
„Nemere" programrojában keletkezése óta hangoztatott 
függetlenségénél  fogva,  a felmerült  közérdekű ügyben 
saját nevem alatt felhozottak  közlésétől nem fogja 
megtagadni a tért. 

Köviden és határozottan nyilvánitom azért, hogy 
a „Nemere" 9 ik számában Háromszék közigazgatási 
közegeihez intézett nyilt kérésemben felhozottakat 
minden részleteiben fentartom,  sőt későbbi észleletem 
alapján denunciálom azt is, hogy a 13. sz. a. január 
13-án kelt intézkedés által már túlságosan terhes mél-
tatlanság, annak keresztülvitelében még tetemesen BU-
lyosabbá tétetett. 

Mert a 13. sz. l-ső pontja Bzerint Szentgyörgy-
nek Szemerja felőli  végéig volt beosztva Árkos is 
420 kavicsbalommal és mégis Árkos útrésze S.-Szent-
Györgynek Csik felőli  végén méretetett ki és a 420 
halom kavics az aldobolyi hidtól Szentgyörgyig beosz-
tott S község lakosaira hárittatott B még Szentgyörgy 
belterületére is egészen a nagy piacig előtolattunk. 
Mig a Szentgyörgy várost terhelő útrészbe azon bel-
terület Bzáuiitatott bele, melynek városias kikövezé-
Bére csaknem egy évtized óta izgatóan magas vámok-
kal van a vidék népessége terhelve s igy Szentgyöigy-
nek ezen rendkívüli utmunkából l észeltetése nagyrész-
ben illu80rius még ma is, ámbár a méltatlan eljárá 
sokért felszólamlások  után, sőt a 13. sz. intézkedésben 
a bevégzésre kitűzött határidőn tul Szentgyörgy lako-
saira is talán igás fogatonkint  '/2 halom kavicshordás 
vettetett ki, mi az Uzon, Szotyor és Kílyénre stb. jutott 
teherhez képest alig '/., arány. 

Határozottan állítom, hogy Horváth László ur 
által megyei főjegyző  és helyettes alÍBpáni minőségben 
„a tényállás valódi megvilágosítására" ígérkezett „tá-
jékozás" tételei s hangzatos állításai minden komoly 
alap nélküliek, mert 

1 azör Az, hogy 1876-ban Háromszék törvényha-
tóságához tartozott községek közmunka kötelezettségű-
ket épen ugy teljesitotték, mint más években — köz-
tudomás. 

2 Bzor Az, hogy a január l3-án tartott megyei 
közgyűlésünkhöz némely törvényhatósági utak felha-
gyása felett  folyt  tanácskozás alapját képező tervezet 
beterjesztéséből, a most folyamatban  lévő utinunka 
egyenetlenül torhelő felosztása  meutegetésére bárminő 
sotisnák utján is érveket lehetne felhozni,  mereven 
tagadom, minthogy sem rostált kavics és tört kővel 
ineghordások, sem a közmunka eddiginél terhesbb be-
osztására a k. i. b. delegáltatása, sem a folyamatbau 
lévő utmuukák kérdése fel  sem merült. 

3-szor Az ebből folyólag  felhozott  azon állítását, 
hogy „e közben érkezett le a m. k. miniszter ur 
komoly rendelete" szembstünően megcáfolja,  maga a 
13. sz. intézkedés, mely január 13-án kelt s hivatkozik 
főmérnök  urnák tegnapi napon vett jelentésére. 

4-szer Mert a Szentgyörgy-rétyi voual hadászati 
fontosságát  a magyar-osztrák birodalom illetékes szak 
osztálya még eddig nem fedezte  fel.  S ugy látszik, 
hogy épen csak most valami szentgyörgyi emeritus 
honvéd és legioboli strategikus;>k által constatálts-
tott az. 

