
UDVARHELYI HIRADÓ 
KÖZMIVELŐDÉSI, KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HETILAP. 

Előfizetési díj 
vidékre  postán, vagy helyben házhoz hordva: 

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

Egyes szám ára 10 kr. 
Megjelenik minden szombaton este. 

Hirdetméiiyfíi. j : 
Ötven • centiméternyi területen megférő  hirdetmény ára 

első beigtatáskor 50 krajcár, második beigtatáskor 10 percent, 
harmadik és minden további beiktatásnál '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. 

Bélvegdij minden beigtatáskor 30 kr. 
M c l l é k i e l d ' i j : Százától 1 frtftO  kr. — A dijak előre fizetendők. 

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

Kiadóhivatal 
Becsek Dániel könyvhj&i 

F ö l h í v á s 
az erdélyrészi liázi iparfejlesztő  egye-

sület érdekében. 
A hazai k ö z ö n s é g h e z ! 

Lehetetlen a legmélyebb honfiúi  aggo-
dalommal nem kisérnünk azon rendszeres 
nemzetgazdasági elnyomatást, melyet a kül-
föld  kifejlett  ipara hazánk összes anyagi hely-
zete fölött  gyakorol. Megdöbbentóleg nagy 
azon pénzben kifejezett  anyagi erő, melyet 
hazánk évente önként dob áldozatul a kül-
államok munkás kezeinek és vállalkozóinak, 
mig saját munkásai küzdenek a nyomorral és 
vállalatai rendszeresen buknak meg. Statisz-
tikailag kimutatható, hogy hazánk folyton  oly-
mértékben vesztegetvén el erőit a külföld  ja-
vára, mely nem áll arányban a belföldi  tőke-
termeléssel, egy végzetes kimerülés áramla-
tában állunk, mely idővel anyagi erőink mel-
lett magával sodorja politikai jogainkat is. 
Megrendítő példái tűnnek föl  már is ország-
szerte minden lépten-nyomon e kétségbeejtő 
anyagi kimerültségnek. Egykor virágzó ipa-
runknak meglevő maradványa az erdélyi ré-
szekben élet-halálharcot viv a külföldnek  ná-
lunk napról-napra szélesebb körben hóditó 
gyártmányaival és iparos osztályunk elerőt-
lenedve, lépésről-lépésre hanyatlik; gyáripa-
runk ugy a tőke, mint a képzett munkás 
kezek hiánya miatt teljességgel nem létezik 
s ami létezett, kipusztult; földmivelésünk  szá-
mos akadályok miatt nem képes a kor szín-
vonalára emelkedni és elég jövedelmezővé válni, 

R e g é n y az életből. 
S. Vilmos cipész igen szük anyagi viszonyok 

közt él nejével s hat gyermekével Bécs egyik kül-
városában, mindamellett elhatározta, hogy legna-
gyobbik gyermekét, a föltűnően  szép 16 éves Ma-
rit, tanítónővé képezteti. A leány fölvétetvén  a 
tanitónőképezdébe, a legnagyobb szorgalommal ta-
nult, távol eső lakásuk miatt pedig a delet a 
szebb idők beállta óta rendesen a városi parkban 
szokta tölteni. Ott költötte el kosarában magával 
vitt ebédjét s aztán könyveit vagy női munkát 
vett elő, hogy elölje az időt délutáni kóU óráig, 
midőn ismét megkezdődtek az előadások. Nemrég 
egy középkorú férfiú,  orosz ezredesi egyenruhában, 
sétált végig a déli órákban a városi parkon s sze-
mébe tünt a könyvébe mélyedt szép Mari, kit bi-
zonyos távolból hosszasan szemlélt. Másnap ismét 
ott termett a tiszt s a bájos leányt megint ott 
találta. Ekkor egy hordárt szólított meg, megmu-
tatta neki a leányt s husz forintot  nyomván mar-
kába, meghagyta neki, hogy egész nap sarkában 
maradjon s estig tudja meg a leány állását, nevét 
és lakását. A hordár a vett utasítás szerint csele-
kedett ; elkísérte a szép Marit a képezdébe s várt 

minek folytán  az erőtlenség jelei itt is mu-
tatkoznak. 

Olyan állapot ez, mely ellen a magyar 
társadalomnak, államnak és minden közigaz-
gatási közegének, hacsak nem akarja közön-
bösen nézni e nemzeti sorvadást, kötelessége 
föllázadni  s közös erővel megragadni és föl-
használni azon békés eszközöket, melyekkel 
az ország ezen szomorú helyzetből kiszaba-
dítható. 

Nem szorul bizonyításra, hogy a legtöbb 
európai állam virágzásának legfőbb  forrását 
iparában vagyis polgárai kézi ügyességében 
találja föl.  Olyan tőke ez, melyet nem képes 
megrontani sem időjárás, sem más körülmény; 
roppant mértékben gyarapítható és egész or-
szágok munkás polgárainak anyagi jólétében 
mutatja föl  áldásos kamatait. E kézi ügyes-
ség, amellett, hogy azon időben, midőn a föld-
mives munkája szünetel, ezereket von el az 
erkölcsi sülyedéstől s a békés munkában nyújt 
léleknemesitő foglalkozást,  egy egészséges és 
biztos keresettel biró munkás osztályt teremt, 
mely földolgozza  és emeli értékét a, föld  ösz-
szes terményeinek, tárgyat szolgáltat a keres-
kedelemnek s igy uj életerőt önt a társada-
lom minden erébe. 

Más, a miénknél boldogabb országok 
példája tanusitja, hogy e kézi ügyességet csak 
kitartó oktatás utján adhatni meg, olyan ok-
tatás által, mely magába a népbe oltsa be a 
fogékonyságot  és ösztönt az ipari foglalko-
zásra, hogy aztán a fejlődő  tőke föltalálhassa 
a nagy ipar fölvirágzásának  legfőbb  föltételét: 
a kiképzett munkaerőt. 

ott négy óráig s ekkor követte őt egész hazáig, 
hol a házmesternétől megkapta a kellő fölvilágo-
sítást, melylyel rögtön az ezredes szállására sietett. 
S. Vilmos cipész és neje nem kevéssé voltak meg-
lepetve, midőn másnap polgári ruhában egy elő-
kelő ur kopogtat be hozzájok s bemutatván ma-
gát, megkéri tőlük Mari leányuk kezét. Tréfának 
tartották a dolgot, az ezredes azonban fölszólította 
a cipészt, menjen el vele a bécsi orosz követség-
hez s kérjen ott bővebb fölvilágosítást  ő reá vo-
natkozólag. A cipész csakugyan elment s kis idő 
múlva elbeszélte nejének, hogy az ezredes egyike 
Oroszország legdusgazdagabb főurainak,  a szerb 
háborúban kapott súlyos sebéből most üdül s ezért 
nem vehet részt a mostani háborúban." Igy a kéz-
fogó  legott megtörtént s a vőlegény 10,000 frtos 
gyémánt ékszert ajándékozott arájának. Az esküvő 
augusztusban tartatik meg. 

