
Elekes György által előterjesztett kérvény! bizott-
sági véleményeket a ház meg nem változtatta. 

Végül gróf  Apponyi Albert figyelmeztette  a 
miniszterelnököt a berlini szerződés előterjesztésé-
re vonatkozólag, mire a miniszterelnök kinyilat-
koztatta, hogy a legközelebb megnyitandó ülésen 
a feltett  kérdésre felelni  fog. 

Ezek után a delegációk ülése miatt a további 
ülések elnapoltattak s most kedves öcsém uram 
kényelmesen eresztgetem tajtpipámból a tarcsi bo-
dor füstöket. 

Fejünk fölött  elviharzott az ellenzék által any 
nyira foryiro;ott  bosnyák kérdés s a berlini szer-
ződés csak ennek árnyéka gyanánt fog  a képvi-
selőházban szerepelni, — mert azt feltételezni  nem 
lehet, hogy ellenzékünk dacára minden szóbőségé-
nek egy az európai nagyhatalmak által ténylege-
sitett szerződés felbontását  eszébe vette volna. 

Minisztériumunk is megalakult. Szapáry Gy. 
gróf  és Kemény Gábor báró uj miniszterek ma 
délelőtt, Tisza miniszterelnök, Pápay udvari taná-
csos és Tarkovics miniszteri tanácsos jelenlétében 
tették le ő Felsége kezeibe hivatalos esküiket s 
igy kormányunk egységes erővel igazgatja hullá-
mok között uszó hazánk sajkáját. 

Hirlik, hogy az ellenzéki pártok uj miniszté-
riumunkat meg fogják  támadni. Állunk elébe! 

Addig isten velünk ! 
Egy volt táblabíró. 

Észrevételek, a „liáromszékmegyei &1-
talanos tüzkárbiztositás tervezetere". 

( V é E , ) 
A io. pont b) alatt az épületek teljes becsér' 

tékben kárpótoltatnak, mig g) alatt az egészen el 
nem égett házi állatok becsárából leszámítás ígér 
tetik Kérdjük meg a tapasztalatot és azt bizonyítja, 
hogy százszor több eset fordul  olyan elö, a hol uj 
építkezésre és tüzelésre használható anyagok men 
tetnek meg a tüz torkából, mint olyan, hol házi 
állatok megégve mentetnek meg s mégis amazok 
a becslésnél leszámítás tárgyát nem képezik. 

Hát mi történnék a tervezet elfogadásával  az 
olyanokkal, a kiknek épületeik állandó ;biztositó-
társulatoknál már több évre biztositvák ? Ez is 
egy főpontját  képezné egy megállható tervezetnek. 

Ezekből folyólag  a részleteket sem tehetem 
egészben magamévá. 

Volt Háromszéken az absolut rendszerben is 
általános tüzkárbiztositó-társulat felállítva,  mely 
csakhamar fölemésztette  magát, hagyván hátra több 
károsultat, kik annak hamvaiból feltámadását  máig 
is várják, hogy valamikép kárpótláshoz juthat-
nának. 

Hogy a gyakori tüzeseteknél apadást eszkö-
zöljünk : nézetem szerint 

1-ször a szegény napszámos osztálynak mun-
kát s ez által vivendi modust kell kezébe adnunk. 

A. fenn  jelzett tervezetben kiróvatni szándé-
kolt pótadó fordittassék  az évenkint oly nagy ká-
rokat okozó folyóvizek  szabályozására és a gátak 
leszállítására; ez által dolgot, kenyeret adunk a 
munkás néposztálynak s nem lesz kényszerülve a 
gonosz cselekvények elkövetésére, mig másfelöl  az 
oroszlánrészt a birtokosság nyerendené, kezéhez 
kapván a vizáradások által elpusztíttatni szokott 
nem kis mennyiségű terményt, miből a pótadó is 
könnyen fizethető  lenne. Nyerne ezáltal kereskedő, 
iparos, szóval minden néposztály, mert ha földünk 
nem terem, megáll minden nézet és életet mozdió 
gépezet. Ezen intézmény által elérve lenne azon 
méltó figyelmet  érdemlő cél is, hogy köl séges hi-
dunk és utaink valahára állandó jókarba hozat-
nának. 

