
UDVARHELY 
KÖZMIVELŐDÉSI, KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HETILAP. 

Előfizetési  <lij 
vidékre  postán, vagy lielyhen  házhoz hordva: 

Egész évre 4 frt. 
Fél évre 2 frt. 
Negyed évre 1 frt. 

Egyes szám ára 10 kr. 
Megjelenik minden szombaton este. 

II i r<1 eíiuényVlí j : 
Ötven • centiméternyi területen megférő  hirdetmány ára 

első beigtatáskor 50 krajcár, második beigtatáskor 10 percent, 
harmadik és minden további beiglatásnál 20 percent árleengedés. 

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

Bélyegdij minden beigtatáskor 30 kr. 
J E e l l é k l e í d i j s Százától 1 frt  40 kr.—A dijak előre fizetendők. 

A szerkesztő lakása: 
Botos-utca, ref.  tanári lak, 

Kiadóhivat: 
Becsek Dániel köny 

I S n k u r e s t , m á j u s 1 2 . * 
A háború minden következményeivel ki-

tört, a, legnépesebb városok a Dunamentében 
részint elpusztítva, részint a lakósoktól el-
hagyva állanak. — Kalafat-,  Turnu-, Magu-
reli-, Giargiu- és Brailáu, kereskedelem és 
ipar tökéletesen tönkre van téve. — Buku-
restben, Krajován, Pitesten és Plojesten nem 
csak hogy pang minden, de abszolúte nincs 
semmi kereset és a mindenható Isten tudja, 
mikor javulnak a viszonyok! 

B szomorú körülmény indit arra, hogy 
itt külföldön  élő azon honfitársaimhoz  szóljak, 
kik ingatlan vagyon által nincsenek ide kötve, 
hogy legyenek azok akár kereskedők, akár 
iparosok, avagy mezei munkások, siessenek 
vissza az édes hazába. — Főkép asztalos, 
ács, lakatos és kovács mesterség, mint igen 
megbízható helyekről értesültem, nem csak 
Budapesten, de Temesvártt, Szegeden, Aradon, 
Nagyváradon, Debrecenben, Kassán és Mis-
kolcon is nagy mértékben javult, iparkodja-
nak tehát az iparos segédek, hogy mielőbb 
oda érhessenek. 

Akik tökéletesen pénz nélkül vannak, 
jöjjenek el hozzám, magam megyek cl velők 
az osztrák-magyar képviselethez és közben-
járok, hogy ingyen utazhatási jegyeket kap-
hassanak. 

* Olvasóink különös figyelmébe  ajánljuk a „Bukuresti 
Hiradó" .fennebbi  levelét. S z e r k. 

V Á R Ó 
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— B e s z é l y . — 
(Vége.) 

Husz év telt cl ezen látszólag nagyon egy-
szerű, természetes kis esemény után minden kö-
vetkezmény nélkül, legkevésbbé hitték pedig ezt 
ezen kis jelenet személyesitői. 

Bonaparte egy ujabb hadjáratra vállalkozott, 
vagyis jobban mondva babérkoszorúját újabb leve-
lekkel akarta szaporitni. Főbb tábornokai készül-
tek őt követni, midőn egyik közülök, Bautzen tá-
bornok, a császárság bárója, nejét magára akarván 
hagyni, tanácslá neki, távolléte idejére egy bizal-
mas személyt fogadni  be, ki egyszersmind képes-
séggel birna két kis, mintegy hét-nyolc éves leány-
kájok nevelését is átvenni és egyszersmind magá-
nak is társalgónőül szolgálni. A báróné a tanácsot 
helyeslé és a hirdetés terjedelmességénél fogva 
nagy számú különböző korú nevelőnők folyamod-
tak ezen anyagilag nagy sikert igérő nevelői állo-
más megnyerhetéseért. 

A nagy számú jelentkezők közül egy igen 
szerény, de finom  magaviseletű nő azonnal annyira 
megnyerte mindkettőjük kegyét, hogy azt igyekez-
tek anélkül, hogy személyét illetőleg további fel-
világosítást kértek volna, szolgálatjokba befogadni. 
A nő magát Morin nevü kisasszonynak, korára 
huszonhat évesnek és e világban rokon nélkül 
egyedül valónak mondá. A két kis leánykát azon-
nal hozzávezették, kiket ö szívélyesen sohajok közt 

A mezei munkások szinte iparkodjanak 
vissza az édes hazába, keressék fel  a szép 
alföld  termékeny rónáit, .— sőt még több, 
menjenek át Fehér-, Tolna-, Somogy- és 
Veszprémmegyékbe, hol a birtokos osztály a 
jó munkást tárt karokkal szokta fogadni. 

A napszám és élelmezés Magyarországon 
jó és még ehhez az a kedvező körülmény is 
jár, hogy a munkás mindig otthon van. Ezek 
közül is, akik uti költséggel nem birnak, 
jöjjenek hozzám, megteszek érettük szívesen, 
mit csak tehetek. 

Még egyre kívánom itt a külföldön  élő 
testvéreim figyelmét  felhívni:  mindenki lásson 
utána, hogy irományai rendben legyenek és 
azokat igazolás végett mindig maguknál tart-
sák, — háborús időben élünk. Tudom, hogy 
két harmad része a magyaroknak nem bir 
semmiféle  igazolványnyal, — ezek mellékuta-
kon szoktak átjönni Romániába, — hogy 
ezeknek kellemetlenségük ne legyen, tanács-
lom, hogy menjenek egész bizalommal a kon-
zulátusra, kérjenek ott kísérő levelet, mely-
lyel aztán háboritlanul iiaza mehetnek. 

Végre még arra figyelmeztetem  itt élő 
honfitársaimat,  semmiféle  politikai vitatásokba 
ne bocsátkozzanak, ne éjszakázzanak, családi 
tűzhelyeiken kivül és menjenek minél keve-
sebbet nyilvános helyekre. 

Az otthon levőket pedig saját érdekük-
ben kérem, ne jöjjenek ki Romániába, — 

átölelvén, még aznap estve bevezettetett a család 
körébe. 

A tábornok elutazott és távol [maradott egy 
egész évig; midőn visszatért, nagyon meglepetett 
két gyermeke rendkívüli előmenetelén, ugy maguk-
tartása, mint tanulásukat illetőleg, mit ő szívélyes 
melegséggel köszönt meg a kitűnő nevelőnőnek. 

Néhány nap múlva egy nyári estén nejével 
és két gyermekével az elysei mezőkön sétálva, 
egy virágkereskedés elé jutottak, s azt hívén, hogy 
két kis gyermekének örömet szerez, mindeniknek 
egy-egy buzavirág-koszorut akart megvásárolni.] 

