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vicékre  postán, vagy helyben házhoz hordva: 
Egész évre 4 frt. 
Fél évre . 1 2 frt. 
Negyed évre ... 1 fit. 

Egyes szám ára 10 kr. 
ii " t 

Megjelenik minden szombaton este. 

H irdc t i i i ín jd i j : 
Ötven Q centiméternyi területen megférő  hirdetmány ára 

első beigtatáskor ŰO krajcár, második beigtatáskor 10 percent, 
harmadik és minden további beigtatásnál 20 percent árleengedés. 

Száz Q centiméter területet elfoglaló  hirdetmény ára első 
beigtatáskor 1 frt,  második beigtatáskor 10 percent, harmadik és 
minden további beigtatás alkalmával 20 percent árleengedés. 

Bélyegdi.j minden beigtatáskor 30 kr. 
OTclK'kiclUlij : Százától 1 fit  40 kr. — A dijak előre fizetendők. 

A szerkesztő lakása 

Botos-utca, ref.  tanári lak, emeli; 

Kindéhivata 

Becsek Dániel k. 

ti lakosztály. 

Szám 20.-̂ -1877. eln. 
Hirdetmény. 

Udvarhely megye alispánjának a f.  év és 
hó 1-ről 3221. szám alatti rendelete követ-
keztében, minthogy a városban a roncsoló to-
roklob (diphtheritis) veszélyes jelleget kezdett 
ölteni, a városi orvos javaslata alapján a kö-
vetkező elővigyázati rendszabályok levettetnek 
életbe : 

1. Minden lakásban, főleg  hol többen 
laknak, naponta legalább kétszer kell a szo-
bákat kiszellőztetni, minden szemetet, állati 
hulladékot, mosogatóvizet stb. azonnal eltá-
volítani. A lakások környéke minden ronda-
sáltól megtisztítandó, a szeitfét  egy rakásba 
összehordva vasgálicos vizzel (egy fél  kiló 
vasgálicot véve 10 liter vízre) leönteudő, s 
aztán a várostól messze a mezőre kihordandó, 
a trágyadonibok hasonlókép. Az árnyékszékek 
naponta vasgáiic oldattal leöntendók, egy sze-
mély után eey lífpr  /ilíl.nfnt  vüio 

- Z. A szülök ngyelmeztettetnek, hogy gyer-
mekeiket meztelen lábbal s könnyű öltözetben 
a zord és nedves időben főleg  korán reggel 
és este ki ne eresszék s vigyázzanak, hogy 
játékközben magul at ki ne ízaszszák,, mert to-
rokgyuladást könnyen kaphatnak, s ezeknél a 
ragály is könnyebben megfogamszik. 

Minthogy" a baj sok ,esetben külsőleg 

vizsgálva nem igen tünteti fel  kezdetét nagv 
jelek által, legfölebb  a gyermek bágyadt, 
gyakran nyeleget, de fájdalmat  nem mindenik 
érez; igen kívánatos, hogy a szülők hozzá 
szoktassák gyermekeiket.-hogy engedjék tor-
kukat. szabadon megnézni, a nyelvet egy ká-
véskanál nyelével lenyomva, s vizsgálják meg 
egyenként naponta, s ha legkisebb daganatot 
avagy csak nagyobb verességet vesznek is 
észre a torokban, azonnal közöljék orvossal a 
bajt, mert korán kezdve a gyógyítást, gyor-
san és könnyen gyógyulnak. 

Továbbá nagyon célszerű, hogy mindenik 
gyermek tanulja meg a torkát jól kiöblíteni 
(gargarizálni) kezdetben tiszta vizzel, kiseb-
beknél kezdetben cukros vizzel, aztán gyenge 
timsó oldattal, egy pohár vizbe egy magya-
róuyi tirnsót téve égetetlenül. 

3. Ha valamely családban egy gyermek-
nél a roncsoló toroklob már kifejlődött,  a 
többi jryeiuuekeket azojn.oL külön szobába, 
rájuk szigorúan felügyelni,  naponként vizs-
gálva a torkukat; a beteg gyermek köpését 
s minden ürülékét azonnal fortőzteleniteui  kell 
a vasgálicos vizzel. 

4. Azon családban, hol már roncsoló 
tirolilobbos beteg vau, a családtagok eltil-
tandók más gyermekes családhozi meneteltói; 
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A „Székely ntivelodési és köz-
gazdasági egylet" 

alakulásának ia íoiolása. 
MÁSODIK RÉSZ. 

Az előadott  bajok orvoslására  célzó  teendői 
vázlata. 
(Folytatás.) ' | 

Az á l l a t t e n y é s z t é s i gazdaságra valói 
átmenetet elő kell készíteni először a gazdaságban, 
másods/or a tenyésztésben. A gazdaságban a bel-
terjesebb gazdasághoz kell kezdeni, hérefüveket,! 
cukorrépát nagyobb métvben tenyészteni. A rét-
gazdaságot alagcsővezés, öntözés és takarmányfü-
vek vetése által fokozatosan  emelni. A váltó-
legelőgazdaságot, istálózást, füllesztéSt  meg kell 
honosítani. 

A l ó t e n y é s z t é s t kellő szakértelemmel, 
vérrokonság álapján választott, községi ménekkel 
kell emelni. A csikóknak korán való befogása  el-' 
tiltandó s a kancáknak öt éves korukban való 
elletése népszerűsítendő. 

A s z a r v a s m a r h a - t e n y é s z t é s n é l a; 
célhoz képest — amint iga, mészárszék vagy tej-
gazdaság számára tenyésztetik — kell a tartandó 
fajt,  valamint a tenyészbikát is megválasztani. A 
tejelési képesség okszerűen nevelendő. Lehetne 
Svájcból ügyes sajtkészitőket behozni (vagy annak 
megtanulására innen atra való egyéneket kikül-
deni), kik a t e h e n é s z e t nagyobb mérvű meg-

szintugy más családok az ily betegek látoga-
tásától. 

5. A halottas háztól a sok szükség fe-
letti segítő személyzet, halottlátogatás és to-
rozás eltiltandó. 

G. Ha az ily roncsoló toroklobban levő. 
beteg elhalt, vagy felgyógyult,  minden régi 
mosható ruhát, melyet viselt, ki kell forrázni, 
lúgozni s egy darab időn át szellős helyen 
tartani. 

7. A szobába, hol a beteg tartózkodott 
betegsége alatt, a szoba közepére egy cserép-
vagy vasedénybe egy 1 / i—1 kiló ként (bü-
döskövet) kell tenni; e fölibe  egy másfél  mé-
ter magasságú állványt kell készíteni, melyre 
rakandó a beteg által használt és minden ezen 
szobában levő ruha- és ágynemű, a beteg 
mellett levő ápolóké is, melyeket kilúgozni 
nem lehet; ekkor a kén a hozzátett parázs 
segélyével meggyújtandó, az ajtókat, ablako-
kat jól be kell tenni, s minden nyílást lelie-
íOb/Auf,  \igjWrú, «.«/nj J- -'^Ö ' 'un-
hasson. Másnap a szobát ki kell szellőztetni, 
kimeszelni és a padlózatot római gálicos viz-
zel fel  kell súrolni (egy l[2 kiló római gálicot 
véve 10 liter vizre). Ezzel az oldattal kell 
továbbá lemosni ágyat, széket, asztalt, s min-
den fabútort. 