2-szor gondoskodjunk óvrendszerröl. 
A létező cselédkönyvet szaporítsuk meg egy 

nzabályzati ponttal. Mondjuk jki, hogy a mnnkás 
séposztálynak csakis fedeles  pipából szabad pipáz-
ni, mint régen, eltiltván tőlük a különben is idő-
rabló szivarozást. A gazdáknak tegyük kötelessé-
gükké, hogy valahányszor cselédeiket szivart csi-
nálni, vagy szivarozni látják : mindannyiszor 20 krt 
hazzanak le a bérükből, vagy napszámjokból, föl 
jegyezvén a cselédkönyvbe ís az e tekintetbeni 
szenvedélyességet. — Továbbá tiltsuk el a szabad 
lámpáknak istálókbani alkalmazását, kimondván 
egyúttal, hogy a lámpákat csakis az épület fa 
ához szegzendö régi divatú üveges lámpákba he-
yezve szabad gazdasági külső épületekben hasz-
nálni. 

3 szor a tűzoltásra vonatkozó fennálló  rendőri 
szabályokat szigorúan alkalmazásba kell hoznunk. 

A községek nagy részében az üdvös rendsza-
bályok csak holt betűk a papíron. 

Az éjjeli őrök felállítása  több helyen csak 
ámbor óhajtás; más helyen ha föl  vannak is állít-

va, ők ép oly csendesen alusszák éji álmukat, mint 
bármelyik békés polgár, nem lévén, ki őket ellen-
őrizze. Fordult eset elő, hogy a tüz kiütvén e-y 
óra múlva sem oltották azt, hiányozván a vizfecs-
kendő, vaskankók stb ; később megérkezett a fecs-
kendő, de nem lehetett alkalmazni, mert hiányzott 
a viz és mert a fecskendő  el volt romolva. Fölál-
lított tizedesek mitsem tudnak arról, hogy őket is 
kötelezettség terheli a tüzeseteknél, szóval a jó 
rendszabályok tettleg nincsenek alkalmazva. 

Ezért igen nevezetes módnak tartom a tüzese-
tek kevesbitése végett azt, hogy a közigazgatási 
tisztviselők és községi elöljárók az eddiginél lelki 

ismeretesebben és szigorúbban teljesítsék ellenőr-
zési és felügyelői  tisztöket és hogy ők rászorítva 
legyenek fennjelzett  üdvös rendszabályoknak szi-
gorú alkalmaztatására. 

Csia György, 
megyei képviselő. 

Az erdővidéki taaitótesvület folyó  év 
nov. 26-án tartott vándorgyűlése 

Folyó év november 26-án tartotta meg tanító-
testületünk az i878|g-dik évi első vándorgyűlését 
Bedő József  elnöklete alatt Bibarcfalván.  A rendes 
tagok kettő kivételével mind ott voltak : a tiszte-
letbeli tagok közül is többen, úgyszintén vendé-
gek is szép számmal vettek részt az értekezleten. 

Ernők rövid, de szívből fakadó  szavakban üd-
vözölvén a megjelent tagokat, a gyűlést megnyi-
tottnak nyilvánítja. Egyszersmind szomorú köteles-
séget teljesít — mondja az elnök — midőn Gáspár 
János tagtárs elhalálozását kötelességéből kifolyó-
lag a gyűlés tudomására hozza. Felhívja a tago-
kat, hogy tartson valaki egy emlékbeszédet. 

A gyűlés ezen veszteség felett  részvétét jegy-
zőkönyvileg fejezi  ki és az emlékbeszéd tartása 
felőli  intézkedését a jövő gyűlés programmjának 
megállapítására hagyja fenn. 