,0h nem, hagyd a búzavirágokat, — mondák 
egyszerre a gyermekek, — azok csak sírásra fa-
kasztanák jó barátnénkat' — igy nevezék ők ren-
desen kedvelt nevelő- és tanítónőjüket. 

„Hagyd abba, — mondá a báróné, — Morin 
kisasszony nem szereti a búzavirágokat." 

,Nem az, anyám, hogy ő nem szereti a bú-
zavirágokat, — feleié  Helois, a korosabbik leányka, 
— hanem azt mondja, hogy ez a virág látása min-
dig egy reá nézve nagyon fájdalmas  és keserű 
emléket ébreszt.' 

„,Ő azt nekünk, ha nagyobbak leszünk, el 
fogja  beszélni'" — tevé hozzá a kisebbik. 

Férj és nő egymás szemébe néztek, aztán 
visszatérve lakukba, különös érdeklődésből sokkal 
inkább mint hiuságvágytól indíttatva elhatározák 
Morin kisasszonyt magukhoz hivatni és őt ki-
kérdezni. 

Az első kérdésre, mi erre vonatkozott, azon-
nal sürü könyekre fakadt. 

nincs itt kereset, nyomorúság itt a szegény 
magyar ember élete, menjenek át Magyaror-
szágba, kapnak ott becsületes muukát és nem 
mint kutyákkal, hanem mint emberekkel bán-
nak ott velők. Vándory  Lajos. 

K Ö Z M I V E I i Ő I Í É S . 

A báró Baldácsy-féle  alapítvány az 
egyetemes magyarországi protestán-

sok számára. * 
Lapunk mult évi 43-ik számában ismertettük 

báró Baldácsy Antal nagyszerű adományát, mely-
lyel a 11 magyarországi protestáns egyházkerület 
számára (5 evang. reform.,  5 ev. lutheránus és 1 
unitárius) oda ajándékozta birtoka egy részét; 
említettük, hogy október 19-én, az összes prot. 
egyházkerületek küldöttei Pesten tartott közös ta-
nácskozás után kiállították az „örök-alapitványi 
ajándékozási szerződést", hogy ugyanekkor az egy-
házkerületek meghatalmazottai egy állandó „Bal-
dácsy-alapitványi bizottság"-ot neveztek ki (elnök: 
gróf  Degenfeld  Imre ; alelnök: gróf  Lónyay Meny-
bért; ügyvivő: Szilágyi Sándor ügyvéd stb.) „az 
alapítványi ügyek intézésére és további befeje-
zésére." 

Ezen ajándékozási szerződés tartalmáról, s a 
bizottság eddigi működéséről — addig is, mig a 

* E közleményt a „Protestáns egyházi és iskolai lap" 
idei 15. számából vettük át. S z e r k. 

,Ez egy gyermekkori jelenet, báróné, — 
mondá a kisasszony, — minek emlékét lelkemből 
semmi sem vala képes kitörülni. Hiu és dicsvágyó 
kis leányka, minő én valék, mélyen megvetettem 
egy korombeli kis parasztleánykát; fájdalom  ! hiú-
ságomért keményen lakoltam, szerencsétlenségemre 
nem én valék csak egyedül, ki e miatt szenvedtem. 
A forradalom  családomat tönkre tette és én, a ne-
mes, oly büszke és dicsvágyó kisasszony, 3 min-
dennapi élhetőségért kényszerültem másoknak dol-
gozni; de nem panaszlok, hisz az ég engem az 
önök körébe vezérelt. Azon időben, midőn én gaz-
dag valék, egy napon játékközben . . . Eliz . . . a 
kis parasztleánykát is Eliznek hivták, miként en-
gem, Eliznek . . . én és ő kicseréltük egymással 
búzavirág-koszorúnkat . . . és, ámbár ez az idő 
már régen volt, és én csakis egy gyermek valék, 
mégis emlékezem azon szavakra, miket én neki 
mondék : midőn én nagy leszek és neked kegyemre 
lesz szükséged, jer hozzám, ezt a buzavirág-koszo-
rut tartván kezedben és én teljesítem, mit te kí-
vánni fogsz  . . 

„És ha az a kis parasztleányka — mondá 
a báróné, élénken felindulva,  egy pillantást cse-
réivón hasonlag felindult  férjével  — jönne, kezé-
ben azon koszorúval, önt Ígérete beváltására kérné, 
mit tenne ön ?" 

,0h ! nekem nagyon kevesem van, kevés pénz, 
fehér-  és ruhanemű mindenem, de én tiszta szív-
ből, készséggel megosztanám vele.' 

A báróné egy percre távozván, azonnal visz-
szatért. 



küszöb előtt álló e.-kerületi gyűléseken teljesen 
részletes értesítést nyernének egyházaink, tájékoz-
tatóul a következőket jegyezhetjük meg. 

Az 187G. októb. 19-én kelt s közjegyzőileg 
is hitelesített „Örök-alapitványi s ajándékozási 
szerződés" szerint az alapítványt tevő b. Baldácsy 
Antal, mint családjának utolsó sarjadéka a magyar 
korona területén levő prot. hitfelekezeteknek  nyo-
masztó körülményei, a főpapoknak  aránytalanul 
csekély dijaztatása, továbbá a lelkészözvegyek és 
árvák Ínséges állapota és az ezen bajokon való 
enyhitési szándék által indíttatott arra, hogy va-
gyona nagyobb részéből egy alapítványt tegyen, 
mely „Baldácsy-alapitvány" név alatt az egyetemes 
prot. egyházban osztatlanul s összegében elidege-
nithetlenül örökre időkre fennmaradjon. 

