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F é l é v r e .............................................2 frt.
N egyedévre....................................... 1 frt.

Egyes szám ára 14) kr.
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H ird c tm ln y d íj:
Háromszor hasábozott 15 garmondsor, vagy ennek j 

helye 1 frt. — Bélyegdíj minden beigtatásnál 30 kr.

M ellékletdíj :
Százától 1 frt 40 kr. — A díjak előre fizetendők.

A szerkesztő lakás;

Botos-utca, ref. tanári lak, emeli?

Kiadóhivatal:

Becsejf Dániel könyvnyomdája.

Lapunk érdekében.
Korunk ezerféle bajaival szemközt az 

ö n f e n n t a r t á s  ö s z t ö n e  egy fontos té
nyező kitalálására vezette a közügyekkel küz- 
ködő elméket, s e tényező —  a v i d é k i  
h í r l a p o k .

Minden vidék, minden megye maga is
meri leginkább égető bajait, s ezek kellő 
tárgyalását, méltatását a központi lapoktól, 
várni, sőt csak remélleni is merő képtelenség.

Másfelől az országos, kivált politikai 
kérdéseknek valamelyik vidéki lap által el
dönteni akarása legalább is —  mosolyra 
gerjesztő.

Mind a központi, mind a vidéki lapok
nak megvan saját munkakörük.

Meggyőződésünk szerint minden vidék 
elsőrendű érdekei közé tartoznak: a k ö z m i 
v e l  t s é g, a k ö z g a z d a s á g  és k ö z e g é s z 
ség,  s vidéki lapjaink leginkább e három 
tárgygyal szoktak foglalkozni.

Magunk is e h á r m a s  m e z ő n  tettünk 
kísérletet e már vége felé járó évnegyedben, 
s ha egyfelől előfizetőink folytonos szaporo
dását, másfelől pedig lapunk csaknem minde- 
nik számában jeleukezett újabb meg újabb 
munkatársaink tisztes sorát tekintjük : bátran 
mondhatjuk, hogy m u n k a t e r v ü n k  megyénk

T  Á R  C A .

A fényűzésről .  *

Meg ne ijedjenek, tisztelt hallgatóság! felol
vasásomnak címétől; mert, jóllehet önök, velem 
együtt, mindnyájan fényűzők, mivel a legegysze
rűbb meghatározás szerint mindenki, aki nemcsak 
a szükségesekre, hasznosokra és kényelmiekre, ha
nem ezeken kívül még elkerülhető fölösleges dol
gokra is szokott költekezni, — pedig mindnyájan 
tesszük ezt — fényűzőnek mondható; mindazon
által nem célom, annál kevésbbé szándékom, egy 
olyan leckét tartani a fényűzők, legkivált az ud
varhelyi fényűzők, helyesebben: fényűzés ellen, 
mint aminőre önök, tisztelt hallgatóság, gondoltak 
s talán előre is készültek, midőn felolvasásom cí
mét meghallották.

Igenis; önök gondoltak s talán készültek is 
előre, midőn felolvasásom címét hallották, arra, 
hogy én, ki különben is úgy vagyok ismeretes, 
mintha szeretném minden alkalommal gyöngesége- 
inket bírálat és leckéztetés tárgyává tenni, bizo
nyosan megragadom az alkalmat, s ha újakat nem 
mondhatok is, a fényűzésről, illetőleg ellene, tar
tani fogok egy valóságos böjti prédikációt.

De ezt nem teszem. Ily háládatlan feladatra 
nem vállalkozom. Egy lenne ez azzal, ha a falra 
borsót hánynék, vagy szerecsent akarnék fehérre 
mosni. Háládatlan lenne e feladatra vállalkozás;

* Felolvasta szerző a jótékony nőegyletnek 1877 évi 
febrnár 26-án tartott fillérestélyén.

területén, sőt azon kívül is sokak helyeslését 
megnyerni elég szerencsés volt.

Lapunk tehát élni fog a második évne
gyedben is, s pedig annyival inkább, mert 
maholnap meglesz mindnyájunknak azon örö
me, hogy Erdély minden megyéje egy-egy 
kebli hírlappal fog rendelkezhetni, s e nemes 
versenyből kimaradni semmi kedvünk sincsen. 
Pedig tudjuk, hogy mi nemhogy Erdély, de 
még csak a Székelyföld nevében sem beszél
hetünk. Régen volt az, hogy a Székelyföld 
külön állami testforma lévén, anyaszéknek 
hívták Udvarhely széket, ma már alkalmazko
dunk a népdal eme szavaihoz : „Erdélyország 
fővárosa K o l o z s v á r " ,  holott tudjuk, hogy 
az országosdi szerencsésen eltűnt Erdély 
földéről is.

Maradunk tehát Edvarhelymegye korlá
tolt körében, s ha itt bármi keveset használ
hatunk, örömünk lesz benne.

S hogy munkálkodásunkat az érdeklődők 
annál könnyebben áttekinthessék : újonnan be
lépő előfizetőinknek A e d v e z m é n y k é p e n  
i n g y e n  s z o l g á l u n k  l a p u n k  j a n u á r 
m á r c i u s i  é v n e g y e d é n e k  s z á m a i v a l  
azon kettős feltétel mellett: csak addig szol
gálunk, amíg meglevő példányainkból telik, 
és ha az illetők az elvitelről maguk gondos
kodnak. H szerkesztőség.

mert böjti prédikációm után is épúgy uralkodnék 
és pusztítana a t. hallgatóság fölött és között a 
fényűzés ördöge, mintha szót sem emeltem volna 
ellene; mert talán előbb lehetne megtiltani azt, 
hogy a nappalt ne váltsa föl az éj és lenne ered
ménye, mint elérni azt, hogy böjti avagy bármily 
demostheui ékesszólással tartott prédikáció meg
szüntetné a fényűzést.

Pedig csak az elmúlt farsang is mily nagy 
bőséggel tiidna a fényűzés címe alatt megrovásra, 
talán kigúnyolásra is méltó adatokat nyújtani. 
Kis városunknak minden rétege benne leledzik a 
fényűzés bűnében. Bűnhődik is miatta; hogy mi
vel és miként, ennek előadását oda bízom a tisz
telt zálogházi tisztviselő urakra.

Fényűzés alatt mit ért a tudományos meg
határozásokkal nem törődő közönség?! Mindnyájan 
tudjuk, hogy leginkább fényes öltözködést, s hogy 
átaláuosságban ezt véli mindenki fényűzésnek. 
Élénk tanúbizonysága ennek az, hogy mind a férfi
világ részéről a nőknek is szóló védegylet esz
méjét, mind pedig a nők részéről a karton és házi 
szőttes viselésének t e r v é t  (igenis, csak tervét, 
mert még a tervnél tovább nem mentek) annak 
tudata ébresztette fel, hogy a nagy fényűzést, mely 
öltözködésünkben lábra kapott, kibírni már nem 
lehet.

