
VIDÉKI É L E T 
S.-Árkos, 1878. nov. 13. 

Tekintetes szerkesztő ur ! 

Ügy hisszük, nem megvetendő szolgálatot 
végzünk e becses lap olvasóinak, midőn a nép-
könyvtári intézmény életrevalóságának rövid tol-
mácsolása mellett egy igen örvendetes, községünk-
ben pártólásra talált társadalmi mozgalomról irunk. 
3 4A népkönyvtári intézmény úgy culturalis, mint 
magyar nemzetiségi szempontból szükséges, s mint 
ilyen, ^megérdemli a társadalmi körök és olvasni 
szerető jobbjaink pártolását. Szükségességét még 
csak azon világos érvvel akarjuk bizonyitni, hogy 
községeinkben, melyek virágzó népkönyvtárt hoz-
tak létre, a szellemi emelkedés, az anyagi gyara-
podás naponkint halad előre, és lakóinak legalább 
40" meg van óva az ünnepnapokon reá várakozó 
unalomtól, korcsmai dorbézolástól, az ezekből folyó 
szellemi tespedéstől és anyagi bukástól. Életrevaló-
ságát, szükségét látjuk azon meleg érdeklődésben 
is, melylyel magas kormányunk a jóravaló eszme 
iránt viseltetik s annak létrejöttét rendeletekkel 
sürgeti. 

Az emiitett szükségén segítettek Árkos ügy-
buzgó polgárai,midőn néhány év előtt áldozatkész-
séggel járultak a községi népkönyvtár felállításá-
hoz ; ezen akart segíteni feledhetlen  Morizon, ame-
rikai unitárius, itt utazásakor, midőn egy kebli 
könyvtár legelső alapkövét tette le, a mely alap 
— fájdalommal  legyen em'itve — némi akadályok 
miatt könyvtárunk javára máig sincs átadva. 

Községi olvasó-egyletünk múltja rövid. Négy 
évvel alakult ezelőtt. Rövid négy év alatt kétszer 
bukott, hanem mindannyiszor nagyobb erélylyel 
ébredt föl  rövid szuny adózásából. Utolsó ébredése-
kor — tán hízelgés nélkül mondhatjuk el — örökre 
istendozzádott mondott az alvásnak, a mit tagjai-
nak szép száma s azok fáradhatlan  munkásságából 
létező buzgó pártolása enged következletnünk. 
Örökkévaló legyen! kívánjuk; ajánljuk a szent ügy 
felkarolását  községünk minden, még egyletünkbe 
nem lépett egyeseinek figyelmébe  vallás- és nem-
zetiségi különbség nélkül. 

Életrevalóságának, ezuláni biztos fennállhatá-
sának tanújelét adá egyletünk ajkőnyvtára javára 
rendezett tánczvigalom alatt is, melyet az 1878. év 
nov. 9-én Árkoson hajtott végre. E tánczestély a 
t. közönség várakozásunkat felülmúló  pártolásában 
részesült. Bizonysága annak a tánczestély bői be-
folyt  jövedelem, mi összesen tesz 93 frt  16 krt; 
levonva ebből 36 frt  30 kr kiadást, tiszta jövede-
lem 56 frt  66 kr. Ebből a rendes belépti dijon fe-
lül fizettek  : Serester Dávid 1 frt,  Péter Elek 1 frt, 
Molnár András 1 frt,  Téglás Mihály 1 frt,  Gernárd 
Antal 60 kr, Kiss Mihály 40 kr, Göncz Bona 20 
kr, Imre Jánosné 10 kr, Veress Eszter 40 kr, Tegző 
Sándor 20 kr, Göde Ignácz 20 kr, Zoltán Pál 50 
kr, Rápolti Mózes 40 kr, Szabó Béniám 20 kr, 
Balázsi Gyula 40 kr, Orosz Lázár 40 kr, K lcza 
Lajos 20 kr, Kovács Mózes 16 kr, Barabás Sándor 
19 kr, Albrecht András 20 kr, Gelei Dénes 20 kr, 
ifj.  Göncz Mózes 10 kr, Fogarasi István 20 kr, 
Nagy Imre 10 kr, Benkö György 30 kr. Köszö-
net felül  fizetőinknek,  kik megjelenésük által egy-
letünket felsegélni  elég nagylelkűek voltak. 

A tánczestély lefolyása  — ugy hisszük — min-
den tekintetben sikerültnek mondható. 

Azon reményben végezzük be igénytelen tu-
dósításunkat, miszerint további hasonló körülmé-
nyekre is a nagyérdemű közönség becses pártfo-
gását remélhetjük. 

