
UDVARHELY! 
KÖZMIVELŐDÉSI, KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HETILAP. 

Előfizetési <lij 
vidékre  postán, vagy helyben házhoz hordva  . 

Egész évre 4 frt. 
Fél évre 2 frt. 
Negyed évre 1 frt. 

Egyes szám ára 10 kr. 

Megjelenik minden szombaton este. 

Hl rdelmén yd ij : 
Ötven • centiméternyi területen megférő  hirdetmény ara 

első beigtatáskor 50 krajcár, második beigtatáskor 10 percent, 
harmadik és minden további beiktatásnál 20 percent árleengedés. 

Száz • centiméter területet elfoglaló  hirdetmény ára első 
beigtatáskor 1 frt,  második beigtatáskor 10 percent, harmadik és 
minden további beigtatás alkalmával 20 percent árleengedés. 

Bélyegdij minden beigtatáskor 30 kr. 
Hfellékíetdij  : Százától 1 frt  40 kr. — A dijak előre fizetendők. 

A szerkesztő lakása: 
Botos-utca, ref.  tanári lak, ej> 

Kiadóhivatlj 
Becsek Dániel könyvi 

euelMeéuTp *) 

Előfizetési  felhívás! 
A második félév  közeledése alkalmából 

tisztelettel kérjük lapunk pártolóit előfizetéseik 
megujitására. 

Az előfizetési  mennyiségek lapunk hom-
lokán olvashatók. 

Sz.-Udvarhely, 1877. jun. 15. 
Szakács  Mózes,  Becsek Dániel, 

laptul. és fel.  szerkesztő. kiadó. 

K Ö Z H I Y £ L Ő D É § . 

Az erdélyi reformátusok  egyház-
kerületi közgyűlése. 

Megnyílt máj. 27-én, bezáródott jun. 2-án 
késő este, folyt  tehát a tanácskozás hét egész 
napig, még pedig néhány napon délelőtt és délután. 

Elnöke volt báró Kemény Gábor egyházke-
rületi főgondnok,  az utolsó napon báró Bánffy 
Albert és Zeyk Károly szintén egyházkerületi fő-
gondnokok. 

Az egyházkerületi igazgató tanács által ké-
szített tárgysorozat 40 pontot foglalt  magában. 

Határozatai közül fontosabbak  ezek: 
1. Első napon vasárnap megnyitotta a 100— 

130 tagot számláló gyűlést báró Kemény Gábor 
elnök, megnyitó beszédében idézvén néhai gróf 
Mikó Imrének az 1875-ödiki közgyűlés megnyitása 
alkalmával mondott, s egyházkerületünknek ez 
évtized elejétől háborgó állapotára célzott követ-
kező szavait: 

„ . . . Fájdalommal  kell  tapasztalnunk,  hogy 
meglazult  az összetartás,  bomlásnak  indult  az az 
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A r e m é n y r ő l . 
(Nővéremnek.) 

(Vége.) 

A reménynek édes testvére a hit; s azért 
majdnem elválhatlan tőle. 

Velünk született gyarlóságunkban rejlik oka, 
hogy amit remélünk, annak teljesültét többnyire 
hisszük is, a szónak positiv értelmében, — s meg-
fordítva. 

Teszem föl,  ha valaminek meg nem történ-
tét reméljük: hisszük is többnyire, hogy az csak-
ugyan megtörténni nem fog. 

Hányszor hagy cserben a remény ilyszerü 
föltevésünkben!?  arra éltünk adja meg a keserű 
választ; — elég, hogy reményünk többnyire hi-
tünkkel karöltve jár. Annál szomorúbb, ha csalód-
nunk kell! 

A remény s a hit kölcsönösen támogatják 
egymást. E kettőnek sajátos vegyülése, tulhajtása 
szüli (fellengős  lelkekben) a rajongást; s viszont, 
egyiknek vagy másiknak gyöngülése (gyönge, in-
gatag lelkekben) a lemondást, csüggedést; mely 
lelki állapotok keletkeztének behatóbb fürkészetét 
a lélekbúvárokra bizzuk. 

egyetértés  és  kiálunni  készül  az az ügybuzgalom, 
amely a protestáns  egyházat  alapította  és  eddig 
fenntartotta",  maga részéről is hozzá tévén : 

„ . . . le kell küzdenünk magunkban a gyarló 
embert, hogy érvényre emelkedjék az igaz hazafi, 
egyházunknak igaz liive, az önmagába szálló, tü-
redelmes és megbocsájtani kész keresztyén." 

„A küzdelem nem könnyű, mert önmagunkon 
kell győzedelmeskedni. Ha benne elesnénk: erköl-
csileg semmisülnénk meg; ha győzedelmeskedünk : 
nem lesz vesztes fél,  csak nyerő és az eredmény 
egy szebb jövő biztosítása." 

Az uj lelkészek kibocsátásával kapcsolatos 
isteni tiszteleten prédikált dr. Bartók György nagy-
enyedi lelkész, a többi kathedrai teendőket főt. 
püspökünk végezte szokolt méltósággal, kitűnő 
hatással. Fölavatott, kibocsátott uj lelkész volt hét. 

2. A kerületi gyűlés minden tagját mond-
hatni hónapok óta lázas nyugtalanságban tartotta a 
mandatum-kérdés. Lejárt-e? nem-e? 

E nyugtalanság legalább részben megszűnt 
már a gyűlés második napján hétfőn,  himondván 
a többség titkos szavazat utján, hogy e kérdés 
fölött  napirendre  tér.  Tisza László szerencsés ma-
gyarázata szerint: nem akar a kényes  természetű 
kérdéshez  szólani. 

Már e kérdés tárgyalása alkalmával látszott, 
hogy van az emberekben jó akarat  is és igyekez-
nek magukban a gyarló  embert leküzdeni.  Azon 
törvénymagyarázó későbbi határozat pedig, hogy : 

„Az egyházkerületi képviselők öt polgári évre 
választatnak, mely öt év számíttatik azon polgári 
év első napjától, mely az öt évi cyclusban első és 
tart azon polgári év utolsó napjáig, mely az öt évi 
cyclusban utolsó. Az igazgató tanács kötelessége 

Elég megjegyeznünk, hogy a rajongás, mint 
a csüggedés érzetének tartama és mérve véralka-
tunkban, egyéniségünkben, lelkületünkben hatá-
rozódik. 

Boldogok, akik lemondani tudnak! 
Ugy hisszük, nem tévedünk, ha azon — 

még a psycholog előtt is ép oly megmagyarázhat-
lan, mint rendkívüli — lelki állapotot, mit nyel-
vünkön sejtésnek nevezünk: a remény (hogy ugy 
mondjuk) delejes érzetének kifolyásakép  s ennek 
mintegy csodaszülötteként tekintjük. 

Egyébiránt, talánynak marad ez, mint annyi 
még ! a lélekbúvár előtt . . . 

