
Szerkesztőségi iroda: 
Braasai utcza 60. s» alatt, 
hová a lap szellemi részéi 

illeti közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Pollák Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intécendők. 

NEMERE Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászat! lap, 
a liáromszéki „ H á z i i p a r - e g y l e t " 

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
h.lyben híihoihordra 

vidékre postán küldve: 
Egész ív . . 8 ft.  — kr 
Fái év . . . . 3 ft.  — kr. 
Negyed év . . t ft.  tO kf« 
Hirdetmények dija: 
3 haaáboa petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyílttör sora IS kr. 

Fővárosi levél. 
Budapest, 1877. ápril 20. 

Tagadhatatlan, hogy o háborús időben, minthogy 
még csatákról nem beszélhetnek itt Budapesten se, 
beszélnek hát arról — mert hát valamiről caak kell 
beszélni — a miről lehet s mely jelenleg épen a leg-
nevezetesebb eseménynek Ígérkezik. Mondjuk, hogy 
ez eBeméhy'ném mindennapi, sőt annyira na°y hord-
erejű, hogy nemzetünk történetében egy szép pontot 
fog  képezni tekintve két, egymással századokon ke-
resztül élet-halál tusát vivott nemzetnek testvéries 
kibéküléaét, egymást ismét barátnak tekintvén ezentúl 

^ Kiről lehetne szó, ha nem a magyar és töröknem-
zetről, mely felismerte  egymásban az oly őszinte ba-
rátot, melyre a nehéz időkben számithat biztosan. 

Fölösleges azt hiszem mondanom, hogy a keleti 
kérdés legutóbbi szőnyegre kerüléso nagyban befolyt 
e, két testvér nemzet alvó rokonszenvének felkeltésére, 
Hogy iíjaink e rokonszenv által indíttatva vitték el 
nem rég a magyar nemzet üdvözletét a Bosporus part-
jára, nem vonhatja kétségbe senki. A törökök meg-
mutatták otthon, aina fényes  fogadtatás  által, melyet 
királyok irigyelhettek ifjainktól,  hogy hálásak is tud-
nak lenni azon erkölcsi támogatásért, mely nagy rész-
ben kölcsönzé nekik a csak nem régiben kilejtett 
magatartásukhoz a biztosan eredinényteljes erélyt. 

A lovagias török nemzet azonban nem elégedeti 
meg azsal, hogy testvérként fogadá  a magyar ifjúsági 
küldöttséget, hanem egy ujabb tette által szép jelét 
adta, mondjuk nagylelkűségének azáltal, hogy a test-
vér magyar nemzet fénykorára  emlékeztotő s azáltal 
régóta birui óhajtott nagy kincsét, a nagy és igazsá-
gos Mátyás királyunk Corvinájának egykor Konstan-
tinápolyiba hurcolt részeit vissza adta nekünk utó-
doknak. 

Abdul Hamid szultán szárnysegéde hozza azokat 
az elveszettnek tartott Corvinákat. Tobir beynek jutott 
a szerencse, hogy a porta utasítása folytán  hozza azo-
kat haza. 

Tahir bey mint táviratilag értesültünk tegnap 
éjjel érkezett Triesztbe, hol ma reggel fogadta  az oda 
utazott magyar ifjúsági  küldöttséget. Innen külügymi-
niszterünk közben lépésével nem Budapestre, hanem 
Bécsbe vette útját, hol ő felségének  adja át szultánja 
nevében a Corvinákat. Hogy fogjuk-e  Tahir beyt látni 
itt a fővárosban  ? az még ez óráig nem bizonyos. Ki 
fogja  lehozni majd ide a visszanyert kincset ? még 
kevésbbé van tndva. 

Különben Tahir bey ünnepélyes fogadására  bi-
zottság alakult, mely minden lehetőt megtesz az ün-
nepély emelésére. A főváros  pedig ülésében határoza-
tilag kimondá, hogy Tahir beyt és kíséretét mig ke-
belében időzik, vendégéül tekinti. Tahir bey első nap 

A „ S z é p m e z ő n " . 
Hó takarja, hó födte  be 
Ezt a tágas harci sikot, 
Melyen annyi ágyúdörgés 
S annyi jajkiáltás hangzott. 

Itt küzdött a szabadságért 
A székely nemzet virága, 
Es lelkesült szemeikre 

Itt borult a halál álma. 

Itt vezénylé hős rohamra 
Seregét a székely vezér, 
A szabadságért szivökből 
Itt ömlött a végső csepp vér. 

És 
e vériöl ázott sikon 

Itt pihennek, itt alusznak ; 
Néma csend-, örök békében 
Szabadságról álmadoznak. 
Szabadságról álmadoznak, 
S addig tart a bűvös álom, 
Mig a nemzet valósítja, 
S a szabadság nem lesz álom! 

Vécsey llóbertné. 

itt a fővárosban  a kormány által adott diszebéddel lesz 
kitüntetve, második nap a főváros  rendez tiszteletére 
lakomát a Hungariában. Lesz a^tán díszelőadás a nép-
színházban, s fáklyás  menet ideérkczése estéjén. Majd-
nem fölöslegesnek  látszik, tudatnom t. olvasóimmal 
azt, hogy a megérkezésnél nagyszerű bandériumok, az 
ország több részéből ez alkalomra ide jött küldöttsé-
gek fogják  fogadni  Tahir beyt, ki miután a főpolgár-
mester által magyarul, Pulszky Ferenc által francia 
nyelven üdvözöltetett, négylovas fogaton  vitetik a 
„Európa" szállodába, hol lakása lesz. A^Jorviijákat 
külön kocsi fogja  hozni Corvin Mátyás címerével. 
Ezeknek ünnepélyes átadása az egyetemi könyvtár 
épületének dísztermében fog  történi aztán a megérke-
zést követő napon. 

Mennyiben fog  változást szenvedni ez előre meg-
állapított programúi arról — valamint a szofták  meg-
érkezéséről, kik Várna felől  fognak  érkezni, legköze-
lebb, do mindenesetro elég korán fogok  irni. 

Kndieh. 

Budapest, april 22. 
Tegnap előtt leirtam röviden azon előkészületet 

mely a Corvinákat hozzó szárnysegéd fogadtatására 
tétetett. Ma folytatom  az azóta történtek leírását. 

Miut a mai táviratok értesitnek, a bey a Trieszt-
ig elébe ment magyar küldöttséggel tegnap megérke-
zett Bécsbe. Az indóháznál magyar küldöttség fogadta 
a török nemzet küldöttét Pulszky Ferenc vezérlete 
alatt; ő és Erődy Béla tartottak hozzá beszédet, az 
előbbi francia  nyelven, Erődy törökül. A bey megha-
tottan, meleg Bzavakban mondott saját és nemzete 
nevében forró  köszönetet a nem várt diszes fogadta-
tásért, szavaiból azonban nem volt világosan megért-
hető, miszerint Budapest főváros  s a magyar nemzet 
meghívása folytán  Jj?jöne_ide.i vngy "a Corvinákat át-
adván a külügyminisztériumnak, visszautazik hazájába? 

Ma estére várta a főváros  a bey megérkezését 
azonban hasztalan. 

Reggel 23-án olvasunk egy éjjel érkezett távirat-
ból: Tahir bey nem megy Budapestre. Az elkese-
redés nagy a jobbak szivében. 

A mit sejtettünk tehát beteljesedett. A magyar 
nemzetnek nem szabad nyilvánítani rokonszenvét, nem 
szabad viszonozni semmit, melynek értelme hála. 

A Corvinákat különben megkapjuk. 
Nesze neked édes magyarom I 
Most elég legyen ennyi, majd holnap folytatom 

ismét. 
Kadicli. 

A keleti kérdés. 
.Jassy, apr. 23. A cár, mint Kisenewhől jelentik 

ma reggel odaérkezett s onnan rögtön Unghenibe 
utazott tovább, hol esti 5 órakor szemlét tart a csa-
patok felett  s éjjeli 11 órakor tár vissza Kisonewbe. 

Pétervár, apr. 23. A cár szemlét tartott tegnap 
Borsulában a Í9. hadtest felett  s felhivta  a tiszteket, 
hogy az ezredek dicsőségét tartsák fenn;  egyszers-
mind reményét fejezte  ki, hogy az ifju  hadcsapatok 
igyekezni fognak  egyenlő sziuvonalra emelkedni az 
öregekkel. — A cár lelkesülten üdvözöltetett ; Tiras-
polbau hált meg s ott és Ungheniben ujabb szemlét 
tartott s éjjel visszatér Kisenewbe. 

