
E hó 4-kén W a l d s t á t t e n tábornok dan-
dára, az 54. ezred és egy hegyi üteg előnyomult 
a Boszna mentében fölfelé  az ellenség jobb szár-
nya ellen. Több óráig tartó véres csatában vissza-
verettek a fölkelők.  Veszteségünk körülbelől 160 
halott és sebesült. Ugyanez nap két zászlóalj kül-
detett Tesaujba és Kosznába a lakosok lefegyver-
zésére ; állitólag itt is küzdelem volt A Boszna 
jobb partjának magaslatáról Doboj és Maglaj közt 
5-én lőttek a fölkelők  az uton menő szekerekre. A 
közlekedést félbe  kellett szakitani; de a fölkelők 
azonnal szétoszlottak, amint Dobojból és Maglaj-
ból gyalogságot és ágyukat küldettek ellenük: 
E kirándulásokról sincs még részletes jelentés. 

K e l e t i h í r e k 
Az oroszok bevonultak Bátumba is. Ezzel is 

kevesebb okuk lenne Konstantinápoly fenyegeté-
sére. Eddig legalább azt állították, hogy azért nem 
vonulnak el a török főváros  alól, mert nem adja 
át a porta a várakat. De ilyen ürügyet még so-
kat találhat Oroszország, és hamarjába aligha fogja 
messze vinni csapatait Konstantinápoly alól. 

Pétervár, szept. 7. Hivatalos. Nikolajevics Mi-
hály nagyherceg jelenti 6-ról a cárnak: Szeren-
csém van _ gratulálni felségednek  Bátum megszál-
lásához. Épen most kaptam SzViatopolk Mirszki 
főhadsegéd  következő jelentését: Ma reggel 11 
órakor bevonultak az orosz csapatok Batumba. A 
kikötőben kitüztük az orosz zászlót, és az orosz 
hatóságok átvették a kormányzást. Dervis pasa a 
lakosokból, keresztyén és muzulmán papságból 
álló küldöttség élén fogadott.  A török polgári ha-
tóságok még az orosz csapatok bevonulása előtt 
eltávoztak. Batumban körülbelől 15 tábor maradt. 
Dervis pasa iparkodik ezeket is elszállítani a leg-
rövidebb idő alatt. Nurid vezérőrnagy neveztetett 
ki a város ideiglenes kormányzójává. Az ország-
ban nyugalom uralkodik. 

A keleti Rumélia szervezésére kiküldött nem-
zetközi bizottság — jelentik a Standardnak Ber-
linból, — szept. 15-ike előtt nem kezdheti meg mű-
ködését, ámbár szept. i-jére kellett volna össze-
ülnie. Ausztria-Magyarország ugyanis közölte a 
hatalmakkal, hogy delegáltjai 13-ka előtt nem ve-
hetnek részt a tanácskozásokban. A ruméliai re-
formok  megállapítását illetőleg nehézségektől fél-
nek, mert Anglia hir szerint alkotmányos intézmé-
nyeket követel, mely kívánságot valószínűleg csak 
Ausztria fogja  támogatni. A bizottság főfeladata 
lesz megállapítani a ruméliai főkormányzó  műkö-
désének határait, és közigazgatási, valamint pénz-
ügyi szervezetet dolgozni ki e tartomány részére, 
melyeknek összhangzásban kell lenniök az 1875. 
konstantinápolyi conferentia  közigazgatási reform-
jaival. 