(Magyarország  és  a Nagyvilág.) 

Apróságok. 
,Minő különbség van köztem s egy zsebóra 

között?' kérdé egy napon de la Maine hercegnő 
Polignac marquistól. „Asszonyom! a zsebóra jelzi 
az időt, az ön köre pedig feledteti." 

Ezen oktatásnak, avégre, hogy eredmé-
nyeiben még teljes kifejlődése  előtt a gyár-
ipar által ne semmisittessék meg, olyan ágaira 
kell kiterjeszkednie a kézi iparnak, melyeket 
amaz még a külállamokban sem volt képes 
elfojtani.  Ezen iparág nem más, mint a házi 
i p a r. 

Hogy csak néhány példát említsünk föl, 
Svájc egy részének gyennekjátékipara, a cseh-
országi Érchegységben kifejlett  csipkeipar, a 
badeni és würtembergi Fekete-erdőségben el-
terjedt óraipar, Bajorország Lichtenfels  köz-
sége körül virágzó világkosáripar, mely 60 
községnek kenyere és évenkint 4 millió tallér 
értékű anyagot dolgoznak föl,  a würtembergi 
női muukaipar, a szászországi harisnyaszövé-
szeti házi ipar, mind olyan iparágak, melye-
ket a leghatalmasabb gyáripar nemhogy el-
nyomott volna, hanem a legnagyobb tökéle-
tességig kifejlesztett. 

Ha létezik tehát eszköz, melylyel hazánk 
aggasztó helyzetéből kiragadható, ugy bizo-
nyára a házi ipari oktatás a legelsők között áll. 

Olyan vállalat ez, mely teljes mértékben 
igénybe veszi ugy a társadalom, mint az állam 
áldozatkészségét, de ott, hol mint minálunk, 
fölhalmozva  az iparnak minden anyaga, köz-
tük a legbecsesebbek, mikkel csak ország bír-
hat és megvan a munkára fogékony,  értelmes 
nép, évek multán áldásos gyümölcse kimarad-
hatatlan. 

Hazánkban a pozsonyvidéki, felső  ma-
gyarországi. budapesti és háromszéki házi 
iparfejlesztő  egyesületekkel megtörténtek e 
téren az első kísérletek s örömmel jegyezzük 

I. Napoleon mondá egykor valamelyik tábor-
nokának : ,Ön igen sokat iszik.' „Igen, de mindig 
fölséged  egészségére", viszonzá a tábornok. 

$ 

III. Napoleon mondá többek közt a párisi 
Rothschildnek: ,Ha akarja, kieszközlöm, hogy a 
törökök visszaadják Palesztinát a zsidóknak, s ha 
a zsidók mindenünnen oda vándorlanak, megteszem 
magát a zsidók királyának.' „Köszönöm, fölség!" 
feleié  Rothschild, ,.de szivesebben vagyok a kirá-
lyok zsidója, mint a zsidók királya." 

* 

Szokratesnek mondák, hogy egy ismerőse rá-
galmazta őt nyilvánosan. „Az nem tesz semmit. 
Hagyjátok beszélni; beleegyezem, hogy meg is 
verjen, ha nein vagyok jelen." 

* 

Ésop találkozott egyszer egy utassal, ki kö-
szönté őt s kérdé: ,Mennyi idő alatt érek a leg-
közelebbi városba?' „Menj", mondá neki Ésop. 
.Tudom,' feleié  az utas, .hogy mennem kell, ha 
oda akarok érkezni; de mondjad, mennyi idő alatt 
érkezem a városba ?' „Menj", ismétlé Ésop. ,Látom 
már,' mormogá az utas, ,hogy ez az ember bolond; 
nem is kérdezem többször' s ezt mondva, folytatá 
útját. „Hé," kiáltá Ésop, „egy szóra! Két óra 
alatt a városba érsz." Egész bámulattal áll meg 
az utas s kérdi, miért mondja meg most, hogy 



föl,  hogy például a pozsonyvidékiuek zay-
ugróci mümetszési, somorjai kosárfonó,  po-
zsonyi női házi ipartanmühelyeivel néhány évi 
fönállása  után sikerült ezen ágakban e vidék-
ről a bajorországi áruk nagy részét kiszorítani. 

Alulírottak elérkezettnek látják idejét, 
hogy az erdélyi részekben is a társadalom 
kezet fogva  az állammal és törvényhatóságok-
kal, e tekintetben erőteljes mozgalmat indít-
son meg. A hazafias  támogatás reményében 
elhatároztuk tehát „Erdélyrészi házi iparfej-
lesztő egyesület" cim alatt a házi ipar taní-
tására egyesületet létesíteni, mely egyelőre 
működését a kolozsvári iparkamara területén 
kezdje meg. 

Célunk az egyes vidékeken a termények 
és ipari anyagok előfordulási  helyéhöz képest 
különnemü tanműhelyeket, és pedig a fának 
müszerü földolgozására;  a szalma- és sásfo-
násra ; a márvány és gypsz esztergályozására ; 
a esontfaragásra,  müvirágkészitésre, gyermek-
játékok készítésére, a szövészeti ipar fejlesz-
tésére tanműhelyeket állítani föl;  továbbá a 
kender- és kiválólag lentermelés terjesztésére 
és kidolgozására hatni, a gyártott cikkeknek 
alkalmas piacról gondoskodni, a szomszédos 
keleti tartományok szükségleteit kipuhatol-
tatui, ízlésüket tanulmáuyoztatni, iparos váu-
dortanitást és iparkiállitásokat rendezni, ki-
tűnő ipartermeivényekért iparosokat és ezek 
muukásait jutalmazni, végül tehetséges ifjakat, 
akik természeti hajlamuknál fogva  is magukat 
az iparnak kívánják szentelni, bel- és külföl-
dön növeltetui. 

E célra az eszközöket a társadalomtól a 
pártoló és alapitó tagsági dijakban, az állam-
tól a remélhető segélyben, melyet más ha-
sonló hazai egylettől sem tagadott meg, és 
végre a törvényhatóságoktól azon nagylelkű 
elhatározásukban várjuk, hogy Pozsonymegye 
példájára egyenkint testületileg belépnek az 
egyletbe és területükön minden községet la-
kosságuk arányához képest bizonyos évi tag-
sági díjra kötelezni hazafias  föladatuknak  fog-
ják tekinteni. 