Vagy nem-e talány az: midőn, a sovárgva 
érző vágyó lélek, lázas izgatottságában, valamely 
rendkívüli — s rá nézt nagy horderejű esemény 
bekövetkeztét: az emberinél több — mintegy lát-
nók! biztonsággal állapítja meg —? 

Mert ily lelki állapotok előálltát (létezését) 
nemhogy tagadhatnék, de sőt történeti tényekkel 
igazolhatjuk! 

Vagy talán, az istenségnek egy-egy titkon 
bennünk lappangó szikrája nyilatkozik e sejtések-
ben olykor? emlékeztetőleg, hogy materialisticus 
irányú századunk anyagelvü törekvéseinek az 
„istenség" eszméjét is vakmerőleg elmosni akaró 
hullámvetései — nem egyebek, mint hitvány bu-
borékok; s mintegy arra utalnak, hogy előbb 

a képviselő-választást a cyclus utolsó éve második 
felében  oly időben elrendelni, hogy a választások 
december l-ig megtartassanak", — a mandatuin-
kérdés keserűségeinek véget vetett, a jövő iránt 
megnyugtatást adott. 

3. Nagy hordereje van a közgyűlés azon ha-
tározatának is, hogy a tiszántúli egyházkerület 
zsinattartási indítványát elfogadta,  s a konventi 
képviselőket meg is választotta, amiut ez köze-
lebbi számunkban közölve van. 

4. Egyházkerületünknek ez idő szerinti szer-
vezetünk értelmében a püspökkel együtt hat fő-
gondnoka van. 

Három főgondnoki  állomás üres lévén, a há-
rom uj főgondnok  megválasztása következő sor-
rendben történt: Zeyk Károly, Tisza László, gróf 
Bánffy  Miklós. 

5. Egyházkerületi életünk kérdései három 
csoportba vonhatók össze, u. m.: egyházi,  iskolai, 
jog- és  vagyonügyi  kérdések. 

Mindhárom kérdés-csoportra vonatkozólag volt 
szerencséje a közgyűlésnek szakjélentéseket  hallani. 

Az elsőt tárgyalta a püspöki jelentés, a má-
sodikat az ideiglenes tanügyi előadó jelentése, a 
harmadiknak vehető a titkár által fölolvasott  igaz-
gató tanácsi jelentés. 

Első eset, hogy tanügyi szakjelentést hallot-
tunk, meg van már téve az intézkedés, hogy ne 
lett légyen utolsó. Mert: 

6. Tanügyi előadót választott a közgyűlés 
Parádi  Kálmán  kolozsvári kollégiumunk egyik 
tanára személyében. E ténynek — hogy t. i. egy-
házkerületünk igazgató tanácsában a tanügyi elő-
adó rendszeresítve van — üdvös következményei 
kimaradhatatlanok. 

önmagunkat s a bennünk és köröttünk létezőket 
tanuljuk ismerni, ahelyett, hogy a megfoghatjan 
eget ostromolnék ! 

De kissé messze is mentünk talán. 
Igen: — van mi bennünk egy titkos, meg-

magyarázhatlan, ismételjük: delejes érzet, melynek 
szülő anyja a remény, — s ez —: a sejtés. 

Ezen érzetről mondja Schiller „Die Hoffnung" 
cimü bölcselet-erkölcstani gyönyörű költeményének 
végsoraiban, hogy: 

„Und was die innere Stimme spricht: 
Das tauscht die hoffende  Seele nicht!" 

E mély értelmű szavak, ugy hisszük, eléggé 
igazolják föntebbi  elméletünket, s nem fogunk 
tárgyhütlenséggel vádoltathatni, ha — a remény-
ről szólván -— a sejtés fogalmát  (mint véle tel-
jesen rokon érzetéét) szintén elméletünk keretébe 
vontuk. 

A sejtés — mondhatni — reményünk hat-
ványozott kiadása; habár tőle egészen sajátszerü-
leg eltérő nyilvánulásban jelentkezik, amellett, 
hogy a csalódás lehetőségét mintegy kizárván, a 
valószínűség határin is átcsapong. 

És most térjünk vissza tárgyunkhoz. 
Remélünk mindnyájan : — a gazda, a honfi, 

a szerelmes, a költő, az áruló, a rab, a száműzött, 
a koldus és király ! S bár csalódtunk, nem egyszer, 
de százszor: reményeinket ismét újra kezdjük; 



KÖZGAZDAISÁ6. 

Alanyok, neinesités és iskolázás. 
(Vége.) 

A s z e m z é s n e k két időszaka van : a korai 
vagy hajtó, ideje junius-julius, az őszi vagy alvó 
augusztus utolsó felében  és szeptemberben történik. 

A szemzés fával  vagy anélkül történik és 
mindakét esetben egészen egyforma  vágással. A 
nemes ágról, melyről szemzeni kell, előbb a lapi-
lcat v. leveleket le kell vágni, de a lapi v. levél 
szára megmaradt; ekkor az ágat ugy kell a te-
nyérbe fektetni,  hogy a vágandó rész a balkéz 
mutatóujján a hegyével a test felé  feküdjék;  most 
'/a centim, a szemen felül  egy egyenes kereszt-
vágás történik az ág közepéig; ezután a szemen 
alul 3 centim, egy hegyesen kezdett (például, mint 
a tollvágásnál) vágás egész fel  a keresztvágásig 
történik, mely által a szem is kivágódik. Most 
már az alanyon is egy keresztvágást kell tenni; 
ettől kezdve a kivágott szemnek tökéletesen meg-
felelő  hosszú vágást kell lefelé  tenni, mely által 
csak a fa  héját szabad keresztül vágni; ez meg-
történvén : a szemzőkésen levő éles csonttal a héj 
annyira megoldódik, hogy a szem alája férjen,  ezt 
jól be kell illeszteni és gyapot- vagy hárssal, nem 
igen szorosan, sünien tekerve bekötni. Vagy fával, 
vagy anélkül szemzeni — egy a műtét! A kü-
lönbség benne, ha fa  nélkül szemzünk, a kivágott 
szemből a fát  eltávolítjuk és igy helyeztetjük be; 
nem gyakorolt kéznek fávali  szemzést ajánlhatok. 
A s z e m z é s t illetőleg, akár fával,  akár anélkül 
— egy a bánásmód; az alanyokra nézve pedig 
annyi különbség, hogy a korai szemzetteknél mi-
helyt két-három levél fejlődött  a szemből, mi há-
rom hét alatt történik; a kötést, a vadhajtásokat 
és a szemen felül  röviflen  a vadonc hegyét le kell 
vágni, mi az alvó vagy őszi szemzésnél tavaszszal 
is megtörténhetik. 

* i * 
Mily fontos  a fiatal  fákat,  még pedig célza-

tosan iskolába nevelni, azt mindenkinek tudnia 
kellene, ki valaha-jó gyümölcsöst plántálni óhajt. 
Meg kell a leendő, vagy már létező gyümölcsös-
kert talaját vizsgálni és az iskolát ily fajtájú  ta-
lajba alakítani. 

