
4) 534 drb szabadkézi raji, mély'ektiekegy része 
természet tíiáu volt rajzolva. 

A kiállításra beküldött müipari tárgyak összes 
száma tesz 809 drbot, melyeknek becsértéke 931 frt 
és 50 kr. 

A helyszínén rendezett kiállítás alkalmával több 
müfaragvány  lett elárusítva, melyeket a t. vevők csak 
í.^kor tudnak átvenni, mikor a tárgyak a kiállítás után 
visszaküldetnek. Az elárusított tárgyakból befolyó  pénz 
egyharmada visszamarad az intézet részére, a második 
harmadrész a szaktanító részére és a harmadik rész 
az egyes tárgyakat készített növendékek részére fog 
kiadatni. 

Ennyiből állván az intézet növendékeinek a mü-
faragászatban  tatt 4 évi haladása, mihez ha hozzászá-
mítjuk a kezdetlegesség nehézségeit s a közönyt, mely-
lyel az intézetnek küzdenie kellett és kell ma is, az 
eddig felmutatott  eredményt véve alapul, — véleményt 
mondani az intézet jelene és jövője felett  a t. közön-
ség feladata  leend. 

Nekünk, kik itt a hely színén vagyunk, az intézet 
tovább fejlődésére  elég garanciát nyújt az intézet kül-
és belkormányzatával megbízott gondnoksági tagok 
félremagyarázhatlan  jóakaratú törekvése s legkivált 
a t. gondnokság nagyérdemű elnökének önfeláldozó 
munkássága. 

—á —r. 

K ö z g a z d a s á g . 
Dr. Wissiák Antál háromszék megyéi főorvos  javas-
lata nz Uzonban kiütött marhavész gyors elfojtása 

tárgyitban. 
Tisztelt vészbizottság! 

Miután Uzon községében Fogarasi Sándor mészá-
ros és marhakereskedőnél azon hizlaló istálóban, hol 
f>0  darab jól kihizlalt ökre van, folyó  november 29-én 
2 darab megbetegedett s azokon folyó  december hó 
1-én a lebuukózfÍ6  végrehajtatott, melyeken a keleti 
marhavész konstatálva volt; tehát ezen veszélyes jár-
vány tapasztalás szerint másokra is át fog  menni. Uzon 
községében eddig még más udvarokban nem mutatko-
zott ugyan : miután pedig a faluéi  CBorda már novem-
ber 20-a óta istálózár alatt van, b ezen csordával soha 
nem is jött érintkezésbe, ennélfogva  a betegség csu-
pán ezen fent  jelzett udvarból terjedhetne el : s ha ez 
meg nem történnék is, Uzon községe s 3 mföldnyi 
területe mig ezen iuficiált  marhacsorda a betegséget 
kiállotta, legalább 3 hónapig szoros zár alatt fog  ma-
radni a kár mi ebből származik, valamint az általam 
1877.' nov. 22-én 101 sz. slatt 'á Vés^'zfftj^ghoz  be-
nyojtott javaslatomból kitűnik, felszámitliatatlan  : ugy 
itt is nem tudo.n eléggé javasolni a lebunkózás hasz-
nálatát, és pedig : 

1.) azért, mert a községben más udvarokon nem 
mutatkozott a betegség, 

2.) ha ezon udvar, bár mily szorosan elzáratnók 
is katonaság által, mégis igen veszélyes és félő,  hogy 
a marhavész ezen udvarból nemcsak a községbe, ha 
nem Bikfalva  is Lisznyó községekbe is átvitethetik, 
miután ezen istáló csakis 10 lépésnyire lekszik azon 
úttól, melyen a nép Lísznyóba ós Bikfalvára  jár, B 
ezen ut nem oly könnyen zárható el, mert a fekete-
ügyi hidhoz vezet, ós igy bármily szorosan elzáratik 
is az ut, még sem egészen biztos. 

3.) a telek kicBÍny terjedelménél fogva  a hullák 
eltakarítására nem alkalmas, nincs elég hely. 