A rendezőség: 

lizoii, 1878. nov. 15-én. 
Tisztelt szerkesztő ur I 

Fogadja első sorban is köszönetemet múltkor 
tett szivességeért. A könyvek,  a melyeket küldött, 
nagyon felségesek,  és sok élvezetet nyújtanak ne-
kem. Legalább egy időre van, mivel a hosszú téli 
esték unalmát elűzzem. 

P'alun most nagyon egyhangú az élet. Mezei 
terményeinket betakarítottuk, s ezután már nem 
marad egyéb hátra a székely embernek, mint na-
gyokat ásítani, jó hosszakat aludni; na, aztán meg 
zsörtölődni a feleségével.  Ez is változtat legalább 
valamit az egyhangúságon. 

, Nem volna a földön  vagyonosabb, boldogabb 
nép a székelynél, ha elismert szorgalmához méltó 
foglalkozást  tudna magának biztosítani az év min 
denik szakában. A jelen körülmények közt azon-
ban kizárólagosan a földmivelésre  levén utalva, ha 
e körüli foglalkozásait  elvégezte, ősztől tavaszig 
ugy szólva csak lopja a drága időt. Még munka-
szerető cselédeket is akárhányszor hallottam pa-
naszkodni a téli napok unalmassága ellen Hát még 
a szegény napszámos osztály, melynek munkát már 
e g y gazda sem ad, mennyire elunhatja, elátkozhatja 
az életet. 

Városon még jut valami munkához, de falun 
egyedüli foglalkozása  a semmit tevés. Es ez nem 
az ő hibája. Itt a baj a mi társadalmi életünkben 
rejlik. 

Éppen 111a olvastam a „Nemeréd-ben, hogy a 
közigazgatási bizottság tagjai rögtön itélű bírósá-
got szándékoznak kérni a gyújtogatok ellen. Az 
ellen nincs szóm. 

Elég fájdalmas  biz az, hogy az utóbbi időben 
annyi tüzeset fordult  elé Háromszéken. E körül-

inény eléggé jellemzi társadalmi életünket. És ezen 
ha minden falu  végére egy bitófát  állitunk is fel, 
ha még annyira szidjuk is a falust  birákat, vagy 
szolgabirákat, nehezen segíthetünk. A gyújtogató 
nem igen szokta szándékát előre senkivel közölni 
s a mit tesz, azt ugy teszi, hogy ha lehet, észre 
ne vétessék. Puszta gyanúra pedig valakit felhúz-
ni, mert hát gyanú a legbecsületesebb emberre is 
eshetik, bizon nem volna valami correkt eljárás. 
Egyéb itt a baj uraim! Adjunk munkát a nép ke-
zébe és akkor nem leszünk kénytelenek statá 
riumért folyamodni. 

A hatalmas Róma nem tudta rázkódás nélkül 
kiállani, hogy a szegény plebejust kitudta az ager 
publicusból. Eheznémileghasonló eset történtnálunk 
is az ujabb időben. A ki az emberi művelődés tör-
ténetét olvasta, az fogja  tudni, hogy minden or-
szágban, hol uj gyár jött létre az a nép ellenszen-
vével találkozott, mert a nép kenyerétől, minden-
napi keresményétől látta magát megfosztva.  Ter-
mészetes, hogy a gyárak szaporodásával ismét ke-
resetmódhoz jutott. A gyárak utoljára annyira igény-
be vették a munkás kezet, hogy az úgynevezett 
föklmives  osztály napszámoshoz nem jutott. Ily ha-
tások alatt született meg az első gép, mely hivat-
va lítt a gazdának pár nap alatt a gabonásba csé-
pelni összes gabonakészletét. 

És ezen gépek eljutottak hozzánk is. Haszná-
latuk nagyban megkönnyíti a gazdálkodást, de ne-
hezíti a napszámos osztály helyzetét Miért ? Azért, 
mert eddig minden gazda napszámossal csépeltet-
vén ki gabonáját, annak gyakran egész tavaszig 
munkát, kenyeret adott. Ezáltal megóvta igen sok 
rosz cselekedettől, melyre az élet fenntartásának 
szükséglete vitte volna. Ma ennek vége van. A nap-
számosnak nincs munkája mert kivették kezéből, 
nincs kenyere éhező gyermekei számára, s igy 
nem csoda, ha bűnös cselekedetre adja fejét.  An-
golországban, Szászországban s általában minde-
nütt, a hol gyár és kézműipar virágzik, van a nap-
számosnak az év minden részében elfoglaltatása, 
sőt a gépek behozatala szükségessé vált a munka-
erő hiánya miatt, de nálunk ez könnyen nélkü-
lözhető. 

Ha a népnek kivettük a kenyeret a szájából, 
adjunk mást helyette, s akkor, könnyen megeshe-
tik, hogy nem leszünk késztetve statariumot kérni 
a gyújtogatok fejére. 

