
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 
a háromszéki „Háziipar-e gy 1 e t" 

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétszer : 

sze rdán és szombaton 
Előfizetési  feltótelek: 
helyben hiahozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . 6 ft.  — kr. 
Kél év . . . . 3 ft.  — kr. 
Kegyed év . . 1 ft.  50 kr. 
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. 

Szerkesztőségi iroda: 
Rrassai ntcza 60. sz al »tl, 
hová a Inp szellemi rés*.éf 

illető közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Pol lák Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendők. 

A keleti kérdés. 
A török egész hajóhad 104 hajóból áll s ezeken 

van 763 ágyú s 15.640 ember. A jelen pillanatbau 
Hamidié és Nustratié pálicélfregattok  s Peik Chéref 
én Burdj Cliéref  páneéicorvettek építtetnek Angliában. 
Ismidt gyárában egy fafregatte,  Souda hajógyárában 
feik-.Vusser»t  nevil facorvette  vau készülőben. 

Két nyilatkozat. A keleti bonyodalmakra vonat-
kozólag két fontos  nyilatkozatot jelezhetünk ; az egyik 
a német császár trónbeszéde, mely békés színezettel 
bir s kijelenti, bogy Németország elé saját érdéi nem 
szabván meghatározott magatartást a keleti kérdésben, 
feladatának  azt tartja, hogy fentartsa  és megszilárdítsa 
a jó viszonyt a vele szövetséges és baráti kormányok 
közt. Ha vájjon e szavak értelme az akar-e lenni, 
hogy a német császár halottaiból feltámasztani  kívánja 
a „hármas szövetséget," arra a közel jövő adhat leg-
biztosabb feleletet.  — A másik nyilatkozat Beacons 
field  lordé. Az angol alsóházban ugyanis a keleti kér. 
dés fölötti  vita elnapoltatván, az angol miniszterelnök 
mondá, hogy ő bízik a porta és a hatalmak belátásá-
ban, s reméli, hogy a béke fenn  fog  tartatni. Ilyen 
nyilatkozat Beaconsfield  lord szájából mindenesetre 
nem csekély jelentőséggel bir, s e szerint majdnem 
azt lehetne következtetni, hogy a hatalmak törekvései 
miszerint Oroszországot fegyveres  föllépésről  való le-
mondásra birják, nem lesznek eredménytelenek. 

A hatalmak válasza. A hatalmak bizalmas uton 
már közölték volna azon jegyzék tartalmát, melyet 
Gorcsakoff  BÜrgönyére válaszul adni szándékoznak. E 
szerit.t a hatalmak egymás közt megállapodtak, hogy 
a török ügyekbe mindaddig nem fognak  avatkozni, 
mig bo nem bizonyul, hogy a porta képtelen a kilá-
tásba helyezett reformokat  megvalósítani. 

Oroszország a hatalmak aggodalmainak eloszla-
tása céljából közölni fogja  azokkal terveit és ama kö-
rülményeket, melyek reá nézve lehetetlenné teszik, 
hogy rögtön lemondjon minden beavatkozásról ; egy-
úttal azonban azt is kijelenteni szándékozik, hogy uz 
ő részéről elszigetelt eljárásról szó sem lehet. 

Konstantinápolyban szerdán rendkívüli minisz-
tertanács tartatott. Ugyanaz nap a szerb küldöttek 
mintegy három óra hosszat értekeztek Savfet  pasával; 
remélni lehet, hogy a szombaton tartandó értekezle-
ten az előzetes békepontok iránt megállapodásra fog-
nak jutni. — Azt állítják, hogy a montenegrói kül-
döttek késlekedése nem fogja  a fenyverszünet  forma-
szerü meghosszabbítását n.aga után vonni, hanem 
kölcsönös megegyezés folytán  ugy török, mint monte-

~ t f i j t t C A . 
A furfangos  hős. 

— Életkép. — 
Irta: Aigner Ferenc. 

(Vége.) 
— Ember vagy fiam  ! — szólt Würtzhez a ve-

zér. — To vagy ma a legnagyobb hős közöttünk ! 
Würtz, a „Gescheft"  embere szerette a szép 

szavakat, de az aranyokat még jobban. 
A vezér leolvashatta arcáról e gyöngeségét a 

zsidónak, mert egyik szárnysegédéhez fordulva,  rende-
letet adott, mire az ellovagolt. 

Néhány pillanat múlva vágtatva tért vissza 8 egy 
zacskót nyújtott át a vezérnek. 

— Fiam I ez a tiéd, — mondá Würtzhez a ve-
zér, és neki a bankár által kitűzött s nála letétbe he-
lyezett 1000 aranyat átadta. 

Würtz most már Bzivesen ott hagyta volna a ve-
zért s környezetét. 

— Jól viselted magadat; gondom lesz rád 1 — 
bocsátotta el végre magától a vezér az aranyok ka 
megterhelt furfangos  zsidót. 

Würtz amint elsietett, oly jóizüt nevetett tenye-
rébo, hogy a köny is kicsordult szemeiből. 

— Bolondok vagytok mind ; én tul jártam az 
eszuteken I — hallatá gúnyosan. 

E pillanatban jelenté a vezérnek egyik hadse-
géd, hogy egy közvitéz ellenséges zászlót hozott. 

— Elkésett; a jutalom kiadatott másnak! — 
volt a vezér rövid válasza. 

* 
* * 

Elmúlt a harc. 
A béke napja rég beköszöntött a harcban kifá-

radt nemzetekre. A vérző sebek már behegedtek s 
mindenfelöl  egy nyugalmas élet, ogy szép jövő előjelei 
mutatkozának . . 

Spildnor berlini bankár épen hivatalos teendői-

negrói részről parancs adatott ki, hogy a csapatok védelmi állásban maradjanak, azaz egyik fél  se kezdjen támadást. 

Szerbia a békealkudozás dacára folytatja  hadi-
készületeit. Ki volt adva a rendelet, hogy az egész 
szerb hadsereg menetkészen álljon, s~W?goTinnál 25 
ezer főnyi  sereget-akarnak összpontosítani. Azt hiszik 
azonban, hogy a kormány e rendelete csak választási 
cselfogás,  melynek eélja az, hogy a választók száma 
— a zászló alá bivás következtében — leolvadjon s 
igy a kormány jelöltjei könnyebben győzhessenek. 

A skupstina hétfőn  ül össze ; mindjárt a megnyi-
táskor érdekes interpellátió fog  szőnyegre kerülni. 
Azt fogják  ugyanis kérdezni a kormánytól : hogyan 
kezdhette meg Törökország ellen az egyenlőtlen har-
cot a nélkül, hogy előbb legalább egy nagy hatalom 
támogatásáról biztosítva lett volna ? Az interpellátió 
nyilván oda fog  irányulni, hogy felvilágosítást  kérjen 
a Szerbia és Oroszozszág közti viszonylatról, valamint 
a sz.-pétervári kormány keleti politikájáról. 

Néhány szó erdőségeink állapotáról 
(Két közlemény.) 

II. 
Nézzük : 
Az ezon állapot előidézéBéro befolyással  volt 

okokat. Ezek: 1.) s z a b á l y t a l a n , rendezetlen 
b i r t o k v i s z o n y ; 2.) O k s z e r ű t l e n g a z d a -
s á g ; 3.) O k s z e r ű t l e n és határtalan l e g e l -
t e t é s . 

Ezei levén a főbb  okok, ezekről szóiandok rö 
viden ; s egyszersmind ezzel kapcsolatosan felemlítem 
a legszükségesebb védintézkedésoket, melyek csekély 
áldozattal létesíthetők lennének. 

Sehol sem oly rendezetlenek az erdőgazdaság 
viszonyai, mint itt nálunk Székelyföldön,  a főleg  Kézdi 
és Orbaiban ; s ép ez volt legnagyobb mérvben elő-
idézője a gondtalan, roppant erdőpusztitásnak. 

Van egy pár község ugyan, hol a birtokviszony 
szabályozása már régebben keresztül vitetett; de a 
legtöbb községben még ma is a régi zilált és szabály 
talán közösség áll fenn  ; s talán évtizedek mnlva is 
ezen állapot leend, ha a tuagas kormány közbe netn 
lépik. 

Commune bonuma levén, részint több község-
nek, részint egyes községek birtokosainak, roppant 
erdőségek — minden szabályos erdőkezelési rendszer 
és meghatározott térarány s jogosultság nélkül — nem 

vei volt elfoglalva,  midőn egy kopott öltüzékü zsidó 
nyitott be irodájába. 

