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Budapest, 1877. jan. 19. 
Két szabad, vitéz és alkotmányos nemzet frigye 

nyert szentesítést a távol keleten ; két baráti kéz fo-
gódott össze, bogy soha többé el ne eresszék egymást, 
két nép letett egymásnak vállat, hogy, ha kell, egy-
mást támogatva, villogtassák fegyvereiket  a minden 
jog ÓB szabadságot porba tiprók ellen. Értem a disz-
kardot vivő küldöttség fényes  fogadtatását  Konstanti-
nápolyban. 

„A veszélyben tüiiik ki az igazi barát« — tartja 
a példaszó, s ez soha szebben be nem teljesedett, 
mint jelenleg. Ugy szólván, minden oldalról szlávokkal 
körülvéve és a külföldi  udvaroknál is jó részt azláv 
sympaftiíákkal  találkozva, mégis a magyar nemzet vidt 
az, mely midőn a Balkán hegyek közt az első nizám 
fegyvere  dördült, s most, mikor a Pruth mögött már 
orosz katonák szurouy-erdeje mozog s kozák dárdák 
hegye villog, — egyformán  jó barátja és hű testvére 
a töröknek. Nem is csináltunk titkot érzelmeinkből, 
sőt azt oly ténynyel készültünk bebizonyítani, melynek 
híre a félvilágot  bejárta és foglalkoztatta,  t. i. a törők 
konzulnak adatni akart fáklyás-zencvel.  Elismerjük, 
hogy Törökországnak életkérdés az alkotmány keresz-
tülvitele, mert mostaui állapotában meg nem marad-
hat s felüdülést  csakis gyökeres változtatások után re-
mélhet; de azt tartjuk absurdumnak, hogy ezt egy oly 
hataloui garantirozza, mely halálos ellensége a török-
nek, s mig saját népe a legrabszolgaibb helyzetben 
sinlődik, „a keleti keresztények felszabadítása  a török 
iga alól" jelszóval minden percben kész hóditásvágyá 
ból kifolyólag  rabló hadjáratra indului. Valóban a ina-
ga szemében a gereudát sem, de a máséban a szálkát 
is hamar észreveszi. Feledi, hogy a szultán birodal 
mában minden ember, keresztény és mozlim egyenlő, 
igazhivő és hitetlen egyenlő jogok és kötelességekkel 
bir s felvilágosodott  uralkodója és miniszterei által 
vezetve a legjobb uton halad, hogy jövö nagyságának 
alapját megvetette ; feledi,  hogy saját alattvalói is — az 
orosz polititikának hatalmas sulytásául — olyan ulkot 
mányt követettek csak a minap kiragasztott falraga-
szokon, mint a milyennel a szultán ajándékozta meg 
népeit. De Szent-Pétervár hideg s az orosz medve 
szeretné magát megnézni a Bosporus sima tükrében ; 
evégre Gorcaakow a fent  emiitett jelszóval kiszúrja 
Európa szómét s árulja a zsákban a macskát. Szabad-
ságot hirdet, de népének nem engedi mogizlelni azt; 
s akik ez isteni eszmével meg akarták ismertetni a 
népet, azoknak sorsáról Szibéria és az ólombányák 
beszélhetnének. Amig a kancsuka existál, addig a sza-
badság fája  nem virágzik ; de ennek nem szabad vi-
rágzaui, mert akkor a cári ^despotizmus döl meg 
akkor — mi tartja össze Orőszországot ? 

Ne mondja senki, hogy Magyarországnak emlé-
kében van 49 s onnan ered dühe a muszkára ; hanem 
mert kezdettől fogva  tisztában volt Oroszország poli-
tikájával. Tudta, hogy Magyarhon és Lengyelország 
függetlenségének  eltiprója itt is következetes marad 
öumagához ; tudta ós tudja, hogy Törökország veszte 
utáu az északi kolosszus hazánkra vetné szemeit s 
minden magyar feliinserte  a hazája felé  közelgető ve-
szélyt az e l s ő p e r c t ő l k e z d v e . Ennek gátat 
vetni csak egy mód van. A török birodalom integri-
tását szem előtt tartva, azaz ezen alapon annak tartós 
békét szerezni, hogy társadalmi és hadászati állapotai 
ujjá alkotó reformokon  menvén keresztül, a civilizált 
európai hatalmak sorában helyet foglaljon.  És hogy 
mily hasznos és hű szövetségese lesz akkor hazánk-
nak, arról azt hiszem, felesleges  beszélni. — Fődolog, 
hogy a medve barlangjába visszakergettessék, mi pe-
dig várjuk a Márciust az — ezerötszáz U c h a t ius-
ágjraval. Neino. 

* Pera, jan. 20. Az ifjúság  küldöttsége ma a 
Scheik-ul-Izlamnál tisztelgjtt. Ez egy mognyerö férfiú, 
Soó» beszédére válaszolvr azt mondá, hogy valamint 
az emberek egymásnak fivérei,  ugy a nemzetnek egy-
másnak testvérei. Erre a szokásos megvendégelő* kö-

etkezaü. A ebeik hosszabb, ideig társalgott Sava basa 
és gróf  Széchenyi tolmácsolása mellett ez. ifjúsággal. 
Midőn a küldöttség tagj ú távoztak, viharos „csok jasa 
madzaalar" hangzott fel,  mely kiáltások a tegnapi lá-
togatások alkalmával is, melyeket a moséek és az Aja 
Sofiában  tettek, többször ismétlődtek. E látogatásokat, 
dacára, hogy az emiitett helyekre még eddig a mos-
limeknck sem volt szabad bolépni, minden ferman 
nélkül tehették a küldöttség tagjai. A Sebeik ul-Iz-
lamtól eljővén, a küldöttség a rendőrségi minisztéri-
umhoz és Khalalif  Serif  basához ment. Mindenütt szi-

. fogadtatásra  talált s megvendégeltetek. Tegnap 
este a küldöttséghez rendeltettek a Galata-serail szol-

i ugy a szultán szárnysegéde s cserkeaz testörségi 
tisztek. A visszautazás kedden lesz Várnán keresztül. 

* Az osztrák korniáuy utasította a trieszti rend-
őrséget, hogy az ifjúság  visszajövetelekor a legszigo-
rúbban ellenőrködjenek. 

A keleti "kérdés. 
Koustántinápoly, jan. 18 A nagy tanács, molyeu 

60 keresztyén volt jelen, miután a hatalmak javaslata-
it egyhangúlag elutasította, Mithad basa azon kérdésé 
re, hogy az elutasított pontok fölött  folytattassanak-e 
tárgyalások a hatalmakkal, tagadólag felelt  és odanyi-
latkozott, hogy a konferencián  csupán a török ellenja-
vaslatok fölött  lehet a tárgylást folytatni. 

Koiistántinápoly, jau. 18. A 190 tagu törökök, 
görögök, örmények és izraelitákból álló nagytanács Mit-
had nagyvezér exposéjának dacára, mely a birodalom 
válságos helyzetéről, s a szövetségosek nélkül folyta-
tott háború veszélyes következményeiről Bzólt, egyhan-
gnlag OH-ototto - koufereiiiiiuo^u  VHMÍÍII.IU a._ian4r.s UIÉ--
sén — ugy a muzulmán, mint a keresztyén ós zsidó 
tagok közt — lelkesedés uralkodott. A meghatalmazot-
tak elutazása imminenssé vált. 

Koustántinápoly, jan. 18. A 200 fötisztviselőoől 
álló nagy tanács 3 óra hosszáig tanácskozott. Kezdet-
ben a fölkelés  kezdető óta történtekről szóló exposé 
és a hatalmak javaslatai olvastattak föl.  Mithad oasa 
ezután hosszabb beszédében előadta a török ellenjavas 
latokat, s az alkotmánynyal nem ellenkező engedmé-
nyeket, mélyek békülékenységből tétettek. Mithad utal 
a helyzet komolyságára, szólt a nagykövetek és meg-
hatalmazottak elutazásáról, továbbá a háborúról és an-
nak borzalmairól, a belügyi helyzetről, s a pénzszer-
zés lehetetlenségéről; végül azt mondá, ho^y az otto-
mánok jiemmiféle  szövetségre nem Bzámithatnak. Szól-
tak ezután mások, különösen a görögök és örmények 
vallási főnökei,  kik a hatalmak javaslatait teljes egé-
szükben elvetették. Mithad ismételten utalt a helyzet 
komolyságára, s a háború szomorú következményeire 
A hatalmak javaslatai; „Inkább halai, mind megbecs 
telenités l„ kiáltások közt egyhangúlag véglegesen eluta-
sittattak. 