Konstantinápoly, apr. 23. A nagyvezir sürgönyt 
intézett Oláhország fejedelméhez,  melyben hivatkoz-
ván a párisi szerződésre felszólítja  Oláhországot, bogy 
magát Abőul-Kerim basával érintkezésbe tegye a igy 
az oroszok átvonulását meg lehesen akadályozni. 

Konstantinápoly, apr. 23. Az orosz ügyvivő és 
az egész orosz követségi és konsulatusí személyzet • 
„Heriklik" gőzösön ma este Odessába utazik. ' 

Bécs, apr. 23. Cattaróból távirják a „Polit Corr."-
nek. Dervis basa, Albania török kormányzója Saloni-
chiba utazik és Ali Saib -vette át a katonai parancs-
nokságot. — A m o n t e n e g r ó i a k h a d i m o z -
g a l m a i m á r m e g k o z d ö d t e k . — Vukotics 
megszállotta Krstacot s Zubciből 800 főnyi  erősítő 
csapatot kapott, minthogy a törökök előuyomulni ké-
szülnek a Duga-szoróaban. — Egy hadoaztály ismét 
Pero Jokasco vezetése alatt Banjaniba érkezett. — 
Suleiman b sa valószínűleg segédcsapatokat vár Bo»-
niából, hogy az ellenségeskedéseket megkezdhesse. 

Berlin, apr. 23. A ^fost"  értesülése szerint, VII. 
Henrik, Keusz hercege, volt pétervári nagykövet, né-
met nagykövetté neveztetett ki Konstantinápolyba. 

Berlin, apr. 23. Az orosz kormány kívánságára 
utasíttatott a konstantinápolyi német ügyvivő, valamint 
a törökországi összes német ko isul, liogy az orosz-
török összeköttetés megszakítása esetében óvják az 
orosz érdekeket. 

A D A L É K O K 
Háromszék liirlapirodal mához. 

Csernátfalu,  1877. április 22-én. 
Tegyünk addig, mig még nem késő, szóljunk 

addig, mig még van értelme, s oly kérdést, mely 
mindnyájunkat egyaránt érdekel s mindnyájunk keb-
lét egyaránt melegíti, ne engedjünk szó, esetleg meg-
oldás nélkül oly könnyön sírba szállani ; — ki tudja, 
losz-e még alkalmunk arról valaha szólhatni, s ba 
igen: mikor? 

A „Nemere" idei 25-ik számában arról lelt szó, 
hogy vájjon a „Hadilap"-ból volna-e ma már vagy 
egy példány megtalálható, e felett  bizonyára többen 
ia gondolkoztak, de mai napig nem szólott senki. Ma-
gam is várva kedvező hangra, idáig csak gondolkoz-
tam, most már egy lépésseí tovább menve-gondolok 
is, szólok is. 

En a BHadilap"-ot nem láttam, nem ismerem ; 
de birtokomban van egy oly eredeti nyomtatott ok-
mány, mely ama lapot velem is, mással is képes meg-
ismertetni s mely annak korát, irányát s tartalmát hí-
ven visszatükrözi. Ez okmány 1849. tavaszán Borgo-
tihán a 83-ik honvéd-zászlóalj irodájában került ke-
zembe b azóta jó és balszerencse közt (többekkel) a 
történet számára gonddal és lelkiismerettel őrzöm, s 
hogy hová fogom  /.llandólag elhelyezni, azt s a többié 
ket annak idejében e lap utján el fogom  mondani. 

Ez okmány szórói-szóra igy hangzik : 
H A D I L A P. 

Tisztelt Honfiak  1 
Mióta elharsant a Szabadság üdvös igéje Magyar-

hon téréin az Erdélyi kerület, különösen a Székely-
föld  örök emlékű történeteknek vala szemtanuja. 

Es e történetek fölött  sötét éj borongott mai 
napig. 

A Hírlap kétélű lángfegyver  kezében a lelkes 
Honiínak, mellyel szétvágja a barna lepelt, hogy lö-, 

Oláhhon, 1877. április 26-án. 
A napokban" tanuja voltam 800 határőr felfegy-

verzésének és Kalafatboz  indításának ; láttam, mig 800 
pár bocskort, harisnyát, sapkát, és köpenyeget kiosz-
osztottak és a könyvecskékbe bejegyezték, hogy 6 
évig többet nem kapnak. Napi fizetésük  3 kr. a mi 
pénzürik szerint, 1 okka kenyér és 25 gramm hus. Ezen 
katonák csaknem mind házas emberek. 

A lovak sorozását 23 án megkezdték, csak nem 
ugy, mint nálunk. Itt elveszik erővel mindenkitől a 
lovat éa kap egy nyugtát róla. Ha a ló a háborúban 

veljen szabadságsugarakat le az igazság napja az imá-
dott Honnak minden népeire. 

Es a Hirlap élénk tárogató, melynek harsány 
hangja tudtára adja a jelenkornak s jövendőnek a tör-
ténteket s történendőket. 

Ily előzmények után Székely tábori fő  Parancs-
nok Csiki ezredes Gál Sándor ur rendeletéből felsőbb 
engedelem s jóváhagyás reményében Hírlapot indit-
tunk meg mű is — 

Hadi Lap czim alatt. 
A) Béltartalma lejend: 

1) Csatára lelkesítő velős vezér czikkek, 
2) Szózatok a Szabadság dicső harezossaihoz. 
3) Erdélynek s kivált a Székely földnek  egy él 

ótai történeti vázlata. 
4) Árulások és ármánykodások. 
5) Az öszves nagy Magyarhon határszélein tu 

lappangó ellenségeinknek minden észrevehető moz 
galmai. 

6) Hadi operátiok. Agyú, puskacső, goljó önté 
és lőporkészitésrőli tudósítások. 

7) Görgei, Perczel és Bem táborábólí hadi moz 
galmak, győzelmek és veszteségek, való és álhírek. 

B) Külföld. 
1) Kűl országok békés állása, vagy hadi moz-

galmaik. 
2) Irányunkba mutatkozó rokon- vagy ellenazenv. 
Ilyszerü czikkek tejendik Lapunk béltartalmát. 

Van szerencsénk tehát tisztelettel fölszólítani  az ösz-
ves nagy Magyarhon minden lelkes fijait,  harezossait 
s hölgyeit, miszerint ily tartalmú rövid czikkek s tu-
dósításokkal lapunkat gazdagitni szíveskedjenek! 

Különítsen minden városok és falvak  lelkes jegy-
zői és papjai czikkek s tudósításokkal gyámolítani La-
punkat tartsák honfi  kötelességüknek. 

C) Külalakja lapunknak : 
Fél ív lejend. Megjelenik minden héten egyszer, 

Hétfő  napon. 



el nem vesz, köteles az illető visszavenni minden kár 
pótlás nélkül. 

Ugyan 23-án a kormány a kereskedőknek meg 
hagyta, hogy kereskedelmi cikkeiket útra ne inditsák 
mert a megkárosításért az állam felelősséget  nem vállal 

Brailla és Galatz városokból a kiköltözködések 
megkezdődtek, Plojest minden vendéglője rakva van, 
s már Brassóba is több szállitmány érkezett a gyors 
kocsin és más fuvarosokkal. 

A nép között az izgalom nagy s hogy a polgári 
osztályból még a tisztviselők sem pártolják a muszka 
barátságot, arról volt alkalmam meggyőződni. Az egyik 
este több polgári tisztviselő és egy főhadnagy  vacso 
ránál vitatkoztak a helyzet fölött,  s miután nem tud-
ták a katonát meggyőzni, következő szavakat mond 
ták : .Hadnagy ur ! hogy mi vár Romániára, sem ön 
sem a kormány nem tudhatja; de a Szerbia és Monté 
negro helyzetén okulhatott volna annyit, hogy 
muszka barátságot mennyiben veheti igénybe. 

L. J. 

A fonászat-  és szövészetröl a székely 
gyáripar erdekében. 

(Binder Lajos gépész-mérnöknek a háziiparegylet március 24-én 
tartott választmányi gyűlésén taitott értekezése.) 

(Folytatás.) 
Az angolok, mint a lenfonás  történetében föl  van 

említve, az egész világot eláraszták az olcsó pamut s 
pamutOB vászonnal s igy csaknem egész Európa ösz-
szes leniparát tönkre tették. A pamut fonógépek  1770-
ben már fel  voltak találva, azonban Anglia a tör 
vény szigora alatt megtiltá a pamut fonógépeket  az 
országból kivinni, s igy elképzelheti a mélyen tisztelt 
közönség, miszerint nagy mennyiségű pénz áramlott 
Angliába, a fonók  és szövők milliókat halmozának 
össze, meit a küliöld kénytelen volt a jó és olcsó 
pamutos vásznat megvásárolni, minthogy annak jóságá-
ról meg volt győződve. 

