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Az előfizetési  pénzek a .Nemere* kiadó-
hivatalának P o l l á k Mór könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgyön küldendők 
l ^ 1  Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután felesleges  példányokat  nem nyo-
mattathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

A keleti kérdés. 
Minden perc a háború hirét hozhatja meg a bal" 

káni félszigetről.  A porta és a hercegoviniai lázadók 
már farkasszemet  néznek egymással. Szulejman pasa 
roppant hadtöraeget mozgósit Hercegovina felé  Bolgár-
éi Bosnyákországból. A hercegovinai lázadók azouban 
nem verekesznek a saját uzakálukra, hanem mindenütt 
elfoglalták  a hegytetőket és a hasadékokat s eéljok a 
török haderőt kifárasztani.  Montenegró is keményen 
neki türközött s várják merően a törököt hát hadál-

lásban. Egyelőre 20,000 főnyi  hadtestet állit fel,  az 
egyik, mely 8000 csatárból áll, a hercegovinai magas-
latokra támaszkodik, a nagyobb s 12,000 főnyi  had-
test maga Nikica fejedelem  parancsnoksága alatt Pod-
goricában várja a törököt, 52 ütege van s tüzérsége 
Vaszajevicsben van összpontosítva. Élelmi szereket egy 
bajóval küldött nem rég Muszkaország, pénze pedig 
bőségben van. A fegyverszünet  leteltét az egyik fél 
sem várja. 

Azok a „béke hírek." Nem hiában itt a húsvéti 
— a diplomatia is ünnepel s a levegő tele van béke-
hírekkel, melyek szerint Oroszország és Anglia közt 
minden eltérés szépea elsimitatott, Anglia már (márc. 
31-én) aláirta a hírhedt jegyzőkönyvet, s nem kíván 

A D A L É K O K 
Háromszék hírlapirodalmához. 

(Folytatás.) 
A 2-ik szám homlokzatán Kölcseynek 

„Jer borulj .1 csendes órán 
Múltról jövőre hass ; . . ." stb. 

költeményének két versszaka áll. A vezércikk „Há-
romszék elszigetelt védelmi harca" Sámuel Miklóstól. 
E cikk a 3., 4., 5 ik számokban folytatódik,  mindenütt 
mint vezércikk. Az I., II., III., IV. közleméuy még 
csak a bevezetését képezi az önvédelmi harc leírásá-
nak. Ki tudja, hogy az iró befejezte-e  müvét? Annyi 
bizonyos, bogy nyomtatásban nem jelent mag. E kró 
nikaszerü cikkek írójának kezében ügyesen forog  a 
toll, de nem mindsnütt a történetíró nyugodtságával, 
részrehajlatlanságával ir. Mint befejezetlen  művel to-
vább nem foglalkozom;  ahelyett a 2 ik szán újdonsá-
gaiból álljon itt egy néhány mutatvány : 

„Brassó város és vidék közönsége a muszka be-
avatkozás ellen május 30-án tartott közgyűlésében in-
nepályes óvást tőn, s ekkor egyszersmind az elhasadt 
nagy harangot ágyuanyagul a hazának ajándékozta, 
bizony mondjuk nektek szász atyafiak,  hogy a fajunk 
ellen elkövetett honárulási bűnt csak ily áldozatokkal 
lehet elfeledtotni,  mert a kancsukasegély s a jégmedve 
barátsága iránti vérmss ramény hídjáték el CSik hi-
deglelős álmadozása a megbukott tiszturalomn ik." 

„Kéidivásárhely, Jun. 9. Városunk az egyetemes 
székely erőnek a tűzhelye; úgy áll ez, mint gyémántkő 
a magyar, székely nemzetiség nagy gyürüjébau, mír 
csak azért is: hogy az Erdélyre nehezedett v-aznapok-
ban e volt azon szenthely, melyet a politikai bálváuy-

többet, csak azt, hogy Oroszország és Törökország' 
egyidejűleg, egyszerre kezdjék meg a lefegy  verkezést, 
— s hogy Oroszország erre hajlandó volna is, de csak 
akkor, ha a porta a békét Montenegróval megkötötte 
s ha ugyancsak a porta a jegyzőkönyvet aláirta. És 
ez a bunkó egyszerre megint csak agyonüt minden 
beke-reményt, mert bogy Törökország a muszka biz-
tatás folytán  vérszemet kapott Montenegró túlzott kö-
veteléseit nem teljesítheti, az több mint valószínű, — 
s hogy a porta egyátalában kész lesz-e a jegyzőköny-
vet aláírni, az még szintén nagy kérdés. E szerint ha 
a helyzet pillanatnyira nem is tűnik fel  annyira veszé-
lyeztetettnek, mindazáltal a jól értesült körök legke-
vésbbé sem helyeznek föltétlen  bizalmat a rózsás mo-
solyt hazudó állapotokba. 

Oroszország — békebiztatásai dacára — egyre 
folytatja  hadi készületeit, s legújabban ismét tetemes 
számú Hull-féle  mozdonyt rendelt meg, melyek az 
orosz és a román, egymástól különböző szélességű 
vágánynyal biró vaspályákon egyformán  használhatók, 
— természetesen csapatok szállítása céljából. 

Románia a muszka karjaiban, Bukurestből irják 
a „P. Ll."-nak: Az orosz-.török háború kitörésekor 
be fog  következni, a mit mindig állítottunk, hogy t. i 
Románia egész Oroszország karjaiba veti magát. Orosz 
ország a román hadsereg fölötti  rendelkezhotésl fogja 
követelni, s e hadsereg ismét mozgosittatni fog  Mint-
hogy a román gyalogság fegyverzete  nagyon hiányos, 
a hadügyminisztérium 35,000 darab Chaisepot-fegyver 
megvásárlása tárgyában alkudozik, egy orosz tiszt 
közvetítése mellett. 

Muszkaország politikája a szerb háború 
kezdetén. 

Egy orosz ezredes minden tekintetben feltárta 
előttem szivét, kitálalta érzelmeit, irja Vándori Lajos, 
a „B. II.« szerkesztője. 

Elmondá, hogy mily gyáva rosz katonák a szer-
bek, elmondá, hogy mily Í;O*S volt egész hadi készü-
letük, elmondá, hogy a proviantirozás mily rosz volt, 
elmondá, hogy a montenegróink jó katouák, elmondta 
hogy a muszka katonák nem a legjobbak, mert nehéz 
zen tudnak mozdulni. (Talán a sok vutkitól ?) Ezeket 
már tudtuk tisztelt ezredes ur nélkül is, hsnem a ja-
vát nem tudtuk, az most következik. 

Az ezredes ur Szerbiából Magyarországra is át át 
pillantott társalgásunk között és elmondá, bogy ha Mi-
letics és társai nem lesznek elfogva,  hogy ha Djunis és 
Alexinácznál nem a török, hanem ők győznek, ugy 
ma már Magyarország egyik legszebb része a szerb 
királysághoz tartozna. Hogy ha Miletics és társai nem 
lesznek elfogva,  hogy ha Djuais és Aleczináczuál az 
orosz-szerb fegyverek  győznek, ugy Z<monyban, Pan-
csován, Újvidéken, Karlovicon és Páterváradon egy 
napon tört volna ki a forradalom,  egy 30 ezer ember-

imádók fanatizált  bérencei megszentségteleníteni nem 
bírtak. Kézdivásárhely a tűzpróbát kiáltotta ugy : mi-
nélkülönben magyarhonnak egy várossá re, sőt többet 
tett ennél, mert midőn semmi hadi készülete nem volt, 
midőn a reactio vérzsoldoasait leigáztatásu ikra feluszi-
totta; midőn egész Erdély Háromszéken kivül el volt 
veszve: ekkor emelkedik tel saját retteuthetetlenségé-
ben, mint vezuvkatlanjából felgomolygó-füstfelleg  : ek-
kor ragadja meg mérészen az isteni tulajdonok közül 
a teremtést, és légyen Bzavára lőpor, ágyú és gyutacs 
gyárok állanak elé, mellyek addig reánézve merőben 
terra incogniták Toltak. Ezekre még lesz alkalmunk 
visszatérni és fogantatásuk  pillanatától fogva  egész 
idáigi fejlődésükig  elkísérni ; most csak annyit jegyez-
vén meg, bogy hadigyáraink a lehető legjobb karban 
állanak és munkálkodnak. Nem akarunk mi ezzel egy 
székely városnak is érdeméből lehúzni, ám miután 
halottaikból feltámasztattak:  annál buzgóbban kell a 
hon méltáuylatát kiérdemelniek, de nekünk, kik pok-
lokra alá nem szállottunk vala, migu ik iránti köte-
lességünk parancsolja, hogy nyilt sisakkal álljunk meg 
a hon és érdemesei sorompójában. Azonban miut a 
tiszta gabona között, ugy közöttünk is lehetnek kon-
kolyok; ezeket kigyomlálni az irodalom utján nem 
fogunk  késni, mint szintén a visszaéléseket is napvi-
lágra hozni. Kézdiváiárbely polgári mint eddig, u^y 
ezután is rais célt nem isin eriieta »k „t a^nseti sza 
badság és függetlenség  céljánál", s azoa n*gy nemzeti 
oklevelet, mellyet fiii  már vérekkel pecsételtek meg, 
nem fogják  utolsó emberig széttépni engedni, biz hi-
tünk, mert igy vagyunk meggyőződve, segitsa Isten és 
a namset kormány ja városunkat erre 1 