Káromszékmegye  közig, bizottsági 
ülóse szeptember 3-án 

Yajna Sándor kir. tanfelügyelő  jelentése. 
Tek. közigazgatási bizottság 1 

A megyei népnevelésügyre vonatkozó jelen-
tésemet mult augusztushó 13-tól a jelen időpontig 
terjedőleg a következőkben van szerencsém elő-
terjeszteni : 

1. Örvendetes tudomásul legelőbb is kedves 
kötelességemnek tartom felemlíteni,  miszerint a 
baróthi gazdászati szakosztálylyal kapcsolatos felső 
népiskolai könyvtár gyarapítására t. Dobay Fe-
renc, szegedij illetőségű m. királyi távirdatiszt 10 
osztrák értékű forintot,  t. Stein János kolozsvári 
könyvkereskedő  ur pedig 24 forint  50 kr értékű 
könyvadományt  szíveskedtek ajándékozni. E szives 
adományok nemcsak a nevelésügy, de egyszers-
mind a székely nép iránti meleg érdeklődésnek is 
tényleges bizonyítékai lévén, kétségen kivül e me-

Tudvágytól égő tudósok holnapokat töltöttek 
ezen jégárak mellett azok mozgását tanulmányoz-
va, mindnyájan megerősítették, hogy a jég mozog. 

Ha egy jégkochót vasrostélyra teszünk és 
nagy súlyokat rakunk rá: a jég lassan áthatol a 
rostély nyílásain. 

A fagyos  talajban levő jég a súrlódás miatt 
még lassabban halad, de a föld  folytonos  vonzá-
sának mégis engedni kénytelen. 

Tegyünk egy számítást ezen mozgás minemű-
ségéről. 

A városligeti artézi kút naponként 35.000 köb-
láb vizet ad, a kút felső  nyiiása 1 négyszög láb 
levén, a viz feltódulási  sebessége másodpercenkint 

láb, míg a Dunáé hat akkorra. 
Az a viz, mely a cső külső nyílásán kifoly,  a 

föld  minden irányból áramlik a cső alsó nyílásához 
és pedig ha a víztartalmú réteg 4 öl vastag és 25"!, 
vizet tartalmaz 100 ölnyire a cső alsó nyílásától 

láb sebességgel másodpercenkint, a mi egy 
nap egy metert teszen. 

Ha a jég a fagyos  talajban 10 év alatt halad-
na egy métert, mégis minden 7 négyszmfdre  jutna 
egy az artézi kúthoz hasonlő böségü forrás. 

A 200 meter vastag fagyos  kéreg alól oly 
hőforrás  jőne, melynek hava ezelőtt 2000 évvel az 
500 meteres talajból fakadó  források  pedig azon 
hóból táplálkoznának, ijiely a bibliai világteremtés 
idejében esett. 

Winltler Albert. 

gye közigazgatási bizottságának őszinte elismeré-
sével fognak  találkozni. 

2. Az erdélyrészi helvéthitü elemi népiskolák 
számára az 1868. évi 38. és az 1876. évi 28. t. cik-
kek alapján s az 1868. évről az 1877-ik év végéig 
közrebocsátott miniszteri rendeletek, valamint az 
erdélyrészi h. hitvallású egyházkerület ide vonat-
kozó szabványainak tekintetbe vételével kiadott 
„tanterv, utasítás és rendszabályok" hivatalos hasz-
nálatra megküldetvén, e nagy gonddal összeállított 
munkából lehet látni egyebek mellett egyfe-
lől azt, hogy emiitett egynázkerület tantervében a 
hat évig tartó mindennapi és 3 évre terjedő is-
métlő iskolázás elrendelésével mind azon tantár-
gyak fel  vannak véve, a melyek az 1868. évi nép-
oktatási törvényben felsoroltatnak;  másfelől  azt, 
hogy mindazon helyeken, hol áldozattal is csak 
gyenge egyházközségi iskola tartható fenn  s nem 
zetiségi aggodalmakra nincs ok : az egyházközség 
iskoláját az egyházkerület 1871. évi népes főegy-
háztanácsának 256. számú határozata szigorú szem 
előtt tartása mellett az egyházmegyei tanács köz-
vetítésével k ö z s é g i , vagy á l l a m i iskolává le-
endő átalakításra felajánlhatja,  mely intézkedés 
egyik főbb  akadályát fogja  megszüntetni azon tö-
rekvésnek, hogy több szegénységgel küzdő ev. ref. 
felekezési  népiskola az állam régóta sovárgott se-
gélyét igénybe vehesse. 