Anglia már közel 10 millió finom  gyapot orsót 
számlált, mig a többi országoknak alig volt fogalmuk 
b Mule, még kevésbé a Mule Jenny fonó  gépről, mig 
végtére 1805-ben Liecoin Banwen belga bőrkeres-
kedő üzleti utazásában figyelemmel  k.'séré ezen ipart 
s átlátván annak roppant nagy fontosságát,  és azon 
hasznot, melyet magának és Belgiumnak tehet, titokban 
egy angol mérnök által megrendelő a pamut fonó  gé-
peket, azonban az angol rendőrség a gépnek egy ré-
szét, a mely még a kikötőben volt, elkobozta, mig a 
másik része szerencsésen átérkezett Belgiumba. 

Bauwen és társa 1 évi börtön és 500 font  sterliug 
fizetésére  Ítéltetett; azonban a borkereskedő felölté 
egy angol munkás öltönyét, s minthogy a rendőrség 
e g y k ü l f ö l d i t  k e r e s e t t , ő t figyelem  nrf lkui  l i a g y á , a 
szerencsésen átevezett Belgiumba, de meg lett tiltva 
egyszer B mindenkorra az Angolföldre  lépnie. 

Így jött a continens a gyapott fonás  titkaihoz, 
a mely oly dimensiókat öltött magára, melyet előadá-
som folyamában  leszek bátor-terjedelmesen elmondani. 

A pamut a mai napság egyike a legnélkülözhe 
tetlen fonálnemeknek,  mai nap tiszta len, és tiszta 
gyapju-szövetet csak a tehetősebbek viselhetnek, mint 
hogy a gyapot ügyes kezelés ós apretura tudománya 
által egészen észrevehetetlenné tétetik a szövetekben, 
sőt merem állítani, miszerint a tiszta gyapjukelmék 

A legelső iv megindul Pünköst első napján, söt 
hamarább is, ha az előfizetés  sietve begyülend. 

Szétküldetik postán, vagy hol ez hiányzik, futá-
rok által, de hiány a szétküldésben semmi esetre nem 
lejend. 

Előfizetésgyüjtésre  fölszólittatnak  a Csíkszeredai, 
Gyergyói, .Kézdi-Vásárhelyi, Sepsi-Szentgyörgyi, Szé-
kely-Udvarhelyi, Brassói, Medgyesi, Segesvári, Nagy-
szebeni, Marosvásárhelyi, Beszterczei, Dézsi, Kolozs-
vári, Fehérvári, Dévai és a nagy Magyarhon kebelé-
ben lévő minden Térparancsnokságok. Ezeken kivül 
minden helységek Bizottmányai, Jegyzői, Papjai és 
minden postahivatalok. 

Különösen ajánljuk figyelmök  s pártolásukba a 
Hadi Lapot az illető Ezered kormányoknak és Tábori 
tiszteknek. 

Ezen félévben,  mig tudniillik lapunk bővebb pár-
tolásra tanál, csakis bérmentes Leveleket vagy futárok 
és magán alkalmaktól küldendő tudósításokat fogad-
hatunk el. k 

Előfizetés  leend Pünköst első napjától jövő 1850. 
óv Január 1-ső napjáig terjedő félévre  csak 2 R. f. 
pengőben. 

Az előfizetési  díj elfogadtatik  Csik-.Szeredában a 
Szerkesztőség által. 

Mig ezen előfizetési  díj valósággal be nem kül-
detik, addig senkinek lapunkkal nem szolgálhatunk. 

Minden olyan Egyénnek vagy hivatalnak, melj 
10 előfizetési  dijt bárminő alkalom által kezünkbe 
szolgáltatni szíveskedik, hála és jutalom fejében  egy 
ingyen Lappal szolgálunk. 

Részünkről szilárd határozottsággal igyekszendünk 
megfelelni  vállalatunknak. 

Ezeredes Gál Sándor Ur rendeletéből felsőbb  en-
gedelem és jóváhagyás reményében 

Csik.Szereda, Április 22-én 1849. 
Szerkeszti és kiadja Biró Sándor, 

m. k. Százados. 
(Nyomatik a Csik-Somlyói Zárda belüivel.) 

Aki a multat tiszteli B annak emlékeit megőrzi, 
az önmagát becsüli. 

Közli Bitai Bajkó Lajos. 

vetélő fonalai  legalább 5 rőf  10°/0 gyapotat tartalmai-
nak, minthogy a gyapot a fonál  rövid szálainak követ-
keztében borzas alakot ád és igy a posztó szálainak 
kihozása könnyebben eszközölhető. 

Magyarország évenként átlag 7 millió forint  ára 
gyapot ipai terméket importál az országba, azonban 
kétlem, váljon ezen 7 millió frt.  ára gyapot kelmék-
ben benloglaltatik-e a fél  gyapjú és fél  len, melyek 
olcsóságuk következtében az egész világon a legna-
gyobb keresetnek örvendnek. 

Ha tekintetbe vesszük a chemnici szövődéket, 
azonnal látni fogjuk,  miszerint ha 100 szövőszék gyapjú 
kelmét sző, ugy ezek közül alig 10 szövőszék állit elő 
tiszta gyapjú árut, a vetélő fonál  ha nem 90, de 80°/o 
árunál bizonyosan gyapot. 

Vagy mélyen tisztelt közönség! vizsgáljuk meg 
azon finom  szőnyegeket, melyek a tehetősebbek szo-
báit díszítik, ott fogjuk  találni a gyapotat, melyet 
csak a gyakorlott Bzem képes észrevenni; vagy men-
jünk tovább az arany és ezüst-szövés és fonásig,  s 
látni fogjuk,  miszerint a gyapot fonál  képezi a belső 
részét a szálnak, s körül vétetik ezüst, arany vagy 
réz-fonálszállal.  Ahol csak lehet egy szövetbe a gya 
potat elhelyezni, biztosítom a mélyen tisztelt közön 
séget, miszerint az el lesz helyezve, minthogy az ol-
csóbb és majd minden fonálhoz  alkalmaztatja magát. 

A lent és pamutot ugy tekinthetjük mint testvé-
reket, mindkét anyagot, ha chemiailag megvizsgáljuk 
ugyanazon alkatrészeket tartalmazzák, s csak a máso-
dik vagy harmadik decimalisban különböznek egy-
mástól, s már mint egy a természettől arra vagyunk 
utalva, hogy a két fonálanyag  együtt dolgoztassák 
fel.  A lenfonás  történetében fel  van említve, miszerint 
J 320-ban már felkapott  azon szokás, miszerint a len 
a gyapottal szövetett fel,  B az óta ez eljárás oly di-
mensiókat öltött magára, miszerint még a legfinomabb 
vászonban is találunk gyapot fonalat. 

Magyar- és Erdélyországban, a hol a szükségletek 
még nem fejlődtek  ugy ki, mint más államokban, né-
zetem szerint a tiszta lenszövet gyártásának nincs ér-
telme, a közönségnek 90°/o-je fél  gyapot fehér  ruhát 
visel, csakis azon vidékein az országnak a hol még a 
pamut a közlekedés hiánya miatt nem vétetett be, 
van még a tiszta lenszövet, mint kézzel font  és szőtt 
termék elterjedve, azonban ha a közlekedés megnyit-
tatik, Slézia félgyapot  szövetei ugy elárasztják ezen 
piacokat, hogy a kézzel font  és szőtt vásznat nem 
lesz lehetséges ott elárusítani a hol ez szövetett. 

G y a p o t f o n ó d á t  kell M a g y a r o r s z á g -
n a k fölállítania,  mert életföltételét  képezi szövészeti 
i p a r á n a k , továbbá olcsóbban és nagyobb nyeres-
séggel dolgozhatik, mint Német- vagy pedig Csehor-
szág, minthogy a nyers gyapotat Alexandriából vizén 
inportálhatja egé°zen fö|  a Tisza hajózható részein, 

Bzékelyek pedig Oláhországon keresztül vasúton 
Brassón, mig ellenben a németek Hamburgon keresz-
tül, tehát vasúton jönnek a nyers gyapot birtokába, 
mely szállítási díj legnagyobb részét mi fizetjük  meg. 
Vagy feltételezi  a mélyen tisztelt közönség Német-, 
Cseh, Orosz- és általában bármely mivelt államról 
azon meggondolatlanságot, miszerint roppant gyapot-
fonódákat  állított fel,  dacára, hogy a nyers terményt 
más világrészből szerezi be? Vagy hiszi-e ? a mélyen 
tisztelt közönség, miszerint Oroszország, dacára rop 
pant leniparának 1.600,000 orsója csak gyapotat fon, 
mely orsók produktumainak */» része gyapottal táp-
lálja a lenszövő-székeket, megjegyezvén azt, misze-
rint az orosz len egy része csak olaj előállítására 
használtatik, mig annak szárai a mezőn egyszerűen 
felgyújtatnak. 

