
mint az állandó választmánynak egyik i * 5 1 > 
tagja, felelősségem  érzetében azon közlemény két oly 
ágazatára, melyekben szerény nevem is felerolittetik, 
az olvasó közönség és esetleg a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére vállalkozott érdemes bizottmáuyi tagtársainknak 
is némi felvilágosításokkal  szolgálhassak. 

J. A szentgyörgyi vámkérdésben mult gyűlés 
határozata szerint várt jelentéstétel elnapolását illető 
leg csak annyit, hogy felemlittetett  ugyan, hogy rend-
kívüli gyülésbsn az annak kitűzött tárgyain kivül 
egyebekbe nem bocsátkozhatunk; de bővebb eszme-
csere után abban nyugodtunk meg, hogy alispán ur 
most egyelőre nyilvánított annyit, hogy a vámházak-
nál szemet-vámszedés kihágásnak tekinthrtő és a leg-
közelebbi akár rendes, akár rendkívüli közgyűlésen 
részletes jelentése megtételéről biztosított. 

2. A m. kir. közmuuka és közlekedési miniszter 
ur leirataira vonatkozólag a közleméuy nemcsak a 
számok idézésében, de a tárgyalás folyama  leírásában 
is helyreigazításokat igényel. 

Mert miniszter ur ő nagyméltósága mindkét le-
irata egymásután olvastatva fel,  együttesen képezték 
tanácskozás tárgyát ugy az állandó választmány, mint 
a megyei közgyűlésen, és pedig 2258. számú leirat-
ban felhozza  a k. miniszter ur, hogy a Rrr.ssó csíki 
hadászati utak kijavításának csak előkészítésével bizta 
volt meg főispán  ur ő méltóságát, ás a mérnöktől ér-
tesült, hogy nemcsak az elömunkálás végeztetett, de 
az utmunka is foganatosittatik  és efeletti  elismerését 
fejezve  ki, felhívja  a megye közönségét, hogy ez ügy-
ben továbbra is az eddig tanúsított erélxt fejtse  ki és 
az építészeti hivatal '̂ által kimutatott és a közerő által 
telje8itendő munkát lehetőleg a tavaszig teljesítse. 
2836. Bzám alatt pedig már a Brassó csíki s Borosnyó-
bodzai vonalokon kivül Hermánytól is Bodzán át i 
határszálig több mérföldnyi  vonali közmunkaerővel épi 
tendő és fentartandó  utak Borába azonnal fidvétetni 
rendeli, hegyek levágását és az utak kellő szélesítését 
is rendelve. 

Ezeknek felolvasása  után az állandó választmány 
ban előterjesztetett az is, hogy ezen munka is folyam 
ban van, és az is, hogy mikép lett a munkakötelezett-
Bég alispán ur által beosztva, s mindez referens 
azon véleményével, hogy „tudomásul vétessék". 

Ezzel szemben az állandó választmányban három 
választmányi tag hivatkozva fennálló  törvényeinkre 
már eddig is közmunkaképességünkhöz képest igen 
sok törvényhatósági utakkal tulterheltetésűnkre és he-
lyi viszonyainkhoz képest a gabona elárusitása szem-
pontjából Románia felé  közlekedési vonalok szaporí-
tása által világos hátrányainkra, az 1870. 42. t. c. 16. 
és 17. §§. alapján tisztelettel visszaírni indítványoztuk 
s arra is szavaztunk, és miután főjegyző  ur, tisZii 
ügyész ur ós Gábor Péter ur (ki talán az állandó vá-
lasztmány tagjai közé közelebbiől lett beválasztva) az 
előadó véleménye mellé szavaztak, alispán ur (kinek 
intézkedései felfüggesztéséről  lévén szó, e kérdésben 
csak saját nézpontjait igazolhatá, de az 1870. 42. t. c. 
46. §. értelmében nem Bzavazhut vala) hozzájuk csat-
lakozva, enunciálta, hogy a többi is tudomásul veszi. 
Abban állapodtunk meg, hogy mindkét nézet terjesz-
tessék a közgyűlés eleibe s részünkről az előterjesz-
tésre elvbarátaim által én bízattam meg. 