Pedig az öltözködésünkben mutatkozó fény
űzés, meggyőződésem szerint, még nem oly túlsá
gos, hogy az komoly aggodalmakat okozhatna. 
Nem; mert mi férfiak, országos vásárainkon, elég 
jutányosán felöltözhetünk; a nők pedig, a most 
dívó olcsó kelmékből, szintén mérsékelt áfák mel-

— Lapunk zártakor vesszük e h i r t :
T o r d a i  születésű, de Ő r a l j a b o l d o g f a l v á n  

Hunyadmegyében lakó I l i t v e r  H i l i ő l  v magyar nemzeti
sége és református vallása iránt kebelében élő tiszta sze
retettől indíttatva, 15 e z e r  f o r i n t  alapítványt tett az 
újtordai és hátszegi reform, népiskolák, a szászvárosi gim
názium és hátszegi reformált egyházközség javára.

Jövő számunkban bővebben._____

K Ö Z M IV E  JLŐ»ÉS. ===
A t e s t g y a k o r l a t  t a n í t á s a .

E lapban íróink szóltak már több tárgyról, 
hanem egy fontos és nélkülözhetetlen tárgynak 
húrjait nem pendítette meg még senki idáig. Mi 
lehet az ? Nem egyéb, mint a testgyakorlat taní
tása, mely nélkül az ép test sem lehet elég rugé- 
kony és erős.

Mai korban nagy súlyt" fektetnek a népne
velésre ; de nem tévesztendő szem elől^az is, hogy 
nemcsak okos lelket, hanem ép testet is kell ne
velni. Hiszen mit ér a tudomány, ha a sok áldo
zattal szerzett pénzt az elsatnyult test gyógyítására 
kell kiadni ? Pedig erre számtalan példa van. ‘

Régi igazság e z : „Ép t e s t b e n  ép l é l e k ,  
b e t e g  t e s  t b e n  b e t e g  1 é 1 ek  s zokot t  lenni."

De vájjon mikép érhetjük el, hogy ép és erős 
testünk legyen? Kinek a feladata mindezeknek 
megnyerésére munkálni ? . .  Felelet: Első sorban a
bziülvkijck^ tírerfc m íg  ■gyerm ekeik k icsi uy c k  ég  g y e n -
gék, a szülők gondos felügyelete és ápolása alatt 
állanak.

Midőn pedig a gyermek 6-ik évét elérte, v. 
esetleg betöltötte és az iskola küszöbét átlépte 
mint tanuló, azonnal a tanítónak fontos köteles
sége a gyermekek testi, úgy mint szellemi fejlesz
tését megkezdeni. A szülők közreműködése termé
szetes, hogy ezután sem maradhat el.

lett láthatják el magukat ruházattal. Tudom is jól, 
hogy mind a védegylet, mind a karton és házi 
szőttes viselet eszméjében inkább is csak a hazai 
ipar föllenditése iránti szép törekvés akar nyilvá
nulni ; de mégis megszoktuk, megszokta a nagy 
közönség, hogy fényűzés alatt inkább a fényesebb 
öltözködést érti.

De nem úgy van; a fényűzés egyebekben 
mutatkozik átalában mindenütt, de legkivált ná
lunk; mert ide-oda öltözködnünk csak kell; s igen 
édes-kevés az a fényűzés, amit e tekintetben ná
lunk észlelhetni. Igaz ugyan, hogy vannak, akik 
tehetségük ellenére, azaz oly vagyonosság nélkül, 
mely megengedhetné, fénynyel öltözködnek; de 
ezek nincsenek feltűnő számmal.

Nagyobb a fényűzés — és komolyan nagy a 
fényűzés — nálunk a háztartásokban és a háztar
táson kívüli életben. Erről volt alkalmam meg
győződni az elmúlt farsangon, és van még most is, 
a böjtben is.

A felületes szemlélő azt hinné, hogyha bál
jaink megbuknak vagy legalább is csak a költsé
geket hozzák ki, avagy ha bálok kellő számmal 
nem tartatnak egy elég hosszú farsangon, amint 
mindezek nálunk az idén történtek : ez azt jelenti, 
hogy a reálisabb gondolkozásnak adott helyet a 
könnyelműség, s hogy az e téren mutatkozott fény
űzés megszűnt, és mi lettünk okos, takarékos és 
gazdálkodó emberek.

Úgy volna igenis, ha így állana a dolog; de 
sajnos, korán sincs úgy; mert ha báljaink meg
buknak, vagy a költségeket a jövedelem alig fe
dezi, avagy nincs is annyi bálunk, mennyi szűk-
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Ha tehát a tanítónak ily kétnemű fontos kö
telesség nehezül vállaira, akkor szükség is tudni, 
hogy juthat el növendékeivel legkönnyebben a ki
tűzött célhoz? és hogy mely úton érheti el leg
célszerűbben mindazt, mit el akar érni.

Most az a kérdés tárul élénkbe, hogy vájjon 
mindenik tanító kellőleg tudja-e azt az útat oda, 
ahová növendékeivel óhajt (v. kell) eljutni ? I tt 
egy kissé megállók. . .  igen, mert magam is vol
tam s még lehetek oly helyzetben, hogy egy ke
vés útbaigazítás vajmi nagy szolgálatot teszen!

Ha a kérdésre akképen felelek, hogy: vannak 
s vagyunk oly tanítók, kik mindennemű dolgokban 
egyforma jártassággal nem bírunk ezt pálya
társaim nem fogják kétségbe vonni, mert ez igaz. 
Ha ezen állítást elismerjük, akkor arra kell töre
kednünk, hogy bárminemű úton és módon oda jus
sunk, hogy amiben nem vagyunk elég erősek, ab
ban igyekezzünk képezni magunkat.

A testgyakorlat hasznosságával és jótékony
ságával még nem mindenik népiskola eléggé isme
retes. Ez onnan van, mert az ily iskoláknak taní
tója sem eléggé ismeretes annak gyakorlati fel- 
használásával, s így jónak látja hozzá sem fogni.

Ezért épen nem is lehet kárhoztatni az illető 
tanítót, mivel némelyeknek nem is volt alkalmuk 
a testgyakorlati szabályokat elsajátítani, vagy tanul
mányozni.

Kérdhetné valaki: Nem volt tornászati pot- 
tanfolyam? Nincs kézikönyv, melyszerint tanulmá
nyozhatná?.. Én pedig erre röviden azt felelném : 
Volt, de hol ? . .  Pesten ! . .  Mi pedig Erdélyben 
lakó tanítók — különösen Udvarhely-, Csík-, Brassó- 
megyéből — vajmi kis összeggel vehettünk volna 
részt azon póttanfolyamban, akkor midőn oly pénz- 
szűkiben vagyunk, hogy a mindennapit is bajjal 
szerezhetjük meg. A tankönyv megszerzésére csak 
annyit jegyzek meg, hogyha megszerzik is az ille
tők, szemléltetés nélkül egészen tisztában nem jö
hetnek magukkal, és így tanítványaikat nem ve
zethetik fokozatosan. Petiig a ueveléstani könyvek 
azt tanítják, hogy a tanitó a tanítás menetében 
ugrást ne tegyen, hogy így hézagtalan legyen az 
egész tanmenet; az egyszerűről az összetettre, a 
kisebbekről a nagyobbakra kell haladni stb.

