
A trágyalevet vagy árnyékszék trágyát magas chlórtar-
talmuk miatt, főleg  az alföldre  nézve nem tartom cél-
szerűnek, különösen olyan dohánynál, mely a rosszul 
égésre hajlandó. 

3. A művelés a dohánynál szintén teljes figyel-
met érdemel. A tapasztalás azt mutatja, hogy a szor-
galmasan kapált, töltögetett dohányok sokkal finomabb 
levelünk éa nemesek lesznek, mig a. kevésbbé müveit 
dohány durva leveleket szolgáltat. Szükségesnek tar-
tom még egyszer megemlíteni, hogy a dohány gyöngéd 
gyökérzeténél fogva  igen jól porhanyitott talajt igényel, 
s ez okbol különösen a nehezebb talajok gondos meg-
művelését kiváivóan szivén kell bordani a dohányter-
melőnek. 

A bugázás és a kacsozás — mely kifejezések 
alatt a virágzatnak még a virágzás előtt való letörde-
léuét, s a levélhónaljakból jövő uj hajtások szorgalmas 
eltávolítását értjük — főleg  szivarnak szánt leveleknél 
nagyon kifizeti  magát. 

Ez utóbbi müveleteket illetőleg sok helyen az a 
nézet uralkodik, hogy a dohány termelésnél csakis a 
mennyiségre kell törekedni, s hogy kacsozatlanul és 
bugásatlanul a dohány nagyobb termést ád, mint ha 
bugázva és kacsozva volt. Ez épen nem áll, ha e mű-
veletnél a kellő középúton haladnak. Igaz ugyan, hogy 
a dugázatlsn dohány több levelet terem, talán 18 at 
sőt 20 at is, mig a bugázásnál ogy-egy tövőn 9—10 
levelet hagyni, legtöbbször elegendő ; azonban mint az 
általam is tett kísérlet bizonyítja, a dohánylevél meny-
nyilége hasonló területről súlyra nézve jó formán  ugyan 
az marad. A mit az által lehet kimagyarázni, hogy 
á bugázatlan dobány több levelet szolgáltat ugyan, de 
kisebbet és könyebhet. 

(Folytatás kBv.) 

N y i l a t k o z a t . 
A „Nemere" folyó  évi 91 ik számában — »Egy 

köziégi tanitó választás" cimü cikk jelent meg „Egy 
szülő" aláírással. 

Történetesen igen jól ismerem e választási actust 
és e választásban szereplő egyéneket; igazság érzetem 
parancsolja, hogy felszólaljak,  hogy a cikkíró szavai-
val éljek : némely dolgokat ez ügyről „a nyilvánosság 
elébe vinni épen a tanügy érdekében szükséges ;" igen 
szükséges a nyilvánossság előtt a tanügy embereire 
szórt rágalmakat megczátolni. 

Cikkíró midőn N a g y D é n e s t a rágalom sa-
rával ösizepiszkolja — többek közt irja, hogy Nagy 
Dénei „egy árva betűt lem mutathatott fel,  a mi ta-
citói minőségéről tanúskodnék. 

Ez a legtisztességesebb kifejezéssel  élve -- nem 
igaz ; az igazságnak célzatos elferdítése.  — Nagy Dé 
nea ioiyamodásához — a többit mellőzve — csatolva 
voltak a következő bizonyítványok : 

a) hogy a 8 g) mnasiumot kitűnő és kitűnő első 
osztályú érdemfokozattal  végezte és hasoló, eredmény 
nyel ,,éretségi vizsgát" ÍB állott 

b) a nagy enyedi főtanodéban  a theologiai tan-
folyamot  hasonlóan kitűnő érdemfokozattal  végezte 

Igen természetes, és mindenki, ki az erdélyi ref. 
tanodák szervezetét ismeri, jól tudja, bogy ifjaink  a 
bölcsészeti és theologiai tantolyam alatt a bölcsészet 
különböző ágai mellett tüzetesen tanulják a nevelés 
és oktatástant elmélotileg, — valamint a bölcsészeti 
erkölcstant (Nagy Dénes korában Mihályi Károly éi 
Gáspár Jánoi preffessorok  alatt;; és évek során tanul 
ják - - egyszerre az elmélettel — mint magántanítók 
gyakorlatilag is ; kikre ily minőségökben 10—12 gyer-
nevelése, oktatása van bízva. 