4. Mig ezen marhák a betegséget kiállanák, sok 
idő, tetemes költség és nagy károkkal és veszedelem-
mel van összekötve. 

5. Ha ped.g ezen csorda szoros zár alatt hagyat 
nék, a betegség kiállása után legalább is egyharmada 

ország által kiállítva volt, már seusatiot keltett ; hogy 
ne keltett volna tehát az itteni, valóban meglepő és 
fényes  kiálliás még nagyobb és még jobban megérdem-
lett feltünÓBt. 

Ep igy Brazília is előnyösen s még Afrika  is 
gyönyörű tollazatú madaraival volt képviselve. 

Ezek után, t. gyülekezet, térjünk vissza Ameri-
kára, szűkebb értelemben véve — tulajdonképeni tár-
gyunkra, melynek sikerült iparát a védvámos rendszer 
segélyével rövid idö alatt oda vinni, hogy az egésznek 
együttlátása s annak áttekinthetése folytán  keletkezett 
kedvező benyomás még az amerikaiakat is meglepte. 

Es itt meg kell jegyeznem, hogy Amerikában el 
van döntve arai a tudományoknak még nem sikerült, 
t. i. a védvámnak a szabad kreskedelem feletti  előnye 
keletkező és gyenge iparral biró országokban, melyet 
hazánkban is alkalmazva, kezdetleges iparunkat a fej-
lesztés stádiumába helyezhetnó'k. 

Évtizedeken keresztül védte Amerika iparát ét 
kereskedelmét, kézmüvét és minden mesterségét ÓB 
valóban nem minden eredmény nélkül, amint Európá-
nak alkalma volt saját szemeivel — nem épen a leg-
kellemesebben érintve — meggyőződni; alkalma volt 
meggyőződni arról, hogy a tranaatlanti árukeletre dol-
gozó eutópai produkció az általa eddig elfoglalt  térről 
mindinkább le fog  szoríttatni és ezután mind kisebb 
számokat fog  képviselni. 

Az utolsó 25 év alatti fejlődés  feletti  meglepetés 
annál nagyobb volt, minthogy az illető európai iparo-
sok azt hitték, bogy még hossn évek során át fogják 
az egyesült államok piacait monopolizálhatni, ahol ed-
dig életképes konkurrenciával még nem találkoztak. 

Seetlial Ferenc. 
(Vége következik.) 

odaveszne és a megmaradotfak  is abba az állapotba ' 
jönnének, hogy legkevesebb 3 havi hizlalási idő igé- ! 
nyeltetnék a megmaradóit marhák újbóli kihizlalására, i 
azonkívül pedig a tulajdonos legalább 2 hónapig zár 
alatt hagyatik. Elképzelhető tehát, hogy mily nagy 
kárt szenvedhetne mint mészáros, de miután az öBBZes 
marhák kellőleg hízottak, ós itt ily rövid idö alatt 48 
darab marha semmi szin alatt el nem fogyasztható,  s 
ezen marhák elásása nemcsak a tulajdonosnak lenne 
nagy kárára, hanem még a jó hus miatt is sok kár 
lenne s a kormány sem fizetné  meg a lebunkózott mar-
hák árát, mivel 48 darab marha darabját 150 frtba 
számitva 7200 frtot  tesz, a kormány pedig ezen össze-
get ki nem fizeti,  tehát következő javaslatot vagyok 
bátor előterjeszteni: 

a.) mind a 48 drb marha fertőztelenitessék  -
b.) valamennyi bizottmányilag levágassák; 
c.) a bizottság által a negyedik gyomor és a 

belek melyekben ,a betegség leginkább feltalálható, 
valamint a test többi részei is szorosan vizsgáltassa-
nak át, és csakis a z u n m a r h a h u s , mely a bi-
zottság által felbonoolás  alapján tökéletes egészséges-
nek találtatott, adassék At a tulajdonosnak eladás vé 
gett, és neki engedtessék meg, hogy miután nem le-
hetséges, hogy ezen nagy mennyiségű hust itt elad 
hassa, azt a vasúton egyes vaggonokon elcsomagolva 
Pestre vagy más nagyobb városokba eladás végett fel-
vihesse, a melyre természetesen a nagyméltóságú mi 
niszteriumtól az engedély kieszközlendő. 