* Pera, jan. 19. A küldöttség Széchenyi vozérlete 
alatt jelen volt délben a szultánnak a dolma-bagdséba 
történt meneténél, a mi idegenekre nézve eddig tilos 
volt. — Miután a küldöttség drágakövekkel díszített 
tálcákról s díszes és értékes csibukokból megvendé-
geltetek, Bo8poruspartra vezettetatt, hol a diszó'rség 
kivont kardokkal várt reájok. 12 órakor lépett a szul-
tán hajóra, melyet 36 evező-csónak kisért. Ekkor há-
romszor „padiaa csok jasa" hangzott fel,  melyet az 
egész parti közönség ismételt. Díszlövések dörögtek. 
A szulán kétszer tisztelgett a küldöttségnek. Mig ő a 
moiéebaa volt, a küldöttség az egész palotát bejárta 
egéaz az alabástrom fürdő  szobákig, hol pazar fény 
fogadta  őket, melyet még rajtuk kivül soha idegen nem 
láthatott. A visszatérésnél találkozott a küldöttség a 
testőrök között lovagló szultánnal s az üdvözléseket 
a legszivélyesebben viszonozta, ÓB az első tábornok 
szárnysegédet hozzájok küldötte, ki a szultán köszö-
netét tolmácsolta azért, hogy a küldöttség gyöngéd 
figyelemmel  viseltetett iránta, melytől a szaltán egé-
izen el volt ragadtatva. 

A természettan történelmének rövid 
vázlata, 
(Folytatás.) 

Ezen tapasztalatok által a levegő nyomása két-
ségtelenné lóvén, meg lett törve a gőzgépek feltalálá-
sának is utja. Da mielőtt erre térnénk, érintenünk 
kell a természettan azon részének, mely a hőt adja 
elő, rövid történetét. 

Mi a hő vagy meleg ? Ezen kérdésre N e w t o n 
fénykiömlési  véleménye utáu ugy feleltek  a tudósok 
hogy a meleg sem egyéb, mint valamely finom  súly-
talan anyag, mely a melegítő testből kiömölvén, más 
testek által elnyel^tik s azoknak kisebb-nagyobb lika 
csaiban összehalmozódik. 

Ezen nézet ollen az ujabb korban M e 1 1 o n i és 
F o r b e a álliták fel  a ma már közönségesen elfoga 
dott azon másik nézetet, hogy t. i. a moleg a testek 
tömecseinck sajátságos rezgése. Ezen állítás a hő és 
fénysugarak  mindenben egyező tulajdonságain alapszik 
és azon okoskodáson, hogy minden mozgás által me 
leg származván, maga a meleg sem lehet egyéb, mint 
mozgás. Ha ezen sajátságos mozgást ütés vagy dör 
zsölés által gyarapítjuk, akkor a melegség is uagyob 
bodik. Melloni egy általa feltalált  készülék segélyével 
melyet thermomultiplicatornak nevezett, bebizonyította 
a hősugarak cgyones vonalú terjedését, a visszaverő 
dési és törési törvényt, Forbes pedig a hő sarkulást. 

Az iránt, hogy milyen azon tömecsmízgis, mel 
mint meleg nyilatkozik, nevezetes a C l a u s i u s vé 

leménye. Szerinte a szilárd testek tömecsei állandó 
egyensúlyi helyzeteik itürül rezegnek; a hig testek tö-
mecsei oly eréllyel ruzegnek, hegy minden tömecs a 
szomszéd tömecsek beleütközése következtében helyét 
elhagyni s más tömecsekhez csatlakozni tolakszik, hol 
szintén ily laza egyensúlyban leend. A légnemű test«k tö-
mecsei haladó mozgást végeznek s ezt addig folytatják, 
m ' g egy más tömecsbe vagy szilárd falba  ütközve 
irányt változtatui kénytelenek. 

A hőforrásokat  illetőleg arra, hogy ütés, dörzs*• 
által meleg származik, nőin kellett semmi bizo-

nyító kísérletről hosszasan gondolkozni, tudva lévén 
még a vademberek előtt is az, hogy pl. két fadarab 
heves összesurlása következtében akkora meleg szár-
mazik, hogy az képes a fát  meggyújtani. Azonban 

u ui fo  r dfi  kísérlete tette e tárgyra figyelmessé  a 
tudósokat. O ugyanis egy vízzel telt szekrénybe egy 
vastag érccBÖvet állított fel,  melynek oldalához egy 
tompa acélvésö fceszült.  A csövet lovak által sebes for-

hozván, tapasztalta, hogy bz a vésővel való 
súrlódás következtében forrásba  hozta a vizet anélkül, 
hogy más meleg közöltetett volna azzal. D a v y két 
darab jeget keményen összesurolváu, azokat olvadni, 
tapaszta.lta M a y e r a vizet rázás által l2°-ról 13°-ig 
hevítette. 

A melegnek forrásai  között a nap lévén a leg-
fontosabb,  akadtak, kik a tudomány segítségével an-
nak földünkre  bocsátott melegét megmérni igyekeztek. 
Legnevezetesebbek ezek között J o h n H e r s c h e I, 

csillagász fia,  ki a Jóreuiény fokou  és P o u i 1 e t, 
i Párisban mérte meg azt. E két mérés egyező ered-

ménye után kiderült, hogy a nap évenként háromezer 
quintillío caloriát sugároz a földre.  (Egy caloria annyi 
meleg, mennyi egy kilogramm víznek hőmársékét ogy 
C. fokkal  emelni képes.) 

Hogy égés által meleg származik, az haeonlólag 
tudva volt eleitől fogva,  de az o körül tett kísérlete-
ket az ujabb kor tennészetviz.-ígálói tették meg a tu-
(1II111 á r»y ciTűmpúnljáluU T „ .. .. : „ : - - í - 10 í 1 
tían) határozta inog azon hőmennyiséget, mely a kü-
lönböző égő szerek elégésénél fejlődik.  Szerinte egy 
kilogrammnyi kőneny elégésénél 23400; 1 klgrm szén 
elégésénél 7226. bőegység (caloria) származik. F a v r e 
és S i l b e r m a n n ezeknél nagyobb számokat talál-
tak, t. i. a kőszénre 34462, a szénre 8000-ot. L.voi-

az égetést jéggel körülvett edényben hajtotta 
végbe s a származott meleget az elolvadt jég meuy-
nyiségéböl határozta meg. Kumford,  Favre és Silbor-
mann vizcalorimotoit használtak. Itt az égésnél fejlő-
dött hőmennyiség a viz hőmérsékletének emelkedésé-
ből és a viz Bulyából határoztatott meg. 

Másnemű égő anyagok, mint a különféle  fák  és 
tőzegek elégése által nyert hőmennyiségek meghatá-
rozásával a porosz B r i x foglalkozott. 

A meleg közlésről és a testr.ek a sugárzás általi 
hűléséről már Newtou állított volt tel egy törvényt, t. 

hogy minél nagyobb azon testeknek, molyok biEO 
nyos meleget adnak és vesznek, hőkfílönbsége,  annál 
sebesebben fog  amaz meghűlni, amaz pedig megmele-
gedni. Newton e törvénye D ü l ö n g és P e t i t által 
1817 ben ugy módosíttatott, hogy ha a meleg testet 
környező közeg hőinárséke számtani lialadványban 
fogy,  akkor a test meghűlésének sebessége mártani 
balsdványban nő. 

A melegnek azon tulajdonságát, hogy az a les-
teket kiterjeszti, valamint azt, hogy az a szilárdokiij 
hígakká, hígakat pedig légnomí'.ekké változt itja ; vég-

hogy a viz, ha egyszer forrásig  melegedett, nyílt 
edényben több meleget — bármint lilznljünk nz edény 
alatt — föl  nem vesz: azt 1694-ben A n i o n t o n s 
mutatta meg kísérleteivel. 

A hővezetési törvények kutatásával legelébb 1 n-
g e n b o n n s , azután B i o t, L a p l a c e , F o u r i e r, 
legújabban D e s p r e c ós T y n d a l l foglalkoztak. 
Ingenhonns kísérlete abban állott, hogy különböző 
anyagokból álló, de egyenlő vastagságú, szélesiégti és 
hosszúságú pálcákat finom  viaszréteggel vont be s a 
pálcák végeit forró  olajba mártotta. Ekkor észlelte, 
hogy mily távolságig olvadt le a viaszréteg a pálcák-
ról. A fcülöubözö  távolságok egyszersmind mértékéül 
szolgáltak a különböző anyagok hővezetési képesse-
gének. 