A cél magasztos és hazafias  voltába ve-
tett erős bizalommal fordulunk  tehát a ma-
gyar társadalom minden egyes, hazánk anyagi 
fölvirágzása  iránt érdeklő^ tagjához s tiszte-
lettel kérjük, hogy az eszme népszerűsítésével 
és egyletünkhöz való csatlakozásával a célt 
előmozdítani szíveskedjék. 

Nagy Széchenyink jelszava volt, hogy 

két óra alatt oda ér. „Hogyan mondhattam volna 
meg, mielőtt láttam, milyen gyorsan jársz ?" 

* 

Egy diák, ki adósságai miatt kénytelen volt 
könyveit eladni, azt irá atyjának : „Örvendjen édes 
atyám, már könyveim után élek.-' 

* 

Racine páratlan irónak tartá Moliére-t. A 
király kérdezé egykor, hogy melyik iró volt a leg-
kitűnőbb, ki kormánya alatt Franciaországban élt. 
,Moliére, fölség.'  „El sem hinném, de ön jobban 
ért hozzá, mint én." 

* 

Hogy megboszulhassák magukat egy végtelen 
csacska nőn, kinek társaságában senki szóhoz nem 
juthatott, bemutattak neki egy férfit,  kit igen mü-
veit embernek mondtak. A hölgy a legnagyobb 
előzékenységgel fogadja,  élénken megkezdi a tár-
salgást s szünet nélkül folytatja.  A látogatás be-
végeztével kérdik a nőtől, meg van-e elégedve a 
tudóssal, kit bemutattak. „Ah! minő kedves, minő 
szeretetreméltó, mily fönkölt  szellemű férfiú!"  Az 
egész társaság hahotára fakad  a hölgy ezen fölki-
áltása után. A kedves, szeretetreméltó, fönkölt 
szellemű férfi  — néma volt ! 

Franciából: Ibolya. 

„csak gazdag nép lehet valóban szabad"; 
sajnos, hogy a jósszellem ezen nagyfontosságú 
igéinek is igazságát hazánk legújabb politikai 
jelenségei saját kárunkkal oly alaposan iga-
zolják. De még taláu nem késtünk meg e 
szavak átértésével s ha a társadalom hervad-
hatatlan érdemeket szerezhetett magának po-
litikai jogaink megoltalmazása körül, ugy bi-
zonyára őt illeti meg nálunk is első sorban 
érdemeket szerezni a nemzet anyagi fölszaba-
dítása körül, hogy hazánk népe ne csak jogi-
lag, de anyagilag is függetlennek  és boldog-
nak mondhassa magát. 

Kolozsvár, 1877. julius 18. 

Gr. Eszterházy  Kálmán,  Sámi 
László, Finály  Henrik,  Gámán 
Zsigmond,  Kővári  László, dr. 
Conclia  Győző,  Veszely  Károly, 
Békésy  Károly,  Vár  ady  Károly, 
Szentgyörgyi  Lajos, Szentgyör-
gyi József,  Biasini Lomokos, 
Bónis István,  Benigni Sámuel, 
Zsigmond  Dezső,  Turcsányi 
Gyula. 

K Ö Z K I T E L Ő D É S . 

Szám 35—1877. 
Székelyegylet közp. vál. 

Programmja 
a székely mivelődési és közgazdasági egylet f.  1877. 
évi augusztus 20-án kezdődőleg Sz.-Udvarhelyt tartandó 

n a g y g y ű l é s é n e k : 

1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Titkári jelentés az egylet évi működéséről. 

•3. Pénztárnoki és számvizsgáló bizottsági 
jelentés. 

4. Központi választmányi 3 tag kisorsolása 
és választása. 

5. Számvizsgáló bizottság választása. 
6. Választmányi javaslatok. 
7. Emlékbeszéd néhai gr. Mikó Imre egyleti 

tiszt, elnök fölött,  Deák Farkastól. 
8. Értekezés a Székelyföldet  érdeklő valamely 

fontosabb  ipar-, nevelés-, vagy társadalmi kérdésről. 
9. Kirándulás a Székelytámad és Budvára, 

a szombatfalvi  Szejke-borviz és az almási barlang 
megtekintésére. 

Ezen nagygyűlésre az egylet t. c. alapitó 
és részvényes tagjai, a külön meghívókban kijelö-
lendő figyelmeztetés  mellett, tisztelettel meghi-
vatnak. 

Budapesten, 1877. julius 10-én. 
Hajós  János,  s. k. Buzogány Áron.  s. k. 
az egylet elnöke. az egylet titkára. 

A méhészet köréből. 
A munkásméhek  bel- és külmüködései  rövid 

vázlatban. 
(Vége.) 

B) Mezei vagy k ü l m ü k ö d é s ö k . 
A munkásméhek külmüködéseit méz- és liim-

porgyüjtés,. mézgaszerzés és vizhordás képezik, 
melyeket rendre, mint fontos  méhészeti tárgyakat, 
a méhészkedők figyelmébe  ajánlani szükségesnek 
látunk. 

A munkásméh kiválóan kedvelt tápszere a 
méz, azt tehát a legelső és legkedveltebb foglal-
kozása és legerősebb vágya megszerezni is. Ő te-
hát e 

mézgyüjtési vágytól inditva, mihelyt a kellő 
napsugarak tova űzik az éji sötétet s az idő a 
gyűjtésre kedvező, már kel, jár, indul munkába 
és gyűjt. Gyakran kirepül a virágos rétek, erdők 
és ligetek egyfaju  virágaira s azokat körülzsi-
bongva, a bennök rejlő édes nedvet hajcsövü nyel-
vének szerkezeténél fogva  fölszivja  és mézgyonnát 

megtöltvén vele, haza siet és otthon azou az uton, 
melyen beszívta, a sejtbe önti. 

Itt megjegyezzük, hogy különböző szokott 
lenni ama különféle  virágokból összehordott méz-
nek nemcsak szine és ize, hanem jósága is és 
legjobb méz gyűjtetik az ánizsból és hársfából, 
legrosszabb a tatárka- vagy hajdinából és hogy 
szüzméz, azaz : tiszta fehér  méz csak az újdonatúj 
fehér  sejtekből nyerhető, melyek még sem himport, 
sem porvát nem tartalmaztak. 

De gyűjt még a munkásméh növényi és állati 
édet is. 

Növényi éd : a gyümölcsök édességei és nyár-
ban a fák  levelein támadt közönséges mézharmat. 

Közönséges mézharmatnak neveztetik az az 
édes nedv, mely nyáron a hévmérsék hirtelen vál-
tozása által támad a virágcsészékben és némely 
fák  leveleinek, melyek mézharmatos fáknak  nevez-
tetnek, felső  lapjain. Mézharmatos fák:  tölgy-, 
juhar-, hárs-, szilva-, füz-,  eper- és bodzafák. 