Mihez képest én nem az állandó választmány 
véleményével szemben (mint a közlemény előadja), 
hanem a kétségbevonhatlan többség*} javaslatát ter-
jesztettem be. 

Továbbá határozati javaslatunknak 3 ága volt: 
a) Sérelmesnek találjuk, hogy főispán  ur ö mél-

tósága a Brassó-csíki és Szentgyörgy rétyi vonalok 
szokatlanul terhes munkáját, az illetékes közgyűlés 
mellőzésével hivatalból rendelte el. 

b) A Brassó csiki és Borosnyó-bodzai vonalokra 
szükségelt kő és rostált kavics árát és a túlságosan 
terhelt községek munkáját közlekedési tárca terhére 
adó-relaxació utján méltányosan visszatéritni tisztelet-
teljes felterjesztésben  kérjük fel  miniszter urat. 

c) A Hermány bodzái vonalnak közmunkaerőn 
épitése és fentartása  ellen az 1870. 42. t. c. 16. §. 
alapján tisztelettel írjunk fel. 

Ezek közül javaslatom leszavazásával az a) és 
és b) pont elesett, de a c) pont értelmében készült a 
telterjesztés az arra delegált bizottság részéről, még 
pedig végrehajtás előtt. 

Székely Gergely. 

Osdola, 1877. márc. hó 22. 
Óhajtottam a tekintetes szerkesztő urat, nem 

nagy, de községi életünkre szompru világot vető oly 
eseményről értesíteni, mely mostani életünkben sokszor 
ismétlődve, már feltűnést  se okoz. 

Nem is maga az esemény, de ennek követke^ 
menyei, a mikről szólna akarok. 

Községi pánztárnokunk ugylátszik, oly idegen 
benyomások alatt nyög, a melyek szüntelen lelkiisme-
retét teszik próbára, kisértvén, csábítván, nem igen 
erős jellemű felebarátunkat  mini addig, mig egyre-
másra szenvedélye áldozatául esik. 

Majd egy pár marhaaladási jegy vándorol a zse-
bébe, majd meg pláne ennek meghamisítása folytán 
elfogják,  becsukják stb. 

Hanein azért nincsen semmi baj I ott van a köz-
ségi képviselő gyűlés, mely kiváltja őt onnét, gyön-
gédségekkel elhalmozva és visszahelyezi eddigi mél-
tóságába. 

*) Cikkíró nr sterint is, mint fennebb  jelzi, a többség vé-
lenaSnye mallett négy9n voltik, cikkíró nr malUtt pedig csak 
h^rmvi, és igy többségről aligha lehet sió. 

S z e r k. 

1 Oh ! mert az igazság, csak igazság ! Már pedig 
a pénztárnok urnák igaza van, tneit Bürü könyet hul-
lat, sohajtozik 03 kimondja, hogy ennél Van ékesebb 
szóllás az ártatlanság mellett? 

Hanem a kik kevésbé vagyunk elfogultak,  bebir-
juk látni a könyek igaz voltát ugyan, melyek Bzomoru 
arcon peregve alá, taláu a megbánás jellegét hordják 
magukon; de a pénztárnok ur azou eljárása, melyet 
itt elmondani fogok,  nem hogy a jó véleményünkön 
megnyugodni. 

Tudjuk ugyanis, hogy az ur mindenuemü utal-
ványozásnál, a mi helyes vagy helytelenül történik, — 
tesz egy két megjegyzésre méltó fogást,  hanem én 
egyedül a következőkre szorítkozom: 

Gyakran történik, hogy a pénztár szegényes ál-
lása mellett a hivatalos közegek fizetéseiket  töredék-
ben szedhetik föl,  mihez a nyugták e szerint vannak 
kiállítva ; és a pénztárnok ur e töredékekből is lehúz, 
elhitetvén a szegény emberrel, miszerint csak ugy 
fizethet,  ha az utalványozott összeg egy részét az illető 
elengedi, azaz : öt forintos  nyugtát hárommal födöz 
s. t. b. . . . 

