
midőn az alkotmány helyreállitára s a közjogi ki-
egyezés megkötése mellett gr. Andrássy a II. ma-
gyar felelős  kormányt, mint elnök, megalkotá : br 
Wencheim a belügyi tárcát fogadta  el ; de csak-
hamar átvette ő Felsége személye körüli miniszter-
séget gr. Festetich Györgytől s meg is tartotta 
azt az Andrássy- Szlávy-, Bittó és I.ónyay-kabinet 
idejében folyvást;  mig végre 1875-ben a Deákpárt 
és balközép fusiója  után, — minek létre hozásában 
br. Weinkheimnak szintén kiváló érdeme van, — 
ő alakította meg, mint miniszterelnök, a jelenlegi 
szabadelvű pártból alakult első minisztériumot: az 
elnökség'et azonban már néhány hónap múlva át-
engedte Tisza Kálmánnak s ó, br. Weinkheim, is-
mét Bécsbe ment föl  az ő Felsége személye körüli 
minisztérium vezetésére. 

Nyugodjék csöndesen a derék hazafi  és par 
excellence gentleman főúr  ; porai fölött  az utókor 
kegyelete s hálás visszaemlékezése fog  virasztani! 

részére 2200 forint  államsegély engedélyezést tár-
gyazó kérésére adatott. 

E válaszban ki mondatik, hogy a kérelmezett 
segélyalap hiányában nem engedélyezhető Az ily 
nemű intézetek segélyezésére szolgáló országos fe-
dezet oly csekély, hogy abból csak némi fenntar-
tási szükséglet adható s maga ezen alap már a f. 
évre teljesen kimerült. 

Egyáltalában felhivatik  a közig. biz. figyelme 
arra, hogy e téren a társadalom van hivatva min-
den kitelhető eszközzel odaliatni, hogy a kisded-
óvás ügye az állam pénztár megterheltetése nélkül 
nyerjen felvirágozást.* 

Egyébiránt ha a kisdedovoda meg fog  nyi-
tatni, ugy mint más kisdedóvóknál némi segély 
kilátásba helyeztetik. 

A t i s z t i ügyész által előadott ügydarabok 
közül különös megemlítést érdemel árapataki Bács 
György ügye, ki szotyori Nagy Károlyt erőszako-
san megtámadta s ellene a legsúlyosabb becsület-
sértést követte el. A közig. biz. mint harmadfokú 
fórum,  Bács Györgyöt 300 frt.  pénzbirságban el-
marasztalta. 

A 1 i s z n y ó i elöljáróság el en a közig. biz. 
a fegyelmi  eljárást elrendelte, mivel az elöljáróság 
1871 -ben olyan erdős legelő területet engedett ki-
igazítás s igy telekkönyvileg egy csoport birto-
kosság részére iratni, a melyet később hiteles uton 
feltétlen  községi vagyonnak nyilvánított. A dolog-
ban az a furcsa,  legfontosabb,  hogy a mely 
elöljáróság egyszer igenleges nyilatkozatot tett 
ugyanaz ' ezzel szemben nemlegesen is nyilatko-
zott e tárgyban. E tekintetben utasítva lett az al-
ispán a legerélyesebb fegyelmi  eljárást alkalmazni. 

A háromszékmegyei közigazgatási bi-
zottság jul. 9-án tartott ülése. 

Sepsi Hztgyörgy, 1879 jul. 8. 
A bizottság ülését d. e. 10 órakor kezdte 

meg főispán  ur rendes elnöklete alatt. Az ülést az 
alispán jelentése nyitotta meg. A jelentés szerint 
a lefolyt  hónapban tüzeset 4 volt; ezek közül kettő 
már a mult gyűlésen bejelentetett. A besenyői 
tűzesetnél gyanúsított rétyi Kis János Romániába 
szökött meg. A szemerjai tűzesetre vonatkozólag 
azon körülményről értesülünk a jelentésből, hogy 
a 200 frtig  biztosított, deszkákból összeállított csűr 
leégését illetőleg alapos gyatiu terheli magát a tu-
lajdonost, a miért az ügy a helybeli m. kir. járás-
bírósághoz vizsgálat végett átküldetett. 

