
hány tönknek caufolt  boronája mellett, fürészelöje 
oldalához támaszkodva, s talán ön magában mea cul-
pat rebegve, szomorúan tekint fel  a félelmesen  kopár; 
tetőre, mely alatt, hajdan jobb időket látott fürész-
malma fekszik. 

A határtalan pusztításnak és okszerűtlen gazda-
ságnak következménye az állabb romlás itt, a fenyő-
erdőkben is mutatkozik. 

A részint letarolt, (ez lévén nálunk a divatban 
levő vágási mód) részint kigyéritett, most Bilány, ko-
páros állahok helyén és között, szórványosan lépik 
lel a blikk, gyertyán, sőt néhol a nyir ós nyár pl. az 
alsóbb regiokban. 

Ea volna rövid — dióhéjba foglalt  vázlata a je-
lenlegi erdők minőségi állapotának. Nézzük : 

(Vége kGvetke>ík.) 

A „Nemere" clinil lap tekintetes szerkesz-
tőségének 

S. Szentgyörgyön. 
Folyó évi 12. sz. alatt megjelent becses lapjának 

„Vegyes" rovatában „Életbiztonság kézdiszékben" cim 
és —y betti aláirás alatt, több bűnesetek számláltattak 
elő, melyek ezen szék területén követtettek el, s egy-
szersmind névtelen közlő által odavettetik, hogy a já-
rásbíróság erénylelen nyomozása miatt csaknem minden 
bűneset felfedezése  hajótörést szenved. Miután pedig 
Kézdiszék területén, t-Bakis a kézdi-vásárhelyi kir. já-
rásbíróság áiittatott föl,  és áll ÍB egyedül, önként kö-
vetkezik, hogy cikkező emiitett járásbíróságot, kívánta 
erénytelen eljárással gyanúsítani, azért hivatva érzem 
maguaat, mint a kézdi vásárhelyi királyi járásbíróság 
vezetője az olvasóközönség megnyugtatására emiitett 
bűnisetek felől  k-littö felvilágosítást  adni. Ugyan 
is, mint cikkező ÍB irja emiitett bűnesetek ezen és a 
mult évben történtek és én még hozzá teszem, hogy a 
felső  csernátoni molnár és erdöör meggyilkoltatása 
1874 ben. Igy több évi bűnesetek csoportos felemli-
tésével a békés lakosokat fölriasztani  — legalább is 
helyes eljárásnak nem tarthatom. Elég sajnoB, hogy a 
nevelés azon fokon  áll jelenleg még népünknél, hogy 
ilyen bűnök — habár több évek alatt is ezen hatóság 
területén megtörténhetnek. 

De szóljunk a cikkező által fölemlített  bűnese-
tekről egyenként: 

1. A felcser.iátoni  23 éves fiatalon  ez évben el-
követett gyilkosság ügyében, a nyomozat ezen járás-
bíróság által kellő erélylyel folytattatik,  s két egyén 
gyanú alapján le is van tartóztatva. Az igazság kiszol-
gáltathatása és a nagy közönség érdekében szükséges 
szolgálatot tenne cikkező, ha azt mit ezen bűnesetről 
a verebek is csíripolnak • - a mi tán a bűnösökre ve-
zethetne, habár magát meg nem nezezné is, ezen vizs-
gáló biróságnak tudomására hozná, különben adatok 
hiánya miatt — az iratok cikkező szerint — könnyen 
elhallgathatnak. 

2. A mi a t. F. Pál ur kocsisát illető borzasztó 
(!) bűneset közlését illeti, ez. alatt usuk egyszerű testi 
biztonság elleni kihágás éitendő. Itt tehát cikkező 
uagyot hallott, s még nagyobbat közlött irtózatosan 
felöltöztetve. 

3. Az alcsernátoni anya és testvérgyilkossági 
eBetről pedig, ezen járásbíróság hivatalos tudomással 
nem bir, B igy sem erélyes sem erélytelen eljárást 
ezen bűnesetben el nem követhetett. 

