
En se tudok ennél többet, nem ia akarok tudni, 
ezt ia caak kíváncsiságból kérdeztem. Hanem tudja 
barátom uram : térjünk be így pohár borra a régi jó 
idők, ismeretségünk emlékére egy fél  litret caak meg-
hatunk. % 

Ez már aztán olyan kérés, a mit nem lehet meg-
tagadui anélkü1, hogy meg ne sértse uram bátyámat. 
Es betérnek beszélgetni. 

Bizony azt már fel  se lehet tenni, bogy a bor 
mellett a kikémlés még ügyesebben és kétszeres ost-
rommal ne törjön elé; hanem fájdalom,  mi raoBt erről 
nem tudunk Bemmit, nem követhetjük a jó barátokat, 
hogy kihallgassuk, ezt nem engednék meg. Hanem 
annyit lehet tudni, bogy mikor kijőnek, már bizalma-
sok egymáshoz, bensőleg szorítják meg egymás kezét, 
sőt egymásnak látogatást is igéinek, erősen állítván, 
hogy az rövid időn meg fog  történni. 

A két barát szívélyesen buesuzik el egymástól 
s aztán uram bátyám szekérre ül, s tovább bajtat; 
kísérjük el mi is. 

A négy lovas fogat  egy közeli faluba  tér be s 
egy meglehetős terjedelmű uri lak előtt megáll. A vas-
kos ur fürkésző  szemeivel két-háromfelé  néz, azután 
leszáll és a lakfelé  siet. 

A házba lépve, több barátját találja ott, kik élénk 
beszélgetésüket félbehagyva  a belépő elébe sietnek, s 
olyan bizalmasan s belső barátsággal fogadják,  mintha 
testvérök volna. Végre a Bok ölelésből kibontakozva, 
helyet foglal  a többiek közt. 

Miután kipihente magát első kérdése is az : hogy 
állunk V Jól, hangzik unisono. Ezt már szeretem ; ha-
nem halljátok barátaim I a megyében még három párt 
van s ezek mindenikének meg van a maga jelöltje, 
épen most tslálkozám egy ismerősemmel, kitől min-
dent megtudtam. Nyelvesi Ödön barátunk, ki minden-
ütt jelen szokott lenni, mindenkinek eget-földet  igér, 
H aztán mindenik pártot a másnak elárulja, ugy nyi-
latkozik, hogy T ő András, Ravasz Pál, Róka 
István B több ehez hasonló ismerősünk mind a kandi-
dáltak közt vannak és hogy kivülök, kik számvevők 
stb. akarnak lenni, az egyes pártoknál csak alispán-
jelölt három van. 

Ezen előterjesztés után következett a tanácsko-
zás, mely, hogy annál akadálytalanabbul folyhasson, 
Bzivvidámitó borral lett az asztal megrakva. 

Nem irjuk le a hosszas tanácskozást, a régi idők-
ből vett idézeteket, a corpus juris oda illő és nem 
illő szavait, melyek csak azért lettek felhozva,  hogy a 
szónok tudományos szakismerete annál inkább ki-
tűnjék. 

Csak a végmegállapodást jegyezzünk fel,  mely 
igy hangzikr: 

1) -Pártunk a virilesek közt mindenféle  köftött  be-
széddtl, még a rokot.okat Bem véve ki, támasszon 
egyenetlenséget, azokat uszítsa egymásra s aztán az 
egyik haragvó félt  igyekezzék mrgnyerni. 

A választott képviselőket, borral, pálinkával s 
több effélével  le kell kenyerezni ; ha ez nem sikerül, 
pert kell a nyakába akasztani bármi uton, melyből 
iiztán a szavazatjáért kiszabadítjuk ; vagy ha ezt sem 
lehetne tenni valamelyikkel, akkor hitelezőit uszítjuk 
rá s aztán mi kölceönzünk neki pénzt kevesebb ka-
matra, természesen csak a választás leteltéig, szóval : 
mindent meg kell tenni pártunk érdekében. Jelöltjeink: 
Gyomros Gábor alispán, Hétnapi I tván főjegyző,  Sar-
kantyús János aljegyző, Keverő Péter szolgabíró, Szál-
ka András szolgabirósegéd. 