A többi egészségben maradt gyermekek 

honosítására alkalmas vidékeken a jó sajt készités-
módját megtanítsák, mi által egész vidékeknek uj 
életmódforrás  nyittatnék. Az előállítandó jó sajt-
nak aztán piacot szerezni, a székely-egylet bizo-
mányosainak lenne feladata. 

A j u h t e n y é s z t é s az eddigi tapasztalat 
szerint maradhatna a mostani fajnál,  hanem a juh-
állományt szükséges minél magasabbra emelni, 
mert jövedelmezősége mint egyik főtenyésztési 
ágat jelöli ki. A juhturónak kereskedelmi cikké 
kell válni, mit a székely-egylet bizományosai ut-
ján nagy városokban el lehet érni. Persze szüksé-
ges, hogy a szélesebb körű kereskedésnek szánt 
sajt és túró kitűnő és egyenlő minőségű Wgyen. 

A 8 c r t é S r t e n y é s z t é s n é l a piac igénye 
különbözik a házi fogyasztás  szükségeitől; a te-
nyésztésnek tehát e cél szerint kell változnia. A 
piac a hústermelő, a házi fogyasztás  a zsíremelő 
faj  tenyésztését kívánja meg. A székely tenyész-
tőknek célja egyelőre a szaporítás és felnevelés 
lehet, nem pedig a hizlalás is (kivévén oly vidé-
keket, hol a bükk- és csererdők a nagyobb mérvű, 
olcsó, hizlalást könnyűvé teszik). A sertés-hizlalás 
spekulációból átalánosan csak a gazdasági ipar 
fejlettebb  állapotában lenne helyén. 

A h a l t e n y é s z t é s az állam és törvény-
hatóságok pártfogása  mellett a nagyobb folyók 
mentén fekvő  községekből alakítandó társulatok 
által volna űzendő, ugy, hogy minden folyó  men-
tének lakói egy társaságot képeznének. A mester-
séges haltenyésztés benépesítené folyóinkat  s a 
hústermelés egy olcsó és igen jövedelmező ágát 
teremtené meg. 

A m é h é s z e t okszerű űzését a szakiskolák, 
tanitóképezdék és népiskolák népszeriisjjhetnék, 
ugy a selymér-tenyésztést is. 

Az erdők, havasokra nézve a következő 
teendőket látjuk mindenekelőtt szükségeseknek: 

A székek, vagy az erdőt közösen bíró köz-
ségek vagy minden nagyobb erdőbirtokos község, 
alkalmazzanak erdőségeik gazdaságának vitelére 
egyenkint vagy közösen a szerint, a mint az er-
döbirtok terjedelme igényli, erdészeti képzettség-
gel bíró szakembereket, ugy a mint mérnöki 
ügyekre mérnököket alkalmaznak. 

Egyik legközelebbi feladat  alkalmas jelesebb 
szakemberek által általános gazdálkodási tervet 
készíttetni, tekintettel az erdők természetére, a 
lakosság szükségletére és az eladható fafelesleg 
értékesítésére. 

A községek kebeléből megfelelő  számú egyé-
nek bízassanak meg az illető községi erdőrész ál-
landó őrizetével, s ezek egyátalában ügyeljenek 
arra, hogy az erdőben semminemű károsítás, irtás, 
farongálás,  tjjos legeltetés vagy tilos fahasználat 
ne tétessék; az ez ellen vétőket .pedig feljelentsék 
s azok a községi pénztár javára megfelelőleg  bün-
tettessenek. 

A községi erdők őrizetével megbízandó egyé-
neknek tétessék kötelességévé, hogy a lepusztított 
erdörészek ujabb beerdősithetése végett azon erdő-
területek közelében és alkalmas helyen megfelelő 
nagyságú faiskolákat  rendezzenek be, s azokban a 
községi erdőkben tenyészteni kívánt fanemeknek 
a szomszédos erdőkből gyűjtendő magvait, a kiül-
tetésre alkalmas erdei facsemeték  nevelése végett 



csak a teljes kiszáradás után lakhatnak az 
ily szobában. 

Minthogy ezen betegség nagyon veszé-
lyes és ragályos, a felsorolt  intézkedések fo-
ganatosítását annyival inkább kötelességévé 
teszem minden családfőnek,  mivel a rám ne-
hezülő felelősség  tekintetéből, a hanyagul vagy 
épen nem teljesítőket kénytelen leendek fo-
kozott birság büntetéssel is a teljesítésre rá-
szorítani, s ezenkívül, hol már a betegség ki-
ütött, a családdal való minden közlekedést a 
felállítandó  őrök által elzárni. 

Sz.-Udvar hely tt, 1877 májushó 2-án. 
Szemeriay  Lajos, 

helyettes polgármester. 

fiOZlIIYELŐDES. 

Az udvarhelyi ev. ref.  egyházmegye is-
kolaügyi bizottságának előterjesztése. 

N. t. egyházmegyei közgyűlés! 
Egyházmegyénk iskolai bizottsága örömmel 

ád kifejezést  ezúttal azon mindnyájunkra nézve 
fölemelő  tapasztalatának, hogy iskoláink ügye ha-
tározottan megindult a haladás utján. 

Mert i s k o l a s z é k e i n k mindenfelé  kezde-
nek életjelt adni magukról, tanácskoznak, s ülése-
ikről rendes tanácskozási jegyzőkönyvet vezetnek. 

I s k o l a k ö t e l e s e i n k az egyházmegyeileg 
megállapított rendezet szerint néhol már a folyó 
iskolai évben öt, legtöbb helyen pedig négy osz-
tályba vannak sorozva, s a tiz éven felül  levők a 
húsvéti innepek alatt vagy a körül vizsgálatot áll-
ván, a tiz éven alóliak jelenleg is feljárnak,  s a 
pünkösti innepek alkalmával örvendetes vizsgála 
tokra van már kilátásunk. 

T a n í t ó i n k igyekeznek az egyházmegye 
iskolaii^VÍ. i"tP7kpflÁseiL  tiilioeitoni ngtyojiükiii 
szuíetenaoben vannak, a tanitó:egylet könyvtára 
gyarapodik, a könyvek forgalomban  vannak, s ta-
nítóink négy ötöde megszerezte már a t ö r v é n y e s 
képesítettséget legalább alakilag. 

I s k o l a j á r á s i f e l ü g y e l ő i n k  szintén 
buzgólkodnak, habár némelyek helyzetűknél fogva 
csaknem legyőzhetetlen akadályokkal küzdenek. 

elvessék, s azokból a kivánt célnak megfelelő  fá-
kat neveljenek. 