Hasonló alaptalanok főjegyző  ur tájékozásának 
több tételei, melyeknek cáfolatába,  tér Bzűko miatt 
nem bocsátkozhatom, el kell sr.alasztaiiom a miatt n 
kecsegtető alkalmat is, hogy felelhessek  azon hencegő 
kérdésre: „Hol van itt kedvezményi korteskedés ?" 
sőt nem retlectálok gyanúsításaira se, hisz azokon ugy 
is annyira érzik az idegen zamat, hogy a ki helyi vi-
szonyaikban csak némileg is avatott, tüstént felismeri, 
melyik azon kakuk, mely .azon ötleteit főjegyző  ur 
tollába oktrojálta. 

De annak határozottan ellent mondok, hogy „a 
karicsvásárlás'kban a a nép sarcolásával alispáni he-
lyettes urnák baja nincs*. Mert ha rostált kavicsot 
parancsol, bányákról gondoskodni is hivatalos feladata, 
mit még a katonai absolut hatalom közegei sem mu-
lasztottak el, kérdezze meg csak korosabb tiszttársait. 
Uányákat kerestek s fizettek  azok is vagy megeléged-
tek oly fövénynyel,  minőt a munkakötelesek költség 
nélkül előállíthattak. Mert kőmorzsolásra özvegyasszo-
nyokat és ily munkára nem szokott koros embereket 
alkalmazni nemcsak társadalmi, de természet törvénye 
szerinti sem^lehet^aniit pedig pénzért^vásárolni kénysze-
rülünk, nz nem természetben kiszolgáltatott közmunka, 
de az adók|osztályához számitható. Előttünk a példa most, 
midőn ha nem találkozik olyan, ki a sarcolás mérsék-
lésére gyümölcsös kertjét áldozá, 4—5 frtra  emelke-
sedik vala minden halom kavics előállítása kihordá-
kon kívül. 

Ily esetekben parancsokat osztani nem elég, 
ilyenkor kimozdul irodájából egy s még több közigaz-
gatási tiszt, körülnéz és gondoskodik eszközökről is, 
hogy rendelete foganatosítható  legyen. Lám, hisz nem 
rég olvasánk a „Nemeré"-ben cikkeket, melyekben az 
irodai személyzetet nélkülöző tanfelügyelőtől  a szét-
szórt, távolban létező iskolák látogatását követelik, és 
abban főjegyző  ur tolla is mozgásba hozatott. Miért 
nem követi azt, mit másnak ajánl, önmaga? 

Ezek előrebocsátásával legyen szabad már ezen 
tulajdonképen egyszerű, de főjegyző  ur officiosus  vi-
lágításával homályba burkolt hadászati utak kérdésében 
igénytelen nézeteimet röviden előadni: 

Az alkotmányos élet alapeszméje : semmit rőlunk 
nélkülünk, „nihil de nobis sine nobis", ez az önkor-
mányzat. 

Az önkormányzat eszméjének követelménye, hogy 
azok, kiket valamely tárgy érdekel, annak terheit 
hordozzák, de elintézésébe is bofolyhassanak. 

Ily önkormányzati jogot biztositnak hazánk tör-
vényei : községi, megyei és országos testületekben 
népképviselet alapján gyakorolhatni, ehez képest 

vannak orezágos érdekű közlekedési vonalaink, 

fontosabb  kereskedelmi « főkép  honvédelmi — vulgo: 
hadászati — szempontból a hon összes polgárai érde-
kére kiterjedő hatással. Ezeket magasb célhoz képest 
nagyobb költséggel, szilárd anyagokból kell épitni s 
fentartani  minden részleteiben, mert nem elég a jó 
ut, ha a hidak a nehéz ütegek s fuvarok  terhe alatt 
összeroskadnak. Ezek az úgynevezett államutak. Költ-
ségűket megszavazza a parlament, fizeti  minden adózó 
polgár s kezelik az állarabivatalnokok. 

Vannak törvényhatósági érdekű utaink. Ezeknek 
f  en t a r t á s a r a s z ü k s é g e l t e t ő k ö l t s ég e k e t 
hordozni fogja  a megyei házi pénztár, addig segélyezi 
az állam, A nyers vagy természetbeni munkát végez-
zük magunk, mint érdekeltek s felettük  intézkedünk 
az 1870. 42. t. c. 43. §. c) pontja értelmében megyei 
közgyűlésünkön, és intézkedéseink végrehajtását vezeti 
az 1870. 6. t. c. 25. §. szerint a k. i. bizottság, keze-
lik a megyei s községi közegek. 