F i n t a." 
„Kézdivásárhely, Juu. 8. M» egyfontos  villám-

szórónak születésén valiuk jelen, egy hit fontos  ágyú • 
nak. Anyjának, az olvasztó katlannak méhében láttuk 
fűit  és láng kínok között a durva ércdarabokat tűz-

ből álló sereg át kelt volna a Dunán, és mig ezek 
bennünket itt megtámadnak, addig más felől  a musz-
ka kormány rá birja Romániát, hogy foglalja  el Er-
dályországot, induljon ellenünk, 70 ezer emberrel, mi-
kor aztán a háború legtüzesebben folyt  volna, akkor 
bele szólt volna a muszka is, és 300 ezer emberrel 
osztogatta volna az isten áldását jobbra, és balra. Iszo-
nyúan megharagudtak ugy Livádiában, mint Kische-
nefben,  mint pedig Szt.-Pértervárt a románokra, hogy 
ezek el nem fogadták  a muszka propositiokat. 

Ez volt Muszkaország politikája a szerb-török 
háború kezdetén. 

Hogy ha a győzelem teljes lett volna, Milán 
szerb király lesz, de oly viszonyban állott volna Szt-
Pétervárhoz, mint Bajor-, vagy Szászország Berlinhez, 
Romániától elvette volna Besarábiát és egy darabot 
Moldovából, függetlenné  akarta tenni Romániát a tö-
rököktől, de magához akarta csatolni, még pedig hű-
béri viszonynyal. 

Ez volt a muszka politika a Szerb-török háború 
kezdetén, ezt oly egyén beszélte el, ki hivatva volt 
egyik tényezője lenni ezen élhetetlen merényletnek. 

Nem hagyhatom megjegyzés nélkül azt sem, hogy 
az a muszka főtiszt  1819-ben, mint főhadnagy  részt 
vett a magyarországi hadjáratban, mint Rűdiger tábor-
nok egyik segéde. Sokat beszélt önvédelmi harezuuk-
ról, mondván, hogy menyire bámulták a fiatal  honvé-
dek bátorságát. Görgeyt uiidőn emiitette kiköpött és 
az összes emberileg fekélyének  nevezte őt. 

Végre még kijelentette az oberster ur, begy re-
ményű, miszerént legrövidebb idő alatt egy ezred élén 
ő Bukukurestben lesz, mert csak azért megy ő Odes-
sába, mert hivatalosan van oda rendelve. 

Négy frankot  ugy hiszem ez a kis újság meg ér. 
Vándory Lajos. 

A „Székely mivelődési és közgazdasági 
egyesület." keletkezéséről s működéséről. 

(A székely mivtlődési ós közgazdasági egylet évkönyvéből.) 
(Folytatás.) 

Ezután egy felhívást  és egy aláirási-ivet is szer-
kesztett s ezeket is megfelelő  példányokban kinyom-
tatván, az alapszabályokkal s indokolással együtt még 
az 1874-dik év folytán  szétküldte' 'a hazai lapoknak, 
nagyobb városoknak, törvényhatóságoknak, világi s 
egyházi főuraknak,  pénzintézeteknek, a székelyföldi 
képviselőknek, a székely megyék főispánjainak  és 
egyeseknek, akikről gondolta, bog; az alakuló egye-
sület iránt érdeklődnek s igyekezni fognak  annak ta-
gokat és barátokat szerezni. A választmány s különö-
sen az elnökség ezután több versen sürgette az alá-
írások beküldését egyenes felhívások  és lapok utján. 
A bejelentett tagok névsorát a lapokban koronként 

téjjá olvadva, mint égő vulkán lefojtott  mérgét, min-
den pillanatban, vad sustorgás és izzó hulláintajték-
zatban kirontással fenyegetődzve  forrongani  ós dühön-
geni; de a porcallánagyag téglakebel repedés nélkül 
dacolt a beljében örjöngő tűzárnak, s a szülészsegédek 
hosszunyelű vas műszerekkel folytaták  az operatiot, 
mely a szülhetést elősegítse. El most megjött a perc, 
mellyben a világra rohanás órája ütött é» megnyílt a 
vezuvöböl s nagy szülöttünknek a számára készen lévő 
alakbölcsőben éltetadandó lávafolyam  lángveres hab-
zásbau forrott  ki, tűzcsepjeit a földbeásott  idomitóban 
csorogtatván. Irtóztatón szép lát-nány, előttünk állt a 
tűzokádó begy miaiatür képe, s láttuk az útjában min-
den növényéletet irtó és romboló láva lángáraditát, a 
nélkül, hogy azért a Nápolyi ut költségeit meg kellett 
volna tennünk." 

„LEGÚJABB. B :m Szabenbe érkezett s az er-
délyi hadvezérséget átvette. — Déva vára miénk, az 
e l l e n s é g f e g y v e r e i t  é s b e t e g e i t hátra-
hagyva, onnan kitakarodott. — Ibrahim bég üinenben 
az erdélyi katonai küldöttséget kitűnő szívességgel 
fogadta,  török szokás szerint a törzstiszteket magcsó-
kolta B kinyilatkoztatta, hogy velünk szoros barátságba 
lenni kíván, mert^ezt neki a Szultán is feladatul  ren-
delte. — A budai vár egészen lerontatott, miért is ne? 
hiszen inióts létezik, többnyire mindig zsarnok fészek 
volt. Pest az osztrák ágyuztatás okozta rombolásokat 
kezdi kiépülni, s a polgárság örvend, hogy megszabj.-
dult vérebeitől. — Temasvárból az ellenség 8000-re 
kirohanván, 800 ember veszteséggel visszaveretett. — 
Debrecenből az olasz légióból néhány század Erdélybe 
indíttatott az oláhok ellen." 

(Folytatjuk.) 



közölte s oda hatott, hogy a napi sajtó is többször 
melegen szólalt fel  az egyesület érdekében. 

Fő dolog volt, hogy a székely egyesület alaku-
lásának szükségességéről, különösen maga a székely-
ség győződjék meg B az egyesület tömegej támogatá-
tására buzdittassék; az előkészítő választmány igye-
kezett is ez irányban hatni, különösen a székel/földi 
főispánokban  nyert buzgó ügybarátokat. Hogy mégis 
csak lassan jelentkeztek az egyesülethez csatlakozni 
kívánók: annak természetes okai voltak, még pedig 
első legnagyobb ok volt az egymás után következő 
évek rosz termései, a nagy szegénység, mi miatt buz-
góbb ügybarátaink közül is többen kényszerítve vol 
tak magukat egyelőre visizatartartaní a dijak fizeté 
sének kötelezettségétől ; másik ok volt a politikai vi-
szonyok ziláltBága s ezzel járó általán<>9 lehangoltság, 
— később a nagy árvíz csapásai s a keleti bouyoda 
rask aggodalmai. Sőt az is akadályozhatta egyesüle-
tünk gyorsabb fejlődését,  hogy a kezdeményezés a 
székely anyaföldtől  távol indult meg s egyelőre hi 
ányzott a Bzókelységgel való közvetlen érintkezés 
hiányoztak a vidéki választmányok, melyek kezet fog 
hattak volna a közös működésre. 

Mindezen akadályok mellett is egyesületünk Ugye 
annyira fejlett,  hogy 1875. évi dec 19 ére az előké-
szítő választmány az első közgyűlést összehitta. Ez 
Budapesten tartatott az orsz. képviselőház egyik ter-
mében, 50 tag vett részt e gyűlésen, köztök főrendi-
házi tagok s a székelyföldi  képviselők. E közgyűlést 
ismerkedési estély előzte meg a „Hungária" szálloda 
nagytermében ; a közvacsorával végződött estélyen 
m ntegy 150 en vettek részt, tehát sokan olyanok is, 
Rkik az egyesületnek nem voltak tagjai ; de azért 
rokonszenvüket kiváuták kimutatni az egyesület törek 
vései iránt. Lelkesült hangulat n minden oldalról 
hangzó hrtzafias  biztatások közt folyt  le ez estély. Az 
elökéazitő nehézségek után ez volt első örömapja az 
egyesület munkásainak 

A közgyűlés más nap hasonlóan élénk érdeklő-
dés közt folyt  le. Fő tárgya a végleges inegalaki 
lás volt. 

