
cifra  volt, hogy én teljességgel nem tudtam magamnak 
n.3gfejteni,  hogy miben rejthetik a zúgolódásnak oka. 

No de hát azt szokták mondani : a kiilsö szin 
csal, s megeshetik, én is csalódtam, s épen azért ez 
ügyben nem akarván a békétlenekkel versengeni, fel-
említem tudósításom fő  tárgyát, a tisztelgést. 

Egv vendéglő előtt népcsoportosulást látva, oda 
siettem 5 azon kérdésemre, hogy mi van itt, azt a 
választ nyertem : A hétfaluBÍ  elöljárók most mennek 
tisztelegni újonnan kinevezett szolgabíró tekintetes 
Henter Gábor úrhoz. A kíváncsiság engem is unszolt, 
hogy kövessem őket. Jelen voltak a községi jegyzők 
és birók s egy néhány tanitó is (csak a zajzoní és 
tatrangi jegyzők hiányoztak), kik is teljes díszben s 
egész ünnepélyességgel megjelenvén a szolgabíró ur 
előtt a bácsfalusi  jegyző Lázár ur igy szólott: 

„Tekintetes ur I 
Mi, Hétfalu  elöljárói eljöttünk a tekint, úrhoz, 

hogy üdvözöljük uj pályáján. Nehéz a feladat,  ameny-
nyiben itt a mi vidékünkön ez egy uj állomás, és sok 
elhanyagolt dolgokat kell helyrehozni. Arra kérjük 
a tekts. urat, ha lehet, ne legyen egyik község a má-
sik felett  kitüntetve, ue legyen az egyik édes, a más 
mostoha, s mi mindenekben igyekezni fogunk  kötel-
münket hiven teljesíteni sat. Kívánjuk, hogy az Isten 
a lke. urat soká éltesse." 

Mire a szolgabíró ur körülbelől ekép \á'aszult: 
„Köszönöm a szívességet és bizalmat, melynek 

bizonyítékát e percben látom. Fogadják viszont őszinte 
üdvözletemet. Midőn ezen annyi nehézséggel egybe-
kötött állást elfoglaltam,  ismertem már némileg az 
akadályokat, melyekkel megküzdeni hivatva vagyok ; 
ismertem azon göröngyös utat, melynek egyengetése 
első faladatom  közé tartozik. Tudom, hogy nagy teher 
nehezült gyenge vállaimra ; de elfoglaltam  ezen állást 
azin biztos reményben, hogy azon községi tagok, kik 
hivatva vannak terhes feladatom  megoldása körül köz-
íemunkálni, kötelességeiket önfeláldozó  munkássággal 
fogják  teljesíteni és ez által állásomot nemcsak köny-
nyüvé, hanem kellemessé is fogják  tenni. Ezen re-
ményemet e percben már is igazolva latom, a bizalom 
és ragaszkodás által mely e percben irántam nyilvá-
nult; engedjék meg, hogy én is viszont azor: bizal-
mas kéréssel járuljak önökhöz: hogy félre  téve min-
den előítéletet és nemzeti kérdést egyedül és kizá-
rólag a méltányosság és igazság torén működve, 
haladjanak velem együtt, hogy ez által járhr.tóvá 
tegyük azon görörgyös utat, melyen eddig e községek 
lakossága béke, nyugalom és jóléthez eljutni nem 
tudott. Biztosítom önöket, hogy előttem személy-, 
rang-, vagyon- és nemzetiségi kérdés különbséget nem 
fog  tenni s mindenben törvényszabta uiódon fogok 
eljárni. Forduljanak tehát mindig bizalommal hozzám, 
és bennem mindannyiszor barátjokat fogják  találni. — 
Isten áldja minduyájokat" stb. 

Ezek után egy pár szívélyes és az igazgatásra 
vonatkozó bizalmas beszélgetés után a tisztelgők el-
távoztak. 

