs, gyapjú, vat-
moll szövetek. A legszebb darabok és készítőik 
közül felemlitendők  : 

Baló Berta (Fotos) és Baló Teréz (Fotos), kik 
legügyesebbek és legszorgalmatosabbak voltak min-
den tekintetben. Egyaránt kitűnnek rongyszőnye-
geik, ágyelé való szőnyegek által s e mellett rend-
kívüli és megható az : hogy Baló Berta siketnéma. 

Fülöp, Gizella, Fadgyas Berta, Kis Mari, Se-
rester Júlia (valamennyien Sepsi-Szentgyörgyről) 
különösen gyapjú rokolyáik által tűnnek ki; Ha-
mar Etelka igen szép vásznat és szőnyegeket ál-
litott elé ; Császár Berta hasonlóan, azonkívül mind-
kettőnek asztalterítői a kiállítás legszebb darabjai 
közé tartoznak. Az emiitettek valamennyien pénz-
beli jutalommal lettek volna ünnepélyesen kitün-
tetve, későbben azonban el lett határozva, hogy 
azon pénzösszeg inkább fordíttassák  egy szövőszék 
berendezésére, mely a legkitűnőbb növendéknek 
adatik. 

A kiállítást általában véve, öröm lep meg mi-
dőn az eredményt szemléljük. A szép rongyszőnye-
gek mellett, virágos futó  szőnyegek, gyolcsszöve-
tek, gyapjuszőnyegek, kender és lencsepüből szőtt 
asztalteritők foglalnak  helyet. Figyelmet kelt egy 
pár ajtófüggöny,  mely igen elmésen van összeál-
lítva asztalteritőkből, s mely fénye  által a selyem-
re, szövése által keleti szövetre emlékeztet, pedig 
egyszerűen len és kender. 

A szövészeti munkák mellett a nagy terem 
kereken borítva haraszkendőkkel, mely iparág ha-
sonlúan egészen uj nálunk s szintén a szövőtanmü-
helyben sajátították el a növendékek, köszönet 
érette a szövődé vezetője Binder Lajos gépész-
mérnök urnák. 

A kiállítást gazdagította a kézdi-vásárhelyi 
felső  népiskola növendékeinek rajzaiból, müfarag-
ványaiból, a kefekötés  és kosárfonás  termékeiből 
összeállított több csoport. 

A tisztelt olvasók türelmével élnék vissza ha 
mindezeket aprólékosan tárgyalnám, csak vöviden 
kívánom megtenni észrevételeimet. 

Az elismeréshiány lankazrtó hatását bizo-
nyára már mindenki tapasztalhatta saját magán. 
Legyünk tehát elismerők, de egyúttal maradjunk 
távol a túlságos dicsérettől, m jrt hatásában ez is 
annyira bénítja a erők kifejtését  mint ennek el-
lenkezője. 

A rajzolatok valamennyien megegyeznek ab-
ban, hogy a contourrajzolás — tehát a fődolog  — 
sokkal erősebb oldala a növendékeknek mint a 
rajzolás másik része: a kidolgozás. Tulkövetelők 
nem lehetünk, de minthogy épen a rajzolás alapja 
a műfaragászatnak,  már itt kell megszerezni a ta-
nulónak a finomabb  hajlások, domborulatok és ará-
nyok iránti érzéket, ha azt akarja, hogy a faragá-
szatban többre haladjon a mükedvelőségnél. Épen 
ennek tulajdonitható, hogy a csinos faragványok 
nagy többsége, nem viseli magán a bevégzettség 
jellegét. Legszebb munkákat létesítettek : Vén Sa-
mu, Bardoc Pál, Solyóm Gyula. 

A kefe-  és kosárkötés s különösen az utóbbi 
oly, szép irányú fejlődésnek  indult volt már a kéz-
di-vásárhelyi felső  népiskola növendékei közt, hogy 
nem mulaszthatjuk el e helyen is kifejezést  adni 
őszinte fájdalmunknak,  ezen szak tanítója Földes 
Józsefnek  korai elhunyta felett. 

Mielőtt tudósításomat bevégezném a sepsi-
szentgyörgyi szövészeti tanműhelyben f.  év február 
óta készült cikkek számáról óhajtom e rövid ki-
mutatást adni: 

96 drb. asztalterítő 5 mustrában ; 66 ágy elé 
való szőnyeg gyapjúból, ugyanilyen 5 drb rongy-
ból ; 80 mtr. futó-szőnyeg;  64 mtr. gyolcs ; 30 mtr 
vatmoll; 150 drb. női gyapjukendő; 10 drb férfi 
shawl. —Gy.— 

* Ausztriának e hó 9-én négy tartománya vá-
lasztotta tartománygyülési képviselőit. Alsó-Ausz-
triában a nagybirtokosok, Salzburgban, Sziléziá-
ban Morvaországban a községek választottak. — 
Salzburgban, mint előrelátható volt, a választás 
eredménye a klerikálisokra kedvező, mig Sziléziá-
ban és Morvaországban a nemzetiségi és alkot-
mányhü elemeké lett a diadal. Alsó-Ausztriában 
mind a 15 alkotmányhü jelölt győzött. Salzburgban 
a 9 klerikális j.dőltet választották meg. Prágából 
távirják, hogy ott 10 én tette közzé a két csehpárt 
külön választási felhívását.  Az ó cseh felhívás  el-
kerüli a passiv politikához való ragaszkodás hang-
súlyozását. E kérdés felett  a megválasztott képvi-
selők fognak  dönteni. A két cseh-párt nagy egye-
netlenségéről tesznek tanúságot a közzétett választó-
listák. 

