
Szemerja területén; a birtokrésilet kisajátításával; 
hanem az még nem teszi szükégessé az egyesülést. 
Itt a veszőparipa megbotlott I 

No, ha már ennyire be>nne vagyunk, menjünk 
tovább. 

Szentgyörgy igéri, hogy Szemerja 1 észére iskolát 
épittet. 

Az állatn meg fog  apprehendálni, a méltán is, 
hogy mikor a város magának épitett, bezzeg hozzá 
folyamodott  segélyért, s most mikor egy idegen köz-
ségnek akar építeni ugyancsak a város, jó szóba sem 
áll vele. Ez nem illik ! 

Hát Hároniszéktnegye mit szól hozzá ? Bizonyára 
szivböl fog  örülni, ha a megyei házi pénztárba, SzVnt-
györgy éa a Szemerjára eső részt szerencsés , lehet 
megfizetni. 

Hát Szemerja, hogy fogadja  a kínálkozó elő-
nyöket?! 

Ó nyugodt hideg vérrel azt mondja : Caesar in-
kább akart Medrusában első, mint Rómában máBodik 
lenni. — 

Ennyit jónak láttunk tájékozásul elmondani, ad-
dig is mig érdemlegesebben hozzá szólanánk e kér-
déshez.*) 

Előre is ajánljuk ez ügyek Háromszék és a ma-
gas kormány figyelmébe. 

Vidéki. 

Az egészségről általán. 
(Felolvastatott a kézdi-vitsáihetyi közművelődési egyesület 1S77. 

március I 1 -én tartóit estélyen dr. R e i n e r D á n i e l által.) 
(Folytatás és vége.) 

II. r é s z . 
Vegyük tehát szemügyre, mik bírnak káros be-

folyással  egészségünkre. Az egészségügytan a lekkár-
tékonyabb négy ágensnek következőket tartja : rosz 
levegő, víz, célaránytalan étkek a közlekedés. 

Rosz, büzhödött, mechanikus vagy vegytani ré-
szekkel telt levegő a legfőbb  káros tényező. Tiszta, 
üde levegő beszivása a legnagyobb horderejű egész-
ségünk virágzására. A legjobb orvosság, melyet orvos 
betegének rendelhet. S vajh I mi hányszor küzd az 
ember tudatlansággal, mig csak egy ablak kinyitására 
bírhatja betegének környezetét, nehogy megártson. A 
szobának — hol többen, néha aránytalan sokan lak-
nak s rontják kigőzölgéseikkel a levegőt — az nem 
árt, de az üde lég behatolása, az kártékony lehet. 
Koruukban a nagyobb kórodákban ápolóként alkalma-
zott egyének legfőbb  kötelme a Bzobák kellő szellőz 
tetése, s teszik is ezt tekintet nélkül, hogy himlő, 
hagymáz, vagy más betegekkel telt a szoba. A leve-
gőről sokat hallottak, tanultak, olvastak önök már, 
tudom; fölösleges  errőí szólanom tovább, csak röviden 
kimondani volt célom: a tiszta levegő az egészség 
legfőbb  kelléke. 

A 2-ik főkellék  : tiszta, jó viznuk használata uz 
ivásra. Többé kevésbé már ösztönszerűleg különbséget 
szokott tenni az amber az ivásra választott víz meghatáro-
zásánál. Ne menjünk át a vizek közötti killömbségek 
meghatározására, tentartom magamnak más alkalomra 
a szerencsét kimeritöleg szólani e tárgyról. Most, mi-
dőn dióhéjba szorítva kell értekezuem, meg akarom 
jegyezni: fektessünk  tigyelmot kutaiuk fekvése  s kör-
nyékére. Tartsuk azokat tisztán, minden rothadó vagy 
rothadást előidéző anyagok, testektől menten, távolit-
sunk el miogen piszkot, mocskot. Az ivóviz tisztát-
lansága több betegségnek terjesztésére szolgálhat; itt 
csak a hagymázt (typhust) említem fel.  Földünknél 
szivacsosabb test aligha létezik; miuden tisztátlan 
nedv, rothadó lé felszivatván,  a földben  terjed ; igy ha 
— mit fájdalom,  gyakran fellelhetünk  — ürde a kut 
közelében van, annak vizét megtölti egészségtelen ve-
gyitékekkel. Mennyit költekeznek városok, melyek 
természetes fekvésöknél  fogva  nélkülözik az iható jó 
vizet, a vizvezetések létesítésére ; mi, kiket a termé-
szet megáldott ez adományával, ne rontsuk el pzt, ha 
nem önhasznunkért becsüljük meg forrásainkat. 