Tamás Józsefnek  időközben lett eltávozása 
következtében a helyette tartandó tanitásra Cirmay 
Lajos tagot kérte fel  a gyűlés utólagos jóváhagyása 
reményében elnök, a mely jelentése jóváhagyólag 
tudomásul vétetett. 

Mint örvendetes jelenséget hozza tudomásul, 
hogy köpeci k. jegyző t. Nagy Áron ur nyilatko-
zatot küldött be az elnökséghez, mely szerint a 
tantestület pártoló tagja kiván lenni és évi 1 frt 
tagsági diját három évig 5—5 forintig  egészíti ki. 

Két gyakorlati tanítás volt. Az egyiket Czir-
may Lajos tartotta az anyanyelvből III. osztályos 
növendékekkel,  melyet a gyűlés sikerültnek nyil-
vánított ; másikat Józsa Gábor tartotta a földrajzi 
köréböl szintén a III osztályos növendékekkel,  ez 
kielégítőnek ítéltetett. 

A mult gyűlésről vezetett jegyzőkönyv hite 
lesitése és a mulasztott tagok igazolásainak elin-
tézése után Tarcsafalvi  Albert, vargyasi községi 
tanitó, Szász József,  bibarcfalvi  községi tanitó és 
Antal Albert bölöni felekezeti  tanitó a tantestület 
rendes tagjainak jelentik magukat. Kapcsolatosan 
hermányi ref.  lelkész tiszteletes Pethő Mózes ur, 
mint a tanügy iránt érdeklődő, tiszteletbeli tagnak 
választatott. 

A gyűlés által ép oly részrehajlatlannak, mint 
tanulmányozás után szerkesztettnek ismert köny-
ismertetését olvasta fel  Török Áron unitárius pap. 
Ismertetésének tárgya Göncy Pál, E. Indali Péter, 
Bárány, Páncél, Lakics és társai ABC-jök volt. — 
Megismertette a jelzett könyvek tartalmának beosz-
tását kinek-kinek elve szerint és felmutatván  az 
összehasonlítás nyomán egyiknek a másik fölötti 
előnyét, a Lakics és társai által szerkesztett ABC-t 
ajánlja. 

Nagy figyelemmel  hallgatta gyűlésünk Kiss 
Sándor kolozsvári polgári iskolai tanár ur Biró 
Albert tagtárshoz irtézett levelének felolvasását, 
melyben vázolia a földrajz  módszerét Ritter Ká-
roly és Humboldt Sándor szerint; — érdeklődött 
azon térképrajzok iránt, melyekből egy néhányat 
Biró Albert a Kis Sándor szívességéből bemu-
tatott. 

Most következtek a kiküldött bizottságok je-
lentései. A könyvtár megvizsgálására kiküldött bi-
zottság jelentése szerint a könyvtár — kevés kivé-
tellel — rendben van és az uj köuyvtárnok Biró 
Albert át is vette. A pénztár megvizsgálására, a 
statisztika összeállítására kiküldött bizottságok, ugy 
a levelező bizottság bizonyos okok miatt nem jár-
hatván el küldetésökben, ismét kiküldettek. 

Elnök bemutatta a Barci Brix Iván szerkesz-
tése alatt megjelent „Egyleti Közlönyt" s ezzel 
kapcsolatosan Török Áron a „Család és Iskola" 
cimü szaklapot igen melegen ajánlja a tagok figyel-
mébe. Bedő József  még e gyűlés végén aláírási 
ivet készített és több tag alá is irt, a kik a utób-
bit kivanják megrendelni. 

Egy dalárda felállításának  szükségét is átlátta 
a gyűlés, azonban mostanról elmaradt e felett  ha-
tározni. 