Fourier kifejtette  azon törvényt, hogy egy test 
melegebb pontjairól kevéabbé meleg pontokra vez< tett 
hőmennyiség arányban { áll a nevezett két pont hc'ikil-
lönbségével, módosítva a lestek hővezető kepesiíge 
által. L a p l a c e , R e g n « u 1 t, J a m i n, Dulong és 
Mayer a testek fajmelegének  meghatározásával foglal-
koztak. Petit azon felfedezést  tette, hogy az elemek 
parány súlyából és fajnielegéhó'l  képezett szorozniány 
egy állandó mennyi3ég. 

A melegnek a testek kiterjesztésében mutatkozó 
hatásából jöttek azon gondolatra, bogy annak nagy-
ságát pontosan mutató készüléket teremtsenek. A leg-



nálta. Ez azonban nagyon tökélyteJen volt azon kö 
rülmény miatt, hogy ő az üvegcsőben a levegőt benn 
hagyta. E hiányt F a h r e n h e i t javította ki, 2l2 
fokkal  látván el hévmérőjét, mely a fagyni  kezdő viz-
ben 32 fokot  mutat. R e a u m u r 1730-ban, C e l s i u s 
1741-ben változtattak annyit rajta, hogy ők a fagy-
pontot 0-val s az első a forrpontot  80-nal, a második 
100-zal jelölte. 

A hőmérő segélyével födözte  fel  Black, glasgowi 
tanár a lappangó meleget; W i l k e 1781-ben a testek 
különböző hőfogékonyságát.  D o 11 o n, G a y-L u s » a e 
R e g n a u l t és M a g n u s a légnemű testek meleg 
általi kiterjedésének és feizerejének  törvényei kikuta-
tásával szereztek állandó érdemet. 

Zajzon Farkas. 
(Folytatás következik.) 

R e v i s i o . 
1877. január 22-én. 

Megyénk közigazgatási bizottságának folyó  jan. 
4-én tartott üléséről egy közleményt irtain, mely e lap 
3-ik számában látott napvilágot. 

Erre a „Nemere" 4-ik számában „egy közigaz-
gatási bizottsági tag" tanfelügyelő  Vajna Sándor ur 
védelmére kel, és e lap 6-ik számában azután tiezte-
etcs Révay Lajos ur elmondja, hogy ő milyen lelki 

barátja a tanfelügyelő  urnák, hiszen a szerkesztő urat 
ia figyelmeztette,  hogy „a tanfelügyelő  ur eljárását 
hibáztató közleményt" semmi esetre föl  ne vegyen, s 
inkább félreáll,  hogysem Vajnával összeveszesszék, 8 
igy minekutánna fájdalmas  érzések között deprecál, 
protestál és a szerkesztő ur jól-odacommentál— velem-
mel együtt, azt hiszem, mindenki tisztában van, hogy 
Révay ur magát teljesen exeusálta; de maga Vajna 
ur is ezek után reá jöhetett, hogy kedvei barátját, 
midőn ez előadása után a közigazgatási bizottság ülé-
aében felszólalt,  félreértette. 

Bocsásson meg azért a kesergőnek, mi pedig 
mondjunk áldást a szent frigyre  s fohászkodjunk:  E 
két jó barátot minden félreértéstől  „deus avertst" 

A „kis fillentésre"  kockáztatok a szerkesztő ur 
engedelmével egy pár megjegyzést. A közigazgatási 
bizottságnak folyó  januárhó 4-én tartott ülésében ve-
zetett jegyzőkönyve alapján készü.'t minit-zteri fölter-
jesztésben szórói-szóra megjelenik a mint következik : 

„A közigazgatási bizottság m i n d e n t m e g 
fog  t e n n i m a g a r é s z é r ő i a mi a nép 
nevelés ós oktatás nemes ügyének e megye terüle-
tén leendő felvirágzását  és megszilárdulását biztosit-
hatja, moly célból felhivta  tanfelügyelőt,  hogy az 
iakolákról szomélyes látogatása által is szorezzen 
tapasztalatokat, különösen kiterjesztvén figyelmét 
arra, hogy váljon a más nemzetiségű iskolákban ta-
nittati^Tf.  n m n i . - —1...OÍ...A! Lnt 
naK-e államellenes tankönyvek, stb." 

A közigazgatási bizottság e jelentésében kivánta 
helyrehozni, illetve a jövőre kilátásba helyezni azt, a 
mit a tanfelügyelő  ur ez úttal elmulasztott. 

A tanfelügyelő  urnák jelentésében egyesegyedül 
a tanügyi statistikai adatok vannak egybeállitva, már 
pedig ez egymagára ki nem elégíthet, a tanfelügyelői 
jelentésből meg kellett volna tudnunk, mint áll az ok-
tatás, a nevelés a felügyeletére  bizott iskolákban, jele-
sen a népoktatási törvény pontosan lett-e végrehajtva? 
Tapasztalt-e, s ha igen : milyen hiányokat a hitfeleke-
zeti iskolák berendezésében, tantervek, tankönyvek-
ben? az oktatás és neveiéi vonatkozással a tantár-
gyakra megfelelő-e  a törvényes intézkedéseknek? 
Rendben vannak-e az iskolák külső ügyei? No még 
a tankerületben létező felső  népiskolák belső, külső 
állapotáról, a Felső-Fehérmegyéből megyénkbe olvadt 
községek és megyénk területén lévő városok iskolái-
ról is szerettünk volna valamit megtudni, s mineku-
tána mindezekről a jelentésben egy árva szó említés 
nincsen, fel  kell tenni, de nem is, mert a tanügyi 
előadó ur önmaga beismerte, hogy ez irányban meg-
győződést, tapasztalatot még nem szerzett, hogy tan-
falügyelői  teendőket mulasztott. 

Igen, mulasztott s ezt a mulasztást egyengette a 
közigazgatási bizottság a miniszterhez tett jelentésé-
ben, mondom egyengette, mert elnéző akart lenni a 
tanfelügyelő  úrral szemben és méltán, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a tanfelügyelő  ur e téren uj ember, 
hogy két megyében tanfelügyelő  minden segéd nélkül 
E hogy még ideje sem lehetett az iskolák belső, külső 
életét tanulmányozni. 

Excusálni lehet s exeusálta is mulasztását a bi-
zottság. Ne vegye „fillentésnek",  hanem vegye jóba, 
igazba tanfelügyelő  ur ; hidje el, meg nem árt! de 
megárthat egyéb, a mit a tanügyi előadó urnák igen 
jó lesz jövendőre „ad notam" venni és az az: barát-
kozzék meg avval a gondolattal, hogy a miben eljár, 
vagy nem jár, még nem „noli me tangére" ; tanulja 
meg azt, hogy a bizottsági ülésben nem az ő szemé-
lyével, hanem az ügygyel foglalkoznak;  közeledjen 
bizalommal, készséggel tagtársaihoz és feledje  szállá-
sán azt a „directori hangot". 

a+b. 

A zágoni nőegylet működése az 1875 
és 1876-ik években. 

Ajságöni nő-egylet szép céljához, s eddigi éle-
téből már ismeretes szorgalmához hiven e két évben 
is teljes elismerést érdemlő kitartással folytattajnemes 
munkásságát. Sőt azt mondom, hogy miként a jól ül-
tetett és gondoson ápolt élőfa  évről évre több-több 
g at hajt, virulóbb lombozattal gyönyörködtet, s gaz-

goni nő-egylet élete ia e két évben újból Bzélesebb 
kiterjedést vett, a az értelínes és szorgalmas alköfo 
munkásságának ujabb bizonyságait mutatja fel;  és azt 
mondom, hogy miként a jó ós biztos alapra inditott 
épület amint fölebb  s szélesebbre terjedve emelkedik, 
a szemnek és szívnek mind több-több jóleső érzíst 
ád, ugy a zágoni nő-egylet működése a mint több-
több évre terjed, mind gazdagabb táplálékkal szolgál 
a jóban, szépben és nemesben gyönyörködni tudó lé-
leknek. 