A többire nézve ezután fogunk  megállapodni. A 
jövő találkozásunk helye Nyiresd ; idő tegnapelőtthöz 
egy hét. 

Ezzel a társaság eloszlott hadverő munkáját foly-
tatni a haza felvirágzása,  a Közjóllét előmozdítása s a 
polgárok nyugalma érdekében. 

De ezzel még nincs vége annak a mit tudok. 
Tudom azt, hogy ezen fennirt  kis jelenet némi vál-
toztatással ma országszerte minden megyében több 
helyeu ismétlődik, hogy a pártok sorakoznak, s gyűj-
tik a népet zászlóik alá 

S ez mind csak azért történik, mert ők bizton 
tudják, hogy a haza csak általok lehet boldog. A más 
párt csak romlást hoz a közügyekre : Azért hát zeng-
jen hegyen-völgyön a lelkesítő dal : 

Gyöngyvirágos a kalapunk, 
Gyomros lesz az alispánunk. 
Hej menyecskét a karomba, 
Legjobb gugyit a torkomba ; 
Vigan élünk hajúba.*) 

Közli: Pipás Pál. 

N y i l a t k o z a t . 
Bikszád, 1877. nov. 28. 

Mélyen tisztelt szerkesztő ur I 
Az igazság és saját önérzetem érdekében a hibá-

ién informált  közvéleménynyel szemben kötelességem-
nek tartom nyilatkozni. 

Méltutlanul rám rótt fogságo  mból haza érkezvén, 
öbb hírlapokat olvastam keresztül, melyek a „székely 
egió" ügyében letartóztatottaknak, a vizsgáló biróság, 
slőtt tett állítólagos vallomásaikkal, mint újdonsült 
lirlapi kacsákkal kedveskednek a t. olvasó közönség-
lek. Valóban megfoghatlan,  hogy oly sok, valótla-
labbnál valótlanabb versió honnan veszi eredetét. Es 
ipen saját vallomásom az, malyet a rágalmazások fősz* 
ányokká tépve, az igazságot lábbtl tapossák. Igy pl. 

•) E«en megyei választásokra vonatkozó képet érdekessé-
ínéi fogra  ugyan kBzBljflk,  da hiuszdk; sAt bátrau állíthatjuk, 
ogy megyénk leeudö tisztikarának választásánál csak az érdemest 
csak becsületes tstk.5i4k.kal l'ogja a fontos  állásokra léptetni. 

Baerk. 

a „Politikai Újdonságok" 47. száma nov. 2l-ról azon 
szánalomraméltó hirt hozta mint saját vallomásomat, 
hogy én a földvári  állomáson a nevemre címzett gép-
részek név alatt jött szállítmányt személyesen vettem 
át s adtam tovább. 

Hivatkozva a sepsi-szentgyörgyi vizsgáló bíróság 
előtt tett vallomásomra, (mely által ártatlanságom ki 
is derült) miszerint az illető szállítmányról tudomással 
nem bírtam, sőt a hozzám kiküldött értesitvényt is 
azon válasszal utasítottam vÍBSza, hogy én semminemű 
szállítmányról tudomással nem birok s nem ÍB foga-
dom el. 

Tehát Földvártt nem is járhattam, do soba éle 
temben sem' jártam, mit az állomásfőnökkel  bizonyítok. 

Minden ezzel ellenkező hir alaptalan és hamis. 
Azért kérem a tisztelt szerkesztő urat ezen pár 

sorú nyilatkozatem közzétételére, hogy lássa a nagy-
érdemű közönség, hogy egy ártatlan alkotmányos hon-
polgár mily méltatlanul rágalmaztatik s mint esék egy 
hamis ármány áldozatává. 

Megkülönböztetett tisztelettel maradok a tekinte-
tes szerkesztő urnák alázatos szolgája : 

Szüts Mihály. 

Egy pár szó az iskola-ügyről. 
í. 