Az eszközlendő favágatások  tekintet nélkül 
az ut nehézségére, vagy az erdők távolságára 
mindaddig, mig rendes gazdasági tervek készít-
tetnek, csupán ott foganatosíttassanak,  hol az il-
lető községi vagy széki erdő a legkorosabb; ott, 
a hol a fafuvarozásra  szükséges erdei utak hiány-
zanak, ezéket az erdőt biró községek közösen ké-
szítsék el. 

Az erdők azon részében, melyek a közelebbi 
10 év alatt vágatás alá vétetnek, a legeltetés, az 
uj erdő számára szükséges fiatal  csemeték neve-
lése végett eltiltandó, kivévén azon esetet, midőn 
a levágott régi erdő helyett az uj erdő mestersé-
ges megtelepítése van célba véve. 

Az erdő vágatása vagy az azon levő fák  ki-
használása mindig csak az erdő bizonyos részére 
szorítkozzék, ez erdőrész pedig, mindaddig, mig 
rendes gazdasági terv nem készül, nagyobb ne le-
gyen, mint az összes erdő birtokterületének egy 
nyolcvanad része. j 

A levágott erdőterületekben a legeltetés ne 
engedtessék meg addig, mig az uj erdő annyira 
nem nő, hogy az abba legelésre bebocsátandí 
marha a fák  vagy csemeték lerágása által kárt 
nem tehet. 

Az erdőbirtokos községek tagjai mondjanak 
le az eddigi pusztító egyéni fahasználatrjl,  még 
pedig ugy, hogy a rendszerint kihasználandó vá-
gások fája  természetben vagy a nyerhető jövede-
lem pénzben a községek birtokosainak birtokará-
nyában osztassék ki. 

Tudván azonban bizottságunk, hogy még csak 
a kezdet elején vagyunk, ezúttal következő ponto-
kat ajánljuk a n. t. egyházmegye becses figyelmébe  : 

1. Mivel i s k o l a s z é k e i n k a tantermek 
kimeszeltetése tekintetében különbféle  eljárást 
szoktak követni, mondja ki a közgyűlés: minden 
i s k o l a s z é k igyekezzék tantermét az iskolai év 
megnyílta előtt l e g a l á b b két héttel kimeszel-
tetni, kitisztittatni. 

2. Mivel iskolai év elején a gyermekek isko-
lába adása szintén sokféleképen  történik, hatá-
rozza el a közgyűlés: minden i s k o l a s z é k in-
tézkedjék, hogy a szülék vagy maguk vagy he-
lyetteseik vezessék föl  gyermekeiket iskolai év ele-
jén az iskolába, már csak azért is, hogy legyen 
ki a felvételi  jegyzőkönyv, vagy iskolai anyakönyv 
rovataiba bejegyzendőket a tanítónak előadhassa. 

3. Mivel tanítóink az iskolai munka napról-
napra történő szaporodása dacára is több helyen 
rendetlenül kapják a tandij cím alatti járandósá-
gukat, figyelmeztesse  a n. t. egyházmegyei köz-
gyűlés i s k o l a s z é k e i n k e t : igyekezzenek a 
tandijat a húsvét és pünköst alkalmával történni 
szokott közvizsgálatokat megelőző napokban ma-
guk fölgyüjteni,  fölgyüjtetni,  s a tanítónak kéz-
besíteni. 

Legcélszerűbb volna pedig, ha minden isko-
laközségünk egy vagy más uton módját tudná ta-
lálni bármi csekély tandijalap gyűjtésének, mely-
nek kamata legalább biztos volna a tanitó számára. 

4. Mivel egyházmegyénk kebelében jelenleg 
is 9—10 képesitetlen tanitó van, mert a mult évi 
tanítói póttanfolyam  alatt többen katonai gyakor-
latra voltak beidézve: a n. t. egyházmegyei köz-
gyűlés kérje meg egyházkerületünk m. áll. ig. ta-
nácsát : kegyeskedjék egyházkerületünk valamelyik 
főiskolája  kebelében a folyó  év nyarán ismét ta-
nítói póttanfolyamot  rendezni, s pedig annyival in-
kább, mert más egyházmegyék kebelében is van-
„„i. -pf  ̂ iivei á' ázékdi'y-líéfteziuri  es Sövicleki ís"̂  
kolajárások felügyelői  Jakab A. és Menyhárt A. 
atyánkfiai  részint magán bajaik, részint távol la-
kásuk miatt csak nehezen látogathatják a rájok 
bizott iskolákat: bizottságunk a keresztúri iskola-
járásba felügyelőül  Karácson Istvánt, a sóvidékibe 
pedig Péter Elek lelkész atyánkfiait  hozza ja-
vaslatba. 

6. Bizottságunk épen az iskolaügy könnyebb >. 
s mégis eredményesebb vezethetése céljából szük-
ségesnek látná, ha az országos iskolaügyi törvé-
nyek s ezekkel kapcsolatos egyházkerületi iskola-
ügyi utasítások egy könyvben volnának kiadva, 
sőt ugyanezen könyv még az egyházügyi országos 
törvényekkel is bővíthető volna, azért e tárgyat 
is a n. t. közgyűlés figyelmébe  ajánlja. 

7. Bizottságunk tapasztalván, hogy némely 
tanitó és iskolaközség a n. t. egyházvizsgáló bizott-
ság szokásos i s k o l a l á t o g a t á s á t vizsgálatnak 
veszi, s ezen hibás felfogásának  következése aztán 
a húsvét és pünköst körüli va lód i v izsgá la -
tokon szokott meglátszani; szükségesnek tartja 
arra kérni a n. t. egyházmegyei v i z s g á l ó bi-
z o t t s á g o t : 

igyekezzék eljárása alkalmával a tanitók és 
iskolaszékek előtt odahatni, hogy azok a szokásos 
és minden tekintetben jótékony egyházvizsgálószéki 
i s k o l a l á t o g a t á s t ne tartsák v i z sgá l a tnak , 
s e hibás felfogásuk  által ne gyöngítsék a húsvéti 
és pünkösti v i z s g á l a t o k fontosságát. 

Sz.-Udvarhely, 1877 ápril 25. 
Szakács  Mózes,  Veres  Ferenc, 

iskolabizottsági elnök. iskolabizottsági jegyző. 
A közgyűlés a fennebbi  hét pont alatt fel-

sorolt előterjesztést teljesen magáévá tette, s min-
denik pont életbeléptetésére vonatkozólag megtette 
a kellő intézkedést. 

A lepusztított vagy megrongált erdőterületek 
kímélet alá vétessenek, s az azokat biró községek 
arra serkentessenek, hogy azokat szükségletüknek 
megfelelő  fanemekkel  újra erősítsék, s e célból 
kötelezendő lenne minden erdőbirtokos község ere-
jéhez képest és szakértők tanácsa szerint bizonyos 
területen olyan erdőhelyet, mely jelenleg csupán 
sovány legelőül szolgál, vagy erdei famagvak  el-
vetése, vagy erdei facsemeték  elültetése által éven-
ként beerdősíteni, s azt addig, mig a fiatal  fák 
kellően felnőnek,  a legeltetés elől elzárni. 