És most, ha a sziv teljességéből szólott m'ndkét 
részről a száj, akkor biztosan nézhet Hdtfalu  egy jobb 
jövő elébe, annyival is inkább, mert ha áll, mit előbb 
emliták, hogy még a nyomás alatt is előhaladást és 
gyarapodást lehetett észlelni, mit nem várhatunk a jö-
vőben, ha a béke olajágn honosuland meg. Annyit ir-
hatok, hogy a ki becses emléket hagyott maga után 
egy helytt (értem a szolgabíró uratj, az biztos ajánló 
levéllel lépett fel  más helytt. Vettem ugyan annyit 
észre, hogy sokan aggódva néznek szembe a jövővel; 
de a szolgabíró ur jellemzésére elmondhatom azt, 
hagy tősgyökeres tiszta magyar, a magyarról pedig 
írva van az a régi nóta: 

Büszke lelke x magyarnak; ka boszantják, nem állja, 
De ha T«le bánni tudnak, az ingét is od'adja. 

Cs. 

Kézdi-Vásárhely, 1877. jan. 7 
— (Szini előadás. — Tanitóink állapota.) — 

Közművelődési egyletünk szini szakosztálya e hó 
7-én igen szép előadással köszöntött be fársángi  nap-
jainkba. Az élvezetes estély tartalmát két darab egy 
felvonásos  vígjáték és egy derék felolvasás  képezte. 

»A váróteremben"-ben két uj műkedvelővel ta-
lálkozunk s valódi meglepetésünkre, teljesen otthonia-
sok voltak a színpadon. A terhesebb Bzerepet ifj.  Se-
bők József  ur elég tapintatosan oldotta meg; főleg 
magatartása — mozdulatai sokaknak mintául szolgál-
hatna. Beszéde a kellőnél kissé gyorsabb volt; de e 
körülmény a „legátus" első praedikaciójánál sem szo-
kott kimaradni, habár az illető semmit se tud róla. A 
pincér kevés szerepében is igen szép tehetséget árult 
el, maBzkirozása pedig épen kifogástalan  volt. 

„A szellenidus hölgy"-ben a publikum előtt mái-
olymódon litka kedvességű F e i l E d é n é úrhölgy 
tüntette ki mügát. A ki látta, a ki halotta az ő 
természetes nevetéseit, főleg  midőn hangos kacajban 
tört ki, nem tehette, hogy a hahotára fakadásnak  el-
lentálljon. És ki az ő kecses termetét, alabastrom kar-
jait, gyermekies ártatlan módorát bámulja — mily édes 
titkos mosoly vonul el arculatán még ha a „pár ka-
pocs" nőgyűlölő hőse volna is. 

Mindkét darabban excellált Pünkösti Anna kis-
asszony. Másnemű szerepekben rég bámultuk szép te-
hetségét, de ilyenekben, csak az estély nyujtá meg az 
alkalmat, élvezni szép játékát. Tiszta, csengő sy-
reui hangjával u y állengi, oly nódon levarázsolja a 
publikumot, hogy a nagy csoport, egy odaadással 
bámészkodó egyénné változik át, s leai el még lehel-
letét is. — Ő közönségünket valóban oly módon le-
kötelezte már tekintélyes közreműködéseivel, hogy 
ránta hálatartozásunk csaknem kimondhatlanná válik. 

(Jenő) igen derék lesz vala ezintén ez utóbbi 
rabban, de tán mint előttünk û -y is dijraert mű-

kedvelő, ki már sok nevezetes szereppel aratott babé-
rokat : nem tartotta meg nézetűnk szerint e darabban 
a kellő komolyságo', s különösen ama «peleskeí nó-
táiius"-féle  eljárás, midőn a súgótól tudakolja az elté-
vedt zsebkendőt, kissé róvisára volt a komoly figye-
letnek. Ő ugyan nem akarja ma^át a kolozsvári izin-
padra szerződtetni, de azért igen lekötelezi közönsé-
günket, ha szép tehetségét köztünk a közügyekért a 
legnagyobb B eddigi g becsült komolysággal hozza a 
„kegyelet szent oltárára kegyes adomány gyaeánt." 

A két darab között dr. Reiner Dániel ur a „női 
emancipációról" tartott felolvasást.  E fölolvasás  méltán 
kiérdemelte a publikum zajos tapsát, élénk tetszését. 
Stylje, rendkívüli finomságot  s ritka gyöngédséget árul 
el. Nagy elismeréssel tartozunk az ilynemű munkák-
ért is, de sokkal inkább ohsjtanók, hogy városunk két 
derék ifjú  orvosa Kraus és Reiner urak olykor-olykor 
holmi életrendü, egészségügyi föleivasáaokkal  ajándé 
koznák meg közönségünket. 