Nó de, ha ez elméleti és gyakorlati köpzettség 
nem elég — tehát. 

c) Nagy Dénesnek folyamodványa  mellé volt 
csatolva egy bizonyítvány az enyedi főtanoda  tanári 
karától, arról, hogy ő ezen tanári kar előtt tanítói 

vá jön ez a sok víz, ba innen elmegy ?" kérdi a kis 
Béla. „A tengerbe fiam."  „Hiaz akkor a tengerből ÍB 
ki fog  önteni" jegyzé meg Béla. „Oh nem I" világositá 
föl  sz ,okosabb' Aladár „A tengerben terem a sok 
spongya, az majd felszívja  magába." 

A kis Albert látogatóbau van egy kis iskolás 
táriáuál. Közeleg az uzsonna ideje. „Foglaljon helyet" 
biztatja pajtása mamája. „Köizönöm, nem eszem". „De 
mégis !" ,,Köszönöm, nem eszein.' „De miért nem ?" 
„A mama azt mondta, hogy legalább háromizor kérés-
iéin magam, mielőtt leülnék enni." 

„Mit csináltál leányom, mig oda voltam ?" „Az 
ablakon nézegettem ki, édea anyám." ,.Es te ?" szólt 
kisebbik leányához. „Néuémnek segítettem" felelt  ez 
megijedve. 

A mamának X. asszonyt jelentették b* s a ma-
ma azonnal figyelmeztette  kis kotnyeles lánykáját, 
hogy nehogy valami illetlen megjegyzéit tegyen a lá-
togató asizzonyság orrára De alig hogy ez belépett, 
a kiciike bámulva fölkiáltott:  „Mama, hiiz a néninek 
nincs is orra." 

„Imrécském, miért nem kötöd már meg haris-1 

nyádat ?" szól rá fiacskájára  a fiatal  mama a papa je-
lenlétében. „A hadnagy báciit várom, majd az szépen 
megköti." „Nem tud az ahoz, Imrékém ; csak kőid 
meg." „Nem hát, hisz hallottam, mikor tegnap a tié-
det is megkötötte, aztán azt mondtad neki, hogy igen 
szép, ezért puszit érdemel " 

pMamácska, mond csak, mikor hal meg az em-
ber tulajdonképen ?" „Hát édes gyermekem, mikor 
megöregszik." „Ah, akkor kérni fogom  a jó istenkét, 
hogy ne engedjen téged magöregedai. 

A kis leány hatodik születésnapján igy izólt: 
„Miért mondjátok, hogy ez nekem hatodik születésem 
napja; hisz az a nap, melyen születtem, első születé-

vizsgát tett és as elemi osztályok tanítására képe-
sítetett. 

d) arról, hogy a székely-udvarhelyi főtanoda  ele-
mi osztályaiban a legközelebbi múltban 2'/ , övig, mint 
OBztály tanitó működött. 

Egyebeket mellőzve, ez tán — több „agy árva 
betűnél, mi tanítói működésiről tanúskodik." 

Es ilyen képzettséggel azt hiszem versenyre száll-
hat egy oly egyénnel, a ki 2—3—4 középtanodai 
osztály elvégzése után megszökik a komoly tanulástól 
és beáll népboldogitónak. 

Tisztelet a képezdéből kikerült sok jeles ifjú  ta-
nítónak, de soha se szégyeljék magukat, hf  gy ha egy 
felsőbb  tudományokat vegzett egyén is bemeréssel 
állami soraikba ; tartsák szerencséjüknek, ha a speci-
ális tanítói szakismeret mellett magasabb képzettséggel 
bíró egyének rs rálépnek tövises pályájukra. 