Csaknem átalán divatozik a faiskolák  legjobb 
talajbani ültetése; a tulajdonos örvend, ha szép, 
dus növésű oltoványokat nevel, pedig öröme ren-
desen korai. Midőn több évi fáradozásai  után ju-
talmat várna, száz oltoványa közül aligha tizet 
talál, mely él és némileg fizet;  ebből következik 

a gyümölGStenyésztés ellenszenve. Sőt szakemberek 
elegen léteznek, kik kereskedelmi nézetből faisko-
lát nevelnek; minden igyekczetök oda irányul, 
hamar, sok ós szép fákat  előállíthatni; ezfért  ned-
ves, életerős talajt használnak. Pedig jól tudják 
(itten az ol4ováuyok, igaz, szépen fejlődnek),  jól 
tudják, ha egyszer onnan kiássák, eladják, ritka, 
mely megmarad; de a haszonvágy ilyeneknél a 
közérdeket túlszárnyalja, ily egyének mit sem gon-
dolnak a megcsalódottak későbbi véleményével. 

De vannak azonban mások, kik ugyan el-
árusitás végett három-négy fajtájú  talajokban, 
rendszeres iskolákban fákat  nevelnek; és amint 
becsületes embertől máskép várni sem lehetne, a 
vevőtől a beültetendő talaj fokozatát,  minőségét 
a lehetőségig kipuhatolják és oda találó iskolából 
fákat  szolgáltatnak ki; örvendenek nemcsak a 
pénznek saját részökről, de örvendenek a vevő jól 
sikerült és idővel háládatos fáinak  is. 

Akik nincsenek azon helyzetben, hogy olto-
váuy-szükségletöket saját iskolájokból fedezhessék, 
hanem mástól vesznek, vegyenek biztos helyről; 
vegyenek onnan, ahol mindeu talajban megélő fá-
kat találhatnak. Legbiztosabb a téli nemesítés min-
den körülmények között; hogy miért ? megfejtem  : 
Téli nemesítésekhez a vadoncok őszszel ásattak 
erdőből, vagy iskolázott vadoncokból, ezért nem 
lehetnek elkényeztettek; a vadonc tövei csak mo-
hába burkoltak és ily állapotba lesznek nemesítve, 
tehát mindenféle  talajra alkalmasak. A beültetés 
biztos, a gyökérre burkolt moha egészen rajta 
maradván, nyáron nedv-, télen melegtartó; tehát 
biztos az oltoványnak bárhol meghonosulása. De 
hogy mindezen előnyök megmaradjanak, célszerű 
a télen nemesitett fákat  az első reá következő 
őszön megszerezni („mult téli nemesítés" név 
alatt); mert ha egy-két évig nem iskoláztatnak, 
a vevőre nézt mindezen elsorolt előnyök eltűntek. 

Honig  S., 
oki. kertész. 

K Ö Z E G É S Z S É G . 

Egészségügyi apróságok. 
in. 

Fürödhetnek-e  a terhes nők? 
A fürdési  időszak közeledtével vagy talán 

épen beálltával, helyén látom elmondani a fennirt 
kérdésre azt, mit a tudomány és tapasztalat he-
lyesnek talált. 

A fürdés  a test tisztán tartása, vagy vala-

Talán immár csak megérjük, hogy az erdélyi 
reformátusok  iskolaügye sem lesz Csáky szalmája. 

Fontos határozatok keletkeztek kivált a nép-
iskolaügyben, legfontosabb  minden bizonnyal azon 
bizottság  megalkotása,  melynek tiszte az enyedi 
tanítóképezde újjáalakítására vonatkozólag tervet 
adni, népiskoláink számára tantervet és különbféle 
utasításokat dolgozni. E bizottságtól sokat várunk, 
mert tagjai: Gáspár János, Sámi László, Jancsó 
Lajos, Benkő János, Szabó Pál, dr. Kovács Ödön, 
Szász Béla, Parádi Kálmán. 

Középtanodáink ügye is megindul immár. 
7. Szőnyegen volt a nagy-enyedi főtanoda 

rtig^o^gve is. Meg van szüntetve a mezőgazdaság 
~M«--iűiZűlése. Helyébe lép a haszonbér-rendszer. 
Lehet remélleni, hogy ama fejedelmileg  ellátott 
intézet vagyonügye ismét rendbe jön. 

8. Hogy pedig iskoláinknál vagyonügyi  bo-
nyodalmak  többé ne igen forduljanak  elő: ezután 
minden három évben egyszer fő-  és középtanodá-
ink vagyonügyi helyzetét egy az igazgató tanács 
által kinevezendő bizottság fogja  megvizsgálni. Ez 
sem rosz. 

9. A sepsi-szent-györgyi Székely-Mikó-tauoda 
igazgató tanára lett Görög István, okleveles tanár. 

10. Az udvarhelyi kollégium egyik főgond-
noka lett Nagy Lajos eddigi algondnok. 

11. Az udvarhelyi egyházmegyében egyik fő-
gondnok lett br. Kemény Béla, algondnok lett gróf 
Haller János. 

E gondnoki választások egyház- és iskola-
megyénket legközelebbről érdeklik, s nagy örö-
münkre szolgálhat már az is, hogy mindenik vá-
lasztás mondhatni egyhangúlag történt. 

Lehetetlen meg nem említeni kolozsvári egy-
házközségünk azon köszönetet érdemlő eljárását, 
hogy a gyűlési tagok számára egy közebédet ren-
dezett, s ez által is alkalmat nyújtott az egymás-
hoz közeledni hajlandó egyéneknek egymással való 
érintkezésre. 

Általában véve, örömmel jegyezzük föl,  hogy 
az eddig egymással élesen szembe állott kisebbség 
és többség  szóvivő emberei — mert pártról párt-
elv és pártprogramul nélkül beszélni sem lehet — 
egymás iránt több rendben kíméletet, engedékeny-
séget mutattak, s talán lehet reméllenünk, hogy 
végre-valahára leküzdjük magunkban a gyarló 
embert. 

S z a k á c s Mózes. 

mert mint a nagy életbölcsész — Eötvösünk — 
mondja: „a reményekben nincsen visszalépés . . . ! " 
„Célt érünk — vagy nyomorultan veszniiuk kell!" 

A remény — mánia; ezért mondók fönnebb. 
A remény — daemon. 
Csábosán zengi füleidbe  ámitó igéit, s bű-

bájos dalára — mig szemeid elé rózsafátylát  vonja 
— eltompulnak érzékeid; földbegyökerezik  lábad; 
fejed  kábul; ismeretlen kéj fog  el, mely fáj  és 
mégis olyan jól esik; szemeid egy általa „festett 
egekbe" néznek, keresztül ama rózsaszínű fátylon, 
melyen mint valami kaleidoskopon át, igézőbbnek 
látod a világot — győzteseknek eszméidet, rád 
mosolygóknak a soha nem bírhatott lványka hazug 
ujkit, bíbornak koldus-foszlányidat  . . . . ha tudnád, 
hogy mindez bűbáj, káprázat, délibáb, ködfátyol-
kép vagy mindez együtt!.. de te nem tudod; 
mert haliád a syrén tündér-énekét — s veszned 
kell! Oh, ha ilyenkor mint egy rideg kalmár hig-
gadtan eszmélni s emlékezni tudnánk, hogy annyi 
csalódás árán, a történteken okulva, mint egy 
Janus-fő  — mult- s jövőbe látnánk ! . . . 

