
KÖZMIVELŐDÉSI, KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HETILAP. 
E l ő f i z e t é s i  d í j 

vidékre  postán, vagy helyben házhoz hordva  : 
Fel évre 2 frt. 
Negyed évre 1 fit. 

Kgyes szám ára 10 kr. 

Megjelenik minden szombaton este. 

H l n d c t t i e n y d i j : 
Ötven • centiméternyi területen megférő  hirdetmény ara 

első beigtatáskor 50 krajcár, második beigtatáskor 10 percent, 
harmadik és minden további bíigtatásnál 20 percent arleengedes. 

Száz • centiméter terül Jet elfoglaló  hirdetmeny ára első 
beigtatáskor 1 frt,  második behatáskor 10 percent, harmadik és 
minden további beigtatás alkalmával 20 percent árleengedes. 

Bélyegdij minden beigtuókor 30 kr. 
U f f c U é k l e l d i j  : Százától 1 40 kr. —A dijak előre fizetendők. 

A szerkesztő l a k á s a : 

Botos-utca, ref.  tanári lak, emeleti lakosztály. 

Kiadóhivatal: 

Becsek Dániel könyvnyomdája.^ , 

m 
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Előfizetési  fölhívás! 
A második félév  belépte alkalmából 

tisztelettel kérjük lapunk pártolóit előfizetéseik 
megújítására. 

Az előfizetési  mennyiségek lapunk hom-
lokán olvashatók. 

Sz.-Udvarhely, 1877. jul. 6. 
Szakács  Mózes,  Becsek Dániel, 

laptul. és fel.  szerkesztő. kiadó. 

A föld  és mi velője. 
A tőkék közt legkevesebb kamatot hajtó, 

de legbiztosabb a földbirtok.  Ennek biztos jö-
vedelmét nem lehet meghatározni, mivel a 
földmivesnek  erős tusát kell vivnia a legerő-
sebbel — az elemekkel, s ez egyenlőtlen harc-
ban az embernek még annyi segédeszköze sin-
csen, mint a nagy tengereket áthajózó bátor 
hajósnak, hanem bízván az elemek szerencsés 
közreműködésében, dolgozik verejtékező hom-
lokkal, remélvén áldást, helyette sokszor nyer-
vén dúdvát; Istenben vetett erős bizalma kö-
vetkeztében reménye nem fogyván,  mégis csak 
eltengeti családját, kifizeti  a nyomasztó állami 
terheket. 

Ezen bizonytalan, de mégis állandó élel-
met adó föld  megmivelése sok ezer mázsa 
terüh és föld  megmozditása által történik. 
•Terem a föld,  de csak ugy, ha megmiveljuk; 
a föld  és munka egy egészet képez, megtermi 
a munka gyümölcseit, ez sehol sem észlelhető 
jobban, mint a földmivelésnél,  itten egyesülnek 
leginkább az elemi befolyások  az emberi rnun-
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B n d v á r a 1 a 11. 

— Óda. -
Mért nézsz komor bérc oly mereven le ? — Tán 
Meghalt dicsőség búja emésztve dúl.. ? 
És életuntán várja a romlást 
Büszke tetőd, diadalmas ormod 1 ? 
Méltán; — kik egykor szirteden éltenek: 
A harcos apák sirbán enyésztek el . . . 
S most -— a nagy ősök pulya sarját 
Elfajulás  fene  átka tépi! . . . 

Némán tekintek sziklatetödre föl, 
Dicső Zandirhám hajdani fészke,  te ! 
S szent borzadály járja át valómat 
Hős eleink riadó emlékén . . . 

Oh, ők pihenni sírba leszálltának! 
Hol méla csöndben zordon enyészet ül 
A néma hősök szent porán: nagy 
Tetteiken a világ mig bámul... 

Te állsz magasban tarfejü  szikla csak! 
Vitéz eldődink hajdani fészke,  te! 
Szivem dobog, lelkem repes, ha 
Bérci tetődre szemem fölpillant... 

kával, a föld  tulajdonosa annak mivelőjével 
együtt képezvén egy íeljcs egészet. 

De mit érnek a n?gy kiterjedésű birtokok, 
ha hiányoznak a munkáskezek? A munkások 
hogyan "értékesítsék izmaik becsét minálunk, 
ha nincsen föld,  mit íiiveljenek? Mert, fáj-
dalom, nincsen fejlett  gyáriparunk. 

A földbirtok  tulajdonosának és mivelő-
jének egy kiegészítő egészet kell képezni, 
egyesitvén a vagyont az erővel, hogy képe-
sek legyenek a vészesidőkkel is megbirkózni; 
ez kölcsönös barátságos egyetértés, egymást 
ki nem zsákmányolni akaró eljárás által ér-
hető cl. 

Megvan minden országnak és vidékének 
gazdászati előnye és hátránya. Minálunk Er-
délyben silány a föld,  hideg az éghajlat, a 
munkáserő nagy és jó ; Moldva-Oláhországban, 
ezen gazdászati ellenfelünknél,  a föld  termő ereje 
kitűnő jó, éghajlati viszonyai kedvezők. De 
mit ér a nagy méhlus, ha nincsen munkás 
bogara ? 

Magyarország níPáin jó és bő a föld, 
de hiány van a munkáserőben. 

A székelyföld  fölösleges  munkaereje a 
dunai fejedelemségek  felé  vándorol, elősegítve 
ott azon gazdaságok termelését, melyeknek 
terményei nagyobb része hazánkban és ha-
zánkon át nyer elhelyezést, nyomván minden 
ágban gazdászatunkat. 

A munkás osztály ezen kifelé  való ván-
dorlása nem csuda, mert hatalmas csalétek 
az arany borjú, de ha ezen munkát kereső 
osztály "mozgalmát Magyarország terméketay 
síkjai felé  veszi, önmagán is jobban tud se-
gíteni, mint Romániában, de hazáján is, mert 

— Oh, mintha látnám hős eleinket e 
Bércről lezúgni harc morajába ! — S az 
ősz rabonbánok — titkos morajjal 
Méneiket hogyan áldozzák föl!. . . 

Most — nincs közülök senki..! Ki jóslana: 
E szent hazának sorsa vájjon mi lesz ? — 
S a nemzedéknek .. ? melyet egykor 
Félve, remegve uraltak milljók... 

Már rég alusszák az örök álmot a 
Dicsők, kik irtó harc riadalmi közt 
Európa-szerte, vaskarokkal 
Rettegeték az egész világot! 

Nem, ők nem élnek ! . . . Szent poraik talán 
E lenge szellő szárnyira keltenek : 
Elhagyni e szegény hazát, hol 
Nem magyar a magyar is már többé ! . . . 

Oh nemzet! hajdan mily ragyogó valál! 
S a szent hazáért ontani vért mi kész ! 
Tekintsd apáid saslaka romjait — 
S szived ez árva honért föllángol!... 

Biró Pál. 

míg a dunai fejedelemségben  annak 
dolgozik hazája kárával, addig Magyarország, 
sőt Erdély nagy részén ugy saját, mint ha-
zája javára dolgozhatik. 