Dus mézharmat szokott származni a növé-
nyek kényszeritett kipárolgásából, mely akkor tör-
ténik inkább, ha tudniillik esős, nedves napra me-
leg éj és éjre meleg és borús nap következik ; mert 
ilyen időjáráskor a növények : fák,  füvek  és virá-
gok apró likacsaikon sok mézes nedvet izzadnak 
ki, mit a méh mohón felnyal  és miután a benne 
rejlő mérges savany a falánk  tövében létező mé-
reghólyagcsába átszivárgott, illetőleg a mézgyo-
morban megtisztult, otthon a sejtbe önti. 

Az állati édhez a növényeken élődő milliárd 
levéltetvek vagy levelészek kiürítései tartoznak, 
melyeket ezek apró csöppekben magukból fecsken-
deznek ki hátulról és mivel tiszta mézcsöppekben 
találhatók és igy élvezhetők, tiszta mézharmatnak 
neveztetnek. A tiszta mézcsöppek a fák  leveleinek 
föld  felé  álló lapjairól, melyeken ama levelészek 
élősködnek, az alattok levő levelek felső  részeire 
hullanak, honnan a méh azokat mohón fölnyalja 
és nagy sietséggel haza vivén, otthon a sejtbe önti. 

Megjegyezzük itt, hogy mézharmatos időkben 
a méh nagyon serény, élénk és fáradhatatlan;  mái-
kora hajnalban kel, jár és gyűjt s végzi munkáját 
a nap alkonya után; ekkor szokott a legharago-
sabb és mérgesebb lenni és a szúrásra is igen 
hajlandó. 

A munkásméh hord viráglisztet vagy himport 
is, melyből előlábai segítségével az utólábak mé-
lyedéseibe gömböcskéket alakit. E gömböcskék 
egyenlő nehézségüek, egyfaju  virágokból szedvék 
és azokhoz képest fehér,  zöld," vörös, sárga, kék 
és barna szinüek. 

A hazavitt himport sejtbe rakják le s hogy 
el ne romoljék, -mézzel betakarják és bepecsételik. 

Ezt leginkább a fiasitás  számára mézzel ve-
gyitett táp elkészítéséül használják, táplálkoznak 
vele a méhek is, de nem nagy mennyiségben. Ez 
az úgynevezett méhkenyér. 

Hord a méh ragaszt vagy mézgát (gummit) 
is, melyet a fák  (főleg  nyárfa,  jegenye, nyir és 
vadgesztenye) ragadós nedvéből ugy szed lábaira, 
mint a himport, csakhogy ezt hazavive, nem teszi 
sejtbe. 

Ez használtatik a kas hasadékai, nyílásai és 
repedései beragasztása- és mélyedései kitapasz-
tására. 

A méhnek vízre is van szüksége és ezt szint-
úgy, mint a virágok édes nedvét fölszivja  s lakába 
viszi és a méhfiak  tápja készítéséül és szomj csil-
lapításául használja. 

Fölkeresi vízért a kis pocsolyákat, a nedves 
helyeket, de leginkább kedveli fölszivni  a fü  és fa 
levelein az eső- és hannatcsöppeket; fölkeresi  és 
fölnyalja  néha még a vizelletet és sót is. 

A házi és mezei, vagy bel- é.s külmüködésök 
után már azon igen érdekes és sajátságos műkö-
désűk következik a méheknek, melyet rajzásnak 
nevezünk, de ezen jelentékeny méhészeti tárgy 
megbeszélését a közelebbi alkalomra hagyom. 

Bence András. 

i i 



K Ö Z E G É S Z S É G . 

Dr. \oigt: a titkos szerekkel való 
Üzérkedésről. 

— Forditá: Dr. D u d i t s. — 
(Folytatás.) 

Kitűnik az elmondottakból, hogy e gyógy-
szereknek hasznossága vagy hasznavehetetlensége 
nem határozható meg pusztán elméleti uton, tehát 
sem az iskolai kathedráról, sem az Íróasztal mel-
lett irt sovány birálat által, hanem ahhoz a be-
bizonyítást és eldöntést maga az élet adhatja meg 
csak és pedig az észlelés és tapasztalás által. 

És amiért e föltételek  főleg  az orvosi tudo-
mányban oly gyakran és sokszorosan el szoktak 
mellőztetni, látjuk keletkezni a sokféle  és vadon 
tenyésző kóros kinövéseket, u. ni.: babonákat, elő-
ítéleteket, tudós tévedéseket, misztifikációkat,  spe-
kulációkat, számtalan gyógyeljárásokat, gyógymó-
dokat, mindezek mellett az alkalmazásba vitt tit-
kolódzásokat és mindezekből folyólag  a titkos sze-
rekkel való üzérkedéseket. E benső összefüggés 
miatt nevezték azután az orvosi tudományt ennek 
első és legeszesebb emberei ott, hol gyakorlati al-
kalmazásáról van szó, „nagyszerű kontárkodásnak", 
mely elnevezést a gyógyászat méltán és joggal is 
megérdemli. 

Ha azután nyomozzuk, hogy e kinövések és 
ezek következéseinek, és főleg  a titkos nevek üzel-
meinek hol van első forrása,  ugy találjuk, hogy 
a hiszékenység és tudatlanság egyaránt részesek 
abban. Egy tudatlan embertől rossz néven sem 
lehet venni, ha elhisz mindent, még ha rossz is 
lenne, vagy más alkalommal a legigazabb és leg-
jobb állítást sem hiszi el; de sajnos az, hogy hi-
székenység a müveit, sőt a tudós embereknél sem 
hiányzik, sőt az sokszor minden iskolákon át mint 
vezéreszme is végig húzódik. 

Mert a tudás maga, és még kevésbé a lélek-
telen szorul szóra való tanulás nem oszlatja el a 
hiszékenységet a gyermekben, sőt azt megrögzíti, 
habár más alakban. Tudás lehet és van is elég, 
gyakran benső meggyőződés nélkül. A vak hit és 
Ítélés korlátoltságához egyrészről a gépies sokat 
tanulás, másrészről pedig a gondolkozás és önmeg-
győződés szerzésnek elhanyagolása képezik a biz-
tos alapokokat, és ezért a mai iskolai tanítási 
rendszert tekintve, a titkos szerek árulói mindig 
fognak  találni elég vakon hivő, saját ítéletre kép-
telen és a kifosztogatásra  áldozatra kész egyéneket, 
kik vevőknek beállanak, és akiket hiába is akar-
nánk erről fölvilágosítani  vagy lebeszélni, mert ha 
az egyik szernél sikerülhet is, mihelyt egy más-
fajta  titkos szer trombitáját megfújják,  szaladnak 
rögtön ahhoz és vesznek belőle, megpróbálják azt 
is azon reményben, hogy ez talán mégis jobb lesz 
a másiknál, és a bajon biztosan fog  segiteni. 