Vannak még községi utak, — de azokról most 
nincs szó. 

Nu teremtsünk hát megyei hadászati utakat, mert 
a hadászat országos érdekű tárgy és ázért fennálló 
törvényeink értelmében a hadászati utak felett  intéz-
kedik országos költségei a magyar ál'ain. 

De a Brassó-csik-szei edai vonallal jelenleg kivé* 
teles állásban vagyunk. Mert annak hadászati fontos-
ság* már régen konstatálva van s már 1868 ban gon-
dozását átvenni az állam azá"t késett, mivel oda vasút 
volt tervezve. Később ránk nehezedtek az állam defi-
citek. Most pedig, midőn közel szomszédunkban nz 
orosz és török harci készülődések Európa békéjét 
kérdésessé tevék, ideje meggondolni: si vis pscem, para 
hélium, elodázhatlan feladatnak  tűnhet fel  azon útnak 
is jobb állásba hozása és minthogy létező viszonyaluk-
hoz képest leggyorsabban célhoz vezetőnek tekinthető 
a Háromszék polgárai közremunkálására hivatkozás, 
azért keletkezhetett a 22240. sz. k. miniszteri leirat. 
.Leirat, mondom, és nem komoly rendelet •— mint fő-
jegyző ur nevezi — inert már az is, hogy ezen munka 
keresztülvitelére „a megye ösBzes közmunka-erejének 
felhasználását"  ajánlja, mutatja azt, hogy ez csak ki-
vételesnek tekintetik, és felfejtett  nézeteimnél fogva 
alkotmányos miniszterről fel  sem tehetem azt, hogy 
azon leirat i in p e r a t i v hangzású lehet, hanem 
p e r s v a a i v. 

Ismételem azért, sőt most határozottan sérelmes-
nek nyilvánítom azt, hogy azon miniszteri leirat a jan. 
3 án tartott megyei közgyűléshez illetékes tárgyaláB 
végett elő nem terjesztetett, hanem épen a közgyűlés 
napján illetéktelenül hivatalból intéztetett ol fogana-
tosítása. 

Határozottan nyilvánitom, hogy azon intézkedés 
nemcsak az alkotmányos fogalmakat  s törvényeinket, 
de az egyenlőség é» élő igazság szempontjait is sérel-
mesen érinti, mely sérelem anuak keresztül vitelében 
még súlyosbítva lett. 

Határozottan állítom azt is, hogy az által több 
községek H köztük Uzon, Szotyor és Kilyén népessége 
oly nagy mérvben terheltetett, hogy számos apróbb 
birtoku lakosnak ezen utcsinálásra kényszerítőit kész-
pénz kiadása B munkája magasabbra számítható, mint 
évi egyenes adója, pedig tudjuk, hogy tiszta jövedel-
münk 360/0-ro emelkedett az egyenes adó. 

S ezekhez képest ismételem azon kérésemet is, 
hogy az igy tulterhelteknek az azt okozó közigazga-
tási közegeink adó-relaxació utján némi enyhítést esz 
közöljeuek, mit eszközölhetőnek is tartok, minthogy 
államérdek ü közös terhek beszámítását a parlament 
sem tagadhatná meg, s ezen kérésein figyelemre  mél-
tatását közigazgatási közegeinktől az 1870. 42. t. c. 
6 ik fejezetének  tekintetbe vételévol bizton remény-
lem is. 

Székely Gergely. 

épűletböl. Sennyey nem fogadja  el a kormányképzést. 
A zavar tetőpontját érte el. Most ismét az előbbi tervre 
jöttek vissza. — Wenckheim, mint kevésbé engagei-
rozott és békülékenyebb egyéniség legyen ismét mi-
niszterelnök. Egyébiránt elhatározva semmi sincs. 

Stambul, tebr. 10. A török lapok Midhatról, 
ugy látszik, felsőbb  rendelet után, egészen máskép 
irnak, az áilitólag felfedezett  összeesküvésről már szó 
sincs. — A közvélemény az egész birodalomban az 
elbocsátott nagyvezér mellett nyilatkozik. — Vissza-
hivatása valószínű kezd lenni. Itt hangosan kívánja 
azt a nép. 