Ha pedig az ember dolgaival nem elég isme
retes, akkor nem csuda, ha akarata ellen is vét. 
Igen, mert tévedni emberi dolog. A másik baj az,

ségképen kellene arra nézve, hogy a fiatalság ki
tombolja magát: ennek nem az az oka, hogy mi 
reálisabb gondolkozókká s Isten tudja minő taka
rékosakká lettünk, hanem egyszerűen az, hogy 
most ütötte fel fejét nálunk a fényűzés a legha
talmasabban és pedig azon téren, ahol eddig nem 
mutatkozott. Ezelőtt társadalmunk elég élvet ta
lált azon bálokban, melyek — szívesen valljuk be 
— oly nagy fényt nem akartak kifejteni, mint a 
m aiak; de most társadalmunk minden rétege, egy 
és más cim vagy „ t á r s a s á g 1' firmája alatt, 
estélyeket, polgárságunk pedig úgynevezett .szualé1- 
kat rendez.

Hogy mennyibe kerülnek az ily estélyek és 
„ s z u a l é k " ,  nem kisértem meg részletezni; de 
hogy sokkal többe, mintha a részvevők beérnék 
csak bállal, azt mindnyájan tudjuk; mert a leg
egyszerűbb számítás után kiderül, hogy ahol töb
ben osztoznak a költségek hordozásában, ott ke
vesebb jut egyre. Én meg vagyok győződve arról, 
hogy a részvevők azután, ha kitombolták magukat, 
hasonlókép gondolkoznak, s nekem igazat adnak.

De ha már benne vagyok és szót tettem ar
ról, hogy a háztartásokban pusztít legkivált az 
asztalokon a fényűzés, nem tudom megállani, hogy 
föl ne említsek önöknek, tisztelt hallgatóság! egy 
olyan esetet, mely kiválólag illusztrálja azt, hogy 
mily oktalan gazdálkodás űzetik nálunk, csak azért, 
hogy egyszerű és egészséges életmód helyett va
lami különösebbet produkáljunk.

Kassai F. József.
(Folyt, köv.)

íogy sokaknak családi terhek miatt nem ju t min
den tankönyv megszerzésére, s ha vagy egy elma
rad, az bizonyosan a testgyakorlati könyv lesz.

Minthogy ma a testgyakorlat tanítása kötele
zett tantárgy, jó lesz, ha olykor-olykor hozzászó- 
unk, hogy így eszmecsere jöjjön létre, ami által 

könnyebben eljutunk a kitűzött célhoz.
Most, midőn itt a tavasz ós jön a nyár, e 

két időszak a legalkalmasabb az egész iskolai éven 
keresztül a testgyakorlat tanítására, annál is in
kább, mivel nincs hideg s meg a föld is száraz és 
alkalmas tért lehet választani künn a szabadban 
ennek gyakorlására.

Továbbá a gyermekek is könnyebben és sza
bályszerűbben viszik végbe a szabadban, mint az 

.iskolában, ahol nincs is kellő tágasság.
E két időszak lévén legalkalmasabb a test

gyakorlat tanítására, ez időt és alkalmat üstökön 
ragadva, bátorkodom a t, szerkesztő úr beleegye
zése mellett a testgyakorlatban némi útasitással 
szolgálni mindazoknak, kik óhajtják ezen módot 
követni, melyszerint én is a reáin bízottakkal ha
ladok. A közjó épületét, ha oszlop gyanánt nem 
emelhetem is, legalább mint kis hangya morzsa- 
lékkal emelni igyekszem a közjót.

A törvény azt mondja a testgyakorlat taní
tására vonatkozólag: hogy akképen kell tanítani 
a testgyakorlatot az iskolában járó növendékek
nek, hogy öszhangzatba legyen a katonai gyakor
latokkal. De hát aki katona nem volt, az mit te
gyen ? Bizony kényes helyzetben van az ily tanító.

A testgyakorlat tanítását azért szükséges 
öszhangzatba hozni a katonai gyakorlatokkal, mert 
a növendék nagykorra jutván, besorozhatják kato
nának, s ha van ismerete a katonai teendők felöl, 
akkor nem fog terhére válni azoknak megtanulása, 
sőt annál könnyebben viszi végbe teendőit.

Benedek Sándor,
(Folyt, köv.) szederjesi ev. ref. tanitó.

K Ö ZG AZD ASÁG I.

A kertipar koréból.
A  köztünk leghasznosabb gyümölcsfának cél

szerű tenyésztése.
Jóllehet ismertetése átalános elterjedettségé- 

nél fogva szükségtelen azon gyümölcsfának, melyet 
köztünk leghasznosabbnak neveztem, s nem is ma
gának a gyümölcsfának, hanem célszerű tenyész
tésének ismertetése célja jelen cikkecskének; mind
azonáltal nem lesz fölösleges megemlitni néhányat 
előnyeiből, melyekkel minden más gyümölcsfáinkat 
felülmúlja. E fa ama nagyrabecsülf, évtizedekig 
eltartható, s mégis becsben öregbülő, felsőbb és 
alantasabb körökben oly nagy pártfogásban része
sülő „pro appetitu" italnak, az öreg szilvóriumnak, 
édesanyja; nó, már csak ez egyetlen tulajdonáért 
is oly sokan vannak, kik neki Ítélik a koronát, 
s a nap bármely részében oly örömmel mennek a 
szilvóriumos üveg tiszteletére. Azonban ez még 
nem minden. E fa szolgáltatja ama legjobb szilvát, 
mely kellően érett nyers állapotában a legzama
tosabb csemege gyümölcsünk, feldolgozva pedig, 
például aszalva, szilvaíznek kifőzve, a háztartásnál 
valóságos tápszer, s mind nyers, mind feldolgozott 
alakjában csaknem egyetlen ‘üzleti gyümölcsünk, 
s meg hozzá önmagától, emberi kéz hozzájárulása 
nélkül szaporodik és nemesítést nem kíván. E fa 
a nálunk úgynevezett h o r g a s m a g v u  (hosszuké 
=  perpence =  besztercei) s z i l v a f a ,  mely megér
demli, hogy tenyésztésére több figyelmet és gon
dot fordítsunk az eddiginél.