3. A községi iskolák fentartási  költségveté-
seinek beterjesztése alkalmával számos esetben 
azon hiányosság fordulván  elő, hogy azok mind-
annyiszor nem a községi elöljáróság és iskolaszék 
közös .'megállapodása folytán  s nem is mindig a 
községi háztartási költség előirányzat és az illető 
adóhivataltól kiveendő községi adóróli kimutatás 
melléklésével adatnak be, miután az erre vonat-
kozó tanfelügyelői  figyelmeztetések  nem látszanak 
célra vezetni, az illetők közigazgatási bizottsági 
uton is figyelmeztetendők  lennének az előbb jel-
zett hiányok s ebből kifolyólag  a hivatalos kö-
zegeket felesleges  utánirogatásokkal terhelő mun-
kák kikerülésére. 

4. A tanitói fizetések  pontos kiszolgáltatásá-
nak elmulasztása miatt ismételten panaszok emel-
tetvén, miután világosan kitűnt, hogy az e tekín-
tetbeni megakadásoknak legfőbb  oka abban rej-
lik, mert a községi elöljáróságok a 3°|„ pótadó s 
egyéb községi járandóságok kellő időkbeni behaj-
tásáról nem gondoskodnak : e nehézséget illetőleg 
az illetők komolyan figyelmeztetendők  lennének, 
hogy a hátrá lékos községi járandóságok jövő ok-
tóber hó 1 napjáig terjedő beszolgáltatásáról any-
nyival inkább gondoskodjanak mivel ujabbi panasz 
esetében ellenök az 1876. évi 28. t. cikk 7. §-ában 
előirt fegyelmi  eljárás mulhatlanul alkalmazásba 
fog  vétetni. 

5. A községi tanitói állomások betöltésénél 
azon tapasztalat tétetvén, hogy a választási jegy-
zőkönyvek gyakorta hiányosan, s a népoktatási 
törvény, valamint az e tárgyban keletkezett minisz-
teri utasítások és rendeletek vonatkozó szabványai-
nak figyelmen  kivül hagyása mellett sokszor a leg-
lényegesebb pontok kimaradásával vétetnek föl  s 
ebből kifolyólag  a hivatalos közegek akárhányszor 
időt és munkaerőt szükségtelenül fecsérlő  helyre-
igazításokkal terheltetnek, ezen nehézség lehető 
kikerülése tekintetéből óhajtandó volna, hogy a 
választási jegyzökönyvek  valamint a tanitói dijle-
velek miképi szerkesztése határozottan megállapit-
tassék s az ahhoz alkalmazkodás az illetőknek kö-
telességökké tétessék. 

Ezen havi jelentés tudomásul vétele után re 
feralt  tanügyi darabok közül felemlitést  érdemel-
nek a következők : 

i. A márkosfalvi,  nagy-borosnyói, szacsvai 
községi elemi vegyes népiskolák tanitó választási, 
állandósitási elnökök kiküldéseért folyamodván,  e 
megbízatás teljesítésére az elsőhez Lázár Mihály, 
a két utóbbihoz Hollaki Attila és Újvárosi József 
közigazg. bizottsági tagok küldettek ki. 

2 A maksai ev. ref.  felekezetiből  községivé 
ujonan átalakított fiúiskola  1877)8 tanévi fenntar-
tási szükségleteinek részbeni fedezésére  180 frt 
államsegély utalványoztatván, vallás és közokt. m. 
kir. miniszter ur ő nmltga kegyesen megengedni 
méltóztatott, hogy ezen község, mely külön leány-
iskolája mellett 300 frt  évi pénzfizetés  s a szoká-
sos illetményekkel több év óta rendes tanítót al-
kalmaz, a fiúiskola  mellé is hasonló fizetéssel  be-
állítandó tanerőt alkalmazhasson. 