4 A dálnoki két ártatlan gyermek halála esete 
jelenleg vizsgálat alatt van, s erről most bővebben 
nem nyilatkozhatom. 

5. Az albisi ember meggyilkoltatása kiderithotése 
végett a vizsgálat szabályszerűen keresztül vitetett, s 
efeletti  határozás végett a kézdi-vásárhelyi törvény 
széknek be is terjesztetett. 

Ezen felemiitett  bűnesetek tényállása a fenneb-
biek szerint hiven vannak előadva. 

Ezekből látható, hogy ezen járásbiróság miben 
és milyeténkép járt el, s lelkiismeretben megnyugodva, 
cikkezőnek az erélytelen eljárásra vonatkozó gyanúsí-
tását mind addig, mig azt adatokkal nem bizonyítja, 
a járásbiróság nevében visszautasítom. 

Tisztelettel kérem a t. szerkesztő urat ezen fel-
világosításomat becBes lapjában közölni.*) 

Kézdi-Vásárhelytt, 1877. február  18. 
Kovács István, 

járásbiró. 

Könyvismertetés. 
(Vége.) 

De nem mellőzhetjük azon dicsérő megjegyzé-
sünket, hogy a legtöbb 150-ből 146 a-ig nem megy 
fel  sőt g is ritkán jön elő, gondolom azért, bogy még 
hangszer után is könnyen lehessen énekelni. Egyéb-
iránt ez semmit sem tesz, mert mindenki hangköréhez 
mérten kezdheti. 

5 mindezek mellett még a tartalomjegyzék is 
eddig nem igen látható alakban van kiállítva, mert a 
sorszám és a daloknak betűrendben való megnevezése 
után a .hányadik dal" és „lapszám"-nak is külön ro 
vat van, a mi nagy előny. 

De már lássuk az érem másik oldalát! Óhajtot-
tuk volna, mint gyűjtők hangsúlyozzák is a hossza-
dalmasság kikerülése szempontjából, ha ugyanazon dal-
nak első versszakát kétszer nem írták volna le t. i. 
először a kóta alá, azután külön. 

Továbbá, ha gyűjtők a 94 lapon ki nem jelentik, 

*) Azon tisztelt lapszerkesztők, kik cikkez&nek fennebb 
említett közlését becsts lapjakba felvették,  tisztelettel kéietuek 
ezen felviligositó  nyilatkozatot is klzölni. K. I. 

hogy némely sok versszaku dalnál minden versszakot 
— nem lévén vorsgyüjtemény céljok, akarattal nem 
írták le: ezt is hibául tennők ki. Azonban ezek a 
könyv előnyei mellett elenyésznek, s azon gondolatot 
keltik fel  bennünk : vajha az összes magyar népdalok 
ily gonddal volnának összeállítva. Jó lelkiismerettel 

ajánlhatjuk. Ennyit elmondani kötelességünk volt. » » 
* 

És most engedje meg a t. szerkesztő ur, hogy a 
„Nemere" f.  évi 10. számában megjelent — ugyan-
ezen könyvre vonatkozó „Egy falusi  tanitó" aláirással 
megjelent, malitia és rosz akarattal teljes cikkre vá-
laszoljak^ 

Azt mondja az „Egy falusi  tanitó" ur : „jaj an-
nak, ki egy nemzetnek nyújtja emlékét irói. viszkete-
gének" és én azt mondom : sokkal inkább jaj annak, 
ki rosz lelküség és megvetésre méltó cynismussal pá-
rosult cikkben nyújtja emlékét lealázó gondolkozása 
és a sajtó szabsdsággali visszaélésével az olvasóközön-
ségnek. Es képes még tudatlanságát is elárulni, csak-
hogy egy jó célú, inkább kár mint haszonnal járó 
igyekezetnek bénitója lehessen. Azt állítja, hogy a 
„mivelt ifjúság  ismeri már e dalok általános többségét 
tisztább, eredetibb alakban." Tudja-e ön falusi  tanitó 
ur 1 hogy a népdalgyűjtemény hogy születik ? Tudja-e, 
hogy Bartalus is, ki ugy-e önnél is nagyobb tekintély 
e téren, bárki eléneklése után lekótázza, tehát ez nem 
eredetibb alak, legfennebb,  ha valamit változtat s az 
ő Ízlése önnek inkább teszik. 

