
UDVARHELYI KÖZMIVELŐDÉSI, KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HETILAP. 
Előfizetési (lij 

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

Egyes szám ára 10 kr. 
Megjelenik minden szombaton este. 

Ilirdetmén.yrii.j: 
Ötven Q centiméternyi területen megférő  hirdetmény ára 

első beigtatáskor 50 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. 

Bélyegdij minden beigtatáskor 30 kr. 
M e l l é k l c t d i j : Százától 1 frt  40 kr. — A dijak előre fizetendők. 

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

Előfizetési  felhívás! 
A második félév  közeledése alkalmából 

tisztelettel kérjük lapunk pártolóit előfizetéseik 
megújítására. 

Az előfizetési  mennyiségek lapunk hom-
lokán olvashatók. 

Sz.-Udvarhely, 1877. jun. 30. 
Szalcács  Mózes,  Becsek Dániel, 

laptul. és fel.  szerkesztő. kiadó. 

Balázsfalvi  testvéreink érdekében. 
. . . Szegénynek drága kincs a hit, 
Tűrni és remélni megtanít: 
S néki, mig a sir rá nem leheli, 
Mindig tűrni és remélni kell! 

Arany. 

Hogy az i s t e n h i t minő drága kincse 
az emberi kebelnek, tudja minden ember, 
akinek valaha omlottak könyei. 

S hogy a közös, az együttes i s t e n i t i s z-
t e l e t milyen jótékony, megnyugtató, fölemelő 
hatással van lelkünkre, tapasztalják mindazok, 
kik részt szoktak venui a nyilvános isteni-
tiszteletekben. 

Népünk alapjában val lásos , bármeny-
nyit rongálja is ez egyik legszebb tulajdon-
ságát korunk többféle  hivatalos és nem hiva-
talos intézkedése, szokása, rendtartása. 

® 1 E © 
V é r s z e r z ő d é s . * 

\ Emlékszem jól! Egy rémes éjszakán, 
Hogy születésem átkait sirattam, 
A sátán egyszerre csak felbukott 
Elém a mélyből, váratlan', hívatlan'. 

} Az iszonyattól jéggé merevedtem, 
Aztán úgy érzém : velőm lángol, ég. 
— Sápadva néztem rettentő lólábát, 
Arcát, forogva  villogó szemét. 

Kékszin' tűzrózsák szikráztak nyomába, 
Vörös volt rajt' a kalpag és a mente; 
Fekete tollát, mely hosszan lecsüngött, 
A temető-szél kacéran lengette. 

Igy szólt: „Lássuk ! a lét zord játékában 
Minő szerepet osztottak neked? 
Bölcsőd a nyomor egy könyjét ringatta, 
Érzéssel vertek meg az istenek; 

Koldus-lelkednek gazdagságot adtak, 
Szivedet jónak, nagynak alkoták, — 
De néma vagy, — nem tudnak kincseidről, 
Ajkad csak megtört, csukló hangot ád! 

Jársz-kelsz a hideg árnyak tömegében, 
Mint az elitélt, magán, hangtalan; 

• Mutatvány a szerző sajtó alatt levő kötetéből, 
mely legközelebb fog  megjelenni a Petőfi-társaság  könyv-
kiadó vállalatában. 

A vallás-erkölcsi élet kifejlődésének  pe-
dig h á r o m helyiségét lehet megkülönböztetni, 
u. m. a családot, az i sko lát és a tem-
plomot. E három szentély inditja, fejleszti 
s erősiti isten hitünket, s aminő hitünk 
van, olyan az erkölcsünk, egész emberi mi-
voltunkat pedig erkölcsünk szabja meg. 

A család, iskola és templom e 
szerint legelső rendű befolyással  vannak arra, 
hogy az ember isten képére t eremte t t 
emberré legyen. 

De a föld  m. e. ezer millió embere nem-
zetekre van oszolva, s minden öntudatra 
ébredt nemzet féltékenyen  őrzi saját megis-
mertető jegyeit — nemzet i ségét . Sőt 
talán nem tévedünk, állítván, hogy korunk 
épen a nemzetiségek élethalálharcának zűrza-
varos kora. 

Pedig a nemzetiség indítója, fejlesztője, 
erősítője gyanánt is bizton elfogadhatjuk  a 
családot , i sko lát és templomot. 

Midőn tehát a családot , i sko lát és 
templomot segítjük, nemcsak az embert 
segítjük emberré lenni, hanem támogatjuk 
tüzetesen magát a nemzetet is. 

Hogy minden nemzet első sorban magá-
ról igyekszik gondoskodni, ezt neki az önfen-
tartás ösztöne parancsolja. 

Magyar nemzetünknek is van ezer gondja, 
de legelső az élet. Erdély nagy részében 

Ki látná, hogy e szörnyű némaságnak 
Egy alvó, fényes,  szép világa van?! 

Ki jönne hozzád s nem ismerve hangod' 
Ki mondhatná ezt: „Hallom! Értelek!" 
Csak egyet tudnak, azt, hogy nyomorult vagy, 
És e tudattal megelégszenek. 

Küzdesz, nagyokra törsz — de jaj! hiába! 
Rajtad csak én segíthetek magam : 
E haláljáték szilaj drámájának 
Csomója, titka kezeimbe' van! 

Lépjünk hát frigyre!  Alkum gazdaggá tesz 
S amit díjul kívánok : oly kevés! 
Azt mondom : „láss!" s egy szebb világ lesz 

álmod, 
Ragyogó, bájos, ábrándos, mesés. 

Szédülni fogsz  a fénytől  és pompától, 
Mely itt minden kis zúgból rád nevet; 
Érezni fogsz  örömöt, mélyen fájót 
S fájdalmat,  mondhatatlan édeset; 

Csodákba lépsz, melyeknek bája sokszor 
Diadalt ül magán az ördögön; 
Feloldom lelked kisértet-bilincsét 
S szived jéglapját szikrákká töröm; 

Nyugalmadért: lázt, harcot, szenvedélyt és 
Örökkön élő, égő kínt adok; 
A földi  üdvök múló csillámáért 
Soha nem múló Yágyat, bánatot, 

pedig a régen úgynevezett Tuhutum vagy 
Hétvármegye földén  épen a nemzet élete van 
igen sok ponton megtámadva. 

Nem lehet célunk ezúttal eme véremésztő 
sebeket sokaságukban fölmutatni,  de egy fájó 
sebet meg kell jelölnünk, és ez a balázs-
falvi  reformátusok  egyházközsége . 