Az is mindenki által eléggé ismeretes, hogy 
az ily titkos szer annál kedveltebb, mennél ész-
szerütlenebb és majdnem elhihetetlen a várható 
eredmény, és mennél furcsább  és dagályosabb sza-
vakkal kürtölik ki annak mindenhatóságát. Mert 
észszerüleg és természetesen megmagyarázható sze-
rek vásárlóra nem szoktak találni; csak ha az ér-
telmes birálat valamely titkos szert erősen ostro-
molva, keményen meg is bírálja," és az értelmes 
olvasó előtt is elegendőleg föltűnik,  hogy a hir-
detés és ajánlása mégis csak egy kissé sok, é 
pedig szörnyű nagy ostobaság, akkor a titkos sze-
rek eladói önelégülten morzsolják kezeiket, mert 
biztosak, hogy azon titkos szerből igen sokat fog-
nak eladhatni. Ily különlegességekkel kereskedők 
elég fönhéjázók  még azt is állítani, hogy nem 
csekély ész és tapasztalati bölcsesség kívántatik 
és főleg  emberismeret, mindenkor kitudni és ösz-
tönszerűleg megsejteni a t. c. közönség értelmet-
lenségi fokát,  hogy ahhoz alkalmazkodva, valami 
„rendkívüli ostobaságot" szélnek ereszteni lehessen, 
mi a kellő ügyességgel keletnek örvendve, a -titkos 
szerek kereskedőjét meggazdagithassa. 

De ne csudálkozzunk azon, hogy a titkos 
szereknek ily nagy közönsége van, midőn a nagy 

tömeg észmüvelődése saját magunk testének isme-
retét illetőleg teljesen elhanyagolt állapotban teng. 
A nagy tömeg nem tud semmit sem az emberi 
test szervezetéről, életműködéseiről, hogy és mi 
módon lehet az egészséget bajoktól megóvni, és 
legszükségesebb esetekben mit kellessen cselekedni. 

Sőt napról-napra láthatjuk a legcsudálatosabb 
példáit a középkori sötét babonás észjárásnak. 

A tudatlanság, itélethiány és jellemegyügyü-
ségen kivül van még egy súlyos lelki állapot is, 
amelyben szenvedő emberek rendesen a titkos sze-
rek eladóinak horgára szoktak előbb-utóbb kerülni. 
E sajnálatra méltó lelki állapot, a képzelt betegség 
vagyis hypochondria, és az ebből következő ok 
nélküli gyógyszerekkel való élés szenvedélye. 

Ezen állapot ott kezdődik, midőn a különben 
egészségesnek látszó ember e szavakkal ront az 
orvoshoz be: „Orvos ur, most van időm orvosság-
gal élni, rendeljen bát valamit, vagy küldjön 
fürdőre." 

Az igy nyilvánuló képzelt bajok nemsokára 
valódi betegséggé fajulnak  el, mihez a szives kész-
sége az allopathiai gyógyászatnak eléggé hozzájá-
rul, a gyógyszer-rajongók azután a gyógytári sze-
reket titkosokkal váltják föl,  és hogy minő hasz-
not nyújthatnak ezen szerek a kereskedőknek, az 
óriási hirdetések árai az újságokban eléggé igazol-
hatják. Igy a Iloff-féle  malátakivonat évenkint 
40,000 tallérba kerülő hirdetményekkel kürtöltetik 
az együgyűeknek, a Morrison-féle  pillulák az ész-
gyöngeségben szenvedők boldogitására 100.000 d<fl-
lár áru hirdetéseket emésztenek föl,  a Revaliescier 
du Barry — egyszerű lencseliszt — legalább 200 
ezer frtot  elfizet  a lapoknak, melyek örömmel te-
szik meg pénzért ez emberiségnek nyújtott hely-
telen szolgálatot, és a zsebelésben ily módon 
a titkos szerekkel üzérkedőknek bűnrészeseivé 
lesznek. 

Azután jön az elégedetlenek nagy serege, ha 
valamely vagy valamennyi gyógymódot már végig 
próbált az ember és látja, hogy egyik sem segi-
tett, amily mérvben fogy  bátorsága és reménye, 
oly mértékben nő hiszékenysége minden iránt, ami 
néki segítséget nyújtani ígér. Próbáljuk qsak még 
ezt és ha ez nem segit, akkor már valóban nem 
hiszek senkinek sem többé, mondogatja magában, 
és ha megpróbálá és nem segitett, utána még más 
dolgokat is megkísérel és hiszékenysége oly mérv-
ben fog  nőni, amint baja rosszabbodik. 

És ha ilyenek már közelednek az enyészet-
höz, csuda-e, hogy a kétségbeesés tétova kapko-
dásával nyúlnak ez utolsó szalmaszálhoz, melynek 
neve — titkos orvosság, csudaszer. A szegény 
megfosztja  magát utolsó garasától, sőt elad vala-
mit vagy zálogba tesz, hogy a drága gyógyszert 
megvásárolhassa, melynek hasznán a hírlapokon 
kivül még a kufár  is, ki azt második vagy épen 
harmadik kézből kapja, osztozni és pedig jelenté-
keny mérvben osztozni szeretne. 

A provízió, mit a titkos szerek készítői a 
viszonti eladásnál adni szoktak, igen jelentékeny, 
mert 40"/o-a az rendesen a szer árának; abból 
tehát a vásárló betegek egyszerűen is következtet-
hetik, hogy abban 40 rész száz között semmit se 
ér. Hát a hirdetések ára és a vele nyerészkedő és 
előállítónak haszna? Az erény és nemes tulajdon-
ságokhoz tartozik jót tenni minden érdek nélkül 
csupán magáért a jóért, de annyi rosszaságot még 
a titkos szerek készítőiről sem tételezünk föl, 
hogy minden érdek nélkül, haszon hiányában bo-
londitsák a világot, fosztogassák  embertársaikat, 
vegyék el a szenvedők utolsó garasát. Ők legjob-
ban tudják, miért teszik azt. 

(Vége köv.) „Hasonszenvi közlöny." 

K Ü I i Ö S T F É I i É K . 
— Budapesten e hó 26-odikára, csütörtökre, 

Klapka tábornok befolyásával  nagyszerű népgyű-
lés volt tervezve, még pedig a t ö r ö k nemze t 
érdekében. 

— Julius utolsó hete, eddigi hírek szerint, a 
törökökre nézve előnyösebb volt, mint a harma-
dik hét. 

A fővezérségből  letett Abdul K e r i m helyét 
Mehemed Ali foglalta  el s már 22-én Stunlá-
ban helyén volt. 

A d r i n á p o l y i hadak vezényletét Szu-
l e j m a n pasa már e hét elején kezéhöz vette s 
a Balkánon átment m. e. 35,000 orosz ellen a 
működést meg is kezdette. 