E célból a hazai 5 helvét, 5 ágostai és 1 
unitárius, összesen 11 egyházkerületre örök-alapit-
ványképen, ajándékozási jogcímen tulajdonjoggal 
átruháztattak, az alapítványt tevő bárónak a kar-
cagi telekkönyvi hatóság területén levő fegyver-
neki, kőteleki, a tisza-roíf-gyendai;  továbbá a 
szolnoki telekkönyvi hatóság alá eső nagy-kürüi, 
szentiványi, s végül a mezőtúri telekkönyvi ható-
ság területén levő dévaványai telekjkönyvben fog-
lalt s az alapitványtevőt tulajdonjoggal illető ösz-
szes birtokai, az ezek után járó kisebb királyi 
haszonvételekkel, halászati, vadászati, mészárszéki, 
vásári vám-, rév- és malomjogokkal, épületekkel, 
dohánytelepekkel és az összes gazdasági felszere-
lésekkel, az ezen birtokokat tárgyazó minden ak-
tív és passzív perekkel. Kiköttetvén, hogy az ala-
pítványt tevő, ezen birtokok használati jogát ha-
láláig élvezi, de a gazdasági épületek s felszere-
lések jó karban tartásának Ígérete mellett, to-
vábbá, hogy a báró úr által már korábban a pesti 
reform,  theologiai intézetre tett 10,000, a duna-
melléki lelkészözvegyek s árvák segélyezésére tett 
1000 és a dunántúli ref.  egyházkerület részére 
tett 1000 frlnyi  alapitványai ezen alapítványul 
adott birtokokat terhelendik; úgyszintén az ala-
pitó neje részére netán megítélendő életjáradékok-
nak is két harmad része. Az alapítványi birtokok 
után esett úrbéri szöllőváltsági papírok s a ma-
radék váltsági követelések, valamint a peres ügyek-
ben letéteménybe helyezett összegek az alapitó ré-
szére fenntartattak,  de az ezután befizetendő  s az 
alapítványi birtokokra vonatkozó zálogos összegek, 

„Eliz, — mondá ő, egy elszáradt buzakoszo-
rut vonván elő sálja alól, — ime itt a koszorú, 
mit te mint gyermek nekem adtál, én téged egy 
szives szolgálatra kérlek." 

És az alatt, mig Eliz reszketve, elborultan, 
maga elé nézett, anélkül, hogy valamire figyelő 
tekintete lett volna, függesztve  hallgatott, anélkül, 
hogy látszólag valamire hallgatott volna, a báróné 
mondá j 

„Te velem osztottad volna pénzedet, ruháidat, 
fogadd  el az én házamat, légy az ón testvérem, 
Eliz . . . mondd, akarod-e?" 

Eliz omló könyek közt szótlan karjaiba borult. 
„Nézd az én férjemet,  Eliz, — mondá a bá-

róné, — ez Grosbois. ő katona lett, már tizenöt 
éve mult. . . hogy engem nőül vett, annak tiz éve 
mult. . . hogy tábornok lett, annak hét éve . . . 
nem ismersz reá?" 

E perctől kezdve Eliz, kinek anyja kevéssel 
ezelőtt halt el, a báróné házánál ugy tekintődött, 
mint Bautzen tábornok családjának egy tagja, ki 
ezen nevet tábornoki rangjával egyszerre kapta. 

Eliz visszavette régi családi nevét és kevés-
sel ezután őt is nőül vette egy tábornok, Bautzen-
nek egy jó barátja; ettől fogva  egy szerencsés 
asszony és boldog anya lett. 

Valójában, a virágok szakában csak nagy 
benső megilletődéssel szemlélhető a virágokat, fő-
ként a búzavirágokat, melyekkel a gyermekek 
fejőket  szokták ékitni. 

Franciából: Bonyliai  N.  János. 

lefektetések  és javítások megváltásából befolyandó 
tőkeösszegek a kedvezményezett egyetemes prot. 
egyházat illetendik. 

Az alapítványt terhelő hagyomáuyok kama-
tait, netán megítélendő életjáradékot, mindenféle 
állami s községi adókat, a folyó  vagy indítandó 
perek költségeit a haszonélvező fizeti  egész hálá-
iig, ugy hogy az egyházkerületeket jelenleg csu-
pán átíratása, birtokbavétele, leltározása alkalmá-
val felmerülő  költségek illetik. Végül a fentebb 
említett „örök-alapitványi szerződés" szerint a 11 
egyházkerületnek mult év októb. 19-én Budapesten 
együttlevő meghatalmazottjai az ekként körülirt 
alapítványi ajándékozást, melynek kitűzött céljai-
ról már más alkalommal szólottunk, s melyek az 
alább említendő szerződésben újból elősoroltatnak, 
hálás szívvel fogadták  és a magasztos eszmének, 
a kitűzött nemes céloknak valósításán leendő mun-
kálkodást felajánlották. 

A szerződés megkötése után az alapítványi 
bizottság első teendőjéül tekintette az ajándéko-
zott birtokoknak átíratását, illetőleg a tulajdon-
jognak az illető tjkvekbe való bekeblezését esz-
közlésbe venni, s ennek folytán  az alapítványul 
adott birtokoknak és azokon levő fundus  instruk-
tusoknak bíróilag leendő átadását foganatosítani, 
ami mult év november 19-ik s következő napjain 
meg is történt és a karcagi kir. törvényszék egyik 
tagjának kiküldetése mellett az ajándékozott bir-
tokok, az azokon levő beruházásokkal, lábas jó-
szágokkal, regale- és királyi kisebb haszonélvezeti 
jogokkal a helyszínén egyenként az egyházkerüle-
tek birtokába bíróilag és tettleg átadattak. Mind-
ezen birtokról s a rajtuk levő épületekről s gaz-
dasági felszerelésekről  kimerítő leltár, illetőleg át-
adási jegyzőkönyv készíttetett, mely az egyes egy-
házkerületekhez is megküldetvén, az alapítvány 
állásáról kellő tájékozást nyújt. 

Az alapítványi bizottságnak folyó  évi márc. 
20-án tartott ülésében a nemes báró, egy ujabb 
ajándékozási szerződéssel birtokába adott a prot. 
egyháznak ujabban Dévaványán, 1927 kat. hold 
fekvőt,  fölszereléseivel  és járulékaival együtt. Ezen 
utóbbi szerződés főbb  részei itt következnek : „I. 
Én b. Bííldácsy Antal a Budapesten 1876. évi okt. 
19-én tett örökalapitványi és ajándékozási szerző-
désben megirt indokokból, az ott emiitett jóté-
konysági célok elérése tekintetéből indíttatva ér-
zem magamat az ugyanazon szerződésben kitűzött 
birtokokon kivül, a dévaványai 183. sz. tjkvben 
A. I. 16. sorszám alatt felvett  nemesi birtokom-
ból szintén alapítványt tenni; oly formán,  hogy 
ezen dévaványai birtok, a már „Baldácsy-alapit-
vány" cím alatt fennálló,  az előlnevezett prot. egy-
házak tulajdonában levő birtokokhoz csatoltassék 
és ugyancsak „Baldácsy-alapitvány" nevezet alatt 
a fentnevezett  prot. egyházaknál osztatlanul és 
összegében elidegenithetlenül, örök időkre fenn-
tartassák. Melynek folytán  a magyar korona terü-
letén levő prot. egyházkerületekre átruházom és 
birtokba adom a dévaványai 183. sz. tjkvben A. I. 
1—6. sorszám alatt foglalt  engem tulajdonjoggal 
illető, bár a tjkvben Wodjáner Mór és Wodjáner 
Albert nevére felvett,  tényleg azonban általam 
visszaváltott és bíróilag visszaadott birtokomban 
levő ingatlanomat, az azután járó királyi kisebb 
haszonvételekkel, halászati, vadászati, vásár-, vám-, 
rév-, malomjogokkal, épületekkel, dohány-telepek-
kel s az összes gazdasági felszerelésekkel;  szóval: 
mindazon jogokkal, melyekkel én bírom, oly mó-
don, hogy azokat a fent  megirt bizottság, az elébb 
megnevezett egyházkerületek mint tulajdonosok 
nevére, „Baldácsy-alapitvány" nevezet alatt, a fel-
oszthatlanság és elidegenithetlenség kiemelése mel-
lett, egyenesen a megnevezett egyházkerületekre 

