
nek s igy az egészségre nézve oly ártalmas szén 
éleg, mely az egyenetlen és gyors felmelegülés  ál-
által még tetemesen elősegittetik, könnyen ömlik 
ki azokból szobánkba. Ezen gáz kiömlése folytán 
többször észleltek mérgezési tüneteket. Ujabban dr 
Wartha Vince tanár tett vizsgálatokat erre vonat-
kozólag s szerinte a kiömlő gáz kisebb menyiségű, 
hogysem az egészségre tetemesebb kárral folyna 
be. Az mindenesetre nagy hátránya a vaskály-
háknak, hogy a közelükben levő és rájuk tapadt 
szerves port elégetik, a mi által kellemetlen szagot 
terjesztenek a szobában el, elömozditván egyszer-
smind az élenynek szénsavvá való átalakítását. — 
Ezen kellemetlenségek kikerülése végett, szokás 
ban van azon igen ajánlatos szokás, melyszerint 
ezen vaskályhák belsőleg téglával, vagy tűzálló 
agyakkal kibéleltetnek, minek következtében nem 
is melegesznek ugyan, de nem is hülnek-oly gyor-
san ki. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy egészségi 
szempontból sokkal előnyösebbek a cserép és por-
cellán kályhák, melyeknek számtalan nemei közt 
olyanok is találtatnak, hogy a tüzelő anyag meny-
nyiségére nézve, gazdasági szempontból sem ál-
lanak a vaskályhák mögött. 

Bármilyen legyen a- kályha, fűtése  ne kivül-
ről, hanem belülről történjék. Ez fontos  a szoba le-
vegőjének tisztántartása szempontjából. A kívülről 
fűthető  kályhákkal ellátott szobák levegője több-
nyire kellemetlen, dohos, mert az ily kályák a szo-
bákban nem segitik elő a légcserét. Egészségi szem-
pontból legelőnyösebbek a nyilt kályhák (kandallók) 
hová tartozik a mi s z é k e l y s z a b a d tűzhe-
lyünk (pest) is, csakhogy ezeknél nagy hátrány az, 
hogy roppant mennyiségű tüzelőanyagot emészte-
nek, a mi fában  gazdag vidékeken, mint itt nálunk 
is, kevésbé esik érzékenyen mint ott, hol a fát 
fonttal  mérik. 

Sokkal könnyebben fűthető  egy száraz szoba, 
mint egy nedves, minthogy az elpárolgó víz sok 
meleget köt meg; tehát már csak a fűtés  szempont-
jából is gondoskodnunk kell arról, hogy lakásunk 
nedves ne legyen. 

Burái li. 

VIDÉKI ÉLET. 
Kézdi-Polyán, okt. 30-án 1878. 

(A dyphterilis pusztításai.) 

Tekintetes szerkesztő ur ! 
A kézdi-polyáni ártatlan kisdedek érdekében 

szíveskedjék becses lapjában felszóllalásomnak  tért 
nyitni. 

Nagy Széchenyink mondotta : „Oly kevesen 
vagyunk, hogy még az apagyilkosnak is meg kel-
lene kegyelmezni." 

Azon jó urak, kiknek Háromszékmegye felső 
járásában hivatalukból kifolyó  elodázhatlan köte-
lességünkben állana a három hónap óta közsé-
günkben dühöngő „roncsoló toroklob" pusztításai-
nak meggátlására mindent megkisérteni, mintha 
tudomással sem birnának erről, annyira jól érzik 
magukat szép fizetéseik  élvezetében. Igaz a tavasz-
szal, midőn kéthavi pusztítás után szűnő félben 
volt a dyphteritis, annyit tett a szolgabírói hivatal, 
hogy iskoláinkat bezáratta, s most a tanév elején 
e zárlatot felnyitotta,  de e rendelkezés mit ér ott 
hol ujabban három hónapja, hogy naponkint két-
három ártatlan kisdedet kisérünk ki a temetőbe. 
Itt szigorúbb rendszabályokra van szükség ! I t L 

csupán az iskola bezárása, mig a beteg és egészsé 
ges családok szabadon közlekednek egymással, 
inig a jó (?) édes anyák karjaikon viszik, kézen-
fogva  vezetik csemetéiket a halottas házakhoz ; 
mig ezekkel sorban csókoltatják a ragályos kór-
ban elhunyt kisdedek fertőzött  tetemeit, addig az 
iskolák egyszerű betiltása ránk nézve csak guny, 
még pedig a legkeserűbb. 

Ily körülmények között nem csoda ha kétség-
be vannak esve mindazon édes apák és anyák, 
kik gyermekeiket igazán szeretik. Ezek hiába őriz-
kednek, hiába tartják kisdedeiket ugyszólva „szo-
bafogságban"  — egy őrizetlen pillanatban átlépi a 
küszöböt a gyermek — ott találják játszótársai kö-
zött, s harmad-negyednapra megkondult a harang 
s gyászt ölt az egész család. 