Spildner kérdőleg vetette szemeit a jövevényre. 
— En Wütrz Eduárd vagyok ! — ajáolta magát 

a zsidó. 
Spildner most olyan formán  nézett rá, mintha 

mondta volna: „örvendek, de nincs szerencsém!" 
A zsidó valószínűleg átértette e pillantást. 
— Micsoda ! bát ez nem ismer engemet ? — fe-

jezé ki megbotránkozását e fölött  önmagában. 
Ugylátszik : nem ! 
— Az első francia  zászlót én foglaltam  el ! — 

szólt Würtz, mig kigyó-szemeivel fürkészőleg  leste a 
bankár arcairól szavai hatását. 

Nem csalódott. 
A bankár felugrott  holyéről: 
— Ah I Ön az a hős, ki az általam kitűzött 

jutalomra magát érdemesítette? Örvendek, hogy meg-
ismerhettem mondá barátságosan s a rongyos zsidót 
üléssel kínálta meg. 

Würtz önelégülten foglalt  helyet. 
— Tudtam, hogy megbecsül, ha egyszer megis-

mert — mormogá eközben. 
A bankár állva maradt előtte. 
— Beszélje el kérem, vitéztettét körülményesen, 

— hivta fel  udvariasan, 
— Szívesen, Bzivesen 1 — viszonzá készséggel 

Würtz, s erre egész nyiltau előadta furfangos  cselét, 
melylyel a zászlót birtokába kerítette. 

A bankár összeráncolta homlokát beszéde alatt 
s midőn elvégezte, haragosan rivalt rá: 

— egy nyomorult 1 
Würtz fölállott: 
— Tévedni méltóztatik —jegyzé meg nem min-

den szemtelenség nélkül. 
— Ön elámította hazáját 8 megcsalt engemet! 

— hallatá vádját a bankár. 
— Jehovára mondom I erre nem gondoltam. En-

gemet egy nemesebb indok vezetett akként cseleked-
nem : az — önhaszon. Nem akartam az ezer aranyat 
elveszteni, mert tessék megjegyezni, hogy éu születé-
sem óta rendkívüli előszeretetet táplálok keblemben 

Számított a jövőre egyik sem; hordta, pusztitotta kik;, 
ugy és a hogy neki tetszett ; hisz uem gátolts, sőt 
nem is korlátozta ebben semmiféle  törvény. S ép tuiut-
hogy közös volt az erdőbirtok — azért é6 abból a 
kilátásból igyekezett minden ahoz igényt tartó (sőt 
még sok esetben illetéktelen) személy minél több és 
több fát  gondtalanul letarolni: hogy, hátha a bekö-
vetkezhető birtokviszony szabályozása alkalmával, nem 
vetné a kocka, birtokába, azon letarolt területet. S 
mily okszerűtlen volt kezdettől óta e számítás. Az er-
dőbirtok szabályozása késett napjainkig, de ezalatt az 
összes közös és nem közös erdőségek tönkre tétettek 
— s most, ha osztályozás, s rendezés alá, és ezzel 
egyidejűleg tulajdon elkülönítése alá vétetnék a terü-
let — bizony sokan megvakarnák, okszerűtlen cselok-
rnényök miatt, hibás ész tartójukat. 

Hogy előbbi feltevésem  áll, azt élő tanukkal is 
be tudom bizonyítani. Epen N. községben hallottam 
egy falusi  gazdától azon nyilatkozatot: „a közös er-
dőt, bár igen messze vau, azért használja, vágja kiki 
tetszése szeriut, mivel az, a bekövetkezendő erdőbirtok 
szabályozása és osztálya alkalmával, egy pár nagy bir-
tokos tulajdona leend." Söt, mint hallottam: ép azért 
nem sürgeti az erdők szabályozását, mert azon közös 
helyen még pár évig élődhetnek. 

Elég szomorú bizonyság ez arra, hogy beláthas-
suk a kichiszemü vakság és silány kapsiságbál folyó, 
de rendezetlen viszonyainkból eredő, rablógazdaság ha-
tártalau korlátlanságát, mely mindenesetre mi előbb 
megszüntetendő volna. 

E tekii.t.;tben maga a község is hozhatna oly ha-
tározatot, mely megóvná ugy az egyesek, mint a köz-
ség közös érdekét a végpusztulástól. Minthogy azon-
ban a községek előre nem látó (tisztelet a kivételek-
nek) tudatlansága, és talán szűkkeblű féltékenysége, 
ez ellen ritkán lép fel:  a magas kormánynak kellene 
intézkedui, hathatós rendszabályok és az erdőtörvény-
nek, mielőbb életbeléptetése, és szigorú végrehajtása 
által. Minthogy pedig az állami erdöbirtokok kezelése 
miudenbeu a szabályosság elve szerint történik : cél-
szerű volna, már az erdőszeti munkálatok egyöntetű-
sége tekintetében is, ha az állam maga neveiné, gya-
korlatiig, a It-eudő megyei és községi erdőszeket, azaz 
jobban mondva : műszaki személyzetet. Csakis igy le-
hetne megérni, hogy erdőink szakértő egyének veze-
tése és gondozása, felügyelete  mellett, ismét kellő 
minőségű és mennyiségű fatö*neget  szolgáltassanak- — 
Mert mindannak dacára, hogy az erdötalaj mennyi-
ségi viszony tekintetében, Háromszékmegye ott áll, hol 
Maramaros és Zólyoinmegyék : a megyénk és nevezett 

a kedves aranyok iránt, - - mentegette magát a fur-
fangos  zsidó. 

— S ön még kérkedni tud bűnével ? ! 
— Bocsánat: nem! Engemet most is az önérdek 

vezetett méltóságodhoz, — feleié  Würtz majdnem rej-
télyesen. 

— Kezdem nem érteni önt, — vállá be őszintén 
a bankár. 

— Mindjárt meg fog  érteni méltóságod ! 
— Igazán, kíváncsi vagyok ! 
— Es én kimondhstatlan szerencsés. Legalább 

kimagyarázhatom magamat méltóságod előtt, — vála-
Bzolá a zsidó udvariasan. 

— Csak kérem a dologra ! — szólt a bankár tü-
relmetlenül. 

— Tetszik tudni: ón szegény ember vagyok! 
A bankár végig jártatá szemeit a zsidó kopott 

külsején : 
— Azt elhiszem I S aztán? . 
— En meguntam a szünteleni bolygást. Nem 

akarok egy második bolygó zsidó lenni s óhajtanék a 
nyomortól örökre megszabadulni. 

— Tovább ! Tovább ! 
— Minden bizalmamat méltóságod jóságába he-

lyezem. 
— Akkor nagyon helytelenül cselekedte, hogy a 

zászlóelfoglalási  comedia részleteiről értesített — fe-
lelte a bankár hidegen. 

— Söt ellenkezőleg. . . . 
— Hogyan? Tehát még remélhet tőlem valamit, 

mikor elámította hazáját s rászedett engemet is ? 
— Bátorkodom ismételni, hogy én csak az ezer 

dnrab aranyat ohajtottam megnyerni furfangommal.  A 
haza és méltóságod nem is jutottak eszembe. 

— Tegyük fel,  hogy igazat mondott. Ön akkor 
sem egyenes lelkületű ember, — vitatkozott a zsidó-
val a bankár. 

— Ez az, a mi nekem örömet okoz és szeren-
csét hoz 1 

— Ön ismét talányokban beszél, — mondá a 
bankár, kit a zsidó okoskodása már régóta kiengesztelt. 

— Méltóságod azonnal magérti alázatos szolgá-
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két megye íatöuaegét viszonyítva 30—40° ' külömbséget 
találunk. Ezen fatömeg  különbség oka pedig nem a fek-
vés és égalyi viszonyokban gyökeredzik (nem számitva 
be a jelen talaj elsilányodását (mert tudjuk, bogy a keleti 
Kárpátokon, s ép Orbai kerület kerületén, a hol a La-
kóca hegycsúcs is esik, a tenyészliatár legmagasabbra 
emelkedik, hanem oka ennek nézetem szeriut az, hogy 
rendszer hiány és szabálytalan gazdaság mellett hasz-
nálta és használja ezen vidék erdőségeit; mig a ne-
vezett két megyéboD, s főleg  Máramarosban, az állam 
levén a birtokos, (egyesek és községek, aránylag cse-
kély területeket birván) szabályosan és szakértők veze-
tése alatti kezelés mellett használta erdőségeit. 

