
Szerkesztőségi iroda: 
Br&íü&i ntcza 60. » alatt, 
hová a lap szel'emi részéi 

illető közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po11á k M óT  könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendők. 

NEMERE 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi es közgazdászati lap, 

a háromszéki „Házi ipar-egylet" 
és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétaier : 

szerdán és ssombston 
Előfizetési  feltételek: 
helyhttn hAahoihordva ngj 

vidékri postAn kflldve: 
Egéai év . . 6 ft.  — ki. 
Fél év . . . . 9 ft.  — kr. 
Negyed ér . . 1 ft.  50 kr-
Hirdetmények dija: 
3 haaábos petitsorért, vagj 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Njllttór sora 15 kr. 

Muszka dicsőség, hol késel az éji 
homalyban! ? 

Még mindnyájunk emlékében van az idő, 
mikor a minden oroszok dicsőséges cárja nagy 
büszkén kiállott Moszkva piacára s kiadta a gő-
gös jelszót: fel  Konstantinápolyba ! és feltűzve 
Nagy Péter végrendeletét zászlóikra, Európa 
szlávjainak hosannái közt megindult a népirtó 
hadseregé hogy tönkre tegye a mindenkitől le-
nézett, gyalázott, ócsárolt török nemzetet. A 
nagyherceg ur erősen esküdözött, hogy „addig 
nem nyugszik, mig mentéjé ujját török vérbe 
nem mártja" s a muszka ugorkaevők nagyokat 
ittak a medvebőrére, mely pedig már kezdte 
nyújtogatni feléjük  körmeit. 

És a dicső nemzet, mely 3 éve küzd bei-
forradalommal,  verekedvén szerbbel, monteneg-
róival, bosnyákkal, melynek a diplomátia ezer 
gátat vetett útjába, hogy halálos ellenségeit 
tönkre ne tehesse, melyet az európai politika 
bölcsesége kiüzendőnek és élhetetlennek keresz-
telt, e nép most a vitézség és önfeláldozó  haza-
szeretet oly magasztos példáit adja, mely a vén 
Európát bámulatba ejti s a bécsi rövidlátó po-
litikusokat gondolkodókká teszi. 

Orosz dicsőség hol vagy? Feleljetek rá 
Plevna téréi! 

Hej Plevna ! Plevna! mennyi álmatlan éj-
szakát okoztál te az ideges cárnak. 

* Az lehetett a nagyszerű jelenet," mikor Oz-
mán basa dühödt katonái villogó szuronynyal 
űzték a szent György rendjeles csecsemő gyil-
kosokat. 

Mellüket a cár, hátukat Ozmán basa látta 
el érdemjelekkel. 

Nesze nektek muszka hymnust fújdogáló 
csehek, horvátok, szerbek. Tüntettetek s most 
letört szarvakkal bámultok szét a világba. Hol 
van — kérditek — a világverő muszka hata-
lom r mely előtt sorba hajlonganak a müveit 
nemzetek diplomatái. 

Ez akarja megoldani a keleti kérdést és 
kivinni azt az óriási hazug eszmét melynek 
szlávegység a neve ? 

A muszka port hintett az egész világ sze-
mébe. 

Huszoukét éve készül ' már e háborúra, 
mindenki azt hitte, hogy csak kis ujját mozditja 
és össze lesz zúzva a török, s most sül csak ki, 
hogy a kolosszusnak lábai — agyagból vannak. 

. . . És mikor a török dicsőség tetőpont-
ján áll, vettük a birt, hogy az európai diplo-
matia fegyverszünetet  akar közvetíteni. 

Persze, hogy a muszkák elpáholt seregeiket 
ujakkal pótolhassák. 

Ez már hallatlan gyalázat volna. 
Egyszer már megállították az ozmán fegy-

vereket, hogy Belgrádba be ne masírozzanak. 
Sőt a nyomorult Nikitát is az európai hatalmak 
mentették meg a végveazedelemtől. 

Reméljük, hogy Andrássy, ha csak az átkos 
hármas szövetség kelepcéjébe nem esik, nem 
fogja  a nemzeti közérzületet azzal sérteni, hogy 
hozzácsatlakozzék. Ezt hisszük. 

Addig is csok jassa Ozmán, Mehetned Ali, 
Szulejman. 

A harctérről. 
Milán, a szerbek majom-királya is háborúba ké-

sztll a török ellen ; elpáholtatása bizonyos. 
A mezítlábas oláh hadsereg is átkelt a Dunán. 

A törökök is átkelnek Szilisztria felől  B majd akkor 
lesz CBak a hadd el hadd. 

Thiers meghalt. Franciaország Deák Ference, 
mint sokan hiszik, bonapartista meréoylet áldozata lett. 

Muszka részről tétettek ajánlatok a békekötésre. 
A porta  Reuaa herceg azon ajánlatára azt válaszolta, 

hogy Törökország alkotmányos állam s be kell várni, 
mig a béke és háború felett  a nemzetgyűlés itél. 

Gabrova mellett, mint Buknrestben el van ter-
jedve, a muszkák roppant vereséget szenvedtek és az 
egész hadsereg harcképtelenné lett. A csatatért rop-
pant számú muBzka borítja. 

Suchum-Khale parancsnoka a török csapatok 
egyrészét Plevnába szállítja. Ázsiában nincs már szük-
ség azokra. 

A török győzelmek folytán  a török állampapírok 
értéke roppantul emelkedett; a kapzsi Kémetország 
nagy mennyiségben vásárolja azokat. — A muszkák 
pénzügyi veresége teljes. A muszka hitelpapírok sen-
kinek se kellenek. Az októberi muszka szelvények 
beváltatlanul maradtak. 

Egy Bukurestből szept. 4-ről kelt távirat szerint 
a törökök már átlépték a Dunát a egész Romániát 
fenyegetik.  Az aggodalom és félelem  roppant nagy. 

Ugyan Bukurestből irják Bzept. 4-röl: Ide érke-
zett hirek jelentik, hogy a Cárevits hadserge csütörtö-
kön és szombaton borzasztó vereséget szenvedett. A 
feketeLom  folyé  a muszkák által feladatott.  A musz-
kák veresége roppant nagy. Közelebbi részletek nin-
csenek. Lovcsa felett  ujabb kémszemle-ütközetekről 
tesznek jelentést. — A maszkák helyzete olyan, hogy 
egyáltalán nem támadóképes. — Qabrov&t a törökök 
elfoglalták.  A törökök Bukurest ellen készülnek. 

A román hadsereg fogy,  egyre iogy, a hős mi-
lícia tagjai egyre Bzöknek el. 

Popköi bevétele a törökök altal hivatalosan meg-
erősíttetik. 

Muszka hirek szerint (hitelt nem érdemelnek) 
Imeretens'ty tábornok elfoglalta  Lovcsát. 

A szerb sereg vezérei közül Horvatovita Widdin, 
Lesjanin Nisch, és Nikolics Szenica ellen fog  menni. 
A drinai hadsereg figyelő  állást fog  elfoglalni.  Egy 
osztály utász már a határ felé  indíttatott. 

A győzelmes törökök legújabb hirek szerint Szi-
lisztriából Bornea szigetére keltek át és Kaloresnál 
hidat építettek. 

Mehemed Ali Szombaton a Carevics két hadosz-
tályát tönkretette és a Jantra felé  szorította. 

Milán fejedelem  csak oly feltétel  alatt vesz réazt 
a háborúban, ha szerencsétlen eredmény eBetében őt a 
muszka mint tábornokot is alkalmazza, 

Ázsiában a muszkák a tengeren is megverettek. 
Karahaszanlárnál aug. hó 30 án véres ütközetben 

makacs ellentálláB után a muszka csorda megveretett. 
Achmed pasa aug. 29-én megverte az oroszokat, 

ezeret leölt. A Sipkában harc dühöng. Az oroszok 
hivatalosan jelentik, hogy Lovosa az oroszok által be-
vétetett. 

Az oroszok az egész vonalon folyton  visszavo-
nulnak. 

4-én a bolgár harctér minden pontján pusztító 
barc folyt.  A törökök támadása Selvire visszaveretett. 
Plevnánál foly  a csata ; eddig a törökök győzőben. 

Mehemed Ali az oroszoktól elfoglalt  Popkőit 
megerősítve tartja, úgyszintén Gabrovát. Ozmán pasa 
a pelisati és sgolicei sáncokat megerősítve tartja. 