A székelyegylet és számo3 igaz hazafi 
ezt törekszik elérni. Közelébb volt szerencsém 
Sz.-Udvarhelyen egy magyarországi úrral ta-
lálkozni, ki Űdvarhelymegyéből vitt cselédeket 
és szeretne a nyárára munkásokat is kapni; 
ezen urnák az eszme a székelyegylettel való 
érintkezés folytán  jött, közvetítette az ügy 
kivitelét Udvarhelymegye alispánja, az ügy 
horderejét felfogván,  erélylyel és lelkiismeret-
tel járván el benne. Merem állítani, megala-
pította gyakorlati irányát a munkát kereső 
székely erőnek, meg vagyok győződve, kö-
vetni fogják  ezen irányt még többen, s igy 
lassanként a székely munkaerő áramlása nyu-
gatra fordul,  mert ezen fönemlitett  cselédek 
kimenetele után is nagyon számos egyén je-
lentkezett hasonló szándékkal az alispáni hi-
vatalnál. * Pálffi  Dénes. 

* Most, midőn a „Székely mivelödési és közgazdasági 
egyesület" ez évi közgyűlését épen megyénk kebelében szán-
dékozik megtartani, ismételve ajánljuk a fönforgó  kérdést 
megyénk értelmiségének figyelmébe,  derék alispánunknak 
magunk részéről is köszönetet szavazván. S z e r k . 

KÖZMIYELŐDÉS. 

Leáiiyiiöveldéiiik küzvizsgálatai. 
Juniushó 27-én (szerdán) egy igen érdekes 

vizsgálatnak valánk tanúi a helybeli ev. ref.  leány-
növeldében, hol összesen 90 leánynövendék tett 
dicséretreméltó vizsgálatot. Meg voltunk kiválólag 

A p r ó s á g o k . 

Széchenyi István gróf,  ha valamit vásá-
rolt, rendesen hóna alá vette és genirozás nélkül 
vitte haza. Egykor az akadémiai ülés után, nagy 
csomaggal hóna alatt, találkozott Helmecy Mihály-
lyal. ,Nem genirozza a grófot,  e köteggel menni 
az utcán?' „Egy cseppet sem, — válaszolt Szé-
chenyi kedélyesen — hanem az jobban genirozna, 
ha ugy állanék, hogy soha se vihetnék semmit 
haza." 

* 

Popé igy nyilatkozott: Ha az uralkodók 
ittasok, az udvaroncok jókedvüeknek állítják; ha 
feketék,  barnáknak; ha bolondok, igazságszeretők-
nek; ha ostobák, ártatlanoknak. 

* 

Egy hölgy kérdé egyszer N a p o l e o n t ó l : 
,Hogy van az felség,  hogy ön annyi dicsőség után 
folytonosan  ujakat keres?" „Szépségemellett, hogy 
festheti  ön arcát ?" — feleié  Napoleon. 

* 

B ö r n e halálos ágyán feküdt.  Halála napjá-
nak reggelén mondá neki orvosa: ,Ön nehezebben 
köhög?!' — Börne bágyadt hangon feleié:  „Cso-
dálkozom ! pedig egész éjjel gyakoroltam magamat." 



elégedve a növendékek tanulásban való előhaladásával. 
Az 5 férfitanitó  és egy nevelőnő és segédnevelőnő 
oktatásában részesült növendékek szép sikert mu-
tattak föl.  Elismerésünket kell nyilvánítanunk leg-
kivált Madarász Véri k. a. tanítónőnek, ki oly 
szép és meglepő kézimunkakiállitás élvezetében 
részesítette a közönséget. Meggyőződtünk, hogy 
oly nagy előszeretettel nem hiában ápoltatik e 
kedves intézet, mert az minden tekintetben meg-
érdemli a figyelmet  és ráfordított  költséget. Fel-
tünőleg sok és szép női kézimunkát volt alkal-
munk látni e kiállításon, melyek mindarról győz-
ték meg a sürün látogató közönséget, miszerint 
igazán szerencsés a ref.  egyházközönség, hogy 
Madarász Véri kisasszonyban egy oly kitűnő kép-
zettségű és kedves bánásmódu tanítónőt mondhat 
magáénak. A növendékek nagy száma is, mi di-
csérőleg szól, határozottan ajánlja ez intézetet a 
szülők figyelmébe. 

* 
* » 

A r. kath. leánynöveldének, mely özv. Laka-
tos Jánosné fönevelőnő  vezetése alatt 6 osztályból 
áll, összesen 155 növendéke volt. Ezeken kivül 
ismétlő iskolát jártak 25-ön. A vizsgálat kezdetét 
vette folyó  évi juniushó 30-án d. e. '/a8 órakor, 
tartott este 7 óráig az iskola helyiségében. Más-
nap reggel 8—10 óráig a r. kath. főgymnasium 
rajztermében volt a zárünnepély. A mindkét alka-
lommal szép számmal megjelent diszes közönség 
sok értelmes feleletet  hallott a növendékektől, mi 
arra mutat, hogy a véghetlenül csekély tansze-
mélyzet roppant igyekezetet fejtett  ki az oktatás 
körül, A tanszemélyzet, emiitett főnevelőnőn  kivül, 
állott még Takó Béla r. kath. segédlelkészből, 
Kovács Mózes rendes tanítóból és Madarász Ma-
tild rendes segédnevelőnőből. Ezenkívül tanítottak : 
Héjjá Endre, helybeli m. kir. állami főreáliskolai 
igazgató, ki már több év óta eléggé nem méltá-
nyolható és ritka áldozatkészségből származott 
szívességből az 5. és 6. osztályosoknak, hetenkint 
2 órán, tanította a kísérleti természettant; továbbá 
Verbik Eugénia tanított, hetenkint 15 órán, 10 
önkéntes növendéket francia  nyelvre és kézimun-
kákra, külön díjazásért; és végül Petri Kata ta-
nárné tanított ez intézetből 10 növendéket, szin-
tén külön díjazásért, hetenkint 20 órán Zongorázni. 
Itt említjük föl,  hogy az intézet vizsgálatait va-
sárnap egy gyermektáncvigalom fejezte  be a Sós-
fürdőn,  melyen a nagyobb fiatalság  is igen jól 
mulatott. 

A zongorázásból, mely ez intézet vizsgálatai-
nak fénypontját  képezte, folyó  juliushó 3-án d. u. 
4—7 óráig tartatott meg a vizsgálat a tanárné 
bethlenutcai lakásán, hol a szülőkből és más ér-
deklődőkből igen szép közönség gyűlt össze. Kö-
vetkező növendékek: Borszéki Ilonka, Damisch 
Fanni, Gyarmathi Nina, Illyés Kata, Kassai Biri, 
Keszler Lotti, Konc Irma, Konc Lotti, Nagy Ilonka* 
-és Steinburg Irén, kik közül Illyés Kata és Stein-
burg Irén a ref.  leánynövelde növendékei, egyál-
talában, jóllehet nagyobbrészt ez iskolai évben, a 
többiek pedig csak két év óta tanultak, meglepő 
eredménynyel és szabatossággal játszták el pro-
grammba foglalt  darabjaikat. Sorrenden kivül Raisz 
Ida k. a. is, ki szintén növendéke volt a derék 
tanárnénak, játszott egy darabot a legnagyobb sza-
batossággal, mi nagy és huzamosb idejű tanulásá-
nak megfelelő  gyakorlottságról tanúskodott. A szü-
lők alig győzték örvendezéssel, mi pedig, kiket 
csak az érdeklődés vitt oda, nem bántuk meg, 
hogy megjelentünk. Nem is mulaszthatjuk el, hogy 
a kedves és kitűnő tanérnénak elismerésünket 
nyilvánítsuk és gratuláljunk. Mikor pedig afölött 
örvendeznénk, hogy a zenekedvelés és taníttatás 
naponkint mind nagyobb tért foglal  el váro-
sunkban, egyúttal igen melegen ajánljuk a derék 
és érdemes tanárnét a szülők figyelmébe. 

