
Eleinte, mint minden uj intézet, részint ellen-
szenvvel találkozott (az uzsorásókwil) másfe'öl  bizal-
matlan tartózkodással viseltettek iaííökepénzeeek. 

Most ellenszenvet és gyanafcotíást  legyőzött az 
intézet hitelműveleteinek biztoBrtága s a tévelygő bi-
zalom visszatért az intézeteién álló igazgatóság eré-
lyes és részrehajlatlan eljárása következtében. 

Ezen bizalomnak tulajdonitható az, hogy a tulaj 
donképen 20.000 frt  befizetési  összegen alapuló pénz-
tárnál több mint 50.000 frt  lett elhelyezve. 

Magányosok, nagyobb összegű heverő pénzeiket 
biztosabbnak látják itt, mint Wertheim kassáikban. 

Igen sok község, itt jövedelmezted nélkülöz-
hető pénzvagyonát a helyett, hogy mint egyebült tör-
ténik, egymás közt felosztanák. 

Igazságosan és erélylyel jár el, a személyes ér-
dekek előtérbe tólásából származó súrlódásoknál is. 

Igy : az intézet egyik legmunkásabb és szakértő 
tagja, a könyvvezető és jogtanácsos közt kitört viszály 
elintézéseit! határozta: 

í. Nagy Gergely könyvvezető urnák eddigi el-
járásaival az igazgatóság teljes megelégedését kinyilat-
koztatja, a felmondásban  felhozottakat  azonban, nem 
tartja elégséges okoknak felmondásra,  s minthogy az 
igazgatóság könyvvezelő urat, minden további sérté-
sektől óvni kötelességének fogja  ismerni, reményű, 
hogy ezen, felmondást  vissza fogja  vonni, annyival in-
kább, hogy ezen az alapszabályokban nem eléggé kör 
vonalazott hatásköre és az egylethezi viszonya, maga 
rendén körvonaloztatni és megállapittatni fog. 

A felhozott  esetből jogtanácsos ur értesíttetik, mi-
szerint az 1877. január 10 én az igazgató és felügyelő 
bizottsági tagok összehívását Nagy Gergely könyvve-
zető egyenesen vezérigazgató ur meghagyása folytán 
eszközölte, tehát jogtanácsos urnák a könyvvezető 
felmondásában  érintett siető fellépése  alaptalan — mi-
ért az intézet tekintélye érdekében ezen ügyet könyv-
vezető úrral egyenlítse ki. Jövőre nézve pedig sérel-
mét, ha olyan létezni fog,  elintézés végett terjessze az 
igazgatóság elé. 

2. Egyúttal lelhivatik jogtanácsos ur, a csak-
ugyan hatásköréhez tartozó következő ügyeket ti. tu. 

a) Az alapszabályokat az eredeti szövegnek meg-
felelően  a meghatározott számú példányokban beszol-
gáltatni. 

b) A cég bejegyzését keresztül vitetni. 
c) A jegyzőkönyveket összeállítva és aláíratva a 

pénztár helyiségébe beszolgáltatni, az egyes gyüló 
sekbe foglalt  minden határozatokat teljesedésbe venni. 

d) A pénztár helyiségéről szóló bérleti szerződést 
elhelyezés végett beszolgáltatni. 

Mindezeket lehető legrövidebb idö alatt és a 
vezérigazgató urhozi jelentés tétele mellett, hogy azok-
ról a jövő értekezleten a vezérigazgató ur előadását 
megtehesse. 

Ezen ügyek elintézésével vezérigazgató ur meg-
bizatik. 

Megelégedésünkre szolgál látui, hogy a valóban 
komoly dologgal (pénz) foglalkozó  testület felfogva 
helyzetét, tolmácsolva a közhangulatot o védve Há-
romszék érdekeit, felül  emelkedett a személyes tekin-
teteken, s hencegés és léha vickándozás felkaptatása 
helyett, a pénztár érdekeinek megfelelőleg  óldotta meg 
a kérdést. 

A természettan történelmének rövid 
vázlata. 