Még máig sem tudja a nép nagyobb része, me-
lyik a jobb, melyik a célszerűbb iskola, hol tanulhat, 
hol haladhat legjobban gyermeke a rendszeres neve 
lésben és oktatásban. Annyiféle  iskola, annyiféle  ta-
nitó s mégis olyan csigalépéssel haladunk a neveléB-
oktatás terén 1 Egyik a községi, másik a felekezeti  is-
kolát dicséri aszerint, amint látja haladni a tanuló if-
júságot egyikben vagy másikban. A szülők is cserélik 
herélik, majd ez, majd amaz iskolába adják fel  gyer-
mekeiket, a más pláne nem is igyekszik taníttatni, 
sok birtokot szerezni a tanítási díjból; ebből aztán 
megél mint az elődei tudomány nélkül is s marad 
ugy amint régen volt, a sokból valamit, az egészből 
semmit. A növendékből lesz egy féltudákos  falurosz-
sza, ide oda kapkodó tekenőbeli viz; hiába I sokféle 
iskolában tanult, sokat látott, de keveBet tanult, sajá-
tított el. Ilyen volt a nevelése, nem ő volt a hibás. 

Tanitó fiakban  és nőszemélyekben maholnap any-
nyi lesz, hogy minden házhoz jut egy nevelő. Hiába, 
ezen az uton leghamarább kenyérhez jut a mai idő-
ben az ifjú  s még nyugdíjjal is össze van kötve. Me-
lyik szülő ne kapna ezen gyermekei boldogságáért ? 
meg erre a képeztetésre se kell sokat kiadnia a ház-
tól, csak hogy valahogy keresztül haladjon a szüksé-
ges iskolákon (osztályokon); hisz csak tanitó lesz, bo-
csássuk, ne üssük 1 

Igy aztán nagyon fiatalul  lépnek ki azon pályá-
ra, a melyik legnehezebb a világon s a legnagyobb ta-
pintatossággal jár, sok tapasztalást igényel s igen BOK 
tanítást és gyakorlást, pedig hány tanitó lépik ki az 
életbe, aki még ugyszólva gyermek, kinek van ugyan 
egy kis theoriája, de praktikája semmi; ezt künn a 
gyakorlat fogja  megadni, ba van kellő erély s áldo-
zatkészség arra a tanitói pályára, oh, de addig hány-
szor kell megbotlania azon az uton I Hiszem én, hogy 
van egy-egy kiváló egyéniség, aki születve szűleték a 
tanitói pályára s fiatalon  is eléri azt a célt, de nagyobb 
része tévesztve halad s többet árt mint basznál az 
ügynek, a gyermek gyermeket nevelni, oktatni bajo-
san tud. Sajnos, erről meggyőződést naponta lehet 
szerezni eleget. 

Ezen elodázhatatlanul segíteni kell ÓB nézetein 
szerint olyformán,  hogy amig érettségi vizsgát nem 
tesznek az ifjak,  vagy ha az igen soknak tetszik, mig 
a hat középosztályt nem végzik, addig tanitóképezdé-
be ne vótessanek fel,  igy tán érettebb s jobb tanító-
kat nyerünk 

A nőtanitóra nézve az a szerény nézetem, hogy 
a nőt a jó isten kisdedóvónak teremtette és arra, hogy 
magát jó házi nőnek képezze, ha a mostani iskolai 
törvények értelmében végezte a szükséges oktatáso-
kat, tanitónőképezdébe vétessenek fel  azok, kik kiváló 
tehetséggel és képességgel bírnak a nevelésre, de ké-
pezdét végzett nőket is csak kisdedóvódákboz alkal-
maznék és soha hogy osztályfőnökök  legyenek és na-
gyobb leányokat tanítsanak egyébre, mint a női mun-
kákra ; a leányosztályokhoz csak evégett alkalmaznék 
nőket, egyéb tantárgyakat tanítson fitanitó  s legyen az 
osztályvezető, tanuljon a nő a nőtől gazda3szonyságot 
s azt, hogy jó házi nő legyen, ne pedig felöltöztetett 
bubaságot, divatűzóst, ami elkárhoztatja s elszegényiti 
a családot, a melyikbe jut idővel. 