Mihály főherceg  letette Löris-Melikoffot. 
Ismail pasa feltartórzhatlanul  nyomul orosz terü-

leten Ázsiában. 
Thiers holtteste Párisba vitetik B államköltségen 

eltemettetik. Mac-Mahon ez ügyben miniszteri taná-
csot tart. 

* Thiers Adoli, az újkori Franciaország legna-
gyobb államfórfia  nincs többé I A tudomány, a parla-
ment és politika osztoznak a francia  nemzet gyászá-
ban, melylyel az egész müveit világ rokonszenvez. — 
Hogy mi volt ő s mily nagy a veszteség, mellyel ha-
lála lesújt, azt nem kell frázisokba  burkolni: életrajza 
egy kitűnő tollú hírlapírónak, remek történetírónak és 
nagy államférfiunak  tetteit foglalja  magában, elegen-
dők három nagy ember emlékének megörökítésére. 
Ajkai a nagy gondolkozó elveit hirdették s mig az 
egyik kezével nagy könyvében följegyezte,  a másikkal 
sajtóban és zöld asztaloknál csinálta a történelmet. 

Legközvetlenebb veszteség érte halálában a fran-
cia köztársasági pártot. A kérdés fel  van vetve s a 
küzdelmek akörül folynak:  kinek adja a nemzet a 
bizalmat, a korlátlan hatalom vas eszközeinek, köz-
vetve a harmadik császárságnak, vagy azoknak, kik a 
közjónak legmegfelelőbb  alkotmányt'oruiát, mint a 
nemzeti akarat uralmát kívánták érvéuyre juttatni ? A 
republikánusok az intriguák elleni elkeseredett harc-
ban a legérzékenyebb veszteséget szenvedték. Thiers 
nemcsak tulajdonképi vezérük volt, de Franciaország 
e legnépszerűbb embsre hallgatag megegyezéssel a 
köztársaság elnökjelöltje volt s mivel a köztársasági 
párt második vezérét, a nemzet kisebbségét képviselő 

kormány törvényszékileg üldözi ; az első vezére hűlt 
tetem : ime a francia  köztársasági párt szomorú hely-
zete ! 

Háromszékmegye közigazgatási bizottsá-
ga gyűlése Sepsi-Sztgyörgyön 1877 szept. 
4-én főispán  mélt. P ó t s a J ő z s e f  el-

nöklete alatt. 
Forró Ferenc alispán jelentőse. 

Tekintetes közig, bizottság I 
Van szerencsém havi jelentésemet a felmerült 

tárgyakhoz képest igen röviden a következendőkben 
megtenni: 

Égési eset itt S.-Szentgyörgyön volt kettő, egy 
Dálnokban ; máshonnan jelentést nem vettem eddig. 

A törvényhatóság képviselő bizottságát részben 
alkotó legtöbb adót fizetők  névsora számbavétetvén, a 
felszólandó  bizottság által a beérkezett folyamodások 
ellátattak s a sorozat véglegesen megállíttatott, mely 
a f.  hó 12-én tartandó törvhatósági gyűléshez be fog 
terjesztetni. 

Bejelentem tisztelettel azt is, hogy a kézdi-vásár-
helyi m. kir. ügyész urnák átirata folytán  zaláni má-
sodbiró Séra Albert az ellene ottan folyamatba  vett 
vizsgálati végzés következtében azon hivatalától ideig-
lenesen felfüggesztetett. 

Az Egerpatak alatt levő hid kijavítása 200 frt. 
szerződéssel biztosíttatott, továbbá Élőpatak és Arapa-
tak közt az ott elvonuló törvényhatósági útban meg-
romlott hidak kijavítására szükséges árlejtés által 2625 
frtban  a vállalkozás megtörtént; s végre Imecsfalva 
közt a Gelence vizén egy uj hid építése 474 írttal 
szinte árlejtés utján építés alá vétetik. 

Antal Zsigmond árvaszéki elnök jelentése. 
Mult hó julius végével maradt a) gyámolt eset 

3834, b) gondnokolt eset 70, összesen 3904. Augusztus 
hóbani szaporodás : a) gyámolt eset 10, b) gondnokolt 
eset 0. Augusztus hóbani fogyás  : a) gyámolt eset 2, 
b) gondnokolt eset 0. Aug. végén tesz a) gyámolt eset 
3842-t, b) gondnokolt eset 70-t, összesen 3912-t. 

Julius végével a) az árvák vagy gyámoltak lét-
száma volt 8344, b) gondnokoltak létszáma 70, ösz-
szesen 8414. Aug. hóbani szaporodás a) gyámoltakat 
illletőleg 14, b) gondnokoltakat illetőleg 0. Aug. hó-
bani fogyás  : a) gyámoltakat ill. 2, b) gondnokoltakat 

'11. 0 ; eszerint aug. végén tészen : a) az árvák vagy 
gyámoltak létszáma 8356 t, b) gondnokoltak létszáma 
70-t, összesen 8426 ot. 

Ügyforgalom.  Julius végén ellátatlan maradt 228 
db. Aug. hóban beadatott 572 db., igy lett 800. Az 
572 drbból vonatkozik : 1) számadásra 64, 2) kötelez-
vény beadásra 9, 3) végkielégítésre 5, 4) gyám- és 
gondnokság felállításra  30, 5} nagykorúsítás v. gyám-
ság alóli felmentésre  10, 6) a m. kir. belügyminiszté-
rium által megtörtént nagykorusitásra 4, 7) a m. kir. 
belügyminisztériumhoz árvaházi végzéB elleni fellebbe-
zés 3, 8) a kir. törvényszéktől, kir. járásbíróságoktól 
átruházási végzés és t. tárgyalási jegyzőkönyveket il-
letőleg 63, 9) Különféle  eseteket tárgyazó beadványok 
375, 10) Pest-, Kolozs- ós Fogarasmegye, ugy Debre-
cen város árvaszékétől 4, 11) a m. kir. belügyminisz-
tériumtól, bukuresti fó'űgynökségtől  UdvarhelyBzékme-
gyétől, brassói m. kir. vámhivataltól 5 ; összesen 572. 

A fenni  800 drbból ellátatott ülnök Séra Tamás 
által ülésben és ülésen kivűl 405, ülnök Nagy Sándor 
által 32, ösBzesen 437, ellátatlan maradt 363, megje-
gyeztetvén, hogy Nagy Sándor ülnök aug. 2-tól aug. 
30-ig alispáni engedély folytán  távol levén, a fenni 
hátrálékot az okozta. 

Az ellátott darabok az aug. 3l-én ellátattokat 
kivéve, mind leírattak, kiküldettek s irattároztattak. 

A közjegyző urak ezen jelentés szerint nem igen 
felelnek  meg kötelességüknek az annyira fontos  gyám-
ügy körül. Legtöbbnél roppant a hátralék. Utasíttatnak 
határozatilag a hátrálékok elintézésére — f.  év. no-
vember 1-éig, elleneseiben ellenük a fegyelmi  eljárás 
azonnal elrendeltetni fog. 

Bereck város elöljárósága, miután a soosmezei 
árvaesetek alispáni rendelkezés következtében se kül-
dettek be a megyei gyámhatósághoz — utasittatik ez 
árvaeseteket felelőség  terhe alatt Bzept. 20-ig az árva-
székhez okvetlen beküldeni. 

Kir. adófeliigyelő  Gencsl István jelentése. 
Van szerencsém folyó  évi aug. havi jelentésemet 

következőkben megtenni u. m: 
E megye területén folyó  év aug. harábin befolyt 

egyenes adókban 42,280 frt  77 kr, a mult év hasoa 
időszakában befolyt  44,386 frt  20 '^ kr, a jalea it 



aug. havában a mult évhez képest tehát keveBebb 
folyt  be 1505 frt  4S' | t krral. 

Ezen adatok eléggé világosan bizonyítják, hagy 
egyes községek és szolgabirók a törvényesen reájuk 
ruházott kötelezettségnek épen az év azbn időszaká-
ban ' nem feleltek  meg a mely a befizetésre  nézve '.a 
legkedvezőbb. 

