
liető legyen — Szentgyörgyön 75,000 frt  tőkével egy fo-
nódát állit fel. 

Ily sanyarú anyagi viszonyok között csak a szé-
kely lelkesülés képes ily nagy áldozatra, csak a szé-
kely lelkesülés, mert a szegény filléreit,  a gazdag fo-
rintjait siet a közügy oltárára letenni; csak a szék«ly 
lelkesülés, mert Háromszék jóra, nemesre fogékony 
lakosai meg vannak győződve arról, hogy elsősorban 
ők vannak hivatva a székely érdekek előmozdításán 
működni. 

Szentgyörgy Háromszék legfejlettebb,  Ugszebb 
városa, központja, mely eddigelő oly sok áldozatot 
hozott a közügynek; — közügyek iránti érdeklődését 
ugyszólva megkoronázta most, midőn a fonódának  he-
lyiséget, a fonodához  szükséges fát,  50,000 téglát stb. 
ajánlott fel  s ezenkívül 20 részzény vételére köteUzte 
magát. 

Szentgyörgy város kisebb városaink dísze, s ha 
közügyről vau szó, mindig első volt azok sorában, kik 
nemesen a közügy támogatására siettek. 

Köszönet, hála nektek Szentgyörgy város képvi-
selő-testülete, tanácsa hazafias  áldozatkészségtekért 1 
Munkáljatok a közjóra tovább is, fejlesszétek  e jóra, 
szépre fogékony  város érdekeit, mert Háromszék elő-
menetelő, felvirágzása  e város fejlődésétől  van fölté-
telezve, honuan, miut gocpontból terjed a művelődés, 
az anyagi és szellemi jólét! 

A székely háziipar-egylet választmá-
nyának 1877. évi március 24 én tar-

tott ülése. 
A székely háziipar-egylet folyó  hó 24 én tartott 

választmányi ülésében oly fontos  határozatokat hozott 
e megye jövő boldogságának mcgalapitására, melyek 
e nép életében hitünk és meggyőződésünk szerint egy 
jelentőségűek Háromszék ujjá születésével és a székely 
gyáripar meghonosításával. 

Ha e vérrel szerzett és megtartott hazában élni 
akarunk; ha a mivelt nemzetek sorában nem csak 
élni, hane.ii helyet is akarunk foglalni,  hol becsületes 
munka és erkölcsösség a próba: ugy örömmel kell 
üdvözölnünk és áldanunk a napot, melyen a székely 
háziipart és ipari oktatást terjesztő egylet megalakult 
és népünk jövő boldogságára oly nevezetes intézke-
déseket tesz, mint az alábbi is, a folyó  ügyeken kívül. 

Ezen ülés egyik nevezetes határozata: a fonóda 
felállítása  volt, hogy minő messze kiható és e megye 
közgazdaságában és iparában minő nevezetes lépés ez 
— egyelőre meghatározni se lehet; annyit még is 
megjegyezhetünk, hogy a jóllét és valódi boldogság 
csak oly vidéken és nép között van meghonosodva, 
hol az értelemmel a munkaszeretet is fejlődik,  s hol a 
munkás a maga munkabérét érdeme szerint kapja meg. 

A választmánynak ezen határozata nemcsak a 
tagok, hanem a számos hallgatók között is meleg visz-
hangra talált és lelkesedéssel fogadtatott.  A fonódát 
egy szövetkezet állítja fel  1500 darab 50 frtos  rész-
vényjegyek kibocsátása, illetőleg elárusitása által, mely 
részvényjegyeknek 5°/n-tes kamatját biztosítja is öt 
egymásután következő évre s azután a fonóda  7°/0-t. 
Az ötven forint  részvény nem egyszerre fizetődik  le, 
iianem 6 hónap alatt és az egyes jegyek szelvények-
kel láttatnak el. Nevezetes részt vesz S.-Szentgyörgy 

sugárokat mint egy gyúpontba öszpontositní, hogy igy 
egyesülten csak is az imádott haza javára árasszanak 
fényt,  meleget és világosságot. 

A nép, ki e földet,  hol lapunk világra jőn, lakja, 
ereiben még most is tisztán forr  Etele vére, életében 
megszokott sajátságaiban, nemzeti intézvényeiben bír 
olly társaséleti jellemeredetiséggel, mi őt Erdélyben, 
e nyelvzavarok bábelében, idegen népfajokkal  össze-
kewredni nem engedé, és képessé tevé minden zsar-
nok rendszer sugalta mesterkedések, minden nemzet-
ellenes eljárások daczára elszigeteltségében is fenntar 
tani keblébe Vestatűzi tisztaságában a szikrát, melly 
a nagy magyar hon dús lónáin lakó testvérei iránt 
rokon, s csak alkalomra és élesztőkre várt, hogy Unió 
lángban egyesüljön. 