Aligha nem a reményről gondolkozva zendité 
meg lantját a hajdankor classicus költője: Hora-
tius, midőn egy ihletett percében e remek inte-
lemmel kezdé szép ódáját: 

„Aequam mementó rebus in arduis 
Servare mentem . . . ! " 

Azaz : sokat ne reméljünk egyszerre; de el 
se is csüggedjünk; ez a középút: s azért a leg-
jobb is. 

De hajh, hányszor nem találkozunk éltünk 
folyamában  váratlan, szivrázó eseményekkel, melyek 
leghiggadtabb, legöntudatosabb, legtisztább, leg-
hazafiasabb,  legférfiasabb,  legszentebb számításain-
kat, törekvéseinket — gyanútlan rejtekeikből — 
mint Pandora szelencéjéből a nyomor és pusztulás 
támadva föl  lesújtó villámként zúzzák sem-
mivé, egyszerre — reményeink fölött  —• tévén 
koldusokká testben és lélekben ? ! ? . . . 

Ki tudna parancsolni ilyenkor a szívnek, — 
hogy ne érezze egész veszteségét — ha nem a 
remény — ? Ki tudna parancsolni a körülmények-
nek, az elröpült és soha vissza nem térő időnek 
— ha nem ismét a remény... ez a ledér tündér 
. . . hogy ujolag rászedjen ! 

Méltán kiált föl  a halliatlan Petőfi: 
„Mi a remény ? — 
Förtelmes kéjleány . . . " 

S még egy szót. 
Vannak — fájdalom  — átkosan végzetszerű 

órái, napjai, évei életünknek, hol, mint Aranyunk 
mondja: „izenként zsibbad el érzetünk"; s csaló-
dásaink súlya alatt reményvesztetten roskadunk 

össze, — mint Marius Carthago romjain... s 
lelkünk — önnön képétől elijedten, mint világok 
pusztulását hirdető üstökös, szilaj-eszeveszetten 
rohan az örülés vagy kétségbeesés tátongó örvé-
nyébe, mig összeszorult öklünk az eget fenyeget-
vén, ajkunk görcsös vonaglás közt dühtől tajté-
kozván, lihegve mennydörgi Hamlettel: 

„Akkor nemesb-e a lélek, ha türi 
Balsorsa minden nyűgét, nyilait? 

Va ha kiszáll tenger fájdalma  ellen 
S fegyvert  ragadva véget vet neki ?" 

Talán egy ily végzetes órában irhattta a költő: 
„Aki mindenét elvesztvén 

Reménységet nem talál: 
Annak már az élet szégyen 

S kötelesség — a halál!" 
E sorok irója nem kíván e téren véleményt 

mondani; de cikke befejezéseül  s egyszersmind 
érdekében jónak látja kijelenteni, hogy az itt idé-
zett versszakban előforduló  „minden" szó alatt 
nem hajlandó egyebet — mint minden halandó egye-
düli és legdrágább kincsét —: kizárólag a becsü-
letet érteni; s ily értelemben szívesen alá is irja 
a sorokat; mert: „Éhre verloren — Alles ver-
loren!" S i r ó 



mely betegség enyhítője, vagy utógyógymódja gya-
nánt szokott használtatni. 

Legyen a fürdő  meleg vagy hideg, termé-
szetes édes vizből, vagy ásványosból, vagy épen 
mesterséggel eszközölt anyagokból előállítva, azok 
hatása szerint használata is rendhez kell hogy 
kötve legyen, ha annak jó hatása helyett ellen-
kezőjét nem akarja az egyén elérni. 

Addig is, mig a megyénk területén található 
ásványos fürdőink  és gyógy-ivóforrásaink  hatása 
s azok használati módja felől  egyetmás tapaszta-
latimat sorrendben elmondhatnám, a fürdőben  ülés 
idejéről átalában mondok annyit, hogy meleg für-
dőben egészséges ember ugy mint a beteg haszon-
nal 15—30 percnél többet nem időzhet; hidegben 
pedig csakis addig, mig a testben a fázás  előjelei 
kezdenek mutatkozni. Magától érthető, hogy a 
betegekre nézve a rendelő orvos kell hogy meg-
határozza az egyén- és annak betegségéhez mért 
időtartamot. 

Ha a rendelő vagy házi orvos terjedelmes 
utasítással látta is el betegét, ha a fürdők  haszná-
latát önmaga nem ellenőrizheti, helyesen cselek-
szik a beteg, ha fürdőintézetben  a fürdő  házi or-
vosának előleges tanácsait s utasításait kikéri. 
Aki ezt elmulasztaná, legyen az beteg vagy csak 
szórakozás és üdülésért ott mulató fürdővendég, 
önjóléte ellen hibáznék. 

Egy fontos  és sok aggodalomra okot szolgál-
tató kérdés volt mindig az, ha a terhes nők  édes 
vizii,  ásványos, vagy mesterséges  fürdőt  használhat-
nak-e a magzat  kára és  saját  éltük  és  egészségök 
kockáztatása  nélkül  ? 

Tekintélyes szakemberek mondottak e dolog 
felől  véleményt, melyet dr. Drescher Münchenből 
az alábbiakban összegez: 

1. A terhesség magában nem akadálya annak, 
hogy az áldott állapotban levő nő állapotához mért 
fürdőt  ne használhasson. 

2. A fürdők  természetes és élettani hatása 
épen jótékonyan hat az anyagcsere előmozdítására. 

3. Gyengélkedő állapotú terhes nőknél azok 
okszerű használata csak jót eszközölhet, legfelebb 
a fürdő  minősége- vagy használati módjában lehet 
az ártalom. 

4. A nők idegrendszerében sem található 
olyasmi, mely azt ellenezné, egyetlen lehet a für-
dés iránti ellenszenv. Ha ez nincs, még a gyen-
gült idegrendszerre is javitólag hat a fürdés. 

5. Bővérű, vértorlódásokra hajlammal bíró 
nőknél is, legfelebb  a figyelmet  ki kell ezen kö-
rülményre terjeszteni, s a fürdő  minőségét és hasz-
nálatát ahoz kell alkalmazni. 

6. Félidő előtt vagy után célszerübb-e a für-
dés, az nem jöhet kérdés alá, mert a tapasztalat 
azt igazolja, hogy a hatásra nézve ebben különb-
ség nincsen. 