Hogy miként lett semmivé a papi és 
tanitói lak az iskolával egyetemben, s e miatt 
minő veszély fenyegeti  a c s a 1 á d o k a t is : 
megirta elég világosan ama gyülekezet tiszte-
letes papja. 

Nincs az a nap, hogy ama városon me-
gyénk valamelyik gyermeke keresztül ne men-
jen. Saját szemeivel is szerezhet magának 
mindenki tudomást. 

Azért atyámfia!  gondolj iszonyú elha-
gyatottságban élő balázsfalvi  testvéreidre, s 
ha van jótékonysági filléred,  tedd az oltárra. 

Szerkesztőségünk is elfogadja  kézbesítés 
végett a nyilvánosan nyugtázandó adományokat. 

Szakács  Mózes. 

k O z h i y e l ó d é s . 

Esdő szózat. 
Balázsfalva,  május 25. 

Midőn e lapok igen tisztelt olvasóinak be-
cses figyelmét  az alább leirt eseményekre felhi-

És lelkedért e hárfát,  melyet itt látsz 
Kezemben s melynek oly szép hangja van! 
Alig érinted könnyű húrját, zendül 
És mintha élne, sír, nyög hosszasaa; 

Édes dalszóval panaszolja el majd 
Az eddig néma, mély fájdalmakat 
S úgy érzed, hogy a lágyan rezgő hangok 
Siró zenéje szívedből szakad, 

Hogy hangja: hangod, zokogása: könyed, 
Fel-felsikoltó  búja: sóhajod 
S van végre társad, kinek érző lelkét 
Elveszve bár, de mindig áldhatod!" 

„Oh! add e hangszert, hadd beszéljek!" — 
szóltam 

S fájdalmas,  kínos gyönyörtől remegve 
Odavetettem gyorsan nevemet 
A kiterített, ócska pergamentre. 

Endrödi  Sándor. 
F ő ú r i je l lemvonás. 

A „Hon" írja: 
Id. gróf  Ká ro ly i István ez év november 

18-án tölti be életének 80-ik évét. A nemes gróf 
nagyszámú tisztelői a nevezetes napot fényeseu 
akarják megünnepelni, s az ország minden lakosa 
bizonyosan meleg részvéttel fogja  az kisérni. Ér-
demesnek tartjuk ez alkalommal közleni a „Ma-
gyar korona" következő elbeszélését, mely a nemes 
gróf  számtalan jótettei közül egyet elevenít föl: 

Sza lay László meghalt s családját szomorú 
anyagi helyzetben hagyta. E tárgyról beszélgettek 
a nagy halott temetésén s különösen Eötvös, az 



vom, épen nem akarom saját szerencsétlenségemet 
is mind felsorolni.  Legyen elég csak annyit fölem-
lítenem, hogy ez idő szerint — mint pap — egy 
évre kibérelt 150 forintos  házbéres házban lakom, 
mely házbért egyházam a legjobb akarat mellett 
sem fog  csak egyharmad részben is fedezhetui. 

Váltaimra nehezült tehát e terüh is s fájda-
lom épen most, midőn az árviz menthetetlenül 
összerontotta a hosszuaszói malmot is, melyből ha-
vonként két napi malomváinom volt, s melyből 
évenként 200 forint  haszonbért kaptam, mint oly 
összeget, mely egész évi jövedelmemnek nagyobb 
és biztosabb felét  tette. 

Mit tartozik ide, hogy ezenkívül még mennyi 
és minő károm'volt? jól tudom, hogy mindenkinek 
megvan közülünk saját gondja, terhe, aggodalma. 
Félre tehát saját aggodalmainkkal; hordozza min-
denki a maga terhét; elcsüggedni férfiatlanság. 

Ha azonban eddig átugrotta is a szives ol-
vasó soraimat: legyen szives ezentúl egészen átol-
vasni és rajta egy pár percig gondolkozni. 

Ezen folyó  hó 18-án éjféltájt  — mint a lopó 
— ablakaimon tört be a Nagy-Küküllő árja, s 
alig menekülhettünk a ház hijjára, hol egy egész 
hétig félelem  és aggodalom között laktunk. Ter-
mészetes, hogy papi házam falai  ki- s bedüledez-
tek, gazdasági épületeink tetemesen megrougáltat-
tak, tanitói lak és iskola (melyet csak a mult év 
őszén zsendelyeztettünk be a Dézsi-féle  kegyhagyo-
mány egy évi kamatjának is ráfordításával)  nagy 
mértékben használhatlauná váltak. Ezen szomorú 
dologban még az a metsző gúny is ott áll, hogy 
a balázsfalvi  papi és tanitói lak az ottani érsekség 
szomszédságában van. Egymásmellett laktunk te-
hát, csakhogy egyik alól, másik felül  a dombon. 
Igy is jó lett volna; mert a mult években kölcsön 
vett pénzzel s ez államsegélyből nyert pár száz 
forinttal  lehánytuk a félszázados  szalmafedelet  az 
épületekről s ezáltal az ellentétet a szomszédság 
épületei között némileg elsimítottuk. Jelenleg a 
telek pusztán áll; a mi telkeink kerítéseit elhordta 
az ár, épületeit használhatlanná tette s az egész 
telket szép vizarányosan, félméter  vastagságú iszap-
pal bevonta. 

Ezen nehéz sorsán a balázsfalvi  egyháznak 
mulhatlanul segítenünk kell! Részemről már lé-
pést tettem arra, hogy az ottani görög kath. főis-