Az eatélyt a zene szakosztály fiiszerezé.  Ez nem 
bók rájuk nézve, mert valóban még mióta fönnállacak 
ily korrekt soha se muzsik iltak (a közvélemény Bzerint.) 

Ennyit az estélyről. 
Csaknem átalánOBan ismert dolog már, hogy a 

ásárhelyi közös iskolák (elemi) helyz-te igen sok 
tekintetben a legnagyobb rendetlenségben szenved. 
Még a mult őszi tanítói nagygyűlés alkalmából Kiküldött 
véleményező oly nevetséges színben tűnteté föl  a tan-
termek — s az iskolai padok célszerűtleuségét, sőt 
határozottan káros voltát, hogy csakugyan pirulva kel-
lett hallgatnunk, aki csak legkevesebb lelkiismeretes 
józan gondolkozással bírt. — És azóta e bajokban 
semmi orvoslat nem eszközöltetett. Ezt azonban nem 
kell még nagyon bámulni, hogy az alábbiakra ször-
nyülködő képessegünk teljes erejében rendelkezésünk 
alatt állhasson. Azt sem említem, bogy minden, vala-
milyen közös iskola saját helyiséggel rendelkezik és 
»z itteni fiúiskola,  haszonbéres házban lakik, hanem 
áttérek arra, hogy az a tanitó ki ama célszerűtlen kö-
rülmények között is lelkiismerettel igyekszik megfe-
'elni szép föladatának,  mily módon méltányoltatik ?! 

Már rég megvitatott dolog az s igen köon)ü Íté-
letet hozni rá, hogy a „tanítónak anyagi helyzete minő 
befolyással  van a tanítás eredményére?" A tanitó, ki 
fizetésén  kívül semmi mellékeB jövedelemmel nem 
rendelkezhetik, azt kérdem vájjon minő kedélyáilapot-
tal lép be iskolájába, midőn azelőtt tán pár perccel 
kölcsönzött pénzt nagy kamatra, mert fizetését  még 
nem kapta ki. Lehet-e? várhat-e maga a szülő sikert, 
ha oly tanitó oktatja gyermekét? 

Községi tanítóink ily szomorú körülmények közt 
szenvednek jelenleg. Már a mult iskolai évben meglet 
tek kiuszenvedtetve: egymásután következő három hó 
napig nem kapván fizetést,  sőt kérdés még mostauig 
is kaptak volna-e, ha a gondviselés egy miniszteri biz-
tost nem küld ide, ki látván az egyptomi szenvedése 
ket 800 frttal  egyidöre beszüntette a pusztító éhséget. 
Ezen összeg, természetesen a maga u ján föllett  fo-
gyasztva, s tanítóinknak a hét szűk esztendő már ez-
előtt két hónappal ismét,, beállott. Tanitóink között 
lehangoltság uralkodik. Ők hiában kérelmeznek, az 
iskolaszék hasztalan teszen komoly intézkedéseket, egy 
az eredir.őny: pénz nincs, sőt „ha kétségbe esnek 
sincs." — 

Es én itt most, kereken kimondom, hogy hszug-
»ág! — pénz van! Állításomat ekép igazolom: 

1.) A megelőző iskolai pénztár kezelésnél hátrá-
lékban van 280 frt  35 kr. akár hová lett ez a pénz, 
miért nem tisztázzák már? 

2.) A begyült 5 kros iskolai adót 283 frt  59 krt 
minő lelkiismerettel s együgyü vakmerőséggel adták 
ki az „ a d ó v é g r e h a j t ó s e g é d e k " fizetésébe? 

3.) A jeleni isk. gondok a 1875-re lehúzott 2°/0 os 
nyugdíj illetményt még n m számolta be, a mi csekély-
ség ugyan de nála van körülbelől 360 frt  isk. pénz 
Tehát nem igaz, hogy nincs pénz! Azt pedig már ugy-
hiszem fölösleges  mondanom, hogy ha van az iskolá-
nak pénze s tanitóink még sem fizettetnek  rendesen, 
hol keresendő a hiba?! 