Oszmán pasa Vidd inbő l szintén élet-
jelt adott magáról, 19. és 20-án keményen meg-
vervén P1 e o n á n á 1 az oroszokat. Sőt, ugy lát-
szik, 22-én is. 

A I t u s c s u k o t ostromló muszkák közelebb-
ről csak egy napon 3000 halottat vesztettek. A 
harci öldöklés tehát elég nagy mértékben foly. 
Ezenkívül a muszkák s kivált kegyenceik, a bol-
gárok, vérlázító kegyetlenségeket követnek el a 
védtelen török nép öregein, asszonyain, leányain, 
gyermekein. 

A mult héten fogságba  esett nikápolyi őrség 
egy része, m. e. 2000 ember, őrségét legyilkolván, 
honfitársaihoz  menekült. 

* „A hazai ipart pártoló és terjesztő egyesület"*) 
alapszabályainak értelmében célba vette egy áru-
csarnok és állandó kiállítás létesítését. Saját ere-
jének fokozása  végett szükségesnek látta a hely-
ben székelő rokonegyesületek segédkezését fölkérni, 
nevezetesen az országos iparegyesületet, a nőipar-
egyesületet, a központi hazai iparegyesületet, me-
lyek ezen üdvös cél előmozdítására támogatásukat 
készségesen fölajánlván,  küldöttjeik a f.  hó 9-én 
tartott közös értekezleten teljes számmal megje-
lentek. Tarnócy Gusztáv elnöklete alatt a tárgyat 
behatóan megvitatván, következő megállapodásra 
jutottak: tekintve a hazai ipar érdekében fölállí-
tandó árucsarnok és állandó kiállítás fontosságát, 
a gyűlés egyhangúlag elhatározta e célt mielőbb 
foganatosítani.  E célra a főváros  egy alkalmas 
pontján egy megfelelő  telek már ki is szemeltetett 
azon célból, hogy azon nemcsak az árucsarnok és 
állandó kiállítás, de egy közös erővel emelendő 
oly épület emeltessék, mely hivatva legyen mind 
az iparügyek előmozdítását célzó intézményeket és 
közegeket, u. m. : iparmuzeum, iparrajztanoda, az 
orsz. iparegyesület, központi hazai ipar, női ipar-
egyesület, az iparos-kör stb. helyiségeit befogadni. 
Hogy végre ez iparügyeknek is meg legyen állandó 
és mi fő,  saját hajléka az ország központján, amint 
az már több más iparegyesületnek sikerült. Az 
eszme rendkívüli gyakorlatiassága, ugy fontossága 
kívánatossá teszik, hogy kivitele minél előbb léte-
sülhessen, s reméljük, hogy az ezen célra kisze-
melt telek átengedésénél mind a kormány, mind 
a főváros  inegteendi a hazai ipar érdekében mind-
azt, mi a cél keresztülvitelére annyira óhajtandó 
és szükséges. Mig e tervek megvalósíttatnának, 
egy ideiglenes árucsarnok fölállítása  is célirányos-
nak találtatott, hogy minél előbb alkalom nyúj-
tassák a hazai iparos közönségnek áruit és termé-
nyeit értékesíthetni. A részletesebb tervezet kidol-
gozására Kerkápoly Károly, Mudrony Soma, Rátli 
Károly urakból álló albizottság küldetett ki, ennek 
munkálata a legközelebbi közös ülésen fog  tár-
gyaltatni. 

* A „Központi házi iparegylet" első ipari tan-
műhelyét a vessző- és mükosárfonás  tanítása cél-
jából Vác városában folyó  év augusztus 1-én fogja 
megnyitni. Célja ezen tanműhelynek az, hogy a 
kosárfonás  mestersége főleg  Vác vidékén, hol a 
gyümölcs- és szőlőszállítás évről-évre nagyobb ter-
jedelmet vesz föl,  a nép iparává, azaz házi iparrá 
váljék. Hogy e célt minél hamarabb és nagyobb 
mérvben el lehessen érni, a tanműhelyben rendes 
és rendkívüli tanulók fognak  fölvétetni.  Rendes 
tanulók azok, kik 12 évet már betöltvéu, népis-
kolai tankötelezettség alatt csupán annyiban álla-
nak, amennyiben az ismétlő iskola látogatására 
kötelezvék és mint ilyenek, kizárólagosan a kosár-
és müfonás  megtanulására adhatják magukat. Az 
ily tanulók tanfolyamának  tartama nem határoz-
tatik ugyan meg, de két évnél rövidebb rendsze-

*) Székhelye Budapest. Szerk. 



rint nem lehet. Tandijt ezen tanulók nem fizet-
nek, sőt hat hónap eltelte után, ha munkáik piac-
képes és kifogástalan:  munkabért is kapnak, mely-
nek nagysága a befolyt  összeg és haszon nagysága 
szerint állapittatik meg. Szerszámot és munka-
anyagot a tanműhelyben kapnak, de minden darab 
szerszámért felelősök.  Rendkívüli tanulók lehetnek 
az elemi vagy egyéb iskola növendékei, kik tan-
dijt szintén nem fizetnek,  de a szerszám haszná-
latáért s anyagrontásért havi 50 krt tartoznak 
fizetni.  A rendkívüli tanulók hetenkint legkevesebb 
hat órai tanulásra kötelezik magukat és ugy, mint 
a rendes tanulók hat igazolhatlanul elmulasztott 
óra után, kizáratnak. A rendkívüli tanulók, ha 
munkáik kifogástalanok,  egy év után szintén kap-
nak elkészített munkáik mennyiségéhez s minősé-
géhöz arányos munkabért. Ugy a rendes, mint a 
rendkívüli tanulók kötelesek a tanműhely rendsza-
bályait megtartani, valamint a tanítómesternek 
engedelmeskedni. Az illetlen vagy erkölcstelen 
magaviselet a tanműhelyből kizárást vonja maga 
után. A tanműhely a Dunasoron az ev. egyház 
épületében van berendezve, s munkaanyaggal is 
elláttatott. Kik e tanműhelybe fölvétetni  kívánnak, 
f.  év julius 15-től kezdve ugyanott a mestertaní-
tónál jelenkezhetnek. Leánygyermekek, a figyer-
mekektől elkülönözve, a finomabb  munkákban 
nyernek kiképeztetést. Kelt Budapesten, 1877. 
julius 8-án. A „Központi házi iparegylet" végre-
hajtó bizottsága. 