(Vége) 
A legkiválóbb alak özek között F r a u k 1 i n, 

ki számos találmányai, felfedezései  által vívott magá-
nak halhatatlan nevet Mellőzve egyebet, áll az, hogy 
a villámos tünemények általa nyertek jelentőséget a 
gyakorlati életben. Ki volt ugyan előtte mondva, hogy 
a természetben nyilvánuló villám és menydörgés ha-
sonlít nagyban a villamos készletek által létrehozott 
lüneményhez. De ő ezt nemcsak állította, hanem tény-
leg be is bizonyította. Az övé volt a merész gondolat, 
hogy a villámot a felhőből  a földre  levezesse. E célra a 
gyermekek sárkányát velte elő, melyet föleresztvén, 
hoszszas tűnődés és várakozás uián észrevette, hogy a 
fárkány  zsinórjának szálsi mintegy borzadozni kezde-
nek, mire ujját odatartván, látá, hogy abból szikrák 
szöknek ki, még pedig percről-percre sűrűbben, mint 
hogy a fonal  nedvesülésével nőtt annak vezető képes-
sége. Ezen kísérlet 1752. júniusban történt. A hír e 
kísérlet eredményét széthordván mindenfelé,  sokan 
fogtak  hasonló kísérlethez, de R i c h m a n szt.-péter-
vári tudós balesete, kit egy ilyen kísérlet alkalmával 
a villám megütött, tartózkodóvá tevé az embereket. 

Azután a villámhárítót találta fel  Franklin, me-
lyet elsőbben saját házára alkalmazott a levegői vil-
lanyosság kényelmesebb tanulmányozása végett. A 
hegj ben végződő vasruddal összekötött jó vezetőt sa-
ját házába vezette és hogy egyetlen alkalmat se sza-
lasszon el, két csengőt alkalmazott készülékére, me-
lyek tiszta hangjok által éjjel nappal egyaránt figyel 
meztették őt, valahányszor a villám a íudra leeresz-
kedett. 

Ezen "időben S í m m e r R ó b e r t volt még nz, 
ki a villanyosság körül dörzsölt selyemszalagok és 
harisnyák által érdekes kisérleteket tett. 

Majd V o l t a állott elő (szül. Comoban 1745), 
ki a villanyosság körül eddig szerzett ismeretekot 
tisztázta, nagy mértékben bővítette, találmányaival 
gazdagította. 

1775-ben megjavította a W i l k e által már az-
előtt feltalált  villanytartót, mely egyszerűsége s könnyű 
kezelhetőségével ajánlja magát. 1783. a sűrítővel gaz-
dagító a tudományt. Egy sajátságos készülék ez, mely 
a villanyosság jelenlétét még olyan testekben is kimu-

tatja, melyekben más eszköz kimutatni képtelen volna. 
0 fedezte  fel  a villanyos pisztolyt s a villanyos lám-
pát is. 

De leginkább megörökítette nevét azon villany-
oszlop feltalálása  által, mely nevéről neveztetik. Ezen 
készülék kezdetleges egyszerűsége mellett is korszakot 
alkotott a villanyosság történetében. 

A V o l t a idejében élt G a 1 v a n i, a bolognai 
egyetem bonctanára, ki a békacombokon tett ismere-
tes tapasztalatáról örökölte hírnevét. Galvani a béka 
comb idegeinek rázkódását onnan igyekezett kimagya-
rázni, hogy a békában állati villany van, mely a fémek 
által elvezettetik. 

Volta megforditván  a magyarázatot, azt állitá, 
bogy a különnemű fémek  érintkezése által származik 
a villany s a béka teste CBitpán vezetője annak ; to-
vábbá, hogy az érintés által az egyik fém  igenleges, 
a másik nemleges villanyosságot nyer. És e magyará-
zat helyessége az alább emiitett Volta-féle  oszlop ál-
tal kétségtelen bizonyosságot nyert. Ugyan a mult 
században Coulonb fejtette  ki a villám hathatóságát 
tárgyazó törvényeket ; W h e a t s t o n e a villám se-
bességét mérte meg ; később Jakobi a galvanoplastikát 
találja ki ; Z a m b o n i nevéről nevezett villámoszlo-
pot alkot. 