Szerencse még, ha csak az áldozat e g y ; mi-
vel rendesen, hová e vészes kór belopózik, ott 
utolsóig nem kíméli az apró népséget. 

Ily szomorú helyzetben vagyunk mi, s most 
midőn e sorokat írom, több betegünk van és három 
toroklobos halottunk fekszik  kiteritve. 

Moldvában marhavész dul s Bereck és Lem-
hény le van tiltva : ugy látszik az illetők inkább 
féltik  barmaikat ami gyermekeinknél, székelyvére-
inknél, legalább a következtetés csak ebeli meg-
győződésünknek adhat kifejezést. 

Más megyékben, ha elhal toroklobban egy 
gyermek, 3—6 hétig nem szabad az illetőknek há-
zalni, mint például Csikmegye központi járásában. 
De nálunk ez egészen másképen van, a mi szolga-
biránkat nem Nagy Józsefnek  hívják. 

Tekintetes szerkesztő ur ! Gyermekeink exis-
tontiája sőt élete érdekében kérem fel  méltóztas-
sék e sorokat laptársai figyelmébe  ajánlani. A kis 
gyermekek nem apagyikosok s egy szigorú egész-
ségi rendszabályzatnak községünkben leendő élet-
beléptetésével és erélyes végrehajtásával a kegye-
lem meg lett adva nekik s a. székely néptörzs leg-
életképesebb hajtásai békeidején vasszorgalmuk 

harcban székelyekhez méltó önfeláldozás,  liősies-
séggel'hálálják meg a kormánynak, a hazának, hogy 
őket a halál karjai közül kiszabadította. 

Videant consules !. . . 
3 o+e. 

T A N Ü G Y . 

A k.-vásárhelyi ipari szakosztályit felső-
népiskoláról. 

Ha mai napság nem az az idő volna, melyben 
társadalmi életünkben annyi szép és nemes eszmét 
a kideg közönyösség csirájában megöl, melyben az 
egyes tettek rugója legtöbbször é r d e k és vajmi 
ritkán n e m e s ; melyen (tisztelet a kivételeknek) 
az igaz hazafiság  értéke igén sokaknál fájdalom 
csak kortes borban fejezhető  ki, mondom, ha nem 
ily időben élnénk, nem ragadnám meg a tollat az 
alábbi őszinte sorok írására ! De miután ma főleg 
a tanügy terén működő egyénekkel szemben pará-
nyi hibáért minduntalan drákói szigorral járnak cl 
mig az érdem őszinte elismerésének mellőzésével 
a mi szép, jó és nemes, az előtt nagylelkűen (?!) 
szemet hunynak, veszem magamnak a bátorságot 
a „Nemera" becses hasábjain az alábbi örvende-
tes tényt közzétenni, s kedves székely honfitársaim 
becses tudomására juttatni annál is inkább, mert 
a gyáva, tehetlen irigység nem kevés rosz akarat-
tal párosulva, mint a nyáron honlétem alatt tapasz-
taltam, igen sok helyt ellenkezőket hirdet. 

Á k.-vásárhelyi ipari szakosztályu felsőnép-
iskola céljával tisztában van minden okos ember, 
s ha a székely földért  oly sokat áldozott magas 
kormány a cél valósítását mulhatlan szükségesnek 
nem látja annak idején, fel  se állította volna ez 
intézetet. 

ürümmel vette minden jobb érzésű székely 
ember, hogy ez intézet felállíttatott,  s még nagyobb 
örömmel az ott tapasztalható lassú, de biztos fejlő-
dést és szép előmenetelt, a mi ugy itt, mint bár-
hol a kedvező viszonyok mellett a lelkes tanügyi 
közegek, buzgó tanférfiak  s tapintatos, erélyes 
igazgató érdeme. 