átirathassa. 
II. Az 1876. évi okt. 19-én kelt örökalapit-

ványi ajándékozási szerződésben kitett haszonél-
vezeti jogom az ottani feltételekkel,  ezen birtokra 
is épségben tartassék. 

IV. Minthogy az általam alapítványul ren-
delt, valamint minden többi birtokaimra nézve is, 

több rendbeli igényekkel és perekkel voltam meg-
támadva, melyeknek törvényszékileg lett elintézé-
seiben, különböző okok miatt többnemü sérelmeim 
fordulnak  elő s maradtak orvoslás nélkül; és mint-
hogy a sérelmeknek orvoslás nélkül maradása, 
mind az alapítványra, mind a még általam fenn-
tartott birtokokra nézve nagy hátrányokat és ká-
rokat hagynának maguk után; minthogy végre 
ezen sérelmeknek a peres eljárás szerinti orvos-
lása most már csak perújítás által eszközölhető: 
. . . ezen perujitási jogomat fent  nevezett egyház-
kerületekre ünnepélyesen átruházom. 

V. Miután a jelen ajándékozási okmányban 
megirt dévaványai birtoknak haszonélvezetét halá-
lomig szintén fenntartottam;  de a tulajdonjogot 
a nevezett egyházkerületekre, jelen ajándékozási 
okmány aláírásakor már átruháztam : kijelentem, 
hogy addig is, mig a nevezett egyházkerületek 
fent  kitett dévaványai birtokrészeknek haszonél-
vezetéhez is jutnának : mindezen birtokokra vonat-
kozó kiadásokat, perköltségeket, szóval: minden-
nemű terheket, adókat és adóztatásokat halálomig 
én fogom  fizetni  és viselni. Egyezség vagy per-
megnyerés esetében, azok kedvezményei szolgálja-
nak fenntartott  birtokaimra is. 

VI. Célja az alapítványnak : 
a) Pusztuló egyházak megmentése, ínséges 

egyházak segélyezése s az építkező egyházak gyá-
molitása. 

b) Szuperintendens urak illő díjazása, cse-
kélyebb fizetésű  lelkészek javadalmazása. 

c) A lelkészek özvegyei és árvái ínséges 
sorsának némi enyhítése. 

VII. Az elől megnevezett prot. egyházkerü-
letek alólirt meghatalmazottjai, a? ekként körülirt 
ajándékozást és adományokat hálás szívvel fogad-
ván, ezen magasztos eszmének s intézkedésnek, 
illetőleg a kitűzött célnak, mindenben megfelelni 
kívánván : az ezen pótszerzödésben körülirt s ki-
tett feltételeket  teljesitni Ígérjük s azokat min-
denben elfogadjuk." 

(Következnek az aláírások, Budapesten 1877. 
márc. 20.) 

A bizottság által az egyházkerületekhez meg-
küldött leltár szerint ezen alapítványhoz tartozik : 

hold • öl 
1) Fegyverneken . . . . 2639 1210 
2) Tisza-Roíf-Gyendán  . . 2732 830 
3) Nagy-Kürün . . . . 2228 460 
4) Kőteleken 2814 910 

Összesen : 10405 210 
mely területnek '%0-ed része, vagyis 3330 hold 
tisztán az alapítványé; továbbá : 

hold • «1 
5) A szentiványi pusztán . 1983 320 
6) Dévaványán 8497 336 

Összesen: 10470 656 
melynek '%1,-ed része, vagyis 4188 hold hasonló-
kép az alapítványé. 

E szerint a „Baldácsy-alapitvány" kétség 
alatt nem álló illetéke fekvő  birtokban 7518 kat. 
hold, jobbára első minőségű föld.  Ebez járul je-
lentékeny gazdasági felszerelés,  épületek, királyi 
kisebb haszonvételek stb., melyeket 1876. nov. 
15—21. napjain, — mint említőnk — az illetékes 
karcagi kir. törvényszéknek egy kiküldött bírája, 
az egyházkerületek birtokába tényleg átadott; u. 
m. (csak néhány főbb  tételt említve) Fegyverneken 
2 urasági lak, Tisza-Roff-Gyendán  a kis kastély; 
számos tiszti lak; dohánypajták; dohánymivelés-
hez való szárító készülékek; az összes jószágok-
ban 7000 darab birka, 200 sertés, sat. sat. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

1 vetőmag hamisításáról. 
— K. Gy. után közli: Kadich. — 

Sokszor hallunk földmivelőktől  panaszt, hogy 
vetése, melyet a legnagyobb gonddal vitt véghez, 
nem mutat fel  kellő sikert, vagy hogy épen kárba 
ment minden munkája, költekezése, melyet ez 
irányban értékesíteni akart. Tudjuk azt is, hogy 



e panasz sokszor megtalálja alapos okát a termé-
szet szeszélyességében, a hirtelen változó rosz és 
káros időjárásban, mely a füldmivelő  népnek ne-
hezen kiheverhető károkat okoz; de megtörténik 
igen gyakran, hogy az emiitett káros befolyású 
időjárás nélkül is, a legjobban előkészített talaj-
ban ugyanazon eredményt lát a munkája közben 
sokszor veritékcs földmivelő,  mint ama előbbi eset-
ben. S ha ekkor kihallgatjuk a reménycsaltat, leg-
többször a vetés idejére és módjára vonatkozó 
babonás dolgok véghez nem vitelét sorolja elő az, 
vagy Isten büntető kezét látja, mely elérte végre 
őt is az olyan rosz emberiség miatt. Hogy is ne ? 
hiszen ő jó magot vetett földébe,  melyet kellő 
gonddal megmivelt, öntözött és a többi 1 

A panaszos előadásainak aztán hiszünk is, 
meg nem is. Sarkaljuk azonban, hogy csak mun-
kálkodjék, hogy ne csüggedjen, hisz az Isten majd 
megáldja fáradságos  munkáját; de legtöbbször nem 
tudunk, mert nem tudhattunk alapos útbaigazítást 
adni a panaszlónak. 