Miután ezen rósz eredmény nem másnak mint a 
laza eljárásnak tulajdonítható, van szerencsém ide alá 
csatolva egy táblázptps kimutatást előterjeszteni, mely 
igazólja, hogy íMeíy köitígék és szolgabirók tanúsítottak 
a mult író . folyamában  hátramaradást és ezen kimutatás 
ban foglalt  adatok alapján tisztelettel kérem a tek. közig, 
bizottságot, miszerint az 1876. évi XV. t. c. 62-ik §-a 
alapján az illető községek birái és jegyzőire, továbbá 
a megnevezett szoigabirákra és végre az illető váró 
sok polgármestereire és adógyüjtöire batározatilag ki-
mondani szíveskedjék, hogy ha 14 nap alait a , hiány 
nem pótoltntik, a törvényben előirt felelősség  lép élet-
be és az igazolatlanul hátrálékban maradt adók és 
más kincstári követelések költségükön állami közeg 
által fog  behajtatni. 

Egyidejűleg tisztelettel előterjesztem az engedé 
lyezett házadó mentességükről a jegyzéket és jélentem 
hogy adófizetési  'halasztást a mult hó' folyamábán'  ítém 
engedélyeztem. 

Vajna Sándor kir. tanfelügyelő  jelentése. 
A lefolyt  tanévi zárvizsgálatok sorát közelebb 

mult aug. hó 19-én a dálnoki községi kisdedóvoda di-
cséretesen sikerült zárvizsgája rekesztette be. Az itt 
felmutatandó  eredmény figyelemmel  kisérésére s a fe-
lőli hivatalos jelentéstételre tanfelügyelői  intézkedés 
folytán  tek. Veres Gyula orsz. ügyvéd és közig, bi-
zottsági tag volt felkérve,  a ki buzditatva az e téren 
tapasztaltak meglepő hatása s mindezek felett  a tan-
ügy kiváló szeretete által, megjelenését ez intézeti 3 
—6 éves szegény sorsú növendékek javára tett 50 fo-
rintos kegyalapitványa által kiváiita megörökíteni. Ke 
mes tény, a mely dicséretre uem szorul B azt nem is 
igényel, de a melyért a tek. közig, bizottság is áldo-
zatkész alapitványozó urnák az elismerés szerény ko-
szorúját minden bizonynyal készséggel nyujtandja. 

Eszmekapcsolatnál fogva  ugyanez alkalommal he-
lyén levőnek tartom felemlíteni  itt azt is, miszerint e 
megyében a tanulók évi fáradozásának  gyümölcsét 
feltüntető  közvizsgálatok az állami s államilag segé-
lyezett községi iskoláknál' kevés kivétellel május és 
juDius havakban tartattak meg s legnagyobb részben 
várakozást kielégítő sikerrel. 

A vizsgálatok fo.yamának  figyelemmel  kisérésére 
s a bemutatott eredmény felőli  hivatalos jelentéstételre 
a kisebb intézetekhez legtöbbnyire egyes szakértők, a 
nagyobbakhoz több tágból álló ellenőrző bizottságok 
voltak kiküldve oly utasítással, hogy a vizsgálatok 
megfigyelésével  egyidejűleg tanulmányozzák az illető 
iskola kül- és beléletére tartozó kebli viszonyokat is 
s a netalán felfedezett  hiányokat vagy épen visszaélé 
seket hivatalos jelentéseikbe necsak bevezessék, ha-
nem egyúttal azok elenyésztetése céljából javaslatokat 
legyenek, sőt a vizsgálatok bevégződésével ugy a ta-
paeztalt hiányok és szabálytalanságokra, mint azok 
megszüntetése módjára az illetőket az e célból tartott 
értekezleten jóakaratú tanácsadásaik és felvilágosítása-
ikkal figyelmeztessék. 

A feladat  természetével megegyezően az ily meg-
bízatásokra az eddigi gyakorlatról némi tekintetben 
cltéíöleg nem annyira kitűnő társadalmi állású, hanem 
inkább tanítással ténylegesen is foglalkozó  egyének, 
tehát legtöbb esetben a tanítói kar jelesebbjei küldet-
lek ki. Mi által egyfelől  a tanítói önérzet emelésére 
jótékony hatás gyakoroltatott, míg másfelől  e szakis-
meretnek kellő tér és alkalom adatváu, az egyes in-
tézetek szellemi állásáról gyakorlati érzékkel biró is-
mertetések terjesztettek be, melyeknek alapján lehető-
vé válik a lappangó bajokat idő rendén felismerni,  — 
azok megszüntetését megkisérleni s az egyes iskolák 
helyes berendezését, azok egyöntetű működését sike-
resen eszközölni. 

A dicséretes eredményt felmutató  tanintézetek 
közül kiemelendők: a k.-vásárhelyi, baróthi, s.-szent-
györgyi törvényhatósági felBŐ  fiu-népiskolák,  a Szent-
György város községi felső  leányiskola, továbbá a k.-
vásárhelyi, zágoui, s.'szentgyörgyi, ilyefalvi,  pávai, pa-
polci, laborfalvi,  barátosi, nagy-ajtai, árkosi, bikfalvi, 
m.-ujfalusi,  peselneki községi népiskolák, a kovásznai 
állatni elemi leányiskola. A k.-vásárhelyi „Erzsébet" 
leánvárvaházi nevelőintézet s ugyanazon város kebelé-
ben "létező községi kisdedóvoda. A rajzolásban vala-
mennyi hasonfoku  megyei tanintézethez mérve feltűnő 
előhaladást tanúsított a s.-szehtgyi községi felső  leány 
iskola. 

A tanítók közül is sikeres oktatás s hivatásuk 
pontos betöltéso által többen kitűntek, elannyira, hogy 
ezekkel szemben az itt amott feltünedező  egyes gyar-
lóságok a tanügyi hatóságoknak s egyáltalában a tan-
ügy barátainak valami nagy aggodalomra okot legke-
vésbbé sem szolgáltathatnak. 

Buzgó és hivatásuk kellő színvonalán álló iskola-
széki elnököknek ismertettek : Demeter Sámuel zágoní, 
Miskolci F. pávai, Veres Gy. árkosi, Zajzon Istv. fel-
torjai, Benedek Ign. karatnai, Vékás L. barátosi, Za-
tliureeky J. n.-ajtai, Kovács K. dálnoki, Veres L. m. 
ujfaliiöi,  Fejér J. zaláni, Tompa V. makani, Nagy 0 . 
k.-vásárhelyi, Császár B. szentgyörgyi, Révai L. ilye 
falvi  iskolaszéki elnökök. 

A népoktatási működés terén elért jó eredményt 
nagyban elősegítette vall. és közokt. (miniszter ur ő n. 
mltga azon kegyelmi ténye, miszerint e megye terüler j 
tón levő több népiskola számára államsegélyileg be- ' 

cses tanszereket engedélyezni méltóztatott B engedé-
l y jjyeneket jelenbeli is csá£&e3t folytonosan. 

A népoktatás rendezettebb" állapotáná^niztos elő-
idézésére fog  szolgáíni azon körülmény is, miszerint 
ár!ideiglenes iskolalátogatók főispán  ur ő mltgának 
fel,|efjeBztése  ,folytán  "'nemsokára e megye számára is 
illetékes helyén ki .Jognak neveztetni, nam különben 
a közelebb következő j e g y e i képviselő bizottsági köz-
gyűlés által a népoktatási bizottság is meg fog  ala-
kíttatni1. 

EB most jelentésem eddigi örvendetes részének 
mintegy ellentéteü! sájnál.áttallkell megemlítenem azon 
kellemetlen jelenséget, miszerint a legszentebb közügy 
hü' munkásaitól, a népoktatás közvetlen közegeitől 
több hefgeken  nemcsak az erkölcsi méltánylás, de még 
a mindennapi kenyér is hfffeg'  "szivveF'megtagadtatik. 
^özejebbről ugyanis sajnos bejelentések történtek, hogy 
a zabolai, pákéi, papolöi, sőt még a zágoni tanítók is 
hónapok óta fizetéseiket  pontosan nem kapják. E meg ' 
áfcadásnak  főoka  legtöbb'nyiré a ktfzségi  járulékok be-
fizetésé  körüli hanyag"'''eljárásban rejlik, mely bajnak 
^ehétő megszüntetésére hatáskörömből kifolyólag  a szük-
séges lépéseket már megtettem, s ha azok célra nem 
fognak  vezetni, azon esetben a tek. közig, bizottság 
hathatós intézkedését igénybe venni semmi esetre el 
nem mulasztandom. 

A pákéi iskolai pénzalap kezelése körül legkö-
zelebbi körutam alkalmával kompromittáló visszaélé-
seknek jutottam nyomára, melyeknek kellő konstatá-
lása most épen folyamatban  van. 