II. 
De nézzük meg, mit csinál már most az iskola-

szék, a fiatal,  meg azon öreg régi tanitó igy faluhe-
lyen, egyik az uj, másik a régi methodussal a tanügy 
terén. Egyiknek van egy kis fogalma  a tanmódszerről, 
a másiknak semmi s nem is akar biz ő máshoz kez-
deni, mint a régi megszokott gépies módszer, aztán 
mindakettő sokat akar s ha tekintjük, minden a régi. 
A törvény előírja, hogy kell tanítani, hogy kell a gyer-
mekeket osztályozni korosztályokra B azokat fokon-
ként ugj vezetni. Némely iskolában megvan az óra-
rend, másban nincs semmi ilyen ; némely fiatal  tanitó 
ugy akarja vezetni, ahogy elő van írva a tantárgy és 
órarend, da biz az bajos, az öreg tanitó mag bolond-
ságnak tartja nézete szerint. Jaj, a mesterné asszony 
igy nem tud tanítani, ha mast'ruramaak dolga van a 
gazdasággal, jobb az öreg bácsi módszere, irui, olvas-
ni s egy kicsit számolni, ez a fődolog  faluhalyen  s ha 
tekinti év végén: ki a jobb taoitó ? az öreg meiter 
bácsi, pedig bizony egy cseppet sem tanított a tör 
vénynek megfelelőleg.  „No da ez elég, jól van," — 
mondja a nép s a vizsgálók is. 

Jó lenne, ha a közigazgatási bizottság a tanügy 
érdekében minden tanév kezdetén legalább az egy ta-
nítóval biró községi népiskolához a tantárgyak mikénti 
felosztása  tárgyában egy órarendel megállapítana, leg-
alább amig beleszokunk, mert e miatt, hogy a taaitóra 
és iskolaszékre van bízva, itt faluhelyen  nem vagyunk 
tisztában azzal s nem tudjuk kikészíteni az értetlenség 
miatt s i g y a t a n í t ó r a v a n b i z v a , i g y 
aztán az órarend, az óraterv annyiféle  a hány a tanitó 
8 igy nem lesz egyöntetű soha s emiatt sok kedvet-
lenség adja elő magát tanitó és iskolaszék között. A 
korosztályok sok helyen 4, ritka ahol rendeseu van 
vezetve a hat korosztály, hogy abban a tantárgy és 
órarend helyesen kezeltessék. Hiába, eddigelé szorosan 
nem vizsgálta senki ezen ügyet s azért van a rendet-
lenség, elég az, ba törvény vau róla s ott a § ban figu-
rái, elég, ha törvénnyel s rendelettel intézkedünk, az-
tán hogy az végre van hajtva vagy sem í azt az ed-
digi eredmények mutatják, hisz még a mesterné asz-
szony is taníthatott idáig, nem tudom ezután. 

Azt hiszem, ezután a közigazgatási bizottság és 
ennek közegei mint uj korszakot alkotó testület a tan-
ügy terén, hívebben és pontosabban fognak  eljárni a 
tanügy érdekében, mint a jelen tanévben tapasztalt 
intézkedésből látszik, ha csak i n t é z k e d é snek nein 
marad. 

Legyenek csak a törvény és rendelet végrehajtói 
erélyesek, fáradhatatlan  buzgalmuak s az íróasztal 
mellől, a melyről a rendeletet elküldik, vizsgálják : 
Vájjon elég tétetett-e annak? vizsgálják pontosan az 
iskolát, a tanitó modorát, tanítását és azt, hogy mi-
ként vezeti a korosztályokat ? meg különösen a köz-
ségi bírót és iskolaszéket, hogy vájjon végzik-e köte-
lességeiket ? ezt mentől gyakrabban, mert itt fenekszik 
a hanyagság sok helyen, mert ilyen helyen esak a cí-
me a bírónak is, az iskolaszéknek is ; emiatt nagyon 
rendetlenül járnak a tanoncok iskolába. Ritka a me-
lyik biró vizsgálja az iskolát, mivel ő is fél  lőle s igy 
nem barátja a tudománynak. Pedig ahol erélyes, ér-
telmes községbiró és iskolaszéki tagok vannak, meg-
látszik az a falun,  a népen, az iskolán ; de ahol a bí-
rót is vezetni kell s nógatoi a törvényre s a jóra : 
jaj annak a községnek, annak pusztul a kincse s a jó 
szive l 