Vagy vegyük tekintetbe a többi államokat. 
Franciaország 6.250,000 orsója csak gyapotat, 

200,000 kézi és 80,000 mechanikus székje csak pamut-
kelmét sző. 

Szászországnak 620,000 orsója, Oroszországnak 
1.600,000 orsója csak gyapotat fon. 

Ausztriában 1.560,000 orsó, 20,000 mechanikai, 
65,000.kézi szövőszék csak pamutot dolgoz fel,  vagyis 
az egész continensen körülbelől 52.000,000 orsó csak 
pamutot fon,  s évenként közel 15.900,000 mázsa gya-
potot, vagy ha valamennyi fonálanyag  orsóit összeszá-
mítjuk, a gyapot orsók száma közel egyenlő a len és 
gyapju-orsók számával. 

Ha a mélyen tisztelt közönség nem tenné ma-
gáévá a pamutfonóda  alapításának kérdését, ugy nincs 
más hátra, mint a gyapotat gombolyag alakban osz-
tani ki a szövők között; föltéve  azt, miszerint a szö-
vőszékek el vannak már látva az általam ajánlott 
vetélővel. 

(Vége következik.) 

zatok, kiemelkedések azután a szárat is ugyszólva ba-
rázdolttá teszik. 

A szár tövén találtató niederblattok mocskos-
sárgák, nyelvalakuak és a szárat mint finom  hüvely 
veszik körül. Állásukra nézve a levelek a szár elága-
zásán alul váltogatók, azon felül  párosan állnak és 
pedig ugy, hogy minden pár levél & szár ellenkező 
oldalán helyezkedik el. Az elágazási ponton rendesen 
egy harmadik páratlan levél áll, mely a páros leve-
lekkel átellenes. A levelek szárítás után igen véko-
nyak, csaknem áttetszők lesznek. Természetes zöld 
szinöket csaknem változatlanul csakis gyors szárítás 
mellett, tárták meg, lassú szárítás mellett azonbau 
felül  barnás zöldek, alul szürkészöldök lesznek. 

Szaguk nincs, izük fanyar,  keserű és némileg 
csípős. Juniusban h a t á l y o s a b b a k , mint tavasz 
szal s ezért akkor kell gyűjteni s lefosztva  száraikról, 
jól bezárt edényben tartani; a késő ősszel gyűjtőitek-
nek ugyszólva semmi erejök sincs. 

Brandes szerint tartalmuk következő : 
Almasavas atropin 1,51 Mézga . . . . 8,33 
Pseudoxin . . . 16,05 Keményítő . . . 1,25 
Phyteumacolla . 6,90 Viasz . . . . 0,70 
Megaludt fehérnye  6,00 Viz 25,50 
Olvadó fehérnye  4,70 Rost 13,70 
Levélzöld . . . 5,84 Sók 3,47 

A sók aljai és vavai : 
Könlegónyéleg. Hamanyéleg. 
Almasav. Mészáleg. 
Kénsav. Kesvenyéleg 
Vilanysav. Ecetsav. 
Légenysav. Sóskasav. 
A maszlagos nadragulya fris  leveleiből készül a 

nadragulya-kivonat (extractum belladouna), — mely a 
gyógyszertárakban orvosi rendelvénye bizonyos gyógy-
szerek készítésénél fontos  szerepet játszik. 

A mi már most az egyes virágokat illeti, azok 
bónaljiak, magánosak, lekonyultak, csengettyiialakuak 
és szennyes pirosak, IE szennyespiros szili az első 
tekintetre undorító, kétkedésre indító, olyan, mint a 
kétszínű ember, a kivel sohasem tudjuk biztosan, hogy 
hogyan állunk. 

Kehelylovelei sötét zöldek, mint a tenyészleve-
lek, összenőttek, szélükön 5 hasitékuak és le nem 
hullók. A sziromlevelek hasonlólag össze vannak nőve, 
csaknem egy hüvelyknyi hosszúak, szélükön ezek is 
5 hasitékuak, alapjukon porvasárgák, szakaszaik igen 
rövid tojásdadok, hegyesek. A hímek (porlevelek) 
számra uézve ötön vannak, a szirom aljához nőttek, 
két portokuak. A himszálak egyenlő hosszak. Termője 
aluli; a gyümölcslevelek száma kettő, ezek összenőt-
tek. A termés bogyó, melyben a magvakuak gazdag 
húsos fehérjök  van. A bogyók teljesan augusztus és 
septemberben érnek meg; ízűk savanyűs-édeB, utóla-
gosan kevéssé karcoló. 

A virág általános diagrammja a következő : 
K ? + S 5+H 5+G 2*) 

A „ n a g y f  ü"- r ö 1. 
(Maszlagos nadragulya, Atropa Belladona L.) 

(Vége.) 
A nadragulya szára fiatal  korában sötét zöld ; 

később, midőn már a gyümölcsök is megértek, vö-
röses barna lesz. Rendesen két főágra  oszlik, mely 
ágak ugy alak, mint nagyságra nézve egymással töké-
letesen megegyeznek. Magassága 1 méter 30 cntmrtől 
2 méterig terjedhet a szerint, amint Bovány vagy kö-
vérebb talajban él. 

Levelei meglehetős feszesek,  sötétzöldek, hegyes 
tojásdadok, 20 cm. hosszak, 9 cm. szélesek ; a levél-
lemezek közepükön legszélesebbek, a levélnyeleken 
keskenyedők, lefutók,  épszélüek, felszínükön  simák, 
alsó lapjuk idegein és a levélnyeleken főleg  a vege-
tatio későbbi folyamában  mirigyesek, szőrösek. A le-
vélnyelek alapjukon kissé kiszélesedők és a száron 
hosszan lefutó  párkányzatban enyésznek el. E párkány-

A nadragulyának minden részei kábítói, mérge-
sek, látatágulást, szédülést, főfájást,  kábulást idéznek 
elé kisebb adagokban, nagyobbakban pedig biztos ha-
lált. Mérges hatásuk mind az emberen mind az álla-
tokon, mind a növényeken mutatkozik. Az állatokat 
illetőleg a növényekkel táplálkozóknál hatása sokkal 
gyengébb, mint a húsevőknél. 

E l l e n s z e r e k : E l ő s z ö r h á n y t a t ó , 
a z u t á n n ö v é n y s a v a k k a l k é s z ü l t i t a -
l o k , e r ő s k á v é , k á m f o r ,  c h 1 o r v í z, c li I or-
m ó s z, e r ő s s z a g - és b ő r i z g a t ó s z e r e k , 
t o v á b b á t a n n i n t t a r t a l m a z ó a n y a g o k . 

Alkalmazása többféle  : fájdalom  és görcscsillapitó 
szer számos betegségekben belsőleg véve; leggyako-
ribb azonban külsőlegi alkalmazása, különösen szem-
bajoknál és szemműtéteknél. 

Alkatrészei; nadragulyadék (atropinum), nadra 
gulyasav (atröpasiiui'e), álmérgeny (pseudotoxinum) na-
dragulyad (belladoninum) (?) 

Ujabb időben Angolbonban atropintartalmu ké-
szítményeket, mint szemszépitő és fényesítő  szert átul-
nak ; m i l y k á r o s h a t á s t g y a k o r o l az 
a t r o p i n u m a s z e m r e f o l y t o n o s  h a B z n á 
l a t m e l l e t t , e l é g g é i s m e r e t e s és i g y j o g -
g a l l e h e t i n t e n i a t e t s z v á g y ó h ö l g y e -
k e t i l y k é s z í t m é n y e k h a s z n á l a t á t ó l . 
(Wagner uöv. orsz. gyógysz. isméje 53. lap.) 