elhunyt kebelbarátja, felemlité,  hogy Szalaynak egy-
ezer frtos  váltója volt másnap lejárandó s nincs 
fedezet  sehol. K. némán hallgatta ezt. Másnap kora 
reggel azonban a gróf  titkára jelentkezett Eötvös-
nél. íróasztala mellett találta a nemes bárót, le-
vert liangulatbau, amint épen Szalay László ira-
tainak rendezésével foglalkozott.  „Egy sürgős le-
velet hoztam méltóságodnak gr. K. I. méltóságától." 
B. Eötvös felbontja  a levelet. „A boldogult Szalay 
László örököseinek, az elhunyt jeles történetíró 
iránti régi tartozás lerovásául" — egy ezer frtos 
volt hozzá mellékelve. (Szalay tudniillik évek előtt 
egy jeles munkát irt gr. K. I. egyik elődjéről.) 
Mintegy felvillanyozva  ugrott fel  Eötvös Íróasztala 
mellől. Az öröm sugara cikázott végig szép tüzes 
szemein és arca merengő vonásain. „Köszönöm, 
édes jó Bossányi, köszönöm. Mondja meg grófjá-
nak, hogy azonnal siettem H.-hoz annak a bizo-
nyos váltónak kiegyenlítésére." És felöltője  után 
nyúlt volt, hogy kiegyenlítse elhunyt barátja ama 
sok aggodalmat okozott tartozását. „Bocsánatot 
kérek, báró ur! majd elfeledtem,  hogy a váltót is 
magammal hoztam gr. K. I. megbízásából kiegyen-
lítve. Van szerencsém méltóságodnak kézbesíteni!" 
Eötvös dobogó keblére szoritá Bossányit, grófjá-
nak jó szellemét és a nemes tettek mezején buzgó 
munkását, két drága köny perdült végig a nemes 
arcon, s megilletődéstől alig jutott szóhoz: „Mondja 
meg a grófnak,  ő egy va lód i főnemes.  A leg-
nemesebb szív. Tőle tanulom ismerni a gazdagság 
becsét." A nagy Eötvös ezen elismerése bizonynya 
a legszebb jutalom volt. 

colától — melynek malomgátja tette tönkre tel-
künket s épületeinket — egy a mi templomunk-
hoz közel első alkalmas telket, akár örökáron meg-
véve, akár taxára adva, akár csere utján előnyös 
föltételek  mellett kinyerjük; de arra, hogy szegény 
egyházam maga erején oda iskolát, tanitói és papi 
akot építhessen — még remény sincs! 

Azon körülmény, hogy Balázsfalva  központ-
ján fekszik  Hosszuaszó és Tür filiális  egyházaink-
nak, meg az, hogy az ottani fényes  papsággal 
szemben valakinek — mint én 18 éve teszem — 
mégis csak képviselnie kell a református  státust: 
mulhatlan kötelességemmé teszi nyíltan és őszintén 
felszólalni  és elmondani, hogy szeretett nemzetisé-
günk, vallásunk ezen védpontja is elveszett, ha 
rajta közös erővel nem segitünk. 

Építsünk azért oda három szerény hajlékot: 
iskolának, tanítónak és papnak. Ezek nélkül ott 
nincsen megtartásra való erő. 

Szomorú egy nóta biz ez, épen, mint akár a 
hunyadmegyei magyaroké; de ha anyaszentegyhá-
zunk világi és papi képviselői e dolgot figyelemre 
méltatva, otthon, küldőiknek elmondják, megma-
gyarázzák, akkor lehetetlennek hiszem, hogy ezen 
lealázó helyzetből ki ne vergődhessünk, annyival 
is inkább, hogy ez ügy mindnyájunk által szere-
tett, imádott nemzetünké, vallásunké. 

Bátorkodom azért mély tisztelettel fölhívni 
ezen sorok minden olvasóját, példaadással, buzdí-
tással, kegyes adományaikkal hassanak oda, hogy 
ezen szegény, szerencsétlen egyházon segítve le-
gyen. Kinek Isten módot és szivet adott, ne vonja 
meg filléreit  ez ügytől; mert különben mindnyá-
junkat a vallásos közöny és lágy melegség oly vádja 
érne, melyet ott az utolsó ember is minduntalan 
nyakunkba zúdíthat. Én még egy kerek évig ki-
állom e védtelen hely megőrzését azon erővel, 
melyet hosszas közlegénykedésem alatt meggyüj-
töttem, azontúl — egyedül — nem fogom  birni! 

A reménylett segély gyűjtésére egész tiszte-
lettel felkérem  e lapok öt. szerkesztőjét, föl  mind-
azon ügybarátokat, kiknek velem együtt a jövőben 
reményök van! Br. Bánffy  Jenő ur ő nagyságát 
pedig, mint traktusunk egyik főgondnokát,  kitűnő 
gazdát, praktikus építtetőt (már azon oknál fogva 
is, hogy Baíázsfalván  úgyszólván mindennapos) arra 
a szívességre instálnám, kegyeskedjék elvállalni ez 
ügy vezetését, elfogadni  a hozzá intézett kegyes 
adományokat és azokról annak idejében a nagyér-
demű közönség előtt számolni. 

Ágoston  Mózes, 
„Erd. prot. közlöny." ev. ref.  pap. 

A m é h é s z e t köréből . 
A méhcsaládot  alkotó  méhek  és  ezeknek rövid 

természetrajzi  ismertetése. 
(Vége.) 

Második az a n y a m é h . 
Egy másik neme a méheknek az anyaméh , 

mely egymaga képes szaporítása által a méhcsalád 
csodálatraméltó, titokszerü szervezetét létrehozni 
és föntartani. 

Minden életképes méhtörzsnek mulhatlanul 
egy főnöke  kell hogy legyen, mely tenyészképes-
sége vagy szaporasága miatt a n y a m é h nevet 
visel és mivel ez kitűnő e g y e d i s é g é n é l fogva 
a legfőbb  és leghatalmasabb tényezője a méhcsa-
ládnak, k i r á l y n é n a k is neveztetik. 

Ha jó állapotnak és egészségnek örvend az 
a n y a m é h vagy k i r á l y n é , ugy felvirul  a méh-
társaságban a gyönyörű szép és üde társadalmi 
élet, ugy éled a munkakedv és fennáll  a jó rend; 
de ha beteg, vagy valami kártékony befolyás  bé-
nította erejét és rendeltetésének nem tud megfe-
lelni, vagy történetesen kipusztul a kasból: elesik 
a munkakedv, felbomlik  a jó rend, pusztulásnak 
indul a társaság, s végre egészen kivesz. 

Rendszerint a lak belsejében, hol őt az ő 

testörségét képező számos munkásméhek környezik, 
ül, és azt csak párosodáskor, mi a kason kivül és 
egyszer mindenkorra történik, és rajzás idején 
szokta elhagyni. 

K ü l s ő l e g hosszú testalkat, világos szinö 
külső, rövid szárnyak, sárga, hosszú lábak és fú-
lánkolástóli tartózkodás ismertetik; bel isin er-
ve i : utótestén a ké t p e t e f é s z e k  (tojástartó), 
a t o j ó c s ő és t e r m é k e n y í t ő hóiyag.esa. 