Ugyanis ezelőtt legtöbben magukra hagyták 
szilvafáikat, hogy tetszésük szerint tenyészszenek, 
minek folytán néhol igen sürüu vagy gyakran, 
néhol igen gyéren és így aránytalan távolságban 
szaporodtak, s ha az így előállott ritkásságot el- 
enyésztetni akarták, egy 2 vagy 3 éves gyöksar- 
jadást kivettek oly módon, hogy a csemete tövétől 
arasznyi távolban négy oldalról a gyepet az ásó
val túlfeszítették, s ekkor a csemetét jó erős kéz

zel derékon ragadva kiszakították, s nem törődve 
a gyökerek sérelmével, vagy tán rostos gyökerek 
hiányával, a kijelölt ültetési helyen az ásóval vi
szont a gyepet kalapnyi területen fölfeszitvén, a 
csemetét, mely a tisztítás hiánya vagy tán épen 
marhák rágása miatt már földszint kezdve való
ságos bokor vala, belegyurták azon szűk gödörbe, 
s a gyepet a tövére jól rátapodták, minek követ
keztében a bokor többé nem zöldült ki, ültetője 
pedig így szólt: „az én kezem után látom nem 
fogamszik a fa, soha sem ültetek többet", s ezzel
vége volt a kertészetnek.

Ezen ültetési eljárást mai napig nem egyszer 
látom kivált a nép részéről, miért is alábbiakban 
a szilvafa tenyésztésének azon módját részletesen 
irom le, mely engemet mindig kívánt célra veze
tett, s mely következő:

Ha kevesebb csemetére van szükségünk, ak
kor a veteményes kertben, hogy tért nyerjünk, a 
kert mellé, vagy máshol, de mindenesetre megmi- 
velt, azaz a megelőzött évben kapás növény alá 
miveit földbe ásunk egy lehetőleg oly hosszú sán
cot, melyben egymástól hét decimeter távolságra 
kívánt számú csemetét el lehessen helyezni. E 
sáncnak mélysége legyen fél méter, szélessége is 
ennyi; ekkor csemeték után látunk, mi legköny- 
nyebben úgy sikerül, hogy kora tavaszon elme
gyünk azon jó emberhez, kinek beállított szilvása 
van, s minthogy a szilvafa erős önfenntartási ösz
tönéből maga körűi számos gyöksarjakat hajt, 
megkérjük emberünket, engedjen úgyis fölösleges, 
sőt tán épen kiirtani való 2 éves szilvafa gyök
sarjaiból néhányat kiásni; ezen eljárásunkat több 
kerttulajdonosnál is ismételhetjük, míg elég cse
metéhez 'jutottunk, s ekkor fogunk’ a csemeték 
tisztításához, úgy, hogy amelyeknek rost gyökerei 
vannak, kiválasztjuk, s melyek rost gyökér nélkül 
kerültek ki, eldobjuk; a gyökereseket megtisztít
juk előbb gyökereiken oly módon, hogy ahol az 
anyafa gyökereiről elváltak, ott éles késsel simára 
vágjuk, a többi tán sértett gyököket szintén si
mára vágjuk, még pedig a vágást úgy ejtjük, hogy 
a vágott lap a csemete elültetésekor boruljon a 
földre, nehogy felülről a víz a seb helyébe vehesse 
magát; ezután legalól kezdve le vagdaljuk az ol
dalágakat annyira, hogy ha a csemete egy sima 
egyenes ágban végződik, azt egyedül, ha pedig 
.több ágban végződik, kettőt vagy hármat a leg
felsők közül meghagyunk, s midőn ily módon meg
tisztítva vaunak csemetéink, elvisszük a sánchoz, 
s mielőtt a csemeték beosztásához fognánk, a sán
cot a kihányt puha földből felényire egész hosszá
ban feltöltjük, s kiválasztván a lehetőleg egyforma 
nagyságú csemetéket csomónként, megkezdjük a 
beültetést egyik csomagon, s folytatjuk ily módon 
a sánc egyik végén beállítunk egy csemetét & 
sáncba hányt puha földre, s ha a legalsó gyökerek 
a puha földre íeküvén, a legfelső gyökér vagy gyö
kerek a sánc üregén felül érnének, a puha föld
ből az alsó gyökerek alól elvájunk annyit, hogy a 
csemete annyira sülyedjen, míg a felső gyökér 
vízszintes irányban van a sáncüreg felső szélével; 
ekkor elkezdjük a gyökereknek jó apró földdeli 
betakarását, vigyázván, hogy a felső gyökerek ne 
nyomassanak a föld által a legalsó gyökerekre, 
hanem minden gyökér azon irányban nyúljon a 
betakaró föld közé, amint a törzsből kiindult, a 
takarást folytatjuk, míg a legfelső gyökér is be- 
takartatik; ezen csemetét így hagyjuk s ettől 7 
decimeter távolra beállítjuk a második csemetét, 
s épen ilyen módon betakarjuk, és így mindvégig, 
midöu a sánc tele ültettetett ily módon, elkezdjük 
a beiszapolást, úgy, hogy megfogván félkézzel az 
első csemetét, a másik kézzel kártyából vagy sé
táiból, kútból megelőző napon merített, patakból 
pedig azonnal hozott vízzel a gyökerek fölött meg
öntjük, minek folytán az apró föld jól betolul a 
gyökerek közé, s az egész csemete a sánc fenekén 
lévő föld puhasága miatt kissé alább sülyed; meg
várván a víz lehúzódását, elhagyjuk a csemetét s 
folytatjuk tovább mindvégig a megöntést a többi 
csemetéken, minek végeztével, ha a sáncból ki-



hányt földet már megtapodtuk volna, szépen mcg- 
apritjuk azt, s lapáttal vagy ásóval tele hintjük 
a sáncot, óvakodván legkisebb megnyomásától is 
a földnek a csemeték körül, s ezzel az ültetés be 
lesz végezve. Ha az ültetés után 10 vagy 15 na
pig természetes eső nem lenne, meg kell a cseme
ték tövét öntözni jó reggel nap melege előtt, s ha 
erre egy hónapig eső nem következnék, ismételni 
kell az öntözést, de ha hónaponkint bár egyszer 
természetes esőt kapnak, fölösleges az öntözés. A. 
csemeték tövét nyáron a gyomtól takaritni kell, 
késő őszöu pedig a csemeték körül a gyökerek sé
relme nélkül a föld felpuhítandó. Ebből áll az első 
évi munkálat.

Ha valakinek nagyobb mennyiségben volna 
szüksége ilyen csemetékre, a fennemlitett sánchoz 
hasonlót azzal párhuzamosan annyit ásat és ültet 
be, hogy szükségének megfeleljen. Ezen párhuza
mos sáncok kellő közepe egymástól egy méter tá
volra essék, hogy a csemetesorok közt a szükséges 
öntözés, ásás, gyomlálás végett járásra alkalmas 
tér legyen. Ezen párhuzamos sáncokba ültetett 
csemeték együtt képezik a tulajdonképi faiskolát.

(Folyt köv.) V. F.

Egészségügyi apróságok.
B e v e z e t é s ü l .

Szaporodnak a doktorok, mégis kevés az 
orvos. Naponkint fejlődik és tökéletesedik az or
vosi tudomány, mégis drágul az egészség. De ami 
több, nem apad a halálozások száma, sőt fajunk 
k i v e s z ő b e n  van. Ez nem á l l í t á s ,  ez szomorú 
va l ó ,  ezt bizonyítják mindennap a kérlelhetetlen 
számok, s ha ez mindig így menne, kevés fejtö
réssel ki lehetne számítani, hogy hány év múlva 
fog kihalni, az u t o l s ó  m a g y a r .