Azt hinné az ember, hogy egy nő-egylet ha kö«-
ségei szegényeit a meztelenségtől, éhségtől, s inségea 
koldulástól megmenti ; az időnkénti terhes betegek 
orvosoltatásáról gondoskodik, a házi szegéuyeket föl-
keresi, s némi segítséggel azokat is megvigasztalja — 
már ezek által hivatását betöltötte, s nincs miért ize-
ken tul egyébre is kiterjeszsze figyelmét,  hisz ez ma-
gában már oly nagy mező a buzgd munkásságra, mely 
a, legéberebb nő-egylet munkásságának is elégséges. 
Ám ! hogy nem ugy van, hogy emellett még mily sok 
s mily nevezetei munkaág veszi igénybe a közjóért 
fáradhatlan  szorgalomra kész sziveket, azt láthatni a 
zágODÍ nő-egylet lejárt két évi működésében. 

Az, hogy évi jövedelmének nagy részét a szegé-
nyek segélyezésére, betegek gyógyítására, házi szegé-
nyek vigasztalására fordítja,  az csak közönséges min-
dennapi munkája, ugy mint a gazdának az, hogy gaz-
daságát rendben tartsa, a gazdasszonynak az, hogy 
háza mindig tiszta, s abban ur.inden helyén legyen. 
Ezek mellett szélesebb körű alkotások, nemesebb 
nemű munkák tűnek fel  most a zágoni nő-egylet buzgó 
igyekezetében. Ugyanis 

1. 1875-ben nagy áldozattal egy igen szép gyász-
ravatal készületet állit ki azon célból, hogy a község 
tagjai ez uton halottaik díszesebb ellátására, az által 
pedig ez azok iránt tartozó kegyelet szent adójának 
lefizetésére  buzditaasanak. Látni való, hogy ezen el-
járás egy hathatós eszköze, közvetlen elősegitője a 
a közművelődésnek. 

2. 1876-ban az egylet csaknem minden tagja, a 
buzgó és nemes munkában soha ki nem fáradó  lelkes 
elnökének meleg felszólítása  s példaadása nyomáD, 
egy, két napot, az elnök hét napot választott magá-
nak az év napjaiból, melyen a zágoni szegények há-
zát egész napi élelemmel ő látja el. A napok mind 
kegyelet napjai — egyik kedves gyermekének halála 
napját, másik boldog családi életének egy emlékezetes 
napját, egy felejthetlen  társának, más derék anyjának 
halála napját jelölték ki. Ismét egy szép és valóban 
követésre méltó példája a nemes irányú közművelő-
dés iránti érdeklődésnek ; mert mint egy gyöngéd nö 
szeretettől meleg gondja a gyenge viiagot, oly szépen 
ápolja ez sljáráa a lélek nemesítésére ható kegyele-
tet, a mint az értelmes gazda előre látó gondos veze-
téssel olyan irányt ád a kertjén átfutó  víznek, hogy 
o» l x t r o o kiJinW. Ii[~lj-»U LerradkenyltO blsIUUB OUCOzriol 
teczen, ugy e derék nő-egylet bölcs helyes intézke-
dése által megelőz sok oknélküli vesztegetést, mely 
népünk életében ily kiváló napokon máig is uralkodó 
szokás, s u helyett olyan jót teszen, mely egyeseket 
nemesit, sokukon segít, i közművelődés tekintetében 
átalános becscsel bír. 

3. Nem maradt hátra a zágoni nő-egylet a haza-
szeretet szent kötelességének teljesítésében is; mert 
midőn az árvízkárosultak sóhajtása járta be az orszá-
got, mind közpénztárának szíves megnyitása, mind 
egyes tagjainak önkéntes és jóindulatu adakozása által 
befolyt  a segélyezésre. 

4. Helyes értelemmel • meleg honleányi érzelem-
mel fogta  fel  a háziipar terjesztése érdekében indult 
országos mozgalmat is, g annak elősegítésére szintén 
szép áldozattal járult. 

Hogy a nőknek az általános műveltségben elő-
haladására közvetlen segítséggel lehessen, alapos, he-
lyes paedagogiai belátással elhatározta s költségvetésbe 
felvette,  hogy a zágoni leányiskolát papirossal telje-
sen ellátja. 

Imé ! csak két rövid, s még amellett áldástalan, 
és terhelő életviszonyok nyomása miatt nehéz év le-
forgása  alatt mennyi s mily jelentékeny alkotó munka! 
E nagyban mozgó életmunkásság kitöltésére oda szá-
mítva a sok gondot, melylyel az egylet tagjai a sze-
gények, betegek felkeresésére,  a házak tisztán tartá 
sára, a leányiskola időnkinti látogatására, a szegények 
háza felügyelésére,  ruhanemüek és élelemszerek gyűj-
tésére, a betegek gyöngéd ápolására, magok mivelé-
sére, könyveik szaporítására, nö-egyleti ügyeik pontos 
rendben tartására, gyűlések látogatására stb. fordítnak 
elmondhatjuk, hogy e dőrék nő egylet helyét becsü-
lettel tölti be. 

Isten segítse mind az egyletet, mind egyes tag 
jait, hogy szép, nemes munkásságukat sokáig folytathas 
sák, • aunak kzivet boldogító jutalmát sokáig élvez-
hessék ! I Éljen sokáig velők és köztük e nemes mun-
kásság ébresztője, s minden szépre, jóra kész, lelkes 
fáradhatlan  buzgó elnök báró Szentkereszty Stepbánie 

Ügybarát. 

T A N Ü G Y . 

A nőnevelés  tdisadalmi  szükségessége.  Mennyiben  le 
liet  ezen kérdésnél  be/olyasa  az iskolának  a családra  ? 

(Felolvastatott az „Eötvös-egylet" 1877. jan. 7-iki ülésében.) 
(Folytatás) 

És valóban, ha a család föladatát  tekintjük, rög-
tön eszünkbe jut az anya is, mint a családnak e te-
kintetben központja, a család föladatának  első végre-

pj^iy. áldásos melegéről árasztja el azt: ugy a csaiáa-
i» ott van az anya,* ki a szeretet melegével fűzi 

össze az egész családot, ki annak lelke, fénye,  bol-
dogítója. 

A társadalom erkölcsi sorsa nem függ  annyira a 
polgári intézményektől, mint inkább az erkölcsi befo-
lyásoktól, melyek közt leghatalma-abb az anyai be-
folyás. 

Az anya jellemétől függnek  egész nemzetek haj-
lamai, előítéletei és erényei. 

Az anya kútfeje  lévén az erkölcsi befolyásnak, 
egyszersmind az erkölcsi légkör alkotója is. 

Az anyai befolyás  a gyermekekre, a nő befo-
lyása a házas életben, ea ama két hatalmas forrás, 
melynek tisztaságától az élet boldogsága vagy boldog-
talansága függ. 

A férfi  engedelmeskedik anyjának még akkor is, 
ha már régen megszűnt élni s a nézetek, melyeket ő 
vésett szivébe, elvekké válnak, melyek erősebbek 
szenvedélyeinél. 

Tanácskozik nejével s azon fogalmakkal  lép ki 
az életbe, melyekről otthon nejével értekezett. Ereje 
azt valósítja a nyilvános életben, mire őt neje szelíd, 
gyöngéd sugallata lelkesítette. 

Ezen befolyást  mindenütt feltaláljuk  a palotában 
épen ugy, mint a kunyhóban. Az határozza meg min-
denütt hajlamainkat, érzelmeinket és véleményünket. 

„A gyermek sorsa az anyának müve", ezt mondá 
I. Napoleon, s ezen nagy férfiú  különös élvezetét lelte 
annak gyakori ismétlésében, hogy ő anyjának köszön-
heti nagyságát. 

Az embernek sorsa azért függ  annyira ezen ha-
talomtól, mert oly nagy befolyást  gyakorol a férfijel-
lem kiképezésére. A legtöbb nagy férfiaknak  kitűnő 
anyáik voltak, s ugy látszik, hogy az anya természete 
valami különös befolyás  által hat a férfiura. 

Magas szellemi képzettség, női lelki tisztaság és 
önzetlenség egyesülése oly méltósággal környezi az 
anyát Bzellemi tekintetben, mely előtt az ifjú  kedély, 
ha a jónak még egyetlen szikrája él benne, ba nein 
tökéletesen romlott, tisztelettel meghajlik, s ennek be-
folyása  megérleli lelkében erényes erzelmeit és ama 
magasztos bizalmat, mely szerint szülőit ugy tekinti, 
mitit legelső, leghívebb barátjait, megerősiti lelkében 
a női jellemről való nr.agns fogalmakat,  éa ez oly fö 
lőtte szükséges s férfi  boldogságáhosM erényességéhez. 

Mi lehet tehát általában a nők nevelésének és 
egész kiképezésének Hgokszerübb célja és módozata? 
Az első éa legfőbb  cél: az önálló szabad erkölcsi sze 
mélylyé képzés. 