A kovásznai állami iskolaépületnél a vállalkozási 
próbaév letelvén, az utófelülvizsgálat  a megyei építé-
szeti hivatal által megejtetett. A kiigazítandó hiányo-
kat a most készülőben, levő mérnöki bírálati jegyző-
könyv fogja  feltüntetni. 

Jelentem továbbá, hogy legközelebbről a szacs-
vai ref.  felekezeti  vegyes és a maksai ref.  fiu-népis-
kolák alakíttattak át szabályszerű uton községi népis-
kolákká. Végül a megyebeli tankötelesek összeírására, 
az iskolába járók és taem járók annak idejébeni pon-
tos kimutatására, a rendes iskoláztatásra, az iskolák 
kellő felszerelésére,  a tantárgyaknak a törvényben 
előirt terjedelem szerinti tanítására, a tanitói fizetések-
nek és fuvarilletményeknek  kiszolgáltatására, a nem 
képesített tanítók helyett képesítettek alkalmazására 
az idei 9380. sz. a. kelt miniszteri magas rendelet s a 
tek. bizottság erre vonatkozó 310. számú határozata 
következtében a hivatalos intézkedést megtettem. 

E tanfelügyelői  jelentés tudomásul vétetvén a 
buzgó iskolaszéki elnököknek jegyzőkönyvileg köszö-
net szavaztatott, a tanitói fizetéssel  hátralékos közsé-
geknek pedig szolgabírói uton komoly felelőség  terhe 
alatt megrendeliotett, hogy az iskolai járulékokat ha-
ladéktalanul befizessék,  hogy annak folytán  a tanitói 
fizetések  szabályos kiszolgáltatása haladéktalanul esz-
közöltethessék. 

A tanfelügyelő  által előadott mintegy 14 ügyda-
rab közül kiemelendők : 

1.) A hídvégi tanitóválasztás eredménye. Nagy 
Béla dálnoki volt községi tanító nyervén el gr. Nemes 
János elnöklete alatt választó iskolaszéki tagok szózat 
többségét. 

2.) Ajánló felterjesztés  az iránt, hogy a kovász-
nai község vajnafalvi  iskolahelyiségét terhelő 188 frt 
adósság államsegélyileg kegyesen engedélyeztessék. 

Az erre vonatkozó kérés tanfelügyelői  uton már 
fel  volt terjesztve, de a főméltóságu  vallás és közokt. 
minisztérium véleményezés végett leküldötte a közig, 
bizottsághoz, 

3.) Maksai Lázár felfolyamodása  az ellene több 
rendbeli fegyelmi  vétségért hozott előmozditási hatá-
rozat ellen. 

4.i Nagyvárad város községének felirata  a kép 
viselőházhoz a népoktatási törvény revisioja tárgyában. 
E darab a megyei képviselő bizottságtól tétetett át a 
közig, bizottsághoz saját hatásköréből leendő intézke-
dés végett. Tudomásul vétetett mint olyan tárgy, a 
melyre az illetékes szakértő közegeknek figyelme  már 
is eléggé fel  van híva. 

5.) A baróthi felső  népiskola igazgatójának az 
iránti kérése, hogy azon „Emlékirat", melyet több 
erdővidéki eláiró nyújtott volt be a latin éi német 
nyelvnek azon iskolánál kötelezővé tétele iránt, terjesz-
tessék fel  a főmlts  közokt. minisztériumhoz. 

Az „emlékirat" folyamodó  ur további használatára 
visszazáratui határoztatott, 

6.) A k.-vásárhelyi felső  népiskolai helyiségek 
átalakítására vonatkozó tervezet beterjesztése. 

E tervezet a közelebbről tartandó megyei kép 
viselet közgyűlése elé terjesztetni hátároztatott és pe 
dig, mint az ottani intézet jövő fejlődésére  nézt jelen 
tékeny fontossággal  birÓ, ajánlólag. 

7.) Háromtagú bizottság kiküldése a baróthi felső 
népiskolai épületnél eszközölt kijavítások felülvizsgá-
latára, az illető megyei építészeti hivatal közreműkö-
désével. E bizottságba Bartha János, Hollaki Attila és 
Kelemen Lajos urak neveztettek ki. 

Megyei íőorvos Dr. Wissiák Antal jelentése. 
Van szerencsém Háromszékmegye törvényható-

sága alatti összes községekben'észlelt lebész'eti és köz-
egészségügyi és'zleletóim'et az elmúlt augusztus haváról 
a következendőkben tenni meg : 

1) Az idöjárati viszonyokról azt mondhatom, 
hogy az egész augusztus hóban roppant hőségek ural-
kodtak alig egy két napi esőzéssel; mindazonáltal az 
esték és reggelek hűvösek voltak s ennek folytán  gya-
kori meghűlések okoztattak különféle  betegülésekkel, 

2) Uralkodott kórjelleg legtöbb esetben váltóláz 

ÓB forróláz,  csaknem minden községben szórvá-
nyosan. 

3) Járványos ragályzó betegség uralkodott: 
a) Lemhényben, vérhasban ahol megbetegült 48 ; 

ezek közül meggyógyult 30, meghalt 24 és orvosi kezelés 
alatt maradott 30 beteg. A halálozás azért oly nagy-
mérvű, mivel a beíegek nem vigyáznak magukra, ét-
kök nagyobb része gyümölcs, pityóka és fuszulyka. 

b) Nyénben, szintén vérhasban megbetegült 50, 
meggyógyult 15, meghalt 22 és orvosi kezelés alatt 
maradott 13 beteg. A betegség mindkét helytt szünő-
félben  van, mivel ujabb esetek ritkábban jelentkeznek. 

c) Kőrispatakon felmerült  himlőjárvány betegség-
ben eddig 19 lett beteg, meggyógyult 3, még nem 
halt el egy sem. 

d) Nagy-Borosnyón a ragályos toroklob betegség-
ben beteg lett 69, meggyógyult 45, meghalt 16, orvo-
si kezelés alatt maradott '8. Itt is a betegülések meg-
szűnni kezdődtek. 

Ezen fenn  említett községeken kivül még több 
községben fordult  elő a torokbetegség 3—5 kimutatott 
halálozással. 

4) A halálozás augusztushó folyamában  nagyobb 
mérvű volt, mint az elmúlt juliusbóban. A beküldött 
negyedévi jelentés szerint elhalt összesen 447 férfi  és 
380 nő, összesen 827. Ezek közül 326 nem részesült 
orvosi kezelésben. Erőszakos halállal kimúlt 7 egyén 
és halva találtatott 5. Öngyilkossági eset előfordult  8, 
ragályos toroklobban pedig 64 halt el. 

5) A helybeli Ferenc József  kórházban julius vé-
gével maradott 25 .^pteg, augusztus havában felvéte-
tett 30 s igy összesen 55 beteg kezeltetett. Ezek kö-
zül 28 javulva elhagyta a kórházat és 27 ápolás alatt 
maradott. Az egész hónap folyamában  két műtét vé-
geztetett és pedig két rákos kinövésnek kiirtása. 

6) Az állategészségügy augusztus havában szin-
tén kedvezőtlenebb, mint j.uliusban, a mennyiben Zá-
gon községében 6 db. Ibivaly puszttult el; Kovászna 
községében pedig a lovak közt hagymázos betegség 
uralkodik. T^bb községekből jelezve van a szarvas-
marhák közt néha járványos száj- és lábfájás,  úgyszin-
tén a sertéseknél a nagy szárazság miatt a torokbe-
tegség sok helytt kisebb mértékben uralkodik. 

Ezen havi jelentésem megtétele után bátor va-
gyok a közegészségügyre nézve egy határozati javas-
lattal fellépni,  mely Vb ban állana: 

1) Hogy a kerületi orvosok minden évnegyed 
utónapjaiban járásukat megjárják azon célból, hogy a 
halottkémek kimutatásait rendbehozzák és. a hiányo-
kat kiigazítsák és ők magpk tegyenek összes kimuta-
tást a kerületükben történt elhalálozásokról és beteg 
ségek folyamáról  ; kötelességükké tétessék egyszers-
mind a bujakóros betegek kipuhatolása éji azoknak 
gyógykezelése, mert a mindennapi tapasztalat azt bi-
zonyítja, hogy a bujakórosok sehol o/vosi segélyhez 
nem folyamodnak,  hanem kuruzsló vén asszonyok ci-
noberes füstölését  é 1 e t ö k veszélyeztetésével hasz-
nálják. 