Hogy mi ezen szomoritó helyzet oka, afelett 
sokat elmélkedtek és értekeztek a tudomány em
berei. A magzat fogantatásának pillanatától, az 
aggkor utolsó lehelletéig, minden emberfejlődési 
mozzanat vizsgálat tárgyát képezte. Életmód, 
munka, levegő, víz, ruházat, szellemi és testi fog
lalkozás s. a. t. egyenkint lettek megrostálva, s 
azoknál az egészségre káros hatványok felderítve. 
Nem titok tehát az ok, s a szak lelkismeretes 
emberei folyton küzdenek is a katasztrófa tovább 
odázására. A munka majdnem sysiphusi, mert az 
emberi s főkép a magyar faj természetében még 
mindig nagyfokú a b i z a l m a t l a n k o d á s  és a 
t e r m é s z e t f e l e t t i e k b e  vetett hit.

Az egészségügyi törvény valahára megtette 
az első kis lépést a helyzet javulásának egyenge- 
tésére. Fájdalom azonban, hogy c törvénynyel is 
olyformán vagyunk, mint a sok más liberális tör
vényeinkkel, melyszerint azt nem népünk fejlődése- 
és miveltségéhez mérték, hanem olyanéhoz, mely 
bennünket évtizedekkel — ha nem is évszázaddal — 
megelőzött felvilágosultság- és műveltségben. A 
hazafias jó szándékot nem lehet ugyan elvitatni 
attól, bárha többen kétkedünk még most is annak 
azon jó hatásában, inelyre azzal a törvény alko
tója célzott. Ezeu sejtelmünket gyakorlati fontos 
okokból merítjük, s épen azért az alkalmazásban 
remélljük elérhetni azt, ami annak nehézségeiben 
káros akadály lehetne.

Tájékozásul fel kellett hoznom mindezeket, 
bárha nem célom a törvény birálgatásába bocsát
kozni, sem pedig fejtegetni, jobban mondva ismé
telni azon okokat, melyek fajunk egészségügyi ál
lapotát oly nagyon lenyűgözve tartják. Ha ezt cé
loznám, akkor a pályatársak eljárásaiban lehető 
hibák-, s az összes emberiség gyarlóságaival kel
lene harcra kelnem, ez pedig nem használna sem
mit. Én pedig bármi keveset, de használni aka
rok. Jóakaratomnak lesz-e sikere, Isten tudja, de 
a nagy munkához egy homokszem parányával én 
is hozzájárulok.

Mindenki csak annyira köteles, amennyi te
hetségétől kitelik, hogy a nagy cél — a magyar faj
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egészségügyének javítása — megküzelittessék. En
gem ezt tennem, az emberi és hazafias kötelesség 
mellett, a hála is kötelez. Tudományos értekezé
sekbe nem fogok bocsátkozni, arra nincsen quali- 
fikációm, miután ismeretem nagyobb részét az élet 
és tapasztalat qualifikációjának köszönöm. így va
lami nagy rendszerességet sem Ígérhetek, mert 
nem a tudomány emberei, hanem a nagy közön
ség részére s talán javára akarok hatni közlemé
nyeimmel. Épen ezekért közleményeim nyelvezeté
ben se várjon tőlem valami nagy nyelvtani szaba
tosságot, vagy épen művészit. J la  célom bárcsak 
részben is megközelíteni akarom, azon nyelvezettel 
kell írnom, amelylyel a közönséggel beszélni meg
szoktam, s melyet 35 év lefolyta alatt ezen bizal
mával engem megtisztelt közönség tőlem megér
tett, s melyet ina is megért, és amelynek köszön
hetem azt, ha némi sikeres szolgálatot tehettem.

Kissé gondolkozó szakember figyelmét aligha 
elkerülte azon körülmény, hogy a modern civili
záció által úgyszólva meglepett népünknél, szoká
sai-, életmódja-, szenvedélyei- és szükségeiben nagy 
változást okozván, hány olyannemű betegség lett 
otthonos, mely eddig csak a magát műveltebb osz
tálynak nevezetteknél fordult inkább elő. Többek 
közűi magam észleletéből csak a veleszületett bu- 
jasenyvet hozom fel, mely baj miatt oly sok csecs
emő lesz az apák és anyák bűneiért a halál ál
dozata.-

Anyagi viszonyaink, hogy megszokott igé
nyeinkkel mily fonák arányban állanak, azt mon
danom sem kell. Hogy ily helyzetben népünk a 
baj forrását a család szaporaságában keresi, s azon 
forrást mielőbb meddővé tenni minden módot el
követ, azt a mindennapi tapasztalat eléggé iga
zolja. Hogy az ily észjárású nép testi egészségé
nek idejébeni helyreállításáról még csak nem is 
gondolkozik, s ha végre bajában orvosi segélyhoz 
is folyamodik, azt csak önmaga és mások szeme 
kiszúrásáért teszi, az eléggé nyilvános. Panaszol 
a drágaságra, s ha igaza w lenne, nem akarja 
hinni, hogy kevés baj kisebb költség- és fáradság
gal gyógyítható, s mégis nagyobb bajok forrását 
enyészteti el.

Másik oldalon a kép épen ellenkezőleg mutat. 
Nem említem azt, hogy népünk minő kevés biza
lommal van saját fajának képessége iránt, s mily 
nagy súlyt fektet a német szóra, de annyi áll, 
hogy igen sokan azt tartják, hogy: a m i ol csó,  
az  n e m l e h e t  jó . Hogy pedig házi orvossággal, 
vagy épen csak szigorú életrend megtartása által 
valamely betegségtől megszabadulni lehessen, épen 
lehetetlennek hiszik.

Népszerű oly szakmunkánk, mely az étrend 
és házi orvosságok használatát ismertetné, nem 
igen van, vagy ha vau is, nincs olvasó-közönsége. 
A tani tóképezd ékben s néhol az iskolákban taní
tanak ezekből valamit, de míg azok a közre hasz
nosak lehetnének, sok idő kell addig. E tekintet
ben régebben a naptárak tettek hasznos szolgála
tot, de azokat is kiszorították az adomák, holott 
nem egy esetben voltak hasznára az emberiségnek.

Az én szándékom e lapok hasábjain az, hogy 
tapasztalatimra támaszkodva adjak némely beteg
ségi esetekre tanácsot az olvasó-közönségnek.

Átalában mindazoknak, kiknek tehetségükben 
áll, javaslom, hogy mihelyt valakinek képességét 
bizalmukra méltatják, ha családjuk is van, kapcsol
ják azon orvost magukhoz szorosan, hogy legyen 
az nemcsak házi orvosuk, hanem barátjuk is.

Ennek előnyei az olcsóbbság mellett kiszá
míthatatlanok, sőt azok le sem irhatok. Akik eb
ben kétkednének, szóval felvilágosítani nemcsak 
nem kerülne nagy fáradságomba, hanem szívesen 
meg is tenném, ha akadna valaki, ki ebben két
kedni tudna.