Az összes erdők jelenlegi állapota egy kitűnő 
képzettségű szakember által szoros vizsgálat alá 
lenne veendő, melynek alkalmával az illető erdő-
birtokosoknak a legközelebbről foganatosítandó 
teendők iránt a helyszínén a szükséges szakbeli 
tanácsok megadassanak. Az ezen szakbeli vizsgá-
lathoz szükséges költséget tekintettel arra, hogy 
az összes székelyföldi  erdők léte és jövője van 
kérdésben, ez pedig országos érdek: a földmive-
lési minisztérium fedezhetné,  mely az ily célokra 
fordítandó  pénzalappal rendelkezik. 

Az erdőbirtokos községek lakosai figyelmez-
tessenek, hogy a favágatás,  a fahasználat  és a fa-
szállítás szakszerű módozatainak megismerésére és 
elsajátítása végett, igyekezzenek az állami erdők-
ben és különösen a görgéuyi, szászsebesi és to-
pánfalvi  erdőhivatalok kerületében folyamatban 
levő erdei munkákban annyival inkább részt venni, 
mert végzett munkájokért ott megfelelő  díjazás-
ban is részesülnek. Ezzel kapcsolatban pedig a 
pénzügyminisztérium megkérendő lenne, hogy a 
kolozsvári m. k. jószágigazgatóságot oly intézke-

Hanyatló iparunk érdekében. 
Közös m ű h e l y e k e t kell alakítani! 
Ez annyira fontos,  mondhatnám: létkérdés a 

vagyontalan iparos osztályra nézve, hogy e nélkül 
jólétet reményleni is: merő képtelenség. 

Nem ott rejlik az iparosok szegénységének 
aL-q piinMm npm rlnlcrn/ná tmk flpmt.  Tireilis dol-
goznak roppant sokat, egeszen a kimerülésig, de 
nem mindig, hanem csak némelykor. Értelmes ipa-
rostól hallottam a panaszt, hogy néha két hétig 
sem keres husz krajcárt, mert niucs munkája; s 
ugyanazon iparosnál láttam 3—4 segédet is, roha-
mos munkaidényen (ivad). És nem egy van ilyen. 

Az ilyenek társuljanak 5—10-enként, tegye-
nek össze 10—50 frtot,  annyit, mennyit össze tud-

désre utasítsa, hogy az illető erdőhivataloknál ta-
nulás és munkanyerés végett jelentkező székely 
munkások az állami erdőmunkák teljesítésére fel-
vétessenek. 

Egy felállítandó  földmivelési  szakiskolában, 
vagy bár gazdasági szakoktatással összekötött va-
lamelyik felső  népiskolában az erdészeti alapisme-
retek megtanulására kellő suly fektettessék,  s e vég-, 
bői azon iskolánál egy külön erdészeti szaktanító 
alkalmaztassák. 

Ugyan ezen iskola egy műfaragó  iskola in-
tézettel kötendő össze, s e célból egy székelyföldi 
alkalmas és fiatal  néptanító, kinek hajlama és 
kedve lenne állandóan műfaragó  tanitót-á lenni, 
állami költségen a fából  való műfaragás  ismereté-
nek teljes megszerzése tégett kiküldendő lenne a 
Bajorhonban levő berchtes-gadeni műfaragó  iskola 
intézetbe. Ennek kiképzési költségét felkérés  foly-
tán a földmivelési  vagy közoktatási miniszter biz-
tosan fedezné. 

Az erdők felosztása  iránti intézkedés függő-
ben tartatik addig, mig részletesen ismerve lesz-
nek azon tényezők, melyek az e tárgyban való 
határozatnak alapul szolgálhatnak. 

Erdészeti szempontból felmerülhető  további 
javaslatnak vagy utmutatásul szolgáló tanácsnak 
csak akkor lehet helye, ha az erdőgazdaság vite-
lére alkalmazandott szakemberek megkezdendő 
munkálataihoz, a közgazdasági teendők végrehaj-
tására létre jövendő illetékes testülettől közelebbi 
utasítás leend szükséges és az ezen munkálatok 
alapján kipuhatolt tényállás ismeretes leend. 

(Vége köv.) 



nak tenni. A haszon aránylagos felosztása  nem 
lesz fejtörő  munka. 

Ezen 5—10 tagu társulat minden tagjának 
van vásárlója, eddig 5— 10-en fogadták  el a mun-
kát, melyet ezentúl egy cég fog  elfogadni,  5—10 
cég helyett egy fog  a piacra nagy választékú kész-
letével kiállani, s a vevő egy céghez lesz szorítva 
5—10 cég helyett, és ez egy cégnél nagyobb vá-
lasztékban jutányosabb ár mellett vásárolhat. 

Megmondom ennek is az okát, t. i. hogy 
lehet mind az iparosoknak olcsóbb árban bukás 
nélkül árulni, mind pedig a fogyasztóknak  hogyan 
lehet 5—10 cég helyett egy cégnél nagyobb vá-
lasztékban jutányos ár mellett a keresett cikkhez 
jutni. 

Ez ugy eshetik meg, hogy a társulat egyes 
tagjai a társulatra nézve mind megannyi segédek; 
principális maga a társulat (mint jogi személy); 
az egyes tagok nem a principálisok (mester), ha-
nem a maguk számára dolgoznak; eddig 5 -10-en 
5—10 helyiséget kellett fűteni,  világítani, most 
csak egyet kell; eddig rohamos munkaidényen 
mindeniknek két-három segédet kellett tartani, s 
pár hét alatt leőrölvén a felszaporodott  munkát, 
a dagály után apály szokott következni, s az a 
mester, ki két hétig 3—4-ed magával is alig 
győzte: most maga is munka nélkül lézeng, a mi 
kevés hasznot kapott két héten át, a következő 
két héten elkölti. Mily előnyösen változnék az 
ilyeneknek sorsa — társaságban. Egy pár száz frt 
tőkéjük lévén, azt munkaanyagba fektetve,  legényi 
bér mellett rendes inunkafelosztással  feldolgoznák, 
legényi béren és az anyag árán felüli  tiszta hasz-
not tőkésítvén, ha egyéb haszon nem maradna is, 
megmaradna a sok helyiségnek fűtése,  világítása, 
megmaradna az időnként feldolgozott,  de már most 
egészen nélkülözhető segédeknek adandott bér, és 
rendesen el lévén munkával foglalva  mindenik, 
sok olyan alkalomtól el lenne fogva  a társulatban, 
melynek neve — kompánia. 

Ki az ilyen társulás jó következményét nem 
képes felfogni  — nem méltó polgári, nem iparos 
nevezetre. 

Hazánk a mivelt világgal, melynek fejlett 
iparát bámuljuk, oly közeli szomszédságba jutott, 
hogy Bécs, München, Páris, London stb. néhány 
nap alatt akár Udvarhelyre szállíthatná minden 
vagyonát. 