A nőnevelés föladata:  a lelkiismeret, a szív és a 
hajlamok, azaz: ama morális tulajdonok kifejlesztépe, 
melyekkel őket az alkotó oly gazdagon megajándé-
kozta egy bölcs és jótékony cél kedvéért. 

Hogyan olthatnak be azok, kiknek a lelkiisme-
roteooógot tai-j#uztoniök kellene, olyasmit más lelkébe, 
a mi soha se képeztetett ki bennök, a mi meg nem 
érieltetett soha ? 

A nők uralkodnak a hajlamok fölött,  de hogyan 
kormányozhat az uralkodó oly birodalmat, melynek 
törvényeit nem tanulmányozta s kormányzásának ere-
dete előtte titokba van burkolva í? 

De lássuk minő állást s munkakört foglalhat  el 
a mi jelen társadalmunkban a nő, minél fogva  a 
nevelés életszükség, a legégetőbb életszükségek egyike 

Nem azt vizagálom, hogy micsoda állomásokra s' 
munkakörökre jogosíttassanak a nők, hanem, hogy 
női egyéniségűkhez és társadalmi viszonyaikhoz képest 
minő életpályákra s minő foglalkozásra  lenne legcél-
szerűbb őket nevelni, még akkor is, ha a törvények 
mindennemű közpályát felnyitnának  előtte. 

Tagadhatlan, hogy a nő számára, hsf  nem is ki-
zárólagos és egyedüli, de legtermészetesebb munkakör 
s legüdvösebb életpálya: a családélet. 

Kevés munk.% van az életben, a mit a férfiak  is 
részint ugy, részint jobban nem tudnának teljesíteni 
mint a nők. De a családélet rendezésében s vezeté-
sében meg az anyai szeretet teendőiben a nők teljesen 
potolhallanok. E munka-körnek felel  meg legjobban 
az ő egész lényök s annak minden tulajdonsága és 
képessége elanynyira, miként erősen megvagyok győ-
ződve, hogy ba a nők ma kilépnének e munkakörből, 
az erkölcsi intézmény; melyet családnak nevezünk, 
fentarthatlan  volna és szétbomlanék. Minden hazafiúi 
erényeink s társadalmi erkölcseink a családéletbcn 
gyökeredznek, s folyton  onnét tápláltatuak. Innét fejt-
hető meg, hogy a nemzeteknek állami nagysága s 
egész közélete bensőleg aszerint emelkedik vagy ha-
nyatlik, a mint nálunk az erkölcsi családélet tiszta, 
erős, vagy sülyed. 

Azonban ha bizonyos körülmények közt a nők 
egyéb életpályát kívánnak, ezt értem, és igen sok 
esetben jogosultnak tartható. Azt nem is lehet állítni, 
hogy a nők szereplése kizárólag a család körére volna 
Bzoritandó. Családi teendőik mellett a társaséletbea 
s a társadalmi tevékenység mezején is eok ép oly 
fontos,  mint üdvös feladataik  vannak, melyeket, ha 
elhanyagolnának, még nemzeti közéletünk ia nemcsak 
örömtelenebb és sivárabb lenne, de nagyon hanyat-
lanék. Minél kifejlettebb  a nők erkölcsi a értelmi mű-
veltsége, s minél inkább a kor színvonalán áll tanult-
ságuk: annál tágabb körű, több oldalú a üdvösebb 
azon befolyásuk  a tevékenységük is, melyet házi éle-
tük mellett a társadalomra gyakorolhatnak. Csakhogy 
e társadalmi teendőiknek soha sem szabad olyanoknak 
lenni, vagy oly mérben gyakoroltatni, hogy ezek által 
akár a nőiség sértetnék, akár családi hivatásuk s kö-
telességeik teljesítésében zavartatnának vagy gátol 
jatnának. 

Jelen társadalmi szerkezetűnk egyik legnagyobb 



hiány*, hogy a nők előtt kevés mái munkakör állván 
nyitva, a férjhez  menetel rájuk mért sors, melyet »ok 
esetben nem szeretetből, nem szabad elhatározásból, 
hanem kényszerűségből fogadnak  el. Szerencsétlenség 
ez a nőkre, de szerencsétlenség az egész társadalomra 
nézve. 

(Vége következik.) 

Brasió, 1877. jan. 17. 
Mult évben amlitést tettem volt a „Nemere" egyik 

rovatában, miszerint Madame Vautier, leánynevelő in-
tézet tulajdonosnő, serdültebb növendékei által több 
műkedvelő közreműködésével, a brassói iskolák sze-
gény tanulóinak javára szini- és zenaestélyt fog  ren-
dezni. Megtörtént. Az estély mintegy 125 frtot  jöve-
delmezett. Ez összeg 25 frtoa  részletekben négy külön 
felekezetű  iskola igazgatóságához küldetett be említett 
óéiból. A fennmaradt  25 frt.  pedig — mint értesülünk 
két özvegy asszouyuak adatott karácsom ajándékul. 

Tekintve Vautier k. a. buzgó fáradozásait,  hogy 
amaz estély minél inkább sikerüljön ; tekintve ember 
baráti kötelességének ily nemes betöltését : őszintén 
üdvözölnünk kell e derék hölgyben a szegények ved-
angyalát. Üdv reá 1 

Legyen szabad ezúttal megemlítenem, miszerint 
Vautier k. a. közelebbről f.  hó 13-áu növendékeinek, 
a szülőknek és barátainak szerzett egy élvezetes estélyt. 
Az intézet Un- és ebédlőszobái tánctermekké alakul-
tak. Pont 7-kor felhangzott  a zene s mintegy 50 egy-
szerűen, de izlessel öltözött leányka lejtette a Walzert 
kifogástalan  könnyűséggel. Nemsokára megjöttek a 
szülők és barátok; a termek zsúfolásig  teltek. Gond-
talan, gyermeki öröm járta be az együtt levők keblét, 
kiki otthon találta magát késő éjjelig. 

Szünet alatt a vendégok ízes ételekkel és italok-
kal láttattak el fűszerezve  felköszöntők  és derült, jó 
kedvvel. Madame Vautier mint francia  háziasszony 
finom  udvariasságárai mindenütt jelen volt. Midőn a 
tatrangi tiszteletes felé  közeledett, ez körülbelül igy 
fogadá: 

Mintegy 23 éve, hogy figyelemmel  kisérem a 
brassói magán nevelő-intézetek életét. Sokan születtek 
a csakuem negyed évszázad alatt; de fájdalom  — csak-
nem mindannyian elhaltad. Csak egy állotta ki dics-
teljesen a küzdelmet : a Vautier féle.  Ennek oka bi-
zonynál az, hogy a nő, ki annak élén állott, mindig 
finom  tapintattrl emelkededett a nemzeti és felukeze-
tieskedések fölé.  Intézetében minden nemzet és vallás-
beli növendék jól találta magát. A második ok az, 
hogy Vautier k. a. sohasem kiméit semmi áldozatot 
intézetének a legjobb tanerőket megnyerni, alkalmazni. 
Növendékei bármely nyilvános tanoda tanulóival ki-
állhatták a versenyt. Ionén származik a szülők teljes 
bizalma az intézet s szeretete a vezetőnő iránt. . . . 
Szivemből kívánom hát, hogy még soká éljen a nő, 
kinek védszárnyai alatt a sok fajú  és vallású honleá-
nyok már kia korukban megtanulják egymást megtűrni 
és szeretni! Éljen Vautier kisasszony I ! 

a KenyeseoD s a mi teieinnaei megoirKozm Kepteien 
fajok  oda általában nem ajánlhatók ; tekintettel t. ur 
toraiban kifejezett  óhajtásra következő fajokat  aján-
lom fel  tenyésztésre: 

I. a l m á k b ó l . 
Charlomosszki. (Nyári) Carmelita R. 
Nyári piros asztralár*. Szürke francia  kormos. 
Revalli körte izű alma. Do ton pepin, 
Caroiina Augusta. Szász pap alma. 
Biborszinü parmüne. Őszi B uman R 
Gráfensteini,  Téli piros ángol paimilne 
(Jszi piros, (alviPi. Deák Ferenc muskotállja 
Scbönbrunni kormos. Téli Muntinesko. 
Dancigi. Nagy Casszeli R. 
10. Batullen. 20. Széchényi 2. 

nagyobbrészt parlagon heverő községi faiskolá-
ink részére a jót, a legjobbat megválasztani. 