Ami a nadragulya földrajzi  elterjedését illeti, el-
mondhatni bátran, hogy Európa minden országaiban 
előjön és pedig rendesen erdős vidékeken. Igy Német-
ország nagy részében, Helvétiában, Franciaországban, 
Angol-, Olaszhonban, Siciliában, Görögországban, stb. 
Nálunk, Magyarországon, a budai hegyekben, továbbá 
Esztergom és Barsmegyékben és az erdélyi részekben 
csaknem mindenütt. 

Leírásomban a mennyire lehetséges volt hű ké-
pét igyekeztem előállítani e mérges növénynek Egyet-
len célom az volt, hogy a nagy közönség biztos isme-
retet szerezzen e növénynek ugy külső alkatáról, mint 
orvosi alkalmazásáról és hatásáról. 

Végül nem mulaszthatom el, hogy tisztelettelje-
sen föl  ne kérjem a raivettebb 1 özönséget, hogy a 
mennyire hatáskörük engedi, vessenek gátot az ezzel 
való gyógyításnak. 

Világosítsák fel  a népet ennek életveszélyes ha-
tásáról és irtassák ki a szó valódi értelmében e gyo-
mot mindenünnen, hol azt kuruzslási célokra tenyésztené 
egyes „tudós oláh" vagy „tudós aszszony". 

*) Itt a számok elébe tett betűk a virág egyes részeinek 
kezdő betűit, a szárnak fölébe  tett jelek pedig az ösazeizövéai 
Jelenségeket mutatják. 



Megbotránkozással vettem észre, hogy sok he-
lyen még mivoltnek látszó ember is megveti az or-
vosi segélyt ós ahelyett inkább folyamodik  a kuruzsló 
asszonyokhpz, kik aztán mert van példa rá — ki-
kenik-fenik  ez árnyék világból." 

Háromszéken több helyen azon babona terjedett 
el, hogy a „nagy l!lu-vet kiáBni csak annak szabad, 
ki vele gyógyítani ;is tud ; ha más ki találja ásni, — 
azonnal „megkmcórodik". Ez egy oly — mondhatnám 
ostoba babona, melyet hogy valaki elhigyjen, ahoz 
jó adag tudatlanság kell. Minden mivelt ember elmu-
laszthattál! 1 kötelessége az ily babonától távol tartani 
a népet ék azáltal megóvni egyeseket és családokat a 
veszedelemtől. 

Dr. Szász István. 

E g y v e l e g . 

A mélyen tisztelt szobatudósok uszóharapó tár-
sasága" sokáig tanakodott, hogy ezen szónak értelmét 
„csődtömeggondnok" miként lehetne rövidebb két-
három tagból álló szóval kifejezni-;  s végre abban 
állapodtak meg, hogy csődtömeggondnok = c s ő d ő r. 

— Te! hallottad-e azt az uj hirt ? 
— Mit? 
— Azt, hogy ezentnl a katonák nem profontot 

kapnak ? 
— Hát? 
— Hát nagyon természetes p r o g r a m m o t . 
(Oh édes istenem ! Ha ez igaz s kivált ha a 

szegény bakáknak képviselői programmbeszédeket 
kell enniök, vegltnk van : két hét alatt egész hadse-
regünk „megveszekedik.") 

Valamelyik szinház titkárságához egy oly rettene-
tes kaligratiával irt színdarab érkezett be, hogy Pulszky 
nélklll alig lehetett''elolvasni Sok betüzgetés után ki-
sült, hogy a munka homlokzatára ez volt irva : 

„Jelen színdarab a színházakra nézve kéziratnak 
tekintendő." 

(Az ismeretlen szerző talán azt hitte, hogy ha 
ezt nem irja oda, ákombákomjait nyomtatásnak nézik.) 

A jó öreg profpSsór  egyszer beszélgetni kezdett 
a serdülő diákokkal' holmi csillagászati dolgokról: 
csillagképekről, fixákról  stb. Többek közt a legfénye-
sebb csillagokról lóvén szó, a professor  ur ezeket 
mondá : Kedves fiaim  ! nézzetek majd csak a majálison 
nyugot felé,  ott találtok egy igen igen fényes  csillagot, 
a nevét már elfelejtettem,  de az minden majálison va-
kító fénnyel  ott ragyog. 

Egy hamis diák csak ugy félhangon  elvakkantja 
magát: A majálison fénylő  csillag a boros flaska. 

A professor  ur nem hallván jól, azt hitte, hogy 
a diák valami más csillagról beszél, s hozzá fordulva 
mondá: Fényes az is, de nem ragyog. 

(Élcnek nem jó, de megtörténtéről kezeskedem. 
Aliquis.) 

A gyáva ember és a vad állat. 
—- Aesopi mese. — 

A szegény, éhségtől elgyengitett vad állat bement 
a gyávához s kérte, hogy könyörüljön rajta, adjon 
neki valami kis ennivalót. A gyáva biztonságban lát-
váu magát, kezébe vesz egy husángot s folyton  ütle-
gelve kergetni kezdi a lehetetlen vad állatot. Ez kö-
nyörög neki, hogy ne bántsa, hiszen nem vétett ellene; 
de nem használ, e gyáva folyton  veri. Végre a sze-
gény állat nem tűrhetvén az ütlegelést, összeszedi 
minden erejét s fogcsikorgatva  szembe nézvén a gyá-
vával egy iszonyú orditásban tör ki: „Megállj gaz-
ember, most megeszlek!" A gyáva e szavakra bor-
zasztóan megijedt s elvetvén a husángot ész nélkül 
fut  házába, honnan a vad állatot kikergette. 

A Ieggyávább ember is mindig bátor sőt vak-
merő — a tükör előtt vagy magánál tehetetlenebbel 
szemben, de a legelső puszta fenyegetésre  vagy bátor-
ral szemben ismét gyáva lesz. 

Aliquis. 

Országgyűlés. 
— Aprít 23. — 

. Az ülés d. e. 10 órától 12-ig tartott. Jelenvoltak 
a kormány részéről Tisza, Széli, Percei, Péchy és 
Szende. Az elnöki előterjesztések után Zsilinszky egy 
havi szabadságot kap; Jankovics beterjeszti a bizott-
ság jelentését a ház áprilhavi költségvetéséről. 

Tisza Kálmán beterjeszti e hat törvényjavaslatot: 
a vámszövetségről, az osztrák-magyar bank felállításá-
ról, a 80 milliói bankadósságról, a bankegyezményről, 
a cukor- és szeszadóról, a küböidi részvénytársaságok 
és iparszövetkezetek bebocsátásáról, egyszersmind ki-
mutatásokat Magyarország áruforgalmáról  s egy köny-
vet vámpolitikánkról. A tarifákat  később terjeszti be. 
Egyúttal e határozati javaslatot nyújtja be : 

Határozati javaslat. 
Minthogy az 1867. XIV. t. c. értelmében elérke-

zett annak ideje, hogy azon hozzájárulási arány újból 
való megállapítása végett, mely szerint a magyar ko-
rona országai az 1867. t. cikkben a sanctio pragma-
tica folytán  közösöknek ismert ügyek terheit viselik, 
az 1867. XII. t. c. 22. §-a értelmében az ezen tör-
vényben meghatározott módon egyezkedések kezdes-
senek : az országgyűlés egy 15 tagból álló országos 
küldöttségérkülü ki, melybe a képviselőház 10, a fő-
rendek 5 tagot választanak saját kebelükből azon cél-
bél, hogy ezen küldöttség  ő felsége  többi királyságai 

és országai Jtörvényhozása által választandó hasonló 
számú küldöttséggel az 1867. XII. t. c. 18., 19, és 20. 
§§-ban kijelelt tárgyak felett,  figyelemben  tartva egy-
szersmind a határőrvidék titán vállalt közös költséget 
hozzájárulási arány tárgyában létrejött B az 1872. IV. 
t. cikkbe iktatott egyezmény határozatait is, érteke-
zésekbe bocsátkoznék, mely értekezés bmégezte után 
ezen országos küldöttség jelentése haladék nélkül az 
országgyűlés elé lesz terjesztendő. Mindezek ki fognak 
előbb nyomatni. 

Simonyi ernő ÓB Helfy  Ignác felszólalásai  és Ti-
sza Kálmán válasza után napirendre tér a ház. 

Axente Szever, Szászváros egyik képviselőjének 
ügyére nézve az összeférhetlenségi  bizottság kimondta 
ugyan, hogy Axentonek nem lehetne megbízatása; de 
nem fejezte  ezt ki határozat alakjában ; miért is Szi-
lágyi Dezső indítványára visszautasítják a jelentést a 
bizottsághoz. 