Mindezekből azon következtetés vonható, 
hogy: egészséges  terhes nők,  bármily  korúak, vagy 
alkotásuak  legyenek,  terhességök  bármely  időszakában 
fürödhetnek,  mert az egészségüknek  nemcsak hogy 
ártani  nem fog,  hanem épen  hasznára válik. 

Gyengélkedők azonban, az egyes betegségi 
esetek tekintetbe vétele mellett, utasítás szerint 
kell hogy a fürdőket  használják, mikor az azoknak 
is bizonyosan hasznot fog  tenni.  L. J. 

L E V E L E Z É S . 
20. sz. 
P. V. Ii. 

Felhívás 
az erdélyrészi  gazdaközönséghez  ! 

A magyar országos központi bizottság idei 
májushó 2-ról kelt felhívásában  az összes hazai 
közönséget figyelmeztette  arra, hogy Magyarország 
részvétele az 1878-ban Parisban megnyílandó köz-
kiállitáson elhatároztatott, valamint azon szem-
pontokra, amelyeknél fogva  hazánk részvétele e 
kiállításon szükségesnek és hasznosnak mutatkozik. 

E felhíváshoz  az alólirt Kolozsvárvidéki bi-
zottság a maga részéről még bátorkodik hozzá-

tenni azt, hogy a párisi közkiállitáson való töme-
ges részvételünk kivált gazdasági  szempontból fe-
lette fontos;  még pedig első sorban a bor, továbbá 
főleg  a gyapjú, valamint gabnánk és  magvaink 
lesznek azon cikkek, melyeket a siker reményével 
fogunk  bemutathatni. 

Legnagyobb fontossággal  borászatunk  illő  kép-
viseltetése  bir, melynek bemutatására épen a jelen 
perc legkedvezőbb, mert Franciaország a 6zőlőtetü 
iszonyú csapásával küzdve, kénytelen lesz a világ-
piacnak tetemes részét odahagyni; mert továbbá 
a francián  kivül legveszélyesebb versenytársunk, 
Németország, a párisi közkiállitásról elmarad; — 
c két körülmény oly fontos  tényező, melynek ügyes 
felhasználása  hazai borászatunknak nemcsak szé-
leskörű ismertetést, de hova-tovább nyereséges ér-
tékesítést, nagymérvű kiviteli kereskedést is biztosit. 

De mig egyrészről eléggé ismeretes az, hogy 
az erdélyrészi bor kitűnő anyagát illetőleg hazánk-
ban majdnem páratlanul áll; ugy másrészt tagad-
hatatlan az, hogy e kiváló anyag kellő feldolgo-
zásában, az okszerű pincekezelésben még nem ér-
tük el azon fokot,  mely annak épségben maradá-
sát és illő áron való elárusitását biztosítaná, mi-
nélfogva  a külföld  silányabb, de kifogástalanul  ke-
zelt bora a mi jobb termékünket nem ritkán hát-
térbe szorítja. 

Hogy tehát e tekintetben is helyünket Pa-
risban méltóan megállhassuk, a kiállításra szánt 
erdélyrészi boroknak központosítását és egyöntetű 
kezelését terveztük, melynek foganatosítására  az 
önként és az ügy érdekében minden dij nélkül 
vállalkozó erdélyi  pinceegylet  Kolozsvárit  a nmlgu 
földmivelés-,  ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
ministerium 147—P. V. K. szám alatt kelt magas 
intézkedésével fel  is hatalmaztatott. 

Felkérjük ennélfogva  az erdélyrészi t. bor-
termelőket, hogy a párisi közkiállitáson boraikkal 
résztvenni szíveskedjenek. A beküldendő bor 2—3 
évesnél fiatalabb  ne legyen, egy-egy fajból  30—GO 
liter (mintegy 3—5 erdei} i veder) lesz a szüksé-
ges kezelés végett az erdélyi pinceegylethez Ko-
lozsvárra beküldendő. Dóráink,  mint  az erdélyi 
borvidék  gyűjteményes  kiállítása,  együttesen  fognak 
ugyan szerepelni,  de  minden  beküldött  bor a ter-
melőnek  saját  neve alatt  lesz  bemutatva,  külön  meg-
bírálva  s esetleg  jutalomra  méltatva.  (Lásd a párisi 
kiállítás általános szabályzatának függelékében  a 
13-ik cikket.) 

Azon t. bortermelők, kik rendszeres és szak-
avatott pincekezeléssél bírnak, a kiállításra szánt 
boraikat palackokban küldhetik be, mely esetben 
minden egyes fajból  G palackot kérünk. A palac-
kok alakjára nézve, ugy a célszerűség, mint az 
egyöntetűség szempontjából, a fehér,  vörös és aszu-
borokat illetőleg az erdélyi pinceegyletnek ismert 
és nála megszerezhető butelliáit kérjük használni. 
A cimirat (etiquette). legyen csinos, de egyszerű; 
több cimirat külön mellékelése azért kívánatos, 
hogy a palack bepiszkolása esetén azt pótolni le-
hessen. Cimirat-mintákra nézve útmutatással ugy 
az alulírott bizottság, mint az erdélyi pinceegylet 
szives készséggel szolgál; valamint ezen utóbbi el-
vállalja annak idején a hordós boroknak palackra 
fejtéséről,  a palackok kellő bedugaszolásáról és 
légmentes elzárásáról is akként gondoskodni, hogy 
a bor minden bajtól mentve maradjon. 

A Párisba szánt összes kiállitmányok és igy 
természetesen a borok is, előzetesen itthon fognak 
megbiráltatni. E bírálat részletei még eddig meg-
állapítva ugyan nincsenek, de mindenesetre gon-
doskodva lesz arról, hogy legavatottabb szakférfi-
aink szigorú  és  névtelen  bírálat alá vonják ezen 
borokat, nehogy valamely, a leggondosabb kezelés 
dacára sem oda illő termék borászatunknak mind-
inkább terjedő és féltve  őrizendő jó hírnevére ho-
mályt vessen és ez által nem csak az egész gyűj-
teményes kiállítás sikerét apassza, hanem még az 
óhajtva várt kereskedelmi összeköttetések létre-
jöttének is akadályul szolgáljon. Ez okból kérlel-
hetetlen szigorral kell eljárnunk, mert itt már 
nem az egyesnek, hauem az országrésznek érdeke 

forog  szóban és épen ennek megóvásában s érvé-
nyesítésében áll a párisi közkiállitásnak közvetlen 
haszna és jelentősége! 

Minden egyes beküldött borfajhoz  egy jegy-
zék lesz csatolandó, mely a beküldő nevén és la-
kásán kivül a szőlő megnevezését, a termőtalaj 
minőségét, fekvését,  magasságát, a szüret idejét, 
a termelés jelentőségét, az e célra használt terület 
kiterjedését és a holdankenti hozamot, valamint a 
mustnak 10 évi átlagos piaci árát és végre a leg-
közelebbi vasúti állomás megnevezését tartalmazza. 
A szesz- és savtartalom minden egyes borra nézve 
itt Kolozsvárit fog  annak idején meghatároztatni. 