Az a gonosz iparszabadság többé nem ismer 
korlátot, nem előjogot, s az a polgár, kit eddig 
megvédett a céhrendszer, most akár Budapesten 
vonhat pányvát elárusítandó iparcikkei felett,  de 
azok is igen nálunk. 

Szabad versenytérre vagytok kihiva polgár-
társak, s pedig senki sem ér többet, mint meunyi 
szellemi képességgel bír. 

Nézzünk be néhány divatkereskedésbe s fel-
jajdul egy igazán, a hon boldogulásáért dobogó 
egyén kebele. Százakra inegy a topánok, cipők, 
sőt nehéz csizmák száma, melyek a munka nélkül 
tengő iparosaink elöl vidékünkről kiszivatyuzzák 
pénzünket, pedig minden 5 frtból  1 a kereskedő-
nek marad. Ez, s ehhez hasonló cikkeket a ver-
senytérről leszorítani volna hivatása az iparos 
konzorciumoknak. És ez rövid időn megtörténhet-
nék. Mert, ha látszat szempontjából felülmúlják  is 
beliparunkat, célszerűség- és tartósságra — soha. 

Hiába ! azok könnyen versenyezhetnek, nagy 
tőke után kevés, de gyakori kamatot hozva, bővön 
elégséges az üzlet fenntartására  jövedelmük. A mi 
iparosaink kevés pénzzel, vagy épeu hitelből dol-
gozván, nagy munkabér, nagy kamat kell, hogy 
fenntarthassák  magukat, s e miatt leszoríttattak 
a versenytérről. Ezen, újból is mondom, csak cso-
portosulás képes segíteni. Kádár  Domokos. 

*•<—  1 •• • . . . . . i » . . . n 

M Ö Z E Q É S Z S É & . 

A Tízről, egészségügyi szempontból. 
(Folytatás.) 

Az ivóviz vizsgálatánál mindenekelőtt nagy 
suly fektetendő  a viz átlátszóságára, mert a benne 

lebegő részek — részint szervetlenek, részint szer-
vesek — vagy káros hatást gyakorolnak az emész-
tésre, vagy pedig könnyen okot adhatnak a viz 
rothadására. 

A jó ivóviz kellékei közé. kell soroznunk an-
nak hőmérsékét, s kívánjuk, hogy az 9—12°-nyi 
hőmérsékkel bírjon, mert a meleg viz nemcsak 
kellemetlen az italra, hanem az egészségre is ká-
ros hatása lehet hosszasan használva. Dupos-
q u i e r erre vonatkozólag ezeket irja: „Hűvös 
ivóviznek élvezete nyári időben oltja a szomjat s 
a jólét és üdités érzetét idézi elő, mig a légmér-
sékletéhez közel álló langyos viz a szomjat még 
nagy mennyiségben sem oltja, Ízetlen, émelygős és 
hányásra ingerel; használata következtében ellan-
kad a gyomor s vele együtt az egész szervezet; 
a langyos viz e lankasztó hatásából következik, 
hogy folytonos  élvezete betegségeket okozhat, az 
által, hogy felette  nagy mennyiségben használtat-
ván, gyengítő izzadságot idéz elő. Ha a levegő 
igen meleg, ugy hogy a bőr erősen izzad, akkor 
a gyomor is szenved s rendes erejét elveszíti." 

Innen van az, hogy nagy forrósságban  bátran 
élvezhetünk erős fűszeres  anyagokat — bors, pap-
rika —, melyeket oly vidékeken, a hol egész éven 
át hűvös vizet ihatnak, nem igen használnak. 

Felsoroltuk, melyek azon részek, melyek az 
ivóvízben bennfoglaltatva  az egészségre káros ha-
tást gyakorolnak; láttuk, hogy szennyes helyekről 
a szerves részek könnyen bejuthatnak a beszivárgó 
esővízzel a kutakba : szükséges, legalább nagyjá-
ból, ismernünk azon eljárásokat, melyek által az 
ivóviz egészséges voltát s jó ihatóságát ellenőriz-
hetjük. 

A legegyszerűbb eljárás a következő: egy 
tisztára kimosott üveg-palackot megtöltünk a vizs-
gálandó vízzel s azt mindenekelőtt külső szemlé-
lésnek vetjük alá. Igy megtudjuk az átlátszóságát, 
színét, szagját s a benne levő levegő-tartalmat, 
mely a frissen  merített vizből gyöngyök alakjában 
fölszáll.  Továbbra megmérhetjük a hőfokát  s eset-
leg a fajsulyát  is, mely utóbbi a benne levő összes 
szilárdrészek mennyisége szerint változó. Ha a viz-
ben iszapot vagy más lebegő részeket látunk, azt 
papiros-szűrőn felfogjuk  s nagyító üvegen át nézve 
körülményesebben megvizsgálhatjuk. 

Ha a vizsgálandó viz sárga színű — mint a 
födelekről  kezdetben fölfogott  esőviz —, vagy benne 
apró parányi pontok gyorsan le s föl  mozognak: 
ez szerves részek által van fertőzve. 

Ha egy egészen tiszta üveg-palackot félig 
töltünk a vizsgálandó vízzel s aztán jól bedugva 
összerázzuk, majd gyorsan kidugva beleszagolunk : 
minden kellemetlen bűzös, rothadó szagot — me-
lyek a bomlásban levő rothadó szerves anyagokat 
jelzik —, még ha kis mértékben vannak is jelen, 
könnyen észrevehetünk. 

Hogy a viz mennyi mész- és magnesiasókat 
és földeket  tartalmaz, nagyjából könnyen meg le-
het határozni, ha egy bizonyos mennyiséget pl. 
egy fél  litert felforralunk  s aztán elpárologtatjuk. 
A forralás  után a közömbös mész- és magnesia-
sók, mint oldhatatlan fehér  csapadék, az edény 
fenekén  visszamaradnak. Minél több ilyen csapa-
dék képződik, annál keményebb a vizsgálandó viz. 

Legfontosabb  a könnyen felbomló  és rotha-
dásra hajlandó szerves anyagokat és vegyületeket 
megtudnunk. Erre könnyű módon használhatjuk a 
c a m e l e o n t , vagyis a f e l m a n g a n - s a v a s 
k a l i t . 

Ezen vegyület, mely mint fogtisztitó  és fer-
tőztelenitő szer sokak előtt ismeretes, minden 
gyógyszertárban kapható, s azon tulajdonsággal 
bír, hogy a vele érintkező szerves anyagokat éle-
nyiti, szénsavvá és vizzé bontja föl,  muly alka-
lommal maga is felbomlik,  s mig kezdetben száp 
piros volt, most halvány lesz. 

Az eljárás a következő: a fe lmangan-
s a v a s k á l i b ó l egy bizonyos mennyiséget pl. 
egy Vj grammot felolvasztunk  egy '/a liter vizbe, 
mely igy szép sötét piros folyadékot  képez; most 
a vizsgálandó vizből merítünk pl. egy litert s abba 

az előbbeni oldatból cseppenként eresztünk bele 
s vele összerázzuk. Ha bomlásban levő szerves 
rész van a vizbe: akkor a bele csepegtetett came-
leon oldat elszintelenedik; mentől több szerves 
rész van a vizsgálandó vizbe, annál többet lehet 
e folyadékból  bele csepegtetni, mig a vörös szin 
állandó lesz. Igy — pontosan készítve az oldatot 
— még a kis mennyiségű szerves, rothadó anyagot 
is ki lehet mutatni. 