Ezen tárgyra egyébiránt még a tisztelt szer-
kesztő ur engedelmével visszatérek és akkor a fel-
vetett kérdést, ha ugyan sikerülni fog,  kellő vilá-
gításba helyezendem. 

r. 1. 

Háromszék megye gazdasági viszonyai.*) 
Sepsi-Szentgyörgy,' 1878. október hó. 

Minden betakarítva, a vetés rég elvégezve, 
araszos magasságban hullámzik az őszi szélben a 
jövő év reménye. Pompás őszünk volt, melynél kü-
lönbet kívánni sem lehetne. 

Termésünk általában véve kielégítő s bizo-
nyára még szebb lett volna az eredmény, ha a má-
jusi hosszas szárazság és a júliusi sok esőzés nagy 
hátrányul közbe nem jő. Az elkésett törökbuzát 
annyira elősegítette a szép, hosszú ősz, hogy jó 
közepes termésünk lett, bárha eleintén nem sok 
bizodalommal tekintettek a szedés elé gazdáink. 
Árpa, zab kitűnő. Buza és rozs is közepes minő-
ségben és mennyiséget hozott, kivéve azon helye-
ket, hol a nyárközépi jégverés átvonult. Burgo-
nyánk igen kevés, nagy része elrothadt. 

Gyümölcsből : szilva bőven, körtve alig, alma 
majdnem semmi. 

Kerti vetemények általában szépek, káposzta 
apró fejű,  de sok. 

Az üszög és rozsda több helyen mutatkozott, 
de általában nem jelentkezett tulkártékonyan, 
mindazonáltal gazdáink dicsérendő módon igyekez-
tek elejét venni gabonáink ezen bekövetkezhető 
betegségeinek az által, hogy a vetőmagot — kevés 
kivétellel — vetés alá pácolták. Már annyit írtak 
mindenfelé  az üszög és rozsda tárgyában, hogy 
nem is szándékszom ezekre bővebben reflektálni, 
annyit azonban meg kell említenem, hogy én min-
den előkészítését a vetőmagnak nem tartom elég-
ségesnek, hanem fősúlyt  fektettek  arra, hogy a 
föld  is kellőleg előkészítve, trágyázvfi  legyen, ha 
magunkat az üszög ellen biztosítani akarjuk s kie-
légítő termést akarunk elérni. 

Már pedig e tekintetben nem mondhatjuk el, 
hogy minden lehetőt megtettünk ; azt tapasztaltam 
ugyanis, hogy a legtöbb helyen vagy teljesen el-
mulasztották a szükséges trágyázást, vagy nem 
alkalmazták elégséges mérvben s igy a növényi 
tápszerektől megfosztott  földtől  hogyan várhatnók, 
hogy kanaáni módon nyújtson hozamot ? Bármit 
hozzanak is fel  a mulasztás mentségére, mint pl. 
azt, hogy nincs trágya, mert csekély a marhaállo-
mány : az ilyen kibeszélést félrevetve,  ott keresem 
a bajt, a honnan kiindul t. i. forrásánál., 

Korántsem lehet mentség a marhaállomány 
korlátolt száma, mert hát ennek oka épen gazdál-
kodási rendszerünkben rejiik Ezen gazdálkodás 
idézte elé azt is, hogy sok jómódú gazdánk lassan-
ként alászálva, most a törpegazdaság mellett sinlő-
dik s megfeszítet!  munkája dacára alig képes ma-
gát jövedelméből fenntartani.  A takarmány terme-
lés csak a minimumban űzetik s jó szerencse ha a 

*) Tárgyhalmaz miatt késett. Sterk. 

szénatermést — melyet ez évben is nagy részben 
megsemmisített az ár viz — pótolja a sarjú, mely 
ez évben, szerencsénkre igen jól sikerült. 

De mit teszünk akkor, ha a sarjú is balul üt 
ki ? Marháink az alomszalmán rágódnak és sokkal 
inkább el vannak csigázva, midőn elhagyják az is-
tálót, mint a hogy elcsigázta volt a nyári munka, 
őszi szántás, mielőtt istálóba kerültek volna. Igaz, 
hogy szénánkat, sarjunkat félretehetjük  a kitelel-
tetésre, mert mig a hó lenem esik, ott van a köz-
legelő aztán a tarló, megél ott a marha, sőt meg 
is hizik, de nem gondoljuk meg, hogy mennyivel 
produktívebb volna a termelés, ha azokat a nagy 
területeket, takarmány termelés alá vonnók, s egy-
úttal kimélnők az erdőt is, mely jelenleg a lege-
lőknek sok helyen nagyobb részét teszi ki, az ál-
t'l, hogy az utánnövést a marhák pusztítása által 
nem engednők elcsenevészesedni. 