E sajátságok, iutézvények, népszokások még ed-
dig nem voltak elégé ismertetve. Nem volt lap, melly 
ezekre vonatkozólag a székely érdekeket, szemben 
mis ajkú népérdekekkel, védőleg, de a magyar nem-
zetiségi közhonérdekekkel ugyanazonositólag képviselje. 
Illyen akar hát lapunk lenni; különködési czélzatok-
nak ellene, nemzetiség fenntartását,  szilárdítását elő-
segítő intésvényeknek, bár milly sajátságosok és Bzé-
kely népéletbez ragadottak legyenek is, mellette fog-
ván működni, 

Szabad nép szabad hazát szeret. Ezt a székely 
is almondhatja magáról, s nem öndicsekvés részéről, 
nem hízelgő dicséret részünkről, ha mondjuk, sőt 
bátran állítni merjük, mikép szabadságharcaink meg-
harcolásában neki hősies szerep jutott, melyet még 
eddig a nemzet hálatapsaira érdamesülten tudott s fog 
ugy hisszük ezután is játszani. 

Es ezt olvasóink, pártolóink, uöt egész Magyar 
hazánk előtt bebizonyifólag,  időről időre, a inult, s 
főleg  téli hónapok alatt, egyedül Háromszék lelkes fiai 
által az Osztrák zsoldosok s a szász és oláh pártütő 
cimboraság ellen küzdött viadaloknak, mik az erdélyi 
időszaki sajtónak akkori erőszakos elnémittatása miatt 
még eddig köztudatra nem juthatáuak, közlésével fo-

város közönsége a felállításban,  mint közönség a fo-
nódának helyiséget és az építkezéshez megkívántató; 
anyagokból is míutegy 3—4000 frt  érőt ajánlott fel. 
Hiszük s reméljük, miszerint a megye józan lakos-
sága versenyezni fog  ez intézmény mihamarábbi létre-
hozásában azáltal, hogy biztos helyre helyezhető fillé-
reit kamatozóan fogja  tőkésíteni és mentől több rész-
vényt tesz magáévá. 

Ezen ülésen a fonódára  vonatkozó igen érdekes 
felolvasás  kinyomatása is el lett határozva, mely a 
tagok közt kifog  osztatni. A folyó  ügyek közül sok 
nevezetes lett megbeszélve és határozat hozva s kü-
lönösen az egylet által K.-Vásárhelyen felállított  mtt-
metsző tanműhelyt illetőleg. 

Binder Lajos gépész-mérnök ur egy érdekeB ki-
állítást rendezett a szövészeti dolgokból és az egyes 
tárgyakat igen értelmes magyarázattal kisérte. E felol-
vasást a „Nemere" közelebbi száma hozza. 

Háromszékmegye rendkivüli közgyü" 
lése március 24-én. 

Főispán ő méltósága súlyos betegsége miatt nem 
elnökölhotvén, alispán kijelenti, hogy a tanácskozás 
vezetésével őt bizta meg. Alíspáu üdvözölvén a bi-
zottságot, kiemeli az előforduló  tárgyak fontosságát 
s a tanácskozást megnyitja. 

Elnök alispánnak a megye állapotáról tett jelen-
tése tudomásul vétetett. 

S e e t h a 1 Ferenc írásban interpellálja elnök 
alispánt: van-e tudomása arról, hogy Szentgyörgy vá-
ros rendőrkapitánya közelebbről Szentívány és Labor 
falva  községei elöljáróihoz intézett felhívásában  ezen 
községek lakóit a szépmezőn keresztülvezető „Csegeu 

nevezetű ut használatától 5 frt  büntetés alatt eltiltani 
kérte? Alispán kijelenti, hogy e tekintetben intézkedni 
fog.  — A válasz tudomásul vétetett. 

G y á r f á s  Iroro felhozza,  hogy Egerpatak köz-
sége a Bttáról N. Borosnyóra vezető utat elzárta. Al-
ispán kijelenti, hogy ez ut megnyitása tekintetében is 
intézkedni fog. 

S z é k e l y Gergely felhívja  alispánt, hogy a 
Bzentgyörgyi vám kérdésében a mult közgyűlés hatá-
rozata értelmében tegyen jelentést. Napirendre meg-
határozott tárgyak tűzetvén — ez ügy tárgyalása a 
következő rendes közgyűlésre halasztatik. Olvastatik 
belügyminister ur 1899. számú rendelete, melyben 
meghagyja, h" ;y a megyei képviselő bizottság újjáala-
kításáról i n t é z k e d j é k s a megalapítást ápril 
hó 15-éig terjessze fel.  Egy 26 tagu bizottság küldetik 
ki, megválasztatván tagokul : Partba János, Tana Samu, 
gr. Nemes János, Nagy Károly szotyori, Székely Ger-
gely, Császár Bálint, Tompa Miklós id., Seelhal Ferenc, 

•Simon Samu, Hollaki Atilla, gr. Káinoki Pál, ifj.  Ko-
vács Károly, Künle József,  b. Apor Jáncw, Lázár Mi-
hály, Forró Ferenc, Horváth László, Dálnoki Károly, 
Szentiványi Miklós, Kökösi Endre, Csabai László, Gá-
bor Péter, Pócsa Gyula, Nagy Gábor, Bakcsi Ferenc, 
Török Bálint, Bogdán István. 