A k i r . a d ó f e l ü g y e l ő  jelentése szerint 
a lefolyt  hónapban a megye területén bejött egye-
nes adó összege 26.666 frt.  Bartha János k. b. tag 
felkéri  a kir. adófelügyelőt,  hogy oly elöljárókra 
nézve, kik az adóbehajtásnál lelkiismeretesen és 
pontosan járnak el, szíveskedjék jövőre szelídebb 
eljárást alkalmazni, mert különben a szigorú ren-
deletek által oly helyzetbe jöhetünk, hogy oly 
elöljárók, a kik az adóbehajtása il lelkiismeretesen 
járnak el, önérzetökben sértve érezvén magokat, 
lemondanak s lielyökbe olyanok jöhetnek, kik az 
állami végrehajtók segélyével se fogják  az adót 
ugy behajtani, mint a jelenlegiek, mi által az ál-
lamra is kár háramolhatnék ; egyúttal indítványt 
tesz, hogy a félévi  jelentésekben előterjesztés tétes-
sék az iránt, hogy oly illetékekre nézve, melyek 
meg vannak folyamodva,  mindaddig, mig a folya-
modás eldöntetik, a végrehajtás felfiiggesztessék  ; ez 
inditvány el is fogadtatott. 

A p o s t a h i v a t a l részéről semmi felem-
litni való jelentés nem tétetett. Azonban Nemes 
János gr. felszólalására  kérdésbe jött a Hidvég és 
Élőpatak közötti összeköttetés megszüntetése, mely a 
közig. biz. tudomása és véleményezése nélkül tör-
tént. A postaigazgatói helyettes felvilágosításából 
meggyőződtünk, hogy ezer. összeköttetés megszű-
nése a vasúti menetrend megváltozásának tulajdo 
nitható. 

A n t a l Zsigmond, árvaszéki elnök jelenti, 
miszerint a lefolyt  hónapban gyámolt, vagy árva-
eset volt 8306 ; gondnokolt eset 97 ; ügyforgalom 
835 : kikölcsönöztetett 3691 frt.  43 kr. 

E g l m a y e r Adolf  kir. mérnök előterjeszti, 
miszerint a mult hónapban ismét szállíttatott 745 
kavicshalom, melyekért vállalkozóknak III kere-
seti részlet fejében  4210 frt.  utalványoztatott. A 
törvényhatósági utak állapotában csakis a sepsii 
járás mutat fel  javulást, hol a kavics ideje-korán 
ki lett szállítva s a szárazabb idő beállta előtt fel-
használható volt. 

Dr. A n t a l Mihály, megyei főorvos  jelenté-
séből örömmel értesültünk, hogy a mult hó elején 
pusztitni kezdett toroklob az óvintézkedések rög-
töni életbeléptetésével azonnal elfojtatott,  a mely 
körülmény az illető hatóságoknak csakugyan di-. 
cséretére válik. Járványos betegség különben a 
mult hóban nem mutatkozott s az egészségügy 
ez évben legkedvezőbb volt a mondott időben. A 
helybeli közkórházban két műtét fordult  elő, u. 
m: egy tömlő dagnak kimetszése és egy jobb al-
karnak csonkítása. Í 

Tudomásul vétetvén a kézdivásárhelyi kir. ' 
ügyészség jelentése, V a j n a Sándor kir. tanfel-
ügyelő olvasta fel  havi jelentését. 

V a j n a Sándor kir. tanfelügyelő  részletes 
előterjesztést tesz Seemann Elise és Botzenhardt ez 
idő szerint e város területén tartózkodó és magán 
tanórák adásával foglalkozó  tanitónők működé-
séről. 

Azután felemlítve  azon szembeötlő visszaélést, 
mely ugy a felekezeti,  mint a községi iskolaszé-
kek egy némelyikénél a tanköteles növendékek 
felmentésében  különösen e tanév folyama  alatt ta-
pasztaltatott, javaslatba hozza annak elrendelését, 
hogy jövőben az iskolaszékek szorosan alkalmaz-
kodjanak a népoktatási törvény 2. 3. §-iban felso-
rolt esetekhez s szegénység és távollakás cimén 
felmentés  csak a megyei közig. biz. engedélye mel-
lett legyen eszközölhető. 

Á tanfelügyelő  által referált  darabok közül ' 
figyelmet  érdemel még azon miniszteri válasz is,-j 
mely Dálnok községének az ottani kisdedóvoda 

Végre a "szövő tanműhely helyisége éjsza-
kai felügyeletének  vezetésével a választmány Bin-
der Lajos urat bizza meg addig is, mig erre nézve 
végérvényesen határozatot nem hoz. 

Az ülés 5 órakor ért véget. —.— 

A háziipar-egyesület választmányi 
üléséből-

SepsiSztgyörgy, 1879. julius 7. 
A választmányi tagok alig egy harmadának 

jelenlétében tartott ülésben több, a házi iparra 
nézve jelentékeny, söt fontos  ügy vétetett tárgya-
lás alá; érdekes eszmecsere fejlődött  különösen a 
sepsi-szentgyörgyi szövő tanműhely tulajdonképeni 
céljának keretezése körül. 