Ezek előre bocsátása mellett, azon biztos 
reményben, hogy hazám földmivelő  népének egy 
kis szolgálatot teljesítek, szerkesztő ur engedel-
méből, alább felhívom  az érdeklettek figyelmét  egy 
oly körülményre, mely termelőink által kell, hogy 
figyelmen  kivül ne hagyassék. 

A vetéshez, a föld  helyos megmivelése stb. 
mellett, hogy a hozzáfűzött  remény teljesüljön, 
okvetlenül szükséges a jó vetőmag. Sokszor függ 
aztán ettől a vető és egész családja jó- és rosz-
léte. Kell ennélfogva  a termelőnek ismernie a ve-
tőmag minőségét, s e tekintetben különösen, ha 
mástól kénytelen azt beszerezni, sokszor félreve-
zetésnek van kitéve. A vevőnek nem csupán arra 
kell ügyelnie, hogy tiszta-e, friss-e  a vetőmag, 
képes-e a csírázásra, hanem még sok más körül-
ményre is. Mig a nagyobb szemű vetőmagnál, 
mint gabonánál eg f̂Sörü  szemlélés mellett meg-
győződhetünk annak tulajdonságairól, addig nem 
tehetjük ezt az apró szemű magvaknál, lóherfé-
léknél. Nem tudhatjuk megítélni, vájjon ez apró 
magvak megérdemlik-e az érettük kiadott, vagy 
kiadandó pénzt. 

Azon nehézség, mely a könnyű megitélhetés 
elé tolul, gyakran okozza azt, hogy a kereskedé-
sekben vett apró szemű magvakkal megcsalatunk. 
E csalódás vagy abban rejlik, hogy a mag sok 
gaz, fű  és dudva vagy élősdi növények magvaival 
— a lóherénél stb. az aranka magjával — van 
keverve, vagy pedig szándékos hamisítások eszköz-
lik, mely esetben a vetőmaghoz hasznavehetetlen 
magvak, vagy homok és kavics kerertetnek. 

Ama számos visszaélés és károsítás, melynek 
a gazda a magvételnél ki volt és ki van téve, 
eredményezte, hogy Németországban Nobbe indít-
ványára, legelőször 1869-ben Tharandtban s más 
országokban is „kísérleti állomásokat" léptettek 
életbe, hol mindenféle  vetőmagot tisztasága és csí-
rázó képessége tekintetéből csekély díjért meg-
vizsgálnak. 

Ezen „kísérleti állomások" (Saamen-Controll-
Stationen) derítették föl  azon hamisításokat, me-
lyek eddig egészen ismeretlenek voltak, s melyek 
komolyan veszélyeztetik a magkereskedést. 

(Vége köv.) 

K Ö Z E G É S Z S É G . 

A gyermekek nagy halandósága és a 
minta-gyermekápoldák. 

— Irta dr. Roth Mátyás hasonszenvi orvos Londonban. — 
(Vege.) 

Mi  módon lehet  a gyermekek  nagy halandóságát 
megkisebbíteni  ? 

Legfőbb  orvosságunk a nagy halandóság ellen 
a nevelés; mert ez egyszersmind a legnagyobb 
ellensége is a tudatlanság- és előítéleteknek és e 
szerint az a gyermekek ápolása körül igen fontos 
szerepet játszik. 

25 évvel ezelőtt már javasoltam, hogy mű-
velt egyéneket szükséges a gyermekek ápolására 

oktattatni és e végből egy női egészségi társula-
tot kell létesíteni. 

Ha művelt nők készséggel áldozzák föl  ma-
gukat betegek ápolására, nincs ok miért ne szen-
teljék idejöket hasonlólag gyermekek ápolására is. 
Nem lenne-e jobb és háládatosabb munka ily mó-
don megakadályozni a gyermekek megbetegedését, 
mint várakozni az ápolással addig, mig azok majd 
betegek lesznek ? Sok szorgalmas és jól nevelt nő 
igy jutalomra érdemes foglalatosságot  nyerhetne, 
ha az egészséges gyermekeket észszerűen ápolná. 

Több év óta foglalkozom  magam is a gyer-
mekek észszerű testi nevelésének behozatalával és 
nem régen Brightonban tartott társadalmi tudo-
mányos kongresszuson ennek első lépéséül a minta-
gyermekápoldák felállítását  jelelém ki, melyek ösz-
szeköttetésben lennének a tauitónő-képezdékkel, 
de sajnálattal vagyok kénytelen kijelenteni, hogy 
sem a kormány tanügyi osztálya, sem a londoni 
parlament, sem más iskolai hatóság nem gondolt 
az észszerű testi nevelés fontosságával,  jóllehet a 
népség testi hanyatlásának szomorú képét tünteti 
elő azon egyetlen körülmény is, hogy az emberi 
test magassága 1845 óta feltűnően  alábbszállott, 
mert mig az említett esztendőben 1000 besoro-
zandó közül csak 105 volt 5 láb 6 hüvelyken alól, 
már 1876. évben több mint háromszor annyi és 
számszerint 364 volt e test magasságán alul ma-
radott, minek folytán  az újoncoknak magasságát 
le kellett szállítani 5 láb 4'/j hüvelykre és a ka-
tonakötelezettség korát 25 évtől 30-ig meghosz-
szabbitani. Mindaddig azonban, mig az észszerű 
testi nevelés ily elhanyagolt állapotban van, nem 
lehet nagy reményünk egy minta-gyerinekápolda 
felállításához. 

A min t a-g y e r m e k á p o l d a legfeljebb  12 
kis csecsemő számára lenne berendezve. Ezek vagy 
árvák, vagy olyanak lehetnének, kiket a szülők 
vagy elhagynak, vagy őket ellátni nem képesek, 
az ide hozatott csecsemők észszerű s a tudomá-
nyok mai álláspontjára fektetett  elvek alapján 
lesznek felnevelendők;  szükséges, hogy legalább is 
500 köbláb levegő jusson egy-egy kisdedre és 
hogy az elhasznált lég kipótlását szellőztetés utján 
gyakran lehessen eszközölni. Valóban, a szellőzte-
tés, jó táplálék és a legnagyobb tisztaság ilyen 
minta-gyermekápoldának legfontosabb  három fő-
tényezője, mely ápoldákból kell hogy iskolák vál-
janak, hol művelt egyének vagy minden fiatal 
anyák, nagy leányok, tanító- és nevelőnők, kisded-
óvók és gyermekdajkák a gyermekek helyes ápo-
lása- és gondviseletében észszerű és gyakorlati ok-
tatást nyerhessenek; nemkülönben az itt ily mó-
don kiképzett egyének is mint jövő iskolamester-
nők és nevelőnők a közéletben terjeszthetnék és 
gyakorlati érvényre emelhetnék az ott szerzett is-
mereteket és tapasztalatokat. 