A villám-delejesség körül O e r s t e d 1819-ben 
a villany és delej közötti viszonyt mutatja ki ; F i r a -
d a i a villany-delejt, N o b i I i és S c h w e i g e r 
a sokszorozót találja fel  ; ennek segélyével O h m a 
róla nevezett törvényt, mely igy szól: a villanyáram 
hatása a villanyínditó erővel egyenes és a vezetési 
ellenállással visszás arányt képez. 

A föld  delejes hatását a villany-delej feltalálása 
előtt is többször tapasztalták, s el volt terjedve a tu-
dósok között azon vélemény, hogy a föld  egy nagy 
delej; de A in p e r volt az, ki kísérletekkel bizonyí-
totta bo ezen állítást. 

S e e b e ck 1823-ban a hővillanyosságot fedezte 
fel.  S t e i u h o i l , B a i n villanyos órákat készítet-
tek ; G a u 8 z, M o r z e táviratokat; A u t e m o r i , 
B e o k n e l , M o o r , N o b i l i , D o g g e n d o r f  ne-
vezetes felfedezéseik  és kísérleteik által segítették a 
természettant a mai állásra eljutni. 

Zajzon Farkas. 

A roncsoló toroklob vagy fekély 
( D i p h t e r í t i s ) . 

NOVOT N Y-tíl. 
A roncsoló torok-vagy garat-lob, vagy fekély 

régótni létozéso kétségbevonhatatlan, de valamivel ala-
posabban csak mint egy 10 éve észleltetett. A beteg-
ség kedvelt l elyiaége a lágy szájpad és garatnak 
takhártyájn, és ennek "különösen a szájpad vitorlától 
a maudula mirigyekre terjedő része, hol legtöbbször 
fellépve  innen tovább terjed és akárhányszor főleg 
gyermekeknél a gőgeső takhártyáját is megtámadja 
mely esetben a baj legveszélyesebbé vállik. A vörösös 
duzzadt takhártyán fehéres  Bárgás foltok  keletkeznek, 
melyek a lakhártyáról leválnak, és ha leváltak magok 
helyett fekélyeket  hagynak hátra. Ezen fekélyek  sár-
gás, néha feketés  szintiek, felületük  gyakran vérzik, 
és pörkkel bevonódik. Ha gyógyulás nem következnék 
be a fenéscdéB  vagy üszkösödés jön létre, melyet a 
száj bűzös rosz szaga és a helyeknek kékes feketés 
pörkje tesz észrevehetővé. 

A roncsoló toroklob első jelenségei: rázó hideg, 
a mire rövid idő múlva erős hőség következik, torok-
fájdalom,  nehéz nyelés, általános betegségi és rosszul-
lét érzése, nagy bágyadtság, sőt a legnagyobb erőtlen 
ség, izomfájdalmak  a törzsök és tagokban egészítik 
ki e veszedelmes betegség kórképét. 

Gyógykezelése: A más nézetüek által külsőleg 
használt pokolkőoldat, tejsav, mészviz, felcselsavas  ká-
li oldat és más efféle  edző szerekkel való pamacsolás 
nem sokat segit vagy éppeu semmit, és egyébként is 
ez anyagok használata a hasonszenvi kezelést gátolja 
és a mellet feleslegesek, 

Hasonszenvi gyógyszerei a bajnak legtöbb eset-
ben Apis mellifica  és Morcur corrosiv, és pedig az el 
ső nevezett szer az 1 -aö tizedes hígításban, az utóbbi 
a 3 k tizedes eldörzsölésben. 