Célszerű ós elmulaszthatatlan intézkedés lenne ez 
azzért is, mivel .az eddigi halálozási statisztika nagyon 
hiányos, mondhatni nagyon is önkényes. 

2) Miután valóban nincs kilátás a körorvosok 
mihamarábbi felállítására,  a szegényeket pedig legha-
marább lepi meg a sok nélkülözések folytán  a beteg-
ség ezeken segitnünk kell és pedig oly formán, 
hogy a községekben előforduló  szegény betegek a 
kórházba szállíttassanak ós ottan gyógykezeltessanek. 
Ezen költségek fedezésére  egy alap már kilátásban 
van az úgynevezett „vigadások és büntetésekből" be-
folyó  részlete. Ezt a közegészségügyi alaptőkének kel-
lene venni, melyhez községenként csekély összeggel 
járulva, az egészségügyön nagyban segítve lenne. Ezen 
intézkedés azért is nagyon fontos  és életbe vágó, mi-
vel minden közság, ha tudja, hogy betegeiért nem ő 
fizet,  hanem az a közogészségügyi alapból fizettetik, 
készségesen azonnal beszállítja a kórházba, míg most 
végignézi a legnagyobb jajveszékelések közötti pusz-
tulását betegeinek, azért mert ő maga nem fizethet. 

De egyszersmind meg kell ozt tennünk megyei 
közhórházunk lentarthatása tekintetéből is, mert az 
ujabbi kormányi intézkedések kórházunk jövőjét na-
gyon is megingatták, mivel az ezelőtti években a sze-
génygénységi bizonyitványnyal ellátott betegekért a 
kormány fizetett,  most, miután nem fizet  többé, a be-
teg-létszám nagyban apadt, úgyannyira, hogy óvenkint 
csakis egy negyede ápoltatik, a jövedelem nagyban 
apadt, mig ellenben a kiadások ugyanazok lóvén, 
kénytelen lesz idővel a beruházások nagyobb összegét 
az a l a p t ő k é b ő l fedezni.  Ha azonban a beteglétszám 
s z a p o r o d i k , a jövedelem célszerű kezelés mellett foko-
zódik ÓB segítve lesz mind a szenvedő emberiségen, 
mind pedig kórházunk állapotán és jó hírnevén. 

Orvosi jelentés következtében a közegészségügy 
érdekében a járási szolgabirákkoz következő rendelet 
bocsátatott k i : 

Sajnosan tapasztalván a közigazgatási bizottság a 
megye főorvossának  havi jelentéséből, hogy megyénk 
több községében az egészségi állapot nem kielégítő, 
és pedig azért neui, mert' részint félreértésből  részint 
hanyagságból nem tétetnek meg a közegészség fent»r-
tására előirt és szükséges intézkedések, miért is szük-
ségesnek látta ezen bizottság a járási szolgabirákat és 
különösen a községi elöljáróságokat a következőkre 
figyelmeztetni  : 

A közegészség rendezéséről szóló 1876. XIV. t, 
„ fontos  teeneőkkél rubázza fel  a közsági elöljárókat, 
gondoskodni tartozik a szükséges segély elintézéséről 
betegülések ós szüléseknél öíködik a közhasználatra 
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kutak jókarban tartása felettés  ezért teendők szem-
pontjából előforduló  hiányokat kihágásokat, a hatóság-
nak bejelenteni tartozik. 

Tapasztaltatott, hogy a betegek kórházba gyó-
gyítás végett nem szállitattnak, azon tévhit következ-
tében, hogy a vagyontalan betegek kórházi ápolásából 
eredett költséget az illetékes köztégi szegényalap avagy 
pénztár hordozza. 

Tegye tehát közhírré a tek. szolgabíró ur, hogy 
ezentúl az 1875. III. t. c értelmében vagyontalan be-; 
tegek ápolási költségei a megye betegápolási alapból 
fedeztetnek  és a község csakis a temetési és fuvaro-
zási költségek megtérítésére köteles a korházban gyó-
gyított betegek után ; önként értetődik, bogy a gyó-
gyitbatlanok és a község saját kebelében nem kórház-
ban gyógykezelt vagyontalan betegek ápolása és gyó-
gyítása az idézett törvény értelmében a községi pénz-
tárt illeti. Ezek alapján a községi elöljáróknak tegye 
szigorú kötelességévé minden a községben előforduló 
beteget töstént orvosi kezelés alá venni, illetőleg a 
betegeket orvosi kezelésre kényszeríteni, mert a beteg-
ségek, különösen a ragályosak eltitkolása esetében, az 
eltitkolók szigorú büntetésekkel lesznek Bujtva. 

Különös figyelembe  ajánljuk a nagy elterjedést 
nyert kuruzslás meggátlását, mert az 1876. XIV. t. c. 
52 §. értelmében nem o r v o s o k n a k betegeket 
gyógykezelni tilos, minden tapasztalt kuruzslási eset 
bejelentendő, hogy a kuruzslók ellen a törvény szigora 
alkalmaztassák, a tudomással biró, de fel  nem jelentő 
elöljáróság szigorúan fenyítendő.  Tapasztaltatott, hogy 
a bujakór újból nagy mérvben terjed, ezen betegségre, 
mely a lakosság elsatnyulását eredményezi, nagy figye-
lem fordítandó,  a járási tistvÍBelőknek minden egyes 
bujakóros bejelentendő, ki is azokat szükség esetén 
fedezet  alatt tartozik gyógyítás végett a közkórházba 
kisértetni. 

Szigorú kötelességévé tétetik a tek. szolgabíró 
urnák a felsorolt  pontokat járása minden községében 
kihirdetni és a rendelet teljesítése felett  személyes fe-
lelősége alatt őrködni. 

A járási orvosokhoz: 
Sajnosan tapasztalja a közigazgatási bizottság a 

megye főorvosának  jelentéséből, hogy megyénk több 
községében az egészségi állapot nem kielégítő, szüksé-
gesnek látta ezen bizottság a járási orvosoknak a kö-
vetkezőket megrendelni. 

Negyedévenként kötelessége lesz a tek. orvos 
uniak járásának minden községét legalább egyszer 
megjárni, meggyőződést fog  ezen alkalommal ulagának 
szerezni, váljon az 1876. évi XIV. t. c. pontosan tel-
jesíttetik és különösen ügyel arra, hogy minden beteg 
orvosi kezelés alá vétessék. 

Minden bujakórban gyanús hivatalból lesz a tek. 
orvos ur által megvizsgálandó, a kuruzslás is a tek. 
orvos ur figyelmébe  ajánltatik. 

Minden évnegyed végén ezen körútjáról és min-
den akkor tapasztaltakról a tek. orvos ur a közigaz-
gatási bizottságnak fog  egy kimerítő jelentést tenni. 

Tapasztalt visszaélések és hiányok a járási szol-
gabiráknak lesznek bejelentendők, és ha ottan orvos-
lásra nem találna a baj, a bizottságnak lesz beje-
lentendő. 

Felhivatik végre a tekintetes orvos ur a köz-
egészségügy elémozditásáia egész erélylyel hatni és 
közreműködni, figyelmeztetve  egyszersmind arra is, 
hogyha kötelességének pontosan meg n<am felelne  a 
törvény szigorával lesz kénytelen ezen bizottság ren-
deleteinek érvényt szerezni. 

Szancsali Antal kir. ügyész jelentése. 
Folyó év augusztus haváróli jelentésemet van 

szerencsém következőleg megtenni : 
A k.-vásárhelyi börtönben bűntény miatt vizsgá-

lati fogságban  volt 20 férfi,  még pedig gyilkosságért 
3, emberölésért 5, súlyos testi sértésért 1, gyújtásért 3, 
lopásért 8, — a nők létszáma 8 volt, kik közül gyil-
kosságért 2, gyújtásért 1 és lopásért 1 vonatott vizs-
gálati fogság  alá. Börtönbüntetés alatt volt 30 férfi  kö-
vetkező bűntényekért: emberölésért 3, súlyos testi 
sértésért 9, gyújtásért 3, lopásért 14, rablásért I, — a 
nők közül gyilkosságért 1, emberölésért 1, lopásért 3, 
rablásért 1, életbiztonság eleni vétségért 1, becsület-
sértésért 1. 