Igy megvizsgálgatva az ivásra használt vize-
ket, ha olyakra akadunk, melyek vagy túlságos 
erősek — a sok sótartalom miatt —, vagy rothadó 
szerves anyagokkal vannak telítve, s igy az ivásra 
alkalmatlanok s az egészségre veszélyesek : ugy az 
egyes családok, szintúgy a községek részéről is 
szükséges gondoskodni, hogy ártalmatlan ivóvizek 
használtassanak, vagy hogy a meglevő viz rondit-
mányaitól megszabadittassék. 

Főzés által a káros szerves részeket meg-
semmisíthetjük, s ha máskép nem lehetne jó vizet 
kapni, ezt szükség esetében ártalmatlanul lehet 
használni, lehűtve s levegővel összerázva. 

A v í z t i s z t í t á s a s z ű r é s e n a l a p s z i k , 
oly móddal, hogy minden szerves és szervetlen 
keverékeitől megszabaduljon. Ezt szokták használni 
nagyban a vízgyűjtőknél, vízvezetékeknél, ezt le-
het alkalmazni kisebb mértékben egyes családoknál. 

A vízszűrő készülékek mosott homok- és ka-
vicsrétegekből állanak, melyek közé még borsó 
nagyságú faszéndarabokat  szoktak tenni, melyek 
az átszűrt vizet egyszersmind fertőztelenitik.  Ha 
a vizet csak a szerves részektől kell megszabadí-
tani, ugy egyszerű szűrőket használhatunk, me-
lyeknél csak szénrétegeu szivárog keresztül a viz. 
Ily szűrők L o n d o n b ó l behozatva nálunk is, fő-
leg a nagy városokban, már elterjedt használatban 
vannak. 

Ennyit az ivóvizekről általában. Hogy kö-
rünkbe az ivóvizek mily mértékben tartalmazzák 
a különbféle  só- és földnemeket,  szerves részeket: 
arról biztosan még nem sokat mondhatunk, mert 
megvizsgálva még eddig nincsenek. Csak most 
vétettek vizsgálat alá a sz.-udvarhely-városi ku-
tak vizei, s ha a vizsgálat bevégződik, a talált 
eredményt annak idején, S. vegytanár ur szíves 
ígérete után közölhetni reméljük. rt. 

U E T E l i E Z É S . 

Székely-Udvarhely, ápril 29. 

Tegnap tartatott meg azon nagy érdeklődés-
sel várt mükedvelö-estély, melynek rendezését ej,y 
— Udvarhelyinegye törvényhatósági bizottsága ál-
tal kiküldött — tizenegy tagu bizottság intézte 
és pedig oly formán,  hogy a tiszta jövedelem Ud-
varhelymegyének a reáliskolára fordítandó  költsé-
gei fedezésére  adassék. 

A mint hallottuk, a bevétel elég jelentékeny 
volt; de, mivel a kiadás is tetemes volt, a kitű-
zött cél csak korlátoltan éretett el. Különben a 
számadás, hisszük, nyilvánosságra fog  tétetni; te-
hát ézzel tüzetesebben foglalkozni  nem lehet fel-
adatunk. 

E helyett előadjuk az estély mikénti lefo-
lyását. 

A színpadi függöny  első fölemelkedésével, 
egy minden tekintetben sikerült és kedves látvá-
nyul szolgált, nagy néma képet láttunk. 

„Tasso Ferrarában" tárult szemünk elébe. 
Az alakok, mindnyájan Tasso korabeli öltözékek-
kel, varázsolták előnkbe azon jelenetet, midőn 
Tasso hőskölteményéből a ferrarai  udvar előtt sza-
vallt. A ferrarai  hercegnőt dr Török Albertné, az 
udvarhölgyeket: Gyalokayné, Szabó Istvánné, Ké-
nosyné, Török Kata és Irma, Biális Irma és Szabó 
Márika; Tasso-t Suppan Vilmos és az udvarnál 
mulatott főurakat:  dr Mezey Ödön, Szabó István 
és Bagdy Imre képviselték. 

A közönség, mely szép számmal gyűlt egybe, 
nagyon meg volt elégedve és a függöny  lebocsá-
tása után hatalmas tapsolással követelte a kép 
újbóli bemutatását. A rendezőség nem is volt há-



ládatlan a nagy elismerésért, s újból részeltette a 
közönséget a kép élvezetében. 

Tableau előtt és utáu, ugy felvonás  közben, 
reáliskolai tanulók zenéltek a leguagyobb tetszés 
melletti'' 

Ezután előadatott Labich és Martin 2 felvo-
násos vígjátéka „Port a szemébe!" Igen jól mu-
lattatta e darab a közönséget mind végig, nem 
csak azért, mert a jól választott darab igazán mu-
lattató, hanem másfelől  azért is, mert az előadás 
is minden tekintetben kielégítő volt. 

Szereplők voltak: Malingear, orvos: Váró 
Ferenc; Blanche, neje : Hikmann Nina; Einmeline, 
leányuk : Fodor Kata; Sophie, szakácsnéjuk : Gyer-
tyánffy  Teréz; Alexandrine, szobaleányuk : Seyfried 
Teréz; egy kárpitos: Gyalokay Mózes; egy vadász: 
x x x; Itatinois: Bagdy Imre; Constance, neje: 
Székely Dénesné; Fridrik, fijok:  Suppan Vilmos; 
Josephine, szobaleányuk: Kovács Piroska; Róbert, 
fakereskedő:  Fankovich Gyula ; egy vendéglői ügy-
nök: x x x; egy inas: x x x. 

A szereplők mindnyája közül leginkább ki-
emelkedtek : Váró és Gyalokay. Első, legelső meg-
jelenésétől utolsó szaváig kitűnően, megfelelő  fel-
fogással  szemólyesitette a neje ámításaival küzdő 
orvost. Elismeréssel láttuk, hogy képes volt kez-
detben fölvett  alakját mindvégig hűségesen meg-
tartani. Utóbbi a mily rövid szerepben lépett ki, 
ép oly nagy hatással játszott. Egy valódi kárpitos-
legényt láttunk benne, ki borravalóért örömest 
teszen szívességet. Fankovich rövid szerepét meg-
felelő  felfogással  és műkedvelőknél ritka nyugodt-
sággal adta. Úgyszintén' Suppan is, ki a műked-
velő társaságoknak nem unalmas első szerelmese. 
Bagdy nagy könnyűséggel mozog a színpadon. 
Kár, hogy magát egy cseppet sem maszkírozta, s 
igy oly fiatal  volt, mint fia.  Alig lehetett össze 
nem zavarni az apát és fiut. 