S z a v a vagy h a n g j a kétféle  : hegyes t ü-
t ü t t ö l é s és tompa kvak-kvakkogás , melyek 
rajzási idényben hallhatók a csöndes esti és reg-
geli órákban. Az anyaméhnek e tütüttölése, vagy 
mint mondani szokták s í r á sa , kivált az utóra-
joknál legbiztosabb jele szokott lenni a közeli raj-
zásnak. 

Bizonyos sajátságos átható szagja is van min-
den anyaméhnek, mely a méhcsalád minden tagját 
áthatja és ezen anyai szagtól való áthatottsága a 
méhtörzsnek, azon tényből észlelhető leginkább, 
miszerint a méhek saját lakukat megérzik, az ide-
geneket megismerik és az anyátlan kasokat itt-ott 
felkeresik. 

Az a n y a m é h h i v a t á s a : vezetni a méh-
család háztartását és nyári idényben szaporítani 
azt, ama rendkívüli szaporasága által, mely csak 
neki sajátja. 

Az anya m é h hát legfőbb  egyénisége, lelke, 
vezére a méhtársaságnak, mert ő egyedül abban, 
f ö n t a r t ó j a  és i g a z g a t ó j a a társadalmi élet-
nek és rendnek. 

Kora és é l e t t a r t a m a , méhészeti szem-
pontból mindig számba tartandó. T e n y é s z k é -
p e s s é g g e l rendszerint csak három éves koráig 
bir, midőn tavaszszal és nyári idényben naponként 
3000 petét is képes lerakni, átlag véve pedig 
40—70 ezeret is petézik. De e tenyészképesség 
vagy szaporaság ezentúl korával csökken és ha 
tenyészképtelen lesz s hivatásának nem tud meg-
felelni  : a munkásméhek által kiöletik, vagy néha 
ki is vesz a kasból. Csoda-e hát, ha ama nagy 
számú tojások lerakásában elgyengül az anyaméh, 
s é l e t t a r t a m a alig terjed 5—6 évre? 

H a r m a d i k a h e r e . 
Harmadik nemét a méheknek a h e r é k ké-

pezik, melyek inkább rajzási idényben találtatnak és 
működnek a kasban. 

A h e r é k r e kétségkívül nagy szükségük van 
a méheknek, mi onnan is észlelhető, hogy minden 
életképes inéhtörzss, a szaporodási vagy rajzási 
ösztön fölébredése  következtében számos hímnemű 
méhet készít, melyek h e r é k n e k , ko t l ó vagy 
k ö l t ő m é h e k n e k is neveztetnek és számuk 
rendes állapotban és körülmények közt egy méh-
családban vagy kasban 1500—2000-re mehet. 

A herét a munkásméh- és királynétól külső-
leg szőrös fekete  teste, kerek feje,  két nagy sze-
me, vastag dereka, fulánk  nélküli tompa utórésze 
és kirepülése alkalmával hallható nagy zsibongása 
különböztetik meg; bel r é s z e i közül nagy élő-
g y o m r á t említhetni inkább, melyben méz- és 
himporból pépet készít a méhfiak  számára. 

A herék t eendő i , melyek egyedül a méh-
család szaporítására vonatkoznak, ezek: 

1. Fiatal anyák termékenyítése, vagy az 
azokkali párosodás, mi a kason kivül és pedig 
e g y s z e r m i n d e n k o r r a történik. 

2. A méztakaritási és viaszkészitési idényben 
a szükséges hévmérsékletnek a kasbau való fön-
tartása, s az anyaméh magzatainak (a méhfiaknak) 
édes anyai gyöngédséggel való növelése és ápolása. 
Innen magyarázható azon tény, miszerint a méhek 
rajzási idéuyben némi előszeretettel viseltetnek a 
herék iránt. 

De ezen herék vagy hímek a szaporodási 
ösztön csillapulta- s a méhlegelő fogytával,  midőn 
már fiatal  anyák termékenyítésére nem szüksége-
sek, s a méhfiak  ápolása is megszűnt: a munkás-
méhek által tápszer-kímélés tekintetéből még ősz 
elején kiűzetnek vagy kiöletnek és igy élettarta-
muk körülbelül csak 3 hóig tart. 



Amely kasban tehát rajzás után a herék 
rendkívül elszaporodnak, vagy pedig őszig nagyobb 
számmal mutatkoznak, az a kas a n y á t l a n s á g o t 
árul el. Az a p r ó h e r é k elszaporodása is mindig 
a méhcsalád, vagy az anya hiányossága jeléül 
vehető. 

* * 

Háromféle  faja  van hát a méheknek, úgy-
mint : m u n k á s m é h e k , a n y a m é h és h e r é k ; 
ezek együtt alkotnak egy tükélyes méhcsaládot 
vagy méhtársaságot, s együtt működve képesek 
önmagokat szaporítani és nemöket föntartani; 
azért, ezek tökéletes ismerete mindenek előtt 
szükséges, mert ez az okszerű méhészet kezdő 
betűje. 

Itt már a munkásméhek ház i és mezei, 
vagy bel- és leül működése ik következnek és 
szolgálnak inegbeszélési tárgyul; de ezekről jövő 
alkalommal. Bence András. 

Egészségügyi aprósúgok. 
ív. 

Ismertebb  ásványos gyógyvizeink. 
(Vége.) 

2. Ilomoród, Kiruj és Lobogó az oláhfalvi, 
Székelyfüred  a lövétei határon v a s a s tartalmuk 
által tűnnek fel.  Mindeniknek vegyalkata, párosul-
va a klimatikus kedvező viszonyokkal, a megye 
lakóinak kiszámíthatatlan előnyére vannak, és sok 
betegségeknél a külföldi  fürdők  használatát nél-
külözhetővé teszik. 

Vegyalkatuknál fogva  az égvényes vasas 
v i zekhez tartoznak, s hatásuk egyenlő, s né-
mely esetben sikeresebb a franzensbadi,  sternbergi, 
rohicsi, bártfai,  szliácsi és balatonfüredi  hason 
vegyalkatu források  vizénél. Havasi, balzsamos, 
fenyőszurkos  légkörük által azonban messze túl-
szárnyalják minden hasonalkatu társaikat. 