3. Mikóujfalu  községének az iránti folyamodá-
sa hogy az államtól nyert 3000 frt  épitési segély 
után esedékes 3°|n kamatnak 15 éven át a tanitói 
nyugdíj alapba kötelezett beszolgáltatása alól, men-
tessék fel,  vallás és közokt. miniszter ur ő nmltga 
által elutasitólag lett elintézve. 

3. Ugyan Mikóujfalu  községének az iránti ké-
rése, hogy az ott alkalmazott két tanerő évi fize-
tése 300 írtról 400 frtra  emeltessék, miniszter ur ö 
nmltga rendeletére tárgyalás alá vétetvén, a fofya-
modó község által felhozott  indok elégtelensége 
folytán  a közigazg-. bizottság által nem hozattat-
hatott ajánlatba, mivel azon eset, hogy valamely 
község fürdőhely  közelében fekszik  s e miatt ott 
a7. élelmi cikkek drágabbak — Háromszékmegye 
több községénél előfordulván,  a tanitói fizetés  fel-
emelése az egyiknek megadott engedélynél fogva 
valamennyi által igénybe vehető lenne. E körül-
mény pedig az állampénztárt más égetőbb szük-
ségeink mellett annyira terheltetné, hogy ebbéli 

kötelezettségének legjobb akarata mellett sem t e 
hetne eleget. 

Hasonló értelemben láttatott el a kovásznai 
községi elemi fiúiskolának  ugyan aféle  tárgyat ér-
deklő kérése is. 

5. Maksa községének az iránt benyújtott fo-
lyamodása, hogy iskola épület állítására 4000 frt 
államsegély s ugyanannyi kamat nélküli kölcsön 
engedélyezése eszközöltessék — célirányosabb s 
kevesebb kiadást igénylő terv megállapítása végett 
kiadatott a megyei kir. tanfelügyelőnek. 

6. Márkosfalva  községének az iránt beadott 
folyamodása,  hogy az ott építendő községi népis-
kolai épület költségeinek fedezésére  3000 frt  ál-
lamsegély eszközöltessék, a szabályos felszerelés 
körül észlelt hiányok pótlása után pártolóan fel-
terjeszteni határoztatott. 

7. Az előpataki újonnan beállított községi is-
kola 1878I9 tanévi fentartási  költségvetése, párto-
lóan nyert felterjesztést. 

8. Darkó Mihály, Bartha Gyula, Benkő József, 
és Barthos Erzsébet dálnoki községi iskolai tan-
erőknek Lázár Mihály közigazg. bizottsági kikül-
dött elnöksége alatt végrehajtott állandósítása azon 
megjegyzéssel hagyatott helybe, hogy nevezett 
tanerőkben a dijlevélben megállapított pénzfizetés 
és ' 4 holdnyi kertilletményen kivül, a lakilletmény 
a törvényben előirt mennyiség és minőségben ki-
szolgáltatandó, azaz nem egy szobából álló szál-
1 ás a mint a dijlevélben iratik, hanem a polgári 
községek számára kiadott miniszteri „utasítás" ér-
telmében két szobából, egy kamarából és pincéből 
álló lakás biztosítandó. 

A székely mivelődési és közgazdasági 
egylet ez évi nagygyűléséről. 

M a r o s-V á s á r h e Ív, 1878. szept. 8. 
Ma délelőtt tartotta meg'városunkban a szé-

kely művelődési és közgazdasági egylet ez évi első 
nagy gyűlését a megyeház zsúfolásig  megtelt nagy-
termében, több mint száz egyleti tag, és nagyszá-
mú érdeklődő közönség jelenlétében, a kik között 
örömmel láttuk a szépnem legszebbjeit. 