De visszatérve az előlirt intézet vizsgála-
taira, mely alkalommal egy igen figyelemreméltó 

* Nagy Ilonka, a zongoraiskola egyik kitűnő növen-
déke, nem lehetett jelen a vizsgálaton. Tudósitó. 

kézimunkakiállitásban is gyönyörködhettünk, nem 
tehetjük, hogy az intést sorsának intézőit ne 
figyelmeztessük,  miszerint a növendékek oly nagy 
számát tekintve, égető izükség volna az intézet 
helyiségének bővítésére; sőt ideje volna egy min-
den tekintetben megfelelt;  modern intézeti épület-
ről gondoskodni, mert a jelenlegi kicsinysége és 
elégtelensége mellett még annyira egészségtelen 
is, hogy a gyermekbetegségeknek, pl. diphtheritis-
nek valóságos szülőhelye. Sőt ajánljuk az egész-
ségügyi bizottság figyelmébe  is. Budvári. 

k ö z g m d a s á o . 

A kertipai- köréből . 
A cseresznye. 

Midőn e cikk megjelenik, tán már láthatók 
lesznek az udvarhelyi pi?con az olyan ernyős sze-
kerek, milyeneken megyénk székelyei a meszet 
szokták szállitni Marosvásárhely felé,  s milyene-
ket, alig telik el pünköst, már keresnek szemeink 
az alsó piacon. Ezen szedrek nem alakjukért oly 
érdekesek, mert kivált fedelükre  nézve a legkez-
detlegesebb állapotban vannak, hanem azért, mert 
ezek hozzák meg hozzánk az év első gyümölcsét, 
a mindenki által kedvelt cseresznyét. Hozzák pe-
dig oly nagy mennyiségjen Marosszékből, hogy 
néha az ily szekerek egé̂ z sort képeznek piacun-
kon, (Most — fájdalom  -— nem igy van! Szedő.) 
s mégis már délután mind üresek, oly nagy ke-
lendőséggel bir a cseresznye. Elképzelhetni, mig a 
cseresznye-szüret lejár, iaily sok pénz kivándorol 
megyénkből oly gyümölcsért, melyet mi magunk 
is, csak akarnánk, elő tudnánk állítani könnyen. 

Minthogy bevételeilik, kivált ez idő szerint, 
kevesek, jó lenne kiadásunkat kevesbíteni, a cse-
resznyetermesztéssel pedig kettős célt érnénk el, 
t. i. bevételeink is növekednének s kiadásaink is 
kevesbednének. Ugyanis, ha a kerttulajdonosok 
csak egy néhány pár jóVólo nemes eeoretanyufát 
állithatnának be kertjeikbe, megmentenék magu-
kat azon kiadástól, mely csaknem megyénk min 
den lakóját terheli; de másfelől  juttathatnának 
belőle a piacra is, s maguk tehetnék zsebre azon 
pénzt, mit a kerttel nem rendelkező lakosok cse-
resznyeért kiadnának, s épen az év azon részében, 
midőn már nem igen van egyéb eladható. 

Kevés, s tán 3 községe sincsen megyénknek, 
hol a cseresznyefa  ne tenyészhetne, hisz még er 
dőinken is elég található, bizonysága az, hogy 
csak közelebbről is temérdek cseresznyefakérget 
láttam csizmakéregnek szánva. Néhány községben 
pedig épen üzletet is csinálnak vele, csakhogy cl 
kell találni a napot, melyen piacra viszik, nehogy 
marosszéki cseresznye legyen szekeren, mert akkor 
bizony senki sem adja pénzét érette; ilyenkor el-
viszik a szomszédos szász helységekbe, hol nem 
ritkán hason mértékben elcserélik tisztabuzával, 
mert különben jó gazda szász szomszédaink a gyü-
mölcstenyésztésre, mint a gazdasághoz tartozó fog-
lalkozásra, még eddig kevés figyelmet  fordítottak. 
Tudtommal ily cseresznyeüzletet folytatnak  Siklód, 
Küsmőd, Sükő, Farcád, Kénos, Telekfalva,  de csak 
nemesítés nélkül, magától tenyésző és igen apró 
cseresznyével különböző színekben; Siklódon a 
Hegyi-féle  kertben, Küsmődön a Pálfy-kertben  jó 
nemes fajok  is találhatók, ez utóbbi helyről kap-
tam magam is ezelőtt tiz évvel néhány nemes fajt, 
melyek most termőfák  kertemben, szintén Kénos-
ban is a tkts. Jabab Lajos ur kertjében jeles fa-
jok vannak összegyűjtve, a többi községekben 
egyetlen nemesitett fa  sem létezik, mind csak apró 
és kevés husu fajok  tenyésznek; azonban már ez 
is nagy nyereség cseresznyetermelési célunkra, 
mert ezeknek magvaiból nyerhetjük a legtartósabb 
és legnagyobbra kinövő alanyokat vagy tőkéket 
nemesítés alá. Addig is, mig folytatólag  leirom, 
mikép szaporíthatjuk el megyénkben a nemes cse-
resznyét, ajánlom a kerttulajdonosoknak és a köz-
ségi faiskolakezelőknek,  hogy mihelyt a piacon 
meglátják az említett apró, megyénkre nézve honi, 

cseresznyéket, azonnal szerezzenek belőle és vagy 
azon húsosán egy kis ágyásocskába szemenkint 
helyezzék el sorba 2 vagy 3 centiméter mélyen 
és tövissel fedjék  be, nehogy a tyúkok kikapar-
ják, vagy pedig, mi helyesebb, a húsának elhasz-
nálása után egy ládácskába rakják rostált fövény 
közé, ily módon: a ládácskába vagy bármi más 
edénybe a fenékre  jön egy réteg fövény,  erre egy 
réteg cseresznyemag, s ez megint betakartatik egy 
réteg fövénynyel  és igy tovább, mig a cseresznye 
ideje lejár, ez edény a pincében tartandó késő 
őszig, mikor aztán magágyásba vettetik a kiros-
tált mag. Veres  Ferenc. 

(Folyt, köv.) 

Forgalmi kimutatás 
a székelyudvarhelyi zálogkölcsönintézet és betétipénztárnál 

az 1877-ik év első felében  előfordult  üzletágakról. 
B e v é t e l : 

1. Pénztári készlet a mult évről 
2. Kézizálogok kamatjaiból . . 
3. Gyümölcsöző tőkékből . . . 
4. A fönirtak  kamatjaiból . . 
5. Takarékpénztári betétekből . 
6. Beváltott zálogokból . . . 