Dr. Simon statistikai kimutatása szerint Angol-
honban 25 kisebb városban mintegy 600,000 lélek-
számmal mintegy 60°/o fogyott  a hagymáz, cbolera s 
több járványos betegségben sinlődők száma, mióta a 
viz jóságára több gond fordittatik. 

A vízre nagy befolyással  bír a talaj minősége 
is; erről is lehetne értekeznünk, de az idő rövidsége 
tiltja ezt tenni; másrészt jelenlegi nyomorú anyagi vi-
szonyaink között a csatornázásról csak emlitést is tenni 
— bárminő üdvös óhaj vezetne is — annyi volna, 
mint beszédünk által hasztalan mozgásba hozni a léget. 

Térjünk át futólag  étkeinkre. Testünk a születés 
után táplálék által, azaz anyagok felvétele,  elsajátítása 
által nő. Folytonos csere utján ereje nő, fogy,  mig 
végre egy tökélete3 kinőtt egész képződik. Mindenki 
tudja : azért eszünk, hogy éljünk s azért élünk, hogy 
a táplálék által nyert erő kifolyása  mutatkozzék meg 
müveinkben, dolgainkban. Teslünknek nem az az egye-
düli feladata,  hogy tápanyagok fölvétele  által folyton 
növekedjék, hogy ugy mondjam : .hasuukat hizlaljuk", 
alakunkat fentartsuk,  h anem megmutatni, hogy élünk, 
az által, hogy eröuk működik, dolgozunk. 

A dolgozás erőnk kifolyása,  ennélfogva  fogyasztja 
is erőnket. Mennyi tápanyagot kell magunkhoz ven 
nllnk, hogy p. 0. a íiíraaztó muukában veszített erőt 
pótolhassuk, annak mértékét kibzabui sulyokban, régi 
font  vagy ujabb grammokban, lehetetlenség. Minden-
kinek megmutatja azt saját gyomra, meg az étvágy 

*) Ez ügyet egyelőre I efejezettnek  tekintjük. A megye, a 
magas kormány fog  e kérdés felett  s bizton hisszük Szentgybrgy-
uek ad igazat. Az e tárgybau bekttldött-cikkeket kérjük vissza-
vinni. Szerk. 

különbözősége. Egészségügyi szempontból nem is a 
„mennyi?" a főkér^B,  de a „milyen?" 

Tudni fogják  önök, a táplálék választása fölött 
eltérő nézetek uralkodnak. Vannak kik az embert fo 
gai és emésztő rendszeréuek minősége folytán  a hús-
evő állatok közé, mások pedig a növényétkezők álla-
tok közé sorolják. Ez vitatárgy, nézetkülönbség. Lát-
tam már egyént, ki csak hússal élt, láttam, ki kizáró-
lag növényekkel táplálkozott, visszatartotta magát a 
hus élvezetétől. Állítások szerint mindkettő egyaránt 
jól érzé magát. Mi a jobbat választjuk, „medio tutis-
sime ibis", a középút a legbiztosabbb, mi mindkettő 
rendszerét követjük, étkeink vegyesek. Az általán el-

'fogadott  nézet szerint ez a legjobb, mert az ember 
vegyes étkezésre született állatnak tekintetik. 

Ma tudjuk, hogy a nitrogén tartalmú tápanyagok 
az elhasználódó részek felépülése,  ujjá képződésére 
szolgálnak, izom, mirigy, ideg és vér képződésre for-
díttatnak. Hőség B ető fejlesztésre  csak kivételesen 
jŐnek tekintet alá. A nitrogén nélkül tápanyagok hő-
séget, erőt alkotók. A két osztályba különített anya-
gok azonban egymással a legszorosabb összeköttetés-
ben állanak, egymást helyettesítik, kisegítik. Az utób-
biak is hozzájárulnak a testrészek fentartásához,  a 
mennyiben a rujzek pazar elhasználását a lélekzés, 
hőség, erő létesítésére értékesitik. A mennyiben jelen 
létök megakadályozza, hogy a munka által igényeltető 
erő a testben összehalmozott, tehát a test saját fehér-
nyéjét felhasználja,  annyiban a szükséges, elkeriilhet-
íen tápanyagok közé tartozik. 