A gyapjút  illetőleg sürgősen felkérjük  t. ju-
hos gazdáinkat, hogy nyájaik kiválóbb állataiból 
kettőt kiszemelve, az egyiknek egész bundáját 
mosatlanul, a másikat pedig mosva a kiállításra 
bejelenteni s fenntartani  szíveskedjenek. Oly t. 
gazdatársaknak, kik fajtára  vagy szinre nézve kü-
lönböző juhokat tenyésztenek, természetesen tet-
szésükben álland, mindezen változványokat bemu-
tatni. Ezenkívül juhbőrök is kiállíthatok és szin-
tén egészben lesznek bemutatandók. Ugy a gyap-
júhoz, mint a bőrhez jegyzék lesz melléklendő, 
mely ki kell hogy mutassa az állat súlyát, korát, 
nemét és faját,  melyről a gyapjú vagy bőr szár-
mazott, a kiállító által évenként termelt gyapju-
mennyiséget, a gyapjú 10 évi átlagos árát, a nyáj-
nak közép létszámát, a talaj természetét és végro 
a rendelkezésre álló legelő terjedelmét. 

A mezei és  kerti  terményeket  illetőleg bátrak 
vagyunk megjegyezni, hogy a kiállításra nem csak 
azon termékek küldendők, melyek a kereskedelmi 
forgalomnak  tárgyát képezik, hanem teljes növény-
példányok is, gyökerestől, szárastól, leveleivel és 
gyümölcseivel vagy kalászaival együtt, ugy hogy 
felismerhető  legyen a növény tenyészeti ereje, az 
általa képzett válfaj  és ezen válfajnak  egy adott 
talajban való fejlődési  módja. 

A magvakhoz jól kezelt száraz mustrák csa-
tolandók elegendő mennyiségben. És pedig a ga-
bonanemüekhez : egy kis kéve szárakkal, kalászok-
kal és gyökerekkel együtt; a rostnövényekhez: 
azon növény teljes szára, melyből vétettek; az 
olajos növényekhez: a magvak vagy gyümölcsök 
példányai, valamint a növények is, melyekből az 
olaj nyeretik. 

Minden magmustrából legalább 10 liter (7 
kupa) lesz küldendő. 

A beküldött mustrához egy jegyzék csato-
landó, mely a termelő nevén és lakásán kivül a 
termény középsulyát, a termőtalaj minőségét, fek-
vését, magasságát, a vetés és aratás idejét, a ter-
melés jelentőségét, az e célra használt terület ki-
terjedését és a holdankénti hozamot, valamint a 
10 évi átlagos piaci árát tartalmazza. 

Ezen felsoroltakon  kivül más mezei, kerti, 
állati termékek, szeszek, serek, liqueurök, konyhai 
készítmények, háztartási és általában gazdasági 
eszközök és gépek, sat. sat. bejelentését köszönet-
tel fogadjuk  és azokra nézve a bővebb felvilágo-
sítást készséggel megadjuk. 

Hogy hazai gazdaközönségünket a párisi 
közkiállitás iránti részvétre minél inkább buz-
dítsa, alulirt bizottság még azon áldozattól sem 
riadt vissza, hogy ez érdekben Eőry Tivadar, Fe-
kete Pál és Gamauf  Vilmos urak személyeikben 
külön küldötteket utaztasson, kik, amennyire le-
hetséges, a t. termelő urakat személyesen felke-
resni s nékiek a minden néven nevezendő felvilá-
gosítást és segédkezést megadui, különösen pedig 
a csatolandó jegyzékeket ott a helyszínén kitöl-
teni fogják.  Miután azonban ugy az idő rövidsége, 
mint az utaztatás költséges volta nem fogja  meg-
engedni, hogy küldötteink mindenütt megfordul-
hassanak, szívesen kérjük a kiállítani szándékozó, 
de személyesen fel  nem kereshetett t. gazdatársa-
kat, hogy becses bejelentéseiket akár közvetlenül 
hozzánk, akár pedig a kolozsvári kereskedelmi 
s iparkamara területén megalakult déési, beszter-
cei, szász-régeni, maros-vásárhelyi, dicső-szent-már-
toni, tordai, gyula-fehérvári,  szamos-ujvári és nagy-



enyedi kiállítási albizottságok egyikéhez mielébb 
beküldeni ne terheltessenek. 

Miután a párisi közkiállitás érdekében folyó 
levelezések és küldemények portómentesek, felké-
retnek a t. felek,  hogy amennyiben ezen kedvez-
ményt igénybe venni óhajtják, akár ezen alulírott 
bizottsághoz, akár a felsorolt  albizottságokhoz in-
tézendő leveleiket, a küldő minőségének megjele-
lésével és „Hivatalos  felszólítás  folytán"  megjegy-
zéssel lássák el. 

A párisi közkiállitás Kolozsvárvidéki bizottsága: 
Kolozsvártt, 1877. junius 5-én. 

TISZA LÁSZLÓ, GAMAUF VILMOS, 
osztály-elnök. titkár. 

Sz.-Udvarhely, jun. 11. 
Tegnap tartotta meg a helybeli jótékony nő-

egylet a Sósfürdő  helyiségében tűzijátékkal és tánc-
cal egybekötött nyári mulatságát. 

Ha e nyári mulatságról előrebocsátottuk, 
hogy azt a tevékeny és fáradhatatlan  jótékony 
nőegylet rendezte, mely Ugrón Lázárné ő mlga és 
özv. Lakatos Jánosné ő nga tapintatos és buzgó 
vezetése alatt oly sok szép sikerrel működik, — 
kimondottuk egyszersmind azt is, hogy az fénye-
sen sikerült minden tekintetben, mert nemcsak a 
bevétel összege bőven fedezte  a kiadásokat és a 
szegények segélyezésére jelentékeny összeg mara-
dott meg (a cél ez volt), hanem a résztvevő nagy 
közönség is igen-igen jól mulatott. De meg is 
szoktuk, hogy a nőegyletnek, bármibe kezdjen, 
minden szokott és pedig igen kedvezően sikerülni. 
Mondanunk sem kell, hogy a bölcs és ügyes veze-
tésen kivül, ezt a buzgó egyleti tagoknak is lehet 
köszönni. Ez alkalommal ugy vettük észre, hogy 
Kovács Jánosné ő nga volt a rendező bizottság 
vezetője és segédkeztek neki özv. Korondi Mózes-
né, Kassay Lászlóné, ifj.  Szakács Imréné és Ma-
darász Véri. 