E g y v e l e g . 
Egy vidéki süldő jogakadémiai tanár, ki moBt ur 

és t i sz tességes , ü g y e s hivatalnok, nagy hűhóval 
Pestre megy, hogy ott másszon fel  a „ t u d o r 1 - k a fá-
jára, azonban bámulatára ugy találta, hogy ez a tn-
dorka fa  nem afféle  gyenge, kis p á d u a i indás uö-
vény, a melyet csak ugy vaktában is átléphetünk s 
amilyennek távolról az önhittség ködén át látszott, ha-
nem erős, szálas fa,  még pedig c s e rfa,  melynek már 
neve is ominózus. A próbán technikája természetesen 
c s e r b e n hagyta. 

Csakhamar találkozik egy jó ismerőjével. 
— Ugyan mikép történhetett, hogy ily csúfosan 

clbnktatának azok a tanárok ? 
— Hogy történhetett? Hát ugy történt az egész, 

hogy egy kis n é z e t k ü l ö n b s é g volt köztünk. 
— Ertem, minthogy ez a te k é p e s s é g e d r e 

vonatkozott 

— No barátom ! mint érzed magad azóta, hogy 
megnősültél ? — kérdé valaki barátjától. 

— Nagyon jól , aranyos az élet, minden helyén, 
rendben van! — Azonban kendőjeér t ZBebébe nyúlván, 
felesége  harisnyáját huzá ki onnét. 

Korcsmáros a vendéghez: „Mivel szolgálhatok?" 
Vendég : „Egy fél  liter borral, de a vizet külön 

kérném 1" 

— Mit láttál a nyomdában Jenő ? 
— Hát biz én »ok furcsa  dolgokat láttam ; de 

legjobban bámultam ott három gyereket, kik ssünteleu 
apró vasszegek után kapkodtak. 

L e g u j ab b. 
A király elfogadta  a Tisza-miniszterium lemon-

dását, mit Tisza Kálmán miniszterelnök emo levélben 
tudatott a képviselőház elnökével; 

Méltóságos Elnök Ur I 
O csász. és kir. apostoli felsége  f.  hó 8-án kelt 

Icgfelsftbh  elhatározásával a magyar összes minisztéri-
umnak hivatali lemondását legkegyelmesebben elfo-
gadni méltóztatott azon legmagasabb meghagyással, 
hogy az egyes miniszterek utódaik kineveztetéseig 
eddigi hivatalos működésüket folytassák.  Miről van 
szerencsém méltóságodat tudomás végett értesíteni. 
Fogadja méltóságod kiváló tiszteletein őszinte nyil 
vánitását. 

Bécs, 1877. február  9. T i s z a K á l m á n . 
Bécs, febr.  10. A tegnap este jelentett kormány 

kombinatió nehézségekbe ütközik. — Seunyey vona-
kodik a kormányba lépni; a többi conaervativek pe-
dig nélküle nem akarnak kormányt alakítani. — A 
bécsi kormány kijelenté, hogy egy uj magyar kor 
mányban más elemek állván vele szemben, az eddigi 
alkudozásokat mint nem történteket tekintené. — Ti-
sza lemondásának valódi oka az, hogy az önálló ma 
gyar bank felállításához  nem birta kinyerni a fejede 
lem beegyezését, hanem ujabb meghagyást kapott az 
alkudozások megszakadt fonalát  felvenni. 

Bécs, febr.  10. Az alkotmányhü körök meg-
szeppentek Tisza lemondásán, miután ez Ausztriában 
egy föderalista  feudális  kormányt vonna maga után. 
Van kilátás, hogy engednek és hétfőn  Tisza ismét 
megbizatik a miniszterelnökséggel. — Széli Kálmán a 
bucsukihallgatáson különösen kegygyei fogadtatott. 
Vannak, akik egy Bittó kormánynyal akarnak kísér-
letet tenni. 