Ezután a szőlőtetü (phylloxera vastatrix) ügye 
került napirendre a pénzügyi bizottság jelentésében, 
mely póthitelt kér a kormánytól. A szólók mind he 
lyeselték és megszavazták a fölhatalmazást.  — Evvel 
a gyűlés véget ért. 

L e g ú j a b b . 
April 25. 

A cár manifestuma  megjelent és ezeket mondja: 
A porta nem tett eleget a kerosztány Európa össz-
hangzó kívánságának : eljött t az idő, melyet előre 
mondtunk, mire Oroszország egyhangúlag felelt,  hogy 
kikérve vitéz seregünkre isten áldását, kiadjuk a pa-
rancsot a török határ átlépésére. Miklós nagyherceg 
a románokhoz intézett proclamatiót. „Tanúsítsátok — 
úgymond — őseitek eljárását, az orosz hadseregnek 
csak rövid ideig tartó átvonulása lesz országotokon, 
maradjatok üzleteteknél, adjátok meg seregünknek az 
eszközöket, elégítsétek ki szükségeit, minden fizet-
ve lesz." 

A harmadik manifestum  Gorcsakoff  körsűrgünye, 
melyben jelenti, hogy a porta makacssága megakadá-
lyozott minden reformkísérletet,  vagy tűrni kellene a 
hatalmak szemeláttára Oroszországnak a keresztények 
tűrhetetlen helyzetét, vagy kényszerítenie kell a por-
tát, a cár elhatározta azt megtenni, mire a hatalmakat 
felszólitá;  serege átlépte a határt, meggyőződve róla, 
hogy Európa nézeteinek tesz eleget. 

A Pruthot az orosz sereg három lielj en átlépte. 
Kitilánál ezörkétszáz lovas Kalafatnak  tart, a román 
lovasezred is ide jött. 

Barbasinál a határon csatát várnak. 
Az orosz főhadiszállás  Jassy város. 

KÖZGAZDASAG 
Gazdasszonyaink nem tudnak bur-

gonyát főzni. 
Ezen állításomat csak itt a lapban, de nők tár" 

saságában kockáztatni nem volna bátorságom, mert 
tudom, hogy valamennyi fellázadna  ellenem B jaj volna 
akkor szegény fejemnek.  Hogy azonban állitásom még 
is igaz, azt a következő eset fogja  bebizonyítani. Egy 
házhoz vacsorára lettem meghiva, a többi ételek mellé 
hoztak az asztalra egy asztalkendővel betakart tál bur-
gonyát is. Mint vendégnek nem lett volna illő meg-

ondanom, hogy a burgonya nem jó, de a házi asz-
szony maga is meggyőződvén arról, mentségül felhozá, 
hogy az idei burgonya mind rosz, mire én azt állítot-
tam, hogy a burgonya nem mindig rosz azért, mert 
magában rosz, hanem mert az asszonyok nem értenek 
annak főzéséhez.  Nem is kellett ennél több, természe-
tesen éles vita keletkezett, mely avval végződött, hogy 
fogadást  ajánlottam, hogy ugyanazon burgonya általam 
megfőzve  jobb izü és parázsabb lesz. A fogadás  elfo-
gadtatott és én a burgonya főzéshez  hozzáfogtam  és mi 
lett az eredménye? az, hegy a burgonya csakugyan jobb 
volt és én a fogadást  megnyertem. Miután önző nem va-
gyok és titkom elárulása a fogadás  megnyerésével bőven 
van megfizetve,  más részt pedig ha titkomat közlöm, re-
ményem lehet más alkalommal jobban főtt  burgonyát 
ehetni, azt ezennel a világba bocsátani szándékom. 
Ha azt akarjuk, hogy a burgonya jó izü és parázs 
legyen, nem szabad azt, csak közvetlen a főzés  előtt 
megmosni, igy megmosva hideg és egy kevéssé sós 
vízbe tesszük s főzni  kezdjük ; midőn a viz egy pár-
szor felforrt  és igy a burgonya félig  meg van főzve, 
a vizet a burgonyáról leszűrjük és más e célra készen 
tartott szintén kevéssé sós forró  vizet töltünk reá és 
ebben főzzük  addig, mig megfőtt,  akkor a ttiztől el-
vesszük és azonnal egy fél  pohárnyi hideg vizet töl-
tünk reá, ea által a burgonya meghasadozik. A viz 
azután leszüretik s a burgonya azonnal az asztalra, de 
takaratlanul találtatik. Ha a burgonyát nem azonnal, 
a mint a vizet leszűrtük róla, adjuk az asztalra, ha a 
konyhán leszüretlenül tovább állt, jó izét elveszti. A 
takarás által pedig, miután a visszavert gőz a burgo-
nyát kocsonyássá, vagy a mint mondani szoktuk szap-
panyossá toszi, néha a legjobb burgonyát is elrontjuk. 

Baromfi  dög ellenszere. 
A gazdaságban nem jelentéktelen vesztesség az 

midőn — mint közelebbi időkben számtalan bolyén 
történt és folyvást  történik — az embereknél előfor-
duló cbolerához hasonló jellenaégü járvány következ-
tén a baromfiak  egymásután elhullának és az egész 
tenyészde kiürül. — A jó háziasszony látva a veszélyt, 
megsiratja akár hányszor a hulló kedves szép barom-

fiakat  és megmentésökre áldozatkészen, panaszkodik 
kérdez, de nem talál megmentőt, sikeres gyógymódot. 

Iíy esetekre némi szolgálatot vélek tehetni ha 
az 1866 évi „Falusi gazda" 15 sz. lapjából idézem 
Sz. J. közleménye következő részét: 

„Nem lehet nem figyelmeztetni  a gazda közön-
séget azon orvosságra és óvszerre, melyet a baromfi 
dög ellenszeréül a legkielégitó'bb sikerrel használtam 
és a kinek ajánlottam szinten teljes sikerét tapasztal-
ták. Ez áll aloe por és ricinus olajból készült lapda-
csokból. A készítési és használási arány ez : 1 lat aloe 
porhoz végy annyi ricinus olajat a mennyi annak lap-
dacsá alakításához szükséges (mintegy 8 kr. árut) a 
lapdacs alakításakor ujjaidat lisztbe mártsd, ezen ve 
gyitékből 16 lapdacsnak kell kitelni. Ebből a tyúknak 
1, rucának 2, pulykának 3, ludnak 4 lapdacs beadandó, 
ba gunnyasztanak vagy közelben baromfi  dög biry 
hallatik. Ez egészséges baromfiaknak  óvszer, betegnek 
pedig tapasztalt orvosság ; ismétlése bizonyos időnként 
ajánlatos, mert teljességgel nem árt a legegészségeseb-
beknek sem." 

Ennyiből áll a közlöny javaslata és ezen gyógy-
és óvszernek kivánt sikerrel alkalmaztatását én is 
többször, igy a közelebbi napokban is tapasztaltam, 
azért hol sziikBégo mutatkozik, használatát nagyon 
ajánlhatom. 

„E. U." 

V E G Y E S . 
— Udvarhelymegye törvényhatósági bizottságá-

nak 1876. december 8-án tartott üléséből kiküldött 
tizenegytagu bizottság a megyének a reáliskolára for-
dítandó kiadásai fedezésére  f.  1877. év április hava 
28-ik napján, a városháza nagytermében mükedvelö-
estélyt rondez. Programm: 1. „Tasso Ferraráb.tn." 
Nagy néma kép. 2. „Port a szemébe!" Labich és 
Martin 2 felv.  vígjátéka. Kezdete fél  nyolckor. Ülő-
helyekre szóló belépő jegyek ára 80 kr, állóhelyre 40 
kr. April 24-én kezdve előre válthatók t. Konc András 
u r gyógyszertárában, este hat óra után a pénztárnál. 

— A kézdi-vásárlielyi közművelődési egyesület 
f.  év május 5-én az olvasó-egylet javára a „F a 1 u 
r o s z s z á t " fogja  előadatni, s ugyan azt ismételten 
május 6-án az egyesület pénztára javára előadandja. 
Előzetesen is felhívjuk  különösen a vidéki közönség 
figyelmét  a „Falu rossza" előadásra, a magyar nemzeti 
népszinmü irodalom e kiváló gyöngye és a korán el-
halt ifju  költőnek e remek müve — mindenesetre 
megérdemli megnézni s pártolással méltányolni a köz 
mivelődési egyesületnek magasztos törekvését. 