Elnök méltóságos Potsa József  főispán  ur az 
ülés megnyitásával előterjeszti, hogy a mult vál. 
ülés óta az egyesület életére egyik legnevezetesebb 
mozzanatot képez a szövő tanműhely számára tör-
tént telekvásárlás, a melyről a hivatalos iratok 
a telekkönyvi  hatóságnál vannak. 

Az egyesületnek a székesfehérvári  országos 
kiállításon való részvétele alkalmából a földmiv., 
ipar és kereskedelmi miniszter ur ő nagyméltósága 
meggyőződvén arról, hogy mily nevezetes ténye-
zőként szerepelhet a székelyföldnek  és különösen 
e megyénék gazdasági és kulturális fejlesztésére 
egy ipartelep alkotása: elhatározta, hogy erdélyi 
hivatalos kőrútjában Sepsi-Szentgyörgyöt is útjába 
ejti személyes meggyőződés szerzése tekintetéből. 
— Ez alkalomból felhívta  a választmányt, hogy a 
miniszter ur ő nagyméltóságának az egyesület ré-
széről liiendő fogadtatásáról  gondoskodni szíves-
kedjék. 

A választmány örvendetes tudásul vette elnök 
ő méltóságának előterjesztését s részéről megbízta 
mélt. Seethal Ferenc tiszteletbeli elnök urat, hogy 
a szövő tanműhelyben ő fogadja  a miniszter urat, 
egyúttal a költségek fedezéséré  28 forintot  utalvá-
nyozott. 

Az elnök felhívására  Binder Lajos ur, a szö-
vő tanműhely főnöke  rövid előterjesztést tett a 
tanműhelynek a székesfehérvári  kiállításon való 
képviseltetéséről, későbbre Ígérvén terjedelmes je-
lentést. A választmány tudomásul vette az előter-
jesztést — s az elnök ur indítványára elhatározta, 
hogy a székesfehérvári  országos kiálhtás elnökének 
Zichy Jenő grófnak  az egyesület iránt tanúsított 
pártfogásáért  és hazafiúi  érdemeinek méltánylásául 
köszönő feliratot  küld. Örömmel értesült továbbá 
arról, hogy Zichy Jenő gróf  alkalmilag látogatást 
szándékszik tenni a székelyföldön. 

Binder Lajos ur kéri a választmányt, hogy a 
megyében több helyen (pl. Sepsi Szent-Királyban) 
ápolt szalmafonás  és az eddig nem mivelt kákaipar 
fejlesztése,  illetőleg terjesztése érdekében teendő 
kísérletekre szavazzon meg 40 forintot.  Ő hiszi, 
liogy sikerülni fog  a birtokában levő három japáni 
szalmaszövetet sikerrel utánozni. 

Ezen indítványnál Császár Bálint ur felszólal 
az ellen, hogy a tanműhely erejét szétforgácsoló 
sokféle  kísérleteket tegyen, ajánlja, hogy a mun-
kakör határozott irányú foglalkozásokat  öleljen fel. 
Többszörös pro és contra érvelés után a választ-
mány megszavazza a 40 forintot,  miután a tanmű-
hely célja még most nem gyárszerüen a nagy tö-
meg produkálása, hanem a minél több irányban 
való oktatás. 

A kiállítási költségeknek elszámolására Bene-
dek János, Kupfersíich  Jó'.seí s Molnár Áron urak 
küldetnek ki. 

A szövő tanműhely tanulóinak benlakása ke-
rülvén szóba, a választmány elfogadja  a bennlakás 
és együttes étkezésre vonatkozó indítványt s erre 
vonatkozó tervezet kidolgozásával bizta meg Csá-
szár Bálint ur elnöklete alatt Bene József,  Binder 
Lajos és Sándor István urakat. 

•) Mily kínálkozó feladat  a megyei népnevelési biíottság ' 
tevékenységének  kitüntetésére ! 

É r t e s í t é s . 
A s. szt. györgyi i-ső temetkezési egylet folyó 

hó 6-án teljes gyűlést tartott, a hol a városi tkts 
tanács által egy év előtt ideiglenesen kinevezett 
elébbi igazgatóság tagjai tisztökről tett önkéntes 
lemondásuk következtében uj igazgató és ellenőr-
ködő bizottság vállasztatott: u. m Fábián György 
elnök Szász Lukács jegyző és Grosz József  pénz-
tárnok : ellenőrködő 6 tagu bizottság ; Sorbán Já-
nos, Sass József,  Kovács Aron, Kiss Déne-, Kiss 
György és Nagy Elek cipész. — 

Elsorolt uj választmány kezeskedik arról, 
hogy ezen utóbbi három év lefolyása  alatt a bu 
kással győzelmesen megküzdött egylet, valahára 
— mint a vihar által egyik sziklától a másikra do-
bált, evezőjét vesztett, s kapitányát mélyen seb-
zett hajó — biztos révpartra jutott. — 

Egyletünk teljes létszámáig 265 személy hi-
ányzik. — 

Tisztelettel hivjuk föl  a vidék 20 és óo évkor 
között álló polgárait ; miszerint egyletünk igaz-
gatósága 1 frt  40 kr. beirási dij mellett — azon 
szigorú föltétel  alatt, hogy a vidéki beállandó tag 
itten S.-Széntgyörgyön halotti könyvét egy oly 
biztos egyénnél helyezi el, a ki minden halál eset 
alkalmával egyleti pénztárnokhoz az illetékes 20 
frt  itt helybe -az alapszabály értelmében fizettheti 
— bármikor szives készséggel foga  dja. 