A gyűlést Zarándl dr. Knöpfler  Vilmos, a vi-
déki választmány nagytevékenységü és ügybuzgó 
elnöke üdvözölvén, az egylet elnökének Hajós Já-
nosnak a gyűlésre való meghívására Míkó Mihály 
főispán  elnöklete alatt Ajtai Mihály polgármester, 
dr. Takács és Plorváth János urakat kéri fel,  a 
kik a köztiszteletben álló elnököt a gyűlésbe meg-
hiván, elnök Hajós János, emelkedett szellemű, 
nagy tetszést, éljenzést és tapsvihart aratott, meg-
nyitó beszédét tartotta. 

Utána Buzogány Áron, az egylet derék tit-
kára tartotta meg titkári jelentését az egylet ez 
évi üdvös működéséről. E titkári jelentés egyes 
részleteit csupán azért nem emiitjük, itt és most 
fel,  mert az egész jelentést közölni fogjuk. 

A titkári jelentés után Kozma Ferenc szé-
kelykereszturi igazgató tanár tartott egy szűnni 
nem akaró helyesléssel és éljenzéssel fogadott  be-
szédét, melyben a közgyűlés nevében elismerését 
és köszönetét fejezte  ki a központban annyi ezer 
baj és elfoglaltatás  között is a székely érdekekért 
lankadatlanul fáradozó  központi választmánynak 
és különösön ügybuzgó elnökének és titkárának, 
kik a székely nemzet hálájára valóban érdeme-
sek is. 

A pénztárnoki jelentésből megtudtuk, hogy 
az egylet activ vagyona 5942 forint  29 kr és hogy 
ezer forintot  jóval meghaladó a tagsági dijhá-
trálék. 

Kisorsoltattak a központi választmányból: 
Béldi Gergely, Míkó Mihály és Feleki Miklós, de 
ugyan ők nagy éljenzés mellett újólag megvá-
lasztattak. 

Bejelentettek az ezúttal beállott uj részvényes 
tagok, kiknek száma a 60-at meghaladja. Három 
alapitó tag is jelentetett be, illetőleg Marosszék 
havas birtokosainak 200 frtos  alapítványával, ösz-
szesen négy alapitó tag. 

Száva Farkas indítványozta, hogy a szegé-
nyebb sorsuakra tekintettel, évi 1 frtot  fizető  ta-
gok is fogadtassanak  el. Ez indítványa a központi 
választmányhoz tétetett át, azon kijelentéssel, hogy 
ajándékok, most is, bármily kis mérvűek legyenek, 
elfogadtatnak. 

A választmány javaslata, hogy az eddig se-
gélyben részesült, kitűnő sikerrel tanuló székely 
tanuló ifjak,  ez évben is segélyeztessenek, egy-
hangúlag elfogadtatott. 

Nunc venio ad fortissimam  rem. A mai nagy-
gyűlésnek egy szivet, lelket emelő, ünnepélyes 
mozzanata volt. „A székelyföld  leírására" kitűzött 
díjra beérkezett pályanyertés mű jeligéjének fel-
bontása után a pályadíj kiadása. Á pályanyertes 
mü szerzője : Kozma Ferenc fiatal  igazgató tanár, 
ki már előbbi beszédével is általános figyelmet 
keltett. Hajós János egyleti elnök, átadva a jól ki-
érdemelt ezer forint  jutalmat, meleg szavakban üd-
vözölte a pályanyertes ifjút  s bár mindenkitől szí-
vesen venne egy ily hangyagszorgalommaíjegyl e-
állított jelei müvet, jól esik a lelkének — ugy 
mond — hogy a ki a székelyeket a székelyekkel 
és a hazával megismerteti, maga a székely. Szűnni 
nem akaró éljenzés után Kozma Ferenc igazgató 
tanár megható szerény szavakban köszönte meg e 
ritka kitüntetést. A munka adatainak gyűjtése köz-
ben sokszor aggodalom szállta meg — úgymond — 
hogy nagyobb dologhoz fogott,  mint a milyenhez 