A házi orvos rendesen gondoskodni szokott, 
hogy a megtisztelő bizalom legyen részben az 
által meghálálva, hogy ami megtakarítható, az 
legyen megtakarítva. Ez pedig akárhány esetben 
többet ér, mint az ő tiszteletdíja.
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A szó nemes értelmében vett orvosnak nem
csak esze,  de s z i v e  is kell hogy legyen!

Ezeknek előbocsátása után kijelenteni abbeli 
szándékomat, hogy én amellett, hogy az időszerü- 
leg felmerülhető káros hatványokra s azok követ
kezéseire figyelmeztetni fogom a közönséget, még 
megkísértem némely h á z i l a g  könnyen gyógyítható 
betegségek ellen oly házi vagy patikai g y ó g y - - 
s z e r e k e t  ajánlani, melyek, ha minden esetben 
nem is használnának, de ártani teljességgel nem 
fognak, sőt az orvos további kezelését megköny- 
nyitendik.

Ily gondolatokkal és ily szándékkal — ha az 
a t. szerkesztő úr beleegyezését megnyeri — meg
kezdem a p r ó s á g a i m a t ,  egy a divat által a 
térről leszorított r é g i  h á z i  b a r á t  bemutatásá
val. De ezt a jövő számban. * L. J.

* Szerencsénknek tartjuk, hogy szolgálhatunk.
S z e r k.

; LEVELEZÉS.
Sz.-Udvarhely, márc. 14.

Tisztelt szerkesztő úr!
Ha szép, ha jóravaló törekvéseket látunk, 

kötelességünk azokat a nyilvánosság előtt már 
csak a^ért is méltatni, hogy azok szélesebb körben 
is ismertetvén, azon régi közmondás szerint, hogy 
„a jó példa vonz'1 — más helyen is utánzásra 
találhassanak.

Épen azért engedje meg a t. szerk. úr, hogy 
becses lapja útján a nem helybeli érdeklődő kö
zönséget is értesíthessem a f. hó 4-től 11-ig be
zárólag lefolyt műkedvelő színi előadásokról.

4-ikéu előadatott Tóth Kálmánnak átalánosan 
ismert és kedvelt „Nők az alkotmányban" cimü 3 
felvonásos vigjátéka. Szereplők voltak: Bánfalvi 
Bálint, birtokos: Gönci Lajos; Krisztina, neje: 
Móric Gyuláné; Ilka, leányuk: Kis E liz ; Bercsényi 
Vilmos: Illyés István; Cselei, birtokos: Zágoni 
Pál; Cseleiné: özv. Köröndi Mózesné; Pitvarosi
né.: Madarász Véri; báró Slankeményi: Gyalokay 
Mózes; Szelei: Olajos Farkas; Borbócs, kocsmá- 
ros: Benkő Gyula; kántor: Félegyházi Antal; 
János, házi huszár: Bőd Károly. Átalánosságban 
az egész előadás igen jól sikerült. Móric Gyuláné 
Krisztina szerepét kitűnő alakítással játsz ta ; úgy
szintén Kis Eliz a naiv falusi kisasszonyt egész 
természetességgel személyesítette. Özv. Köröndi 
Mózesné igen jó kávénénike volt; nemkülönben 
Madarász Véri rövid szerepében. A férfiak közöl 
Gyalokay nyerte a legnagyobb tetszést kitűnő 
bárójával. Benkő is elég jó Borbócs volt, s még 
jobb lett volna, ha nagyobb kedvvel játszik. Gönci 
is kiérdemelte az elismerést nem igen háládatos 
szerepében. Illyés szintén jól játszott, bárha a leg
nehezebb — szerelmes szerep neki jutott. Olajos, 
Bőd, • Félegyházi és Zágoni rövid szerepeikben szin
tén megállották helyüket.

7-ikén előadatott Kövér Lajosnak „Még titok" 
című 3 felvonásos vigjátéka. E darabban már új 
szereplőkkel találkoztunk. Számosi, pesti orvos: 
Félegyházi; Vértes, vidéki főorvos: Olajos; Delenfi : 
Bőd; Jakab, Delenfi inasa: Benkő; Mathilde, Szá
mosi neje: Kovács M árika; Charlotte, Mathilde 
húga: Kis Emma; Ilon, szobaleány: Seyfried Róza 
volt. Ez előadás is jól sikerült. Kovács Márika 
meglepő ügyesseggel jatszta a féltékeny feleség 
szerepét; Kis Emma pedig érzelmes játékával tűnt 
ki. Seyfried Róza is kellemetes volt rövid szere
pében. A férfiak közöl ezeu este Bőd Károly tűnt 
ki leginkább különben is leghosszabb szerepében. 
Félegyházi elég otthonossággal, Olajos pedig már 
nagyobb gyakorlottsággal mozgott a színpadon, 
mint 4-én. Benkő kitűnő Jakab és Zsák lett volna, 
ha valamikép inasi kosztümöt öltött volna magára; 
de nem tette és ez játékát nem hatványozta.

10-ikén előadatott Kövér Lajosnak „Hűség 
hűtlenségből" című 4 felv. vigjátéka. Szereplők: 
Tűhegyi, birtokos: Zágoni; özv. Nadelbergné, Tü- 
liegyi sógornője: Madarász Véri; Irén, Tűhegyi
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leánya: Kovács Emma; báró Kételyi: Benkő; 
Ugróéi: Félegyházi; Mózsi, Tűhegyi inasa: László 
István. Ez este a babérok fölött Madarász Véri 
és Kovács Emma, miután vetélkedtek — megosz
toztak. Megérdemlett elismerést és tapsokat arat
tak. Ki volt nagyobb közülök ? Nehéz eldönteni; 
mert szerepeiket meglepő, feltűnő ügyességgel, 
mondhatni: nagyobb szabású művészettel adták, 
mint aminőt műkedvelőnőktől várhatni. Zágoni és 
Benkő igen jól játsztak; de mindenfelől lehetett 
hallani előadás alatt, hogy Benkő most nem neki 
való szerepben lépett föl. A férfiak közöl ez este 
Félegyházi inkasszálta a közönség osztatlan tetszését, 
kitünőleg előadott Ugrócijával. Meg is érdemelte, 
mert mindvégig megmaradott mulattató alakítása 
mellett. Gönci és László ugyan inasok voltak a 
szinlap s talán szerepük szerint is és jól is játsz
tak volna; de nem öltöztek inasoknak s ez nagy 
hibájuk volt. .