Ez elmélet. Az élet a gyakorlatnak tere. Min-
denki azt eszik, a mit ehetik, vagyis mi rendelkezése 
alatt áll. Mi igazat mond Petőfynk: 

,.Hogyl a üres az embernek xsehje, 
Üres a hasa is." 

Az étel választékára nézt az egyesekre hatást 
gyakorolni nem lehet, do meg lehet őt tanitani arra, 
hogy célszerűen éljen, a tápanyagokat készítse oly mó-
don, mely testének legfőbb  hasznot hajt. A pár fillért 
mely napjainkban a verítéknek szerzeménye, célsze-
rűen felhasználni  tanuljuk meg. 

Háuyszor nem látunk szegényebb sorsú ernbárt 
pár krajcárt kiadni gyümölcs stb. haszontalan tápár-
tékü holmiért s gyomrát feleslegekkel  terhelni, mig 
ugyanazon összegért vehetne hu3t, tojást, tejet vagy 
túrót, melynek elhasználása testének hasznot erősbü-
lést nyújtana. Nem akarok ez alkalommal bebocsát-
kozni az étkek készitésmódjára; figyelmüket  igen 
soká volnék kénytotve igénybe venni. Nem kiváuom 
hölgyeinket tudományos képzettségű szakácsnékká ne-
velni, de célom adandó alkalommal étkeink célarányos 
készitésmódjára figyelmeztetni,  mit is közelebb jelen 
elkezdett tárgyunkróli elmélkedésein folytatásakor  örö-
mest teendek. 

A hazi i p a r é r d e k é b e n . 
A nemes füz  termeléséről. 

(Vége.) 
3) A közönséges kosárfüz  (salix viminalis), néhol 

„római füz"  néven ismerik. Héja szőrös, levelei falűl 
simák s zöld szinüek, alul ezüst fehéruk  éa szőrösek. 
Rügyei mind'jn fiizfajokéí  közfott  legnagyobbak. Neve' 
zik köztünk „tárkonyfüzuek„  és „pataki fűznek"  is, 
mi miatt kissé zavarban vagyok e között és a valódi 

4) A pataki fűz  (salix helia) 
között. 

5) A biborfüz  (salix purpurea). Héja alul sárga, 
levelei gerelyalakuak. Eanek egy válfaja 

6) A kenderfttz  (salix purpurea vimuilis). Egyike 
a legjobb fajokntk.  Igen mijasra nő s erőteljes haj-
lítható vesszőket szolgáltat. Fő ismertető jele, hogy 
levelei nagyon töinöitek, rügyei nagyok, duzzadtak s 
minden levél alatt még egy másik fejletlen  levélke 
mutatkozik. Nálunk e fajból  legtöbb van s oly sürün 
nő, mint a kender, s tán innen kapta a „kenderfűz" 
nevezetet is. 

Az elősoroltakon kivül egyelőre több fajt  ter-
melni szükségtelennek tartom s ezekre nézve megjegy-
zem, hogy a termelés megosztás hasznos elvét szem 
olítt tartva, igényeik szerint határozzák el ez vagy 
amaz fűzfajnak  különleges termelését, és pedig az 1) 
2) alattiakat azok, kik ép vesszőből akarnak külön-
nemű készítményeket produkálni (szekérkasok, radinás 
kosarak stb.) mint a melyek vékony, hajlítható vesz-
szőket szolgáltatnak ; a 3), 4), 5), 6i pont alattiakat 
pedig azok, kik finomabb  munkát hasogatott vessző 
bői akarnak dolgozni, mely füzfajok  vastag, magas 
szálakban nőnek s igy hasításra s gyalu alá igen cél-
szerűek, előnyösök. 