A hölgy-szereplők közül Székely Dénesné — 
ki már 9-ikszer lépett színpadra s talán nem fogja 
tőlünk azon élvezetet megtagadni, hogy 25-ös ju-
bileumában is gyönyörködjünk — és Hikmann 
Nina tűntek ki leginkább. 

Megnyerték a tetszést Fodor Kata, Gyer-
tyánffy  Teréz, Seyfried  Teréz és Kovács Piroska is. 
Mindnyájan részesültek virágbokrétákban és kihí-
vásokban is. 

Örvendenénk, ha még vagy egy kellemetes 
mükedvelö-estélyben találhatnánk élvezetet. 

A mint halljuk, május 15-én ismét lesz egy 
ilyen estély. — Várjuk! M.  J. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Az orosz-török háború kiterjedésében nap-
ról-napra növekedést mutat. Bizonyosnak látszik, 
hogy a ké t f ő h a t a l o m  mellett Moldva-Oláh-
ország, Szerbia és Montenegró is szerepelni fognak. 
Hazánk és Európa többi államai még eddig a 
figyelmes  várakozó szerepében állanak. 

— Országgyűlésünk tanácskozik ugyan, de az 
országos izgatottság miatt keletkező panaszhangok 
már is hallszanak. 

* A Korvinák ápril 28-án estve érkeztek Bu-
dapestre. Nikolits, mint az ő Felsége körüli mi-
nisztérium küldötte, hozta azokat magával a '/26 
órakor érkezett bécsi személy-vonaton. Az indó-
házban és környékén nagy közönség gyűlt egybe. 
Díszbe öltözött rendőrök foglalták  el a bejárato-
kat. A kormány részéről megjelent Szász Károly 
miniszteri tanácsos s Pulszky Ferenc, mint a ma-: 
gyarországi könyvtárak és gyűjtemények főfelügye-
lője. Az egyetemet Laubhaimer rektor képviselte. 
A főváros  részéről megjelentek: Ráth Károly fő-
polgármester. Gerlócy alpolgármester. Királyi Pál, 
Faragó István és Ney Ferenc. A könyveket tar-
talmazó láda fekete  viaszos-vászonba volt takarva, 
s a kormány küldötte azt a vasúti koupéban hozta. 
A láda, mely másfél  láb magas és harmadfél  láb 
széles, nyitott kocsiba helyeztetett, melyen a mi-
niszteri küldött azt az egyetemi könyvtár épüle-
tébe vitte. E kocsit több fogat  követte, melyeken 
a kormány, az egyetem s a főváros  képviselői ül-i 
tik. Az egyetemi könjvtár nagytermében történt 

az átadás, azon jegyzék alapján, mely Savfet  pa-
sának az egyetem rektorához intézett leveléhez 
volt mellékelve. E levél igy hangzik: 

„Magas porta. 
Külügyminisztérium 47,152. sz. 

Konstantinápoly, 1877. ápril 12. 
Tisztelt rektor ur! 

Ö Felsége a szultán, legkegyelmesebb uram, 
bizonyítékát akarván adni azon rokonszenvnek, 
melylyel a nemes magyar nemzet iránt viseltetik, 
elhatározta, hogy a budapesti egyetemnek ajándé-
kozza azon harmincöt kötet történelmi és tudo-
mányos munkákat, melyek három század óta a 
császári könyvtárakban őriztettek. 

E célból M u s t a p h a T h a h i r bey al-
ez redes t , h a d s e g é d é t k ü l d ö t t e Buda-
pes t r e , őt bizván meg azon könyvek visszaadá-
sával (en restituant), melyek az ide csatolt jegy-
zékben foglaltatnak. 

Felséges uram ez által ujabb bizonyítékát 
akarta adni azon barátságnak, mely a két nemzet 
között elválaszthatlan köteléket képez. 

A magam részéről szerencsésnek érzem ma-
gamat, hogy e kedves megbízatásnak eleget tehetek. 

Fogadja, rektor ur, nagyrabecsülésem kiváló 
nyilvánítását. Savfet." 

A levélhez mellékelt jegyzék a következő: 
1) Vitruvius Candidius. 2) Aristoteles, Aegi-

dius Romanus. 3) Traite sur le mouveinent. 4) 
Svetonius : Imperatores. 5) Grammaire latiné. 6) 
Plularque: Vie d'Aristide. 7) Mythologia. 8) Al-
bertus Maguus: De Mineralibus. 9) Aelius Spar-
tacus. 10) Grammaire. 11) Terentii comoediae. 12) 
Simon Pannoniensis: Sanationes. 13) Pompeius. 14) 
Cicero. 15) Plinius Secundus: Panegyricon. 1G) 
Traite de Chirurgie. 17) Caesar: De hello Gallico, 
Hispanico. 18) Collection des écrivaius des empe-
reurs romains. 19) Clementinus. 20) Simon Janu-
ensis: Sinonymi. 21) Speculum luunanae Sanatio-
nis. 22) Theophrasti: História plantarum. 23) Ter-
tullianus contra Marcionem. 24) Tacitus. 25) Sitius 
Italicus. 2<J) Eusehius: Paratio Evangelica. 27) 
Bible manuscripte de 13. Siecle. 28) Livre Reli-
gieux. 29) Quintus Cíirtius: Alexander. 30) Dante: 
Comedia divina. 31) Aristoteles: Politique. 32) 
Eusebius: Chronique traduite par Jeroine. 33) 
Historiographus. 34) Livre de Navigation. 35) 
Cicero in Verrem. 

A láda az egyetem nagytermében burkola-
tától megszabadíttatván, kinyittatott. A láda já-
vorfából  van, oldalain berakott cédrusfával.  Tete-
jén virágok vannak színes fából  berakva. Valósá-
gos tulipános láda. Belül vörös bársonynyal van 
.kibélelve. 

— Képviselőházunk a május l-jén tartott 
ülésében a Korvina-ügyben Földváry Mihály in-
dítványára következőleg határozott: 

„A magyar képviselőház  a török  szultán  ö 
Felségének  nagylelkű  tette  felett  hálaérzetét  fejezi  ki, 
ezt jegyzőkönyvileg  megörökíti,  s megbizza  a kor-
mányt, hogy a képviselőház  ezen határozatát  a tö-
rök szultán  ő  Felségének  tudomására  juttassa." 

