
f)  pont alatti különböző gyárak belszerkezete-
nek állapoti konstatálása nagyon relatív, ennél- _ 
fogva  egy gyár berendezés'hez szükséges összeg-
nek fele  körülbelől megfe'.el  az illető szerkezetek 
elhasznált mivoltának. 

g) pont alatt a házi állat ha nem ég el egé-
szen, hanem csak például annak következtében el-
hull : bőrének ára pótoltatik csak a marha teljes 
áráig. 

Ad n) Oly tárgyak, a melyek absolute nem 
megbecsülhetők, tekintetbe se vétethetnek. 

Ad 12. és íj) Az elsőfokú  bizottság eljárása, 
melyben felveendő  volt a lakosság buzdítása te-
kintetéből a jutalmazás, de fel  a büntetés is, mert 
tapasztalatból ismerjük azon indolentiát, melylyel 
tüzeseteknél^ nép áll és segédkezés helyett tátong. 

Ad 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23) A fel-
lebbezési forumoknak  olyan berendezése, mely leg-
igazságosabban ós mégis gyorsan s a törvényes 
intézmények megtartásával történik. 

Ad 23) A számadások mindenesetre a törvény 
értelmében is a közgyűlést illeti ós ez határozza 
meg, hogy például a jövő évre készletbe vett 40 
ezer forintból  ha elkelt 30 ezer forint,  újból is 30 
ezeret kíván kiróni, vagy csak annyit, mennyi az 
első év szükségletéhez arányosítva elégnek mutat-
kozik, t. i. 20 ezeret. — De továbbá, ha nagyobb 
mérvű károsodásokat kellene pótolni mint 40 ezer, 
— ezt csak kölcsönnel lehetett s ennek fedezése  a 
közgyűlés kötelessége. 

Hogy a takarékpénztári kamatokból a becs-
lési költségek fedeztessenek  s a megmaradt, mint 
külön tartalékösszeg növehessék : ennek célja az 
volna, hogy ezen tartaléktöke idő multával fedezze 
az egész szükségletet s ne legyen szükség pót-
adóra. 

Ad 24) A visszaélések szigorú megbüntetése 
a közérdek szentsége iránti tiszteletet is paran-
csolja. 

Horváth László. 

Haromsaökmegye közigazgatási bi-
zottságának gyülóse 1878. nov. 10-én. 

Tekintetes közigazgatási bizottság 1 
E megye tanügyi mozgalmait illetőleg jelen 

alkalommal a következőkről van szerencsém jelen-
tést tenni: 

Lege'lső helyen is sajnálattal kell felemlítenem 
miszerint a közigazgatási bizottság idei junius hó 
4 röl 336. sz. a. kibocsátolt az iránti rendeletének, 
hogy a megye területén lévő tanköteles növendé-
kek az illető községi elöljáróságok által a mult 
1877. évi 917. sz. alatt kelt utasítás gondos szem 
előtt tartása és az ismételten kiadott minta szerint 
a tanév megkezdése előtt két hóval pontosan ösz-
szeirassanak s ide beterjesztessenek, csak részben 
tétetett elég, a mennyiben a már beterjesztett ki-
mutatások jelentékeny rósze hiányosan s e vonat-
kozó utasítás és kiadott minta annyira figyelmen 
kivül hagyásával küldetett be, hogy azoknak [kel-
lő kiigazítás, illetőleg kiegészítés végetti vissza-
származtatása kerülhetetlen szükséggé vált. Azon 
községek száma, melyekből ily kiegészítést igénylő 
kimutatások érkeztek be : 33-ra megy, mely szám-
ból a miklósvári szolgabírói járásra 3, a sepsi alsó 
járásra 10, a sepsi felső  járásra 8, a kézdi alsó já-
rásra 5, a kézdi felső  járásra 7 község esik, mig 
másfelől  Bereck és Kézdi-Vásárhely  városok elöl-
járósága mindez ideig — noha ez iránt tanfelügye-
lői uton már szorgalmazva is volt — semmi kimu-
tatást nem küldött be. mely körülmény a megyei 
tankötelesek összes létszámáról tüzetes előterjesz-
tést a jelen ülésen lehetlenné tette, de különben 
is nem kis mérvben zsibbasztja a pontos iskolába 
járás ellenőrzését, mely oknál fogva  az érdeklett 
községek elöljáróságaik utasitandók lennéne't, hogy 
e nemű kötelességök teljesítésében több tevékeny-
séget s kielégítőbb figyelmet  igyekezzenek ki-
fejteni.  A népiskolai rendes tanítások megkezdését 
illetőleg hasonlólag jelentenem kell, miszerint a 
szabályszerű iskolába járás e tanévbsn septemberhó-
ban csak kevés helytt kezdődhetett meg; a meg-
késett mezei munka miatt a tankötelesek iskolába 
feladása  több községben csak október hó folyamá 
ban, sőt némely helyeken csak is jelen november 
hó kezdetén volt eszközölhető. 