A fűztermelésre  első lépés a dugványozás. 
A dugványozás ideje márciustól ápril közepéig 

terjed. A dugvány vesszők a beültetés előtt néhány 
nappal leszedendők s pincébe vagy kamrákba hűvöa, 
fövenyes  helyre helyeztessenek el a mu ikába vételig. 
Minél korábban szedetett a dugvány vessző, annál erő-
teljesebben hajt ki. Szedése nagyon egyszerű. Jól ki-
fejlődött  (1—2 éves) füzeseket  keresünk fel  s azokból 
— miként másnemű dugványainkat vagy az oltóágakat 
szokás rügy«ik közelében elvágni — 25—30 entmeter 
hosszú vesszőket vagdalunk (tekintetbe véve, hogy 
áradásoknak kitett helyekre hosszabbak szükségeltet-
nek, mint máshová). Ezen vesszőket a jó mélyen fel-
ásott vagy szántott földekbe  sorban, egymás után s 
egymás insllett lyukasztó fácskával  alkotott üregekbe 
bedugdoBSuk vastagabb végükkel lefelé.  Ügyelnünk 
kell, bogy a lyukasztó fácska  ne legyen nagyon vas-
tag, s elleuesetbsn is nyomogassuk szorosan a dug-
vány körül H földet,  mert mind az üregben rekedhető 
levegő, mind az abba meggyülhető vízmennyiség káros 
hatással volna azokra. 

A dugványok egymás után 15—20 ctm. távol-
ságru rézsútosan s keletről nyugatra haladó irányban 
helyeztetendők tl. A sorok egymástóli távola 20—30 
ctm. aszerint, amint a talaj jósága elég garanciát nyújt 
a lömöttcbb beültetés megbirására. 

A rézsut bedugdosott fűzvesszőkuek  2/,-a a föld-
be, '/. a pedig a szabadba helyeztessék el. 

Hogy miuő talajt szeret a fűz  termőhelyül, arra 
felelni  a mi viszonyaink közt fölöslegesnek  tartom. 
Elmondhatnám a tudományos könyvek alapján, hogy 
a kékes kövér agyagföld  jó humus-réteggel födötten 
a fűznek  paradicsoma, mig ellenben a tőzeges és vas-
éleg tartalmú földben  neiu termik meg, vagy legtovább 
silányul s mégis korán kivesz. Szólhatnék a talajmi-
nőségről, de mindezekre nekünk még most nincsen 
szükségünk. 

A mi vidékünk patakai, de főleg  az Olt és Fe-
keteügy lolvók, kiöntvén, nagyon kövér iszaplerako-
dást lugynak hátra s azokban a fűz  csaknem születik 
ültetetlen is, úgyannyira, hogy fbihagyott  vizárkokban 
a gyakori áradatnak kitett helyeken ásás és szántás 
nélkül is végezhetni dugványozást. Mégis szükségesnek 
látok a természet indokolatlan eljárásaival szemben 
egy pár ellenőrködési módot röviden fölemlíteni. 

A fűznek  átalában jellemzője az, hogy szereti a 
jó kövér talajt s szereti, mint szokták mondani: „ha 
mosBa a lábát a viz", de ha hosszasan borítja viz a 
füzeseket,  kivesznek benne. Ezért igyekezzünk füze-
seinkről az álló vizeket, mihelytt a vesszőt halványulni 
látjuk gondoaan lecsapolni. 

Ellenben ha hosszas szárazság uralkodik, egy 
termény sem kiváuja ugy meg az öntözést, mint a füz. 

A gyom szintén vesaélyes befolyással  van a 
fűzre,  mert mohón fölszijja  a táperőt előle, mit ö csak 
takarékosan fogyasztana,  főtápláléka  levén a viz azért 
igyekezni kell minden élő növényt mellőle gondosan 
kitépni, eltávolitani. 

Egy különös neme a guboncnak (cynipa lalicia) 
nem kis károkat okoz a füzeseknek,  a mennyiben a 
vessző teteje körüli levelekbe rakja álcáit, melyek mi-
att a levelek összegöndöröduek, a füz  hegye elsatnyul 
s .alább ágakat hajt ki, s igy a földolgozásra  haszon-
vohetlenné válik. Ez elleu egyéb irtószer még nem 
fedeztetett  fel,  mint a füzesek  tisztán tartása s főleg 
közelükből az egerfák  eltávolitása. 