Mind a férfi-,  mind a nővilágból igen számo-
san jelentek meg. A vigadók közt láttuk a kitűnő 
Mátrai-müvészpárt. A szomszédfalvakról  is sokan 
jöttek, s a kedélyes mulatozás a legfelsőbb  fokra 
emelkedett. Több szép ismeretlen nőt is láttunk 
városi szépeink mellett. Hosszú sor lenne minde-
nik szépségnek nevét fölsorolni.  Nem is fogunk 
hozzá, nehogy valakit tévedésből mellőzve, figyel-
metlennek láttassunk. Az első „százszorszép" vi-
rágot is láttuk az idén egy kedves fiatal  leány 
személyében. Hogy ki volt — nem nevezzük meg; 
ő tudja, s ez nekünk elég; mások pedig ne ve-
gyék tőlünk rosz neven, ha levelezői szabadságun-
kat ennek fölemlitésére  használjuk fel.  A levelező 
is csak ember. 

A rendező bizottság által nyújtott gyönyörű 
tűzijátékban az egész közönség igen nagy élveze-
tet talált. 

Csak egy egyszerű megjegyzést engedjen koc-
káztatnom a t. jótékony nőegylet. Több oldalról 
hallottam azon megjegyzést és magam is osztom 
e nézetet, hogy sokkal célirányosabb volna, ha a 
t. jótékony nőegylet inkább pénztára javára jöve-
delmeztetné az általa rendezett mulatságokat és 
társas összejöveteleket, mint a szegények közti ki-
osztásra. Alig jut egy forint  egy-egy szegénynek 
az ily jövedelmekből, mig ellenben, ha a pénztár 
gyarapodnék, nagyobb szabású célokat mozdíthatna 
elő a t. jótékony nőegylet. Erről különben más 
alkalommal majd többet is mond Csicseralji. 

Sz.-Udvarhely, jun. 13. 
Mátrai B. Béla nejével, a kolozsvári nemzeti 

színháztól, szerencséltetvén székelyföldi  körutazá-
sában városunkat, f.  hó 9-én és 12-én este tar-
totta meg minden tekintetben fényesen  sikerült 
előadásait és pedig az elsőt, amint már e lapok-
ban jelezve is volt, a reáliskola s a másodikat a 
nőegylet javára. 

9-én előadatott egy „Jer ide!" cimü dramo-
lett 1 felvonásban;  irta W. Gy., fordította  Mátrai 

Béla. Ezt követte: „A holló" Poe Edgarnak is-
meretes kitűnő költeménye, Szász Károly fordítá-
sában; szavalta Mátrai B. Végül jött: „A cseléd-
csinek" bohózatos vígjáték 1 felv.,  irta Decour-
celle, fordította  Szerdahelyi Kálmán. 

12-én előadatott: „Macbeth" Shakespeare 
tragoediájából egy pár jelenet (a király-gyilkolás), 
követvén ezt „A fülemile"  Arany Jánosnak ismert 
szép költeménye, szavalva Mátrai B. által és be-
fejezvén  Fredro Sándornak az „Érettségi vizsga 
után" cimü 1 felv.  vígjátéka, Radnótfáy  Sámuel 
fordításában. 

E két előadás alkalmával meggyőződtünk 
arról, hogy közönségünk a művészet iránt határo-
zott érzékkel bir. Nemcsak a néha-néha föllépő 
műkedvelőket pártfogolja,  hanem, ha művészek hi-
vatkoznak rá, akkor sem marad hátra. Mindkét 
este igen nagy és szép közönség gyűlt össze. Ami 
pedig az előadásokat illeti, volt is miben gyönyör-
ködni. Mátrai az alakító művészetnek különbféle 
színeiben mutatta be magát; tehát több oldalról 
tájékoztatta magát, illetőleg tehetségei és képzett-
sége iránt a közönséget. Mondanunk sem kell, 
hogy szereplései minden tekintetben kitűnőek vol-
tak. Ha őt a hazai művészet terén már elismert 
neve előre nem ajánlja és hire meg nem előzi, 
akkor is kitűnő művészetével csak jött, látott és 
győzött volna. Igazán művészi alakító tehetségével 
elragadta a műértő közönséget. Különösen a víg-
játékokban felmutatott  alakjai maradnak sokáig 
emlékezetünkben. A furfangos  Jáuos ur inasa a 
„Cselédcsinek"-ben és az „érettségi vizsgát" már 
kiállott Adolf  ur felülmúlhatatlan  alakitások vol-
tak, minőt közönségünk Udvarhelyit régóta nem 
élvezett. Nem is maradt el a sürü taps, sok kihí-
vás és virágbokréta. 

Sietünk kijelenteni azt, hogy ez estélyek si-
kereiben Mátrainé asszonynak igen sok része vau. 
Kedves és értelmes játékával, ha nem is emelke-
dik a művészetben oly magasan járó férje  mellé, 
de mindig kedvence tudna lenni közönségünknek, 
ő is a vígjátékokban inkább otthonos; de mái-
első fölléptével,  a „Jer idei" cimü dramolettben is, 
meghódította közönségünket. Fölösleges is tán mon-
danunk, hogy férjével  egyenlő mértékben aratta a 
tapsokat, nyerte a virágbokrétákat és részesült 
kihívásokban. 

Afelett  kiválólag örvendünk, hogy Mátrai is 
meg van elégedve az ei'edménynyel. Erre mutat 
legalább az, hogy még egy előadás rendezésére 
vállalkozott. Szombaton, azaz f.  hó 16-án ismétli 
a „Cselédcsinek"-et és azonkívül előadja — szóbeli 
kijelentése szerint — „A feleségem"  cimü vígjá-
tékot. Élvezettel nézünk azon est elébe is. Amint 
hisszük, közönségünk sietni fog,  hogy az eddig 
jótékony célra müködött£müvészpárt bőven jutal-
mazza. x x x . 

K t L Ö K F É L É K . 

— Hazánk e héten is élvezte az áldásos bé-
két, habár neve — fegyveres  béke. 

— Képviselőházunk megkezdette ugyan tanács-
kozásait, de az Ausztriával létesítendő kiegyezés 
aligha el nem marad — őszre. 

— A panszlavismus boldogító kezének ujjai 
kezdenek mutatkozni hazánk némely vidékein is. 
Ugocsamegyében — hir szerint — orosz papok 
gyűléseznek, tedeumoznak. Oláh hazánkfiai  F o g a-
r a s b a n titkos komitét alkottak, s fegyverképes 
ifjakat  szállítnak Oláliországba, sat. sat. 

— A csatatérek közül e héten sincs az Alduna 
mellett egyéb hir, mint az, hogy az oroszokat bi-
zonyos, Dunán átkelési kísérlet alkalmával ismét 
visszaverték a törökök. A kaukázusi csatatéren 
megakadt a muszkák szerencséjének szekere, mert 
a törökök kezdik magukat összeszedni. Montene-
gróban pedig épen fényes  diadalokat nyertek e 
héten, három irányban támadván meg egyszerre 
a csernagorcokat, s kivált egy ö t v e n ö t ó rá ig 
tartott ütközetben tönkre vervén a győzhetetlen 
hegyi lakosokat. 

— A párisi kiállítás magyar országos bizott-
sága a bejelentési határidőt közkívánatra julius 
15-re halasztotta. 