A következő gyűlés május havában Sz.-Ajtán 
lesz melynek tárgysorozata a jelzett bizottsági je-
lentéseken kivül a következőkből fog  összeállitat-
ni: Emlékbeszéd Bedő Józseftől.  Gyakorlati elő-
adás az optikai lencsék és lencserendszerekről dr. 
Barta Gyulától. Tanítás a kötés elemeiből; tartja 
Teslák Ágnes. Bírálat Cirmay Lajos „Erdővidék 
földrajzának  népiskolai módszer szerint való tár-
gyalása" cimü értekezésről; irták és a gyűlés elé 
terjesztik Biró Albert és Török Aron. 

A kitűzött tárgy a jelzett módon letárgyal-
tatván, elnök a gyűlést bezárta. 

Közli l'irniay Lajos, 
tantestületi jegyyző. 

VIDÉKI ELET 
Brassó, 1878. december 4. 

Tekintetes szerkesztő ur I 
A br.tssói állami felső-nép-  és elemi iskolák 

ügybuzgó gondnoksága folyó  hó 3-án havi rendes 
ülést tartván, néhány olyan közérdekű tárgy felett 

tanácskozott, melyek méltók, hogy szélesb körben 
is megismertessenek. Ilyenek ezek: 

1) Igazgat. beadja Zajzon János és Barabás 
Sándor tanitók javaslatát, melyben szakismerettel 
fejtegették  a házi iparnak s nevezetesen a müko-
sárfonásnak  a brassói állami iskolák felsőbb  osztá-
lyaiban való meghonosításának szükségességét. A 
gondnokság kevés módosítással a javaslatot költ-
ségvetéssel együtt egyhangúlag elfogadta.  A ter-
vezők szerint a népiskolának nem lehet feladata  a 
műkosárfonást  tökélyre vinni, mert erre ideje sincs 
de mégis szerezhetnek a tanulók annyi kézügyes-
séget és műízlést, hogy majd [az életben valóság-
gal üzletforrássá  válhassék. Brassónak számos ily 
kézmüiparosa van, a ki a téli évadon szépen hasz-
nosíthatja a műkosárfonást.  — Ez a cél lebegett a 
gondnokság előtt, midőn javaslatba hozta a házi 
iparnak a brassói állami felső-nép-  és elemi isko-
lákba való bevitelét. 

2) Felmerült az az üdvös eszme, hogy az ál-
lami iskolákba járó szegény tanulók számára a téli 
idő közclgésével — mint eddig is történt — téli 
ruhákról kellene gondoskodni s e célra épen az 
iskola növendékei és a tantestület tagjainak közre-
működésével valamely jótékonycélu előadást kel-
lene rendezni, hogy ez által alkalom nyittassék a 
tanulóknak is az egymás iránt való testvéri szere-
tet tényleges gyakorlására. Az eszme felkaroltatott 
s annak mikénti megtestesüléséről értesitendjük a 
t. közönséget. Addig is örömmel értesültem, hogy 
már ez előtt két évvel ügybuzgó müveit tanügy-
barátok és lelkes honleányok e célra szép össze-
get gyűjtöttek volt, melyből már két télen segé-
lyezték a szegény tanulókat s a maradékot gondos 
atyaként takarékpénztárba helyezték. Épen most 
az ideje e maradékot igénybe venni; ezért a gond-
nokság tisztelettel fel  fogja  kérni azon bizottságot, 
hogy a megtakarított összeg egy részét átengedni 
szíveskedjék a legszükségesebb cikkek, t. i. téli 
csizmák vásárlására. Örömmel ismerkedtem meg 
azon lelkes honfiak  és honleányok neveivel, kik 
ezelőtt két évvel ez üdvös humánus cél érdeké-
ben fáradoztak  ; volt alkalmam beletekinteni a szá-
madásba is, mely olyan tiszta, mint azon nemes 
lelkek, kik a philantropia ez oltára körül fáradoz-
tak. Tisztelet egytöl-egyig mindnyájoknak ! 