Haszonnal, sőt némely esetben nagy sikerrel 
használhatók ezen vizek a gyomorhurut s emész-
tési gyengeség, havi tisztulási rendetlenségek, vér-
szegénység és hasonnemü más betegségeknél, kü-
lönösön a lábbadozó hagymázas, vagy más kimerítő 
betegségből üdülőknek utógyógymódul. Vérszegény-
ség és átalános gyengeségnél minden tekintetben 
rendezett életmód és az utasítások gondos meg-
tartása mellett a homoródi a lsó for rás  és a 
székelyfüredi  ivó-forrás  hatását csodával hatá-
rosnak tapasztaltam nem egy esetben. Megjegyzem 
mindenesetre azt, hogy az időviszonyok is kedve-
zők kell hogy legyenek, hogy a gyógyvizet élvező 
mozgásában, s az üde hasznos levegő használatá-
ban nem szabad hogy gátolva legyen, s lehetőleg 
minden tényezőnek kedvező befolyással  kell 
bírnia. 

Miután ezen fürdő-intézetek  közül különösön 
Homoródra évenkint több betegeimet szoktam 
utasítani, s a jelzettem alsó forrás  vizét még haza-
hozatva is szoktam a szenvedőkkel használtatni, 
megjegyzem, hogy azt én átalában minő utasítás 
mellett szoktam használtatni. Nagy szerencsétlen-
ség az, hogy Homoródon nincsen rendes fürdő-
orvos, s igy apró részletekben kell a rendelő or-
vosnak utasításokat adni, s még az esetlegekről is 
lehetőleg előre gondoskodni. 

Ámbár a víznek vegyalkata s a fenyves  légkör 
javallaná, de én tüdőbajban szenvedő beteget soha 
sem utasítok a homoródi fürdőre.  Okaimat is el-
mondom : Homoródon a reggeli gyógymódot már 
nagyon korán meg kell kezdeniük a vendégeknek, 
miután a források  körül a fenyvest,  sőt minden 
fát  kiirtottak, s igy már 8--9 órakor a sziklás 
talajon visszaverődő nap hősége a mozgás melletti 
kúrát károssá tehetné. Ezért már azon időben 
fedél  alá szorul a vendégsereg, s ott kell marad-
nia majdnem a nap hanyatlásáig, vagy nagyon 
messze kellene menni, hogy árnyat lelhessen. A 
kora reggeli levegő oly magas fensikon  a mell-
betegnek nem előnyös; ezért én, mert a mellbeteg 

fürödözését  épen kárhoztatom, oda mell- vagy 
tüdőbeteget nem utasítok, mert az említettem ok 
mellett, az ott elvonuló országút pora is károsan 
hat, s nekem módomban volt látni, hogy az oda 
utasított mellbeteget a tüdővérzési roham miként 
lepte meg a fürdőben,  s miként kellett azt gyó-
gyítás helyett félhaltan  hazaszállítani. Ezért, aki 
mell- vagy tüdőbajbau legkisebb gyengeséget hi-
szen vagy érez, az kerülje a Homoród vizét és 
fürdőit,  legyen azon fürdő  meleg vagy hideg. 

Vérszegény, sápkóros, terhes betegségből láb-
badozó, idült gyomorburutban szenvedőknek az 
országban alig van kedvezőbb és hasznosabb he-
lyük, mint a homoródi, kiruji és székelyfüredi 
gyógyhelyeken. 

Ezek keljenek minél korábban s a napnak 
nagyobb részét, ha az időjárás engedi, töltsék a 
szabadban, a melegebb időben felkeresve  a hűsebb 
fenyvesboritotta  helyeket. 

A vérszegények és gyengék használják Ho-
moródon az alsó forrást  italul, a gyomorhurutban 
szenvedők a felső  kut forrását.  Rendesen reggeli 
kúrát szoktak inni. Ám legyen, de ezen esetben 
ne terheljék magukat meg vízzel túlságosan. Én 
leghasznosabbnak tartom, ha a beteg a vizet egész 
nap haszaálja, szomjúságtól ugy, mint legalább fél 
vagy egy óránkint. 

Ezen fü rdőke t ,  ha nem nagyon gyenge a 
beteg, használja mindenki hidegen, mert ekkor 
annak hatása gyorsabb és biztosabb. Ha a gyen-
geség miatt ezt a beteg egyelőre nem tehetné, 
lassan szoktassa magát fokonkint  a hideg für-
dőhöz. 

Én betegeimnek utasításul szoktam adni, 
hogy első hé t en fürödjenek  Homoródon a felső 
tükörfürdőben  napjában egyszer, reggel 5 perctől 
fokonkint  15 percig felvive  a bennülést, máso-
dik h é t e n ugyanezen fürdőben  kétszer fürödje-
nek naponkint, és pedig délután is hasonló módon 
megszokni mint a reggelit. A h a r m a d i k h é t e n 
reggel fürdik  a beteg az alsó tükörfürdőben,  s 
magát a szokott módon a vizhez szoktatja. Dél-
után még marad a felső  fürdőben.  A negyedik 
hé ten reggel és délután is az alsóban fürödik. 
Vízből kiszállva, nagyon hamar és jól kiszárítani 
a bőrt, a beteguek félóra  hosszat minden fürdés 
után mérsékelten mozognia kell, vagy ha gyenge, 
annyi ideig egy pamlagon heverni. 

A táplálkozást illetőleg utasítani szoktam 
betegeim ezen részét a bő és könnyen emészthető 
ételekkeli táplálkozásra, s mérsékelt boritalra. A 
gyengébbeknek megtiltom a vizitalt reggeli előtt, 
mig nem kezdenek erősödni. Étkezni átalában el-
fáradva,  vagy azonnal fürdés  előtt, vagy kevés 
idővel azután nem engedem. Étel után 3—4 óra 
multán lehet fürödni,  s fürdés  után 1 óra teltével, 
ha a test ki van nyugtatva, bátran lehet enni. 

Nagy áldás lenne a megye lakói számára, 
ha Oláhfalu  közönségét rászorittathatnák, hogy 
ezen fürdőhelyét  saját érdekében ugy, mint a kö-
zönségében jó rendbe hoznák, mert igy a mint az 
van, áldás helyett nem egyszer átokká válik a 
szenvedő emberiségre nézve. 

Székely für  ed vegyélemzésére és hatásának 
ismertetésére is nagyon rátelt volna már az idő. 

3. A l ö v é t e i s ó s-b o r v i z név alatt ismert 
ásványos forrásvízben  a megye oly vegyalkatu vizet 
bir, mely nem csak hasonló, hanem sikere által 
tul teszen a seidschützi, seidlitzi, friedrichshalli, 
ivándai, budai és tűri hason vegyalkatu vizeken. 