Nálunk az első és ily alapra fektetett  minta-
gyermekápolda Brightonban lőn felállítva,  ennek 
hasznos tevékenysége és máshol való utánzása a 
közönség philantropikus közérzületétől függ.  Or-
vostanulók legyenek kötelezve látogatni ezen mín-
taápoldákat, hol jelesebb orvosaink és más az ápo-
lás és felügyelethez  értő szakegyéneink időközön-
kínt a gyermekek egészség- és élettanában is ad-
hatnának egyes taufolyarookat. 

Ezen módon és irányban is lehet a közmű-
velődést előmozditaui és ennek előmenetelével meg 
lehet majd könnyebben gátolni is a vérszerintiek, 
vagy az arra nem valók összeházasodását és ezen 
és más célszerű intézkedések által elhárítani a 
gyermekek kora halálozását, vagy életben mara-
dás esetében a hosszantartó kinos szenvedéseket. 

„ H a s o n s z e n v i Közlöny." ' 

L E V E L E Z É S . 

A törvényszéki teremből. 
(Fenyitőtigyi végtárgyalás a sz.-udvarhelyi kir. törvényszék-

nél 1877 évi májushó 12-ikén.) 
E l n ö k : Flórián János, kir. tvszéki elnök. 
B í r á k : Illyés Ferenc és Surdu Sándor, kir. 

tvszéki bírák. 

J e g y z ő : Tamási Péter, kir. joggyakornok. 
Vád ló : Diémár Károly, kir. alügyész. 
V é d ő : Márton János, ügyvéd. 
S z a k é r t ő k : Dr. Szabady Ferenc és dr. 

Mezei Ödön, orvosok. 
V á d l o t t : Galgóci István, nagy-ajtai szülo-

tésü, 28 éves, jól megtermett, izmos és erős egyén. 
Kiuézése szőke. Foglalkozására nézve csizmadia, 
5 gyermek atyja, kik közül 3 mostoha. Erkölcsi 
bizonyítványa Sz.-Udvarhely város tanácsától na-
gyon rosz, amennyiben szilaj, rosz indulatu és ve-
rekedő egyén képen volt ismeretes. 

T a n u k : Rápolti Károly és neje, ifj.  Bodó 
Ferenc, Márk Zsigmond, Szeles Ignác, Berked 
Fflrenc  és neje, Orbán István és neje, Dócé Mózes 
lámpagyujtogató, Orbán Mihály városi rendőrszolga, 
Kis Mihály, Koronkai Lajos és Boér Pál. 

A vádhatározat szerint vádlott 1876 évi dec. 
13-ikára viradólag 7 órakor a Rápolti Károly 
kocsmájában, illetőleg annak kijáró folyosó  ajtójá-
ban, Tibád Péter sz.-udvarhelyi fazakas  mestert, 
egy zsebkéssel balfüle  táján ejtett szúrással, ille-
tőleg vágással halálra sebezte. 

Vádlott, lei tisztességes polgári öltözetben 
foglalt  helyet a vádlottak padján, egy börtönőr 
fegyveres  őrködése mellett, elnök felhívására  elő-
adja a tényt, mely a tanuk vallomásával kiegé-
szítve, következő: 

Vádlott és Tibád Péter legelőször, közvetlen 
a tény előtt, összetalálkoztak dec. 12-én d. u. a 
Szebeni János kocsmájában, hol vádlott Tibád Pé-
tert egy pohár borral megkínálta. Tibád ezt elfo-
gadván, viszonzásul azon asztalra, melynél vádlott 
foglalt  helyet, egy fél  liter bort tétetett. E kocs-
mából, nem együtt, eltávoztak és éjfél  után újból 
találkoztak a Rápolti József  bor- és kávéincrésé-
ban, hol egymással talán nem is beszéltek. Innen 
is eltávoztak, de nem együtt és összetalálkoztak 
ismét, s most már az esemény színhelyén a Rá-
polti Károly bormérésében. Tibád egy olyan asz-
talnál foglalt  helyet, melynél már több vendég ült. 
Vádlott pedig másodmagával (Koronkai Lajos ta-
núval) egy másik szögletben levő s csak 2 egyén 
számára rendelt asztalkánál. A mulató szobában 
több asztal mellett mindössze taláu 15 egyén Í3 
mulatott minden zavar nélkül egészen addig, mig 
azon asztal társasága, melynél Tibád is ült, dano-
láshoz nem kezdett; ami a többi vendégre s ezek 
közt vádlottra nézve is hatással volt. E hatás 
vádlottnál visszatetszésben és visszatorlú irányban 
nyilvánult, amennyiben, tanuk vallomása szerint, 
vádlott olyan dalra kezdett, mely a Tibádék fel-
fogása  szerint rájuk nézve sértő volt; ami szóvál-
tást idézett elő. E szóváltás annyira ingerelte a 
kedélyeket, hogy többen vádlottat megfogták,  hogy 
erőszakkal eltávolítsák. Ezt Rápolti Károly házi-
gazda közbelépte akadályozta meg. Ez eset után 
lecsendesedtek, s vádlott — társa után, ki a tett-
legesség kezdetén elsietett — maga is eltávozott; 
de csak rövid időre, mert körülbelül reggel 5 óra 
felé  újból visszatért. Ez alkalommal, miután a 
Tibádék asztalánál egy hely időközben megürült, 
vádlott ez asztalnál akart helyet foglalni.  De Ti-
bád elutasította; mi újból heves szóvitát idézett 
elő köztük.'Egymásnak a lezajlott képviselő vá-
lasztások alkahnávali kortes szerepeiket hányták 
szemükre, legkivált azzal ingerelvén egymást, hogy 
azokat, kiknek érdekében korteskedtek, meg nem 
engedhető és aljas kifejezésekkel  illették. Vádlott 
ezután visszaült előbbi helyére, a kis asztal mellé, 
s megrendelte a szolgálónak, hogy az ablakfüggönyt 
húzza félre.  Ezt a háziasszony, ki — férje  6 óra-
kor elutazván — átvette a vendégeket, nem en-
gedte meg az utca felé,  mivel már viradott; ha-
nem csak a kijáró folyosó  felé.  Mindezek után 
azonban vádlott nem sokáig ült a bormérésben, 
hanem amint hallotta, hogy Tibád haza készül, 
észrevétlenül eltávozott. 7 óra körül Tibád is el-
indult; s ekkor vitetett végbe-azon tény vádlott 
által, mely egy negyedóra múlva az egész város 
előtt köztudomásúvá vált. Alig lépett ki Tibád a 
szobából, hogy a folyosó  ajtóján át az utcára men-



