
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-