Olvastatott a 2192 számú belügyminiszteri ren-
delet, melyben felhivja  a közönséget, hogy szolgabírói 
segédek felállításáról  gondoskodjék. Kiadatott a 26 
tagu bizottságnak véleményezés végett. 

Olvastatott a közmunka és közlekedésügyi mi-
nisztérium 1371 számú rendelete a hadászati utak 
gyors helyreállítása ügyében. Alispán intézkedése hely-
ben hagyásával a rendelet tudomásul vétetett. 

Olvastatik a közmunka s közlekedésügyi mínis-
terium 2830 számú rendelete, melyben a nyén-bodzavámi 
utvonalat egészen a határszélig a törvényhatósági köz-

gunk leghűbb adatok után kedveskedni. Tennünk ezt 
a hála is parancsolja, mert ama csaták, székely-sza-
badságunk amaz elszánt dicső harcai valának e nyom-
dának, mellyen lapunk születik, megszerzői. És külö-
nösen Kézdivásárhely, mely honvédelmi tekintetben 
annyit áldozott, mennyinél népességéhez képest egy 
város sem többet, hű küzdelmei jutalmául nyeró Er-
dély szabaditójától, Bem altábornagy urtol e nyomdát. 
S ezért azon báladal, melly e város polgársága érzel-
meit a hős vezér iránt nyomdája első 'sengéjéül ki-
zengé, álljon itt : 

Sajtónk Tiéd, szabadságharcaink 
Dijjában adtad, nagy Vezér, nekünk ; 
Vedd első müvét, hálaénekünk 
E' pár szavát, mit zengnek ajkaink. 

Vezérleted törlé kudarczaink, 
Miket kitürt tiprott nemzetünk, 
Miglen jövél, s felkelt  önérzetünk, 
Harclángban égve izzadt arcaink. 

Szivünk dagad jobb jövőnk elébe, 
Vezérfényül  mert virasztasBz felettük  ; 
Villámsugárt kinzó éjjelébe 
Küzdésinknek küldél, s ím éledünk ; 

S hisszük : Isten megtartja a Magyart. 
B E M I benned adva neki védő kart." 

Láthatják ebből e lapok olvasói, hogy azon lázas 
napokban is a lap szerkesztője tisztességes hangon, 
nyugodt kedéllyel irt. Mi más hangon irtak más for-
radalmi irók hasonló körülmények közt! ? 

(Folytatás köv.) 

munkaerővel fentartott  utvonalak sorába fölvenni  ren-
deli, s annak gyors kiépité»ét elrendeli. Ez útvonalnak 
a törvényhatósági utvonalak Borába felvételét  az ál 
landó választmány javasolja felolvasott  véleményé-
ben, azonban, miután ezen utvoual mindenek előtt 
hadászati és igy az államnak magának áll érdekében 
annak fentartása  — felkéretni  véleményezi említett 
minibteriumot, hogy utalványozni méltóztassék azon ösz-
szeget mi ez útvonal kiépítésére szükséges. 

Az állandó választmány véleményével szemben 
Székely Gergely határozati javaslatot terjeszt be, mely-
ben minister ur eljárását törvénytelennek és alkotmány 
ellenesnek találja s indítványozza, hogy ezen szellem-
ben a magas kormányhoz lelterjesztés tétessék. 

A határozati javaslat nem fogadtatott  el. 
Donáth József  azon indítványt teszi, mikép te-

kintetbe véve, hogy ezen útvonal kiépítése már meg-
kezdődött — a helyzet kényszerűségét tekintve, iraB-
sék fel  a magas kormányhoz, hogy ezen útnak kiépí-
tése ós fentartása  — miután ez főképen  hadászati út-
vonal, az állam által eszközöltessék. Ezen felirat  meg-
készitésére Székely Gergely, Künle József,  Veres 
Gyula és Nagy Sándor hídvégi lelkész küldettek ki. 

E kérdés felett  igen élénk vita fejlődött  ki, mely 
végén zajossá kezdett lenni. 

Sepsi-Szentgyörgy város közgyűlése 
március 24-én. 

Elnök polgármester C s á s z á r Bálint a gyűlést 
megnyitván, Szérumjának Szentgyörgyhöz csatlakozása 
ügyében teszen jelentést. 