Rendezetlen erdőviszonyainkból eredő gondtalan 
gazdaságnak következményei: a roppant mérvű napi-
renden levő erdöégéBek. 

További ok erdőink hovatovábbi pusztulására : a 
szabálytalan és okszerütlenül határtalan l e g e l t e t é s . 
Még mai nap sincs, legeltetési szempontból, egy köz-
ségi erdőterület is (tudtom szerint) szabályozva. 

Egy pár nagy birtokos tilalmazta területeit, de 
ez az ösBzes erdőségek területéhez képest igen cse-
kélység. 

A rablógazdaság, — párhuzamban a legeltetés 
okszerütlenségével, azon két fő  tényező, mely tönkre 
tette ezen vidék erdőségeit. Mert tudjuk azt, hogy a 
levágott famagból,  vagy sarjból születik újra. Ha a 
gyök életképes, azaz nem vénült el — levágatván a 
törzs, kisarjadzik; vagy, ba (mi mai nap ritka eset 
nálunk) koros, magottermő áliabb vágatik le, egy jó 
magtermb év után, a lehullott mag, a kellő meleget 
és napfényt  megkapván, kikel. Ha most a legelő 
marha elől a hely el nem záratik, nem tilalmaztatik, 
az össze-vissza barangolva ezen területen, részint ki-
tapodja, részint lerágja a gyenge csemetéket; s igy a 
területnek újbóli beerdősülése ritkán történhetik meg 
silány sikerrel ÍB, vagy, ha történik is. csak csenevész 
cserjés nő a levágott erdők helyébe, minek élő pél-
dáját minden lépten-nyomon látjuk. 

Ebből kifolyólag  igen üdvös volna a legeltetési 
viszony szabályozása is. Itt meghatározandó, hogy, 
moly területeken, és miféle  állatnak lehet Jegelni. 
Általában: k e c s k é n e k sehol, és semmi szin alatt 
sem engedhető szabad legelés, mert ez az erdők leg-
veszedelmesebb pusztítója; a j u h csak bizonyos ese 
tekben és korlátok közt legeltethető. Szarvasmarha, 
ló csak ott és akkor, ha a fák  tul nőtték az állat 
magasságát, s igy a CBUcsrügyet le mm rághatják. 

Egy állabban, avagy egy erdőségben a legeltetés 
mikori megkezdhetésére irányadók az ott tenyésző fa-
nemek — és pedig növekvési és életképesség — va-
lamint a szerint is, hogy mennyire képezi eledelét, 
valamely fának  lombja, egyik vagy másik állatnak. 
Általában a fenyvesekben  korábban ; a louiberdöségek-
ben B főleg  a tölgyesekben későbben (a felújítástól 
számitva 10—15 sőt 20-ik évében) lehet legeltetni. 

A legeltetés káros voltát nem tudja B nem . is 
ismeri a nép ; mert ha tudná — bizonyosan óvakod-
nék ép oly helyekre hajtaui marháját, hol friss  sar-
jadzás van. Ezen tudatlansága a népnek és a tilalom 
hiány az oka, hogy kiki, bárhol, szabadon legeltethet. 
Sőt eddig károsan gyakorolt legeltetéseiből arról győ-
ződvén meg a nép, hogy a fiatalosban  (mint mondani 
szokták) jobban lakik marhája — szándékosan hajtja 
ily helyekre. 

ját, mert én mától fogva  a méltóságos urat szolgálom 
— szólt a zsidó ravaszul. 

— Engemet ? anélkül, hogy felfogadtam  volna? 
Ez igazán furcsán  hangzik — viszonzá nevetve a 
bankár. 

— Igen, de méltóságod megszerződtethet és én 
meg vagyok győződve, hogy szolgájává fogadand. 

— Ez valóban érdekes. Ou talán kényszeríteni 
fog  arra ? 

— Jehova mindez ideig megőrzött annyi elvete-
mUltségtöl — feleié  ártatlan arcot vágva a zsidó. 

— Halljuk tehát, mi módon éri el célját ? 
— Méltóságod, amint tudomásomra esett, régóta 

keres már egy ügyes embert, kit ügyletei körül al-
kalmazhasson. 

— Nem tagadom I 
— Nos, tehát az az ember én vagyok I 
— Ön ? — kérdé felkacagva  a bankár ; — ön, 

a csaló ? Hát azt hiszi, hogy nem becsületes embert 
kerestem ? 

— Ellenkezőleg. Sőt azt is elismerem, hogy a 
csaló gazember; azonban ne tessék ez osztályba so-
rozni a furfangos  férfiút.  Én pedig az vagyok. Hajdan 
a há*borubau fényes  hírnévre tettem szert ügyességem 
által s remélem, hogy jövőben sem leendek méltósá-
god érdekében hűtlen hírnevemhez. 

A bankár a zsidó dicsekvésére elnevette magát. 
— Ön csakugyau eredeti férfiú,  — szólt vidá-

man. — Talán mégis hasznát vehetem. Mától fogva  ön 
lesz ügyleteim körül az én szemfülesem.  Tudja, miből 
áll mestersége ? 

— Mindent látni s hallani s ezekről méltóságo-
dat lelkiismeretesen értesíteni. 

— OQ mondá I — bagyá helyben a bankár. 
— Es én ígérem, hogy igazán furfangos  szem-

fülese  leszek méltóságodnak 1 
A bankár erre csak annyit felelt  : 
— Jól van szolgám ! 

* 

* 9c 
Würtz ettől kezdve legkedvesebb embere lett a 

bankárnak. Soha sem bánta meg, hogy szolgálatába 
fogadta. 

Aztán mondja valaki, hogy a zsidó nem a leg-
életrevalóbb a földön  I I 

Nézetein szerint célszerű volna az erdőgazdaság 
alapelveit, és a rendszeres crdökezelésre s erdővéde-
lemre vonatkozó rendszabályokat, a nép neveléssel, 
párhuzamban a n e m z ő t és m e z ő g a z d a s á g g a l , 
tanítani; mint egy erkölcsi szabályt. Így legalább már 
a gyermeknek is fogalma  lenne arról, hogy mi 
erdőgazdaság '? miként kell az erdők fatömegét  óvni, 
mint megbecsUlhetlen anyagot, a rosz gazdáskodástól ? 
s mily gyakorlati eljárás mellett lehet és kell, fel  és 
kihasználni erdőink tatömegét ? 

IHUBÍOSUS ugyan ezen eszmének még feltalálása 
is ; azonban tekintve a célt, a mire ez eszme irányul, 
s tekintve az eredményt, mely ezen gyakorlat által 
bizonyosan eléretnék : valóvá Ienn6 a praxis által 
mi egyelőre illus'onak látszik. Nagyon csekély fárad-
ság ós áldozattal, egy egész vidék jóllétét lehetne meg 
alapitani. Erre pedig nálunk még kevés gond fordi-
tatott, mindannak dacára, hogy pusztulunk, szegénye 
dtlnk. Napról-napra hanyatlik népünk anyagi életere 
(aránylag csekély levén mezőgazdasága) s ezzel pár-
huzamban növekszik a szegénység és a mi fő,  s nem-
zet gazdaságilag és társadalmilag egyaránt káros — a 
nép kiváudorlás. S mi ennek oka 2 ha nem a tulsza 
parodott lélek számból kifolyó,  munka és kereset nél-
küli szegénység ? I 

Ha pedig rendszeres erdó'kezelés mellett, erdőin-
ket a szabályosság elve szerint berendezzük, s igy 
növeljük : akkor oly terményeket hozhatunk létre, me-
lyeknek alapján már tervbe vett, de jelenleg majdnem 
kivihetlen faiparág  nyilna meg vidékünkön, mely eze-
reknek adna keresetmódot és igy élelmet 

Csakis szabályos erdőgazdaság üzése mellett ér-
hetjük el azt, hogy haszon és müfatermelésUnk  áldá-
sos legyen, mert csak ezek értékesíthetők, részint mint 
nyers, részint mint durván idomított kereskedelmi cik-
kek, kielégítő eredménynyel. Faipar ttzés mellett a 
munkás nép, nemcsak nyárban, de télben is kapna 
munkát, foglalkozást  tisztességes bér mellett; holott 
csekély mezőgazdasági munkáink mellett télben sem-
mittevéssel, sőt mi társadalmilag és egyéni tekintetben 
is káros — gyakori összegyülekezés mellett dorbézo-
lással, s e r k ö l c s r o n t ó társalgással tölti idejét. 
Sokan más, idegen országban keresik meg azt, mit 
mi is megadhatnánk nékiek ; ha csekély áldozatunkat 
a jólét oltárára felajánlani  nem sajnálnók, vagy is 
több módunk lenne hozzá. Ezen jövedelem pedig sza 
purodnék rendszeres erdőgazdaság mellett. 