A hus az egyes vnggonokban felaggatva  akként 
helyezendő el, hogy egyik darab a másikat ne érhesse, 
hogy az uton át ne melegodhes^ék ós igy 3 nap alatt 
minden további akadály nélkül Pestre, érhetne, hol 
legjobban ellehetne adui. Azon részei a marhának, 
melyeket el nem lehetne adni u. m. fejek  ós lábak 
saját udvarában kocsonyának kifőzhetök  le.inéndk, 
gyomraikat és beleiket pedig el kellene ásni. 

d.) A logvágott marhák bőreit, miutáu 48 óráig 
lugoB mészben tartattak, saját udvarán o célra felfo-
gadott 2 timár által kidolgoztatni megengedtethetnék. 

e.) Epen úgy a fagygyut  ÍB saját udvarán kifőzve 
értékesíthesse; "ha ezt a magas minisztérium meg nem 
engedi, engedtessék meg a<s, hogy a marhák a tulaj-
donosnak saját udvarán levágassanak, húsok beaózas-
sanak, és mint besózott hus hordókba pakolva Oláh 
országba szállíttathassanak. A csontok és fagygyak  ki -
főzessenek  és a bőrök ott helyt mészvizba beáztattas-
sanak és a lehetőségig kikéazittethessenek. 

Ezen eljárással a tulajdonosnak nem lenne oly 
n«gy kára és Uzon községe s három mértföld  területe 
21 nap múlva a lebunkózás után, ha más udvarokon 
uj betegedések nem mutatkoznának]' ezen zár alól 
felmenthető  lenne, elgondolva, hujjy Uzon községében 
1862. szeptember 26-tól 1863. február  22 ig a marha-
vész miatt az egyeseknek igen sokat kellett szenved-
niük s jól emlékeznek a kárra, melyet skkor szenved-
tek, mert 80 darab marha pusztult el, és 41 darab 
bunkóztatott le 

Azt hiszem, hogy a nagyméltóságú minisztérium, 
miután az államnak éa az érdekelt közönség tulajdo-
nosainak igy nagyobb haszna van, javaslatomat jónak 
találva a húsnak fennirt  módon való elszállitbafását 
megengedi ; miután az egészséges húsnak elhordása 
által semmiféle  ragályozástól nem lehot félni,  mert 
Eszakamerikábói is átviszik a hust Párisba és Lon-
donba is minden akadály nélkül. 

Ha a tisztelt vészbizottság javaslatomat elfogadná, 
ugy kérném távirat utján a nagyméltóságú miniszté-
riumhoz azonnal ezen kérdést intézni : jóváhagyás és 
a tulajdonos beleegyezése esetében a lebunkózás a 
fennirt  módon azonnal elrendelendő, hogy az elmulasz-
tás, illetőleg késés esetében uj megbetegedések mutat-
kozzanak ; magától értetődvén, hogy az istálók s va 
lamennyi ott megfordult  ember a lebuakózás után 
azonnal fertőztelenittetni  fognak  és az eljárás a marha-
vészi szabályok 1874. XX. t. cikke szeriut történnék. 

Ha azonban a nagyméltóságú minisztérium aján-
latom el nam fogadná  és ezen marhák megtérítése sem 
lenne remélhető, és a tulajdonos sem egyeznék bele, 
hogy ingyen lehunkóztassanak, akkor nem lenne egyéb 
hátrs, mint a beteg marhák számára a minisztérium 
által leküldött gyógyszerak használatát megkisérleni ; 
vagy ha a tulajdonos beleegyeznék az összes csordát 
a beteg marha mérgével beoltani, hogy a betegség 
minél hamarább lejárjon, és azon istálót, hol a marhák 
jelenleg vannak, szorosan zár alatt tartani, a mi min-
denesetre huzamos ideig tarthat, mig a betegséget ki-
áltották. Erre ezen telek, mely a falu  végén fekszik, 
csakis azon esetben lenne alkalmas, ha a Lisznyó és 
Bikfalvára  vezető ut tökéletesen elzáratuék, és azon 
akadály is merülhet fel,  hogy o hullák eltakarítására 
nézve ezen telek nagyon kicsiny és más helyet kellene 
keresni. 