Egy másik féreg  (lamia textor) a gyökereken 
rágódik, azonban ez csak akkor mutatkozik, ha nagy 
szárazságban szenved a fűz  talaja. 

Legnagyobb ellensége a fűznek  a fagy  és jég-
eső, sőt a gyönge hajtásoknak a dara is nagy veszé-
lyükre van. Ezek ellen azonban fájdalom  óvszerekkel 
nem rendelkezhetünk. A mult évben e károk együtte-
sen pusztították füzeseinket,  annyira, hogy csak a 
dálnoki s k. martonosi határokon találtam oly fűzese-
ket, melyek — legalább némileg mentek voltak a jég 
rongálásaitól. 

íme, ezek valának, miket ez alkalommal a nemes 
füzterineléa  ügyében, kötelességemnek tartottam — 
habár röviden is — elmondani. A kinek e sorok tán 
rövidségüknél fogva  nem elég világosak, hirlapi kér-
déseikre vagy személyes megkeresésük alkalmával bő-
vebb fölvilágositással  szolgálok. 

E< addig is, mig e téren több hasznost tehetnék, 
fogadják  szívesen s fordítsák  hasznukra t. olvasók e 
CBekélyke utasítást I Ugy tokintsék ezt, mint bizonyos 
zálogát azon szíves szolgálatkészségnek, melyet vidé-
künk t. lakói iránt — már csak hivatalánál fogva  ,is 
— kedves kötelességeül érez 

Földes József, 
ipartanitó. 

A Királyhágón  inneni kerületi  tűzoltó  szücetseg 11. 
közgyűlésének  rendező  bizottságától. 

Kolozsvárt és N.-Szeben 1877. márc. 20-áa, 
Tisztelt bajtársak ! 

A Királyhágón inneni kerületi tiizohó szövetség 
I. közgyűlésének XVI. jegyzőkönyvi határozata értel-
méeen bátrak vagyunk tiszteletteljesen tudatni, bogy 
ezen kurületi szövetség II, közgyűlésének és ezzel 
összekötött tűzoltó szerek kiállításának Nagy-Szebenben 
leendő megtartására folyó  évi májushó 20 ától 22-éig 
terjedő napjait tűzzük ki, melyre a t. bajtársakat 
ezennel meghívjuk. 

Előleges tájékozásul közöljük a következő álta-
nos tudnivalókat u. in. 

1. Az alapszabály 9. §-e értelmében „a közgyű-
lésre minden szervezett tűzoltó egylet két képviselőt 
küld." Ezen képviselőket rendes Írásbeli igazolvánnyal 
kérjük ellátni. 

2. Az alapszabály 10. §-e értelmiben: „a tag-
egyletek vagy egyes tűzoltó indítványai, melyek tár-
gyalásra vannak szánva, a közgyűlés előtt négy héttel 
a Bzövetségi választmány elnökének bernutatandók." 
Ebből folyólag  felkérjük  az illetőket, hogy előadandó 
tárgyaikat vagy indítványaikat Í r á s b a n l e g k é -
s ő b b f o l y ó  é v i á p r i l h ó 2 0 á i g szövetségi 
elnök M i n o r i c h K á r o l y h o z K o l o z s v á r r a 
beküldeni el ne mulasszák, hogy a részletes napireu-
det idejekorán megállapítani, közzétenni s szétküldeni 
lehessen. 

3. A mellékelt bejelentési íven feljegyezni  kérjük 
az illető résztvenui kívánó nevét, tűzoltói rangját és 
polgári állását, mely ivet kitöltve l e g k é s ő b b 
á p r i l h ó 30 á i g tUzoltó főparancsnok  Dr. L i n d -
n e r G t s z t á v h n z N a g y-S z e b e u b e kérünk 
beküldeni. Miut a kiállítandó, névre szóló „ i g a z o -
l á s i j e g y " dija személyenként 1 frt  lesz mellék-
lendő ; ezeu jegygyei járó vasúti s egyéb kedvezmé-
nyek annak idején a réssletes oanirenddel együtt fog-

L nak közzététetni. 