Nálunk a budai ke'serüvizért foly  ki a me-
gyéből sok pénz. Részemről valamint a lövétei ugy 
a más hason vegyalkatu vizeket sem igen szoktam 
használtatni betegeim által, miután nagyon is rit-
kák azon esetek, melyekben ily erős oldó hashajtókra 
lenne a mi viszonyaink között szükség. 

Haszonnal alkalmazható a lövétei sósborviz 
aranyeres bántalmak, máj- és léptultengés és abból 
származott bajok ellen. 

Láttam használtatni idült hörghurutban is, 
de ha pillanatnyi könnyülést okozott is, de állandó 
javulást nem igen láttam. 

Akinek szüksége is lenne rá, helyesen cse-
lekszik, ha nagyon is mérsékelve használja, mert 
különösön dugulások esetén rendesen még nagyobb 
szorulást szokott hagyni maga után. Épen ilyképen 
hatván minden glaubersós viz vagy vegyiték, mi-
után helye nálunk szelídebb oldókkal hasznosab-
ban pótolható, csak nagy szükségben ajánlanám. 

4. A s z o m b a t f a l v i  Sz ej ke fürdő  és 
a mellette felbugyogó  ivóforrásban  a h i d e g ké-
nes v i zek olyan nemét birja a megye, mely a 
Pierrefonds,  Lubien, szobránci stb. vizekhez lát-
szik hasonló hatásúnak. 

Ugy értesültem, hogy a források  vegyileg a 
mult évben vizsgáltattak volna meg. Hogy még 
eddig az közre nem adatott, abban a tulajdonos 
látja a közönség mellett a nagyobb kárt. 

Én csodával határos hatását láttam csuzos, 
köszvényes bántalmakban, a görvélykórban és hü-
désekuél a fürdőt  hidegen használva. 

Helyesen veszik igénybe az ily betegséggel 
bajlódók. Használati utasítást legcélszerűbbet fog 
adni a fürdő  házi orvosa. 

5. Volna még a ke r e sz tu r-fiatfal  vi 
sósfürdő,  de ez még annyira kezdetleges, hogy 
csak a közel szomszédság használja. 

L. J. 

L E V E L E Z É S . 

Helyreigazító  és  köszönetnyilvánitó  közlemény 
a helybeli  jótékony  nőegyesiilet  részéről. 

Sz.'UdvarhcIy, jun. 31. 
E lapok 24-ik számában „Csicseralji" leve-

lező, ámbár nem akar mellőzőnek s figyelmetlen-
nek látszani, mégis az talált lenni .bizonyos tekin-
tetekben. Ugyanis a nőegyesületnek egyik hason-
lóan érdemes alelnökét mellőzi; a rendezők közül 
mellőz tevékenyen résztvett úrnőt, t. i. D. J.-nét; 
tanácsadásában mellőzni óhajtja a szegényeket, 
pedig azok segélyezése első s főcélja  e nőegyesü-
letnek ; figyelmetlen  volt oly tárgyban is, amit 
nem nevezünk meg, nehogy valaki félreértse  s 
magyarázza azt; mellőzte az alapszabály tanulmá-
nyozását, miszerint minden bevételnek Va'da tö-
késittetik (e célból levelező számára egy példány 
alapszabály a t. szerkesztőségnél ezennel le van 
téve, Csicseraljinak címezve, legyen szíves elvi-
tetni), de van eset arra is, midőn mulatsági egész 
bevételt is tőkésített a választmány, mint p. o. a 
közvacsora jövedelmével történt, tehát figyelmetlen 
volt erről is tudomást szerezni, valamint arról is, 
hogy nagyobb szabású célokat is mozdított elő e 
nőegyesület, u. m. a célba vett helybeli gyermek-
óvoda részére 211 frt  41 kr, a Deák Ferenc em-
lékszobrára 60 frt,  az árvízkárosultak javára 75 
frt,  az országos kisdedóvoda részére évenkint 6 
frt  tagsági dijból már befizetett  18 frtot,  s a tö-
rök sebesültek részére 20 frt,  összesen 384 frt 
41 kr adományával; a szegényeknek tiz alkalom-
mal eddigelé együttesen kiadott e nőegyesület 5G2 
frt  11 krt, mert ez a megerősített alapszabály 
szerint főcélja  ez egyesületnek, s épen azért nem 
teszi s nem is teheti ennek mellőzését; de azért 
is, mert a szegénynek az a kevés is hogy mily 
jól esik, ezt csak az tudja, aki volt szegény; és 
azért is végre, mert a mostani nőegyesület jóté-
konyságát mért ne érezzék, ha kevés mértékben 
is, a mostani szegények? a mostani időbeli áldo-
zatból mért ne részesüljenek a mostani szegények ? 

Ezen jun. 10-iki mulatság alkalmával volt a 
bevétel összesen 107 frt  28 kr; költség 58 frt 
G2 kr; igy tiszta jövedelem 48 frt  GG kr. Ezen 
bevételi összegbe felülfizettek:  Ugrón Lázárné 
1 frt  50 kr, Konc Lajosné 1 frt,  Sebesi Ákos 
50 kr, Solymcsi Jánosné 1 frt,  Flórián János 
50 kr, Gorgiás György 1 frt,  Szentiványi Lász-
lóné 50 kr, Laukó Albert 50 kr, Ádám Albert 
50 kr, Váró Verenc 50 kr, Máthé Lajos 50 kr. 

Mátrai B. Béla színművész ur a jun. ]2-iki 
színi előadáskor bevett tiszta jövedelmet, 31 frt 
40 krt, mely nőegyesületünk javára volt előre is 



fölajánlva,  átadta ezen egyesület pénztárába ; fo-
gadja érette a jeles szininüvészpár szíves köszö-
netét e nőegyesületnek. * 

A rendező bizottság nevében : 
Zajzon  Ferencné, 

egyl. jegyző. 
* Arról, épen levelezőnktől vett értesülés alapján, 

nyugodt lélekkel biztosithatjuk a nagyon tisztelt j ó t é k o n y 
nőegy le te t , hogy a megjelölt mellőzési tévedések nem 
annyira figyelmetlenség-,  mint feledékenységből  származtak. 

Szerk. 

IRODALOM. 

Megjelentek : 
1. „Magyarország  történelme."  Irta H o r v á t h 

Mihály. Az uj dolgozat második bővített kiadása. 
Első füzet.  Ára 1 frt;  n. 8.-r. Tiz ív. Budapest, 
Franklin-társulat. 