Azonban a felvilágosodás  (ÍU) emberei ugy tit-
kon ellenkezőt hirdetnek: „Az mtézet rosz, taná-
rai rosszak stb. stb. !" Es . . . de ki tudná nyomo-
rú lelkek undok megjegyzéseit mind felsorolni,  me-
lyek a szerény intézet ellen irányulnak s melyek 
ugy folynak  egyesek szájából, mint a pokol csa-
tornájából a gyehenna tüze ! Azonban ez még hagy-
ján ! Vannak esetek, melyekben a tanulók létszá-
mát igyekeznek csökkenteni, mennyiben az inté-
zet jóakarói (?) az odamenni szándékozó gyerekek 
szüleit lebeszélik, sok egyebek mellett azzal argu-
mentálván, hogy nevezett intézetből kikerült nö-
vendéknek nincs semmi j övője. Hogy azt egyetlen 
intézetbe se veszik fel!  És ezt teszik székely em-
berek, azok, kiknek legelső, legszentebb köteles-
ségük volna ez, s ehez hasonló intézeteik felvirá-
goztatását eszközölni ! Hogy ez, s ehez hasonló el-
járások mennyire ártnak egy intézetnek, felesleges 
bizonyítgatni, mert az alsó néposztály, honnan ez 
intézet növendékeit nyeri, valljuk meg őszintén, 
inkább elhiszi a roszat, mint a jót, mint azt, mi 
gyereke jövőjére kedvező befolyással  volna ! Le-
szidni istent, kormányt — fájdalom  — természetünk, 
de védeni s pártolni az ártatlanul üldözöttet nem 
a mi természetünk ! 

A fenirt  szomorú tények kényszerítenek, kö-
rvetkező örvendetes tények közzétételére. 

Kedves honfi  társaim 1 Ugy hiszem, hogy egy 
intézet jóságát, életrevalóságát, tanárai, tanítói lel-
kiismeretes, ugy buzgó eljárását semmi jobban nem 
igazolja, mint az, hogy a különböző mesterségre, 
vagy intézetbe s élet pályára lépett tanulók, hogy 
felelnek  meg ama várakozásnak, melyet az intézet 
a távozó növedékekhez köt 

Ez azon kérdés, melynek felelete  nevezett in-
tézet elleneit porba sújtja, ez azon pont, melyre 
Háromszékmegye érdemes tanfelügyelője,  nevezett 
intézet tantestület, s annak igazán derék igazgatója 
méltó büszkeséggel tekinthet ! — Ugyanis : 

Nevezett intézetből a sz,-udvarhelyi áll. főre-
áltanodába ment és f e l v é t e t e t t  öt növendék. 
Az i-ső vitt j ó, a második j e l e s , a 3-ik e l é g -
s é g e s , a 4-ik e l é g s é g e s , az 5-ik e l é g s é -
g e s bizbnyitványt. Év végén hozott az i-ső je -
l e s ^ 2-ik j e 1 e s, a 3 ik j ó, a 4-ik j e l e s , az 
5-ik j e l e s bizonyítványt. A sz.-keresztúri, kolozs-
vári, s budai tanitóképezdébe menteket benső 
örömmel, némi önelégült ambitióival tehintheti e 
szerény, igazán jóra való intézet „kedves volt ta-
nítványainak." 

Iparos pályára is többen léptek, s főleg  a 
Brassóban levőkről igen szép elismerést hallottam. 

Vajha a magyar kormány s a t. „Székély-
egylet" tudomásul vennék- ez igazán örvendetes té-
nyeket. 

Az első azért, mert ínséges idők dacára is 
felállitá  e szép virágzásnak indult intézetet, a má-
sodik azért, mert tettel, lélekkel működik a szé-
kely érdekekben a buzgó tagokkal, hivatásukat 
oly nemesen felfogott  elnökükkel s titkárukkal 
élükön! . . 

Vajha minden székely ember tudomással bír-
na arról, hogy midőn a k.-vásárhelyi felsőnépiskola 
igazgatósága egy gyenge tanulót hidegen ajánlott, 
ki bizonyos főreáltanodába  ment és vétetett fei 
annak igazán derék igazgatója egy év múlva ezt 

válaszolta : „küldjön igazgató ur jövőre ily gyenge 
fiukat,  de mentől t ö b b.e t! Kell-e ennél szebb el-
ismerés ? Van-e ezeknél szebb, fontosabb  bizonyí-
ték az intézet életrevalósága érdekében? 

Mielőtt soraimat bezárnám, szivemből kívá-
nom, hogy nevezett tanárait isten sokáig éltesse, 
hogy egyfelől  e szerény intézetre mentől több 
dicsfényt  hozzanak, másfelől  annak szükségességét 
és életrevalóságát illetőleg idővel mindenkit meg-
győzzenek, minden ellenfélt  lefegyverezzenek. 

Magamat kedves honfitársaim  tapasztalt jó 
indulatába ajánlva maradtam 

B.-Gyula, 1878. okt. 20-án. 
Finta 1 iíiiácz. 

L E G Ú J A B B . 
Bécs, okt. 30. Konstantinápolyból jelenti a 

„P. Corr." Lobanoft  nagykövet válaszolt a porta 
azon jegyzékére, melyben a macedóniai bolgár lá-
zadásnak támogatásával vádolja Oroszországot. Lo-
banoff  visszautasítja ez állítást mint indokolatlant 
és hivatkozik arra, hogy a lázadó kerületekben 
nincsenek orosz csapatok és hatóságok. A porta 
annál kevésbbé van megelégedve e válasz sofista 
jellegével, mert semmiféle  biztosítékot sem nyújt 
hogy az oroszoknak a pánbolgár törekvésekkel 
való convenientiája megszűnik. Az orosz katonai ha-
tóságok Ruméliában a bolgárok kezébe akarják 
játszani a mohamedánok minden birtokait. 