Egyletünknél történendő halál esetkor az il-
letékes 20 kr. a beállás napjától csak 10 évig fize-
tendő melynek leteltével nyugalomba lép ; — s a 
bekövetkezhető halálesetkor minden egyleti tag 
utódja 50 frt  kielégítést nyer. 

Megemliteni kívánjuk, hogy az i-ső temetke-
zésbeli egyleti tag 10 év letelte alatt, a mint a 
könyvekből  megtekinthető, összesen 17 frt  40 krt 
fizetett. 

S.-Sztgyörgy, 1879. julius 8 án 
Az igazgatóság 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

Egy gazdasági kirándulás. 
Sepsi-Szen'györgy, 1879. jun. 29. 

Ha megtekintjük ez évi rozstermést, össze 
hasonlítva azt a község, vagy Szemerja, vagy 
Sepsi-Szentgyörgy határain látottakkal, hol pedig 
az őszi gyakorlat egy barázdát sem vet ugar nél-
kül, egyetlen egy darab földet  sem találunk, mely 
csak ineg is közelítse azt. Bizonyára leveszen ő a 
kétnegyed vagyis 121/., hold területről annyi őszit 
mint más átlagban 25 holdról. S még ezen előny-
höz járul az is, hogy gyomnak híre sincs az egész 
területen, csak egy-egy szulák nyomorog a teljes 
beárnyéklat miatt. Az egész termés egyenletes-
sége tömöttségben, fejben  és szálban biztosítja a 
tulajdonost az egyenletes szemtermésről, a mi a 
gabona kereskedésben nem megvetendő előny. 

A tengeri termény meghaladta fejlődésében 
a határbelieket részben a gondos mivelés, részben 
a dus trágyázás miatt. És annyira biztos ez is év-
ről-évre, ha csak jégverés meg nem semmisiti, 
hogy harmadában kapóra sem jut, s e mellett 
holdja után kaszás vagy napszámokat is adnak a 
részes munkások. Tisztaság tekintetében ritkítja 
párját. 

Harmadik termény a lóher, az egész gazda-
ság veleje annyira sikerült, hogy mivelésre nézve 
eredeti hazájába, Stájerországba, bizonyára nem 
kívánkozik vissza. Nem csalódom, ha azt mondom, 
hogy 35—40 meter mázsa száraz szénát megad 
évi termése holdanként A szárítási módozat az 
eddig általánosan gyakorlatban levő ágasokon tör-
ténik, hogy a második termés gátolva ne legyen 
fejlődésében  a heverő rendek által. 

Önkéntelenül azon kérdés merül fel  a látot-
takból kifolyólag,  hogy ezen heves természetű ta-
lajon mi biztosította a terményeket, mig más he-
lyeken még a közepes minőséget sem közelíti 
meg ? Felelet, hogy az okszerű trágyázás, mely a 
nedvesség hosszabb ideig tartó visszamaradását 
eszközli s a termény rövid időn való megerősödésére 
hat, hogy a száraz szelek hatásától maga magát 
megvédje. 

Erre szolgál a lóher, mely közép mélységű 
gyökérzetével a szántás mélységén alól fekvő  al-
talajt porhanyón tartja, anélkül, hogy erősen el la-
zítaná a talajt s igy a télen át a föld  belsejében 
beszivárgott nedvességet lassan bocsátja a feltalaj-
nak, hogy hosszasabban iiditőleg hasson a gyökér-
zetre. És végtére nem csekély szerepe van a füz 
kerítésnek, mely a szárító szeleket minden oldalról 
megtöri, mintegy visszaveti s lombozatával nagy 
harmatképződést idéz elő a talán eltikkadt növény-
zetnek. 

Nem ördöngösség, hanem a berendezés kő 
vetkezetessége biztosit az ily cemú talajokon, mit 
ha a Szépmező-határ birtokosai utánoznának, ne-, 
hány év alatt Eutfrát  völggyé alakithatnák át azt. 
Csakhogy tenoi, nemcsak hinni kell. 

Vétenék az összehasonlítási módszer ellen, h a 