— A magyar ifjúságnak  Konstantinápolyba tett 
látogatása óta többször fölmerült  a hír, hogy a 
törökök viszontlátogatást óhajtanak tenni a ma-
gyaroknál. E hír már-már elhalóban volt, midőn 
ápril 27-én egy távirat riasztotta föl  Budapesten 
a vendégváró urakat. Azonnal megmozdult nem-
csak a főváros,  meg — az egész ország. Az Orsova 
felől  vasúton jött vendégeket nagyszerűen fogadták 
Temesváratt ápril 27-én este, hol — elég sajnosan 
— a vendégváró tömeg kénytelen volt betörni az 
indóház ablakait, hogy azokon át magának utat 
nyisson a pálya terére. Fényes fogadást  rendezett 
Szeged, Kecskemét, N.-Kőrös, Cegléd. Ápril 29-én 
délben értek Budapestre. Itt egy fővárosi  és egy 
ifjúsági  vendéglátó bizottság versenyezett az elő-
készületek megtételében. Az elfogadás  méltóképen 
történt. A vendégek tizenötön ezek: 1) Legeiül 
emiitjük Su leyman efendi  seiket, a bokharai 
kolostornak, mely rég idő óta a mohamedánok 
bucsuhelyét képezi, főpapját.  Magas, izmos alak, 
megőszült szakállal, melyen csak itt-ott látszik 
meg, hogy valaha fekete  volt. 2) Rangban utána 
Hodsa Mehem ed efendi  következiky ki egye-
temi tanár Stambulban. 3) Huss ín bey, Adrio-
nopolis képviselője. 4) Mud i r M eh em ed efendi 
a legkatonásabban kinéző valamennyi között. Ő » 
Mektebi szultáni (Császári iskola) igazgatója. 5) 

I Érdekes alak Fazy l efendi,  a stambulí egyetemen 

a török jog tanára. (3) Bak i bey, Sami pasának, 
a hírneves török hadvezérnek fia.  7) Eleven, vir-
gonc, sürgő-forgó  férfiú  M e h e in e d T e v f  i k efendi, 
újságíró, a „Básiret" egyik szerkesztője: 8) R a i f 
beyn kivül, ki szintén fiatal  ember, a Mektebi 
szultáni hét növendéke vau a vendégek között. 
Mindegyikük piros szegélyű katonás egyenruhát 
visel, melynek gallérján aranybctükkel az iskola 
neve vari hímezve. Neveik: 9) Sems'eddin bey 
(cserkesz), 10) Dse vad bey, 11) E s s a d bey, 
12) lliza bey, li3) Rag Ili b bey, 14) Hassa n 
bey és 15) Resad bey. — A fővárosban  minden 
napra van valami tervezve. Hir szerint szombatig, 
tehát máig maradnak Budapesten. Innen Egerbe 
fognak  tán menni. A szofták  életéből „egy hét 
B u d a p e s t e n " annyira érdekes, hogy szeretnénk 
a részletekre visszatérni. Annyit előre is megjegy-
zünk, hogy jelen voltak az országházban azon ülé-
sen, melyben a Korvinákra vonatkozó megköszönő 
határozat keletkezett, és hogy Suleyman főpap 
egyebeken kivül rendkívül fontos  könyvet 
a j á n d é k o z o t t a Nemze t i Muzeumnak. 

— Időjárásunk e héten meglehetősen kegyel-
mes volt, csakis csütörtökön, május 3-án, reggel 
mutatkozott uj hó a Hargita területén. 

= Városunkban a gyermekek közt a mult hó 
végén a roncsoló toroklob kezdett uralkodni s 
gyorsan terjedni, ugy hogy 21-én merült fel  az 
első eset s már 30-ikáig 11 betegiiléii eset for-
dult elő, malyből 4 halálos kimenetelű volt. Május 
l-jétől kezdve már csak egy ujabb eset jött elő. 

— Május l-jén városunk összes népiskoláiban 
megszűnt a tanitás, orvosi tanácsra alapított alis-
páni rendelet következtében. 

f  Bors István a maga és nővérei: Mária, özv. 
Tamásy Ignácné; Juliánná; továbbá unokái: Tom-
pos Franciska, férj.  ifj.  lvercsó Józsefué;  Kovács 
Ignác, Antal, Gizella, Sándor és Tamás; valamint 
a többi rokonok nevében fájdalomdult  kebellel je-
lenti a felejthetlen  testvér, nagybátya és rokon: 
csik-szt-királyi Bors Lázá rnak , a sz.-udvar-
helyi r. kath. főgimnázium  nyugalmazott igazgató-
tanárának és hites ügyvédnek, f.  hó 28-án élete 
54-ik évében, a haldoklók szentségének felvétele 
után, szélhüdésben történt váratlan elhunytát. Hűlt 
tetemei jövő májushó 2-án fognak  itteni lakásáról 
az anyatemplom sírkertjébe kísértetni és ugyan-
akkor lelkéért az engesztelő áldozat az euek Urá-
nak bemutattatni. Csik-Szt-Györgyön, 1877 ápr. 29. 
— Köztiszteletben állott öreg barátunk, nyugodjál 
csendesen! 

— Hir szerint Torda-Aranyosmegye főhelyén 
T o r d á n is fog  he ly i lap indulni. Szerkesztője 
Moldován Gergely ismert írónk lenne. Adja Isten! 

= Meghívás. A sz.-udvarhelyi városi dalegylet 
ez évi újra alakuló rendes közgyűlését folyó  évi 
májushó Ü-áu, azaz vasárnap, a városháza nagy-
termében fogja  megtartani. A közgyűlés tárgyai: 
1) Elnöki megnyitó beszéd. 2) Titkári jelentés a 
lefolyt  évről. 3) A pénztárnok számadása. 4) A 
tiszti személyzet és választmány lemondása és újra 
alakulása. 5) Vegyes intézkedések. Mely közgyű-
lésre a pártoló és működő tagok tisztelettel meg-
hívatnak. A választmány nevében, Sz.-Udvarhelytt, 
1877 májushó 2-án: Kovács Jánoj; , s. k. egyl. 
elnök. Győrffy  Antal, s. k. egyl. jegyző. 

* Az „Erdélyi Gazda" 18-ik száma a követ-
kező érdekes és változatos tartalommal jelent meg : 
A phylloxera-kérdés és Erdély borászata. Cserháti 
Sándor. — Sertéstenyésztésünknek nemzetgazda-
sági jó karba állításáról és fontosságáról.  Galgócy 
Károly. — A borsó-termelés legelőnyösebb módja. 
Szentkirályi Árpád. — A kolozsvári lóversenyek 
sorozata. — Az erdélyi pince-egylet közgyűlése. 
Sz. S. — Ivolozs-monostori juhvásár. •—r.—s. — 
A párisi közkiállitás. — Uj laptársak. J— Meghívás. 
— Vidéki gazdasági tudósítások. — Szerkesztőségi 
üzenet. — Piaci árak. — Hirdetések. 

í * i a c i á r a k 
a sz.-udvarhelyi hetivásáron, 1877 május l-én. 

Tisztabuza, egy hektoliter . 10 frt  — kr. 
:7 6 
3 
5 2 

75 „ 90 „ 
„ 'O » 
» 75 „ 

Elegybuza 
Rozs 
Zab 
Törökbuza 
Pityóka „ „ . 2 „.'50 „ 
Széna kötetlen, egy métermázsa 2 „ 50 „ 
Alomszalma „ „ . — „ 40 „ 
Tűzifa,  egy köbméter . . . 2 „ — „ 
Marhahús, egy kilogramm . — „ 36 „ 
Sertéshús „ „ . — „ 44 „ 
Szalonna „ „ . „ 70 „ 
Hájzsír, egy liter . . . . -<- „ 90 „ 

Laptulajdonos és felelős  szerkesztő: Mózes. 