Bécs, okt. 30. Konstantinápolyból jelenti a 
„P. Corr.:" A porta legújabb értesülése szerint 500 
bolgár fölkelő  megtámadta a kosikai kerület több 
megerősített pontját, de kilenc óráig tartó harc 
után visszaverettek a török csapatok által. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Király ő Felsége október 30-ikán reggel 

Bécsből Kőbányán át Gödöllőre érkezett s hír 
szerint egész november havát ott fogja  tölteni. E 
héten valószinüieg audienciát ad ő Felsége a bu-
dai várpalotában. Csak ez alkalomra jő be Gö-
döllőről. 

— Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter az 1876. évi 28-ik t. c. alapján újból 
szervezett szolnok-dobokamegyei tankerületbe, Ke-
mény Mihály volt országgyűlési képviselőt ideigle-
nes minőségű tanfelügyelővé  kinevezte. 

— Tegnap halottak napja lévén, mindenki 
sietett leróni a kegyelet adóját elhunyt kedvesei 
iránt. A honvéd szoborra is két szép koszorút he-
lyezett le az ősz utolsó virágaiból Gy. E. kisasz-
szony. Valóban szép példája a hbnleányi kegye-
letnek, mely magasztosabbá válik még az által, 
hogy egyedül ő az, ki mindig megemlékezik a 
Háromszék önvédelmi harcában elesett derék hon-
védekről. 

— A városi küldöttség tagjai, kik annak ide-
jében Tisza Kálmán ő nagyméltóságának a man-
dátumot megvitték Pestre, vasárnap este (nov. 3.) 
a Blaskó József  vendéglőjében, azon incidens foly-
tán, hogy ő nagyméltósága a sepsi-szentgyörgyi 
mandatumot fogadta  el — estélyt rendeznek. Fel-
kérjük részünkről is a szabadelvüpárt tagjait, hogy 
az estélyen mennél számosabban megjelenni szí-
veskedjenek. 

— Szívtelen anya. Tegnap városunkban egy 
másfél  éves kis leányt temettek el számos résztve-
vő jelenlétében. A kis ártatlan egy, a szomszéd 
faluban  lakó fiatal  úrnőé volt, ki gyermekét szüle-
tése után azoknal egy -szegény asszonynak adta 
át, levevén róla ugyszólva minden anyai gondot. 
Sokat nélkülözött a kis árva. Végre az úr meg-
szánta és magához vette. Anyját értesítették gyer-
meke haláláról; be is jött a városba kocsikázni, de 
szégyenlette meghalt gyermekét felkeresni  a sze-
gényes lakásban, eltemették a nélkül, hogy látta 
volna, vagy egy könnyet is ejtett volna érte. 

— A Ií.-Vásárhelyit létesítendő „közkórház" 
alap javára f.  év nov. 17-én hangverseny fog  ren-
deztetni, melyen közreműködnek Mátéfi  Károly ur 
hegedűművész, báró Szentkereszty Irén, Sinko-
vics Katinka, Fejér Tini és Nina úrhölgyek, Har-
math Domokosné úrasszony, Erdélyi Károly ur és 
a közm. egyesület zeneszakosztálya. A műsorozat 
annak idejében közöltetni fog.  Addig is felhívjuk 
a közönség figyelmét  e nem mindennapi műélve-
zetre, melynél nem csak a nemes czél, hanem a 
valódi művészet is vonz. (Tárgyhalmaz miatt késett.) 

— A k.-vásárhelyi „közművelődési egyesület" 
sztni szakosztálya nem csak hogy a közelebbi elő-
adásaival életjelt mutatott fel,  hanem még ez év 
folytán  készül fennállásának  25-ik előadását meg-
ünnepelni, melyre dr. Csiki Gergely 400 arany 
pályadíjat nyert „Ellenállhatatlan" czimü vígjáté-
kát fogja  előadni az összes szakosztályok közre-
működésével. 

— Halász szigony melylyel embert szúrnak. 
Mult hó 28-án történt városunkban, hogy estéli 7 
órakor Szabó Szelpi Mózes és társai Balog Józse-
fet  az utcán megtámadták, mely alkalommal Szabó 
Szelpi Dávid egy 5 águ halász szigonyt Balog Jó-
zsef  kezébe szúrt. A halász szigony bűnjelként, a 
j 5 madarak pedig vizsgálati fogságban  a helyi kir' 