Apisból G —8 csepp vegyítendő fél  pohárnyi viz 
közé, Mercur corrosivból egy kis késhegynyi másik 
fél  pohárnyi viz közé, és e két üvegből felváltva  ad-
junk félóránkint  l - l kis kanállal a betegnek be. 
Súlyosabb esetekben kimosás és hol lehet kiöblítés 
végett alkoholos vizet használunk és pedig a tiszta 
erős alkoholból egy kávéskanálnyit két evőkanál viz 
között vegyitünk el, — mely szer használata után 
néhány óra múlva már a rosz szájíz enyészni fog,  és 
a baj maga is legtöbbször 24 óra alatt elnhaladásában 
megáll, és 4 - 8 nap alatta gyógyulás is bekövetkezik. 
— Alkohol helyett rum is használható, csakhogy ak-
kor egy evőkanál rumhoz két evőkanál viz veendő az 
öblöugetés czclja végett, E gyógykezeléssel 100 eset-
nél többet gyógyítók ki. 

A ragályozás kikerülése végett a betegek az 
egészségesektől kiilönitessenek el. 

Válasz egy „rövid e mlékezetre 
A „Nemere" közelebbi számában valami b i r á 

l a t t é l e jelent meg „ e g y f a l u s i  t a n i t ó " - t ó l 
azon dalgyűjteményre vonatkozólag, melyet F ö l d e s 
F. és D e m e t e r R. állítottak össze. 

Ezen birálatfélére  válaszolni seramikép sem ad-
tam volna magam .t, ha csak egy sort ismertem volna 
f«l  benno olyant, mely a tárgyitagosság körében ma-

radna. Miután azonban az egész cikk epébe mártott 
tollal van írva, hallgatással nem mellőzhetem. 

Különösnek tűnik fel  az, hogy épen tanitó vállal-
kozik arra, hogy jóra és előbbre törekvő tanitó társát 
ugy akarja lerántani, guny és nevetség tárgyává tenni, 
hogy az többé vele egv színvonalra se állhasson. 
Ugyan kérdem önt „egy falusi  tanító", hogy várhatja 
azt, hogy önököt más, nem tanítói ember respectálja, 
ha egymással is igy bánnak el. Mert azt minden esetre 
látszik cikkéből, hogy az ének és zene körében any-
nyi jártassággal bir, melynek körében maradva, e 
műről egy kissé más alakban is Írhatott volna. Vagy 
talán kicsinylő féltékenység  sugallatára készité bírá-
latát ? Hogy személyes érdek forog  fenn,  az minden 
sorából kiviláglik. 

Bíráló tudhatja — mert felteszek  annyit róla, 
hogy legalább némileg jártas a bírálat készítés köré-
ben, hogy, ha egy müvet bírálatra méltónak találunk, 
akkor beismertük azt, hogy a műnek lehető, hiányai 
mellett előnyei is vannak ; ezeket kiemelni ép oly 
erkölcsi kötelesség, mint a hiány feltüntetése.  Ezt pe-
dig elmulasztá, vagy tenni nem akará az „egy falusi 
tanitó." Ily előnye pedig nézetem szerint e könyvnek 
főleg  az, hogy nem akarja utánozni azou mesterkélten 
összeállított ilynemű könyveket, melyeket igaz, hogy 
magában elég korrekt darabokat tartalmaznak, de 
többnyire oly alakban vannak szerkesztve, melyen azok 
nem forognak  a nép ajkán, s tehát épen ezért nem 
eredeti népdalok, mig e könyv hü képe akar lenni a 
valódi népdaloknak, 3 igy a legjobb uton indult el. 
Bátran ajálható a közönség pártfogásába. 

Különben is ha csakugyan igazságot irt le, s az 
mind ugy van miként írja, miért nem nevezi meg ma-
gát, miért rejtezik el az igazság szava elől, miért ölt 
állarcot fel  ? 

De, hogy nem irt igazat, nemcsak az mutatja, 
hogy nem meri nyíltan magáénak ismerni állításait, 
hanem az is: hogy epés s gúnyos gáncsoskodásait nem 
indokolja a könyvből merített példákkal, hanem csak 
mintegy magasból alátekintő cár azt mondja: nekem 
nem tetszik. Miért nem kérték ki gyűjtők előbb e 
magas szellem jóváhagyását, vagy talán állításainak 
indokául ama dörgedelmes frázisokat  kapkodó, sem-
mit mondó ürességeket tartja, melyektől hemzseg 
cikke. Bizony-bizony Bíjza, Kölesei nem tudom mit 
mondanának az ilyen irodalmi remekre, ha élnének. 
Vájjon inkább utódokra találnának-e az „egy falusi 
tanitó" ban s nem-e inkább kérdeznék: „ki irta s 
készen lennének megtagadni" — hogy ők is egykor 
bíráltak müveket. 