Végül egy incidens esetből cz évi september 
28-áról a népiskolai törvény i38-ik g-ának miképi 
értelmezése iránt a községi népiskolai tanerők élet-
hossziglan leendő választását illetőleg vallás- és 
közoktatási ni. kir. miniszter ur ő nagyméltóságá-
hoz — szemben azon állítással, hogy a községi 
népiskolatanitók próbaidőre, azaz tetszés szerinti 
ideiglenességgel is választathatnak — felterjesztés 
tététvén, ő nagyméltósága e megye tanfelügyelő-
jéhez l e g k ö z e l e b b leküldött magas ren-
deletében kijelenteni méltóztatott, miszerint, tekin-
tettel a hitfelekezeti  és állami iskoláknál fenn  álló 
gyakorlatra, nincs kifogása  az ellen, hogy a köz-
ségi iskolatanitók is próbaévre, tehát ideiglenes 
minőségben választathassanak, de ezen engedményt 
az illető iskolai hatóságok ellenőrző befolyásának 
határozott körvonalazása mellett szükségesnek látta 
oly feltételekhez  kötni, melyek a visszaélések meg-
gátllsát, a törvény vonatkozó határozmányainak 
tiszteletben tartását, nem különben a tanitók jogos 
érdekeinek megóvását teljesen biztosítják. 

Vajna J>ámlor, 
kir tanfelügyelő. 

E tudomásul vett jelentés zárpontja a nép-
oktatási törvény egyik legsarkalatosabb §-ánali 
miképi végrehajtására vonatkozván, a maga helyén 
lévőnek véljük vallás- és közoktatási miniszter ur 
által e kérdés érdemében jelen november hó 2-ról 
2Ó019 szám alatt kelt magas rendelet tartalmából 
közre adni azon szabálypontokat, melyek a népis-
kolatanitók próbaidőre alkalmazásánál jövőben szem 
előtt tartandók: 

a) A próbaév tartamát illetőleg a tanitói pá-
lyán már három éven át sikerrel működött oklev. 
tanítóra nézve egy év-, a tanitói tisztséget legalább 
három éven át nem viselt oklev., avagy a tanké-
pesitő vizsgálat egy év lefolyása  alatt leendő le-
tételének kötelezettsége mellett alkalmazott nem 
okleveles tanítóra nézve pedig három év lehet a 
maximum. 

b) A próbaidőre alkalmazott tanítók válasz-
tására nézve is a polg. közs. iskolaszékek számára 
1876 évi septemoer 2-án kibocsátott min. utasítás 
18. §-a irányadó. 

c) A próbaidő alatt az ideiglenes tanitó a tan-
felügyelőnek  és az iskolaszéknek különös felügye-
leti tárgyát képezi. A próbaidőre választott tanitó 
előmenetelét és az az által az év folyamában  tel-
jesített oktatási működés eredményét az iskolaszék 
egy a tanfelügyelő,  avagy helyettese elnöklete alatt 
tartandó ülésbűn constatálja. 