* A békésmegyei gazdasági egylet a nemesfüz-
termelés és kosárfonás  ügyében buzdító fölhívást 
intézett a megye községéhez, illetőleg a községi 
hatóságokhoz, melyben figyelmezteti  azokat, hogy 
bármily kezdetleges állapotban van is jelenleg a 
füztermelés,  lehetetlen észre nem vennünk, hogy 
igen kedvező föltételét  nyújtja a füzkötés  iparának 
magasabb kifejtésére,  ha azt a hatóság, önnön jö-
vedelmének gyarapítására is, öntudatos gyámolitás-
ban részesiti. E gyámolitás alatt értjük, mondja, 
hogy a mostani durvább füzfajok  mellett bizonyos 
meghatározott területen a finomabb  munkákra al-
kalmasak is termeltetnének, minők a spárga-füz 
(salix uralensis caspica), az arany- vagy sárga-füz 
(s. vitelina aurea), a biborfüz  (s. purpurea vimi-
nalis), a selyemfüz  (s. sericea) és a pataki fűz 
(s. helix), melyek mindenike a kolozs-monostori 
gazdasági intézetnél (u. p. Kolozsvárott) kapható. 
Magától értetik, hogy a termelést a hatóságnak 
bizonyos rendszerrel és pontossággal, nemkülönben 
erejéhöz mért, minél nagyobb terjedelemben kel-
lene foganatba  venni. Az első évben tett beruhá-
zási és következőkben igényelt fölügyeleti  költség 
az évenkinti bő aratásnak jövedelmei által bővön 
fodöztetnének.  Alig lehet ugyanis kétség tárgya, 
hogy a füzkötésre  hajlammal biró köznépünk a 
kedvezőbbekké alakult körülményeket ez iparág 
fejlesztésére  föl  ne használná; hiszen nem lehet 
tagadni, hogy a java a téli tétlenségben foglalko-
zás után sovárog. A mozgalom terjedésének esetén 
a társadalom vezetőinek gondja kell hogy legyen 
és remélhetőleg fog  is lenni arra, miként a nép 
külön szakmesterek által a téli hónapokban az 
ipar finomabb  fokára  oktattassék és igy számára 
a keresetnek azon bővebb forrása  megnyittassák, 
melyet az iparnak magasabb tökélye nyújt. 

— Udvarhelymegye házi iparügyének vázlatos képe. 
1. A Fehér-Nyikó  mellett kosarat és szekérkast 
fonnak.  2. Bágyban csergét szőnek. 3. Székely-
Kereszturon  szitát kötnek. 4. Korondon  fazakat 
csinálnak és taplókalapot készitnek. 5. Siklódon 
szuszékot, vékát, tekenőt csinálnak. 6. Vágásban 
szalmakalapot készitnek. 7. Tclekfalván  gereblyét, 
villát csinálnak. 8. Hodgyában  hires házi szőttest 
készitnek. 9. Városfalván  épület- és sirkövet fa-
ragnak. 10. Homoródvidékén  meszet égetnek. 11. 
Szentléleken  kártyát, csebret, kádat csinálnak. 12. 
Oláh faluban  deszkát fürészelnek.  13. Oroszhegy 
zsendelyt készit. És igy tovább. Szóval, megyénk 
területén a h á z i vagyis n é p i e s i p a r és a né-

p ies k e r e s k e d é s oly kiterjedésben létezik, 
hogyha ezt egy dologhoz értő ember magasabb 
szempontból venné vizsgálat alá: a teendők soro-
zatát azonnal meg lehetne állapítani. De közöttünk, 
legalább az én szükkörü tudomásom szerint, éppen 
e nincs. E s z a k e m b e r t várjuk mi. Mert né-
pünkben meg lévén a munkaképesség és jóakarat, 
ha látja, hogy rajta felülről  akarnak is, tudnak is 
segitni, napról-napra fog  erősödni azon meggyőző-
désében, hogy tőle nemcsak k a t o n á t és évi 
adó t követelnek, hanem cserébe valamit adnak is. 

— A Kis-segélyosztó bizottság jul. 14-én tar-
tott ülésében a reformált  kollégiumi tanulók kö-
zül az 1876/7-edik iskolai évre javadalmasoknak 
(25 frt  20 kr) a következőket nevezte ki. 

VIII.  osztályosok:  Benedek Elek, Kelemen 
Sándor, Gálfi  Ignác, Derzsi K. Ferenc, Csia Ká-
roly, Vas István, Cseh Sándor. Összesen: 7. 

VII.  osztályosok:  Bencédi József,  Barabás 
Miklós, Kovács Gábor, Imre János. Összesen: 4. 

VI.  osztályosok:  Derzsi Lőrinc, Borosnyai 
Béla, Apor Imre, Barabás György. Összesen: 4. 

V.  osztályosok:  Solymosi István, Benedek 
István, Györké Károly, Kovács Móric, Székely 
Albert, Berde Sándor, Józsa Sándor, Somogyi La-
jos, Vas Péter. Összesen: 9. 

IV.  osztályosok:  Fülöp Áron, Zajzon Lajos, 
Balázs Ignác, Máttyus Samu, Pénzes Endre, Józsa 
Dani, Pál Dénes. Összesen: 7. 

III.  osztályosok:  Gábos Sándor, Toró Dénes, 
Dávid Antal, Pataki Lajos, Barabás Mihály, Konc 
Aurél, Kölönte Sándor. Összesen: 7. 

II.  osztályosok:  Kelemen János, Kolumbán 
Samu, Gálfi  Ferenc, György László, Fancsali Sán-
dor, Szabó Gábor. Összesen: 6. 

I.  osztályosok:  Szabó Károly, Orbán István, 
Zajzon Gábor, Ádám Endre, Zajzon János, Szakács 
Lajos. Összesen: 6. — F ő ö s s z e g : 50. 

* A forgalomban  levő hamis 5 frtos  bank-
jegyek könnyebb fölismerhetése  s az egyes pénz-
táraknak adandó utasitások megtétele végett a 
budapesti tanács a fővárosi  rendőrséget a hamis 
bankjegyek ismertető jelei közlése iránt kereste 
meg. A fővárosi  rendőrség átirata szerint e jegyek 
részint fényképezettek,  részint pedig acélnyoma-
tuak. A fényképezett  hamisítványok valamennyien 
B. h. 13. számmal vannak ellátva, föltűnő  halavány 
festésüek,  melyeken a vörös szin és a bankjegy 
hátulján levő vörösbarna festék  sokkal élesebb és 
szembetűnőbb, mint a valódi 5 frtos  bankjegyek-
nél; mig ellenben az acélnyomat R. n. 33. és 
L. K. 20. számmál ellátott 5 frtos  hamisítványok-
nál a vörös szin nagyon halavány, a többi pedig 
föltűnő  sötétes. 

— Az erdélyi róm. kath. státusgyülésről, mely 
e hó 18., 19. és 20-ik napjain Gyulafehérváron 
folyt  le, jövő számunk terjedelmes értesítést hozand. 