No, de, ha „a felületesség  a kondorosi csárdába 
tért be," hogy ott mulasson, el mehet őn is „egy fa-
lusi tanitó," hogy ott ezen hü barátjával együtt vig 
órákat töltsön, máskor ugyan a ma*a, de ne az olvasó 
közönség kontójára. 

Jó lesz ezt szem előtt tartani. 
Egy tan ügy barát. 

S.-Szentiváiíy, 1877. febr.  5. 
Nomcs Háromszék megye főjegyzője  által „tájéko-

zásul Székely Gergely nyilt kérésére" adott válaszra 
nem tehetem, hogy azt egészben hallgatással mellőz-
zem s arra nézve megjegyzéseimet meg ne tegj^m ; 
miután a közgyűlést megelőzőleg tartott állandó vá-
lasztmány gyűlésében épen én voltam, ki u közmunka 
helyes arányban leendő felosztását  hangsúlyoztam s ur 
tárgyban a tekintetes alispán úrhoz kérdést intézve, 
arra megnyugtató feleletet  nyertem. 

A tisztelt főjegyző  ur ezen felelete  : „a nagy 
közönség tájékozásául a tényállást a maga valódisá-
gában kívánja megvilágitani" szabadjon ez okon nekem 
is hozzájárulnom. 

A mult évben főbb  közlekedési utaink oly álla-
potba jutottak, hogy azok az úristen által egyedül ke-
zelt mezei utaknál sokkal roszabbak voltak. Ezen 
sajnos körülmény mentségére felhozatik  a rendkívüli 
rosz időjárás és hogy a gazdasági munkálatok bevé-
geztével az időjárás viszontagságai miatt nem lehetett 
a népet a közmunka teljesitéséro szorítani. Ez, kérem 
nem mentség, nem ok s mint ilyen épen most el nem 
fogadható,  amikor gyakorlatilag bebizonyítottuk, hogy 
téi és fagynak  idején is phyzikailag lehet utat csinálni, 
sőt ellenkezőleg nagyon hibás eljárásnak tartora, hogy 
plauzibilis okok miatt a teljesítendő kötelezettségek 
elodáztutnak és ami ennél is nagyobb hiba, hogy azok 
csak részben odáztatnak el, mert valamint S. Szt-Ivány 
és Laborfalva  és jórészt több más községek is ez 
irányban teljesíthették kötelességüket, nem láthatom 
át, hogy ugyanazt Hároim/.ékmegye összes községei 
miért ne teljesíthették volna; s különösen az annyit han-
goztatott egyenlőség elvénél fogva  épen nem láthatom 
át, hogy Sepsi-Szentgyörgy városának miért állana jo-
gában decenniumok lefolyta  alatt is még utjok felé 
sem menni, amint az a Kilyén felé  vezető útvonal 
részszel tényleg megtörtént. — Quod uni justum, fia" 
alteri aequum ! 

A törvényhatósági utaknak a közmunka célsze-
rűbb kiszolgáltatása tekintetéből az utolsó közgyűlés 
elébe terjesztett tervezete elfogadtatván;  hogy n köz-
gyűlés által igen helyesen a gyorsabb intézkedés szem-
pontjából a közmunka felosztásával  megbízott köz-
igazgatási bizottság minő arányban osztotta fel  azt, 
arra nézve bátor leszek a főjegyző  ur által felhozott 
hivatalos adatokat, és saját tudomásomból mig egy 
párt hozzáadva, ismételni: ugyanis Sepsi-Szentgyörgy 
városa köteleztetett 858 igás napszám után 860. Kézdi-
Vásárhely 948 napszám után 470 kavicshalraot és igy 
e szerint az első város egy — a második padig egy 
fél  halmot kihordatni. 

Ezen hivatalos ad ltokhoz adjuk még hozzá, hogy 
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