' A sepsi-szentgyörgyi fiokbörtönben  vizsgálati fog-
ságban volt 25 férfi  és 1 nő. Bűntények szerint férfiak: 
emberölésért 3, bankjegyhamisitásért 2, gyújtásért 3, 
lopásért 16, rablásért 1, gyújtásért 1 nő. Börtönbünte-
tés alatt volt súlyos testi sértésért 2 férfi,  erőszakos 
nemi közösülésért 1 férfi.  Pénzbírság összesen 106 frt 
folyt  be, melyek azonnal rendeltetési helyükre a köz 
ségi szegény alapokba helyeztettek el. Augusztus ha-
vában rabtartási költségtéritmény fejében  ÖBi>zesen 74 
frt  27 kr fizettetett  be, mely összeg a kir. adóhivatal-
hoz be is adatott. A rabmunka keresményből bevéte-
tett 7 frt  80 kr. Ezen összegből 5 frt  20 kr., mint az 
államkincstárt illető rész a k.-vásárhelyi kir. adóhiva-
talhoz beadatott. 2 irt 60 kr. az illető rabok közt ki-
osztatott. Fegyelmi kihágás sem a felügyelő  személy-
zet, sem a letartóztattak közt nem fordult  elő. A rabok 
élelmezése, a börtönök tisztázása és a letartóztattaknak 
egészségi állapota teljesen kielégítő volt. 

A kir. mérnöki hivatal jelentése 
semmi lényegest nem tartalmaz. 

Udvarhelymeg y e 
közoktatási és közmüvelődésügyi állapota. 
(Felolvastatott Sz.-Udvarhelytt aog. 20-án a vidéki választmányi 

gyűlésen KOZMA FERENC által.) 
(Folytatás.) 

Ha ez adatokra egy tekintetet vetünk, be kell 
látnunk, hogy az intézet elöljáróságának a könyvtár 
gyarapítása — tanszergyüjteményeinek kiegészítésében 
fontos  teendői vannak. S ugy itt, mint a ref.  collegi-
umnál elengedhetetlennek tartjuk egy vegytani műhely 
berendezését, mint a mi nélkül az éretségi vizsgálat-
nak, illetőleg képességének mindig meglesz a maga 
gyenge oldala. 

4. A székely-keresztúri középtanoda 3 elletni és 
5 gymnas. osztályába, a szóba levő iskolai évben 132 
növendék vétetett fel. 

A tanári és tanítói létszám 11 volt, kik közé 
azonban itt be is vannak számítva a váltakozó köztá-
nitók. E rendszer ez intézetnek is egyik nagy nyomo-
rúsága, melyből előbb-utóbb ki kell bontakoznia — 
ha máskép nem talán az elemi osztályok feladásával. 

Tanszertárában a terményrajzi gyűjtemény 624 
drbot foglal  magában, túlnyomóan gazdag lévén az 
ásványtani rész. Földrajzi taneszközei is szép számmal 
vannak. Kevésbé mondhatjuk ezt a természettaniakról. 
Bírja az ismeretes Fekete-féle  pénzgyüjteményt. 

Könyvtára kettő van, az. u. n. nagy könyvtár, 
mely közel 8000 kötetből áll s két szép, világos te-
rembe felállítva,  szakok szerint rendezve van. Ennek 
gyarapítására vásároltatott meg egy magánbizottság 
által közadakozás utján 2000 frton  Jakab Elek 3000 
kötetet tevő magánkönyvtára, — és ehez CBatoltatott 
legújabban Zsákodi Horváth Jánosnak 1340 kötetből 
álló adománya, a n. Horváth István könyvtárának osz-
tály utján öt illető része. Mindkét ujabb gyarapulat 
igen sok becsee művel gazdagította e könyvtárt, ugy 
hogy a Teleky-könyvtár után nem igen van a Szé-
kelyföldnek  ennél becsesebb könyvtára. 

Az ifjúsági  könyvtár ez idő szerint 1000 kötet 
bői áll. A mult iskolai évben 19 kül részvényes tagja 
volt A nagy könyvtár is bizonyos szabályok megtar-
tása mellett nyitva áll a nagy közönség előtt. 

Az intézetnek tanszékekre, ösztöndijakra s egyéb 
kiadások ra különböző jóltevőktől 24480 frt  alapja van, 
mely évenként gyarapittatik a kamatok' egy részének 
hozzácsatolása által. 

Évi kiadása tanári fizetések,  ösztöndijak s dolo-
giakra ez idő szerint 3791 frt  40 krra megy, melynek 
nagy részét az egyházi közpénztárból veszi. 

Hogy ez intézet ily csekély anyagi erővel még is 
fentartja  magát, sőt utóbbi időben építkezését Bzépen 
befejezte,  tornahelyiságét kellően felszerelte,  tantermeit 
javított Kunze féle  padokkal ellátva — s ez által a 
modern felszerelésű  tanintézetek közzé sorakozott, azt 
részben a közönség áldozatkész támogatásának, részben, 
pedig az angol és amerikai unitáriusoknak köszönheti, 
kik a jeles magyarbarát Frettvell felhívására  a köze-
lebbi két év alatt közel 30~00 frtot  küldöttek nevezett 
célra ez intézetnek. 

Ha ezek után egy átalános pillantást vetünk elemi 
és középtanodai tanügyünk állapotára, a fennebbi  ada-
tok kétségtelen jeleit mutatják a haladásnak, jóravaló 
törekvésnek, de egyszersmind arra is figyelmeztetnek, 
hogy még sok teendő áll előttünk, melyek egy része 
erélyes akarat és áldozatkészséggel rövid időn végre-
hajtható, — más részhez azonban az idő érlelő és fej-
lesztő befolyására  s türelemmel párosult, de lankadat-
lan kitartásra vau szükségünk. Különösen a népneve-
lésügynél áll az hogy: „nemcsak az almau de az elme 
is időre érik. A népelme érésének idejét semmi mes-
terfogással  át nem ugordhatjuk. 

Az is látjuk a fennebbiekből,  hogy tanügyi te-
kintetben a megyének két természetes központja van, 
u. m. Udvarhely és Sz.-Keresztur Amaz két lőgym-
nasiuma és főreáliskolájával,  ez pedig algymnasiuma 
— tanitóképezdéje és jól Bzervezett 5 elemi iskolájá-
val. — Mindkét központ megérdemli a figyelmet  és 
támogatást. 

A központi tanintézetek versenyéről is bírunk 
.tudomással, mire nézve csak azt kiváujuk megjegyezui, 
hogy a mai nemes versenynek már többé nem lehet 
tárgya és célja a népességben való túlszárnyalás, vala-
mint a népesség csökkenése nem jelenti okvetetlenül 
valamely tanintézet hanyatlását. A régi tanintézetek 
népessége természetszerűen csökkent, mert közéjük 
ékelődtek a szakiskolák, melyeket az életérdekek hoz-
tak létre. De azért az uj iskolák nem ellenségei a 
régieknek; csak akkor tekinthetnők azoknak, ha egy-
szersmind a közérdekekkel ellenkezésbe helyeznék 
magukat. Már pedig mihely ez történnék, azonnal meg-
szűnt létjoguk s bizonnyal fennállhatásuk  is. 

Tereljük tehát a versenyt, mert a nemes verseny 
teljességgel káros nem lehet, egészen más irányba. 
Versenyezzünk értelemmel és kitartásfal,  egymás .jóra 
való törekvéseinek méltánylásával a tanmódszer javí-
tásában, a paedagogiai tapintat elsajátításában és al-
kalmazásában, a humanitás fejlesztésében,  a vallásos 
és polgári erények ápolásában, az értelmi és erkölcsi 
végzés eredményének fokozásában  ! . . Ki mutat ennél 
nemesebb fegyvereket,  ki dicsőbb tárgyat és célt a 
tanügyi versenyhez I ? 

Megyénk közmivelődési egyéb tényezői, illetőleg 
közegei, követői* a társulás egy vagy vagy más formá-
jában iépuek elénk. Ezek közül mint a legrégebb iek 
és legérdekesebbek egyikét 1., a népnevelési egyletet 
említem első helyen. 