X Udvarhelymegyének adókivető bizottsága, mely 
a megyeházának nagytermében tartja nyilvános 
tárgyalásait, folyó  hó 30-án: Bene, Daróc, Homoród-
Alinás, Zsombor, Csekefalva,  Gagy, Kis-Solymos, 
Magyar-Andrásfalva  és Szent-Ábrahám; 31-én: 
Erked, Magyar-Hidegkut, Magyar-Zsákod, Nagy-
Solymos, Oláh-Andrásfalva,  Oláh-Hidegkut és Szent-
Erzsébet; augusztus 1-én: Décsfalva,  Dobó, Ma-
gyaros, Kis- és Nagy-Galambfalva,  Vágás, Alsó-
Siménfalva,  Bethfalva,  Nagy-Kede, Rugonfalva  és 
Szent-Miklós; 2-án : Alsó-Boldogfalva,.  Fiatfalva, 
Magyar-Felek, Szederjes, Ujszékely; 2. és 3-án: 
Székely-Kcresztur; 4-én: Felső-Sófalva  (az előre 
jul. 17-ére kitűzött napra a községi képviselők 
megfelelő  értesülés hiányában nem jelenhetvén 
meg), Kápolnás- és Szentegyházas-Oláhfalu  közsé-
gek 1877. évre előkészített III. és IV. oszt. ke-
reseti-, tőkekamat és járadék-, bánya- és a nyil-
vános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek 
adókivetési lajstromait veszi tárgyalás alá és álla-
pítja meg a lajstromokba fölvett  egyének adótételeit. 

— Megyénk területén julius utolsó hete a de-
rékaratás hete volt. Tudomásunk szerint leginkább 

Máréfalvát  tette szerencsétlenné a 18-iki jégverés, 
de itt aztán se az ősz-, se tavaszhatárban semmi 
sem maradott. Elég sajnos, hogy biztosítva sem 
igen volt semmi. 

— A „Nemzeti Hirlap"-ot álmodott sürgönyei 
miatt nálunk sem dicsérik, pedig köztünk sok 
olvasója van. 

= Péter Elek, küsmődi ev. ref.  pap, folyó  hó 
19-én tartotta esküvőjét Grósz Mimi (Vilma) k. a.-
nyal, Grósz Frigyes etédi járási orvos kedves leá-
nyával. Az esketést Bögözben nt. Solymosi István 
esperes ur végezte. Áldást kívánunk az uj frigyre! 

X Bonc Gyula, marosvásárhelyi m. kir. adó-
tiszt, megyénk szülöttje, folyó  hó 24-én tartotta 
meg esküvőjét Korondi Teréz k. a.-nyal, Korondi 
Lajos m.-vásárhelyi m. kir. adótiszt és birtokos 
kedves leányával. Boldogságot kívánunk e frigyre! 

X Galgóci István, helybeli csizmadia-iparos 
büntetését — ki Tibád Péter fazakas-mestert  m. évi 
december 13-án megölte, s ezért a kir. törvény-
szék által 10 évi fogságra  Ítéltetett — a maros-
vásárhelyi kir. tábla 7 évre szállította le. 

= A Szejkefürdőn  holnap, vasárnap, Anna-
bál lesz. Kezdete délutáni 5 órakor, s kívánat 
szerint tarthat kivilúgos kiviradtig. Társas- és más 
kocsik fogják  a vendégeket tetszés szerinti időben 
ki- és beszállítani. Belépőjegy ára 40 kr. Jegyek 
délutáni 4 óráig Gvertyánffy  Gábor kereskedésében, 
azontúl a szejkefiirdői  vendéglőben válhatok. 

X Ismét kémfogás.  Még folyó  hó 11-én a vá-
rosi rendőrszolgák egy kopott öltözetű egyént ki-
sértek volt be a városi kapitánysághoz, ki a hely-
beli kereskedő boltokban kéregetvén, muszkaorszá-
ginak mondotta magát. A kapitányságtól nyert ér-
tesülésünk szerint a letartóztatott egyén állítólag 
Paulovics Mihály, oroszországi, kiewi születésű, 
közép termetű, kék szeinü, szőke hajú, 26 éves; 
beszél németül, latinul, franciául,  horvátul, oláhul 
és oroszul; ért, de keveset, magyarul is. Iratait, 
kevéssel letartóztatása után, kimotoztatása előtt 
az árnyékszékbe dobta, hova hasmenés ürügye alatt 
kisértetett. Az iratok közül, csak 2 darab, egy 
francia  és latin nyelven fogalmazott  kéregetőlevél 
volt föltalálható.  Állítása szerint több nem is volt. 
Útlevele, mely nagyon hiányosan van kiállítva, 
Galacban 1876. év február  havában láttamoztatott, 
honnan Szeverinbe akart utazni, de átjött Erdélybe. 
Hogy mikor jött át, nem tudhatni, mert útlevelét 
csak Kőhalomban írták alá, hol csendőrök elfogván, 
a polgármester kihallgatás után szabadon bocsá-
totta. A nála talált iratok előterjesztettek az al-
ispánhoz s onnan a minisztériumhoz. Jelenleg a 
rendőrkapitányságnál 2 rendőrszolga folytonos  fel-
ügyelete alatt áll. Az igénytelen foglyot,  ki ugy 
látszik jól érzi magát nálunk és a bánásmóddal 
meg van elégedve, magunk is megtekintettük. 
Veszedelmes embernek nem látszik, s hisszük, 
hogy egy hazájából elzüllött muszka pópa vagy 
növendék lehet, amint ezt egyik külföldi  szárma-
zású városszolga erősiti. 

— A napokban két, borvizzel kereskedő su-
hanc utazott városunkon át Bibarcfalva  felé.  Egyik 
fogadóban  a borszéki borvizes üvegek bélyeges 
kupakjait vizsgálgatták, amint látszott vevő szán-
dékkal. Az efféle  elhasznált kupakokkal szokták 
t. i. a b i b a r c f a l v i  borvizet b o r s z é k i v é át-
alakítani. A háziasszony útravaló gyanánt ezen 
nyilatkozattal szolgált nekik: „ A z e f f é l e c s a l á s 
a t o l v a j s á g t e s t v é r e . " Figyelemreméltó nyi-
latkozat. 

— Bikafalva  reformált  egyházközsége e hó 
21-én papjának választotta O r b á n Mihály pap-
jelöltet. Megelégedést kívánunk mindakét félnek  ! 

— A balázsfalvi  reformált  egyházközség szá-
mára begyült öt frtot  nt. Ágos ton Mózes ba-
lázsfalvi  pap és esperes ur kezéhez küldöttük. A 
25-én kelt, köszönettel megnyugtató levél már 
kezünkben is van. 

Laptulajtlonos és felelős  szerkesztő: S z a k á c s Móies , 