Összeg . 
A tulirt kiadást le . . . 

760 frt  33 kr. 
847 frt  17 kr. 

3365 frt  — kr. 
2010 frt  47 kr. 
6502 frt  22 kr. 
7575 frt  96 kr. 

21061 frt  15 kr. 
20800 frt  69 kr. 

Marad pénztári készlet 
K i a d á s : 

1. Bevett zálogokra . . . . 
2. Gyümölcsöző tőkékre . . . 
3. Betéti tőkékre 
4. Betétek kamatjaira . . . . 
5. Osztalék 1876-ik évre . . . 
6. Háztartásra 

Összeg 
Sz.-Udvarhelyt, 1877. jun 

Gyarmathy  Ferenc, 
igazgató. 

260 frt  46 kr. 

9378 frt  60 kr. 
4250 frt  — kr. 
3373 frt  62 kr. 
560 frt  17 kr. 

1031 frt  34 kr. 
2206 frt  96 kr. 

20800 frt  69 kr. 
30. 

Rápolti  DomoJcos, 
ellenőr. 

K Ö Z E f t j É S Z S É O . 

Egészségügyi apróságok. 
v. 

A karlsbadi  só. 
Miután a megye területén többen lehetnek 

olyan szenvedők, kik bármily közeli legyen is az 
ásványos forrás,  s bármily olcsó az ottani életmód, 
de házi körülményeik, néha egyenesen csak sze-
génységök miatt sem tudnák azok egyikét is hasz-
nálni, azok részére bizonyos alább megnevezendő 
betegségi esetekben ajánlom a k a r l s b a d i só 
használatát az általam haszonnal alkalmazott 
módon. 

Mostanság az idült gyomor- és bélhurut, 
emészthetlenség, puffadás,  máj- és lépdugulás, 
aranyeres bántalmak, gyomorsavanyképződés, szór-
ványos székrekedés, vese- és hugyhólyaghurut, epe-
és hólyagkövek, sárgaság a mindennapi betegségek 
sorába kezdenek tartozni a népnél is, a módosab-
baknál pedig már a zsírosabb- és füszeresebbek-
keli élés folytán  tulajdonos bajok lettek. 

Én a jelzett betegségeknél, ha a szenvedő-
nek nem áll módjában, vagy körülményei által 
gátoltatik valamely természetes ásványvíz hasz-
nálatát a helyszínén élvezni, rendesen a kar l s -
bad i sót szoktam rendelni, kivált, ha a betegnél 
látom, hogy türelme is van a gyógymód kitar-
tásához. 

A k a r l s b a d i só kétféle  minőségben fordul 
elő a gyógyszertárban, ugy mint a gyógyszerke-
reskedésekben. Egyik minőség ezek közül az e r e-
deti, a hőforrás  vizéből elpárolgás által nyert só. 
A másik minőség az, mely vegyileg azon szerek-
ből van összerakva, minő anyagokból áll az ere-
deti. Ezen minőségűt m e s t e r s é g e s elnevezéssel 
árulják. 

Az eredeti drágább és nagyobb hatású, a 
mesterséges olcsóbb ugyan, de hatása is árához 
arányosuk. Az első kevesebb, az utóbbi hosszabb 
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idei használatot igényel. Árához képest én annak 
megrendelését a módhoz szoktam alkalmazni. 
Néhol a két minőséget vegyítve adom. 

Kapható e só bármely minőségben a gyógy-
szertárakban és a gyógyszerárukereskedésekben. 
Ez utóbbiakban kapható főkép  a mesterséges só 

vámfont,  vagyis 125 grammos üvegekben. 
Használatát a betegség minőségéhez szabom. 

Gyomor- és bélhurut-, emészthetlenség-, puffadás-, 
savanyképződés- és hólyaghurutnál, s általában a 
bajok kisebb nemeinél napjára ezen sóból egy ká-
véskalánnal szoktam elhasználtatni. 

A terhesebb bajoknál, mint a szórványos 
székrekedés, epe- és hólyagkövek, máj- és lépdu-
gulás és ebből származhatott vízkóros állapotban 
napjában 2, sőt néha 3 kávéskalánnal is elhasz-
náltatok. 

Rendesen a reggeli órákban történik annak 
használása, olyképen, hogy reggeli után kezdve 
3__4 óra alatt az adagnak el kell használtatni 
aként, hogy a mennyiséget 8 deciliter forró  vizben 
felolvasztván,  abból félórai  idő- és mérsékelt moz-
gásközben annyit kell a betegnek minél forróbban 
innia, hogy az egész adag egyenlő részletekben 
3—4 óra alatt mindennap fogyasztassék  el. 

Ritka eset, hogy a beteg már az első 4—5 
nap alatt annak jótékony hatását ne magasztalja. 

Meg kell még jegyeznem azt is, hogy e só 
használatánál a beteg maga képes a mennyiséget, 
melyet haszonnal használhat el, meghatározni. 
Mindig szem előtt kell tartani, hogy ha naponkint 
1—2 széknél többet eszközölne, a só adagját ke-
vesbíteni, ha nem eszközölhet, nagyobbítani kell. 

Ha 125 grammnyi elhasználtatott, s a baj 
még mindig nem múlnék el teljesen, egy vagy két 
heti szünet tartásával annak vételét újból meg 
lehet kezdeni. 

Aki túlságba nem rohan ennek használatá-
nál, a jó siker felől  biztos lehet. L. J. 

L E V E L E Z É S . 

Sz.-Udvarhely, jun. 39. 
Tekintetes szerkesztő ur! 

Igaz ugyan, hogy a szorosan vett tanügy-
barátokon kivül leginkább csak helybeli közönsé-
günket érdekelheti a lefolyt  hét története, mely 
az iskolai vizsgálatok hetének volna nevezhető, 
mindazonáltal bízva abban, hogy a t. szerkesztő 
urnák városunk határán kivül levő olvasó közön-
sége is megbocsátja, ha az általánosabb érdekű 
közleményeknek szánt térből becses lapjábau a 
nevezetesebb vizsgálatok, pályázatok méltatására 
egy kis helyet enged, engedje meg nekünk, hogy 
a következőket megemlíthessük: 

Folyó évi junius 24-én (vasárnap) d. u. 3 
órakor kezdőleg a helybeli ev. ref.  kollégium nagy 
halltermében zene- és énekvizsgálat tartatott; to-
vábbá az írod. önképzőkör évi működéséről jelen-
tés tétetett, s a hallerkői gróf  Haller Ferenc által 
a zenéből kitűzött 12 db. arany pályadíjakra a 
pályázat megejtetett és pedig a következő sorban: 
1. „Ária" Rigolettóból, előadta az ifjúsági  zenekar. 
2. Pályázat szárnykürttel: a) Miklósi Gyula 6. k. 
t. o. „Nabuco"-ból az „imá"-val és népdalokkal; 
b) Pécsi Gábor 6. k. t. o. „Alvajáródból egy rész-
lettel és népdalokkal; c) Vajna Imre I. bölcs. oszt. 
„Troubadour"-ból az „áriá"-val és népdalokkal. 
3. „Boldogság emléke", csárdás, Csillagtól, előadta 
az ifjúsági  zenekar. 4. Pályázat hegedűvel: a) 
Dezső Gyula 5. k. t. o. „Consert", Beriottól és 
népdalokkal; b) Kovács Mór 5. k. t. o. Paganini 
„Velencei karneval"-jából egy részlettel és „Vörös-
marthy-emlék" cimü magyar ábránddal; c) Soly-
mosi István 5. k. t. o. egyveleggel az „Alvajáró"-
ból és népdalokkal. 5. Promenade-polka, előadta 
az ifjúsági  zenekar. 6. Pályázat fuvolával:  a) Kis 
Ernő 6. k. t. o. egyveleggel az „Alvajáró"-ból és 
népdalokkal; b) Kovács Gábor I. b. o. „Ernani"-
ból az „áriá"-val és a Rác Pali „ Bölcsész-csárdás "-
ával. 7. „Viharban", előadta az ifjúsági  énekkar. 