Azt mondja, hogy hangjogyolvasóknak íratott; 
de hát lehet-e ugy kótázui, hogy az ki azt önmagára 
megakarja tanulni, vagy hangjegyolvasó ne legyen, 
vagy hangszert ne tudjon ? Uram ! ez a müveit ifjú-
ság számára gyűjtetett I 

A dallam változtatást illetőleg is szerencsétlen 
gondolkozásának — halvány eszme szikráit pattogtatja. 
Uram ! ez népdalgyűjtemény. Meglehet, hogy az, me-
lyet ön ismer más vidéken gyűjtetett, s igy tán kü-
lönbözik ettől, de azért miért lenne az eredetibb és 
ízlésesebb? Vagy itt is csak roBz akarata rágalmazá-
sát akarta bebizonyitni ? 

Azt raoudja: .az ütenyzés sok darabnál szabály 
ellenes." Engedje meg uram, hogy az illető képesí-
tettsége mellett hivatkozzam tapasztalt ütemérzékére, 
mely előtt még ön meghajolhatna. Engedje, hogy hi-
vatkozzam sok kitűnő eredménnyel vezetett dalárdára, 
melynek vezetője volt, s ma is az, s felemlítenem, 
hogy még karmester is adott át illetőnek egy régi, 
nagyszerű, de bibás beosztású darabot az ütenyzés 
jobb beosztása végett. De hát miért ÍB nem mutatott 
rá ama dalra ? 

Azt mondja: „Tetszés szerint" ez előjegyzéssel 
nem találkozzunk a zene-irodalomban." Megengedem, 
hogy ön nem találkozik, de figyelmeztetem,  hogy vagy 
olyant írjon a mit tisztán tud, nagy tudatlanságát ne 
dobolja ki, mert ha után járt volna tudná, hogy : a d 1 i-
b i t u m vagy a p i a c e r e magyarul tetszéB szerint, 
tehát találkozhatott volna ezzel. 

Azt állítja egész gúnnyal, hogy a h felemelve 
keresztel bis. Uram! hát nem pirult ennek leírásakor? 
Iiísz ez sajtóhiba a feloldó  jegy helyett. 

Végül a felületességet  emlegeti. Hiában! falun 
keveset látunk, keveset liallunk, mert különben, ha 
Blahánét hallotta volna a „Kondorosi csárda mellett"-! 
dalt nem hozta volna fel  például. Hisz akkor Blahá-
nénak egy éneke sem volna jó. Mert tanulja meg, ha 
még nem tudja, hogy a magyar népdal nem német 
polka, s bár ütenyszerü beosztása szabályos és meg-
határozott kell hogy legyen, mindazáltal, ha az éne-
kes ahoz ragaszkodik; az abban foglalt  érzést nem 
tudja visszaadni. Ne legyen oly hiu izléséro, hanem 
tanulja meg: a herosztratusi dicsőség még falun  sem 
jellemes. 

Fogadja «l jó tanácsul, hogy álnév alatt senkit 
ne rágalmazzon, mert ez azonos az orgyilkossággal, 
melynek ocsmányságáról önnek is lehetne fogalma. 

Végül cikke végén útlevelet vélt kiállítani a 
műnek, nem gondolva meg, hogy ezen cikkében ön-
maga számára állította ki a ,,passirschein"-t a művelt 
és józan gondolkozású emborek társaságából. 

Nyeső. 

L e g ú j a b b . 
F e b r . 21. A bankügyben az egyezség létre-

jött, mindkét kormány azonban fentartá  magának a 
parlamenti körökkel leendő érintkezését. Az osztrák 
kormány a párt kiküldötteivel érintkezett. 

Az alku alapvonalai a következők: a magyar 
bankosztály kap ötven millió dotációt és magyar tar-
taléktökét. Szükség esetén a bank tőkéje szaporittatni 
fog  és abból a magyar jegyforgalom  arányosan fag 
részeltetni. A magyar direktórium önálló, de hivatal-
nokait magyar állampolgárokból a központi felügye-
lőség nevezi ki. A magyar direktórium két tagot és 
a magyar kormány által kinevezett igazgatót küldi a 
központi választmányba. 