Bécs, febr.  19. Most jövök a bank-utcai magyar 

V E G Y E S . 
— Műkedvelőink szombati bálján igen csekély 

közönség vett részt. Nem tudjuk közönségünk szokat-
lan in d i ff  e r e i ) B é g é n e k okát műkedvelőinkkel 
szembeu kimagyarázni. Az idei farsangon  ez volt a 
második bál s több aligha lesz, i ennek is meglepő 
gyér közönsége volt. Műkedvelőink nagyobb pártolásra 
volnának érdemesek, kik fáradságot  nem kiméivé ép-
pen a közérdeknek tettek akkor szolgálatot, midőn a 
befolyt  jövedelemből a báltermet magasabb igények-
nek megfelelően  költségesen dekorálták. Mi az okot 
a pénzhiány s nem a közönyben vagyunk hajlandók 
keresni. A bálon jelen volt gyér, de nagyrészben in-
telligens közönség reggeli 4 óráig mulatott a legjobb 
kedvvel. Műkedvelőink e bálra aligha rá nem fizetnek, 
inert a gyér közönség a kiadásokat Bem fedezte.  Re-
méljük, műkedvelőink ismert buzgalmát e bál siker-
telensége nem fogja  csökkenteni, s ők tovább fognak 
haladni a megkezdett uton s törekedni a kitűzött ne-
mes cél felé. 

— Felolvasó-egyletünk szombati estélyére, me^y 
a városunkban építendő ref.  templom javára fog  ren-
deztetni, felhívjuk  közönségünk figyelmét.  Hisszük, vá-
rosunk vallásos népe nem fogja  e vallásos célra ren-
dezett estélytől megvonni pártfogását  s azon tömege-
sen fog  megjelenni. 

— A tegnap esti eső óta folytonosan  havaz. 
Vastag hólepel borítja a földet.  Eddig alig volt ha-
vunk, most a tél vége felé  Bzáuutra van kilátásunk. 
Időjárásunk szeszélyes, 2 napig orkánnal versenyző 
szél rémitett, utána megeredtek az ég csatornái — 
esett — ma a láthatár fehér  lepellel van burkolva. 

— Egy 8 krajcáros per története. Egy magy. 
kir. államhivatalnok bizonyos bolti követelés megfize-
téseért az illető kereskedő részéről fel  lévén a fizetésre 
szólítva, miután utóbbi állítása szerint a követelés 5 
frt  30 krt tett volna, ellenben a hivatalnok csakis 4 
trt 92 krig tudta magát adósnak s ezzel a hitelezőt 
meg is kínálta, ez azonban azt elfogadni  nem akarta, 
kénytelennek látta magát további zaklatás kikerülése 
tekintetéből az általa is beismert összeget a kir. járás-
bírósághoz letenni (letéteményezui), miről a köretelő 
azonnal is értesíttetett. Ugy, de nemcsak a kereske-
dőknek, hanem az ügyvédeknek is élni kell. Azért a 
peruek meg kellett indíttatnia, és a hivatalnok 5 frt 
30 kr követelés é< járulékaiért a járásbíróság elébe 
idéztetett. A megjelent lelperesi ügyvéd elismerve, 
bogy az 5 frton  felüli  30 kr tévesen peresittetett be, 
követelését 5 frtra  szállította le s miután az alperes 
4 frt  92 kr letéteményezése által már törlesztetett, a 
tulajdonképeni por csakis 8 kr, az ügyvéd költségei-
ért folyt.  Az ügyvédi fogásokban  nem eléggé jártas 
hivatalnok gondolván, hogy 8 kr nem érdemes arra s 
méltóság alattinak tartva azt, hogy valaki azért esküt 
letegyen, az intőlevél megkapása iránt neki ajánlott 
főesküt  nem akarván elfogadni,  a felperesi  ügyvédnek 
visszakínálta s ezért elmarasztaltatott a 8 kr megfize-
tésen és 8 frt  perköltség megtérítésen. — Itt valóban 
betelik a latin közmondás: „Inter duos litigantes ter-
tiua gaudet", mert a kereskedő kielé »itettett, megkapja 
az ö Ő krját, de az ügyvéd megkapja az ő 8 frtját  s 