A szegény ember, ki az éhséggel küzdik, s ki-
nek végső ínségére tartogatott garasa a pénztárnok 
ur kezei közt vau, kénytelen engedni, mert ön külön-
ben nem fizet,  s igy be kell érnie azzal, a mit ön 
jószántából ad. De ezt ön nem gondolja meg tisztelt 
uram, hogy ezáltal mily keserű perceket okoz ezen 
szerencsétleneknek, kiknek összes vagyonát képezi a 
néhány garas, melyért éjjel nappal fáradniak  és örökös 
megaláztatást szenvedniük kell, . . . nem azon keserű 
nélkülözést, melyre czeu eljárás által kárhoztatva 
vannak. 

De pénztárnok ur, e helyzeten változtatni kell 
és javítani ! mert n buzgólkodás különben mitsein ér. 

Valamint arra is figyelmeztetem,  hogy a mit el-
mondtam, csupán jó szándékból és az igazság kedveért 
történt, s ha önnek is ugy tetszik válászát elvárom. 

Jóakarója. 

F e l e l e t ü l 
a „Nemeréd nek 26 ik számában Szemerja-Szent-
györgy cimü és „vicém pro vice" mottoval ellá-

tott cikkre. 
Szemerián jó dohányt, 
Szentgyörgyön jó gugyicskát 
Szereznek ; 
Mind a kettő jó s n"mes, 
Dicséretre érdemes, 
Mint Demes. 

Kurta Peti. 

M e g h i v a s . 
A Bepsi tanítói járáskör f.  hó 9-én d. e. 10 óra-

kor S.-Sztgyörgyön a gazdasági szakosztályi! felső 
népiskola helyiségében ülést tart, raelyro a járá-kör t. 
cz. tagjai tisztelettel meghivatnak. 

A gyűlés tárgyai: 
1) Gyakorlati utasítás a lentermelés és kezelésről. 

Tarczali Eudre által. 
2) Rtngkórsági mozgalmak a tanítók között és 

ezek következményei. Értekezés Király Sándor által. 
3) A több tanítóval biró népiskolában a neve-

lésnek egyöntetűnek kell lenni, Csinádi Lajos által. 
4) Számadás megvizsgá'ása, az évi tagsági dijak 

befizetése  éí más kebli ügyek elintézése. 
5) Indítványok. 

Tarczali Endre, 
ideigl. elnök. 

N y i l a t k o z a t . 
Februárhó 27-én a nNsmeré"-ben megjelent in-

terpellátiót magam s mások megnyugtatására erkölcsi 
kötelességemnek ismerem, teljesen megbánva, a nyilvá-
nosság előtt is visszavenni. 

Hogy hibáztam, s pedig nagyot, hogy nem illő 
interpellációt irtam, mellyel a nevelésügy barátait is, 
de különösön a nevelésügy előmozdításáért fáradságot 
nem ismerő, és azért szellemi tevékenységével áldozni 
tudó s az orbaiszéki tanitó-egylet buzgó elnökét mé-
lyen sértettem, — elismerem. Elismerem annyival is 
inkább, mert én azt nem rosz indulatból, nem is rosz 
akaratból, hanem pillanatnyi harag hirtelen nem fé-
kezhető kifolyása  következtében tettére.*) 

Azért az orbaiszéki tanitó-egylet n&gytiszteletü 
elnökét újból is tisztelettel kérem a megtörtént kelle-
metlenséget elfelejteni,  s nein érdemelt durva interpel-
látióra, fátyolt  vetni I 

Én tettemet, mennyiben az rosz, nem illő és 
helytelen volt, teljesen megbántam. 

Zágon, 1877. március 25-én. 
Barabás Antal, 

tanitó. 