Adjon az isten minden községeknek buzgó elöl-
járót s akkor haladni fog  a fi  italság s minden jó Ugy, 
addig nem. 

Ezek valának szerény észrevételeim a tanügy-
ben; bár lenne valami sikere! 

Falusi. 

L e g ú j a b b , 
Bukure$t, nov. 30. Ozmán pasával a kapituláció 

iránti alkudozások meghiúsultak. Plevna bombáztatása 
isruét megkezdődött. — Ozmán p a a a makacsságából a 
muszkák azt következtetik, hogy az é l e l e m szűke 
Plevnában távolról «e-n oly nagy, mint eddig hitték. 

Ragtiza. dec. 1. Két olasz páncélos hajó megér-
kezéséről Antivári előtt a skutarii olasz főkonzul  már 
értesült és ezek megérkezését minden órában várják. 

Konstautinápoly, dec. 1. Krisztiéi szerb ügynök 
utolsó találkozásánál Server külügyminiszterrel panaszt 
emelt a török csapatok elhelyezése miatt a szerb ha-
táron. Sarver pisa azt válaszolta, bo*y panaszai nem 
iöhetnek figyelembe,  mivel azok jogosulatlanok és 
Szerbia csak űrügyet keres a béke m igszakitására.— 
Krisztícs tehát jól teszi, ha sokat nem erőlködik és 
inkább elutazik isten hírével. Sarver következőleg 
zárta be válaszát : „Szerbia egyszerűen rablóhadjáratra 
készül; hasonlóval fogjuk  viszonozni: mi som fogunk 
önökkel háborút viselni, egyszerűen 100,000 fegyveres 
mohamedánt küldünk önök ellen, kik irgalmatlanul 
fognak  elbánni." Krisztícs már legközelebb elhagyja 
Konstantinápolyt. 

Cetinnye, dec. 1. A kis montenegrói őrség va-
lószínűleg már e napokban hagyja el Sutoriuát. Hatá-
rozottan állítják, hogy ugy a bécsi, mint a római ka-
binet Nikieának világosan tudtára adták, hogy Monte-
negró az Adriáu nem fog  kikötővel bírni. 

Konstantinápoly, dac. 1. Mehemed Ali pasa nov. 
29 ről jelenti, hogy Ibrahim pisa többször győzelme-
sen verte vissza az oroszok heves rohamait, melyeket 
az „Yldir" nevü redoute ellen intéztek, a moly alka-
lommal 400 embert vosztettek. A törökök hir szerint 
az Etropoltól három órai távolságra fekvő  Terklous-
defilet  az oroszoktól újra visszavették. 

Bécs, dec. 1. A „Dautsche Zeitungénak jelentik 
Bakurestből nov. 30-ról: A Gurkó táb ír.iok által nov. 
23 án elfoglalt  állásokat a törökök nov. 30-án vissza-
foglalták.  H r szerint ez ütközetben a muszkák két 
ezred lovasságot és egy ágyút vesztettek. 

Hitelej hirek szerint Mehemed Ali pasa Paracsot 
visszafoglalta,  — mi által Etropol elfoglalása  ellensú-
lyozva van. 

Szentpétervár, djc. 1. H'vataio3an jsUutík BJ-
gotból : G órai bo nbázis után a romát >'< <u>gsziHo:-
ták Lom-Palsnk'jt, a török őrség W i l b i ' i ) voault 
vissza. A nov. 26 iki matschai csata tr.ii i mtmka 
hadállások olött kótazarötsziz (2500) tö.-Jk holttesUt 
találtunk. 