A sors által üldözött szegény Nagy DéneBtől bi-
zony senki sem fogja  irigyilhetni, ha egy évre ideigle-
nesen ,300 frt  évi fizetéssel  megválasztatott tanítónak. 

O hitem szerint ha ilyen rosz akaratú ráfogások-
kal el nem üldösik — hasznos munkása lehet a ne-
velés ügynek. 

De czikkiró nem elégszik meg azzal, hogy Nagy 
Dénest a nyilvánosság elölt pellengére állítja; jónak 
látja az iskolaszéket, a választást vezető elnöket és is-
kola vizsgálót is lehordani. 

Erre csak azt mondom — köszönet, a nevelésügy 
érdekében elismerés éB köszönet az iskolaszék önzet-
telenebb részének, — a választató elnök szelíd tapin-
tatos eljárásának, — a kir. tanfelügyelő  ur bölcs belá-
tásának — hogy egy község nevelés ügyét - - ideig-
lenesen bár — egy évre megmentették, a legszomorúbb 
zavartól, - - megmentették egy olyan egyéntől, a ki 
jóakaratú figyelmeztetés  — elnöki tiltakozás dacára is 
elég arcátlan volt mint folyamodó  önmagára szavazni 
— a ki nem itat, hanom iszik. 

Egy másik szülő. 

A „Nemere" eredeti táviratai. 
Feladatott Budapesten nov. 19 én d. e. 10. 6. 10 p. 

Érkezett d. u 2 óra 20 perek. 

Tegnap Kars elesett. 
Felad alott Bndap esten nov. 20-án d. e 10 ó. — p. 

Érkezett d. u. 2 Ara 55 perek-

A székely mozgalomért Kézdi-Vásár-
helytt letartóztatottakat a kúria szaba 
don bocsátani rendelte. 

. L e g ú j a b b , 
Szulejman pasa parancsot kapott az oroszokat 

azonnal, mihelyt teheti egész erejével támadni meg. 
Az orosz működési terv következő : Ha Plevna 

10—12 nap alatt nem lesz a muszka birtokában, akkor 
a szerbek, egyesülve egy orosz hadtesttel, Sophia ellen 
fogDak  operálni, hogy a Mehemed Ali parancsnoksága 
alatt álló hadiereg Ozmán pasa segítségére ne mehes-
sen. Nisch török erőd, melyet a szerbek a sophiai uton 
megszállanak — caak körülvétetik. Egyszersmind az 
orosz Balkán-hadsereg Kazanlik tllen nyomul. E terv 
nagyon véres csata által vihető csak ki, mert a törö-
kök a Balkán havas hegyeit ágyukkal látták el és a 
Gabrova-Sipka ut golyókkal annyira elárasztható, hogy 
az orosznak lehetetlen lesz tovább haladhatni. 

Plevna ellen erős támadás készül. Kémek beszé-
lik, hogy Orhanie felé  Ozmán pasa egy esetleges át-

sem napja volt és egy éves koromban már két szüle-
tésem napja volt." 

„Kis öcsém, mond meg nekem, minek hívták szt 
István első magyar királyt gyerekkorában ?" „Pistá-
nak", volt a bölcs falelet. 

Nyilváuos vizsga alkalmával a teremtés és csiná-
lis közti különbséget magyarázgatta N. lelkész az X. 
falubeli  gyermekeknek. Azután ily kérdést tett föl 
egynek a sok közül: „Ki teremtette ezt a világot?" 
Felelt a gyermek : „Isten." „Hát a te szűrödet ki csi-
nálta ?" „A szürszabó." „Vájjon tudna-e a izürszabó 
ilyen világot ii teremteni ?" „Nem." „Miért nem tud-
na ?" „Mert nem tanulta." 

Tanfelügyelő  (iskolalátogatás alkalmával) : „Mond 
meg nekem, hogy hivják azt az embert, aki a mezőre, 
a rétre vigyáz?" Fiu: „Mezőkerülö" Tf:  „Hát aki 
az erdőre vigyáz ?" Fiu : „Erdőkerülő." Tf:  „No most 
mond meg, hogy hivják azt a nagyságos urat, aki arra 
vigyáz, hogy az iikolában jól tanitianak ?" Fiu : „Is-
kolakerülő." 