A 1 o e. 

II. K ö r t é k b ő l . 
Nyári Magdolna. (Nyári). I Napoleon. (Téli). 
Stuttgarti kecskeőr. Diel vajkörtéje. 
Nyári pergament. Grumkowi v. körte. 
Torsátlan v. császár körte. Téli espergt. 
Transylvania. n Colmár souverain. 
Oszi pargament. (Oszi). Ksperon va|körtéje. 
Isambert. Virgouleuse. 
Fahaj Bzinü körte. Six vajkörtéje. 
Mária Luiz őszi. De la motte, 
10. III. Napoleon. 20. Brüsseli pergament 

KÖZGAZDASAG. 
A Feketeügy mellől, j anuár 10. 

Hazánk egyik elsőrendű pomologjának — 
fájdalom,  már csak néhai N a g y Ferenc tanár 
— szivessége folytán  az 1875. évben hozzám 
intézett nagybecsű levelét van szerencsém a 
„Nemere" t. olvasóival megismertetni, vélvén, 
hogy ebből a kevésbbé jártasok okulást nyer-
hetnek. 

A levél tartalma a következő: 
Tordáii, 1875. juliushó 16-án. 

Tisztelt tekintetes ur ! 
Tisztelt levelére azon okból késtem válaszommal 

mert tudtam, hogy semmiesetre se fogok  elkésni. 
Háromszék pomologiai ipara s azon viszonyok, 

melyek annak javára vagy hátrányára esnek, őszintén 
bevallom, kevésbbé ismeretesek előttem, miut például 
Belgium vagy Németország e nembeli ipara és föld-
irati viszonyai. Mostanig nagyon ia el voltunk hazánk 
ezen szép és igen érdekes részétől Bzigetelve. Több 
izben tett felszólításaink  a nyilvánosság terén viszhang 
nélkül maradtak A g y ü r a ö l c s i p a r r a vonat-
kozó statistikai adatok az ország majd minden megyé-
jéből beküldettek a központi egylethez. Háromszékről 
semmi. 

Az állandó s rendkivUl is tartani szokott tárla-
tokon az ország majd minden vidéke megjelent po-
mologiai ipara termékeivel. Háromszékről egyetlen kül-
demény se érkezeit, melyből megítélhettük volna, hogy 
aa ezer számra közkézen forgó  fajokból,  melyek volná-
nak azok, melyek Háromszék climaticus s geologicus 
rizsonyaival leginkább egyeznének. 

A midőn tehát t. ur felhívására  egy gyümölcs 
csoportot kell javaslatba hoznom, nem kevéssé aggo-
dom, ha vájjon eltalálom-e a dolgot s épen az oda 
beillő fajokat  szemelem-e ki, vagy jót, sőt a legjobbat 
akarva, nem okozok-e haszon helyett kárt, s nem 
gyűjtök eleven szenet saját fejemre  ? 

Hogy ne 'áttassam az ajánlatot kételyim által 
magamtól elutasítói, egy-egy csoportot a kijelölt ne-
mekből megnevezek, alapul véve 

a) hogy Háromszék klímájával és talajával körül" 
belől Csehországgal hozható párhuzamba ; 

b) hogy az erdélyi gyümölc^vidékekhez mérve 
hőmérséklete inkább le- nem (elfelé  gravital, tehát 

L e g- u j a b b. 
Bécs, jan. 20. Pétervárott kiadatott a rendelet, 

hogy az orosz testőraégi csapatoknál három hét alatt 
a mozgósításokat keresztül vigyék. A gárda még máig 
nincs mozgósítva. 

A mi a szilvákat illeti: 2 évtized előtt hozattam 
az erdélyi egylet s a magam számára az európai leg-
híresebb szílvatermelőtől s tekintélytől 60 fajba  oltó-
galyat, rábizváu azokat legbölcsebb tapasztalása sze-
rint a 4—500 fajból  kiválogatni. 

Ezek rendre termés alájöttek. Nagy részét rendre 
elvetettük, egyik csak formájaért,  a másik szépsége-
ért ért valamit, de csemegegyüroölcsnek vagy keres-
kedelmi árunak nagy része semmit se ért. 

Gazdasági gyümölcsnek ítéletem szerint első he-
lyen állanak : a besztercei szilva, zöld ringló ; 

aszalványnak és csemegének : olasz szilva, sárga 
mirabelle, febér  perdrigon, Barray ringlója, mus'<otál 
bereu cei ; 

házi orvosságnak s aszalványnak egyszersmind 
az úgynevezett kövér szilva; a többi csupa lux^is. 

A meggytélékből Bzinte nagyon sokkal tettem 
kísérletet. Rendre leszállottam a magasból s néhány 
ítéletem szerint finomabb  fajra  szorítkoztam, melyeken 
kívül mást nem termelek; ezek a következők: Hor-
tensia királyné, spanyol meggy, montmorency meggy, 
prágai muskotáll meggy, korai északi meggy, késői 
északi moggy ; aszalni: osztheimi meggy és a marellák. 

Megjegyzem, hogy ezek, valamint a szilvák is a 
gazd. egylet köztelkén kaphatók, és hogy a meggyet 
csoportosan — legfölebb  3 négysz. ölet számitva egy 
fára  — kell ültetni; egymást védik, jobban s izlete-
sebben érik árnyékban, s egy fészekben  vagy fenékben 
könnyebben is őrizhető. 

Azon kérdésre : az őszi, vagy tavaszi ültetés elő-
nyösebb-e ? azt mondhatom akármelyikről: aliquando 
valet, aliquando non valet; hol az egyik, hol a másik 
nyújt több előnyt, ab^olute, egyikről se mondhatni, 
legjobb, vagy legrosszabb. Ha az őszi ültetésre nagy 
és kemény tél következik, akkor rosz, ha szelid tél 
jön rá, mindennél jobb, tavaszira, száraz szeles tavasz 
jön, nagyon rosz, ellenben jó. Itt is az időjárás a leg-
bölcsebb gazda. 

Nagy telepek befásitása  sok munkát s költséget 
igényelvén, tanácsos megosztoztatni az ültetésre alkal-
mas évszakokat, egy részt ősszel, másikat tavasszal 
ültetni be. 

Fődolog, mire figyelni  kell : 
Íj 3 láb széles és annyi mély gödröket az ülte-

tés előtt 3—4 hónappal előre kiásatni, hogy a kiásott B az 
üregben levő földnek  ideje legyen naptól, légtől, ned-
vességtől eléggé megtermékenyittetni. 

2) Semmiesetre sem mély, inkább csekély fölszí-
nes ültetés. 

3) Ha száraz idő jár, az ültetvényt hetenként 
egyszer megöntöztetni B utána gazzal, törekke 2—3 
ujnyira befödni. 

Honnan szereztessenek be az ajánlott fajok? 
Erre nézve első helyen az erdélyi gazd. egyletet aján-
lom. Ha ez a kívánt fajokat  ki nem tudná adni, ak-
kor a zámi iskolát Hunyadmegyében, melyet nem ré-
giben láttam s igen- jelesnek találtam ; a mi innen sem 
telnék ki, azt méltóztasson Debrecenből a kertész-
egylet telepéről megrendelni. 

Magam csakis gyümölcsösöm kedveért tartok is-
kolát. Azon fajokból,  melyekből anyafáim  vannak' 
hogy az elpusztultak helyét azonnal pótolhassam' 
könnyen tudok eladni. 

Gondolom, a fennebbiekben  megfeleltem  azon 
kérdésekre, melyekre ajánlatba hozás vagy felvilágo-
sítás, útbaigazítás kéretett. 

Örömemnek tartom, ha t. ur célját egyszerű ta-
nácsommal előmozdíthattam. 

Tisztelettel lévén 
T o r d á n, 1875. 

Nagy Ferenc. 

Bár nem voltam följogosítva  ezen levél 
közzétételére, mindazonáltal tudva néhai pára t -
lan tevékenységét a eryümölcsészet terén, tudva 
azt, hogy bárkinek mily édes örömest szolgált 
felvilágosítással  gazdag tapasztalatainak tárházá-
ból, tettem ezt némileg azon okból; vajha az 
annyira fontos  gyümölcsiparunk eszmecserére 

i adna alkalmat, mi által képesek lenuéuk a még 

V E G Y E S 
— Újév l-ső napján tiszteletes F ü l ö p Géza 

ev. ref.  lelkész ur beszédében — fellelkesülve  hang-
súlyozta, hogy az uj templom építéséhez az egyház 
hozzá kezdjen. — Meglepett mindnyájunkat az, hogy 
az egész egyház óhajtásának mily apostoli módon ad 
kifejezést,  és reméltük, hogy emez óhaja nemso-
kára tettekbea fog  nyilvánulni : óhajtanók tudni, mi-
lehessen oka a beállt késlekedésnek? M ó r i c . 