Hajh! bizony ilyen nálunk a gazdálkodás! 
1875. december 9-én a néhai polgármester 300 

frtot  vett ki az adóhivataltól, mit az okt. ügyi nmlt. 
minisztérium a város kérelmezésére segéd-óvónői fize-
tésül utalványozott, de a segéd óvónőt még nom ren-
delték meg. 

Hanem legyen elég ennyi kellemetlenség ez úttal, 
mert őszintén mondom, hogy még bennem is rósz 
érzést csinált az, hogy azon városról, melynek én is 
polgára vagyok, s melynek előmozdítására s fölvírá-
goztatása minden lehetőt igyekszünk megtenni : ilyeket 
kellett elmondanom. 

Azonban örömmel jegyzem meg, miszerint az uj 
választás alkalmával városi tanácsunk közó hajunk sze-
rint ugy alakult meg, hogy bármikor büBzkén emlé-
kezünk meg róla s bizton hisszük, hogy mindennemű 
akadályoknak dacára állását karakterrel tölti be s is-
kolaügyünknek bőbb pártolója lesz. Ugy legyen 1 

Hő óhajunk még az, hogy a most újra alakú 
landó iskolaszék tagjai ne köbölféle  föld  számra vá 
lasztassanak, hanem szakértők legyenek s olyanok ki-
ket a masinák Ugye nem tartóztat vissza az iskola-
széki gyűlésekből. Kancsuka. 

Észrevétel. 
A „Nemere" közelebbi számában egy közlemény 

jelent meg, jnelyben ki van emelve a sepsi-szentgyör 
gyi „Eötvös-egylet" közelebb tartott gyűlésének főbb 
mozzanata. 

Ezen közlemény irója ugy látszik nem volt je-
len a gyűlésen, mert különben nem mellőzhette volna 
ha'l^atásB&l a gyűlés azon legfőbb  mozzanatát, mely 
társadalmi életűnk felemelkedését  célozza, t. i. azon 
dr. S z á s z I s t v á n ur indítványára hozott határo-
zatot, mely szerint az egylet 20 kr személyjegy és 
50 kr. családjegy mellett felolvasási  estélyeket fog 
rendezni. Ezen határozat — mint közérdekű jelentő-
ségű — lett volna inkább méltó arrs, hogy a nyilvá-
nosság elé hozassák, s a közönséget figyelmessé  te-
gye ezen közművelődési intézkedés iránt Közlő azon-
ban ennek mellőzésével személyes ügyekre tér ki a a 
legkíméletesebben szólva azon tappiutatlanságot követi 
el, hogy a békftlékeuy  szellem mérgezésére t. V a j n a 
Sándor tanfelügyelő  urnák ezen egylet tiszteletbeli 
elnökké lett választ fására  vonatkozólag, már a fele-
dékenységnek átadott ügyet lebbent fel. 

Ezen közieméint azon véleményre feleletül  írtam, 
mintha közlő én lettem volna, sőt erre vonatkozólag 
szívesen kérem a t. szerkesztő ur nyilatkozatát is.*) 

Bartha Béni, 
"gyl- jegyző. 

M e g h í v ó . 
A dálnokköri vándor tanító-egylet gyűlését jelen 

óv januárhó 27-én d. e. 10 órakor sz alcsernátoni ev. 
ref.  iskola helységében fogja  megtartatni. Ezen gyű-
lésre a t. rendes tagok, valamint a tanügy barátai is 
tisztelettel meghivatnak. 

T á r g y a i : 
1.) A kézdi n. t. egyházmegyei közgyűlés által 

kiküldött bizottság munkálatának a tantárgyak osztá-
lyonkénti felosztás,  illetőleg csoportosítás részletes is-
mertetése Darkó Mihály és Keresztély Dávid dálnoki 
tanitók által. 

2.) Értekezés, Balog Sándor martonfalvi  tanitó 
által. — 

3 ) A gj ülés által Sípos S. és Kis S. személyek-
ben kiküldött bizottság jelentése, több tanitó által ké-
szített és megállapított tan- ós órarendről. 