d) Az iskolaszék a próbaidő letelte után in-
dokolt előterjesztést (tesz a közig, bizottsághoz az 
ideiglenesen alkalmazott tanitó véglegesítése va^y 
elbocsátása tárgyában," mire a közig, bizottság a 
véglegesítést vagy elbocsáttatást határozatilag ki-
mondja s a szabályszerű felebbezési  jog épségben 
tartása mellett elhatározásáról az iskolaszéket ér-
tesiti. 

e) Ha az ideiglenesen alkalmazott tanitó a 
tanév közben alkalmasnak nem találtatik, az isko-
laszék annak elboesáttatását a közig, bizottságnál 
a szabályszerű próbaidőn belől is szorgalmazhatja, 
sőt szorgalmazni köteles. 

VIDÉKI ÉLET. 
A kéztli-vásárholyi kiállítás. 

Tekintetes szerkesztő úr! 
Midőn a Kézdi-Vásárhelytt  fosyó  övi október 

hó 20-án megnyitott és 30-án bezárt „gazdasszonyi, 
ipari és termény" kiállításon jutalmat és dicsérő 
oklevelet nyert t. kiállítók névsorát tisztelettel 
közöljük, egyszersmind megjegyezzük, hogy a ki-
állítást rendező bizottság bíráló tagokul felkérte 
volt: mélt. özv, Cserey Jánosné; mélt. Pócsa Já-
nosné és dr. Sinkovics Ignácznő jurnőlcet, nemkü-
lönben törvényszéki elnök mélt. Dónáth József, 
Székely János kiállítási biz. elnököt, e S. Sztgyör-
gyön megjelenő lap t. szerkesztőjét és Schnell 
kir. mérnök urat. Az igen tisztelt felkért  -k közül 
Sinkovicsné ő méltósága és a t. szerkesztő urakon 
kivü részt vettek a bírálatban nevezettek mind-
nyájan s jutalmakat és dicserő okleveleket követ-
kező t. kiállítóknak Ítéltek oda ; 

A sepsi-szentgyörgyi szövődének szövészeti 
munkákért 1 drb 10 frankos  arany, k.-vásárhelyi 
szűcs Nagy Jánosnak szép szőnyegért 1 drb 5 fran-
kos arany, kézdi-vásárhelyi Molnár Jónásnak mű-
malmi lisztek és gabonáért 1 drb tallér, a sepsi-
szentgyörgyi szövődi kendőkötési osztályának di-
csérő oklevél, a kézdi-vásárhelyi árvaleány nevelő-
intézet kendőkötésért dicsérő oklevél, k.-vásárhelyi 
Jó Mária urnő kendőkötésért dicsérő oklevél, (s.-
szentgyörgyi Fejér Miklós asztalos mümunkáért 
dicsérő oklevél, kézdi-vásárhelyi Szabó Sámuelnek 
lakatos-munkáért dicsérő oklevél, a k.-vásárhelyi 
felső-népiskola  növendékei kefekötés  és kosárfoná-
sért dicsérő oklevél, a kézdi-vásárhelyi felső-népis-
kola növendékei a kiállított müfaragászati  tárgya-
kórt 1 drb 10 frankos  arany, egy .kézdi-vásárhelyi 
felső  népiskolai növendék külön kiállított rajzaiért 
1 drb 5 frankos  arany, a kantai róm. kath. gymn. 
rajzokért egy Jtallér, kézdi-vásárhelyi fényképész 
Molnár István fényképekért  dicsirő ok'evél, dal-
noki Gál Zsigmond tengeriért és szép veteményért 
dicsérő oklevél, kézdi-vásárhelyi Nagy Dániel nyug. 
őrnagy K.-Vásárhelytt  termesztett szőlőért és szép 
gyümölcsért, barátosi Bibó József  nyers lenért, 
mélt. Cserei Jánosné veteményért, kézdi-vásárhelyi 
Orosz Istvánné veteményért, Szacsva János óriási 
disznódinyeért, mélt. Sjzentiványi Ignáczné kitűnő 
eczetért, feltorjai  PethürMari k. a. befőttért,  kézdi-
vásárhelyi Székely Jánosné Incze Sarolta befőttért, 
Hosszú Ferenczné veteményekért, Molnár Jánosné 
káposztáért dicsérő oklevél. 