— A csütörtökön, január 25-én tartandó íelol-
vasási estély program inja. 

I. „A kedv órája üt". A vegyes kar által. 
II. Szavalat. „Pókayné" (Gyulai Páltól). Huszka 

Gizella k. a által. 
III. Felolvasás. „Konstantinápolyi élményeimről". 

Horváth László megyei főjegyző  által 
IV. Szavalat. „A walesi bárdok" (Arany János-

tól). Dr. Szász István által. 
V. „Vadászkar". A vegyes kar által. 
Kezdete pontban 7 órakor. — Helyek ára : Szá-

mozott hely 30 kr, állóhely 20 kr. 
— A sepsi-sztgyörgyi er. ref.  „Székely-Mikó-

tanodiV'-ban az I876j7-ik évi téli közvizsgák követ 
kező rendben tartatnak meg : 

Február 7-én délelőtt 10—12-ig a IV. közép osz-
tály egyháztörténet és természettanból; délután 2—5-ig 
ugyanazon osztály a többi tantárgyakból. 8-án délelőtt 
8—11-ig a II. középosztály minden tantárgyból; d. u. 
2 — 5 ig a IV. elemi osztály minden tantárgyból. 9-én 
d. e. 8—11-ig az I. középosztály A. csoportja minden 
tantárgyból; d. u. 2—5-ig ugyanannak B. csoportja 
minden tantárgyból. 10-én d. e. 8 - 11-ig a III. kö-
zéposztály minden tantárgyból. — Ezen vizsgákra az 
érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat és ügybarátokat 
tisztelettel meghívja az igazgatóság. 

— A dévai reáliskola segély-egylet érdekében 
az iskola tanári kara lelkes felhívást  tesz közzé, mely-
ben ez egylet javára adakozásra hivja fel  a közönsé-
get. „Huny admegye egyik régi óhajtása hat évvel eze-
lőtt teljesült, mikor ez iskola felállíttatott,  s ezáltal itt 
a királyság délkeleti véghatárán a magyar állameszme 
és nemzeti öntudat számára egy ujabb palladium létes-
ült. Ámde, ha nem akarjuk e középtanoda jótétemé-
nyeit csupán azon kevesekre szorítani, kik kedvezőbb 
anyagi helyzetüknél fogva  a reáloktatás nem csekély 
költségeit fedezni  képesek ; ha figyelembe  veszszük, 
hogy e megye annyi ezer meg ezer családja, legjobb 
akarata mellett sem birja gyermekeit sajét erején ma-
gasabb tanintézetekre előkészíttetni ; végre, ha még azt 
is ide tudjuk, hogy megyénk népessége arányához ké-
pest mily megdöbbentőleg csekély azon ifjak  száma, 
kik a hazai gymnásiumokot vagy reáltanodákat látogat-
lák, lehetetlen jobb érzésünk tanácsát nem követnünk 
s egyesitett erővel azon nem lennünk, hogy, ha e baj 
jegfőbb  okát — az anyagi tehetetlenséget, teljesen el 
nem enyéaztethetjilk is nyomasztó súlyát legalább egyes 
szegény tanulókra nézve buzgólkodjunk elhordozbatóvá 
tenni, s a közművelődés templomába való bejuthatásra 
ezek előtt is utat enyengetni. A segélyezés céljából bár-
mi csekély összeget, ruhát, tanszert, terményeket vagy 
akármilyen értékesíthető tárgyat köszönettel elfoga-
dunk; állandó jóltevők azonban csak azok, kik lega-
lább 25 frtnyi  alapítványt tesznek, vagy a kik bárom-
bárom évi időszakra, mint évdijos tagok, 3—3 frt  év 
díj lefizetésére  kötelezik magukat. Hiszszük, hogy bő-
vebb fejtegetés  nélkül is kiderül a mondottak után, 
hogy e segélyezés nem annyira iskolai mint inkább 
nemzeti ügy, méltó tehát az egész nagy haza pártolá-
sára. E felhívást  melegen ajánljuk olvasóink figyelmé-
be, s részünkről is örömmel elfogadunk,  s kézhez jutta-
tunk minden bár mily csekély adományozást is. — A 
derék aradi casiuó már megkezdte az utánzandó azép 
példát, az egylet céljaira 20 forintot  adományozván. 

— A szamosnjrári fiatalság  o hó 17-én a ma-
gyar haza két egyetemének küldöttségéhez konstánti-
uápolyba táviratot intézett, melyben felkérte,  hogy »z 
ifjuságunk  üdvkivánatát és a küldöttség szívélyes fo-
gadtatásáért hála nyilatkozatukat a szultánnak jelen-
tsék be. 

— ErtéSités. Az erdélyi gazdasági egylet köz-
gyűlése által a néhai gróf  Bethlen László emlékének 
megörökítése czéljából megkészíttetni határozott arc-
kép költségeire az aláírási iv megnyittatván, teljes 
tiiztelettel kérjük az adakozni kívánókat, bogy becses 
adományaikat a titkári hivatalhoz beküldeni na ter-
heltessenek. A t. adakozók névsora a beküldött ösz-
szeggel egyetemben időről időre közöltetni fog.  Kelt 
az erdélyi gazdasági egylet igazgató választmányának 
Kolozsvártt, 1877. januárbó 15-én tartott üléséből. 
Tisza László, egvl. elnök. G imauf  Vilmos, egyl. titkár. 

— Ritka eset. Dáluokon 1876. év deczember 
24 én Adam és Eva napján András Mihályné egy fiu 
é» egy leány iker gyermeket hozott a világra. A gyer-
mekek épek és egészségesek voltak. Az anya, mint a 
rossz juh, nem ;ikarta a ha te.hetfe  nem is szoptatta 
gyermekeit, miu a bába ugy segített, hogy hol az 
egyik, majd * m.isik szomszédbeli kis gyermekes szü-
lőkkel tápláltatta rendesen a gyermekeket. A gyerrue-



kek egésztégesen fejlődvén  az anya kk>ii-ata ellenére is; 
történt, hogy a december 29-eu esto 9—10 óia közölt 
ínég teljesen egészséges gyermekek ms'u nap azaz de-
cember 3l) án reggel 6 órakor, midőn n bába mcgfil-
rösztoni akarta, mind a kettő inrg volt lialva. Ritka 
eset, hogy két lény annyira rokonszenvezzen, miszerint 
egymás kedvéért egyszerre megliiiljou. (!) 

Nem lehetvén tudni, hogy a halál vélotieu (?) 
vagy erőszak következménye; aunál;ogva az elöljáró-
ság az esetről a kir. törvényszékhez jelentést telt, mi-
nek folytán  a nyomozat íueginditUtván e hó 17-éu az 
orvosbirói szemle a helyszinén meg is tartatott. Miután 
törvényszéki eljárás van közben, észrevételünket ké-
sőbbre tartjuk fenn,  valamint azon nem hihető (?) hír 
constatálását is, hogy az orvosbirói szemle sz érdek-
lettek részére meg volna nyerve. 

— Apácai állomási főnök  Schermann Ágoston 
ur f.  hó. 18-án toglalta rl a brassói v&suti állomásnál 
egyik tiszti állomást. Schermann A. ur egy év alatt, 
mint állomási főnök  hivatalos kötelességének lelkiis-
meretes teljesítése által kiérdemelte MiklÓBvárszék ál-
talános elismerését; mindenkit megnyerő, udvarias bá 
násmódora által a közbecsülést s mint emberbarát ke-
délyes társalgása által a legtisztább emberi és önzés 
nélküli baráti szeretetet. Legyen nz uj állomáson sze-
rencsés, megelégedett és boldog 1 

f  Necrolog. Alcsernátoui Cseh Eleonora 2 évi 
szenvedés után folyó  év és hó 22-én reggeli 2 órakor 
sziv-vizkórban kimúlt. Béke poraira I ! 

— A Vezuvról. Palraieri tanár a Vezúv oldalán 
levő figyelő  toronyból azt jelenti, hogy a hegy belsejé-
ben mozgalmat észlel. A lüst nagyobb erővel és nagyobb 
mennyiségben tolul ki. Nem valószínűtlen, bogy köze-
lebbről kitörés történik. 