4) Vita tétel: ha óra közben a tanítót más kö-
telesség, vagy valamely körülmény iskolájától legto-
vább félórai  idörj elszélitja, elbocsássa e tanoncait, 
vagy magokra hagyja? Mellette érrel Bsrtha Gyula 
dálnoki tanitó* 

Kelt Lécfal  váll 1877. jsnuár 9-én. 
Az egylet megbízásából: 

Kis Sándor, 
i  ref.  fitanitó. 

L e g ú j a b b . 
Bécs, jan. 13. A „Pol. Corr." jelenti Konstanti-

nápolyból mai kelettel : A hivatalos értekezletek na-
gyon feszült  viszonyok közt folytattatnak.  A porta 
magatartásának megváltozására alig számolhatni. Az 
összes kévetek és delegátusok elutazása nehezen fog 
megtörténni pénteknél elöb'o. A diplomáciai viszonyok 
megszakítása nincs kilátásban. A „Pol. Corr." egy pé-
tervári levele kiemeli, hogy a konferencia  mérsékelt-
ségében, Oroszország gyöngeségét látta, felejti  azon-
ban, hogy nem Oroszország beszél, hanem a konfe-
rencia, s ha eljövendett a pillanat,* midőn Oroszor-
szágnak kell Európa nevében beszélni, akkor az erö-
sebb és Törökország által érthetőbb érvek nem is fog-
nak elmaradni. 

V E G Y E S 
— Örömmel tudatjuk t. olvasóinkkal, miszerint 

Sepsi-Szentgyörgyön is megalakult a f e l o l v a s ó 
t á r s a s á g , melynek feladata  lesz egyelőre minden 
két hétben népszerű nyelven irt felolvasásokat  tartani. 
Az ily felolvasási  estólyek fűszerezve  lesznek szava-
latokkal, knrdalokkal s talán hébe-hóba egy kis tánc-
vigalommal is. Az eszme talpraesett, a kivitel módo-
zatai akadályra nem találnak; végeredményében pedig 
kulturális tekintetben áldásthozó. Itt, a hol a műked-
velő társulat már megalakult s élénk pártolásnak ör-
veed, a szép művészetet okvetlenül kapcsolatba kellett 
hozni a h a s z n o s s a l , hol a közönség gyönyörködve 
okuljon. A felolvasási  estélyek tehát szépen megfér-
nek a műkedvelő társulat mellett s azt hisszük, egyik 
társaság a másiktól semmi tekintetben nem fogja  meg-
vonni a nemes cél elérésére kölcsönös támogatását 
Ugy legyen I Minthogy pedig a felolvasási  estélyek a 
lehető legnagyobb közönséget kívánják: igen célsze-
rűen intézkedett a bizottság, hogy a belépti jegyek 
árát személyenkint csak 20 krra szabta. Felolvasni 
vállalkoztak eddig elé: dr. A l b u Mózes ügyvád, 
B a r t h a Béni tanitó, B e n e d e k János kir. köz-
jegyző, F ü 1 ö p Géza ref.  lelkész, H o r v á t h László 
megyei főjegyző,  H u s z k a Gizella, felŝ .  népisk. taní-
tónő, dr. N a g y Gusztáv orvos, N a g y Károly ügy-
véd, MAj i k József  fels.  népisk. igazgató, dr. S z á s z 
István tanár, T a r c a l i Endro fels.  népisk. igazgató, 
Z a j z o n Farkas felső  népisk. tan. V é c s e y Róbert 
á~^NeBieré" szerkesztője, D. V e r e s Gyula ügyvéd. 
Az első felolvasási  estély f.  hó 25-én fog  megtartatni, 
melynek részletesebb tárgysorozatát jövő számunk 
hozni fogja.  Részünkről a legmelegebben üdvözöljük 
az életrevaló társaságot 8 megvárjuk városunk közön-
ségétől, hogy a nemes törekvést tömegei pártolásával 
elő is fogja  segíteni. 

— A sepsi szentgyörgyl „Eötvös egylet" folyó 
bó 21-dikén délelőtt 9 órrkor a szokott helyen ülést 

*) A kérdései cikket nem Bartha Béni ur irU. S»»rk. 