jen, rögtön visszatért — vérbe borulva, mely ha-
talmas sugárral ömlött elő füle  mellől. Vádlott a 
folyosó  ajtójában várta, hol mintegy félóráig  állott 
lesben, — mint ezt tanuk vallották, — s egy 
iszonyú döféssel  fogadta.  Tibád visszatért a bor-
mérésbe azon szavakkal, hogy őt Galgóei megölte. 
Vádlott pedig futásnak  eredett; de messze nem 
mehetett, mert Tibád társai által hamar elfogatott. 

Tibád d. e. l h \2 órakor, az orvosi segély 
dacára is, meghalt; mert a szakértő orvosok hi-
vatalos alakba foglalt  véleménye szerint a tény 
után már 5 perc múlva késő volt az orvosi segély, 
az elvérzés megakadályozható nem lévén. 

Tárgyalás rendén vádlott szüntelen azt hang-
súlyozta és kivánta elhitetni, hogy a tényt részeg 
állapotban, tehát nem tiszta elmével és józan el-
határozással hajtotta végre. Tanuk pedig egyhan-
gúlag oda nyilatkoztak, hogy csak jó h ú s b a n 
volt, mikor mindenki ura tetteinek. A tett szín-
helyén, hol éjfélután  3 órakor és nem részegen 
jelent meg, mindössze 1 liter bort másodmagával 
s azután egyedül '/» ' i t e r és két adag fekete 
keserű kávét ivott meg. A tett előtt Befkeci  és 
neje tanuknál járt s ugy nyilatkozott nekik, hogy 
ma fazakas-halál  lesz. Orbán István és neje ta-
nuktól pedig, kiknél szintén a tett előtt egy fél-
órával fordulta  meg magát, érzékeny bucsut vett. 

Vádló kir. alügyész, ezeknek az ő részéről 
is megtörtént előadása után, orgyilkosság bűnté-
nyével vádolta a vádlottat és indítványozta, hogy 
a kir. törvényszék e bűntényben bűnösnek mon-
daná ki és Ítélné el életfogytiglani  súlyos börtönre. 

Védő ügyvéd azonban nem látta az orgyil-
kosság s még a gyilkosság bűntényét sem bebizo-
nyítva. A halált, mondá, nem a szúrás, hanem a 
beállott és meg nem akadályozott elvérzés okozta, 
ő e bűntényt csak súlyos testi sértésnek, legfön-
nebb emberölésnek tekintené. Kérte is a törvény-
széket, hogy a bűntényt eként minősítve, a bün-
tetést csak 2 évre szabná; tekintettel vádlottnak 
5 kiskorú gyermekeire is. (E perc volt csak az, 
melyben vádlott, ki mondhatni végig dacos maga-
tartást tanúsított, elérzékenyedett és könyezett.) 

Vádló nem fogadta  el védő ügyvéd azon ál-
lítását, hogy a halált nem a szúrás, hanem az el-
vérzés okozta; mert azon esetben, ha valaki ugy 
üttetnék fejbe,  hogy halálos agygyuladást kapna, 
a bántalmazó nem volna fenyíthető,  mert az áldo-
zat agygyuladásban halt el. Ragaszkodott vádjához 
s kérte az élethossziglani elitélést. 

Védő ügyvéd megjegyzése után visszavonult 
a törvényszék és egy félórai  tanácskozás után az 
eluök kihirdette az ítéletet, melyszerint vádlott az 
orgyilkosság bűnténye alól felmentetett  és miután 
emberölés bűntényében bűnösnek találtatott, te-
kintve a súlyosító körülményeket, 10 évi, heten-
ként egyszeri böjttel szigorított fogságbüntetésre 
elmarasztaltatott. 

Vádlott, ki fejét  megmenekültnek látta, egész 
elbizakodottság hangján jelentette ki, hogy az Íté-
let ellen fellebbez.  Vádló kir. alügyész is felhívást 
jelentett be. 

A nagy hallgatóság előtt folytatott  végtár-
gyalás reggeli 10 órától esti 7 óráig tartott. 

X 

X Az országgyűlés május 17-én elnapoltatott, 
az elnökre bízatván annak mikorra leendő össze-
hívása. 

X A heti és mult heti nagy mérvű esőzések 
és árvizek mind a kő-, mind a vasúti közlekedést 
országszerte tönkretették. Balázsfalva  és Kis-Ivapus 
között 1990 méternyi vasút vált járhatlanná. E 
miatt hírlapokat már egy hét óta, csak tegnap 
este kaptunk; mivel most is csak a posta- és 
személyszállítást sikerült helyreállítani. Amint ér-
tesülünk, megyénk bardoci része is egészen viz 
alatt áll. Szomorú kilátások fűződnek  az ily kö-
rülményekhez. 

= A legújabb hírlapok megerősítik, a törö-
köknek Szuchum-Kálénál és annak elfoglalásával 
az oroszokon aratott fényes  diadalukat. 4000 orosz 
esett el. Más oldalról a törökök is elveszítették 
Ardahán erősséget GO ágyúval. 

= A sz.-udvarhelyi r. kath. főgymnasium  ifjú-
sága a nagyszeg feletti  bükkösben f.  évi májushó 
17-én táuccal egybekapcsolt zártkörű tavaszi mu-
latságot tartott. — Kár, hogy a délutáni eső egy 
kissé megzavarta. 

X A napokban érkezett le a m. kir. belügy-
miniszter urnák azon határozata, melylyel az ud-
varhelyvárosi tisztújítást általánosságban és rész-
leteiben — a választás ellen benyújtott föllebbe-
zésekkel és a megye-törvényhatósági közgyűlésnek 
a rendőrkapitánysági választást megsemmisítő ha-
tározatával szemben — jóváhagyta. E szerint te-
hát Solymosy Károly polgármester, Csép Samu 
rendőrkapitány és Szemeriay Lajos első tanácsos 
— a megválasztásuk ellen benyújtott folyamodvá-
nyok dacára — hivatalaikban megerősíttettek. 

X Solymosy Károly polgármester, szabadság-
ideje letelvén, körünkbe visszaérkezett. 