— Mégis csak levél-titok, ismét egy uj talál-
mány. Természetes, hogy a feltaláló  amerikai, ínég 
pedig new-yorki. A találmány egy uj levélboriték, me-
lyet ugy felnyitni,  hogy az, kinvk a levél szól, meg 
ne tudná, — lehetetlen. A borítékot beragasztott szé-
lein, csak gőz, vagy más hasonszerü nedvességgel le-
het felnyitni.  De mihelyt a boríték Bzéle ily nedves-
séggel érintkezésbe jő, azonnal egy addig látatlan 
nyomtatvány jelenik meg a megnedvesített! .helyeken. 
A nyomtatott, szavak, melyek a levéltitok rablójára 
rá tekintenek, ezek : »Kisértsétek még felnyitni."  Emez 
a borítékon látható szavakról rögtön föl  lehet ismerni,'-
hogy a levél tartalma már nem titok. 

— A virágárusnő hűsége. Bellá szép l e á n y a i t ; 
szép, de szegény. Valaki megsúghatta neki, hogy Pá-
risban oly szép arccal nem lehet örökké szegénynek 
maradni. Bella tehát a sugalmazó tanácsára virágárus-
nő lett ÓB meg volt győződve, hogy virágait megvenni 
mindenki sietni fog.  Jól tudta azonban Bella, hogy 
mig az utcáu árulja csokrait, gazdagságra nem igen 
fog  szert tenni, mert Párisban a virágárusnő Mekkája 
a jókey-klubb. — Bella el is zarándokolt többször a 
klubba, de mindig eredménytelenül, figyelembe  sem 
vették a többiek mellett. Már azt hitte, hogy le kell 
mondania minden reményről, midőn egy nap Daru 
gróf  hozzálép ós megveszi legszebb csokrait. Ezzel 
szerencséje meg lett állapítva, e naptól fogva  Bella 
volt az első virágárusnő. Történt, hogy folyó  hó 17-én 
Daru elhalálozott. Temetésén jelen volt az Orleans-
család, Khalik pasa ÓB az órániaí herceg. Bella is meg-
jelent a temetésen és egy szép koszorút kivánt a bol-
dogult koporsójára letehetni, mely tettét azonban a 
család megakadályozta. Bella azonban annyira el volt 
telve a gróf  iránti hálaérzettel, hogy elhatározta, ha 
törik-szakad, a koszorút a boldogultnak átadni. Késő 
éjjelig vHrt tehát, és midőn a temető már üres lett, 
odalépett Daru sírjához és reá adá hála adóját szép 
hyacint-koszoruját. 

— Élelmes könyvkereskedő. Mult héten a pá-
risi könykereskedők valóságos ostromállapotban voltak. 
Csak ugy tódult a sok vevő és mind egy éa ugyan-
azon könyvet kérte. A könyv egy, mintegy busz év 
előtt megjelent haszontalan, silány regény, melyből 
eddig a tisztelet példányokon kivül, egy példány sem 
kelt el. Természetes, hogy nem csekély volt a könyv-
kereskedők meglepetése, midőn a már rég feledésbe 
és a kereskedés valamely zugában fetrengő  regényért 
4 frankokat  kaptak. Nemsokára kisült, bogy honnan 
e roppant kapkodás ? Kiderült, ugyaDis, hogy száz 
meg száz ember ily és hasonló levelet kapott: „El 
ne mulasza e regényt megvásárolni. Sok, különösen 
önt érdeklő esetet talál benne." Hogy e leveleket a 
regény kiadója Írogatta, az tennöseetes, és ba a fel-
szólítottak fele  ráment a lépre — a levélbélyegek ára 
busásan került meg. 

— Az Öngyilkosság ellen sokan azt válók óv-
szernek, ha egyes öngyilkossági esetek hírlapok utjda 
nem kürtöltetnek világgá. Több oldalról tettek ily ér-
telmű nyilatkozatokat, melyekkel mi iis egyetértünk 
abban, hogy veazedelmos dolog az öngyilkosokból hi-



res embereket csinálni neveik ós elrugaszkoddoü tet-
tük megörökösiíáse által. Sokan nem öngyilkolnák 
meg magukat, ha tudnak, hogy a hatodik nagyhatalom, 
a sajtó elhallgatja a dolgot. Mig sokau elkeseredésük 
ben csak azért is inegöngyilkolják magukat, mert meg 
vannak győződve, hogy legalább szépen elbúcsúztatja 
őket egyik-másik lap az irigy világtól. Hiúságok hiú-
sága, és minden csak hiúság, sokszor az öngyilkoság 
is. A hiúságnak pedig nem jó tömjénezni. 

Legújabb hir szerint a törökök Kalavasnál 
átléptek a Dunát s Oláhország területére léptek-
Az oláh íniiicia minden ellentállás nélkül vissza-
húzódott. 

A s.-szentgyörgyi g. n. egyház kimeszelteté-
Sére, takarítására, karzat és szószék megfestésére  kö-
nyör adománnyal kívántak járulni: Tek. Bogdán Fló-
riánná 2 frt,  t. Mélik Jánosné 1 frt,  t. Bogdán An-
drásné 2 frt,  t. Mélik Kristófné  30 kr, Váncsa Eva 2 
frt,  Popovics Elekné 1 frt  50 kr, Gyurka Jánosné m. 
biróné 1 frt,  Oláh Jánosné lfét  Estók Miklósné 50 kr, 
Tankó Jánosné 1 frt,  János Miklósné 1 frt,  Váncsa 
Györgyné szürke 1 frt,  Nagy Jánosné 1 frt,  özvegy 
Váncsa latvinné 1 frt,  Puskás Miklósné 1 frt,  felszegi 
Váncsa Jánosné 1 frt,  Váncsa Jánosné, Puskás Anna 
50 kr, Molnár Lajnsné 50 kr, özv. Kovács Mózesné 
30 kr, t. Kocsis kapitány ur 20 kr, t. Nagy Gyula 
urnő 1 frt,  t. Molnár Sámueluó 50 kr, Vargáné asszony jj? 
50 kr, özv. Györbiró Béniámné 1 frt,  Gál Borbára 50 
kr, t. Fogolyán Kristófné  50 kr, Kláráné asszony 20 
kr, Salati Józsefné  20 kr, Csíki Andrásné 60 kr, tek. 
Ehédi Mihályné 10 kr, t Gyárfás  Istvánná 40 kr, tek. 
Máté Virág 3 frt,  Gyártás Istvánná 40 kr. t. Kósa 
Dávidné 40 kr, Császár Józsefné  40 kr, egy valaki 
20 kr, t. Szász Ignácné 10 kr, t. Vellnreiter Jánosné 
1 frt,  Fischer János 40 kr, t. Künle Cseh Katalin 50 
kr, Dr Visiák Antalné 30 kr, Nagy Józsefné  50 kr, 
Vas Andrásné 50 kr, Száminé asBzony 40 kr, Szabó 
Istvánná 1 frt,  Benkő Elekné 1 frt,  Csutak Jánosné 
20 kr. Spitzer Sarolta 30 kr. Blaskó Józsefné  50 kr. 
t. Málnási Antalné 1 frt.  t. Császár Bálintné 1 frt.  t. 
Vásárhelyi Sámuelné 50 kr. Grünfeldné  10 kr. Kará-
cson Juliánná 20 kr. Grouz Józsefné  50 kr. Pálli Dá-
nielné 50 kr. Domokos Benedekné 40 kr. Gyártás Te-
rezia^25 kr. Kupferstichné  50 kr. Haurich József  50 
kr. Boér Mária 50 kr. Fülöp Mártonná 20 kr. Festő 
Anna 50 kr. Zoltán Mária 20 kr. Szilágyi Györgyné 
20 kr. t. Fejér Gergelyná 50 kr. Adler Henrikné 50 
kr. Téglásné aBszony 40 kr. (Folytatjuk.) 

A „Vasárnapi líjság" 1877. évi 16-ik száma kő-
vetkező tartalommal jelent meg : 

Gerster Etelka (arcképpel). — „A beteg király" 
Költemény Greguss Ágosttól. — Déryné naplójából : 
V. A kikötőben. Az első föllépés  ás az első tapsok. 
A társaság tagjai. Énekes darabok repertoirja e azázad 
elején. — Az első országgyűlés Konstantinápolyban 
(két képpel). Abdul Harnid szultán (képpel).— „Ser-
vadac Hector kalandos vándorlása a naprendszeren 
át." Vwrne legújabb regényo (2 keppel). •— Mik azok 
a Corvinák? — „Beszéd a m. akadémia megnyitása-
kor". Kisfaludy  Sándor irodalmi hagyatékából. — Iro-
dalom ás művészet, közintézetek stb. rendes rovatok. 
— A „Vasárnapi Újság" január—márciusi ávnegyedi 
folyamából  teljes számú példányok 2 írtjával, egyes 
havi füzetek  70 krjával meg folyvást  kaphatók. — 

Uj zenemüvek. Táborszky & Parsch nemzeti ze-
neműkereskedésébon Budapesten megjelent: „Techni-
kus csárdás. Zongorára szerzé l t á t z Pál. Ara 60 kr. 