— Borzasztó szélvész dühöngött a mult héten 
Sehlézwig, Svéd és Norvégia fölött,  mely a vasuli és 
hajókoni közlekedést teljesen lehetetlenné tette. A dán 
áilamvasuton 12 némely helyon pedig 17 lábnyi magas-
ságú hó fekszik. 

— A divat áldozata. Párisban egy fiatal  leány, 
vagyonos szülök gyermeke, sétaközben a „rue de Ri-
voli „ - n rögtön összeesett s szörnyet halt. Midőn a 
leányt a szülői háznál ruháitól megszabadították, egy 
finoman  kidolgozott derékfűzőt  találtuk rajta, mely tes-
tét annyira összeszoritá, hogy a belszorvezetet műkö-
désében megakadályoztatá. É divatos ftiző  idézte elő 
a rögtöni halált. 

— Uj zenemiiTek. Táborszky és Partck nemzeti 
zenemükereskedésében Budapesten megjelent: „Nem 
ütik a jogászt agyon«. „Hullámzó Balaton közepén". 
„Csók, csók, cBÓk, ja j be édes csók". CsárdáB, zon-
gorára szerkesztő Tisza Aladár. Ara 60 kr. 

Az „Erdélyi Gazda" 3 ik száma a következő 
érdekes és változatos tartalommal jolent meg: 

A melegágyak s azok kész tése módjáról. — Az 
erdélyi magán erdöbirtokok kezelése. — Az istállók 
világítása. — A sáfrány  termelésről. — A hízó marha 
és borjuk nyírásáról. — Miként nő a i övény gyökere? 

— A juhtrágya kezelése. — A hold é.s piánéták be-
folyása  az időjárásra. — Erzközfa.  — Milyen meleg 
legyen az istálóbau? — Az okszerű borászat népszerű 
vezérfonala  (könyvismertetés) — Értesítés. — Kimuta-
tás. — Helyreigazítás. — Mellékletünk Piaci árak. 
— Hirdetések. — Külön mellékelve: Egyleti mozgal 
mak : Közgyűlés 1877 jan. 7-én. — Választmányi ülés 
18 77 január 15-éu. Előfizethetni  Kolozsvárt a kiadó 
hivatalnál, félévre  2, egész évre 4 frtal. 

P 1 A C Z I Á R A K . 

100 darab juh eladó. 
100 darab fehér,  fiatal,  egészséges váloga-

tott berlán juh illendő úron eladó. 
Hővebben értesülhetni Dálnokban Lázár 

László körjegyzőnél. 2 - 3 

Haszonbéri hirdetés. 
Málnás községében az Olt vizén levő 3 kövü 

lisztelő malom, kásatörő és posztó-ványalóval 
ellátva — ahoz tartozó 3 hold kiterjedésű török-
buza termő és kaszálló helylyel 1877 év Szent-
györgy napjától kezdőleg több egymásutáui évre 
haszonbérbe kiadó, vagy örök áron eladó. 

Értekezhetni tulajdonos Sándor Albert-
nél Ilyefalván.  3 - 3 

Tudósítás . 
Alólirt tuda t j a a t. közönséggel, h o g y ő 

Prázsmáron a b thozata l i illetéket kibérel te s fi 
gyelmezteti az illetőket, ha szeszt P rázsmár ra 
bevisznek, je lentsék be, s az illetéket kel lemet-
lenségek kikerülése végett fizessék  ki. 

T i i r k J á n o s , 
3 - 3 haszonbérlő. 

Bécsi tőzsde és pénzek j a n . 22 
5°,, Mutfclliques  . 6130 M. földt  kötv . . 124.70 
5"/" nem. k«les. . G7.70 Tem. földt.  kötv. 73.30 
1800. állam köles. 111.73 Erd. földt.  kötv .71.25 
BauknSsxvéuytk . 806.— Ezüst 11.50 
íliteiióöivcnyck . 142.40 Cs. kir. arany . 5 92 
lüiudou . . . . . 142.40 N:»poleond'or . 995'/J 

Felelői szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Ora-üzlet megnyitás 
HAUSER ZSIGMOND, 

ó r á s 
tisztelettel tuda t ja a n a g y é r d e m ű közönséggel ' 
hogy Seps i -Szen tgyörgyön 

órás-üzletet 
nyi to t t . — Elfogad  mindenféle  órá t 2 évi jó t -
állás melllett j av í tás ra , • fő  törekvése leend a 
tisztelt dolgoztatok bizalmát jó és olcsó m u n k a 
j tal k iérdemelni . 

Lakása : csiki-utcza  Nagy  Elek  ujonan 
épült  házában. 

Eladó lovak. 
Két 4 éves, 15 markos pe j kanca (csikó -

zók a legszebb ál lamméntől) — továbbá n á g y 
herél t 5 — 6 éves h á m o s (páros), Í 5 1 ] , ma rok 
nagyságú pej , — a kanca és herél tek h ibá t la -
nok — eladók. 

Ér tekezhe tn i 
Lázár László, 

1—2 körjegyzővel, Dálnokban. 

L Á S Z L Ó M. és L. 
BRASSÓBAN ^ 

mély tisztelettel je lent ik a nagyé rdemű közönségnek, miszerint ismert „divat. pOSZ-
ÍÓ és vászon raktárok" mellett, a ko rnak megfelelő 

„női divat -csarnokat" 
felsőbb  engedélylyel nyitot tak, melyet egy ki tűnő végzett e lsőrendű szabász vezetése 
alatt, folytatandnak. 

Van szerencsénk ennek következtén a t. cz. érdekel t közönségnek vál la la tunk 
r z t n koi haladta ágá t is becses figyelmébe  a jánlani , még pedig tekintettel * miszerint 
üz le tünkben minden előforduló:  üŐÍ felSÖk,  p Ó ü g y o l a - t á r S a l g Ó , "báli és m e i i y a S Z -
s z o n y i r u h á k , nem különben egéSZ k i h á z a s i t á s i k e l l é k e k szolgálatára mérsékelt 
á r mellett és körü lmény szerint rövid idő alatti elszállítással vál la lkozunk. 

Kzen u j vá la la tunkbau alig három havi p róba müködéaünk alatt, má r is k i -
tűnő eredményeket fejtettünk  ki, miért is remél jük, hogy számos párfogásban  leszen 
szerencsénk. 

Kitűnő tisztelettel 

LÁSZLÓ M. és L. 

Dr. HANDLER MOR 
orvos-, sebésztudor, szillész és szemész 

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

1) az öllfei'tözésnek  minden következményeit, úgymint 
magömléseket 

as ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást,  különösen a 

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

2) hugyesőfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujákért minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

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

MAGTALANSÁGOT; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A luigybólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket-
Reudel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ólj 8-ig 
Lakik: P e s t e n , b e l v á r o s , kigyóuteza 2 - i k szám alatt kigyó- és városliázutcsa. 

sarkan. (Rottenbiller-féle  házban) L emelet, bemenet a lépcsőn. 
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek nigekuldetnek. 4 3 - 1 0 0 

S.-Sz.- Braksó 
(Jyörpy , 
jin. 22' jan. 19-
Irt kr. ; " J f e . 

i legszebb . . " 60 9 10 
40 Buza (tiszta) ( közepes . 8 40 8 

8 

10 
40 

1 gyöngébb . . 8 10 
8 
8 85 

30 
20 7 0 

Buza (vegyes) 6 70 6 85 
30 
20 7 0 

, n i legszebb . . . . 4 40 5 
85 
30 
20 7 0 MOZS } i „ 

1 > közepes . . . . 
4 30 5 

85 
30 
20 7 0 

1 ; 1 legszebb . . . . 3 70 3 

85 
30 
20 7 0 

1 1 1 közepes . . . . 3 50 3 50 
40 
30" 
10 
70 
50 

, i legszebb . . . . A a ü f  közepes . . . . 
•2 20 2 

50 
40 
30" 
10 
70 
50 

, i legszebb . . . . A a ü f  közepes . . . . 2 10| 2 

50 
40 
30" 
10 
70 
50 

1 Törökbuza . . . . . . . 4 20 i 4 

50 
40 
30" 
10 
70 
50 I Kása 7 30 | 4 

50 
40 
30" 
10 
70 
50 ' Borsó 5 | 4 

50 
40 
30" 
10 
70 
50 

Lencse 8 - I 6 — 

4 20 5 
— ™ í 12 60 

Burgonya 1 80 2 
60 

28 j — 32 
— 48; — 44 

— — 

Fagyu fris I - 30 í — 