11-én este az éjfélután 3 óráig tartott tánc- 
vigalmat megelőzőleg két kis 1 felv. vígjáték ada
tott elő. E darabok nem voltak elég jól megvá
lasztva, valamint a 7. és 10-én előadottak sem, 
mert e két rövid vígjátékban nem jutott senkinek 
sem még csak tűrhető szerep sem. így láttuk küz
deni a „Cholera és női szeszély1' című darabban 
Gyalokay Mózesnét, ki, ha nagyobb és jobb da
rabban lépett volna föl, igen kitűnő élvezetben 
részeltette volna a közönséget. Szerepét különben 
most is, bárha az szellem és szin nélküli volt is, 
jó kedélylyel és meglepő finomsággal játszta. Ezt 
mondhatjuk Madarász Mathildról is. Gönci és Bőd 
elemükben voltak és a már megszokott ügyesség
gel játsztak. A másik „Első követelés" cimfl víg
játékban Sándor Véri mutatta meg, hogy szép te
hetséggel és nagy ügyességgel tudja szerepét ke
zelni. Seyfried Róza ismét — kedves volt. Kata 
asszony, szakácsnő (Kovács Telka) megérdemlett 
tetszésben részesült. A férfiak közöl ezúttal ismét 
egy kitűnő játékosban ■— Liszkay Károlyban — 
gyönyörködtünk. Ezen első fölléptével átalános és 
nagy figyelmet gerjesztett. Kitűnő orgánummal is 
rendelkezik. Illyés ezúttal is jól játszott s meg
győzött bennünket arról, hogy hosszasb gyakorlás 
után csakugyan tudna eredményt felmutatni a mű
kedvelőkre nézve legháládatlanabb — a szerelmes 
— szerepben is. László „Szlupuj“-jával sok neve
tést okozott, s a többi apró szereplők is jól ját
szottak.

Mind a 4 előadás pedig arról tanúskodott, 
hogy csakugyan volna, kikből egy derék — alap
szabá ly ig  szervezett — rendes műkedvelő-társa
ság alakuljon. És ez kívánatos is volna mind jó
tékonysági, mind pedig művészeti tekintetekből.

Ez esetben hisszük, még többen is megnyer- 
hetők volnának, és pedig első sorban a közelebb
ről föllépendő másik műkedvelő — ad hoc — tár
saság is.

A három első előadáson a ref. főtanodat ifjú
ság zenekara működött a szünetek alatt, és pedig 
átalános tetszés mellett, figyelmet érdemlőleg.

Sok ily élvezetes estéket óhajtunk a közön
ségnek, mely elég nagy számmal jelent meg mind 
a négy előadás, legkivált az utolsó alkalmával.

M. J.

***, 1877. márc. 11.
Szerkesztő barátom !

A múlt hét egyik napján egy igen érdekes 
beszélgetésnek voltam tanúja; lehetetlen el nem 
mondanom.

Különböző falusi jó ismerősök találkozva, 
pohár bor mellett beszélgetésbe erednek. Mint 
rendesen, itt is előljárták a háborús hirek.

Ezt végezve, mondja az egyik atyafi, hogy 
iskolai szükségletek ‘bevásárlása volt célja városi 
útjának. Ebből megindul az iskolaügy feletti ér
tekezés. ,Halljátok csak, — mondja az egyik — 
én ugyan megjártam! a múlt héten 50 krt kellett 
a  bírónak fizetnem büntetésül. Kérdém tőle : hát

azt miért ? pedig én semmi bűnt nem cselekedtem.' 
„Én nem mondom, hogy hibázott, mondá a biró, 
hanem hozzám úgy jött felsőbb helyről, hogy ve
gyem fel keeden, mert tavaly a fia iskolamulasz
tásért fel volt adva!" ,Jól van, megfizetem! De 
az mégis csuda, hogy az én gyermekem az egész 
iskolaidőn alig maradt el pár órát, engemet meg
büntetnek ; holott tudok eleget olyat, kinek gyer
meke sohasem járt fel pontosan, annak semmi 
baja, róla tán meg sem emlékeztek! De jól van 
iskolatanács és tanító úr, majd számolunk! Hiszen 
az ismétlőknek is fel kellene járni, legalább úgy 
hallottam, de hát járnak-e ? nem bizony! Az enyém, 
a nagyobbik, most szabadult ki az ismétlő-iskolá
ból ; járt az is, amikor lehetett; de most nem tud 
annyit, mint a kisebbik. Hát én mért jártassam 
fel? hisz úgy sem cenzúrázták meg soha!'

Második atyafi így szól: „Hiszen az mind 
úgy van nálunk is, s tán még másutt is! Elmen
nek ugyan a felügyelők, megvizsgálják az iskolát, 
némelyet felszólítanak a szülők közül a gyermek 
mulasztásáért; de büntetésre még csakugyan sen
kit fel nem jelentettek. Hisz ők is csak olyanok, 
mint mi többiek, az ők gyermekeik is mulaszta
nak;  aztán nem is mernek jelenteni büntetésre 
senkit, mert nem lenne jó vége! Hanem nálunk 
is szinte volt büntetés! Ott járván a szolgabiró 
úr, tudakozódott faiskolánk állapotáról, észrevé- 
vén, hogy eddig csak szóval tartottuk és faiskola 
nincs; alig menekülénk a büntetéstől. Aztán a falu 
végén egy helyet elneveztünk faiskolának! De hát 
az mire való is ?! és aztán ki bajlódjék vele ?! 
Tudtomra a környékben mindenütt van hely, mit 
faiskolának neveznek, de fát még sehol sem láttam. 
Egyik helytt pityókát, más helytt törökbúzát, vagy 
zabot termeszt benne valaki. Láttam olyat is, me
lyikbe senki semmit sem term esztett!“ . . . .

Gondolám, ez mind szomorú igazság!
Tanúság pedig: az iskolatanácsok soha, vagy 

igen későn fogják a tőlük várt sikert felmutat
hatni. Részrehajlatlauságot várni tőlük szinte nem 
lehet! S ha valami hiány pótlásáért az előjárósá- 
gokat megtalálják, azok számba sem veszik. Azo
kat hogyan jelentsék fel? hiszen köztük vannak 
hatalmasok! Pap ? tanító ? vagy kik tegyék ki ma
gukat az ellenséges indulat boszúállásának ? !

A büntetés szokott alkalmazása sem helyes! 
Valakit mulasztásért feljelentenek, az nem is tud 
róla semmit; majd év múlva kijön, hogy megvan 
büntetve, fizessen! Ez nem helyes! A mulasztást 
rögtön kövesse a büntetés; vagy jobb elmaradnia!

A faiskolák ügye valóban szánandó! A tör
vény parancsolja, a községek jobbára alkalmatlan 
helyeken, az iskoláktól távol valami szegleteket 
elneveztek faiskoláknak, ők megtették a magokét! 
De tovább, hogy kiknek szól a lecke, nem akarják 
meg is hallani! Sajnos főként az, hogy az illető 
hivatalos közegek, jegyző urak, jelentéseket is tesz
nek felsőbb helyekre : h o g y  a f a i s k o l á k  mi 
ve 1 é s a l a t t  v a n n a k ! . .