L e g ú j a b b . 
K o n s t a n t i n á p o l y , márc 28. A kamara 

tegnapi titkos ülésében a trónbeszédre adanló válasz 
felirat  tárgyaltatott. A felirat  egyhangúlag kijelent', 
hogy Törökország belügyei való minden idogen be-

' ) Részünkről kikérjük, hogy személyei boszuja kielégíté-
sére használja fel  lapnnkat a t. tanitó nr. Legyen meggyőződve, 
ha tudomásunk lett volna arról, hogy alaptalan intarpallátiój* 
Általunk is nagyra becsült Demeter Sámuel lelkész nrri vonatko-
zik, interpellátiójának ahoz méltó helyet kerestünk votn.i. Ön 
visszaélt jóhiszeműségünkkel. Nem szép s mivelt emberhez nem 
illő. ( S z e r k . ) 

avatkozás föltétlenül  vissz uitasitandó ; Szerbiára vo-
natkozólag azon reményét fejezi  ki, hogy e tartomáuy 
az engedélyezett békéért elismeréssel lesz. Monteneg-
róra vonatkozólag több képviselő iratkozott föl  n 
szólók soiába, hogy e kérdésben holnap elmondják 
nézeteiket. 

B é c s , márc. 29. A „Pol. Corr." jelenti London-
ból f.  hó 29-ről: Megbízható hirek szerint a tegnapi 
minisztertanács Oroszország ellenjavaslatait lényegük-
ben elfogadta  ; a l e f e g y v e r z é s  főnehézsége  el-
vilog elhárítottnak tekintendő, a jegyzőkönyv szerkesz-
tése iránt az alkudozások folyamatban  vannak. 

L o n d o n , márc. 29. A békés kiegyezés való-
színű, az angol kormány hirszerfnt  cl van határozva a 
jegyzőkönyv aláírására. 

B e r l i n , márc 31. Ignatieff  tábornoknak tegnap 
délután több órai értekezlete volt Bisn.arck herceggel. 
Azután az orosz nagykövetségben időzött, Bismarck 
hercegnél ebédelt, est* meg az orosz és az olaaz nagy-
követ látogatását fogadta,  s este tiz óra után folytatta 
útját Pétervárra. 

KÖZGAZDASAG 
Egy Pár szó a gyümölcsía-oltásról. 

Országszerte meg van pendítve ez az esz:ne: 
toremtsűnk faiskolát  minden községben. A gazdá3zat-
nak és iparnak egyik, ha nem fő,  de egy bizonyos 
tekintetben kiegészítő része a gyümölcsészot, melynek 
nagy haszna van a kunyhótól a palotáig mint cseme-
gének minden időszakban s mint kereskedelmi cikk-
nek is. Sok szegény családnak ad ez a gyümölcsészet 
kenyeret a kezébe, pénzt az erszényébe, — ahol meg 
van honosítva, ahol több figyelmet  fordítottak  a for-
dítnak mai uapig reája, mint itt a mi magyar ha-
zánkban. 

Ezen hiányon segiteui a magas kormány is át-
látta s a gytiinölcsészet előmozdítására elkövet min-
den lehető módot, a miről már volt szerencsénk hal-
lani és rendeleteLet olvasni községenkint, hogy azóta, 
— ha lelkesiiu vették az illetők a felhívó  rendeletet - -
most élvezik is a jó gyümölcsöt 

Bár csak azon magas rendeletnek s bölcs intéz-
kedéseknek lonne jó eredménye ezen mi édes magyar 
hazánkban s annak minden községeiben, hogy ne len-
ne csak kiáltó szó a pusztában ; lenne olyan eredmé-
nye, hogy minden község egy negyed század alatt 
lenne olyan, mint egy paradicsomkert s benne az em-
beriség mint Jézus Krisztus jó vitézei, hü munkásai ! 