Megválasztanak az egyesület elnöke, alelnökei s 
a központi választmány tagjai, kinek névsorát hátrább 
közöljük. 

Egyhangúlag s nagy lelküséjfgol  választattak inog 
továbbá tiszteletbeli elnökökké Gróf  A n d r á s s y 
Gyula, kinek székely származására minden székely 
büszke, — Gróf  M i k ó Imre, ki nemcsak a székely-
földön,  hanem egész Erdélyben is miuden nemes és 
honfias  törekvésben elismert vezér, — és Dr. H a y-
D a I d Lajos kalocsai érsek, aki a főpapok  közül első 
sietett egyesületünk alapitó tagja lenni. 

Nevezett tiszteletbeli elnökök táviratilag értesit-
tetvén megválasztatásukról, Dr. Hajnald Lajos kalocsai 
érsek még az ülés folyama  alatt következő távirattal 
üdvözölte a közgyűlést: „Tisztelt székelyegylet ülésébe, 
Pest, országház. Ki a kedves Erdély székely népe 
részéről valaha számtalan szívességet tapasztaltam, 
hálásan fogadom  a tisztelt egylet üdírözletét; szép 
működésére isten áldását lekérem. Haynald." E meleg 
hangú üdvözletért érsek urat a közgyűlés zajosan 
megéljenezte. 

Pár nappal később pedig érsek ur egy igen szép 
levelet intézett az egyeaület elnökéhez, melyet szintén 
ide iktatunk : 

„Ha azon urak, kik a derék székely nemzetnek 
javát szivükön hordván, e jó népet az erkölcsi és 
anyagi hanyatlástól miuden irányban megóvni és Bok 
kitűnő tulajdonainál fogva  a valódi haladás gazdag 
áldásaiban részesíteni törekszenek, kedves körükbe 
csak be is fogadnak  engemet: már azt is kiváló meg-
tiszteltetésnek tartom. Mert ki egykor e derék nép 
közvetlen szolgálatjában állani örömömnek és szeren-
csémnek tartottam, már abbau is nagy tisztességet ta-
lálok, ha a most hivatal szerint távolabb álló előtt 
bármily szerény tér nyílik iránta való változhatlan jó 
akaratomat tanúsíthatni. De ezen megtiszteltetésemmel 
meg nem elégedtek. Az érdemes egylet tiszteletbeli 
eluökségét ruházták reám, nem annyira az érdemek 
elismerése, mint ingyen jóakaratjok tanúsításának ut-
ján jártak. Fogadják ezen figyeleméit  őszinte hálám-
nak, de egyszersmind anDak is kifejezését,  hogy o 
meleg tiBzteltetésbeu ujabb és hathatós fölhívást  látok 
közszeretetünk tárgya, a derék székel) nép iránti jó-
voltimnak tettleges tanúsítására. Egyébkint stb. — Dr. 
Haynald Lajos, sk. kalocsai érsek." 

Gróf  Andrássy Gyulától pedig a közgyűlés után 
a következő sürgöny érkezett Hajós Jánoshoz: „Öröm 
mel vettem tegnapi táviratát a székely egyletnek irá-
nyomban tanusitott becses érzelmei felett.  A midőn a 
Bzives megemlékezésért őszinta hazafiúi  köszönetemet 
nyilvánitom, felkérem  t. elnök urat, hogy erről az 
egyletet alkalmilag tudósítani szíveskedjék. Andrássy." 

Az alapszabályokba a közgyűlés felvette  a) hogy 
a központi választmánynak a székelyföldi  orsz. kép-
viselők 8 főrendi  tagok ezen állásuknál fogva  rendes 
tagjai, (ez különben már eleitől fogva  igy volt tervezve 
s értve), és b) hogy az egylet tagjaiul bejegyzett köz-
ségek, városok s megyék a közgyűlésekre egy-egy 
képviselőt küldhessenek. Ez utóbbi pont azonban egy 
belügyministeri fenálló  szabály rendeletbe ütközvén, 
nem volt éevényesithetö. 

(Vége következik.) 

Az egészségről altalán, 
(Felolvastatott. a kéidi-vdsiihelyi közművelődési egyesület 1S77. 

március 11-éit tnrtolt estélyén dr. R e i n e r D á n i e l által. 

I. r é s z . 
„A legszebb gépezet az ember" — oKasám egy-

kor. Ma, ismerve a gépezetet, nem legszebb, de leg-

Az erdővidéki tantestület 1877 márc. 24 ón 
Baróthon tartott 

v á n d o r g y ű l é s e . 
Elnök Bedő József  üddözölve a tagokat, a gyű-

lést megnyitja. 
Olvastatik a mult gyülás jegyzökönyve, mely 

felolv.sás  után helybenhagyva, hitelesíttetik. 
Míntatanitást tart f.  népísk. tanító Bartha Gyula az 

első osztályos növendékekkel a törtek alakváltoz-
tatásából, mely megbir.ilás után jól sikerültnek nyil-
vánult. 

Kilyén, 1877. március 31. 
Tisztelt szerkesztő ur I 

A „Nemere" 25-ik számában megyénk közelebbi 
közgyűléséről megjelent közleménynek annyival na-
gyobb fontosságot  tulajdoníthatunk, mert Háromszék 
közigazgatásánál a takarékosság szelleme, közérdekű 
tanácskozásainkra fordítandó  idő kimérésében oly tá-
gas tért foglal  el, hogy márc. 24 iki közgyűlésünkön 
már a jegyzőkönyvvezetés és hitelesítés is pazar fény-
űzésnek tekintetve, annak hitelesítésére egy {Sár me • 
gyei notabilitásunk delegáltatott. S igy mi is, kik a 
tanácskozásban kezdettől végig részt vettünk, a liozott 
határozatok iránt bizonytalanságban maradva, bárminő 
sajátságos is, azt nyilt kérdésnek s mint ilyet, sajtó 
utján megvitatandónak kell tekintenünk^ 

Engedje meg hát t. szerkesztő tír^ hogy ón is 

r gyönyörűbbnek mondom azt. Összhaugzó egész, mely-
ből legparányibb részt elvéve, veszíti szépségét. Szer-

- veink együttes, a természet törvényei szerinti mükö-
- désa képezi azon jó érzetet, melyet egészségnek hi-
- vünk. Megakadályozása ezen összhangzé működésnek 
- rosz érzetet, betegséget idéz elő. A folytonos  egészség 
i eszménykép, tökéletes rendes állapota testünknek na-
» gyou ritka. Lényegtelen, de folyton  ható káros körül-
i mények föntartói,  fejlesztői  e zavarnak. Az aranykor 
* boldog korszaka, hol folyton  jólét virult, s ment vala 
> agyag-töinegtlűk a nyavalyáktól, elmúlt, C9Hk a mese 
- nyelve szól ma már erről. Korunk a kóros állapotok 

korBzaka. Ki nem volt már b6teg, s ki nem izlelé a 
latin konyha keserű főzelékét  ? 

Képzelmünk ma is óriásokkal tölti meg a tttndé-
, ries romok s paloták düledező falait;  az ó korból fen-
• maradott kardok, páncélokat, mind óriás nagyságú rla-

kok, karok kezeibe helyezzük. Erőteljes alakok, me-
lyeket képzelmünk alak it; az összehasonlításnál olyan-
nak látszik a különbség, mint oroszlány a szúnyog 
között Pirulnunk kellene tehát? megszégyenülve te-
kinteni fel  őseinkre ? 

Oh nem? Óriások nem vagyunk, nincs meg 
ama nagyságunk, az igaz; ha őseink egyikének pora 
újra éledne, mint agyag tömkeleg fölülmúlna  minket, 
„fejünkről  ehetne lencsét", az ököljog értelmében le 
is győzne, de miénk lenne a szellemi erő győzelme. 
Őseink hosszú életűek volának, mig mi korunkban 
igen korán dőlünk ki. A műveltség terjedésével ma 
mindnyájunknak hosszabb életet kellene élnie, de 
na|ijainkbau nemcsak testi erőt követel a létérti küz-
dés, de szellemit is ; ez a nagyobb erőfeszités,  ez az, 
mely testünk ki képződésére befolyással  bír 

Az ököljog alatt a gyeng* testi erő összeroaka-
dott, kidőlt a harcokban, víaskndásokban a gyöngébb 
áldozatul esett, csakis az erős maradhatott meg, vív-
hatta ki magának a létezhetést. Mily bámulatosan te-
kintünk vissza honalapitóink hősies magaviseletére ; 
nem lélekemelő-e látni az erőt, melyet egészséges nép 
tud kifejteni  akkor, midőn általános a lelkesültség, a 
tevékenység akarata közös jelszó. 