Kormányunk tagjai ma hazajöttek és magánúton 
érintkeznek a párt tagjaival. Hivatalos jelentést a kor-
mány csak akkor tesz, ha az osztrákok az egyezményt 
elfogadták. 

A kormány kinevezése szombaton lesz. 

V E G Y E S 
— A tanácsházból. A műkedvelők által köze-

lebbről rendezett táncestély alkalmával merő félreér-
tésből két jó székely családból való növendék leány-
nyal szemben illetlen modor használtatott. — Ezért a 
műkedvelő-társulat férfi  tagjai tolyó év febr.  20-án d. 

u. 3 órára a tanácsházhoz megidéztettek, hol az em-
lített társulat tagjai kijelentették ; „hogy az elköve-
tett sérelem félreértésből  történt; hogy sajnálják és 
az által akarják azt jóvá tenni, hogy készek ezennel 
engedelmet kérni." — A megjelent két megsértett nő 
éB a jelenvolt rokonok a polgármester előtt tett fen-
nebbi nyilatkozat után — miután ezt magukra nézve 
minden másnemű elégtételnél méltóbbnak tekinték, — 
az ügyet bevégzettnek nyilvánították, nem kívánván 
az ügyet további hivatalos eljárás tárgyául tekinteni. 
Csak becsületükre vállt a műkedvelő uraknak, hogy 
hibájukat igyekeztek helyrehozni és a megbántott két 
nőt kiengesztelni. 

— Érdekes felolvasás.  A felolvasó-egyletjegyik 
közelebbi estélyén D á l n o k i Károly ur felolvasást 
fog  tartani az a n y ó s o k r ó l . Mindnyájan tudjuk, 
hogy D. ur legilletékesebb e tárgyról értekezni, kinek 
sok évi az anyósok körül szerzett tapasztalatai bő és 
mulatságos adatokat nyújtanak értekezéséhez. Előre 
is jelezzük ez érdekes felolvasást.  Idejét később je-
lezzük. 

— Felolvasó egyletünknek március 3-án vasár-
nap érdekes estélye lesz. Vasadi Gyula tanár ur a 
Kossuth által a háromszéki muzeumnak ajándékozott 
nagy érdemkeresztet, mellyel a hős Bem tábornok 
dekoráltatott kiállítani fogja  s annak történetéről s a 
háromszéki muzeumról felolvasást  fog  tartani. Vasadi 
Gyula ur igéretétjbirjuk, bogy ez estélyre a háromszéki 
muzeum több tárgyait lehozza B azokat szombaton és 
vasárnap Bem érdemkeresztjével együtt csekély díjért 
kiállítani fogja.  Ez estély jövevelme a honvéd menház 
javára fog  fordíttatni  Ez estélyre felhívjuk  közönsó 
gttnk figyelmét.  Beléptidij 30 és 20 kr. ' 

— 50 forintos  államjegy hamisítványok kerül-
tek forgalomba.  Felismerhető jelei: a papir meszes-
ségénél fogva  igen törékeny ; „Fünfzig  Gulden" frak-
turnyomat finomsága  által és az F. segédelővonalának 
rövid összelüggetlensége a fölismerést  könnyiti. A 10. 
seria jegygyei van, a páncélos alak sáppadt és vak ; 
ellenben a női ábra sötétbarna ós keskeny homlokú, 
a hátiratko szoru hóbarinat ütött fűhöz  hasonló zöld, 
közepén pedig az 50 körüli rajz carmínvörös. A nagy 
közönség tájékozásául, bogy adandó esetben a hami-
sítványokat felismerhesse,  az 50 frtos  hamisítványokra 
felhívni  a figyelmet,  kötelességünknek tartottuk. 