Cseh Pál, végzett erdősz.*) 

A szegény körjegyző. 
Ny én, 1877. február  11 én. 

M o t t ó : Foszd meg tol látó! a mftdarat, 
a nem repül. 

A községi közigazgatás javítása körül 1867 óta 
sok minden történt. 

Mig — kivált a korjegyző — legkisebb előny-, 
de sőt elibmerÓBben sem részesül, addig csoportjában 
mindenért őt vonják felelősségre. 

Végrehajtói erő nélkül felelős;  nrisum teneatis." 
Ha imádkozik a többnyire teljes Írástudatlan s 

nevét leírni tudó, de állomásától távollevő, segitni 
képtelen közegei előtt, nincs eredmény ; ha keményen 
veszi, ott a fegyelmi  eljárás „Damocles kardja", mely 
szolgabírói, megyei, kir. törvényszéki, adólelügyelői, 
adóhivatali sat. dorgatoriumokban függ  szerencsétlen 
feje  fölött. 

De hogy is felelhet  meg hozzám hasonló hely-
zetben lévő körjegyző 43 «-zer hold területen elszórt 
5975 lélek primitív és néhány hatalmas pseudo okos-
kodása, az ügyeket folytonosau  gombolyitó zavarok 
közepette azon 24 órás rendeleteknek, melyeknek 
még, ha a körjegyzői iroda villanytelepekkel lenne is 
ellátva, phizikai lehetetlenségnél fogva  elég nem té-
tethetik. 

Mert hiszen csakis az 1876 ik évi XV. t. c. elég 
dolgot ad ezen csoport primitív collatorai mellett. 

S mert hogy ez igy van, addig, mig ezen cso-
port körjegyzője mult évi 2610., 1575. kir. adófel-
ügyelői, 8 több megyei közigazgatási bizottsági tisz-
telt rendelet él telmében a fenntisztelt  törvény végre-
hajtása körül el van foglalva,  hogy felelhet  inog a fel-
sőbb rendeletek kihirdetése, megmagyarázása, sokszor 
lemásolása, ellenőrzése, gyűléseken elnök, tollvivő, 
előadó, határozatok kiirója, kihirdetője, községi birás 
kodús-vezetö, végző, iutéző, másoló, számadás, ellen-
őrzés, megkészitéb, költségvetés, róvatalok számos ké-
szítése, leltározás, gyámi eljárás, iskolázás, ujonejzás, 
egészségügy, mindenfelől  számos megkeresésre intéz 
kedés s rendkívüli számban havonkint beadandó ro-
vatos kimutatások — kellő időben leendő pontos kö-
telmének, 8 mig felteszem,  Büdzavámou kir. adóvégre-
hajtáson van, addig ki végzi a végrehajtást Nyénben, 
Bodolán és Márkoson, ki végzi ezernyi ezer hivatalos 
és egyesek ügyes bajait ? mert a ki fizet,  méltóbban 
követelheti meg, mint bárki más. 

Mig a rendes hivataloknál reggeli '1,8 tói 12-ig, 
'1^3-tól 6-ig kell a legszigorúbb ellenőrzés mellett is 
működni s addig is jut pár perc tollat rágni, s van-
nak hivatalok, hová csakis divatból járnak fel  — ad-
dig a szegény jegyző, ki bizony 10 előtt sohasem fek-
hetik le, reggeli 7 órától este 10 — 11-ig az asztalnál 
görnyed, vagy egyik vagy másik falujában  capacitálja 
Bokbcszédii principálisát s midőn székhelyére érkezett, 
egy csomó rendelet, melynek fele  roszalás, készíti elő 
étvágyát. 

Kivált a mult év végén eső módra hullott a 
„meghagyatik" és sokszor egy tárgyban kétszer-há-
romszor is kellett ugyanazon munkát összeállítani. 

No de leirok egy napi krónikát a béketűrő ol-
vasó engedelmével: 

*) Kérjük minél gyakrabban irni. S s e r k . 

Heggel, ahogy irodámba lépek, már vár 10—12 
panaszos, kik közUl mindenik első akar lenni s olyan 
lármát csapnak, hogy csakis ennek köszönhetem azon 
időt, melyet fordíthatok  az este elkészített posta elin 
ditására. 

A postát elindítván, hívnak kávézni, de nem mo-
hetek, megint hivuak, ekkor sem mehetek, idehozzák 
s megiszom hidegen, mert mérsékletre van szüksé-
gein. Kezdem a kihallgatást, melyhez ha gyakorlatom 
nem volna, eltartana délig. S mi az eredmény ? Mind 
a 12 egyéu oly ügyben jött, mely nem tartozván kö-
römhöz, csakis tanácscsal szolgálhattam. 

Ezt elmondom tízszer s mégsem tágitnak, sőt 
vau példa reá, hogy törvényszéki jogerőre emelkedett 
ítéletre kiiuoudott határozatom : „hogy ezen segíteni 
már nem lehet!" nem nyugtatja meg; mert mint ö 
véli és tudja „csak a körjegyző ur nem akar, de se-
githetno rajta" t. i. hogy megsemmisítse. 

Már most dolgoznám, de akkor jő más s megint 
más mindaddig, mig a posta megérkezik s hívnak 
ebédre. 

Az ebédre hívás kétszer és háromszor is megtör-
ténik s már most nem tudom menjek-e, vagy kibont-
sam a postát ? A jegyző találékony : viszem magam-
mal s míg a levest kanalazom, balkezemmel felbontom 
a postát s engedelmükből egy kis újságot szívók ma-
gamba s ha pl. a trieszti demonstráció, Midhat bukása, 
a keleti kérdés muszkás megoldása, vagy a féle  haza-
ellenes ceglédi tüntetés jő elő, akkor levesem elhűl ; 
de megeszem hidegen, inert hidegvérro van szüksé-
gem. Elmerültségemből nőm ébreszt fel,  hogy az iro-
dán várnak ; tehát mennem kell ; megyek s rendez-
ném a „meghagyatik"-okat, de baj vau, mert Bodolán 
rüliös lovak, Márkosou verekedés, lopás s biró-ellen-
szegülés, Bodzavámon a direktor é« rom. katli. pap 
között egy kis félreértés,  az illetékkiszabási hivatal 
birtok-bizonyítvány kérése, adóügyi jelentés 24 óra 
alatt, statistika forduló  postával, Komte Mária panaszol, 
hogy több adóval van megróva, mint kellene, K. ur, 
M. ur, D. ur adóssága behajtását sürgető kérése jelen-
tetvén be, először abban kell intézkednem Mig ezt s 
pár emberrel végzek, este van. 

No gondolom magamban dolgozom : adóelőírás, 
számadás, jelentések fogalmazása  s tisztázása más 

apra leendő intézkedés tárgyában majd lámpánál I 
Ezen gondolat megnyugtat, készíttetem a lámpát 

s vigasztalom a még nálam levőket, hogy holnap majd 
tán segítünk a dolgon. 

Magamra maradva kezdem válogatui, melyik sür-
gősebb, de hát iniud sürgős s így nincs más hátra, 
mint: sorsot huzui, úgyis ki van húzva a tszegény 
jegyző s panává ítélve. Kijö a „munkaerő-kimutatás" 
megkészitése, de hál hol marad a kir. adó, marha 
kataszter, A. B. tábla, apró táblák, közköltség, tűzoltó-
szerek, régi és uj erdő adórovatai, föld  kataszteri 
rovatai, végrehajtások, végzések elrendelése, hátrálék-
kimutatáB, számadások készítése, iktatás, fogalmazás, 
jelentés, cimzéa és isten tudja még mi ? 

Este '|,7 óra. Kezdődnek a gusalyasok, utcai ki-
abálás, dalolás, mely lármának is beillenék. „Ezt igy 
értük" mondják s legyen bátorsága a jegyzőnek, kit 
sem a nép ucm szerethet, (mert csak mégis kell ten-
nie valamit, sőt az adóért pláne exequalni), sem fe-
lülről nem védaek, hogy is védjék akkor, midőn még 
congressust is mert tartani s taláu a respublikát is ki-
kiáltja. Szegény hazám még szegényebb politikája, 
csendet tartaui, tartatni. Vagyis 6000 lélek helyett 
dolgozzon és goudolkozzou is, midőn sehol semmi vi-
gasza, ha csak neiu u felfüggesztés. 