8. „Zsidó, zsidó", csárdás, a „Tolonc"-ból átírta 
Erkel, előadta az ifjúsági  zenekar. A 12 db. arany 
pályadíjból a nemes gróf  által kitüzetett a szárny-
kürttel versenyzők közül az érdemesbnek 2 db., 
a hegedűvel versenyzők közül a legérdemesbnek 
4 és az utána következőnek 2 db., s a fuvolával 
versenyzők közül a legérdemesbnek 3 és az utána 
következőnek 1 db. arany. 

Pályabirák voltak: az iskolai elöljáróság je-
lenlevő tagjai, továbbá Flórián János kir. törvény-
széki elnök, Kovács János ügyvéd, Kovács Mózes 
r. kath. énekvezér és Kozák Márton zene- és 
énekkarmester. 

A kitűzött pályadijakat elnyerték: szárny-
kürttel Pécsi Gábor (2 aranyat), hegedűvel Dezső 
Gyula (4 aranyat) és Kovács Mór (2 aranyat), 
fuvolával  Kis Ernő (3 aranyat) és Kovács Gábor 
(1 aranyat). 

Ezen annyira érdekes zenészeti versenyről, 
pályázatról örömmel jegyezzük föl,  hogy az kivá-
lólag sikerült. A pályázók egyáltalában nagy köny-
nyüséget, gyakorlottságot és szép előmenetelt ta-
núsítottak. 

Nem mellőzhetjük annak fölemlitését,  hogy 
a nemes és emelkedett gondolkozású Haller Ferenc 
gróf  1859-től fogva,  oly sok viszontagságos óven 
keresztül, mindig a legnagyobb hazafias  készséggel 
váltotta be azon nem mindennapi fényes  igéretét, 
hogy élte fogytáig  évenkint 12 db. arany adomá-
nyozásával kívánja a zenetanulást és művelődést 
városunk egyik kiváló tanintézetében előmoz-
dítani. Tartsa is meg a mindenható a nemes gróf-
nak életét még sokáig; éltesse az emberi életnek 
legvégsőbb határáig, hogy ígéretének még sok 
évig lehessen beváltója. 

A pályázatok lefolyta  után, mivel a general-
basszusért a gróf  Haller Jánosné-féle  alapból ki-
tűzött 5 frt  pályadíjra pályázó nem jelentkezett, 
az Derzsi K. Ferenc II. b. o. tanulónak adatott 
ki, mint aki a kottaismeretben legtöbb előhaladást 
mutatott. Azután Bod Károly ifjúsági  önképzőköri 
elnök szóbeli jelentést tett az önképzőkör évi mű-
ködéséről. Sajnáljuk, hogy a szóbeli jelentésnek a 
szellemi működésre vonatkozó részét nem volt le-
hetséges magunknak megjegyezni, s csak a kör 
anyagi viszonyairól tehetünk említést. Ha jól je-
gyeztük meg, a körnek aktiv pénzbeli vagyona 
összesen 270 frtra  megy. E vagyon tökéletesen 
elegendő arra, hogy pályadijak kitűzése által is 
az ifjúságot  minél nagyobb szellemi munkásságra 
serkentse. 

Következtek a legjobb szavallónak kitűzött 
1 db. aranyért a pályázatok. Pályázók 3-an jelent-
keztek, u. m. Gálfi  Ignác II. b. o. tanuló szavalta 
„Rachel"-t Arany Jánostól, Sebesi Jób 5. k. t. o. 
szavalta „Guitarre"-t Hugó Viktortól és Csia Ká-
roly II. b. o. tanuló szavalta „A holt költő sze-
relmé"-! Jókaitól. Mindhárom figyelemreméltólag 
szavalt. A pályadijat Csia Károly nyerte el szép, 
értelmes és érzelmes szavallatával. Kiosztatott 
még a magyar természettudományi társulat aján-
dékából 4 db. érdekes természettudományi munka 
Derzsi K. Ferenc II., Gálfi  Ignác II., Vas István 
I. és Kovács Gábor I. b. o. tanulók közt. Ezután 
„Három pohár"-t Abttól előadta az ifjúsági  ének-
kar és Farbachnak „Hajnalban" cimü indulójával 
a nagy közönség részvétele mellett s nagy érdek-
lődés közt lefolyt  ünnepélyes pályázati vizsgálat 
befejeztetett. 

* 
* * 

Ma délelőtt (péntek) a r. kath. főgymnasium 
zárünnepélyén volt alkalmunk a fennebbiekhez 
hasonló élvezetekben részesülni, mely 9 órakor 
kezdődve, következő sorrenddel folyt  le: 1. „Schnee-
ball-quadrille", Offenbachtól,  előadta az ifjúsági 
zenekar. 2. Szavallati verseny a kitűzött 5 ezüst frt-
és 5 frtra:  a) Gerich Ferenc VII. o. t. szavalta 
„A rab szerelmé"-t Ordódytól; b) Hickmann Ká-
roly VII. o. t. szavalta „Bolond Istók"-ot Petőfi-
től ; c) Kovács József  VI. o. t. szavalta „Vojtina 
levelé"-t Arany Jánostól; d) Vorsatz Antal VIII. 

o. t. szavalta „Az uri hölgyhöz" Vörösmarthytól. 
Mind a zenekar, mind a szavalló ifjak  előadásai 
igen jól sikerültek; a kitűzött 5 ezüst frtot  (Ge-
rich Adolf  kir. közjegyző adománya) Hickmann 
Károly és az 5 frtot  (Demeter Endre plébános 
adománya) Vorsatz Antal nyerték el. 3. „Víg dalra 
föl",  Zsaszkovszky E.-től, énekelte az ifjúsági  ének-
kar. 4. Népdalok, előadta az ifjúsági  zenekar. 5. 
Pályázat a kitűzött 1 db. arany- és 2 frtra:  a) 
Benedek Albert VI. o. t. „Ária" Lucia operából 
és „Repülj fecském  ablakára" Reményitől; b) Ge-
rich Ferenc VII. o. t. „Miserere" Troubadourból 
és népdal; c) Tamás Albert VIII. o. t. „Ária" 
Ernaniból és népdal. A három versenyző közül 
Tamás Albert az 1 db. arany és Benedek Albert 
a 2 frt  dijat nyerték el. Pályázat soron kivül 
szárnykürttel a kitűzött 3 frt  pályadíjra: verse-
nyeztek Szeles Albert és Ince István mindketten 
IV. o. t. s nyertek mindketten, amennyiben a sza-
vazat kettőjük közt egyenlően oszlott meg; minek 
folytán  a közönség hangos kívánságára is kettőjük 
közt osztatott meg a pályadíj. 6. „Viharban" Dü-
mertől, előadta az ifjúsági  énekkar. 7. Búcsúbe-
széd, tartotta Vorsatz Antal VIII. o. t. 8. Az ér-
demsorozatok felolvastattak,  jutalmak és bizonyít-
ványok kiadattak. 9. Zárinduló, előadta az ifjú-
sági zenekar. 