A beterjesztett jelentést a közgyűlést tudomásul 
veszi s határnzntilag kimondja, hogy Szoinerja közsé-
gének S.-Szentgyörgy városához csatlakozása iránt az 
1876. évi V. t. c. 50. §. értelmében a megyei törvény-
hatóságnál, a magas kormánynál a városi tanács* a 
szükséges lépéseket tegye meg. 

V e r e s s Gyula egy Szentgyörgyön felártandó 
fonóda  ügyében a következő indítványt teszeti : 

Sepsi-Szentgyörgy város mélyeu áthatva azon 
tudat által, hogy létérdekeit csakis ugy biztosithatja, 
ha gazdasági viszonyait az ipar és iparra alkalmas 
termeléssel hozza kapcsolatba. 

Romélve, hogy a sokoldalúan magyarázott kiván-
dorlást is ugy akadályozhatja meg, ha itt MZ időközi el 
foglaltatás  nélküli népnek állandó és biztos kereseti 
forrást  nyit. 

Másfelől  érezve azt, hogy kiválóan mezőgazda-
sági ország levén, a szomszéd dunai fejedelemségek-
kel szemben, tekintve a kötött vám és kereskedelmi 
szerződés hátrányait, csak ugy állhatja ki a versenyt, 
ha a létező produktív erőket s főleg  a munkát előtérbe 
állítja; ezen és más nemzetgazdászati és kulturai 
szempontokból Sepsi-Szentgyörgy város képviselőtes-
tülete elhatározza, hogy 

I. a Székelyföldön  S.-Szentgyörgy városában fel-
állítandó fonód*  tervét helyesli és pártfogolja;  továbbá 
ennek létesithetése céljából következő ajánlatot tesz : 

1) A fonóda  berendezésére Bzükséges helyiséget 
saját költségén megszerzi s rendelkezés alá bocsátja. 

2) Az épület felállítására  ad ingyen 
a) 50,000 téglát ; 
b) beszerzi és előállítja az épitk.z>isre meg-

kívántató cserefát; 
c) beszolgáltatja és előállítja a szükségelt kő-

mennyiséget. 
3) Minthogy a fonóda  felállításának  terve csakis 

mint szövetkezet országos pártfogás  mellett létesít-
hető : házi pénztárából megvásárol egyelőre 20 ötveu 
forintos  részvényt s ezt mint a szövetkezet egyik rész-
vényes tagja a fonóda  javárs felajánlja  a ezt annál in-
kább, mert mig Magyarországtól dél és nyugat felé 
fekvő  országok a kultura és ipar tekintetében előre-
halad va, e téren fenyegetőleg  lépnek elő, Magyaror-
szág kelet felé  eső első és végső pontján az iparra 
hajlandó és munkás székely -nép kebelében, Három-
széken kell, hogy az ipar terén védbástya és kelet 
felé  keresetforrás  nyittassák; fonóda  erre legalkalma-
sabb lévén azért, mert népünk hajlama, ügyessége, 
helyrajzi fekvése  igen alkalmas lévén, akkor, m<dőu 
kelet egyéb tartományában ily ipar nem prosperál, 
igen szép reményre jogosit fel. 

II. Ezen közhasznú és országos célú intézet fel-
állítására ajánlott költség födözéseül  kijelöli : 

Van a város közönségének különböző bérceken 
nagyobb mennyiségű cserefája. 

Ezen erdőterületeken levő már túlélt cserefákból 
jelöltessék ki 1000 darab cserefa,  szakértői megvizs-
gálás után és ellenőrzés mellett nyilvános árverezésen 
adassék el és az ebből bejövendő vételár fordíttassák 
a felajánlott  anyag, munka és pénzbeli kiadás fede-
zésére. Mennyiben az igy bejövendett vételár a fel-
ajánlott anyag és költségeket nem fedezné,  a hiányzó 
ÖBSzeg pótoltaBBék a város majorsági pénztárából ; ha 
pedig ezen felajánlott  kiadások fedezése  után többlet 
maradna: ezen összeg fordíttassák  a már ajánlott 20 
részvényen felüli  részvények vásárlására. 

III. Sepsi Szentgyörgy város ezen áldozatáért, de 
különösen azért, hogy a fonóda  működési iránya e 
város s különösen a székely nép érdekeinek ruegfele-
lőleg vezettessék : kiköti és kéri, hogy az alakulandó 
szövetkezet igazgatóságába egy a város képviselő tes-
tülete vagy az annak idejében arra hivatott hatósági 
közege által kijelölendő egyén által állandóan képvi-
selve legyen! önként értetődik, hogy mint részvényes-
nek, az alapszabály szerinti szavazati juga külön fen-
ni arad. 

A közgyűlés az előterjesztett indítványt egyhan-
gúlag magáévá teszi, elfogadja  éí a városi tanácsot 
megbízza annak foganatosításával.  Polgármester indit-