Rákiált a rektor borzai tanítványára : „Miika te, 
az én fámon  van tizenhat körte ; ha abból levesznek 
másfelet,  mannyi marad?" „Hát egy firges  I" felel  vi-
gyorogva a nebuló. „Na, na fisra,  nem ugy." Debizon 
ugy Van. A biróék Gyurkája mind leszedte a többit, 
caak egy firgest  hagyott rajta." 

Tanító: „Malyiket neveszük keletnek az ég négy 
tája közül?" Leánygyermsk : „Ahol látizólagosan a 
nap fölkél  ?" „S miért hangsúlyozod, hogy látszólago-
san ?" „Mert roltaképsn nem a n»p kél löl reggel ?" 
„Hanem . . . ?" „Hanem mi." 

„Háuy szentség van fiam  ?" kérdé a tauitó. „Már 
egy sínes." „Miért gyermake-n ?" „Mert tegnap adták 
fel  szomisidunkuak az utolsót." 

„Hol maradtál ennyi ideig ?" kérdé a tanitó egy 

törésre minden előkészületeket megtett. Plevna még 
3 hétre el van látva élelemmel. A szultán átnyújtotta 
november 16. a polgár gardának a zászlót, intve őket 
hogy az alatt a hazát hősiesen védelmezzék. 

Bathumnál borzasztó harz dühöng, a város egé-
Bzen össze van lövetve. 

Mukhtár paia izervezi hadserget Erzerum háta 
megett, naponként kap erősítéseket s közelebbről újból 
megtámadni készül a muszkákat. A hóesés oly nagy, 
hogy az oroszok ostrom ágyúikat nom tudják előre 

V E G Y E S 
— Brassómegyébeu a ugynevett fekete  viznél 

fennálló  vágóhídon a zohánna juh-hus kivágás folya-
matban lévén, ezen zohánna húsnak a megye területére 
behozhatása iránt kérdés tételvén, meghatároztatott — 
miszerint a zohánna huBnak a megye területére beho-
zatala ezen rendelet vélelével szigorúan megtiltatik. — 
Mi is pontos közhírré tétel végett a tekintetes szer-
kerkeztő urnák megiratik. — A központi vészbizott-
ságtól SepBi Szentgyörgyön 1877 évi nov. hó 15 én. 
Forró Ferenc, alispán, vészbizottsági elnök. 

— Az országos m. kir. statístikai hirataluak 
a folyó  évi aratás eredményérőli statístikai adatok fe-
letti tárgyalás s az összeállítás iránt leadott tisztelt 
rendelete folytán  ezen megye statístikai bizottság gyű-
lését folyó  hó 26-ik napjára tűzöm ki miről czimet, 
mint nevezett bizottság tagját — azon felkéréssel  érte-
sítem, hogy a kitűzött napon a magye házánál megje-
lenni szíveskedjék. - - Sepsi-Szentgyörgy 1877. no-
vember 14-én. — Forró Ferenc, alispán. 