— Királyunk ő felsége  dr. Haynald Lajos ka-
locsai érseknek a Szent-István-rend nagykeresztjét 
adományozta. 

= Nyilvános köszönetet mond a helybeli jóté-
kony nőegyesület f.  év junius 10-ediki nyári mu-
latságának rendező bizottsága tekintetes Fanko-
v ich Gyula főreáliskolai  tanár urnák azért, 
hogy az ekkorra tervezett tűzijáték rendezését, 
fölkérés  folytán,  szívesen elvállalta s az esős idő 
dacára is, az egybegyűlt közönségnek ez által is 

egy kellemes órát szerezni szíveskedett. Sz.-Udvar-
liely, 1877. jun. 15. Kovács Jánosné, r. b. f.  Özv. 
Korondi Mózesné, Daróci Jánosné, Madarász Vero-
nika, Kassai Lászlóné, ifj.  Szakács Imréné. 

= Nyilvános köszönet. Mátrai B. Béla ur 22 
frt  7-1 krnyi összeggel gyarapította a főreáliskolai 
zenekar pénzalapját, mely összeg az általa f.  hó 
9-edikén rendezett színi előadás kimutatott tiszta 
jövedelmének fele  része; e nagylelkű adományért 
köszönetet mond Suppan Vilmos, a főreáliskolai 
zenekar felügyelője. 

X Előző számunkban tett igéretünkhez képest 
tudatjuk olvasóinkkal, hogy a székely művelődési 
és közgazdasági egylet udvarhelymegyei vidéki tag-
jainak alakuló közgyűlése f.  juniushó 5-én miké-
pen folyt  le. E közgyűlésen az egyletnek Udvar-
helyinegyében levő 35 tagja közül alig jelentek 
meg és pedig nagyrészt a helybeliek közül — 9-en. 
Két egyén, névszerint Szakács Mózes tanár és dr. 
Nagy Sámuel ez alkalommal iratkoztak be az egy-
let tagjai közé. A fölvett  jegyzőkönyv szerint 
1. Dr. Török Albert alispán előterjesztette, hogy 
az egylet budapesti központi választmányának fel-
hívása folytán  liivta össze az udvarlielymegyei ta-
gokat, az alapszabályok 17. §. értelmében leendő 
megalakulás végett. Tudomásul vétetett. 2. Ugyan-
csak ő fölhívta  a megjelent tagokat, hogy a vidéki 
választmányt válasszák meg. Megválasztattak, a 
lehetőségig tekintettel arra, hogy a tagok helyben-
lakók legyenek : Ugrón Gábor, Kozma Ferenc, dr. 
Török Albert, Kassai F. József,  Benkő Gyula, Ja-
kab Gyula, Raffay  Károly, Kénosy Béla és Szakács 
Mózes. 3. A vidéki választmány tiszti karát kö-
vetkezőleg alakította meg: elnök lett Ugrón Gá-
bor, alelnök Kozma Ferenc, jegyző Benkő Gyula 
és pénztárnok Szakács Mózes. 4. Az eddig kelet-
kezett iratok átadattak a jegyzőnek. 5. Török Sá-
muel egyleti tag egy évre szóló 5 frt  tagsági dijat 
időközben az alispáunak lefizetvén,  az átadatott a 
pénztárnoknak. G. Elnök megbízatott, hogy a tag-
sági dijaknak mielőbbi befolyása  iránt intézkedjék. 
7. Felvétetvén azon kérdés, hogy mikép lehetne 
eszközölni, hogy a megyében az egylet tagjai sza-
porodjanak, inditványoztatott és ennek folytán  el is 
határoztatott, hogy e célból tartassák f.  é. augusz-
tus havában egy közgyűlés, melyre tagokon kivül 
még más érdeklődök is meghivatnának, s e köz-
gyűlés köttessék össze egy felolvasásokkal  és hang-
versenynyel párosult táncmulatsággal, mely köz-
gyűlés által a nagyobb mérvű érdekeltség fölkel-
tetvén, a tagok számának emeléséről beható ta-
nácskozás tartatnék. A közgyűlésnek a határozat 
értelmében leendő megtartásával elnök és a vá-
lasztmány bízatott meg. 

= A sz.-udvarhelyi róm. katb. főgymnasium 
folyó  évi vizsgálatainak rendje: Junius 18-án a 
VII. oszt. a hittan-, bölcsészet- és történelemből, 
a 7. oszt. tantermében; a VI. oszt. a magyar, la-
tin és görög nyelvből, a 8. oszt. tantermében; az 
V. oszt. a természetrajz, számtan, mennyiség- és 
természettani földrajzból,  a rajzteremben. 19-én a 
IV. oszt. a hittan- és történelemből, a 7. oszt. 
tantermében; a III. oszt. a természettan- és szám-
tanból, a 8. oszt. tantermében; a II. oszt. a hit-
tan-, latin és magyar nyelvből, a rajzteremben. 
20-án az I. oszt. a hittan-, latin és magyar nyelv-
ből, a rajzteremben; a VII. oszt. a magyar, latin, 
görög és'német nyelvből, a 8. oszt. tantermében; 
a IV. oszt. a magyar, latin és német nyelvből, a 
7. oszt. tantermében. 21-én a VI. oszt. a hittan-, 
történelem- és német nyelvből, a 8. oszt. tanter-
mében ; a III. oszt. a hittan-, történelem- és föld-
rajzból, a rajzteremben. 22-én az V. oszt. a hit-
tan-, történelein- és német nyelvből, a rajzterem-
ben; a VII. oszt. a természettan- és számtanból, 
a 8. oszt. tantermében. 23-án a III. oszt. a ma-
gyar, latin és német nyelvből, a rajzteremben; a 
VI. oszt. a természetrajz- és számtanból, a 8. oszt. 
tantermében. 25-én a IV. oszt. a vegytan- és szám-
tanból, a 8. oszt. tantermében; az V. oszt. a ma-
gyar, latin és görög nyelvből, a rajzteremben. 26-án 
az I. oszt. a földrajz-,  természetrajz- és számtan-
ból, a rajzteremben; a II. oszt. a természetrajz-, 
számtan- és földrajzból,  a 8. oszt. tantermében. 
28-án délutáni 5 órakor az I—VII. oszt. a torná-
ból, a tornászati helyiségen. 29-én délelőtt 8 óra-
kor hálaadó istenitisztelet, 9 órakor zárünnepély 
a rajzteremben. — J e g y z e t . A vizsgálatok na-
ponként reggeli 7 órakor kezdetnek meg és azok 
alatt az ifjúság  rajz- és írásművei közszemlére ki-
tétetaek. A fennirt  vizsgálatokra a t. c. szülőket 
s a tanügy barátait tisztelettel meghívja Sz.-Ud-
varhelytt, 1877. junius 10-én a főgymnas ium 
i g a z g a t ó s á g a . 

Laptulajdonos és felelős  szerkesztő: Szakács Mózes. 
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