Pár évtizeddel előbb megmutatók, hogy mi 
egészséges nép vagyunk, csodálá erőnket Európa. Az 
egyesekről az egészre, viszont az egészről az egye-
sekre lehet feltételesen  következtetni. 

Bár minő szépnek festvék  képzelmünkben az el-
múlt idők napjai, mind nem volt az ugy. Ha olajke-
nőccsel dörzsölték is tagjaikat erősbitésül, sok járvá-
nyos nyavalv.i ritkitá soraikat, pusztitá el azt, kit meg-
kímélt a kara vagy nyíl. 

Járványok, melyeket mi csak névből, a leirások-
ból ismerünk, dühöngtek B kívántak áldozatot. Cho-
lera, roncsoló lob, himlő stb járványok, melyek pusz- I 
titának, ma, ha nem is tűntek el véglegesen a föld  I 
színéről, mégis áll az, hogy pusztító erejöknek határ 
sz-ibatott. Egészséges állapotunk általában jobb a 
mult századéinál. Kö3zönholjilk ezt az óriási léptekkel i 
haladott műveltségnek; ez az, mely világosságot ter- 1 

jeszte szét, ez az, mi a közegészségügyet tanulmányo- s 
zás tárgyává tevé, hogy emelkedjék azou fokra,  hol 1 
ma áll. Neki köszönhetjük, hogy ma városaink, íalva- s 
ink körül virágos kert díszlik, ott hol rothadó, pos- t 
ványos pocsolya büzhité a levegőt Legalább igy kel-
lene annak lenni elvileg, ha nem is ur;y van az min- \ 
denütt. t 

Miuden országnak, minden városaik megvannak é 
a maga sajátságai ; némely helyit tulbuzgók, tullelki- j 
ismeretesek, pontosak, más hnly meg van áldva bizo-
nyos phlegmátikus véralkattal, piszok, gaz, rothadó g 
anyag, üredék, sőt gyakran rothadó álla'.i test is he- b 
verhet az utcákon anélkül, ho^y valaki annak eltávo-
lításával törődne. Sok helyro nem hatolt még be a f 
közegészségügy, igy nem is fejlődik-  Szomorú dolog n 
az, hogy hazánk több kisebb helyisége hátrább van a |< 
közegészségügy rendezésében, mint a chinai birodalom b 
Hong-Kong nevű városa. No de hisz majd jobban lesz ti 
mindez, emelkedünk mi is; csak las3&n, lassan előre, b 
hisz nem kerget az ellen. Ha még némely helytt lát- n 
juk is, hogy kut, szemétgödör s bizonyos más hely I n 
8ég közvetlen egymás szomszédságában vannak elhe- d 
lyezve, máskép lesz ez majd ; unokáink rendezettebb f; 
körülményeket találnak. 

Az egyesek rendesen mindent a hatósági előljá- ti 
róktól várnak, semmisem az egyes, minden a hatÓBág 1, 
kötelma. Bal fölfogása  ez a dolognak. Minden egyes- a 
nek közre kell működni a rend tentartásán, a sok pa- D 
.lányi erő egyesülten nagy rendet hozhat létre. A ha- |j 
tóságok kötelme egészségügyi bizottsigok felállítását  g 
létesíteni, ennek pedig feladati  az irányt önmagának 
kiszabva, javitólag előhaladni. ^ 

Megállj I — szól a parancsszó. — Hisz nem va- tí 
gyok rendőr, nem tartozik hivatásom körébe paran-
csokat osztani szét, nekem csak tanácsolnom szabad, 
jóakarólag oktatni azt, ki fogékony  az oktatásra. Ezt 
tennem talán szabad, talán nem veszi senki rosz né-
vén, ha azt, mit én is csak másoktól tanultam, továb-
bítom. 

(Folytatás következik.) 

Molnár Albert a Pedery-féle  olvastató gépet is 
- merteti, melynek használati alkalmazását és meghoza 

fását  elkerülhetőnek nyilvánítja a gyülás többsége. 
Jancsó István által a mult gyűlésen felolvasol 

„önmunkásság fejlesztése"  ciinü értekezletre olvass 
» bírálatát Tu'ogdi Pál. 

A gyűlés tnind a müvet, tnind a bírálatot emlék 
könyvbe határozza íratni, 

r Cirmai Lajos jelenti, hogy a Kozma és Felméi 
i rajztáblákat bizouyos okok miatt nem szállíthatván 
; helyszínére, ismertetését nem teheti ez alkalomma 
; meg. A gyűlés e tárgyat a jövő gyűlésre határozt 
i áttenni. 

Dittes,-Gyertyánffy,-Kis  „Népiskola módszertana 
ismertetési értekezését olvassa f.  uépisk. tanító Biri 
Albert, melyet a gyűlés érdekkel'ballgatva, ismertat. 
tagtársnak fáradságáért  köszönetet szavaz. 

Olvastatik vall. és közoktatásügyi miniszter ur i 
nagyméltósága által 27,387. sz. al..tt 1876. dec. 26-ái 
kelt és leküldött, megerősített tantestületi alapszabály 
melyet a gyűlés tudomásul veszen és annak jogereje 
magáévá teszi s magát ahoz alkalmazza. 

A felolvasott  alapszabályok szerint a tisztujitá 
tűzetik ki titkos szavazattal. 

A gyűlés korelnökének Bonca Györgyöt, jegyző 
nek Dobai Jánosi, szavazat-beszedő bizottsági tagoku 
pedig Török Áront, Jancsó Istvánt, Barabás Eleke 
ÓB Bartha Józsefet  nevezi ki. 

Szavazattöbbséggel megválasztattak 3 évre elnök 
nek Bedő József,  alelnöknek Török Aron, jegyzőknek 
Boda Sámuel és Cirmai L»jos, pénztárnokuak Barthc 
Gyula, és könyvtárnoknak Hálint Alajo8. 

Török Aron, Ferenci Lajos ós Cirmai levelező 
tagok egy tárgysorozatu levelezési formát  terjeaztnek 
a gyűlés elé jóváhagyáa végett. A gyűlés helyben 
hagyja és a szerint a levelezést megkezdhetó'nek nyíl 
vánitja a jelzett tanító-egyletekkel. 

Elnök olvassa az erdélyi gazdasági egylet azon 
átiratát és felhívását,  melyben az „Erdélyi Gazda" 
cimü gazdasági szaklap pártolására hivatik fel  tantes-
tületünk. A gyűlés tudomásul veszi. 

Inditványoztatik, hogy tantestületünk a közelebbi 
tauitó-egyletekkel egyetértőleg kérelmezne valláB- és 
közoktatásügyi miniszter ur ő nagyméltóságához egy 
közelünkben elrendelendő házi ipar tárgyait tárgya-
landó póttanfolyam  megnyerhetéseért a nyári idő-
szakra. ^ 

A gyűlés az inditváuyt elfogadja  és a levelező 
tagokat bízza meg levél által értekezni e tárgyban a 
közelebbi egyletekkel. 

Inditváuyoztatik, hogy ez évben még tartaasék-e 
vándorgyűlés, vagy ne. A gyűlés még egy vándorgyű-
lést határoz májushóban tartani, molyuek későbbi meg-
határozása a tárgysorozattal együtt az elnökre bizatik. 

Több tárgya nem lévén a gyűlésnek, eloszlott. 
Jelenvolt e gyüléaen eleitől egész végig Három-

szék és Brassó megyék érdemes tanfelügyelője  tek. 
Vajna Sándor ur, ki az időt felosztva,  megkettőztetett 
szorgalommal igyekezett a barólhi felső  nép- és fele-
kezeti alsó népiskolákat meglátogatni s azoknak mind 
szellemi, mind anyagi helyzetükről magának közvetlen 
nyert biztos tudomást szerezni. 

Az iskolák látogatása után második teendőjét 
végzendő a felső  népiskola helyiségében jelent meg, iá-
mét átvenni a most épült igen szép felső  népiskola 
épületet épttőtől az avágre összegyűlt bizottsági tagok 
jelenlétében. 

Elvégezve kettős teendőjét, délelőtt 11 órakor 
gyűlésünket szerencséltette jelenlétével, mely épen ak-
kor vette kezdetét. 

Kiváló szerencsénknek tulajdonítjuk mindenek-
felett  a tek. taufelügyelő  urnák gyülésünkeni megjele-
nését, kinek jelenléte mintegy fokozni  látszók a kedé-
lyek örörae által gyűlésünk élénkségét s ébreszteni 
bennünk a nevelés és oktatás iránti érdeklődést és 
tevékenységet, azon bizalmat keltő tárgyhoz szólásai, 
barátságos tanácsai és utasításai által, melyek bizo-
nyára élni fognak  emlékünkben és azon önzcs nélküli 
meggyőződésre vezetnek minket, bogy t&k. Vajna Sán-
dor úrban a népnevelés ügyének egy lelkes atyját és 
fáradhatatlan  tevékeny bajnokát tisztelhetjük mindig. 