Ezek után a fentebb  felsoroltakat  a tisztelt vész-
bizottság belátására és intézkedésére bízva, magamat 
ajánlva, maradok alázatos szolgája. 

S,-Szentgyörgy, 1877. dec. 2-án. 
Dr. W i s s i á k A n t a l . 

En ezen javaslatomat folyó  dec. hó 3-án a tisz-
telt vészbizottsághoz beadtam, honnan az a nagymél-
tóságú minisztériumhoz felküldetett,  azon megjegyzéssel, 
hogy a nagyméltóságú minisztérium engedné meg, hogy 
ezen 48 darab ökör mérsékelt kártérítés mellett leüt-
tethessék ós elásattathassék. 

Miután még mái napig semmi válasz le nem ér-
kezett következőleg ezen 49 darab marha szorosan 
elzárva, ki kell hogy állja a vészt, mire 3 hónap igé-
nyeltetik, mi által valamint a magas államnak, ugy a 
3 mértföldre  terjedő elzárt községeknek is felszámit-
hatlan kár okoztatnék. Tehát maga helyén volna, bogy 
H á r o m s z é k n é p e a magas minisztériumot kérje 

me°r, hogy a vészbizottság által a nagyméltóságú mi-
nisztériumhoz felterjesztett  ajánlatot t. i. hogy a 48 
drb ökör mérsékelt kár megtérítés mellett leüttethessék 
a nagyméltóságú minisztérium engendje meg annyival 
is inkább, minthogy a mint javaslatomban is kifejtet-
tem, a vészes udvar legnagyobb és legszorosabb elzá-
rása mellett is igen könnyen onnan más helyre is el-
vitethetik a VÓBZ ezen idő alatt és igy a zárlat tavaszig 
is megtarthat; s hogy mekkora kára származhatik az-
által Háromszék lakosságának, ha szarvasmarhával nem 
leBz szabad szántania — minden ember be fogja  maga 
látni. Kiteendő volna ezen feliratban,  hogy ha már 
S.-Szentgyörgyön a városon kivül, jól elzárt helyen, 
hol a közlekedés sem volt akadályozva, 78 drb marha 
lebunkózása szükségessé váll ; mennyivel szükségesebb 
itt Uzonban, hol az eltemetésre akkora hely sincs, s 
hol a marhák hullája eltakarításakor, miután azokat 
távol eBŐ helyre kellene hurcolni, félni  lehet a vész 
tovább terjedésétől is. 

Dr. Wissiák Antal. 

Karcolatok a telephon történetéből. 
A telephon tudvalevőleg egy 10 frtos  villanygép, 

melynek azon rendeltetése van, miszerint a h a n g o -
k a t is közölje épen olyan távolságban B épen oly 
pillanatnyi gyorsasággal, mint a távíró t^szi azt a je-
lekkel. Tegyük fel,  bogy pl. Párisbán lakó X. uraság 
Peste utazott nejével beszélni akar. X. ur egy a száj-
hoz idomított tölcsér alakú készülékbe beleszól ; Y. 
asszonyság PeBten füléhez  tart egy hasonló készüléket, 
mely huzallal összeköttetésben áll a férj  szócsövével. 
X. urnák minden szavát hallani fogja  Y. asszonyság. 