— A brassói magyar dalárda szombaton tartotta 
ez évi rendes tánccal egybekötött dalestélyét a „Nro 
1." nagytermében. E daleitély, melyen igen nagy szá-
mú és díszei közömég vett részt, még művészi igé-
nyeket is kietégitbetett. A jól megválasztott éa gyönyö-
rűen előadott egyes darabokat a közönség folytonos 
tetszésnyilatkozata kisérte; a dalárda, melynek gyö-
nyörű hanggal rendelkező tagjai vannak, többszörösen 
megéljeneztetett. Es estély páratlan élvben részesítette 
a közönséget. A brassói magyarság dalárdája hazánk 
nagyobb városai dalárdájával is méltán kiállhatja a 
versenyt. Mi az ily nyilvános előadásoknak felette  ör-
vendünk, mert tudjuk, hogy a brassói magyarság csak 
ily nyilvános szereplések által, melyekben mintegy ön-
magát mutatja fel  — hódíthat; csak ezek által nyer-
heti meg állandóan és méltán más ajkú polgártársai 
elismerését, kik erre mintegy kényszeríttetnek a ma-
gyarság műveltsége, életrevalósága által. Szeretnők, ha 
ez estélyeken cigányzene helyettesítené a katonszenét, 
mert bármennyit is beszélnek a katonazene pártolói, 
hogy enélkül nincs tisztességes, nobel időtöltés, be kell 
ismernünk, hogy csak magyar zene lelkesít minket, 
hogy csak cigány tud magyar darabokat magyar tán-
colóknak búzni. Ki a brassói magyarságot ily össze-
jövetelnél nem látta, fogalma  sincs arról, mennyire 
szép, vonzó e magyarság. Lelkünk örömben úszott, 
midőn a deli magyar hölgyek, a vig kedélyű, társasá-
gokban otthonos magyar fiatalokon  végig tékintettünk. 
Ez estély becsületére válik a brassói magyarságnak, 
a dalárdának. Munkáljanak tovább és folyton  a veze-
tők e magyarság anyagi és szellemi jólétén, ruert ez 
életrevaló nép hivatva van dominálni ott, hol minden 
térről eddig teljesen leszorítva volt. 

— Nemes és hasznos. A négyfalusi  női olvasó-
kör egy kiküldött bizottiága tek. Balázs Antalné elnök 
tiszt. Borcsa Mihályné és tek. Kanyó Zsigmondné ren-
del tagok személyeiben, megjelenik a hoszufaluii  ipari 
szakosztálylyal megtoldott műmetiző m. kir. állami f. 
népiskola gondnokiágának folyó  évi nov. 7 én tartott 
gyűlésében ás a kör nevében átnyújt a gondnokság 

későn jött kis fiútól.  „A gólya egy kis öcsöt hozott. 
Az apám fáért  ment az erdőbe ; szerencse, hogy az 
édes anyám odahaza volt." 

Tanitó : „Meg tudnád-e mondani kedves kis fiam, 
miért kérünk mindennapi kenyeret a Miatyánkban, i 
miért nem egy hétre vagy hónapra valót?" A kérde-
zett kis fiu  előbb ravaszul mosolyog, azután megszó-
lal : „Azért, tanitó ur, hogy nyakunkra ne pené-
szedjék." 

„Hány napja van Februárnak?" Piita nem felel. 
A tanitó egy fali  niptárt ad kezébe. ,.Nos, nézd meg, 
hány napja van." „Huszonnyolc." „S miért huszon-
nyolc, mig a többinek 30—31 ?" Piiti még egyizer 
megnézve a naptárt: „Hogy elférjen  alatta a stempli." 

„Jegyezzétek meg gyermekeim, hogy a szellem 
egy taat nélküli lány. Nos, miért nevetsz Elemér fiam?" 
„Mert olyan furcsa  lehet az, ha a fej  mindjárt a láb-
ból nő ki." 

Egy szerencsétlen varga inas eltörte a boroi üve-
get. „Uram és én istenem !" siránkozék a gyerek „Az 
üveg eltörött; bár csak én ii meg volnék már verve." 

Két vargainas találkozik. „Szervusz Miii. Vala-
mit kérdezek, amire még a majízterodosk ÍB megállna 
az eize." „Ki vele hát no !" „Meg tudnád-e mondani, 
miért csóválja a kutya a farkát?"  „Tudja a fránya.* 
„Ládd, ciak azért, mert a kutya nagyobb mint a far-
ka; ha nem volna nagyobb, a farka  csóválná a 
kutyát." 

Am nt Jano vargainas felszabadult,  bsmagy z 
Haupttrafikba  s harsány hsngon mondja: „Kérek n i -
varokat." „Milyeneket?" kérdé a segél. „K>-ajciroso-
kat." — „Hányakat?" „Most egyeket, ra»jd midkor 
többeket." 