Gyüléaünk végeztével szinte mind együttt men-
tünk egyik vendéglőbe, hol közös étkezésünk már je-
lezve vala. Ebéd idején is velünk kívánt lanni közös 
asztalunknál, mi annyival inkább igen nagy szerencsé-
nek tulajdonítható, hogy egyletünk életében most va-
lánk szerencsések kerületi taufelügyelőink  egyikét 
gyűlésünkén és közös ebédűuken tisztelhetni először. 

Ebédünk lefolyása  alatt szinte igen fontos  szak-
tárgyak merültek fel  és képezték beszélgetésünk 
tárgyait. 

Itoda Sámuel, 
tantestületi jegyző. 



mint az állandó választmánynak egyik i * 5 1 > 
tagja, felelősségem  érzetében azon közlemény két oly 
ágazatára, melyekben szerény nevem is felerolittetik, 
az olvasó közönség és esetleg a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére vállalkozott érdemes bizottmáuyi tagtársainknak 
is némi felvilágosításokkal  szolgálhassak. 

J. A szentgyörgyi vámkérdésben mult gyűlés 
határozata szerint várt jelentéstétel elnapolását illető 
leg csak annyit, hogy felemlittetett  ugyan, hogy rend-
kívüli gyülésbsn az annak kitűzött tárgyain kivül 
egyebekbe nem bocsátkozhatunk; de bővebb eszme-
csere után abban nyugodtunk meg, hogy alispán ur 
most egyelőre nyilvánított annyit, hogy a vámházak-
nál szemet-vámszedés kihágásnak tekinthrtő és a leg-
közelebbi akár rendes, akár rendkívüli közgyűlésen 
részletes jelentése megtételéről biztosított. 

2. A m. kir. közmuuka és közlekedési miniszter 
ur leirataira vonatkozólag a közleméuy nemcsak a 
számok idézésében, de a tárgyalás folyama  leírásában 
is helyreigazításokat igényel. 

Mert miniszter ur ő nagyméltósága mindkét le-
irata egymásután olvastatva fel,  együttesen képezték 
tanácskozás tárgyát ugy az állandó választmány, mint 
a megyei közgyűlésen, és pedig 2258. számú leirat-
ban felhozza  a k. miniszter ur, hogy a Rrr.ssó csíki 
hadászati utak kijavításának csak előkészítésével bizta 
volt meg főispán  ur ő méltóságát, ás a mérnöktől ér-
tesült, hogy nemcsak az elömunkálás végeztetett, de 
az utmunka is foganatosittatik  és efeletti  elismerését 
fejezve  ki, felhívja  a megye közönségét, hogy ez ügy-
ben továbbra is az eddig tanúsított erélxt fejtse  ki és 
az építészeti hivatal '̂ által kimutatott és a közerő által 
telje8itendő munkát lehetőleg a tavaszig teljesítse. 
2836. Bzám alatt pedig már a Brassó csíki s Borosnyó-
bodzai vonalokon kivül Hermánytól is Bodzán át i 
határszálig több mérföldnyi  vonali közmunkaerővel épi 
tendő és fentartandó  utak Borába azonnal fidvétetni 
rendeli, hegyek levágását és az utak kellő szélesítését 
is rendelve. 

Ezeknek felolvasása  után az állandó választmány 
ban előterjesztetett az is, hogy ezen munka is folyam 
ban van, és az is, hogy mikép lett a munkakötelezett-
Bég alispán ur által beosztva, s mindez referens 
azon véleményével, hogy „tudomásul vétessék". 

Ezzel szemben az állandó választmányban három 
választmányi tag hivatkozva fennálló  törvényeinkre 
már eddig is közmunkaképességünkhöz képest igen 
sok törvényhatósági utakkal tulterheltetésűnkre és he-
lyi viszonyainkhoz képest a gabona elárusitása szem-
pontjából Románia felé  közlekedési vonalok szaporí-
tása által világos hátrányainkra, az 1870. 42. t. c. 16. 
és 17. §§. alapján tisztelettel visszaírni indítványoztuk 
s arra is szavaztunk, és miután főjegyző  ur, tisZii 
ügyész ur ós Gábor Péter ur (ki talán az állandó vá-
lasztmány tagjai közé közelebbiől lett beválasztva) az 
előadó véleménye mellé szavaztak, alispán ur (kinek 
intézkedései felfüggesztéséről  lévén szó, e kérdésben 
csak saját nézpontjait igazolhatá, de az 1870. 42. t. c. 
46. §. értelmében nem Bzavazhut vala) hozzájuk csat-
lakozva, enunciálta, hogy a többi is tudomásul veszi. 
Abban állapodtunk meg, hogy mindkét nézet terjesz-
tessék a közgyűlés eleibe s részünkről az előterjesz-
tésre elvbarátaim által én bízattam meg. 

Mihez képest én nem az állandó választmány 
véleményével szemben (mint a közlemény előadja), 
hanem a kétségbevonhatlan többség*} javaslatát ter-
jesztettem be. 

Továbbá határozati javaslatunknak 3 ága volt: 
a) Sérelmesnek találjuk, hogy főispán  ur ö mél-

tósága a Brassó-csíki és Szentgyörgy rétyi vonalok 
szokatlanul terhes munkáját, az illetékes közgyűlés 
mellőzésével hivatalból rendelte el. 

b) A Brassó csiki és Borosnyó-bodzai vonalokra 
szükségelt kő és rostált kavics árát és a túlságosan 
terhelt községek munkáját közlekedési tárca terhére 
adó-relaxació utján méltányosan visszatéritni tisztelet-
teljes felterjesztésben  kérjük fel  miniszter urat. 

c) A Hermány bodzái vonalnak közmunkaerőn 
épitése és fentartása  ellen az 1870. 42. t. c. 16. §. 
alapján tisztelettel írjunk fel. 

Ezek közül javaslatom leszavazásával az a) és 
és b) pont elesett, de a c) pont értelmében készült a 
telterjesztés az arra delegált bizottság részéről, még 
pedig végrehajtás előtt. 

Székely Gergely. 

Osdola, 1877. márc. hó 22. 
Óhajtottam a tekintetes szerkesztő urat, nem 

nagy, de községi életünkre szompru világot vető oly 
eseményről értesíteni, mely mostani életünkben sokszor 
ismétlődve, már feltűnést  se okoz. 

Nem is maga az esemény, de ennek követke^ 
menyei, a mikről szólna akarok. 

Községi pánztárnokunk ugylátszik, oly idegen 
benyomások alatt nyög, a melyek szüntelen lelkiisme-
retét teszik próbára, kisértvén, csábítván, nem igen 
erős jellemű felebarátunkat  mini addig, mig egyre-
másra szenvedélye áldozatául esik. 

Majd egy pár marhaaladási jegy vándorol a zse-
bébe, majd meg pláne ennek meghamisítása folytán 
elfogják,  becsukják stb. 

Hanein azért nincsen semmi baj I ott van a köz-
ségi képviselő gyűlés, mely kiváltja őt onnét, gyön-
gédségekkel elhalmozva és visszahelyezi eddigi mél-
tóságába. 

*) Cikkíró nr sterint is, mint fennebb  jelzi, a többség vé-
lenaSnye mallett négy9n voltik, cikkíró nr malUtt pedig csak 
h^rmvi, és igy többségről aligha lehet sió. 

S z e r k. 

1 Oh ! mert az igazság, csak igazság ! Már pedig 
a pénztárnok urnák igaza van, tneit Bürü könyet hul-
lat, sohajtozik 03 kimondja, hogy ennél Van ékesebb 
szóllás az ártatlanság mellett? 

Hanem a kik kevésbé vagyunk elfogultak,  bebir-
juk látni a könyek igaz voltát ugyan, melyek Bzomoru 
arcon peregve alá, taláu a megbánás jellegét hordják 
magukon; de a pénztárnok ur azou eljárása, melyet 
itt elmondani fogok,  nem hogy a jó véleményünkön 
megnyugodni. 

Tudjuk ugyanis, hogy az ur mindenuemü utal-
ványozásnál, a mi helyes vagy helytelenül történik, — 
tesz egy két megjegyzésre méltó fogást,  hanem én 
egyedül a következőkre szorítkozom: 

Gyakran történik, hogy a pénztár szegényes ál-
lása mellett a hivatalos közegek fizetéseiket  töredék-
ben szedhetik föl,  mihez a nyugták e szerint vannak 
kiállítva ; és a pénztárnok ur e töredékekből is lehúz, 
elhitetvén a szegény emberrel, miszerint csak ugy 
fizethet,  ha az utalványozott összeg egy részét az illető 
elengedi, azaz : öt forintos  nyugtát hárommal födöz 
s. t. b. . . . 