Kísérletet tettek a telephonnal már Budapesten 
is s a kísérlet meglepően sikerült. Ha már most a tu-
domány tökéletesiti ez elmés találmányt, ki tudja, nem 
fogja  e a távb e B z é 1 ő kiszoritni helyéből a távi r ó t. * * 

* 

Azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ennik 
a telephonnak jövőben leendő alkalmazásáról pár je-
lenetet előre is bemutathatunk olvasóinknak. 

* 

Egy nőtlen telephon-hivatalnok jelentésit vett fel 
egy előtte teljesen ismeretlen és ötveu mértföldnyi  tá-
volaágban lakó hölgytől. A beszélő hölgynek padig 
gyönyörű szép hangja volt. A telephon csak ugy zen-
gett a bűbájos melódiától. A hivptalnok le lett bilin-
cselve s addig nem nyugodott, mig a nö lakását meg 
nem tudta s addig nem pihent, mig a szép hangit höl-
gyet nőül nem vevé. Áldásunk e frigyre  ! 

* 

K. énekesnő a budapesti operák primadonnája 
volt. A felső  c-t roppant könnyűséggel énekelte ; hangja 
a legolvadóbb pianissimot s a legerőteljesebb fortét 
egyforma  technikai ügyességgel kezelte. Hamletből 
épen Opheliát kellett játszania; de a sors kegyetlen 
volt. Előadás előtt tíz perccel berekedt. A szörnyű 
zavarban minden szinész elveazté fejét,  caak a rendező 
nem. Megkérdező távirati uton Bécsből O. szintén első 
rangú énekesnőt: nem volna-e hajlanpó Opheliát tele-
phonnal a mai előadásra a budapesti színházba leéne-
kelni. C. k. a. vállalkozott s a telephon be lett vezetve 
a coulissák mögé. S mig C. Bécsben énekelt, a buda-
pesti színházban K. kisasszony játszol! a nélkül, hogy 
a közönség csak a legkisebb sejtelemmel is birt volua 
elmés kijátszatásáról. 

» 
Egy rablógyilkos elkövetett go.-iosz tette után 

azonnal megszökött Rómából. A villanysodrony szár-
nyán egész Európa vasúti állomásai figyelmeztetve 
lettek azonnal. A szökevény barna szakállú, IIOSBZU 
hajú, magas termetű férfi.  Különös ismertető jele, hogy 
az „r" et nem tudja kimondani. Berlinben a rendőr-
főnök  csakugyan talált is az utazó-személyzet között 
egy gyanús külsejű férfit;  csak az volt a baj, hogy 
ennek szőke szakálla és rövid haja volt; azt, hogy az 
„iu-et kitudja-e mondani, nem kérdezte. Hanem a he-
lyett oda állitá a telephon elé s arra kérte, kiáltsa 
bele jó erős hangon a másik állomásra ezt a szót: 
B e r l i n ! Az idegen elfeledkezett  magáról s torkasza-
kadtából kiáltá: 

— B e j j j 1 i ia ! 
Rómában el voltak készülve az efélékre  s a rab-

lógyilkos kedvesét, ki Bzintóa le volt tartóztatva, az 
adott jelre beszóliták. Mikor aztán a telephon „Bejjj-
lin"-t kiáltott, a nő meglepetve fordult  a bírákhoz, 
mondván : 

— Uraim, hisz az én Henrikem nem szökött 
meg; a ki itt szólt, az ő volt, senki más, ismerem a 
selypitéséről. 

A bűnös átadatott természetesen a büntető tör-
vénynek. 

* 

A párisi nők régebben csupa kényelemből név-
jegyeiket küldték az oltárra, de ha egy hires szónok 
beszélt, mégis csak el kellett menniök templomba. 
Most azonban a templomból szintén szolgálnak be az 
előkelők házába telephonok s igy pamlagra dőlve ké-
nyelmesen végig hallgatják a prédikációt. 

* 

Bizony ezek a furcsaságok még mind megtörtén-
hetnek idővel. 

L e g ú j a b b , 
Páris, dec. 8. Teljesen kétségessé vált, mintha 

Mac-Mahon engedni akarna. Dafaure  megbízása mig-