A z o k k u p á c i ó -

Ugyanakkor, midőn a védelemre utalt Sza-
páry, a fölkelők  mozdulatai által kényszerítve, di-
adalmasan elfoglalta  az ellenséges sáncokat s föl-
szabadította' a szerajevoi utat, Bosznia északnyu-
gati sarkában, Bihacsnál csapataink határozott ve-
reséget szenvedtek. — A hivatalos jelentések nem 
titkolják s nem titkolhatják a balsikert, mely an-
nál sajnálandóbb, mert derék csapataink több mint 
500 embert vesztettek e moghiusult expedíciónál. 

Bihacs ellen Zach tábornok mindössze két 
ezred gyalogsággal indult s ugy látszik, e két 
ezred sem volt teljes számú, tüzérsége pedig vagy 
épen nem, vagy igen kevés volt. Bihacs — habár 
fellegvára  ódon és omladozófélben  van — mege-
rősített hely. A fölkelők  nagy számmal gyülekez-
tek védelmére s mint a következés mutatja, a tá-
madás minden tekintetben roszul volt terve2*e. — 
Zach tábornok ugy látszik, nem szerzett kellő tudo-
mást az ellenség erejéről, kémszemlék által se pu-
hatolta ki erejét s elhamarkodva intézte az egész 
akciót. 

Meg kell vallanunk, hogy e, magában ugyan 
n m nagy jelentőségű veresége csapatainknak, vá-
ratlanul lepett meg. Az okkupáció első napjaiban, 
midőn megszálló seregünk csekély volt s a moha-
medán mozgalom terjedelmiről a kellő tájékozás 
hiányzott, — ily balfogáson  kevésbé ütközhettünk 
volna meg ; de midőn a hadi operációk az egész 
vonalon azért szüneteltek, hogy ujon mozgósított 
jelentékeny haderő segítségével minden ponton el-
lenállást nem tűrő hatalommal léphessen fel  : most 
Zach tábornok megfontolatlan,  készületlen fellépése 
alig találhat mentséget, annál kevésbé, mert Bihacs 
alig félmértföldnyire  fekszik  határainktól és igy 
mind az előkészületekre, mind az ellenség állásá-
nak és erejének kipuhatolására a csapatparancsnok-
nak elég ideje lehetett. 

Az emberéletben szenvedett veszteségen ki-
vül számbaveendő a morális hatás is, melyet az ese-
mény a fölizgatott  mohamedánok közt szülni fog 
s mélyet csak fegyvereinknek  ugyanezen ponton 
leendő mielőbbi győzelme paralizalhat. Reméljük 
is, hogy hadvez.hiylétünk gondoskodni fog  a Zach 
tbrnok miatt szenvedett csorba kiköszörüléséről. 

Szerajevo megszállása után báró Philippovics 
táborszernagy a csapatok elszállásolása végett épí-
tendő barakkok ügyében azonnal tárgyalásokat 
kezdett egy a főhadiszálláson  időző megbízottal. 
Az erre vonatkozó tárgyalások a főpontokban  már 
megegyezésre vezettek és a próba-barakkok épí-
tése már megkezdetett. Azon körülménynél fogva, 
hogy csapatainknak a lakosoknál való elszálláso-
lása teljesen lehetetlen és a tábori élet hátrányai 
a csapatok egészségi állapotában erősen mutatkoz-
nak, a főparancsnok  gyors határozata, melylyel a 
csapatok átteleléséről célszerűen gondoskodik, an-
nál inkább dicsérendő, mert a közelgő zord idő-
szak a csapatoknak fedél  alá való juttatását mind 
sürgetőbben követeli. 

A barakk-tábor építésére vonatkozó ajánlat 
szerint az a Miljacka-patak .völgyének jobb felén, 
szorosan Szerajevo nyugati kijáratánál fog  elterülui 
és igy Szerajevo két hónap alatt egy oly külvá-
rossal fog  nagyobbodni, mely szabályosságra és 
szilárdságra nézve Szerajevonak legszebb részeit 
felül  fogja  múlni. A barakok száma, melyeknek a 
szerződés szerint november elsejére kell készen 
lenni, a tiszti és konyha barakokon kivül 70, min-
egyik körülbelől 100 ember-számára ugy hogy 7000 
embernek adnak hajlékot. 

Minden zászlóalj 8 legénységi barakot kap, 
melyek egymástól 15 méternyire fekvő  sorokban, 
négyével lesznek csoportosítva. Két-két barak közt 
6 méter szélességű köz lesz. A két utolsó barak-
tól 12 meternyire lesznek a tiszti- és konyhabara-
kok. A két sor barak közt levő utcában árkok 
fognak  vezettetni, a melyek az esővizet felveszik 
és egy hátsó homlokzatnál elvonuló főárokba  ve-
zetik. A zászlóalj-barakok egyes csoportjai egy 
homlokvonal előtt akkora tér hagyatik, melyen 
épen egy zászlóalj sorakozhatik. 

Az egyes barakok aránya és alakja kevés el-
térést mutat a szokottakétól. Be'ül 50 meter hosz-
szuak és 5.60 meter szélesek. Az egy meter mély 
alap és a talapzat kőből lesz, az oldalfalak  téglá-
ból. A fal  vastagsága 40 centimeter. A blafond  fa-
gerendázat A barakok belseje fehérre  lesz meszel-
ve. A hosszában futó  fallal  párhuzamosan fa  pri-
csek fognak  felállítani,  ugy hogy a középen 1.60 
meter széles ut lesz. A pri£sek fölött  lesznek az. 