Azután nagy kedvetlenül előveszi nem a sors 
által kitüzöttet, hanem az adóügyet és végzi—végzi ; 
mert istenemre ez is elég lenne 400 frt  fizetésért! 

Jó éjt 1 
Ezért üdvözlöm Nyéu község azon indítványát, 

bogykülönjegyzőt szándékozik engedélyeztetni magának, 
legl'enncbb Márkost vévén maga mellé; mert tisztelet u 
hazánk ügyeit intézőknek, de segéd nélkül — mit pe-
dig a nép szavazatja ellenére megtagadni méltóztattak 
— ily nagy és ilyen primitív miveltségü nép lakta cso-
portban egyetlen, bár mily képességű és szorgalmú 
egyén a felsőbb  kívánalmaknak eleget nem tehet. 

Én már harmadik körjegyző vagyok e csoport-
ban (de szinte negyedik lettemj, s merem állítani, 
hogy a körülményeket senki jobban nem érti, nem 
tudja s mégis ha házamat és kereskedésemst 4 évre 
kiadthattam volna, lemondanék; legyen boldog más, 
de ha tud, s nem szeretném egy év múlva bőrében 
lenni, azonban üldöztetést sem Benedek, sem más-
tól nem tűrök s mig erő kezemben nincsen, tőlem 
végrehajtást csakis erkölcsileg kívánhatnak ; erkölcsi-
leg hatni pedig itten nehéz. Sapienti satis. 

Tehát: írnok, írnok és írnok kell, ha eredményt 
óhajtanak ; vagy teremtsenek embert, ki legalább íniu-
den községben becsületesen kezelje ezen szegény nép 
véres verejtékét s mentsók fel  a jegyzőt folytonosan 
a régi büuök bűnbakja, a collectorok zsandárja, a bí-
rák kalapácsa szomorú szerepe alól. 

Felhívom tisztalt kartársaimat: mutassanak élet-
jelt magukról, hiszen tán minket sem a gólya költött, 
s hazáuknak csak ugy szolgálhatunk kívánt sikerrel — 
ámbár Háromszékmegye régi területén minden harma-
dik egyén jegyzőképes — ha egyetértünk ; mert „si 
fractus  illabatur orbis" KÓSa, 

körjegyző. 

Még egyszer a Haromszéki takarék-
pénztárról. 

Sepsi-Szentgyörgy, 1877. febr.  25. 
A .Nemere" folyó  óvi 12. számában a közérdek-

lődés tájékoztatása kedveért köiöltetvén az igazgató-



ságnak egy a belügyi kezelésre vonatkozólag hozott ha-
tározata, ezan közlés és a jogtanácsosnak szemébe mon-
dott hanyagság, ugy látszik, hogy leggyengébb olda-
lát érintette érdekelt jogtanácsos urnák. 

Mert a „Nemere" 3-ik számában csak kitűnő jo-
gász által gyakorolható irálylyal és közönséges felfo-
gású ember által meg nem érthető nyelvezettel keser-
ves jajveszékelés közt „párbajra !", „ki a sikra !" ,,or-(?) 
vadászatra!" hivja ki annak közlőjét s bepanaszolja 
magának az igazgatóságnak, ezen panaszos kérelemre 
az igazgatóság és felügyelő  bizottság következő ha-
tározatot hozott : 

J e g y z ő k ö n y v . 
Felvétetett 1877. év februárhó  17-én a „Három-

széki takarékpénztár igazgató 03 felügyelő  bizottságai 
által a pénztár helyiségében tartott gyűlésen. 

Jelen voltak : Bogdán András, Seethal Ferenc, 
Antal Zsigmond, Mélik Kristóf,  Kupferstich  József, 
Nagy Károly, Gyárfás  Sámuel, Turóci András, Cnutak 
Péter. 

2) Előterjesztetik jogtanácsos Kelemen Lajos ur 
kérelme, melyben a „ N e m e r e ' ' idei 12-ik számában 
levő közlemény közlőjének nevét kipuhatolni, illetőleg 
kinyomozni kéri. 

H a t á r o z a t , 
Mi az igazgatóság határozatának közlését illet' : 

a takarékpénztár közérdekű és nyilvános társulat lé-
vén, mint ilyen határozatain »k közlése sérelem tá1 '-
gyát nem képezheti, azon határozatot pedig az igaz-
gatóság és felügyelőség  most is magáévá teszi. Mi a 
közlemény többi részét illeti, személyes kérdés lévén, 
nem tartja magát hivatva a beavatkozásra, nem ké-
pezvén az a határozat tartalmát. 

3) A bérleti szerződésre vonatkozólag határoz-
tatott: A helyiség beszerzödése, ha bárki kezén elté-
vedett volna is, újból szerkesztendő és két példány-
ban beadandó jogtanácsos ur által. 

4) A cég bejegyzésre vonatkozólag határoztatott: 
Megtörténhetett a cégbejegyzés ; azonban még átszol-
gáltatva nincsen a vezérigazgató ur jelentése szerint; 
azért felhivatik  beszolgáltatni. 

Mai jegyzőkönyv jogtanácsos úrral másolatban 
közlendő. 

Uj bizonyítéka annak, hogy az igazgatóság érzi 
a reábízott közvagyon kezelése körüli felelősség 
súlyát. 

A jajveszékelő jogtanácsos urnák pedig szolgál-
jon okulásul, hogy a takarékpénztár ügye nem privát, 
hanem a publikumot s különösen a részvényeseket ér-
deklő közügy; hogy az igazgatóság határozatait, be-
tekinteni és tisztviselők működését figyelemmel  kí-
sérni, a kezelést elleuőrizui és végül a felelősségre 
vonás jogával élni, minden részvényes illetékes 

Azt látom, miszerint a jogtanácsos ur igen érzé-
keny tetteinek, azaz helyesen mondva hanyagságának 
nyilvánosságra hozataláért, de hiába ! a takarékpénz-
tár nyilvános intézet. Ön pedig annak szavazattal 
választott tisztviselője. 

Végül higyjék el, ezen felszólalásnak  a nyilvá-
nosság ezen gyakorlatának is van valami haszna ; ré-
szemről ugy találom, hogy ez uton jött a közönség 
tudomására annak, miképen közel egy évi fennállása 
óta az elfogadott  s kijavított alapszabályok még nin-
csenek készen ; hogy a a cég-bejegyzés több ezer frt 
kezelés és százakra menő hitelmüvelet kötés után sem 
volt kieszközölve; hogy a takarékpénztár helyisége 
csak a tulajdonos és a kibórlő részvényesek közti bi-
zalom által, de szerződésileg mindeddig nincs biz-
tosítva. 

Megtanultuk, hogy mind ennek oka miben és ki-
ben rejlik; hogy az igazgatóság maga is megsokalta 
ezen ráklábon-járáBt ; hogy a felszólalás  és határozat 
nyilvánosságra hozatala kiválólag sértett valakit. Es 
ez a valaki Kelemen Lajos, ki a „Nemeré" ben oly 
szép stylusban és szakértelemmel világította meg e 
kérdés homályos oldalát, hogy most mindenki bele 
látbat, mint a napba. 

Mindenekfelett  pedig azon hitet ébresztetette 
bennünk, hogy ezután több lelkiismeret gyakoroltatik 
a takarékpénztár eddig elhanyagolt egyes ágainál, hogy 
az igazgatóság ezután is éber figyelemmel  és szemé-
lyes tekintetek mellőzésével fog  eljárni s meg lesz en-
gedve ezután is az érdekelt közönségnek saját vagyona 
kezelése felől  tudomást szerezni még akkor is, ha ez a 
jogtapácsos urnák nem tetszenék. 

Egy részvényes. 

Vidéki levelezés. 
Korszakot alkotó eseményről szólunk, mely föl-

forgatta  a polgári és társadalmi rendet, eltörölte a 
polgárjogokat, idegennel cserélte föl  a népszokást, 
meglázitotta a fegyelmet,  aláásta az erkölcsiséget, ki-
gúnyolta a jobb hitet, szóval, mely összefűzte  az ocs-
mii-iyságok azon láncolatát, melyre undor nélkül nem 
lehet visszagondolni. 