A szegény ember, ki az éhséggel küzdik, s ki-
nek végső ínségére tartogatott garasa a pénztárnok 
ur kezei közt vau, kénytelen engedni, mert ön külön-
ben nem fizet,  s igy be kell érnie azzal, a mit ön 
jószántából ad. De ezt ön nem gondolja meg tisztelt 
uram, hogy ezáltal mily keserű perceket okoz ezen 
szerencsétleneknek, kiknek összes vagyonát képezi a 
néhány garas, melyért éjjel nappal fáradniak  és örökös 
megaláztatást szenvedniük kell, . . . nem azon keserű 
nélkülözést, melyre czeu eljárás által kárhoztatva 
vannak. 

De pénztárnok ur, e helyzeten változtatni kell 
és javítani ! mert n buzgólkodás különben mitsein ér. 

Valamint arra is figyelmeztetem,  hogy a mit el-
mondtam, csupán jó szándékból és az igazság kedveért 
történt, s ha önnek is ugy tetszik válászát elvárom. 

Jóakarója. 

F e l e l e t ü l 
a „Nemeréd nek 26 ik számában Szemerja-Szent-
györgy cimü és „vicém pro vice" mottoval ellá-

tott cikkre. 
Szemerián jó dohányt, 
Szentgyörgyön jó gugyicskát 
Szereznek ; 
Mind a kettő jó s n"mes, 
Dicséretre érdemes, 
Mint Demes. 

Kurta Peti. 

M e g h i v a s . 
A Bepsi tanítói járáskör f.  hó 9-én d. e. 10 óra-

kor S.-Sztgyörgyön a gazdasági szakosztályi! felső 
népiskola helyiségében ülést tart, raelyro a járá-kör t. 
cz. tagjai tisztelettel meghivatnak. 

A gyűlés tárgyai: 
1) Gyakorlati utasítás a lentermelés és kezelésről. 

Tarczali Eudre által. 
2) Rtngkórsági mozgalmak a tanítók között és 

ezek következményei. Értekezés Király Sándor által. 
3) A több tanítóval biró népiskolában a neve-

lésnek egyöntetűnek kell lenni, Csinádi Lajos által. 
4) Számadás megvizsgá'ása, az évi tagsági dijak 

befizetése  éí más kebli ügyek elintézése. 
5) Indítványok. 

Tarczali Endre, 
ideigl. elnök. 

N y i l a t k o z a t . 
Februárhó 27-én a nNsmeré"-ben megjelent in-

terpellátiót magam s mások megnyugtatására erkölcsi 
kötelességemnek ismerem, teljesen megbánva, a nyilvá-
nosság előtt is visszavenni. 

Hogy hibáztam, s pedig nagyot, hogy nem illő 
interpellációt irtam, mellyel a nevelésügy barátait is, 
de különösön a nevelésügy előmozdításáért fáradságot 
nem ismerő, és azért szellemi tevékenységével áldozni 
tudó s az orbaiszéki tanitó-egylet buzgó elnökét mé-
lyen sértettem, — elismerem. Elismerem annyival is 
inkább, mert én azt nem rosz indulatból, nem is rosz 
akaratból, hanem pillanatnyi harag hirtelen nem fé-
kezhető kifolyása  következtében tettére.*) 

Azért az orbaiszéki tanitó-egylet n&gytiszteletü 
elnökét újból is tisztelettel kérem a megtörtént kelle-
metlenséget elfelejteni,  s nein érdemelt durva interpel-
látióra, fátyolt  vetni I 

Én tettemet, mennyiben az rosz, nem illő és 
helytelen volt, teljesen megbántam. 

Zágon, 1877. március 25-én. 
Barabás Antal, 

tanitó. 

L e g ú j a b b . 
K o n s t a n t i n á p o l y , márc 28. A kamara 

tegnapi titkos ülésében a trónbeszédre adanló válasz 
felirat  tárgyaltatott. A felirat  egyhangúlag kijelent', 
hogy Törökország belügyei való minden idogen be-

' ) Részünkről kikérjük, hogy személyei boszuja kielégíté-
sére használja fel  lapnnkat a t. tanitó nr. Legyen meggyőződve, 
ha tudomásunk lett volna arról, hogy alaptalan intarpallátiój* 
Általunk is nagyra becsült Demeter Sámuel lelkész nrri vonatko-
zik, interpellátiójának ahoz méltó helyet kerestünk votn.i. Ön 
visszaélt jóhiszeműségünkkel. Nem szép s mivelt emberhez nem 
illő. ( S z e r k . ) 

avatkozás föltétlenül  vissz uitasitandó ; Szerbiára vo-
natkozólag azon reményét fejezi  ki, hogy e tartomáuy 
az engedélyezett békéért elismeréssel lesz. Monteneg-
róra vonatkozólag több képviselő iratkozott föl  n 
szólók soiába, hogy e kérdésben holnap elmondják 
nézeteiket. 

B é c s , márc. 29. A „Pol. Corr." jelenti London-
ból f.  hó 29-ről: Megbízható hirek szerint a tegnapi 
minisztertanács Oroszország ellenjavaslatait lényegük-
ben elfogadta  ; a l e f e g y v e r z é s  főnehézsége  el-
vilog elhárítottnak tekintendő, a jegyzőkönyv szerkesz-
tése iránt az alkudozások folyamatban  vannak. 

L o n d o n , márc. 29. A békés kiegyezés való-
színű, az angol kormány hirszerfnt  cl van határozva a 
jegyzőkönyv aláírására. 

B e r l i n , márc 31. Ignatieff  tábornoknak tegnap 
délután több órai értekezlete volt Bisn.arck herceggel. 
Azután az orosz nagykövetségben időzött, Bismarck 
hercegnél ebédelt, est* meg az orosz és az olaaz nagy-
követ látogatását fogadta,  s este tiz óra után folytatta 
útját Pétervárra. 

KÖZGAZDASAG 
Egy Pár szó a gyümölcsía-oltásról. 

Országszerte meg van pendítve ez az esz:ne: 
toremtsűnk faiskolát  minden községben. A gazdá3zat-
nak és iparnak egyik, ha nem fő,  de egy bizonyos 
tekintetben kiegészítő része a gyümölcsészot, melynek 
nagy haszna van a kunyhótól a palotáig mint cseme-
gének minden időszakban s mint kereskedelmi cikk-
nek is. Sok szegény családnak ad ez a gyümölcsészet 
kenyeret a kezébe, pénzt az erszényébe, — ahol meg 
van honosítva, ahol több figyelmet  fordítottak  a for-
dítnak mai uapig reája, mint itt a mi magyar ha-
zánkban. 

Ezen hiányon segiteui a magas kormány is át-
látta s a gytiinölcsészet előmozdítására elkövet min-
den lehető módot, a miről már volt szerencsénk hal-
lani és rendeleteLet olvasni községenkint, hogy azóta, 
— ha lelkesiiu vették az illetők a felhívó  rendeletet - -
most élvezik is a jó gyümölcsöt 

Bár csak azon magas rendeletnek s bölcs intéz-
kedéseknek lonne jó eredménye ezen mi édes magyar 
hazánkban s annak minden községeiben, hogy ne len-
ne csak kiáltó szó a pusztában ; lenne olyan eredmé-
nye, hogy minden község egy negyed század alatt 
lenne olyan, mint egy paradicsomkert s benne az em-
beriség mint Jézus Krisztus jó vitézei, hü munkásai ! 

Nekeui nagy reményem van, habár kezdetben 
minden bajos ; hogyha a magas kormány egyes hiva-
talos közegei lelkesen veszik az ügyet s lelkiismeretei 
csinálnak belőle, bogy ne csak kiadják » rendeletet, 
haneqi utána is néznek s tekintélyes befolyásuknál 
fogva  igyokozai fognak  kedvet, módot és alkalmat 
nyújtani a népnek s lelkesedést önteni beléjök, segéd 
kezet nyújtani a lelkészeknek és tanítóknak; csak 
munkások s munka után nézők legyenek a felvigyá-
zók, a községi elöljárók (képviselők) ne csak hirdetői 
legyenek a rendeletnek, hanem lelkiismeretes végre-
hajtói. Csak mivelt községi előljáró legyen, ki be tud 
látni józ inon a dolgok folyamába,  aki érzi a nép szük-
ségeit, hiányait, az ilyen karöltve pappal és tanitóival 
— teremthet községi faiskolát  s ezen téren vezethetik 
oktathatják a népnek kicsinyeit, nagyjait, minden szé-
pet, jót elő lehet mozdítani, csak a kezdeményezők 
ne laukadjauak, a vezérek legyenek jók, akkor nem 
foguuk  látni annyi puszta kertet gyümölcsfa  nélkül. 