Örömmel jegyezzük föl,  hogy e zárünnepélyen 
is a fiatalságnak  előhaladásával minden tekintetben 
meg vagyunk elégedve, s kiválólag örvendetesnek 
láttuk azt, hogy mindakét felekezeti  nyilvános 
tanintézetben a zenére, mely annyira nemesíti a 
lelket, kiváló gond fordittatik  és annak tanítása 
s művelése szép.eredményeket mutat.* 

Budvári. 

Sz.-Udvarhely, jul . 6. 

Folyó hó 3-án megtörtént az előre hirdetett 
tűzijáték; az idő is kedvező volt, közönség is s 
maga a tűzijáték is mind szép volt, ugy hogy az 
illető tisztikar is a szép számú nézőséggel, s a 
nézőség is a tűzijátékkal meg lehetett elégedve, 
valamint a jövedelem is szép összegre rug; ugyanis 
volt az összes bevétel 139 frt  48 kr, ebből leüt-
tetvén 31 frt  30 kr költség, lesz a tiszta jövede-
lem 108 frt  18 kr, mely összeg két egyenlő rész-
ben kellő helyére át is szolgáltatott, t. i. 54 frt 
9 kr a nőegyesület pénztárába, 54 frt  9 kr a fel-
állítandó „Valeria"-gyermekóvoda részére, az előre 
tett kikötés szerint azon kifejezéssel,  hogy ezen 
pénzzel azon gyermekóvodában is a szegény gyer-
mekek segélyeztessenek. 

Felülfizettek  : Solymosi Károly 20 krt, Soly-
mosi János 1 frtot,  Dénes János 40 krt. 

Fogadja a tisztelt cs. kir. vadász-tisztikar e 
nemes és közcélú áldozatáért nemcsak a nőegye-
sületnek, hanem mindazoknak, akik a jelzett két 
fontos  érdeket képviselik, érzik, szives köszönetét, 
legkülönösebben Neugeboren cs. kir. hadnagy ur, 
akinek eléggé meg nem jutalmazható fáradságába 
s áldozatába került e szép estély. 

Valamint elismerést érdemel a rendező nő-
bizottság s annak élén t. Konc Andrásné urnő; 
ahová vonatkozólag mi is nyilváníthatjuk, hogy 
megszoktuk, miszerint ahol és mikor említett urnő 
a rendező, ott és akkor minden dolog rendjén s 
szépen megy. 

Köszönetet érdemel t. Gergely Ferenc ur is, 
aki az előadási téren kaszálója letaposásába bele-
nyugodott, s azért semmi kárpótlást nem kíván. 

A nőegyesület nevében: 
Zajzon  Ferencné, 

egyl. jegyző. 

* Igen sajnáljuk, hogy, a helybeli m. kir. állami fő-
reáliskola zárünnepélye is épen jun. '29-re esvén, tudósítónk 
oda is el nem érkezhetett. Reméljük azonban, hogy a jelen-
voltak közül valaki csak megörvendezteti lapunk olvasó 
közönségét. S z e r k. 
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IRODALOM. 

Megjelent „A vasárnap és  a munkás osztá-
lyok14  cimü füzetke.  Franciából forditotta  Köny-
ves J á n o s , ref.  lelkipásztort Kiadták a vasár-
napügy néhány magyar barátai. Debrecen. Az 
„Evatigyéliomi prot. lap" szerkesztőségénél. 1877. 
8-r. 33 1. Ára v a l ó s z í n ű l e g 10 kr. 

Tartalma: A fordító  előszava. Történelmi be-
vezetés. Balogh Ferenctől. I. A közgyűlés — t. i. 
a vasárnap megszentelési helvét társaság gyűlése 
— ideje és helye. II. Röhrich Lajos alelnök meg-
nyitja a gyűlést. III. Elnöki jelentés Lombárd 
Sándortól. IV. Tophel G. lelkipásztor beszéde. V. 
Ehni J. lelkipásztor beszéde. VI. Loyson Jácint 
genfi  független  katholikus pap beszéde. 

A vasárnapügy hazánkban is nemcsak egy-
ház-, hanem egyetemes társadalmi szempontból is 
egyik égető kérdés lévén: a fönjelölt  füzetkét  az 
érdeklettek figyelmébe  ajánlani el nem mulaszt-
hatjuk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

J e l e n száuinnk első a jul ius -
szepteiiiberi évnegyedben. E számot 
m i n d e n régi előfizetőnknek megkül -
d ö t t ü k . E z n t á n m á r csak rendes elő-
fizetőinknek fogunk küldeni . 

— Képviselőházunk julius 3-án tartott ülésé-
ben határozatilag kimondotta az érdemleges ta-
nácskozás megszüntetését. 

— A háború hatalmasan foly.  Ázsiában a tö-
rökök diadalai már K a r s z o t is fölmentették,  sőt 
betörtek, hir szerint, még az orosz területre is. 
A Duna mellett junius végén Zimnica és Sistova 
között is átmentek a muszkák, de az átlépés óta 
történt dolgokról semmi bizonyos. Montenegró is 
még mind tartja magát. 

= A székely mivelődési és közgazdasági egy-
let központi választmányának Budapesten, Hajós 
János elnöklete alatt tartott legközelebbi ülésén 
következő fontosabb  ügyek tárgyaltattak: Minde-
nek előtt fájdalommal  emlékezett meg a választ-
mány egyik igen derék és buzgó tagjának, Csik-
szék egyik vál. kerületi országgyűlési képviselője 
Antalfy  Károlynak elhunytáról, akinek a köz- s 
különösen a nevelési ügyek, valamint a székely-
egylet körüli érdemei elismeréséül emléke az ülés 
jegyzökönyvében hálásan megörökíttetni s erről az 
elhunytnak t. özvegye, ezen fájdalom-  és méltáuy-
lási érzelmeket tolmácsoló részvétirat utján érte-
síttetni határoztatott. A napirend tárgyai közt 
tárgyaltatott a számvizsgáló bizottság jelentése 
arról, hogy az egylet pénztára uj pénztárnok Gi-
dófalvi  Istvánnak átadatott és hogy a volt pénz-
tárnok számadásai megvizsgáltatván, helyeseknek 
találtattak, egyszersmind az áttekintést könnyítő 
és célszerűbb rendszer életbeléptetése javasoltat-
ván a társulat pénztári könyvei és naplói vezeté-
sére; választmány e javaslatot elfogadta  s a volt 
pénztárnok Nagy Sándor ur részére a szabályszerű 
felmentvény  kiadását és önzéstelen, buzgó fárado-
zásaiért az egylet részéről a legmélyebb köszönet 
kifejezését  határozta javaslatba hozni a legköze-
lebb tartandó közgyűlésnél. E mellett a társulat 
értékpapírjai és fontosabb  irományai megőrzésére 
egy megfelelő  tűzmentes pénztári szekrény vásár-
lása szintén határozattá vált. Ezek után olvasta-
tott a földmivelés-,  ipar- és keresk. miniszter ur 
ő nagyméltóságának az egylet vonatkozó kérvé-
nyére adott válasza, melynélfogva  az egylet nemes 
és közhasznú célját a maga részéről is lehetőleg 
előmozdítandó, miniszter ur ő nmlga engedélyezni 
és elrendelni méltóztatott, hogy ezen egylet leve-
lezései, ha azok portómentes hatósághoz vagy hi-
vatalokhoz intézvék vagy onnan erednek és okta-
tási vagy közgazdasági ügyekben írattak és „ok-
tatási ügyben", illetőleg „közgazdasági ügyben 
portómentes" megjelöléssel ellátvák, portómentesen 
kezeltessenek. Habár e t. rendelvény által e ked-