A megpróbáltatás, a végitélet nagy napja volt 
ez, mely pillanat alatt századok nemes munkáját sem-
misítette meg. 

Lassú, ünnepélyes volt a készülődés, a csapás 
rá annál váratlanabb és megrázóbb. 

Piczinyke sötét foltok  tünedeztek a felhőtlen 
égen kezdetben, egy-egy darabka felhőfoszlány  úszott 
a gyér levegőben csak. Aztá i előált egy förtelmes 
fergeteg,  B az önnzehordta, r a k á s r a gyűr te .1 t e n y é r n y i 
rongyokat. S a mikor igy egy félvilágot  rémületbe 
ejtő felhőtömb  verődött össze, a vihar elült, hogy egy 
hatalmasbb urnák adjon helyet. Iszonyú dördűlet hang-
zott végig, mely megrázkodtatá a vén földet,  mintha 
sarkaiból akarta volna kiforgatni.  Ezt egy végtelen 

jajkiáltás követé; „az ország egyik bércfalától  a 
másikig verődött az vissza, s midőn másodszor vissza-
tért, már nem volt jajkiáltás, hanem harci riadó !" 

Az édes otthon néma lett, a puha lágy fészek 
kiürült s a kitűzött zászlók környéke megnépesült. 

A tehetetlen vén apák lángoló szónoklataikkal, 
a gyenge nők villámoB szemeikkel, B a hazaszeretet 
gyémánt könyeivel elmentek lelkesíteni. Ha lett volna 
kit. Üres volt minden fészek. 

A férj  odahagyta hitvesét, az ifjú  megvált sze-
relme tárgyától; a vőlegény kardot övedzett s elment, 
menyasszonya csókja még meg sem sem hült ajkain; 
a 14—15 éves gyermek elszakadt az anyai kebelről 
s az anyakönytő 1 nedvesen még beállt a sorompóba. 

Egy szerencsétlen aggot útjában ért a vészhang. 
Kimerülten ült egy útszéli kövön. Ne íéz útról jött 
szegény, nem birta tovább vonszolni fáradt  tagjait. Itt 
hallá meg a rémhirt : a haza, a szabadság veszélyben! 

A görnyedt alak egyszerre kiegyenesedett, a ron-
csolt tagok megifjultak,  ruganyossá váltak a szent 
hazaszeretet delejes villanyfolyamától,  és a csak per-
cei előbb tehetetlen agg egy vigságában megőrült 
gondolat gyorsaságával futott,  szaladt, hogy ő is ott 
lehessen a haza védői között. Még el sem búcsúzha-
tott családjától! 

A második hajnal harctüze lángitott arcok vissz-
sugarától vállt vérvörössé. 

A második napon már egy beláthatlan hadtest 
állt ütközetre készen. 

Mily gyönyörű volt a rögtönzött hadsereg ! 
Mintha Ilias és Niebelungen hőseinek lelkei vol-

nának csatarendben ! A sebesröptü phantasia hatalmas 
alakjai megtestesülve ! 

Mint egy félisten  állott mindenik a glédába, sze-
mében erő és bátorság visszfényével,  szivében hős el-
azántság s hazaszeretet büv hatalmával, és szivökben 
éa szemökben a varázserejü jelszóval : „haza ós sza-
badság." 

Haza és szabadság ! Bűvös-bájos szent szavak ! 
Lázas dobbanása minden nemesen érző szívnek ! 

Oh arany szabadság, ég drága szülötte, isteni 
ajándék! te az aggnak végreménye, az ifjúnak  sziv 
verése, te a hősnek gondolata, te az élet lényes napja, 
te leírhatatlan büvvarázsl miért, hogy ki nem vivha-
tának azok az érckarok?! 

Pedig hogy harcolt mindenik ! Mintha ugy „kor-
nak, egy eszmének győzöline" fűgött  volna minden 
csapástól. Mintha az az egyetlen csapáí döntött volna 
haza és nemzet sorsa felett  I 

És mégis ott kellett veszniök ! 
Hitvány poltronok zsoldba szegődött lelkiismerete 

ásta meg u sirt nekik. 
Kiket megkímélt az ádáz harc bősz daemona, 

részint kinos fogságra  jutottak, részint öngyilkosokká 
lettek. Nem bírták elviselui a haza szégyenét. 0: t 
vérzett el jórészök a barcmezsjén, dicsőn, vitézül. 
Altató daluk a zugó szél, siratójuk az éj harmatja volt! 

Poraik elvegyült a küzdhomok porával, csont-
jaikat széttaposta az idő szilaj paripája. Fájt nekik, 
hogy évtizedekig ott heverték takaratlanul, jeltelenül I 

De dicső nevök nem veszett el ! a szél a hir 
szele széthordta a világ minden részébe, hogy éljen 
az, mig ember él a földön,  mind az időknek végéig-
len. Hogy legyen minden egyes szentelt név a késő 
utókor propaganádja ! 

Mig a hü honfiak  távol a békés családi tűzhely-
től, a haza és szabadság istenének oltárán önvérök-
kel, vagy rabszíjra fűzve  nehéz tömlöcön kinaikkal I 
áldozának : a tűzhely körül nagy változás történt. 

Alig pár nappal azután hogy a sasfiak  szétröp 
pentek, ismeretlen kakuktojásból keltett porontyok lo-
pództak a védtelen fészekbe.  Könnyű lovascsapatok 
érkeztek meglepő gyorsasággal a kisded faluba,  neiu 
kis rémületére a gyászos asszonynépuek. Nem tudták 
elgondolni, mi szándéka lehet e talpig fegyveres 
csapatnak. 

Kétségbeejtő gondolatokkal futkostak  ide s tova 
s aggódva kérdezősködtek egymástól. Ártalmatlan cir-
káló csapat lesz, vagy talán egy nagyobb hadoszlop-
nak avant-gárdája, egy óriási fő,  mely utáu kimért 
távolban hullámzik a tömör test-derék, vélekedtek az 
agg férfiak;  s csak azért vették utjokat e táj leié, 
hogy az erdőn keresztül hamarább jussanak a paran-
csolt helyre. 

Talán félelmes  ellenség, mely kirabol, fölgyújtja 
falvánkat,  minket nehéz rabságra hurcol, vagy lánd-
zsája hegyes élére tűzi testüuket, rebegék baljóslatú 
arccal az ;iljedős asszonyok. Az egyik egyet, a má-
sik mást mondott, rémesebbnél rémesebbet. 

A találgatásoknak azonban egyszerre vége sza-
kadt, a mint két durva kinézésű lovas oda termett s 
röviden és katonának dicsőségére váló gorombasággal 
tudtul adák, inkább jelek mint beszéd által a rémült 
népnek, hogy e helyen akarnak maradni s azonnal 
szállás és élelemről legyen goudoskodva. Még csak 
ez hiányzott, hogy a rémület a kétségbeesésig foko-
zodjék. A tudat, hogy e marcona alakokkal egy ke-
nyérre kell Bzorulniok, hogy az ő akaratukat parancs 
— az ő szeszélyüket törvény gyanánt tekinteni, el-
szédité őket. 

Készebb lett volna mindenik az istenitéletek, 
ordaliák vérfagylaló  kinai között meghalni, mint egy 
fedél  alatt élni, ha percig is, avval, kiről tudta, hogy 
ellenség inkább, mint jó barát. 

Mit tegyenek hát ? ! 
Ellentállásra gondolni sem lehetett, menekülni ? 

hogyan, merre ?l 
A faluból  minden kiutat elzárt a kémkedő elő-

vigyázat. 
S ha sikerült volna is valahogy kijátszani a ki-

küldött sbierrek kémügyeimét, tvajjon nem volt-e 
minden árok, minden bokor gonosz fegyver  takarója ? 

A legkinosabb aggodalmak között tántorgott haza 
a kábult csoport. 

(Folytatál kBv.) 

I n t e r p e l l á t i ó . 
Háromszékmegye Orbai járásköri tanitó egylet 

ugylátszik nagyon hosszú vakációt kapott, mert sem 
az őszön, sem a tdlcn ez idő szerint nem volt gyű-
lése, minek oka valószínűleg abban rejlik, hogy t. el-
nöke még nem felejtette  el azon csapást, mely őt vé-
letlenül szivén találta volt. 