Fájdalommal telik el az ember lelke, ha bete-
kint egy-egy községbe, nem Iát egyebet: fűzfát,  vagy 
rendetlenül csoportban isteni gondviselés után fel-
nőtt szilvafákat.  Megvan a szép ház a belső birtokon 
s a gazdasági épületek, de a kert — az puszta, gyü-
mölcsfa  nélküli, s akiuek van gyümölcsöse, az isten 
őrizzen ! Ott szenved a gazda is, a fa  is ; mert a ki-
nek nincs, az leszedi, letöri a gyümölcsöt ággal együtt, 
ha rajta hálna is az illető. Ezért oda kell működni, 
hogy mindenki gyümölcsfával  ültssse bs kortjét, ezt 
pedig csak ugy lehet olérni, ha jó gyümölcsfa-iskolá-
kat állítunk fel  ; ezt pedig minden jóravaló gazda-
ember, akinak az isten módot adott, produkálhat, csak-
hogy akaratja legyeu. 

E végre jó lenne, ha szegény, gazdag, mikor 
vagy egy Ízletes ért gyümölcsöt kap s más vad fák-
nak a m a g v á t gyűjtse meg, ha idővel h a s z n o s 
gyümölcsöt lehet előállítani. Erre reá kell szoktatni a 
gyermekeket is a szülőknek és tanitóknak, ezen mag-
vakat minden háznál nátnely haszontalan semmit nem 
jövedelmező virág helyett cserepekbe vagy ládákba 
késő ősszel elvetni s azt házbau vagy pincében ós 
meleg istállóban elhelyezni téli időben s onnan kiül-
tetni, mikor annyira növ ekedatt faiskolánkba.  Ebből 
sok szegéoy ember pénzt kaphatna, többet, mint a 
virágért, ezen műveletre minden jóra való tauitó, pap 
és szolgabíró adhatna utasítást, felvilágosítást,  a taní-
tók leginkább miután a gyűmölcsószet tantárgy. 
Ezen ügyről jó lenne, ha a tanitó urak községeikben 
felolvasásokat  tartanának a felnőtteknek  s ott a gyű-
inölc.sészet körüli teendőket megvitatnák a hozzá értők-
kel. Igy tanitva tanulnánk. Továbbá hány gazda er-
dőlte.t vagy maga vagy más által ; menuyi szép cse-
mete (vadkörte, alma) v.in az ordőben, ha az ilyene-
ket kiásnók s otthon clültetnők, nemesítés által hamar 
szert tehetnénk Ízletes gyümölcsre. 

A gyümölcsészot előmozdítására az volna szerény 
nézetem, hogy a magas kormány minden községbe 
tűzne ki jutalmat, bármi cs ekélyt I., II., III. rangút 
s évenkint ezt kiosztatnám azoknak, a kik legszebb 
gyümölcsfacscinetét  tudnak előmutatni saját faiskolá* 



jakból nemesítve a ki saját szorgalma által befátsitotta 
kertjét különbnél különbféle  nemes gyümölcsfákkal. 

Fel tehát minden szépre, jóra lelkesülni tudó 
nemzet I A szántás-vetés mellett fejtsünk  ki mentől 
több iparágat, de különösen a gyümölcsfa  tenyésztés 
legyen fogondunk,  ékesitsük fel  vele kertjeinket, mort 
az ékes szép gyümölcsös kert paradicsomba varázsolja 
HZ  embert s majd szép fáink  árnyékában szeretett 
családunkkal vngy magánosan is, ha lepihenünk meg-
elégedetten gyönyörködtünk rajta, Ízletes gyümölcsei-
vel pedig tápláljuk magunkat s örömet szerzünk so-
kat kis gyermekeinknek, mert mi kedvesebb a gyer-
meknek s egészségesebb, mint a jó ért gyümölcs, me-
lyet oly sokfélekép  fel  lehet használni önhasznutikra 
s áldjuk a teremtő istent, ki ily szép munkára meg 
segített. 

Falusi. 

N y i l t k é r d é s 
kir. ügyész Szancsali Antal nrhoz. 

Miképen áll a kiacsásók arany kakasának a 
sorsa? A cár — hallszik — a keresetet elrendelte; 
akar e ön interveniálni, vagy nem ? 

A károsok jogosult igényeit akarja-e ön védel-
mezni, vagy ön se ak»r semmit tudni a dáltioki his-
tóriáról ; vagy ön előtt a cár nagy, a cár szent, a cár 
sérthetetlen ? 

Feletét elvárja 
Lapát Sándor szelleme. 

V E G Y E S 
— A háromszéki luk£.-éUpéiizlár 1877. év már-

cius havi Uzletforgalmának  kimutatása. 
B e v é t e l : 

Készpénz áthozat a mult hóról 2041 frt.  61 kr 
Betétből 52 féltől  5648 frt.  56 kr. Visszafizetett  vál-
tokból 21485 frt.  Kamatból 630 frt.  94 kr. Illetékből 
316 frt.  82 kr. Részvény átiratási dijból 4 frt.  Visz-
leszámitolt váltókból 3800 frt.  Összesen 33926 frt. 
93 kr. 

K i a d á s : 
Betét visszafizetésére  27 félnek  6544 frt.  21 kr. 

Folyó kamatokra 15 frt.  11 kr. Váltó leszámítolásra 
23665 frt.  Előlegekre 300 frt.  Kezelési költségre 15^ 
frt.  Tiszti fizetésekre  75 frt.  Bélyegdijakra 1 frt.  50 
kr. Többek számlájára 6 kr. Postadíjakra 2 frt.  32 kr. 
viszleszámitolási kamatokra 75 frt.  23 kr. Készpéuz 
3233 frt.  50 kr. Összesen 33926 frt.  93 kr Sepsi-
Szentgyörgyön, 1877. március 31. N a g y G e r g e l y , 
könyvvezető. 

— A m. kir. közlekedésügyi miniszter rende-
letet boceájtott ki, mely szerint „forgalmi  gyakornok"-
ul a polgári iskolákat végzett tanulók is felvehetők. 
A szolgák osztályába tartozó vasúti alkalmazottak 
azonban még a szakvizsgák sikeres letétele után sem 
nevezhetők ki tisztviselőkké, ha csak a szükséges is-
kolai előképzettséget kimulatni nem képesek. 

— A brassói magyar dalárda 1877-ik évi ápril 
hó 7-én tartja a „Nr. 1" nagytermében Frank Lipót 
karnagy ur vezénylete alatt ez évi első rendel tánccal 
egybekötött d a l e s t é l y ét következő mŰ3orozattal: 
1. „Tergeri hullámok," Ouverture Krausz A.-tói; cs. 
kir. katonai zenekar. 2. „Olyan a te dalod." (kardal) 
Huber K.-tól. 3. „Koldusnői ária" a „Próféta"  cimü 
dalműből (magándal) Meyerbeertől. 4. „Hallgasson el 
a fülmile"  (kardal), Ábrányi K.-tól. 5. „Oh kérlek 
kedves madárkák" Gumberttó'l; cs. kir. katonai zene-
kar. 6. „Befordultam  a konyhára" (kardal), Doppler 
K'-tól. 7. „Rondo" (zongora) Chopintól. 8. „Halász 
leány" (kardal), Hann M.-tól. 9. a) „Jaj, a romlott 
világ felett"  (magándal) Esser H.-töl. b) „Alkonyodik 
a csillag" (magándal) Doppler K.-tól. 10 „Álarc min-
denütt" (kardal) Genée R-tői. 11. „Borura derű" egy 
veleg Königstüdtertől ; cs. kir. katonai zsnekar. V i z y 
J ó z s e f ,  elnök. B a r á c y S á n d o r , tit. jegyző. 

— Újra zsandárok! Az aradi német hírlap azt 
újságolja, hogy a belügyminisztérium újra behozza a 
zsandárokat. E lépést az okozza, hogy a közbiztonság 
rosz lábon áll az országban. Es mindjárt 5 ezredet 
fognának  szervezni. 

f  Necrolog. Alsó csernátorii Damoko3 József  f. 
év március 30-án, estéli 7 órakor — idült májbaj kö-
vetkeztében — 39 éves korában kimúlt. Béke lengjen 
porai felett  I ! 

f  Necrolog. Aldobolyi Balogh Imre élete 49-ik, 
házassága 8 ik evébeu — hosszas betegség után, már-
czius 19-én jobb létre szenderült. 