vezmény az egyletnek saját közegeihez és viszont 
azoktól az egylet igazgatóságához intézett levele-
zéseire, továbbá a pénzes- és értékküldeményekre 
és az ajánlási dijakra nem terjesztetett ki, mind-
amellett a választmány a megadott kedvezményt 
is az ügy érdekében őszinte köszönettel vette. 
Elnök azon bejelentését, hogy Udvarhelyszék terü-
letén a vidéki bizottmány megalakult, a választ-
mány addig is, mig erről a hivatalos értesítés be-
érkeznék, örvendetes tudomásul vette. Végül az 
idei nagygyűlés helyeül Székely-Udvarhely városa 
jelöltetett ki, a gyűlés napjának idei augusztus 
20. és szeptember 6-ika közötti időszakban a vi-
déki választmánynyal egyetértőleg leendő kitűzése 
az elnökségre bízatott. Ezek után megállapittattak 
e választmánynak a közgyűléshez intézendő javas-
latai és e gyűlés nevezetesebb tárgyai, melyek 
egyikét egyebek mellett a gróf  Mikó Imre, mint 
egyleti tiszteletbeli egykori elnök fölötti  emlékbe-
széd és a székelyföld  leírására kiirt pályázat foly-
tán beérkezendő munkák megbirálására a pálya-
birák egybeállítása fölötti  intézkedés képzendi. 

= Nyilvános köszönet. (Második közlemény.) 
A fehéregyházi  csatatéren felállítani  szándékolt 
„Petőfi-síremlék"  javára ujabban adakoztak: Ko-
vács Imre tanár 1 frt,  Scholz Frigyes kézsmárki 
igazgató tanár 10 frt,  dr. Jenei Viktor egyetemi 
tanár 5 frt,  Kovács János 3 frt,  Zelliger József 
10 frt,  a „várad-velencei népkör" 2 frt,  az eper-
jesi gymnasium 3. 4. 5. 6. 7. 8. osztálya, a ma-
gyar nyelvmivelő társaság és az ifjúsági  kör egy-
egy frtot,  összesen 8 frt;  Platthi Gyula ügyvéd 
3 frt,  a komáromi olvasókör igazgatója 8 frt,  a 
kézdivásárhelyi olvasóegylet 5 frt;  összesen 55 frt. 
Az első közleményben kimutatott összeggel együtt 
189 frt  90 kr. Ez alkalommal kötelességünknek 
tartjuk kijelenteni, miszerint az „Udvarhelyi Hir-
adó" 23-ik számában kimutatott adakozók nevei 
közül tévedésből kimaradt: Szabó Imre Kisújszál-
lásról 5 frt  és Benedek Sándor szederjesi tanitó 
1 frt.  Fogadják a t. adakozók az ügy nevében 
hazafias  köszönetünket. Fehéregyháza, 1877. jul. 3. 
Gr. H a 11 e r F e r e n c, egyl. elnök. B á l á s Imre , 
egyl. jegyző. 

— Él-e Petőfi?  E tekintetben bizonyos, ko-
lozsmegyei alsó-szováthi M a n a s z s z e s D á n i e l 
nevü egyénség a közelebb mult hetek alatt sok 
mindenfélét  kezdett volt beszélni. Egyebek között 
t. i. határozottan állította, hogy P e t ő f i  Sándor 
él Szibériában, ő volt még inasa is P e t ő f i n e k . 
Több rendbeli kikérdezés után Kolozsmegye derék 
alispánja, Gyarmathy Miklós, kiderítette, hogy M. 
D. egy nem k ö z ö n s é g e s c sa ló . Némi jutalma 
— a börtön és azon megkülönböztetés, hogy a 
„Vasárnapi Ujság"-ban megjelent már arcképe — 
a hírhedett gazemberek számára való arcképcsar-
nok-rovatban. 

X Fülei Sz. Lajos, városunk szülöttjének és 
ifjú  papnak, mult vasárnapi első miséjén kleriku-
sok énekelték a Kloss miséjét. Alkalmi beszédet 
„a papi méltóságról" Bodó Ádám gymn. tanár 
tartott. Mise végén, az első misés pap által adott 
áldás alatt, emlékek osztattak ki. Az ünnepélyt a 
praepost urnái fényes  ebéd fejezte  be, melyen elő-
ször a praepost az uj áldozárt, ez pedig püspök 
ő excját és a vendégszerető házigazdát köszön-
tötte föl.  Később a vendégek nagy része a fiatal 
pap testvérénél tartott vendégségben folytatták 
jókedvű időtöltéseiket. 

X Udvarhelymegye 1877-re megalakult adó-
kivető bizottsága az 1877. évre szóló III. és IV. 
oszt. kereseti-, tőkekamat és járadék, bánya- és 
a nyilvános számadásokra kötelezett vállalatok és 
egyletek utáu járó adókivetési lajstromok felett, 
melyet az udvarhelymegyei m. kir. adófelügyelő 
előkészített, nyilvános tárgyalásait, melyre az egyes 
közönségek és felek  hivatalosan meghivattak és 
hivatnak, — amint értesülünk — folyó  juliushó 
10-án reggel 8 órakor, a megye székházánál, kezdi 
meg. E bizottsághoz elnököt és 2 tagot a m. kir. 

pénzügyminiszter és 2 tagot az alispán nevezett ki. 
Előadója a törvény rendeletéből a m. kir. adófel-
ügyelő vagy helyettese. 

* Az „Erdélyi Gazda" 27-dik száma a követ-
kező érdekes és változatos tartalommal jelent meg: 
A fejesről.  Szentkirályi Ákos. — Eltévesztett in-
tézkedés a kataszteri törvényben. Báró Kemény 
János. — Mikor kell aratni? Walter Lajos. — 
Természetes kaszálók gondozása. Ébner Sándor. — 
Ügyeljünk őszi búzánkra. Sz. A. — Jól tejelő te-
hénre szert tenni. — Házi gyógyszer. Sz. Á. — 
Zöld borsót télen át eltartani. — A kolozsvári 
őszi lóversenyek. — Mezőhegyes. Gyümölcsészeti 
vázlatok (könyvismertetések). — Értesítés az ér-
diószegi vincellér-képezdéről. — Egyleti mozgal-
mak : Választmányi ülés 1877. juliushó 2-án. — 
Vidéki gazdasági tudósítások: Viugárd, Torockó, 
Torda-Sz.-Mihályfalva,  Baróth, Medgyes. — Piaci 
árak. — Hirdetések. — Előfizethetni  Kolozsvárt 
a kiadó-lnvatalnál, félévre  2, egész évre 4 frttal. 