A b. e. Eötvös közoktatásügyi miniszternek, a 
népnevelésügy e dicső apostolának támadott volt lel-

' kében az a srép gondolat, hogy a társadalmat a tár-
, sadalom által gyógyítsa meg, hogy a népiskola élet-
gyökerének a köz- és nyilvános élet talajában fakasz-

; fzon  éltető nedvet. Felemelő, szép gondolat volt, csak 
nem a magyar társadalomban reálisálható. Nem az angol 
társadalom vagyunk mi, melyre a nemzet egész nap-
jainkig bizhatta közoktatásügyét ! Szegénység, ínség, 
nyomor nem eszközei a nagy eszmék megvalósithatá-
sának I És az Eötvös eszméjeért ha itt ott felcsillám-
lott is a lelkesedés tüze, rendre-rendre a nálunk any-
nyira ismeretes hamu, a kitartáshiánynak, a közönyös-
ségnek hamva alá temetkezett Talán az egyedüli az 
országban, mely még ma is meleget ád : az udvarhely-
megyei népnevelési egylet. Hogy ennek melege is mi-
lyen eszközökkel tartható fenn,  vagyon jól tudják a 
tűzhöz közel állók. 

Azonban tény az, hogy ez egylet majdnem egy 
évtized óta fennáll  s ez idő alatt nem kis áldozatokkal 
járult a közmüvelődésügy oltárához. 

Azon idő alatt t. i. mig a népoktatási törvény-
és a közoktatásügyi kormány még kevéssé léphetett 
volt tul az elméletek küszöbén, halmaz teendői között 
még nem juthatott volt el az árva és üres népiskoláig, 
azon időben teljesített egy nemes missiot ez egylet. A 
megye szegényebb népiskoláit tanszerekkel, az elha-
gyatott gyermekeket taukönyvekkel ellátni : ezt tűzte 
ki feladatául.  S e téren nem kevesebb, mint 1122 frt 
érő segélyt tudott nyújtani. Később a szegény népta-
nitó-egyletet vette pártfogásba,  melynek kebelében 
pályadijakra és a szegényalap javára közel 200 forin-
tot adott. Azután a tanitó-egylet öt fiókkörének  öt 
könyvtárt alapított 300 frttal.  A mult évben pld. a 
megye különböző pontjain 12 népkönytárt 278 frt  64 
krral — s a sz. udvarhelyi református  leányiskolát s a 
reáliskola előkészítő osztályának szervezhetését 50—50 
frttal  segélyezte. 

(Folytatás köv.) 

Osdola, 1877 szept. 5. 
Eugedje ineg tekintetes szerkesztő ur, hogy be-

cses lapját közönségünk jóakaratú előhaladásának 
egyetlen mozanatáról értesítsem, mely míg anyagilag 
is meghozta gyümölcsét, községünk értelmiségének a 
legkellemesebb meglepetést szerezte. 

Egy élvezetben gazdag estét töltöttünk f.  hó 2-án a 
midőn ilj. László Dávid egyetemi polgár fáradságos 
utánjárásának sikerült minket egy teljesen összevágó 
szini előadás által meggyőzni arról, miszerint az erős 
akarat és buzgalomnak mi se áll útjába. 

Leszámítva a különben műkedvelő: előadásoknál 
különösen falxhelyen  ugyszólva lényegtelen dekorálást, 
bátran elmondhatni, hogy műkedvelői előadás nem 
sikerülhet jobban és ezzel kapcsolatosan szellemi élvet 
nem nyújthat többet, mint ezen minden egyes tag ál-
tal helyesen felfogott  darab előadása alatt tapasztaltuk. 

Bajos lenne meghatározni, hogy ki játszott, ki 
alakított jobban ? Hanem Ováry K. ur gyönyörű ér-
ces hangjáva', .imposáns tartásával magasuít ki ; épen 
ily kedves és élvet nyújtó jelenség volt László D. ur 
fellépte  is, ki tudományos készültsége mellett szónoki 
tehetség és szép hanggal van megáldva. 

Ifj.  Kónya Zsigmond ur szintén reményeinket meg-
haladó jártassággal játszott, hanem elismerésünket kü-
lönösen a „Bajusz" cimü költemény szavalása által 
érdemelte ki, melyet a színdarab előtt lelkesült tűzzel 
megragadó szépen szavalt. 

Meg kell dicsérnünk még Kónya Albert, Mátyás 
S. Pál Imre és Joachim urakat, kik mindnyájan a 
legszebb sikerrel játsztak s vívták ki az intelligens 
közönség tetszését. 

Sajnálattal kell azonban bevallanom, szép hölgy-
koszorúnkból nem akadt egy, ki levetkezve a nevet-
séges előítélet sötét burokját személyével betöltötte 
volna azon hézagot, mely egy fiu  nőjátékában a szemet 
érezhetően sértette. 

Most még csak azon óhajunk marad hátra, vajha 
gyakran történnének ily előadások, mely nemcsak él-
vet nyújt közönségünknek, de a gyakori összejövetel 
által az annyira nélkülözött társulás magvait szórná el. 

Adná isten I 
Az elöadáa összes bevétele 14 frt  7 kr, kiadá-

saink tettek 7 Irt 50 kr, mit leütve az összes bevé-
telből, maradt az iskola javára 6 frt  57 kr tiszta jö-
vedelem, mely összeg -megyei lögondnok tek. Bándi 
István urnák átadatott. Kötelességemnek tartom meg-
említeni ama jóltevö urakat, kik t'elülfizettek  ; névsze-
rint: mits Geréb István 2 trt, Pándi István 1 frt,  főt. 
Garda Pál 50 kr, mélt. Imecs Albert 10 kr, Bándi 
Imre, Köncey Furenc, Pap János és Jancsó Vencel 
10—10 krt, miért fogadják  a t. adakozó, illetőleg fe-
lülfizető  urak műkedvelő társaim nevében hálás kö-
szönetem nyilvánítását. 

Felhősl.*) 

- V E G Y E S . 
— Gyiiléselnapolás. A székely házi ipart és 

ipari oktatást terjesztő egyesület szept. 10-re hirdetett 
évi közgyűlését uj határnap kitűzéséig elhalasztotta, 
miről az érdekelteket tisztelettel értesítem. — Sepsi-
Szentgyörgy, 1877 szeptember 6. T a r c a 1 i Endre 
egyleti titkár. 

— Nyilvános köszönet. A haladás zászlója ki 
volt bontva az iparág terén jul. 25-től kazd/tj aug. vé-
géig. Ipartanitó Földes József  ur ti/ári szünidejét ujy 

*) Nevét kérjük máskor. 



vélte legcélszerűbben felhasználni,  ha az ipar mezején 
hint el életképes magvakat, amelyek hiszem, nemso-
kára népünknek egy, ha nem is fő,  de mindenesetre 
mellékes jövedelemforrása  Iebet. Földes ur a kosárfo-
nást e lapban tett felhívása  után megkezdette . s azt a 
legnagyobb szorgalommal lolytatta mindaddig, mig az 
öt megkeresők a kellő biztosságot az ipar ez ágában 
elsajátították. (Sajnálattal kell megemlítenem, hogy a 
kartárs urak ezen kedvező alkalmat önhasznukra nem 
használták fel.  A kosárfonás  oly csinossággal és müiz-
léssel állíttatott elő, hogy mint mükosárfonás  bátran 
lehet paralell a külföldiekkel,  amit nem én, hanem 
azok, kik a tanfolyamot  látogatták, bizonyíthatnak. — 
Fogadja izive5 fáradozásaiért  alólirtaktól, kik szeren-
csések valánk tanfolyamán  résztvenni, meleg köszöne-
tünk és szerény elismerésünket. Éltesse az ég soká 
ezen ügynek, hogy egykor mint ősz bajnok a megelé-
gedés édes gyönyörével szemlélhesse a fejledezö  ered-
ményt I — Hétfalu,  1877. szept. 4. Kovács Mihály, 
k. tanitó, Nagy Gyula, k. tanító. 

— Háromszékmegye szervező bizottsága tegnap 
szabályrendeletileg megalapította a megyei tisztviselők 
munka- és hatáskörét. 

— S.-Sztkirályban folyó  év szept. 15-én az is-
kola házánál az iskola javára zártkörű táncvígalom 
fog  tartatni. 