Uraim! s mindazok, kiket az iskolaügy ér
dekel! értsük meg a dolgot jól, s úgy tegyük mun
kára kezünket. A gyermek rendetlen iskolalátoga-. 
tása, s néhol a tanítók buzgósághiánya miatt célt 
soha nem érünk. A hely, melyen pityókát vagy 
akármi egyebet termelünk, nem faiskola! Valamint 
nem faiskola az is, melybe puszta szemszúrásból 
erdőből hozunk vén vadfákat! Faiskola az, hol 
megmivelt földbe magot veteményeznek! Hogy az 
ifjú nemzedék fokozatosan vezettessék be s tanít
tassák a gyiimölcsfanemesités szép és hasznos tu
dományába !

Én szeretném hatóságilag érvényre emelni 
azt, hogy egy ifjú se bocsáttassék házasságra, 
míg sajátkezűiig nemesitett fát be nem mutathat, 
s jutalmat adnék e téren legkitűnőbb ifjúnak 
serkentésül.

Amellett, hogy a jó gyümölcsöt mindnyájan 
szeretjük, bizony jó volna megkt^denünk ez üdvös 
munkát, már csak azért is, mert néhány nemes 
fa később kifizetné vele bajlódott gazdájának adóját.

Csak jóakarat s egy kis munka — Isten meg
segít ! N.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Az Erdélyi muzeum-egylet néhai gróf Mi k ó  

I m r e  emlékére emlékünnepélyt rendez márc. 18-án 
Kolozsváratt. Emlékbeszédet tart gróf Eszterházy 
Kálmán.

— A Marosvölgy két nevezetes pontján, Na gy -  
E n y e d e n  és Dé v á n ,  mint megyei székhelyeken, 
helyi közlönyök vannak születendőben. Az életre
valóság e kettős hírén lehetetlen nem örvendeni.

=  A Sz.-Udvarhelytt 1877 március 4., 7., 10. 
és 11-ik napjain tartott jótékonycélú műkedvelő
előadásokról szóló számadásokat a rendező-bizott
ság f. hó 15-én vizsgálta meg és eszerint bevéte
tett : a) 63 bérleti jegy ára — á 2 frt 60 kr — 
163 frt 80 k r ; b) 85 drb elsőrendű személyjegy 
— á 80 kr — 68 f r t ; c) 48 drb másodrendű jegy
ből — á 60 kr — 28 frt 80 k r; d) 78 drb tanu
lójegyből — á 40 kr — 31 frt 20 k r ; e) jegy nél
kül beléptidíj cimen 5 frt 40 k r; f) felülfizettek: 
Dombrádi Gy. úr 20 kr, Kovács A. úr 20 kr és 
Gorgiás adótárnok úr 1 frt, összesen 1 frt 40 kr. 
Összes bevétel 298 frt 60 kr. Kiadás 21 drb számla 
szerint 156 frt 4 kr. Tiszta jövedelem 142 frt 56 kr. 
Ebből a rendező-bizottság határozata szerint a 
helybeli tűzoltó-egylet javára t. Liszkay K. úrnak 
mint a tűzoltó-parancsnokság fölhatalmazottjának, 
kifizettetett 50 frt;  a fennmaradt 92 frt 56 kr 
pedig a ref. kollégiumi ifjúság önképző-társulata 
és zenekara között fog egyenlően elosztatni, s így 
egyik 46 frt 28 krt s a másik is ugyanannyit kap. 
Sz.-Udvarhely, 1877 márc. 16. B őd  K á r o l y .

=  Meghívó. A sz.-udvarhelyi tanári kör f. 
évi márciushó 24-én d. u. 4 órakor a főreáliskola 
gyűlésiemében (Mikó-féle ház, I. emelet) rendes 
értekező-gyülést tart, melyre a tisztelt tagokat az 
alulírott elnökség meghívja. Tárgyak: 1. Egyleti 
folyóügyek. 2. Előterjesztés az iskolai takarékpénz
tárak ügyében Suppan Vilmos tanár által. 3. „A 
testi nevelésről" Móric Gyulától. 4. Netalán teendő 
indítványok tárgyalása. Sz.-Udvarhely, 1877m árc.ll. 
S z a k á c s  Mózes ,  e. elnök. S u p p a n V i l m o s ,  
e. jegyző.

—  A helybeli kollégiumban a húsvéti szünidő
kezdődik virágvasárnap előtti szombaton, március 
24-én, reggel, s tart húsvét utáni kedden, április 
10-én, estig. •

—  Telekfalva református egyházközsége a na
pokban töltötte be évek óta üresen állott tanítói 
állomását, L á s z l ó  Albert sárpataki tanítót meg
választván. Örvendünk a szerencsés választásnak, 
s meg vagyunk győződve, hogy a megválasztott be 
fogja tölteni állomását. Azonban lejietlen eltitkol
nunk azon aggodalmunkat: mi lesz már a S e g e s 
v á r  háta mögött, rendkívüli elszigeteltségben fekvő 
S á r p a t a k k a l ?

* Ugrón Gábor úr f. hó 17-én, mai nap, tartja 
esküvőjét (M.-Vásárhelytt) Knöpfler Mariska k. a.-,
Z. Knöpfler Vilmos országgy. képviselő és kir. ta
nácsos bájos és szellemdús leányával.

—  Örömmel értesülünk, hogy megyénk több 
községében megkezdődött az olvasókörök alakulása. 
Szerencsés fejlődést kívánunk!

—  A farcádi református pap t. L á s z l ó  Ignác 
úr kertjében igen kitűnő fajú, két-három éves al- 
mafaoltványok kaphatók, darabját 25 krba számítva. -

* Az „Erdélyi Gazda11 11-ik száma a következő 
érdekes és változatos tartalommal jelent meg: 
Néhány szó a gyümölcsfa-iskola berendezéséről. 
T i s z a  L á s z l ó .  — Miként kell kóstolni a b o rt? 
D r W o l f f  Gyu l a .  — A mesterséges legelőkről. 
W a l t e r L a j o s .  — Hamutrágya és guanó. S z e n t -  
k i r á l y i  Á r p á d .  — Biztos szer a földi gilisztá
kat. a virágcserepekben elpusztítani. W. L. — Vaj- 
hamisitás. -—a. — Könyvismertetés. — A kolozs
vári Gergely-napi vásár. — r. —s. — E g y l e t i  
m o z g a l m a k :  Felhívás. — Vál. ülés 1877 márc.
12-én. — Piaci árak. — Hirdetések.

JPiaci árak
a sz.-udvarhelyi hetivásáron, 1877 március 13-án.

Tisztabúza egy hektoliter 11 frt — kr,
Elegybúza n  n 8 71 — 71

Rozs t i 6 71 50 n

Zab t i ■ n 3 71 — 71

Törökbúza 71 71 4 71 90 71

Pityóka 71 71 3 71 50 71

Széna kötetlen egy métermázsa 2 71 50 71

Alomszalma 71 71
— 71 50 n

Tűzifa egy köbméter 2 — 71

Marhahús egy kilogramm —
71 36 71

Sertéshús 71 71
— 71 44

Szalonna 71 71
— 71 70 71

Hájzsir egy liter — 71 80 79

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Szakács Mózes.

Nyomatott Becsek Dániel könyvnyomdájában, Székely-Udvarhelyit, 1877.