Ezzel kapcsolatban felhívjuk  olvasóink figyel-
mét a Franklin-társulat következő értesítésére : 

„ H o r v á t h M i h á l y „Magyarország  törté-
nelme" cimü nagy munkája — melynek második 
bővített kiadása 1871-től 1874-ig nyolc nagy kö-
tetben megjelent — nem szorul ajánlgatásokra vagy 
dicséretre. Általánosan el van ismerve, hogy a 
magyar nemzet szép történetét senki sem ecsetelte 
még oly hiven, tárgyilagosan, oly széleskörű szak-
jártassággal és oly művészien szép előadással, mint 
veterán tudósunk. Épen ezért, hazánk ezen legter-
jedelmesebb történetiratának, egy rnivelt magyar em-
ber házából sem szabadna hiányzani. Azonban a nyolc 
kötetes nagy műnek az ára 30 forint,  s eddigelé 
a munka csak együttesen, egészében volt megsze-
rezhető. Sok rnivelt magyar embernek kellett emiatt 
nélkülözni könyvtárából irodalmunk e drága gyön-
gyét, mert tudvalevő tény, hogy számos képzett 
egyén van, aki bármily irodalmi műért sem képes 
egyszerre 30 forintot  kiadni. E körülményt tekin-
tetbe véve, határoztuk el, hogy minél több tör-
ténetkedvelő számára megszerezhetövé tegyük nagy 
történetírónk e legnagyobb alkotását. A fenemli-
tett kiadás nyolc kötetét ennélfogva  felosztottuk 
30 füzetre,  melyekből havonként két-két füzet  fog 
kiadatni. E füzetek  egyenként megszerezhetők. 
Egy-egy 10 ivre terjedő füzet  ára 1 frt.  A rész-
letenként való beszerzésnek ezzel tág tere nyílik, 
s ezentúl csekélyebb megerőtetéssel juthat bárki is 
a becses mű birtokába." 

Helybeli könyvkereskedésünk is ajánlkozik 
közvetítőnek. 

2. „A tűzoltóA  tűzoltás s tüzoltóintézménynek 
elméleti és gyakorlati ismertetése, tekintettel főleg 
hazai viszonyainkra. Kézikönyvül közigazgatási 
hatóságok, községi elöljárók, egyletek s ügybuzgók 
részére irta Adamovich Ádám, ügyvéd, a komáromi 
önkéntes tűzoltó-század parancsnoka. Ára 1 frt. 
A szerző tulajdona. Komárom, Siegler Károly 
nyomdájából. 1876. 

T a r t a l m a : Előszó. I. rész. A tűzvész. A 
tűzoltás elmélete. A) Előző intézkedés. B) Mentés, 
C) Oltás. A tűzoltóság jelenlegi állapota. A tűz-
oltóság mint intézmény. A) A tűzoltó-egylet. B) 
Működő tűzoltók. A tűzoltóság szervezete. Mászok. 
Szivattyúsok. Rendőrök. Vezénylet. Szervezet. Ru-
házat. Szolgálat. Fegyelem. Szertár. A tűzoltóság-
nak viszonya a helyhatósághoz. Segédintézmények. 
a) az oktatás, b) gyakorlat, c) tornahelyiség, d) 
vizsga, e) őrtanya, f)  működők pénztára, g) zene-
kar, h) irat- és könyvtár. A tűzoltó-szövetség. 
II. rész. Tüzrendőri intézkedések, a) épitkezés, 
b) vízmedencék, c) elővigyázati rendszabályok, 
d) utóintézkedések, e) ellenőrzés, f)  őrség, g) tüz-
oltószerek, h) biztosítás. Általános tűzoltási szabály-
zat. — III. rész: Tűzoltó szerek. Oltó szerek. 
Bontó szerek. Mentő szerek. Hágcsók. Biztonsági 
szerek. Vegyes szerek, — IV. rész : Alakittassék-e 
s hogyan tűzoltóság? Az alakítás. Költség. Mellék-
let. A rév-komáromi tűzoltó-egylet alapszabályai. 
Tüzrendőri szabályzat Komárom sz. k. város ré-

szére. I. Általános határozatok. II. A tűzvész meg-
gátlása. III. Tűzoltási intézkedések. IV. A tűzvész 
alatt és utáni intézkedések. V. Bírságok. Szolgá-
lati szabályzata a komáromi önkéntes tűzoltóság-
nak. Magyar- és horvátországi tűzoltó-egyletek 
1876. év végén. 

Ajánljuk tűzoltóink figyelmébe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Miniszterelnökünk a képviselőház jun. 26-iki 
ülésében azon általánosan megnyugtató nyilatko-
zatot tette, hogy: „Ausztria-Magyarország lekötve 
semmi irányban sincs. Külügyi politikánknak egyet-
len vezéreszméje, egyetlen irányadója az osztrák-
magyar monarchiának érdeke, kizárásával minden 
ellen- és rokonszenvnek." 

— Mind a három csatatéren omlik a vér. 
Ázsiában a törökök eredményesen vivnak. Monte-
negró is, hir szerint, sok vereséget szenvedett, de 
még nincs vége a viaskodásnak. A dunai csataté-
ren is megindult az öldöklés. E hónap utolsó he-
tében Brailánál átmentek a muszkák Dobrudzsába. 
Más pontokon is próbálták, de még eddig nem 
sikerült. 

X Kémfogás.  E hét elején Oláhfaluból  egy 
23—24 éves, jó kinézésű, érdekes, barna ifjú  em-
bert hozott be két csendőr a helybeli kir. törvény-
székhez, kit az oláhfalvi  rendőrség a homoródi 
fürdőn  rajzolgatás közben fogott  el. E gyanús fog-
lalkozású egyén még gyanúsabbnak tűnt fel,  mi-
kor a kimotozás alkalmával egy iratcsomag s ut-
hálózási rajzok találtattak nála. Három rendbeli 
öltözet volt rajta. Legalól egy rendbeli magyar 
ruha, ezen felül  fekete  salon-öltözet és rajta egy 
inkább tűzoltói, mint közönséges öltözetnek mond-
ható szürke ruha. A mostani rekkenő meleg idő-
járásban e megfoghatatlan  öltözködést még emelte 
különösségben az, hogy alatta 5 ing volt. Pénz 
csak egy krajcár találtatott nála. A törvényszék, 
mint netaláni politikai vétkest, az alispánhoz ki-
sértette, hol is vallatás alá vétetett. A magyar 
nyelvet a legszebben beszéli, ezenkívül tud néme-
tül és franciául.  Megvizsgált iratai közt egy igen 
szép nyelven irott magyar proklamáció volt a tö-
rökök mellett a székelyekhez intézve; ezenkívül 
több szépirodalmi mű, költemények és elbeszélések. 
Állítása szerint Deutsch Albertnek hívják, magyar-
országi, szegedi születésű, végzett technikus, Bras-
sóban a kir. adófelügyelő  mellett dijnok, s ezen-
kívül önkéntes tűzoltó. Azelőtt ut- és hidépitészeti 
vállalkozó volt; de hallván Brassóban, hogy a ke-
leti vasút- és a héjjasfalva-csikgyimesi  útvonalon 
munka mutatkoznék, onnan eljött. Várakozásában 
csalódott; de Kereszturt hallotta, hogy Zetelakán 
a községi jegyzőnek egy segédre volna szüksége, 
ott járt és keresett munkát; ott sem kapott. Ek-
kor ment Homoródba, hol elfogták.  Az alispán 
távirt Brassóba, honnan a rendőrkapitány a fogoly 
állításait megerősítette, azon hozzáadással, hogy 
mikor Brassóból eljött, a tüzoltóegyletnek egy pár 
tüzszerszámját nem szolgáltatta be. Ennek folytán 
az alispán — foglyot  — két csendőrrel Brassóba 
kisértette. 