— A m. kir. 24-ik honvédzászlóalj f.  hó 3-án 
és 4-én a torjai erdőn, nagy távolságra való lövészeti 
gyakorlatot tartott. Szépszámú közönség volt jelen s 
nagy élvezettel mulatott. A honvédség nagyon ügye-
sen viselte magát, 1000—1200 lépésre is 50—60°/0-ot 
csinált. — A délelőtti gyakorlat tél 12 órakor ért vé-
get Az ebéd alkalmával sok csinos pohárköszöntést 
lehetett hallani. Az első poharat Kraft  százados ürité 
a nőkért, a másodikat megint Kraft  százados ur Pethő 
István szolgabíró úrért, a harmadikat Páljános Károly 
hadnagy ur a hazáért, a negyediket Petbö István sz. 
b. a honvédségért, az ötödiket Pünkösti őrnagy ur 
Tisza Kálmánért, a hatodikat Kraft  százados ur Pün-
kösti Gergely úrért, a hetediket br. Apor János ur 
Kraft  százados úrért. Az ebéd végeztével, a honvédség 
a nagy aBztal kőié gyülekezett és tánccal mulattatá a 
vendégkoszorut- A délutáni gyakorlat is szintén oly jó 
eredménuyel folyt  le, mint a délelőtti, s ekkor Pap 
Mihály főhadnagy  ur röviden, de velős szavakban üd-
vözölte Kraft  százados urat a honvédség nevében mint 
25 éves katonát, és erre szűnni nem akaró éljenzés 
tört ki. Kraft  százados ur meleg szavakban köszönte 
meg a honvédség e figyelmét  s Ígérte, hogy ezután is 
mindent meg fog  tenni, a mi a hazának éB honvéd-
ségnek hasznára és dicsőségére vállik. A nap leszáll-
tával minden felé  lobogni kezdtek a tábori tüzek, s 
az altisztikar öszhangzatOB énekkel mulattatá, a ven-
dégeket. Nem tehetem, hogy köszönetet ne mondjak 
első sorban, a tisztikarnak, kik az altisztekről és hon-
védségről e gyakorlat alatt apailag gondoskodtak és 
másodszor szolgabíró tek. Petbö István urnák, azon 
szívességért, melyben a honvédséget részesité. Adjon 
nz isten minden honvédzászlóaljnak ilyen tisztikart s 
akkor bizonyára virágozni fog  a honvédség. 

S z e n t g y ö r g y i . 
— Dr. Máthé Dón«s, fogorvos  e hó 6-tól 30-ig 

Brassóban fog  működni. Állandó lakását még az ősz 
folytán  Kolozsvárra teszi át. 

— N.-KÖrÖS polgárai azon eszmével foglalkoz-
nak, hogy a szerencsétlen, szülőket vesztett török ár-
vákból néhány százat elhozhassanak s azokat felne-
velj é'-., 

— Európa országaiban a most mutatkozó ked 
vező egészségi állapotokat egy orvos onnan magyaráz-
za, hogy Európa legújabban sokat nevet az északi ko-
lossus rettenetes vereségein, a nevetés pedig köztudo-
másúlag a létet emeli s az egészséget előmozdítja. 

— A háború eredete. Berlinből írják: „Igna-
tieff  tábornok, ki a báboru kitörése előtt igen szerény 
vagyoni viszonyok közt élt, most jelentékeny s jól 
fölszerelt  uradalmat vásárolt árverésen Podoliában s 
az árt: 990,000 rubelt készt pénzzel fizette  ki. Ab-
ból a körülményből, hogy a jelzálogos adósságokkal 
túlterhelt orosz földbirtokok  nem igen találnak vevőre 
B áron alul kelnek, következtethetni, hogy a tábor-
nok fényes  üzletet csinált. Párában jól tudják, mily ! 
módon tett szert pénzre az uj földesúr.  Egy ismert 
görög bankár által roppant összegű, nem nevére szóló 
török kötvényeket adatott el. A szó teljes értelmében 
va banque-ot játszott ; ha az általa tanácsolt háborút 
a cár meg nem üzeni, sem a tábornok, sem a bankár 
nem fizethették  volna a differentiákat,  Ha a cár moszk-
vai beszédét nem mondja el, mellyel a török kötvé-
nyeknek megadta az utolsó döfést:  Ignatieff  bukott 
ember. Hogy ez ne legyen, de még inkább, hogy gaz-
dagodjék, ezért kellett meglenni a hábounak." 

— Hibaigazítás. V a j na Sándor tanfelügyelő 
jelentésére hozott határozatok 3.) pontjában „előmoz-
dítás helyett „e 1 m o z d i t á s" olvasandó. 

Bécsi tőzsde és pénzek szept. 6. 
5u /0 Metalliques . 64.40 
5"/„ nem. köles. . 66.9U 
1860. államkölcs. 112.— 
Bankrészvények . 865.— 
llitülrészvények . 196 90 
London 119.25 

M. földt.  kötv. . 75.50 
Tem. földt.  kötv. 74.75 
Erd. földt.  kötv . 73.40 
Ezüst 104.45 
CB. kir. arany . . 5.69 
Napoleond'or . . 9.56 

Fele Is szerkesztő: Yecsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

L O T T u U U Z Á S . 
Brünnben szept. 5-én következő szamok 

húzattak ki: 12, 52, 23, 88, 68. 

Dr, Máthé Dénes, 
fogorvos 

jelenleg Brassóban működik ; készit a legújabb 
amerikai módszer szerint egyes fogakat,  légnyo-
matu fogsorokat,  a melyek a célnak tökéletesen 
megfelelnek;  plomberoz odvas fogakat,  a me-
lyek ezáltal tovább nem romlanak és takarit a 
fogakra  nézve annyira ártalmas fogkőtől  meg-
rakodott fogakat. 

Brassóban csak e hó végéig lesz. 1 - 3 

1-3 

A l ó l i r t v o l t b r a s s ó i k e r e s k e d ő , j e l e n l e g b o -
d o l a i l a k ó s , e g y 1 4 é v e s , i r n i o l v a s n i t u -
d ó j ó e r k ö l c s ű f i ú t  v e s z e n f e l  k e r e s k e d é -
s é b e t a n u l ó n a k . 

Minden további értekezés levél által 
történhető. 

Förder Sándor, 
kereskedő. 

1 — 3 Bodoláa  u. p. Prdzsmdr. 

Friss virsli. 
Nagy József  vendéglősnél a „Libutz-

utcában" minden nap friss  és jóizü virsli kap-
ható. 1 — 

Árlejtési hirdetmény 
Az élelmezési szükségletek biztositása vé-

gett az 1877. év november 1-től az 18 78. ok-
tóber 31-ig terjedő időre folyó  évi szeptember 
ben kelt alhaszonbérló feltételek  felett  kibocsá-
tott hirdetmény alapján bizottmányi alkudozás 
fog  megtartatni, még pedig: 

Homród részére állandó kenyér, zab, széna, 
tűzifa,  alom- és ágyszalma és petróleum felett 
szeptember 21-én délelőtt 10 órakor a kőhalmi 
város tanács irodájában. 

Sepsi-Sztgyörgy részére kenyér, zab, szé-
na, tűzifa,  alom- és ágyszalma és petróleum fe-
lett szeptember 19-én délelőtt 10 órakor a sepsi-
szentgyörgyi osztály irodájában. 

Deés részére járandó kenyér, zab, széna, 
tűzifa,  alom- és ágyszalma és petróleum felett 
szeptember 24-én délelőtt 10 órakor a deési 
osztály irodájában. 

S.-Szentgyörgy, szept. 1-én. 
M. kir. állami méntelcd-

2—3 parancsnokság. 

* J L H 0 S é AJLBEHT 
ajánlja a nagyérdemű közönség pártfogásába  az Ő8ZÍ és téli idényre 

is jól berendezett 

férfi  készruha és kelme raktárát 
Valamint eddig, ugy ezután is a legjutányosabb és legjobb 

öltözetekkel szolgál a t. megrendelőknek, melyet számos b e l - és k ü l -
földi  összeköttetéseinél fogva  mások felett  előnyösen teljesíthet. 

Lakása a piacon „Bazár" alatt. 
4-6 

Dr. HANDLER MOR 
orvos-, sebésztndor, szülész és szemész 

gyógyít gyökeresen fényes  és tartós siker biztosítása mellett mindennemű 
titkos betegségeket; 

1) az ÖnfertÖzésnek  minden következményeit, úgymint 
magömléseket 

az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást,  különösen a 

t e h e t e t l e n s é g e t 
(elgyengült férfierőt;) 

2) hugycsőfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) h u g f c s ő s z c í l c t f  l é s e k e t ; 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehéríolyást,  és az onnan eredő 

MAGT A T. A NSAGQT; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket. 
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, éa estve 7 órá ól 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóutcsa 2-ik szám alatt kigyó- és városházuteza. 

sarkán. (Bottenbiller-fóle  házban) L emelet, bemenet a lépcsőn. 
S V Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek megküldetnek. 100 -100 
Nyomatott Fóliák Mórnál Sepsi-özenttrvörevön. 