= Számadó közlemény a reáliskolai zenekar 
javára f.  év május 14-edikén rendezett műkedvelő 
estélyről. Az összes bevétel, köszönet mellett ide 
számítva mélt. Ugrón Lázárné ő nga részéről be-
küldött 2 frtot  és tek. özv. Korondi Mózesné urnő 
1 frt  felülfizetését:  93 frt  20 krt tesz. Ez összeg, 
levonva belőle a 33 frt  26 krra menő, ezen es-
télyre fordított  alkalmi költségeket, oly módon 
fordíttatott  a reáliskolai zenekar javára, hogy be-
lőle 11 frt  60 kr készpénzül folyt  be pénztárába; 
48 frt  34 krral pedig a Fankovich tanár által, 
Váró és Suppan tanárok segédkezésével készített 
díszletek anyagairól szóló még fedezetlen  számlák 
egy része kifizettetvén,  a zenekar megnyerte a ké-
szítőktől a díszletek birtokjpgát a következő fel-
tételek alatt: 1. Hogy a díszletek, alkalmazásuk-
kor, mentől kevésbbé legyenek rongálással fenye-
getve: bármikor leendő legelső használatuk alkal-
mával egy megadott terv szerint hozzájok alkal-
mazott s velők birtokegységet képező emelvény 
és szinpadváz készíttessék. 2. Csak oly előadások-
nál használtassanak, melyeknek rendezésében a 
zenekar felügyelője,  vagy a készítőknek egyike 
részt is vesz, vagy legalább a díszletek kezelését 
felelősség  mellett személyesen vezetni vállalkozik. 
3. Az ízléses összhangzásra és stylre való tekin-
tetből, mint amelyek a készítők fáradozásainak 
célpontjai valának, a díszleteknek a részletes in-
veutariumban megjelölt correspondens részei csak 
együttesen használtathassanak. 4. Minden előadás-
nak, — melyhez a díszletek a kitett feltételek 
mellett használtatnak, — b r u t t ó , vagy ha a ze-
nekar felügyelője  beleegyezik: előirányzott bevéte-
léből 20u/o a birtokos zenekar pénztárát illesse. 
5. A díszletek készítői jogot tartanak fenn  arra, 
hogy azon esetre, ha Udvarhelyt egy alapszabá-
lyokkal biró állandó műkedvelő társaság alakulna, 
a díszletekhez való birtokjogot a zenekartól egész-
ben vagy részben visszavehessék s ugyanezen mér-
tékben, a zenekar kártalanítása mellett ily társa-
ságra átruházhassák. Közli: S u p p a n Vilmos, 
a reáliskolai zenekar felügyelője. 

= Kapcsolatban e közleménynyel fogadjon  el 
tek. szerkesztő ur köszönetet azért a figyelemért, 
hogy ez estélyről is — valamint az április 28-
adikiról — tudósítást közölt (M. J. tollából), olyant, 
mely egészben véve műkedvelőkre nézve annyival 
hízelgőbb, mert a szokásosnál kritikusabb mérté-
ket használ. De szíveskedjék helyet engedni annak 
a megjegyzésnek is, hogy mind a két tudósítás, 
már berendezésével és cekonomiájával is igyekszik 
lehetőleg figyelmetlen  és udvariatlan lenni a nő i 
„műkedvelők" iránt. Ezt az udvariatlanságot 
aztán durvasággá keni fel  az egyik tudósításnak 
egy meggondolatlanul konf idens ,  — a másik-
nak egy i g a z t a l a n u l durva megjegyzése, ami-
lyent rosz néven és számba nem venni lehetne 

talán akkor, ha M. J. tudósító magát megnevezi 
vala, humorának forrása  iránt magyarázatot adva. 
Tisztelettel a szerkesztő ur iránt, V á r ó F e r e n c 
k. i. Suppan Vi lmos k. i. 

* A Szt-lstván-társulat a püspöki jubileum al-
kalmából latin nyelven irt hódoló és üdvözlő fel-
iratot intéz a pápához, Simor hercegprímás, Ká-
rolyi György gróf,  Ciráky János gróf  ós Tárkányi 
Béla aláírásával. Az üdvözlő sorok velinpapirra 
irvák szines és aranyozott betűkkel. Az irat va-
lóban művészi kivitelű borítékban nyugszik. A bo-
ríték sima vörös bagaria-bőrből készült, előlapja 
aranyozott arabeszkekkel van díszítve; közepén 
köralaku ezüst medaillonban a pápai szék szín-
aranyból készült jelvényei, a tiara és a kulcsok 
emelkednek ki; fölül  fehér  kereszt, alul a magyar 
címer látható. A boríték címlapjának belső része 
finom  szattyán béléssel van ellátva, melyen apos-
toli kettős keresztet jelképező ötven kimetszés lát-
ható; minden ily kimetszés egy-egy husz frankos 
aranynyal van kitöltve, s igy a boríték összesen 
ezer frank  aranyat tartalmaz. A művészi kivitelű 
boríték Mehner Vilmosnál készült. 

* Megjelent és alulirtnál megrendelhető: „A 
h a t o d i k n a g y h a t a l o m , vagy: a modern 
sa j tó ." Jelige: Ne nyúlj darázsfészekbe;  Ha nyúlsz, 
markolj jól bele. Üss, csak hallgass meg. — Tar-
talom : 1. A sajtó. 2. Az irodalmárok. 3. A sajtó-
üzlet. 4. A sajtóüzleti morál. 5. A sajtó és az ál-
lam. 6. A sajtó és az egyház. 7. A sajtó és a tu-
domány. 8. A sajtó és a társadalom. 9. Általános 
elbutulás a napi sajtó által. 10. Sajtószabadság. 
11. Segély. 12. Utóhangok. — Nagyobb nyolcad-
rét, 11 iv. Ára 1 frt.  — Az igazság és rend ba-
rátai kéretnek e munka ajánlására és terjesztésére. 
A megrendelendő példányok postafordultával  bér-
mentesen küldetnek. Hat példányra egy tisztelet-
példány. — Budapest, II. ker. Bécsi kapu-utca 
605. sz. Toipor Ferenc, gfmn.  tanár. 
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Tisztabuza, egy hektoliter 
Elegybuza „ „ 
Rozs „ „ 
Zab „ 
Törökbuza „ „ 
Pityóka „ „ . £ 
Széna kötetlen, egy métermázsa © 
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Alomszalma 
Tűzifa,  egy köbméter . . 
Marhahús, egy kilogramm 
Sertéshús „ „ 
Szalonna „ „ 
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