= A székelyegylet ez évi nagygyűlését, mint 
halljuk, városunkban szándékozik tartani. Vidéki 
választmányunk nevében az elnök meg is hivta 
a központi választmányt, mi fölött  ez legközelebb 
dönteni íog. 

= A székelyegyleti első takarékpénztár üzle-
tét most lényegesen kiterjeszti, miután pesti bankhá-
zak 300 írtnál magasabb tárcaváltóit leszámítolják. 
Kilátás van, hogy az első hazai takarékpénztár is 
tizezer forint  hitelt nyit. Ezen intézetnek a pénz-
forgalom  élénkítése lévén főcélja,  a betevőknek a 
lehető legmagasabb kamatot adja, úgymint egy 
évnél hosszabb időre betett összeg után 8°/0-ot, 
félévnél  hosszabb időre 7%-ot, féléven  alól pedig 
minden esetben 6n/0-°t. 

X Tegnap, azaz f.  hó 29-én d. u. 3 órakor 
a helybeli önkéntes tüzoltóegylet közgyűlést tar-
tott, melyen Diémár Károly kir. alügyész parancs-
noki állásáról, s vele egyetemben a parancsnokság 

többi tagjai, azon körülmény folytán,  hogy a tüz-
oltószerek pénzhiány miatt beszerezhetők nem vol-
tak, tehát az egylet működő képességet nem nyer-
hetett, — lemondott, illetve lemondottak. A köz-
gyűlés sajnosan bár, de meghajolt a parancsnokság 
lemondásának indokai előtt és jegyzőkönyvileg 
megköszönve a parancsnokság eddigi fáradozásait, 
elfogadta  a lemondást; de egyidejűleg, hogy a tüz-
oltóegylet ügye el ne ejtessék, egy 5 tagu bizott-
ságot választott a végre, hogy azon bizottság az 
egylet ügyeit intézze és az egyletnek a működési 
képességet megszerezze, mely esetben újból pa-
rancsnokság választatnék. A bizottságba beválasz-
tattak : Solymossy Károly polgármester, Solymossy 
János, Konc András, Tamászovics Domokos és ifj. 
Kassai F. József. 

= Fülei Sz. Lajos, újonnan fölszentelt  pap, 
városunk szülöttje, első miséjét holnap, julius 1-én, 
fogja  tartani a helyi plébániai templomban, mely 
alkalommal, hallomás szerint, az uj miséző növen-
dékpap barátjai fognak  négyes karban énekelni. 

= Meghivás. A helytt állomásozó cs. kir. 
28-adik vadász-zászlóalj tisztikara nagyszerű költ-
séges tűzijáték-készletét fölajánlotta  a helybeli 
jótékony nőegyesület célja szerinti előadására; e 
tűzijáték julius 3-adikán lesz a Sósfürdő  melletti 
céllövő téren; az előadás alatt a városi zenekar 
mulattatja a nézőséget. A tiszta jövedelem félrésze 
a nőegyesület pénztára — másik félrésze  a fel-
állítandó „Valeria"-gyermekóvoda javára, forditta-
tik. Beléptidij: A két első padban egy számzott 
ülőhely 40 kr, a többi padokon egy ülőhely 25 kr, 
gyermek- s tanulójegy 15 kr, állóhely 10 kr. 
Jegyek előre válthatók t. Konc András ur gyógy-
szertárában, s az előadás estvéjén a Sósfürdő  mel-
letti bejáratnál a nőegyesület pénztáránál. Kezdete 
estve 8 óra körül, amire 3 ágyúlövés adja meg 
a jelt. Nem remélt esős vagy szeles idő esetén a 
tűzijáték másnapra halasztatik, s e nap dobszó 
mellett fog  hiriil adatni. 

— Hamis ötven forintos  bankjegyek ismertető 
jegyei: a főkép  kinézése feltűnően  fekete,  a fő-
összeg kiírásának következő szavai: „landesfürst-
lichen", „die gesetzlicher", „klingender", „ange-
nommen" és büntető paragrafus  5-ik sorában ezen 
szavak: „zu 20 jahrigen" és 6. sor „Dauer" sza-
vában a vég „r" betű feltűnően  nagyok; a papir 
a valódinál valamivel vastagabb közönséges irodai 
papiros. 

i n é i á r a k 
a sz.-udvarhelyi és sz.-kereszturi hetivásárokon. 

Tisztabuza, egy hektoliter 
Elegybuza „ „ 
Rozs „ „ 
Zab „ n 
Törökbuza „ „ 
Pityóka „ „ 
Széna kötetlen, egy métermázsa 
Alomszalma „ „ 
Tűzifa,  egy köbméter . . . 
Marhahús, egy kilogramm 
Sertéshús „ „ 
Juhhus „ „ 
Szalonna „ „ 
Hájzsir, egy liter . . . . 

frt kr frt kr 
9 8 
8 6 — 

6 30 — 

4 50 3 30 
5 50 5 — 

1 80 _ 

o 40 — — 

32 36 
— 48 — 50 
— . 24 — — 

— 72 — 80 
1 — 1 — , 

35 S i 
SS >* 
* 

p 
s. s i 

Laptulajdonos és felelős  szerkesztő: S z a k á c s Mózes. 

H I R D E T M É N Y . 