Tudva azt, hogy mennyire Bzűkséges paedagogiai 
szempontból évenként mentől több, de legkevesebb 
2—3 gyűlést tartani, nem mulaszthatom el az ügy ér-
dekében megmondani a tisztelt elnök uruak, hogy 
eddigi mulasztása épen nem nevezhető bármely szem-
pontból véve fel,  helyesnek és raéltányolhatónak. 
Carpe diem, quam hora ruis! 

Ebből kifolyólag  bátor vagyok kérdeni a tisztelt 
elnök urat: mikor méltóztat felébredni  melancholiájá-
ból ? fel  tetszik e kelni? s ha fel  — szándékozik-e és 
mikor az orbai tanítókat gyűlésbe meghívni ?„ 

Kérdi egy tanitó. 

I r o d a l o m . 
„Imák és beszédek." Elmondattak az unitáriusoknak 
1876. augusztus 27-ik és 28-ik napjain Árkoson tar-

tott zsinati közgyűlés alkalmával. 
Ezen becses lap t. olvasói előtt kedves köteles-

séget vélek teljesíteni akkor, midőn a fenn  emiitett 
zsinat most már nyomtatásban megjelent imáiról és 
beszédeiről, habár röviden is megemlékezem. 

Még most is eleven emlékünkben vannak ezen 
zsinat élményei, még most is tart a hatás, melyet e 
zsinat minden mozzanatában a jelen voltakra gyako-
rolt, keblünkben még viszhangzik ama varázshang, 
melylyel az ifjú  szónok ugy meg tudta hóditni az 
é s z t és s z i v e t egyaránt. Avagy ki ne emlékeznék 
meg, kit nein lepett volna meg ama zsinati beszéd, 
melyről, az ifjú  szónokát tekintve, előre az idegen 
hallgatóság u^y vélekedett: hogy hallani fog  egy hi-
potesissel teljes ifjúi  ábrándos beszédet, s mely 
ellenkezőleg a tudományos meggyőződéstől a vallásos 
hitig, a bölcselet abstrakt tételeitől a költészet emel-
kedettségéig oly megragadó alakban tárult a hallgató-
ság elébe; s mely beszéd után a más felekezetűek  ia 
azon meggyőződéssel távoztak a templomból: hogy 
az ifjú  szónok egy tudományosan készült jeles tehet-
ség, az unit vallásos hitelelvek pedig nem korlátol-
tak, hanem magában foglalja  azon culturáüs, humános 
elveket, melyet a jelenkor vallás különbség nélkül 
elfogadott,  vallások alapját és erősségét a tudomány 
igazságai és az általános szeretet képezi, távol minden 
emberi hozzáadástól. 

Vagy ki ne emlékeznék azon apostoli alakra, 
azon ihletett szónokra, kit ezen zsinat a püspöki mél-
tósággal tisztelt meg; a jelen voltak közül ki feledte 
volna el azon ritka jelenetek egyikét, nijlyet a püs-
pöki {székfoglaló  beszéd ^alkalmával tanuja volt? 
Mint egy kedves álomkép, ugy tűnik fel  a mjltból a 
perc, melyben az egyszerű pap szónokká alakul s át-
szellemült arccal megkezdi beszédét. Szól és hangja 
átjárja a sziveket, a hallgatóságot magával ragadja; 
most a mult emlékein, sötét napjain mereng s min-
denki vele együtt könyet szeutel a gyásznapoknak, 
m»jd a jövő felé  tekint, s reményre hangol. Mindenki 
együtt érez, együtt busul, együtt örül, együtt sir a 
szónokkal, s lélekzetet is csak akkor vesz mindenki, 
midőn a testileg gyeugélkedő szónok uj erőt venni 
egy kissé megpihen. 

Most már ezen kedves napok eltűntek, csak em-
léke maradt fenn;  de az ott elmondott elvek, igazsá-
gok, azon remek müvek, melyek irodalmunkban min-
dig kiváló helyet foglalnak  el, nyomtatásban a művelt 
olvasóközönség elé vannak bocsátva, s a ki elolvassa 
azokat, a legkedvesebb és tanulságosabb pjreeket 
szerez magának. 

Ezen müvek birálatába nem bocsátkozom, ré-
szint azért, mert inkább hatása alatt vagyok, semhogy 
elfogulatlan  ítéletet tudnék hozni, részint mert a „K e-
r e s z t é n y m a g v e t ő"-ben már megjelent a bira-
lat, melyről csak annyit mondhatok, hogy emelkedett 
és tudományos szempontból nem marad a beszédek 
megett. 

E füzet  is, melyről a „Hon" oly szép ismertetést 
közölt, sőt kivonatosan közölte is abból a : „Külföldi 
tanügyi mozgalmak" cimü részt, méltó a figyelemre  s 
magvas tartalmáért az elolvasásra. 

L e g ú j a b b . 
Febr. 24. Az osztrák pártok hajlandók Herbst-

nek azon indítványát elfogadni,  hogy a részletekre 
nézve fentartván  a pártok szabad elhatározásukat, a 
kormány általános javaslatait elfogadják,  de azon ki-
kötéssel, hogy az alkormányzók kinevezése felett  rosz-
szalásukat jelentik ki. 

A kormány kinevezése a jövő héten történik, az 
országgyűlés pedig csütörtökön ülést tart. 

Schattp negyvennyolc társával a főtanácsba  ki-
nevezendő tagokról szóló indítvány elvetését fogja 
indítványozni. 

Konstantinápolyban már szövegezik a Szerbiával 
létrejött békekötés zárjegyzőkönyvét. A szerb önkény-
teseket Belgrád hatósága felszólitá,  hogy 3 nap alatt 
távozzanak haza. 



Belgrádban a commnnisták kitűzték a veres 7átzloi 

Horvátország Magyarországtól külön akar meg-
jelenni a párili világkiállításon. 

Konstantinápoly, febr.  24. Az „Agence Havas" 
jelenti: Mára várják a porta és Szerbia közti végle-
ges megegyezés létrejöttét, Szerbia elfogadja  a már 
tett garanciákat, de a zsidók egyenjogositására s a 
Nándorfehérvárba  küldendő török diplomáciái ügy-
nökre vonatkozó pontok nem fognának  a konvenció-
ban érintetni. Tíz nappal a békeokmánynak a skups-
tina általi ratifikációja  után a török csapatok el fog-
nák hagyni a szerb területeket. A montenegrói dele-
gáltakat péntekre várják ide; a defensiv  magatartás 
ránti parancsok kedden bocsáttatnak ki. 

P I A C I ÁRAK. 

V E G Y E S 
— Kimutatás azon pénzbírságokról, melyek az 

1876 év folyama  alatt Háromszékmegye területén levő 
kir. járásbíróságok és közigazgatási hatóságok által 
kiszabattak, behajtattak s a megye házi pénztárába 
beszolgáltatván a megye közgyűlésének mult évi jun. 
13-án hozott határozata értelmében a háromszéki ta-
karékpénztárba az alább megnevezett községek neve 
alatt elhelyeztettek. 

Aldoboly 12 frt  15 kr. Angyalos 8 frt  86 kr. 
Albia 10 frt  12 kr. Alcsernáton 27 frt  33 kr. Almás 
6 frt  7 kr. Altorja 33 frt  46 kr. Arapatak 3 frt  4 kr. 
Barátos 17 frt  20 kr. Bélafalva  24 frt  29 kr. Besenyő 
22 frt  36 kr. Bikfalva  68 frt  82 kr. Bita 5 frt  6 kr. 
Bodok 10 fit  12 kr. Bölön 10 frt  12 kr. Cófalva  15 
Irt 20 kr. Dálnok 54 frt.  65 kr. Dobolló 30 frt  36 kr. 
Egerpatak 31 frt  40 kr. Eresztevény 10 frt  12 kr. 
Felcsernáton 19 frt  75 kr. Feldoboly 41 frt  5 0 kr. 
Futásfalva  25 frt  36 kr. Gidófalva  27 frt  35 kr. Ika-
falva  5 frt  6 kr. Kéadi-Martonos 15 frt  20 kr. Kilyén 
6 fri  8 kr. Kis-BoroBnyó 11 frt  13 kr. Komolló 1 frt 
2 kr. Kovászna 9 frt  11 kr. Kökös 22 frt  36 kr. Kő-
rös 22 frt  26 kr. Kőröspatak 8 frt  10 kr. Kurtapatak 
3 frt  4 kr. Lemhény 36 frt.  43 kr. Lécfalva  25 frt  36 
kr. Lisznyó 38 irt. 47 kr. Maksa 46 frt  36 kr. Már-
kosfalva  21 frt  25 kr. Mátisfalva  5 írt 6 kr. Nagy-
Borosnyó 63 frt  85 kr. Nyújtód 5 frt  6 kr. Oltszem 
36 frt  45 kr. Osdola 10 frt  12 kr. Páké 2 frt  3 kr. 
Papolc 3 frt  4 kr. Peselnek 10 frt  12 kr. Pólyán 19 
frt  23 kr. Réty 32 frt  46 kr. Sepsi-MartonoB 5 frt  6 
kr. Szacsva 42 frt  50 kr. Szászfalu  10 frt  12 kr. Sze 
merja 19 frt  26 kr. Szentgyörgy 43 frt.  Szt.-Katolna 
25 frt  30 kr. Szentkirály 33 frt  40 kr. Szentlélek (k.) 
59 frt  76 kr. Szotyor 6 frt  8 kr. Szörcse 3 frt  4 kr. 
Tamásfalva  6 frt  8 kr. Telegd 5 frt  6 kr. Uzon 37 
frt.  45 kr. Zalán 20 frt  25 kr. Zágon 20 frt  26 kr. 
Egész összeg: 1309 frt  97 kr. 