A belterjes gazdaság hozza a legszebb ered-
ményt, tehát annak l é t e s í t é s é r e kell tőre• 
kednünk ; de erre legelső lépés az, hogy ne irtóz-
zunk az újításoktól s főképen  a közlegelők kérdé-
sének viszonyainkhoz képest kedvező eldöntésétől. 

A népesség szaporodása magával vonta a ter-
melés quantitásának fokozását  is. Ezen törekvésből 
foly  a mocsarak, lápok lecsapolása, a talaj trágyá-
zása és öntözése, mely utóbbi is tulajdonképen 
trágyázás. Az öntözést illetőleg az első lökést cpen a 
takarmány termelés adta. A gyakorlatban azt mond-
ják, hogy annyi takarmányt kell termelni legalább 
mennyi a szalmának súlya. A föld  területegységé-
nek számbavételével pontosabban van ezen arány 
megállapítva s e szerint a földnek  66 | ,-a piaci ter-
melésre. 33°|0-a takarmány termelésre fordítandó.  Az 
arány változik, ha a szántóföld  mellett rétek is 
vannak, melyek maguk pótolják részben a takar-
mányt, de a jelenlegi viszonyok a helyes arányt 
meg sem közelitik. Ha kevés a trágyánk, trágyáz-
zunk vizzel, létesítsünk öntözési berendezést, r. ak-
kor bizonyára fokozódik  a termelés és nő a mar-
haállomány is. 

Az öntözésről más alkalommal leszek bátor 
néhány megjegyzést tenni. —s. 

L E G Ú J A B B . 
Ö feNége  folyó  hó 14-én délután harmadfél 

órakor fogadta  Suvalolf  grófot.  Az audiencia két 
óra hosszat tartott. Ezután az orosz államférfi  rö-
vid látogatást tett külügyérünknél, és lakására 
ment, a hol több magán látogatót fogadott.  Suva-
loff  gróf  este indult el Bécsbe. 

Bécs, nov. 13. Pétervárról jelenti a „Pol. Cor." 
Azon körökben, a melyek folytonos  összeköttetés-
ben állanak a cár udvarával, azt hiszik, hogy Su-
valoff  utasítást kapott bécsi útjában alkalmilag 
eszmecserébe bocsátkozni az osztrák-magyar poli-
tika irányadó tényezőivel. SuvaloÉF gróf  töl van 
hatalmazva, ha alkalma lesz annak hangsulyozásá-
sára, hogy Oroszország komolyan szándékozik vég-
rehajtani a berlini szerződés minden pontját, hivat-
kozva a Balkán félsziget  jelen viszonyainak azon 
monumentumaira, a melyek bénitólag hatnak Orosz-
ország őszinte szándékaira. Oroszország a berlini 
szerződés végrehajtását célzó szándékainak nem 
adhat erősebb impulsust mindaddig, mig a porta 
nem hajtja végre a berlini szerződésnek Monteneg-
róra és Görögországra vonatkozó részét és vona-
kodik egyezkedni azon pontokra nézve, a melye-
ket az Oroszországgal való közvetlen megállapodás 
számára tartott fönn  a berlini szerződés. 

A Péterváron elterjedt azon hir, hogy Suva-
loff  gróf  levelet visz a cártól Ferenc József  király 
részére, még megerősítésre vár. 

M e g h í v á s . 
A sepsi-szentgyörgyi jótékony nőegylet folyó 

év november 20-án délelőtt 10 órakor Sepsi-S'zént-
Györgyőn a városház nagytermében 

K Ö Z G Y Ű L É S T 
tart, melyre az egyleti tagok tisztelettel meghi-
vatnak. 

T á r g y a k : 

1) Elnöki megnyitó beszéd. 
2) Az alapszabályok felolvasása  és tárgyalása 
3) Tiszteletbeli tagok választása. 
4) Indítványok. 
Imecsfalvd,  1878. november 12-én. 

Özv. Cserey Jám.sné, 
egyleti elnök. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Uuilapestről megbízható forrásból  értesü-

lünk, hogy L ó n y a y gróf  belépése a pénzügymi-
nisztériumba már nem tartozik többé a lehetetlen-
ségek közé. A mennyiben e hir még megerősítésre 
vár, a további megjegyzésektől tartózkodunk. 

— Táncvigalom. A sepsi-szentgyörgyi polgár-
ság folyó  hó 23-án a városház dísztermében az ev. 
ref.  egyház s a városi nagyterem díszítése javára 
táncvigalmat rendez. A rendező bizottság fárado-
zásait a nemes cél érdekében közönségünk párto-
lása fogja  kísérni. 

— A hároiuszéki muzeum részére Várhelyi 