Bécsi tőzsde ós pénzek ápril 26. 
5°,„ Metalliques . 58.55 M. földt.  kötv. . 71.25 
5°/„ nem. köles. . 63.90 Tem. földt.  kötv. 67.71 
1860. államkölca. 107.25 Erd. földt.  kötv .67.71 
Bankrészvények . 767.— Ezüst 113.— 
Hitelrészvények . 136.30 Cs. kir. arany . 6.10 
London 129.65 Napoleond'or . 10.35 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Kiadó vendéglő. 
Rétyen Székely Dávid birtokosnál, egy 

vendéglő több egymásután következő évekre 
haszonbérbe kiadandó. Értekezhetni a tu la j -
donossal. 2—3 

Tornó — Ternó—Ternó! 
• • sze rencsés 

S^T* jj©l®k©my©él 
Mindenki által elérhető, ki az 

1877 évre szóló uj ternó-nyeremény  listáját 
Rudolf  v. Orlicé a mathematiea tímárának Berlin, 
Wilbelmstrasse 1'27 — a német kiadó-intézetből meg-
szerzi, inely mindenkinek ingyen és ponómentesen 
küldetik meg. 

Sok nekiink a ternó-nyereményekről 
rendelkezéaünkre álló levél bhonysággal szolgál arra 
hogy teuemlitett ur a bizalomra érdemes. 

Az előadó. 

&5-ik közlemény a „báromszéki Erzsébet árvale-
ány nevelő intézet" jaTára törtónt szíves adakozá-

sokról : 
Orbán Elek ás Ruszuj Miklós gyűjtése Szitabod-

záról. Nyáguj Tamás 1 véka törökbuza. Nyáguj Mik-
lós 1 vékát. Nyitrofán  György 8 kupát. Ruszuj Miklós 
1 vékát. Tódorátyi Demeter 4 kupát. Buza György 
4 kupát, Bántsu Demeter 2 kupát. Burlák Stán 1 vé-
kát. Pópika György 2 kupát. Thoma János 8 kupát. 
Pópika Miklós 6 kupát, Deszpa Dénes 6 kupát. T^szpa 
János 6 kupát. Deszpa Miklós 4 kupát. Boiicsán 
György 4 kupát. Dobrinás János 3 kupát. Algya Mik-
lós 4 kupát. Bulárka György 3 kupát Bontuj Demeter 
3 kupát. Zsugla Vaszi 4 kupát. Sztella András 2 ku-
pát. Algya Demeter 2 kupát. Fazakas János biró 1 
vékát- Kelemen Miklós 4 kupát. Zaharia Ilia 4 kupát 
Stroja János 4 kupát. Máris Kelemen 2 kupá Buzat 
Demeter B kupát. Dima Járos lelkész l vékát. Zsugla 
Oneszim* 4 kupát. Trábebuna Pável 4 kupát. Buza 
György 4 kupát. Tódor Miklós 2 kupát. Tódor György 
4 kupát. Tódor Kosztádin 4 kupát. 
Gróf  Schweinitz Gjuláné 50 frt.  alapítvány. Kovács 
Károlyné alapítványát 25 frt.  Wissiák Antal 25 frtot 
kifizették.  Jancsó Józsefné  Csik-Szentmártonból 1 fonó-
kereket, 1 csörlő orsót, 1 matollát, ás egy orsótartó 
leánykát. 

Fogadják a buzgó gyűjtők és szíves adakozók 
áz árvák nevében kifejezett  őazinte köszönetünket. 

B. Szentkereszty Stephánie, Nagy Gábor, 

N y i 1 t t é r .*) 
Köszönetet kell mondanom nyilvános téren Ber-

nard József  szobafestő  urnák Brassóban, ki lakszobá-
mat igen olcsó árért és teljes megelégedésemre feB-
tette ki. 

Azért említett szobafestő  urat bárkinek is ily 
munkák teljesítésére jó lélekkel ajánlhatom. 

Bernstein Regina. á.-Sztgyörgyön. 
") E rovat alatt megjelentekért csakis a sajtóhatósággal 

szemben vállal felelőséget  a szsrk. 

m i e i c i í SP. 
cz ipő-gyár i raktára 

Budapesten 
országút 43. szám alatt kerepesi nt sarkán 
ajánl mindennemű lábbelieket, jó és tartós munkát sa-
ját készítmény a lehető legolcsóbb árakon, és pedig: 

H ö l g y e k n e k : 
Posztó vagy rips papucs . . . 

„ „ reggeli comod czipő . 1 frt  20 kr 
Eberlasting reggeli comod czipő . . t frt  SO kr 

,, „ „ sark a csokorral 2 frt  20 kr 
fűző  topán kettős talppal szegezett 3 frt  20 kr 

„ gumi húzóval s lakk-orral . 8 frt  00 ' r 
" „ „ „ kettős talppal 3 frt  80 kr 

Topán borjú vagy sagrén bőrből szegezett 3 frt  <">C kr 
„ „ „ kettős talppal 3 frt  SO kr 

Topán máinci lakkból sagrén tódással szegez. 4 frt  20 kr 

U r a k n a k : 
Topánok fénymázos  bőrből erős munka 4 frt  20 kr 

„ „ y . b a g a r i a bőrből kettős talp. 4 frt  90 kr 
' orosz lakkból sagrén tódással 4 frt  90 kr 
., mns ka lakkból kettős talppal 5 frt  30 kr 

Csizma fínyu.Uos  vagy bagaria bőrből 10 frt  50 kr 
„ muszka akkból kettős talppal 13 frt  — kr 
„ mnsskabagariából (valódi) kett. talp. 14 frt  50 kr 

Részletes árjegyzéket kívánatra ingyen: 
Levélbeni megrendelések póstai utánvét 

mellett leggyorsabban eszközöltetnek. 
Nem használható áruk készséggel kicse-

réltetnek. (3—12) 

Hölgyeknek 
ajánlható az általánosan 

elismertetett s hivatalosan megvizsgált 
ártalmatlan valódi 

EAYISSA NTE 

Eladó telek. 
Kézdi-Vásárhelyt!, a Kantából felmenő  ur 

piatcsor keleti során 1611 helyrajzi szám alatti 
60 nsz. öl kiterjedésű Vizi utódok és Csiszát 
Pál szomszédságok között lekvő puszta beltelek 
örök áron eladó. 

Értekezhetni Kézdi-Vásárhelyit J a U C S Ó 
A l b e r t kereskedővel. 1 —3 

Ezen Yilágkirii és felülmúlhatatlan  bőr-
szépitnszer pillanat alatt a legszebb, legter-
mészetesb Ifjú  arezszint idézi elő, a bőrt fe-
héríti, frissíti  és finomítja,  a lég behatásaitól 
védelmezi, eltávolit legrövidebb idő alatt szep-
lőt, májfoltokat  orivörösséget s a bőr minden 
tisztátalanságot s a rizsport, valamint minden 
kendőzőszert fölöslegessé  tesz. 

Nagy eredeti párisi üvegtok frt  2.50 
Kis „ „ „ „ 1.50 

Kapható valódi minőségben 
Sepsi-Szentgyörgy ön (Jtves és Heteg 

urak g/ögyszertárábau. 
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít 

S C H W A R Z H E N R I K 
központi szétkiildési raktára. 

BUDAPEST, 
Mária Valeria-utcza 9. 4--10 

Dr. HANDLER MÖR 
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész 

gyógyít gyökeresen fényes  és tartós siker biztosítása mellett mindennemű 
titkos betegségeket; 

1) az ÖnfertÖzésnek  minden következményeit, úgymint 
magömléseket 

az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást,  különösen a 

t e h e t e t l e n s é g e t 
(elgyengült férfierőt;) 

2) hngycsőfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bnjakóros fekélyeit  és másod-
rendű bnjakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) h u g y c s Q S z u k ü f é s e k e t í 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehérfolyást,  és az onnan eredő 

MAGTALANSAGOT; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket. 
Rendel naponként : délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ól 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- ós városházuteza. 

sarkán. (Bottenbiller-föle  házban) L emelet, bemenet a lépcsőn. 
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek megkfildetnek.  69—100 