3) Fölemlittetett, hogy a „Magyar Polgár" 
egyik legközelebbi számában egy névtelen bolo-
nyai apa minő súlyos vádakat emelt a bolonyai 
állami iskola ellen s hogy a „Pesti Napló" kegyes-
kedett megígérni, hogy figyelemmel  fogja  kisérni 
a brassói állami iskolákat. Á bolonyai apa vádas-
kodását épen a támadás helyén fogja  a gondnok-
ság erkölcsi testülethez illő komolysággal megvilá-
gositni. 

Különös izlés, hogy ha X . személye Y-nak 
nem tetszik, nekiront névtelenül az állami iskolá-
nak. A gondnokság erkölcsi és hazafias  kötelessé-
gének tartja hiven őrködni ez állami intézetek szel-
lemi és anyagi érdekei felett  ; ott, hol bajnak jő 
nyomára, igyekezni fog  azt erélyesen orvosolni, de 
a hol méltatlan viidaskodást vesz észre : illő ko-
molysággal visszautasitandja. Minden brassói ma-
gyar honpolgárnak és honleánynak legszentebb 
hazafiúi  kötelessége őrködni ezen állami intézetek 
felett,  de jó lesz kétszer is meggondolni, hogy mit 
viszünk a nyilvánosság elé, mert a meggondolatlan 
szónak káros következményei  kiszámithatlanok. 

Végül örömmel értesítem e lapok t. szerkesz-
tőségét és t. olvasóit, hogy a vallás és közoktatás 
ügyi minisztérium a brassómegyei tanítótestület 
ujonan átdolgozott alapszabályait közelebb megerő-
sítette és leküldötte. Hisszük, hogy a tanítótestü-
let még a karácsoni ünnepek előtt szervező gyű-
lést fog  tartani és sorakozni fog  azon tanítótestü-
letekhez, melyek életrevalóságukat oly fényesen 
igazolták. 

Ugy legyen I 
Egy faniérflu. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az 1878 5). évi népiskolai államsegély. A 

népiskolák számára évenként engedélyeztetni szo • 
kott állami segélyek kiutalásának megkésésére vo-
natkozólag vallás és közoktatási m. kir. miniszter 
ur ő nagyméltósága Háromszékmegye kir. tanfel-
ügyelőjéhez következő rendeletet méltóztatott in-
tézni: „Folyó hó 18 án kelt felterjesztésére  t. ura-
ságod értesíttetik, hogy az iskolák segélyezésére a 
folyó  évre rendelkezésem alatt volt alap teljesen 
kimerittetvén, az illető iskoláknak a folyó  1878/9. 
tanévre megállapított segélyösszegek csak a jövő 
1879. év első napjaiban lesznek utalványozhatók." 

— Negyetlik közlemény a szövőszékek beszer-
zéséhez tett adományokról: Székely Jánosné ő ngs. 
gyűjtő ive szerint. Székely Jánosné, id. Kupán Jó-
zsefné,  Welnereiter Juliánná, Szabó Mózesné, Er-
délyi Erzsébet, Bartha lózsefné,  Szabó Istvánné, 
Cseh Istvánné, 1 —1 frt,  Tóth Mihályné Mária, ifj. 
Kupánné, Tóth Daniné 50—5okr, Bányai Ferencz 
8okr, Sükös Károlyné 4okr összesen iofrt  7okro.é 

— Interpelláció Kordován Pál úrhoz. Hallva 
s egyszer látva is, hogy M e s t e r s é g e d olyan 
okos ember, hogy még az újságba is irkál: ennél 
fogva  bátor vagyok azt kérdezni : van-e tudomása 
arról, hogy a postahivatal áttevődött a csiki-utcá-
ba ? s ha van, tudja-e, mi a különbség a régi s a 
mostani helyiség közt? Na halljuk I Azonban tud-
va előre, hogy ugy sem tudhat kielégítő feleletet 