Sepsi-Szentgyörgy, 1877. febr.  5. 
Alispán helyett: 

H o r v á t h L á s z l ó , C s a b a i L á s z l ó , 
főjegyző.  főszámvevő. 

** Gyárfás  Albert bukuresti ref.  leikési febr 
20 án tartotta esküvőjét V e r e s s Ilona urhölgygye-
Cservenben. Az esketést közszeretetben állló lelké 
szűnk F ü l ö p Géza ur végezte. Vándory Lajos in-
dítványára ez ünnepélyen gyűjtés rendeztetett a sepsi 
szentgyörgyi ref.  templom javára s begyült 187 frank 
és 40 bani. Fülöp Géza lelkész hosszasabban időzött 
Bukuresiben s mult vasárnap a reformátusok  templo-
mában közkívánatra egyházi beszédet tartott. 

— Nyilvános köszönet. Örömmel vessek ma-
gamnak alkalmat arra, hogy a háromszéki „Erzsébet" 
árvaleánynevelö-intézet és k.-vásárhelyi „Stephánie 
menház javára f.  hó 10-én rendezett táncvigalom sí 
keréhez járuló alábbi derék nőknek odaadó buzgó fá-
radozásaikért és nemes áldozatkészségükért nyilt kö 
szönetet fejezzek  ki. Elsősorban érdemel elismerést és 
köszönetet tek. id. Nagy Lázárné László Mari urasz-
szony, ki szives lévén a bálanyai tisztet elvállalni, az 
intézetek iráuti jóindulatát s nemes lélekre mutató 
áldozatkész pártfogását  azzal tüntette ki, hogy a saját 
részére megváltott családjegy árán kivül 100 frt  felül-
fizetéssel  járalt a bál jövedelméhez Felülfizetést  még 
voltak szívesek tenni: Erdélyi Károly 1 frtot,  Orosz i 
iBtván 1 frtot,  Kölönte Mózesné 1 frtot,  Seethal Fe-
renc 4 frtot,  Pócsa Jánosné 2 frtot.  Nem kis mérték-
ben kötelezték le a két intézetet Csiszár Mihályné, 
Málnási Kristófné,  Bányai Gerőné és FeiI Eduárdné 
úrasszonyok, kik jegyek elárulása és meghívók szét-

' osztása által a legbuzgóbb odaadással fáradoztak  bá-
lunk sikerére. Így az előbbiekhez véve a két intézet 
tiszteletreméltó alelnökeinek : Hankó Lászlóné és Pap 
Andrásné úrasszonyoknak lelkes fáradozásaikért  szin-
tén köszönetet mondok. Az összes bevétel 257 frt  80 
kr, ebből a 75 frt  20 kr kiadást leütve, tiszta jövede-
lemül 182 frt  60 kr maradt, melyből 91 frt  30 kr ju-
tott egyenkint az intézetnek. Ismételten fogadják  te-
hát mindnyájan meleg köszönetemet fáradozásaikért  s 
leljenek jutalmat nemes lelkök édes öntudatában. — 
K-Vásárhely tt, 1877 febr.  12. B. S z e n t k e r e s z t y 
S t e p h á n i e , az árva- és menház elnöke. 

— Hány jezsuita van a világon ? A Bécsben 
ujabban kiadott névtár szerint 9546. Ezek közül Aus-
tria-Magyarországot 484 boldogítja, kik 14 kolostorban 
laknak. A „Magy. Állam" fájdalmasan  felsóhajt,  hogy 
jelenleg még csak fele  sínes meg azon számnak, mely-
ben a kegyes rend egykor virágzott. 

— A svéd király Chrísztianiában — hová azért 
ment, hogy a norvég parlamentet megnyissa, korcso-
lyázás közben elbukott s fejéi  nagyun megsértette, re-
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Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

WHELLER & WILSON-féle 
legjobb minőségű 

varrógépek 
kaphatók 

GRAMA JUSTINIAN M. 
szállítmányi üzletében Brassóban 

lópiac, Schobeln-féle  házban a legjobb minő-
ségben találhatók. 3 6 

Sz. 7 kzj. 1877. b. mgb. 

Hirdetmény. 
A kézdi-vásárhelyi kir. törvényszéknek mint vál" 

tó bíróságnak 1877. január 16. napján 237. szám alatt 
kelt megbízása alapján sepsi-szentgyörgyi Potocki 
Erzsébetnek időközbon csőd alá jutott sepsiszentgyör-
gyi Placsintár Lukács ellen 600 frt  s járulékai erejéig 
utóbbinak zálogjoggal terhelt ingóságai nyilvános el-
árverezésé ötletéből 1877. március 17-ik napján d 
e. 9 óráját ttlztem ki. 

Miről venni szándékozók azon hozzáadással ér-
tesitetnek, hogy az árverés Sepsi-Szentgyörgyön a 
„Bazár" épületben levő Placsintár Lukács-féle  üzleti 
helyiségben fog  megtartatui. 

Kelt Sepsi-Szentgyörgyön 1877. febr.  22 napján. 
Benedek János, 

kir, közjegyző mint birói 
I—3 megbízott. 

Árverezési hirdetmény. 
Az eresztevényi közönség mintegy 60 hold ki-

terjedésű cserhántásra alkalmas erdejét nyilt árvere-
zés utján 1877. március 4 én eladja. 

Az árverezési feltételek  a járási szolgabírói hi-
vatalnál, mint szintén alólirt községi bírónál bete-
kinlhetők. 

Eresztevény, 1877. február  25. 
Teleky Mihály, 

1 - 2 biró. 

Pályázati hirdetés. 
Az 1877 évi fürdőidényre  Élőpatak gyógyfürdőn 

egy f ü r d ő - o r v o s i á l l o m á s r a 
300 o. é. frt.  fizetéssel  pályázat hirdettetik, ugy ezen fürdőidényre 

EGY ZENEKAR, 
mely az igényeknek megfelel  — szerződhetik. 

Vállalkozni kívánók szándékukat folyó  év ápril 28-áig fürdőigazgató  méltó-
ságos Székely Gergely úrhoz Kilyénbe u. p Sepsi-Szentgyörgy jelentsék be. 

A birtokosság megbízásából: 
8 - 3 Goldstein József. 

Dr. HANDLER MOR 
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész 

gyógyit gyökeresen fényes  és tartós siker biztositása mellett mindennemű 
titkos betegségeket; 

,1) az ÖnfertÖzésnek  minden következményeit, úgymint 
magömléseket 

az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást,  különösen a 

t e h e t e t l e n s é g e t 
(elgyengült férfierőt;) 

2) hugycsőfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) h u g f c s ö s z ű k i i l é s e t e e t j 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehérfolyást,  és az onnan eredő 

MAGTALANSÁGOT; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket. 
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7j5rá ól' 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- 6s városh&zutcza. 

sarkán. (Rottenbiller-fóle  házban) L emelet, bemenet a lépcsőn. 
W f  Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek megküldetnek. 52 -íoo 

mm 

.ménylik azonban, hogy ennek komolyabb következ-
ményei nem lesznek. 

— Halálitélet. Rosner János vasmegyei egyház-
füzesi  lakos ellen hatszoros rablógyilkiifság  miatt há-
rom bíróság áltsl hozott halálitéletet ő felsége  folyó 
hó 13-án kelt legfelsőbb  elhatározásával megerősítette. 