— Iparos növendékeink lelkes tanításban ré-
szesülnek Mult vasárnap Bartha Béni és Nagy Ist-
ván tanitó urak tartottak előadást. Bartha ur a tör-
ténelemből, Nagy István a számtanból. Oly szépen 
magyaráztak, oly szépen adták elő a tisztelt tanitó 
urak, hogy mi jelenlevő mesterek is észrevétlenül 
hallgató növendékeink közé vegyültünk 

Midőn a t. tanitó uraknak köszönetet mondok 
azért, hogy tanoncainkat oly szépen oktatják, köte-
lességemnek ismerem iparos polgártársaimat felkérni, 
hogy tanulójukat rendesen küldjék a vasárnapi isko-
lába, hol annyi szépet, jót és hasznost lehet alkalmuk 
megtanulni. B e d ő F e r e n c , férfiszabó. 

— A k.-vásárholyi önkéntes tűzoltó-egylet pénz-
tára javára april 3 án közvacsorával összekötött! tánc-
vigalmat rendez. Belépti jegy: személyjegy l frt.  csa-
ládjegy 3 frt.  A tisztelt hölgyek kéretnek a bálban 
egyszerűen, lehetőleg karton ruhában jelenni meg. 

** Hymeu. Dobay Gyula k -vásárhelyi m. kir. 
adótiszt f.  hó 5 én tartotta esküvőjét Csüdör Irma 
kisasszonnyal nyujtódi földbirtokos  Csüdör Audrás 
nevelt leányával.-

— Nyilvános számadás és köszönet. Folyó hó 
11 én helybeli iparos ifjuságunk  táncvigalmat rende-
zett 50 kr. beléptidij mellett, melynek tiszta jövedel-
me a helybeli olvasó-egylet könyvtárának gyarapítá-
sára lett előlegesen felajánlva  a rendező bizottság ál-
tal. E táncvigalmon csak a magát méltán iparosnak 
nevezhető ifjúság  vett részt szép számmal. A háziasz-
szonyi tisztet helybeli szorgalmas iparosunk Sáska An-
talnak tiszteletreméltó neje volt szives elvállalni, ki a 
táncvigalom jövedelmét tetemesen nevelte, 6 drb cs. 
aranynyal váltván meg belépti jegyét. — Az összes 
bevétel tett 124 frt  90 krt, a kiadás 53 frt  17 k r ; a 
tiszta jövedelem tehát 71 frt  73 kr, mely ösizeg a 
rendező bizotság által átadatott alattirt olvasó egyleti 
gazdának a kitűzött célra leendő fordítás  végett. A t. 
háziasszony kitűnő és példás áldozatkészségeért, vala-
mint Klünglein, Vendelin, Cirmai Sándor urak és 
a rendező bizottságban működő többi társaik fogad-
ják olvasó egyletünk köszönetét azon szives és tapin-
tatos eljárásukért, mely által olvasó egyletünk könyv-
tárának gyarapítására oly tekintélyesen befolytak.  — 
V a j h a más alkalommal is ismételné az ifjúság  az ily ke-
délyes táncvigalmak rendezését főiig  szegény tanulóink 
felsegélésére  ! Kézdi-Vásárhelyit, 1877. február  16-án. 

B a l ó L á s z l ó , olvasó-egyleti gazda 
— A Duna árad s Budapestet fenyegeti. 
— Az oláhországi részen a vasúti munkálatok 

még mindig szünetelnek, megkezdése bizonytalan, 
mint oláhországi levelezőnk irja, mert a pénzügyek 
roszul állnak, miért a vállalkozók és munkások már 3 
hó óta nem tudnak pénzt és zsoldot kapni. 

Hármas gyermek nyolcadszor. A „Lyon mé-
dical" egy párisi férjes  nő boldogságát közli, a kinek 
épen most született 2 2 — 2 3 — g y e r m e k e . A nő ki-
lenc év óta van férjnél,  mindig hármas terhessége 
volt, s összesen 24 gyermeket szült, kik mindig teljes 
érett korban és teljes egészségben születtek. Szeren-
csétlenségére a férj  nevét nem hagyhatja utódsira, 
miután családja C6upa leányokból áll. 

— Katonai körökben — mint a „P. J." írja — 
azon hir terjedt el, hogy a hadügyminisztérium Bécs-
ben, táviratilag értesíttetett volna, hogy Oroszország 
Törökországnak a háborút már megizente. Nevezett 