Nekeui nagy reményem van, habár kezdetben 
minden bajos ; hogyha a magas kormány egyes hiva-
talos közegei lelkesen veszik az ügyet s lelkiismeretei 
csinálnak belőle, bogy ne csak kiadják » rendeletet, 
haneqi utána is néznek s tekintélyes befolyásuknál 
fogva  igyokozai fognak  kedvet, módot és alkalmat 
nyújtani a népnek s lelkesedést önteni beléjök, segéd 
kezet nyújtani a lelkészeknek és tanítóknak; csak 
munkások s munka után nézők legyenek a felvigyá-
zók, a községi elöljárók (képviselők) ne csak hirdetői 
legyenek a rendeletnek, hanem lelkiismeretes végre-
hajtói. Csak mivelt községi előljáró legyen, ki be tud 
látni józ inon a dolgok folyamába,  aki érzi a nép szük-
ségeit, hiányait, az ilyen karöltve pappal és tanitóival 
— teremthet községi faiskolát  s ezen téren vezethetik 
oktathatják a népnek kicsinyeit, nagyjait, minden szé-
pet, jót elő lehet mozdítani, csak a kezdeményezők 
ne laukadjauak, a vezérek legyenek jók, akkor nem 
foguuk  látni annyi puszta kertet gyümölcsfa  nélkül. 

Fájdalommal telik el az ember lelke, ha bete-
kint egy-egy községbe, nem Iát egyebet: fűzfát,  vagy 
rendetlenül csoportban isteni gondviselés után fel-
nőtt szilvafákat.  Megvan a szép ház a belső birtokon 
s a gazdasági épületek, de a kert — az puszta, gyü-
mölcsfa  nélküli, s akiuek van gyümölcsöse, az isten 
őrizzen ! Ott szenved a gazda is, a fa  is ; mert a ki-
nek nincs, az leszedi, letöri a gyümölcsöt ággal együtt, 
ha rajta hálna is az illető. Ezért oda kell működni, 
hogy mindenki gyümölcsfával  ültssse bs kortjét, ezt 
pedig csak ugy lehet olérni, ha jó gyümölcsfa-iskolá-
kat állítunk fel  ; ezt pedig minden jóravaló gazda-
ember, akinak az isten módot adott, produkálhat, csak-
hogy akaratja legyeu. 

E végre jó lenne, ha szegény, gazdag, mikor 
vagy egy Ízletes ért gyümölcsöt kap s más vad fák-
nak a m a g v á t gyűjtse meg, ha idővel h a s z n o s 
gyümölcsöt lehet előállítani. Erre reá kell szoktatni a 
gyermekeket is a szülőknek és tanitóknak, ezen mag-
vakat minden háznál nátnely haszontalan semmit nem 
jövedelmező virág helyett cserepekbe vagy ládákba 
késő ősszel elvetni s azt házbau vagy pincében ós 
meleg istállóban elhelyezni téli időben s onnan kiül-
tetni, mikor annyira növ ekedatt faiskolánkba.  Ebből 
sok szegéoy ember pénzt kaphatna, többet, mint a 
virágért, ezen műveletre minden jóra való tauitó, pap 
és szolgabíró adhatna utasítást, felvilágosítást,  a taní-
tók leginkább miután a gyűmölcsószet tantárgy. 
Ezen ügyről jó lenne, ha a tanitó urak községeikben 
felolvasásokat  tartanának a felnőtteknek  s ott a gyű-
inölc.sészet körüli teendőket megvitatnák a hozzá értők-
kel. Igy tanitva tanulnánk. Továbbá hány gazda er-
dőlte.t vagy maga vagy más által ; menuyi szép cse-
mete (vadkörte, alma) v.in az ordőben, ha az ilyene-
ket kiásnók s otthon clültetnők, nemesítés által hamar 
szert tehetnénk Ízletes gyümölcsre. 

A gyümölcsészot előmozdítására az volna szerény 
nézetem, hogy a magas kormány minden községbe 
tűzne ki jutalmat, bármi cs ekélyt I., II., III. rangút 
s évenkint ezt kiosztatnám azoknak, a kik legszebb 
gyümölcsfacscinetét  tudnak előmutatni saját faiskolá* 