— Első közlemény a balázsfalvi  reformált  egy-
házközség javára szerkesztőségünkhöz bejött ado-
mányokról. Az „Udvarhelyi Hiradó" szerkesztősége 
2 frt.  Dezső Mózes 1 frt.  Együtt 3 frt. 

Szerkesztői izenetek. 
G. M.-nak. Szilágy-Szt-Király. Amennyit „Agricola" 

megirt, azon az alapon bármelyik könyvárus által megsze-
rezhetők mind a könyvek, mind a szaklap. 

S. K.-nak. Sz -Udvarhelyt. Ismeretlen kézből semmi-
féle  közleményt nem fogadunk  el. 

L. J. kántortanító urnák. Ií.-Oláhfaluban.  Jövő szá-
munk minden bizonynyal. 

3r*iaci á i * a l c 
a sz.-udvarhelyi és sz.-kereszturi hetivásárokon. 

K ö z é p á r a k ban. 

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 . . . . 

M 
10 
7 
6 
3 
5 

kr frt kr 

50 8 
6 — 

50 3 30 
50 5 — 

60 , 
40 — — 

80 — — 

32 — 3(3 
48 — 52 
24 — — 

80 — 80 
8q 1 — 

ae N > 
X 
<9 
B 
p 

| 
S >1 

s 3 
w © 

Laptulajdonos és felelős  szerkesztő: S z a k á c s M6zes. 

DugaszIinxA, 
fárads;ig  nélkú 

, n iurten (ing a 
fáradság  nélkúl kihúz p-ililCí-

kokbnl, frt  1, 1.91). Í.Ui. 
Kerti leokendrtk, n?ir. 

vagy eBó alalbau l"g a-jyftbb 
távolságra lövellik a vizet, min-
den edényben alkmlmaihmtó, 1U 8", 
14, 11—ti  fitisí. 

"•fagylalt  sfpfk  ntasiátsil: 
Jc Önműködő Meidtngei felék  3— 

84 adagnak 9, 14, 14-18 ftig;  for-
gatásra 9.50,14 fin.  16 ftig 

Sodrony ételbxri lók tálak-
ra 40, 60, 61, 7u, 80, 9 kr 

GUMMI 

H I R D E T M É N Y . 
[io] p - y 

rniii Iiotlfi i  ( i v o a : lvópoharak 4í, 65 kr , 1 frt, 
£ R 1 ,jzk frt  -.4". nveirtanyér 1.40. 1.80. talscska 

H f  1 4i>, 1.8", gyí rtyatartó tálczácskm lu kr., szoptmtó-
I A i 3 A flveff  fio  kr , gyermekpoliár 45 kr. 

W O Klr.<><'nvit-u<1s»iil<".pk ezen egészséges, fidito 
™ ital ko nH olcsó, folyton  fris  minőségben önmaga 

készi<és,)he7 : •/, ' 1 \'h '*/< s 3 liternek 
Oit ir i j írnk: m 

Lecjobb szóda 
7 8 9 11 12 

9 borkő 2'/i font  frt  2. 
14 

M i > j f « R 4  üvegborilók 30-60 kr. 
C'omfort  szesz-kAvégép, tizen-

két perez alatt a legjobb kárét 
főzi,  1—10 csészének frt  fi  60, 
6.8", 7 50, 8.4", 9.50, 10 50. IS 80. 

A n g o l disznóbőr nyergek IS 
-í* - 2 5 frtig.  kantár 8.65, 3.50, ket-

tőskantar 4.80—1", kengyelszijjak 
2 50, 3. 0, hevederek 2.20, 3.60, 
lótakarók (izzasztók) 3—5, kén-
gye, v.tsak 1.60, 3.50, lovagló-radak 
1.8Í, 3.75. táblák 50 kr., 1.50, rhi-
noc. roa lovagló-intézeti vesszők 
6.> kr.—2 friig,  finomak  1—7 frtig. 

syf)Vsé[{letre,  személyes oltalom*. 
K ö p e n y e k ouklyával, mindkíi 

felükö'i  hordhatók mertek után frt  7.50, 8 25, 9, 
10.50. Csr .« .»ve l i 6 - 8 frt  g. I .fv-pAriiAk  frt  4.5:0—7.50-ig. AlIöveí-re< «kciKl<>k 1 80- 3 5*). Hzivattyús allövet-fecs-kendők bádo^zelenc «bei. 3 50. 

Torn»-e«Kk»r.ök : Mászó kó- Anier. kés- és olló.élesitők, az tfcve-
telek, hágcsók, trapézei", ka-( g«t is mint gyémánt vágják 75 ki. 

rikás trape-ek. Dr. Schr éber-> t vegvAgö karlkAk 60 kr. 
féle  teljes tornm-késilet iskoli- fezivarkn-gép.  Elegendő az mi-
ni 14.50. 'l'orn: golyók kilója <0 kr. í ̂  kalma»ott karikán egyizer jobb-

H orog-lialftmiat  : Halhor- S és balfelé  hnzni, 70 kr. 
gok zsinórral 10 krtól 1.50-ig, Szófia  naarág-csstok 20—80 krig. 

hmlászőbotok 1, 2, 3-5 frtig..  » ciordeon tremolo, nagj porn-
Flobert-pimkAk czél- és madár- 1 ^ páB harmonika trombita-disz-

lövészethez 14, 18—27 frtig  1"0 > «7el 7 frt 
golyós töltény 50 kr., seiétes tői- Á r v e r é s l v é t e l : Nagy valódi 
tény frt  1 50. japáu összerakható legyeié 
• • • "— ( fény  lett résiszel 35 ki. Kipróbált biztonsági r e v o l v e -
r e k 6, 8—10 fnig,  véséssel 8, 
10—12 frtig.  Patent zsebben hord-
ható lloxer-aczél frt  1. 

KukIí/o bábuk frt  2.25, Lig-
nit m sanctum golyók 1 4o— 

4 frtig.  Croquet-j it. k 10—12 krig. 
Színtelen hadi t&vctt6 nagy tá-

volságra, 7 frt. 
Amer. pnlacKk di igaszol6-gép 

fitt  1.60. 

I k n - r n g n s i é k ®veg, porciel-
lán stb számán, tűz- és tíz 
men es 50 kr. 

önműk'dő amer. e g é r f o g ó  sok 
eg. r s/ámára 85 kr. 

Keri-kivilágiiási l a m p i o n o k 
15 krtól frt  1.20-ig. 

l.eg obb IdAmnlaló,csinos svei-
czi házacskák hévmérővel, férfi 
és nővel 2 frt. 

Levélbeli próba-megreudelésre ajánlja 

T r r T J T t í Q ? TÁTIAT? bud*pesten, 
ALJft  i ú a á i UJJwtt Dorottya-utcza 2. szám. 