Beke poraira 1 ! 
— A török szultánok élete és uralkodása mint 

tudjuk egy idő óta nem tartozik a legirigylendőbb 
földi  boldogságok közé. Egyiknek is másiknak is vau 
oka rettegni a titokbau működő rosz kezektől. Írják, 
hogy Abdul-Hamid szultán hálószobája távirati össze-
köttetésben van megbízható cselédjeinek lakosztályá-
val, hogy igy, ha veszély fenyegeti  legyen ki segítsé-
gére jön. Vannak már, kik ó't is meguuták és nagyban 
kacsintgatnak Resad effendi  a trónörökös felé.  A rövid 
uralkodásu Murádról is megemlékeznek néha. Mond-
ják, hogy midőn a szerencsétlent Tsereganból Top 
Kapuba, amaz irtózatos börtönbe vitték, melynek szük 
folyosóiban  ezelőtt a török nagyokat megfojtani  szok-
ták, egy néhány perezre felocsúdott  npatliiájából, s 
görcsösen megfogta  székét, ugy, hogy erőszakkal kel-
let a palotából elvinni. Anyja nagy gonddal ápolja, s 
előbb maga kostól meg minden ételt, mielőtt fiának 
adná. Fogságát egy lény oszija vele, kinek sorsa va-
lóban regényjzerii. Midőn Murád még nem volt csá-

szár, beszélték, hogy orvosának gyermekeivel együtt 
egy Blanca novü cirkassiai leányt neveltetett tel há-
reme számára. Alig jutott a trónra, köztudomásu lott, 
hogy e leány tulajdon gyermeke, ki valósziuüleg szin-
tén európai nőtől származott. A fény  rövid napjaiban 
Blankát atyja a legnagyobb kényelemmel vette körül 
Szobái kék selyemmel voltak bevonva, s épen akkor 
készült el teljesen, midőn Murád a trónról letéttetett. 
A berendezés 80,000 francba  került. A szegény euró 
pai módra nevelt leány talán legfájdalmasabban  érzi 
a bukott császár családjában a beállott változást. 

— Gyilkosság fényes  nappal. Kassán, mint a 
„N. Ii." irja: Folyó hó 28-án délelőtt 10 órakor a 
város kellő közepén, a főutcán,  a hetivásár által oko-
zott tolakodásban borzasztó gyilkosság követtetett el. 
Egy favágó  ugyanis fejszével  agynuütött egy vaauti 
őrt. Először a lábába "vágta, aztán vállába, s végre 
harmadszor fejébe  fejszéjét,  mire a megtámadott halva 
összerogyott. A gyilkos azonnal elfogatott,  s átadatott 
a fenyitő  törvényszéknek, az áldozat boltestte pedig a 
kórházba szállíttatott. A tett indoka még eddig is-
meretlen. 

— Egy bécsi laktanya a lángok martaléka. A 
napokban gyúlt lángra a mariahilfi  uton levő nagy lak-
tanya, melyet nem rég nagyszerűen építettek ki s lett 
porrá és hamuvá. A tüz a szénakazalról és a raktá-
rakból ütött ki s néhány óra alatt az egész terjedel-
mes épületet elpusztította. 

— A bolygó-levél. Elbingből levelet írtak 1870-
ben a porosz franczia  báboru idején T. porosz-holland-
tengerésznek. E levelet czimzett e napokban, tehát 
6'/, év múlva kapta meg. A levélhez hosszú sora volt 
ragasztva a jegyzékpapiroknak. A következő érdekeBb 
városokat tartalmazza : Trieszt, Brindisi, Calcutta, Sin-
gapore, Batavia, Jóreményfoka,  Hongkong, Sidney, 
St Helena, Wladiszlawszk, Hajdu-Nánás, Wilhelms-
halen, As-ension stb. 

— Az állatvilágból. Bizonyos Münch nevü ter-
mészetbúvár utánpuhatalásai szerint földünket  az egyea 
időszakokban összesen 155,000 fajta  állat lakta, mely 
bői azonban már 20,000 faj  kiveszett. Az életben levők 
közül 2000 faj  emlős, 700Ó madár, 1500 esuszó-mászó 
állat 8000 ha), 100,000 rovar, 4000 küllöcz, 3500 polyp, 
1400 paráuyállat és maga Münch ur. 

N y i 1 t t ó r .*) 
Sepsi-Bacon, 1877. március 27. 

Tisztelettel felhivom  a sepsi-szentgyörgyi kir. 
adópénztárnok tekintetes Mihály István urat a végett, 
miszerint nyilatkozzék a felől,  mikor, kivel és kik 
előtt vádoltam ón sepsi baconi adógytljlö Nagy Feren-
cet adóeltevéssel — vagy kértem-e én ellene adóle-
számoló biztoBt Barabás vagy Ollert Károly ur sze-
mélyében? Ezen nyilatkozat tételre a becsület érdekében 
azért van jogom a tekintetes pénztárnok ural felhívni, 
hogy engemet az illető adószedő a «.-baconi birtokos-
ság házánál több képviselői tag, és egy járásbeli 
körjegyző előtt a fent  irt aljas rágalom vádjával ter-
helt. En pedig mondom: az igazat, nem szoktam má-
sok becsülete felfalásán  önnön hasznom keresése ét-
vágyát csilapitani mint szokta az illető ur. 

Jöhet még idő arra, hogy nem alattomos, hanem 
nyíltan fogom  megkérni a tek. kir. adófelügyelőséget 
a végre, hogy valahára eszközölje náluok is mint sok 
más helyen az adóügy tisztázását,. 

Tiszteieltel lévén 
narabás Kerestély, 

s.-baconi biró. 

*) E rovat alatt megjelentekért csakis a sajtóhatósággal 
szemben vállal felelőséget  a sz.rk. 

1 
O.-Sz.-
György Brassó 
ápril 3. ] márc. 23. 
frt k r j frt kr. 

1 legszebb . . 9 10 — 

Buza (tiszta) í közepes . . 9 20 9 30 
f  gyöngébb . . 9 8 80 

Buza (vegyes) 8 7 75 
i Rozs I J e e a z e b b • • • • 5 60 6 20 
| ) közepes . . . . | b 40 6 34 
IÁ \ legszebb . . . . 
1 ' f  közepes . . . . 

4 80 4 60 IÁ \ legszebb . . . . 
1 ' f  közepes . . . . 4 40 4 40 

Z a b \ l e S B z e b b • • • • 2 60 2 80 
70 \ \ közepes . . . . 2 30 2 
80 
70 

) Törökbuza 4 40 4 50 
1 Kása 6 4 30. 

1 5 6 — 

! 1 0 — 
4 50 5 — 

| — — 15 — 

1 1 80 2 10 
28 16 

- 48 44 
_ 

II- 30 — 39 
Bécsi tőzsde és pénzek ápril 3. 

5°,0 Metalliques . 64.55 M. földt  kötv. . 74.50 
5°/n nem. köles. . 68.10 Tem. földt.  kötv. 72.25 
1860. államkölca. 111— Erd. földt.  kötv .71.50 
Bankrészvények . 818.— Ezüst 107.70 
Hitelrészvények . 153.60 i Cs. kir. arany . 5.72 
London 121.65 | Napoleond'or . 9.70 V, 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 
Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Hirdetmény. 
A k.-vásárhelyi kir. törvényszéknek 1575. 

8z. alatt kelt végzése folytán  felperes  P o y i s 
Mihály és társainak k.-martonosi S t e f á n  Péter 
elleni követelésük kielégítése végett lefoglalt  91 
db. juh és 5 db. kecskének, továbbá különböző 
gazdasági tárgyaknak összesen 568 frt.  becsér-
tékbeni elárverezése elrendeltetvén, az árvere-
zési határidő kitüzetik folyó  áprilishó 21-re Kézdi-
Martonos községházánál. 

Kézdi-Vásárhely, 1877. ápril 3. 
Kakutsi Ádám, 

1—2 végrehajtó. 

Hirdetmény. 
Az uzoui ev. ref.  egyházközség ez év foly-

tán iskolaházat szándékozván építtetni, a kő-
mives munkára árlejtés hirdettetik, mely folyó 
1877 év április 15-én d. u. 2 órakor fog  meg-
tartatni Uzonban az iskolaháznál. Kikiá'tási 
ár 1848 frt.  80 kr. leend, melynek 100/u-át a 
hozzászólni akarók bánatpénzül kötelesek előre 
letenni. Tervrajz, költségvetés s közelebbi pon -
tozatok aló)irtnál megtekinthetők. 

Uzon 1877 ápr. 3. 
PQnkösti Ferenc, 

1—2 ev. ref.  pap. 

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

gyógyít gyökeresen fényeB  és tartós siker biztosítása mellett mindennemű 
titkos betegségeket; 

1) az Öli fertőzésnek  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) kugycsőfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt mindeu alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) h ugycsc szűkülés eket; 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fekéríolyást,  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 7 órá ól 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- és városházuteza. 

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

és a gyógyszerek megküldetnek. 62-100 