Gróf  Béldy Istvánné hárász szőnyegért 1 drb 
10 frankos  arany, br. Szentkereszty Stephanie ő 
nagysága szép hímzésért 1 drb 5 frankos  arany, 
felcsemátoni  Bodor Mari horgolt szőnyegért 1 drb 
tallér, kézdi-vásárhelyi Balogh Ilona k. a. rakott 
kép-^és diványpárnáért, altorjai Szentpéteri Mariska 
k. a. czérnair jnkárt, szárazpataki tócsa Mari k a. 
czérna.nunkáért, Pócsa Flóra 'k. a. zsebkendőtar-
tóért, altorjai Benkő Dénesné és Nápóleonné úrnők 
házi szőtt baresárt, k.-vásárhelyi Fejér Antónia k. a. 
hajfűmunkákért,  Császár A-itónia k. a. horgolás-
munkákért, martonfalvi  Kovács Eleonoia k. a. hor-
golt paplanért, br. Szentkereszty Károlina lábsző-
nyegért, k.-vásárli.-lyi Bölcskévi Ilona k. a. hajké-
pért, Erdélyi Eliz nyers selyemért, Hankő Gizella 
k a. stikkolásért, parajdi Lázár Antal taplómun-
káért, zágoai Bartha Ferenczné házi szőnyegért, 
^l'ircse Ferenczné házi szőnyegért, br. Szentkereszty 

Stephánie szárított virágból rakott képért, Kraft 
Róza szép mosásért, karathnai Benedek Zsuzsa k. 
a. hizett munkákért, felcsemátoni  Bodor Mária házi 
szőttekért, gr. Békli Dénesné szőnyegért, alcser-
nátoni Bodor Julcsa lábzsámolyért, Székely Jánosné 
Incze Sa»olta volenczei hímzésért, Kovács Izráné 
jó házi kenyérért, ifj.  Tóth Istvánné hárászmun-
káért, Dummel Nándor esztergált munkáért. Bem; 
Albert viaszképért, Szabó Ilona 'füszérképért,  Feil 
Mathild lámpatál czáért, Gyárfás  Jánosné sodrott 
selyemből horgolt kendőért, Fülöp Mariska k. a. 
honolt ágy teritőért, Gyárfás  Jánosné hárász sző-
nyegért, Török Bálintné jó házi kenyér- és kiiüriő 
befőttért,  Kovács Istvánná Dézsi Amália jó házi 
kenyérért, ifj.  Tóth Dánielné dívány párnáért, di-
csérő oklevelet. 

A jutalmak és dicsérő oklevelek a legrövidebb 
idő alatt fognak  Jkiosztatni s illető helyiikre kül-
detni. 

Kézdi-Vásárhelytt,  1878. nov. 14-én. 
Székely János, Haló László, 

biz. elnök. biz. jegyző. 

L E G U J A B B. 
Bécs, nov. 17. A Montagsrevue irja: Ámbár 

általában kielégítőnek látszanak SuvaloT gr. nyi-
latkozatai, de a livadiai államférfiak  aligha mon-
dottak lo a retorsio politikájáról, mely szemeik előtt 
lebegett, nevezetesen a kiürítés kérdésében. Ebből 
csak az a határozott politika vezérelhet ki, melyet 
Anglia ós Ausztria-Magyarország írtak zászlójuk-
ra, Ez a politika nem törökbarát, de nem is török-
ellenes, hanem az európai érdekeken és határoza-
tokon alapul, melynek mindent akarnia kell, a mit 
a beriini szerződés megszab és semmihez sem sza 
ban segítséget nyújtania, a mit e szerződ ss míg-
tiltott, vagy érintetlenül hagyott. 

London, nov. 17. Westminster herceg és Grey 
gróf  kérvényt intéztek lord Beaconsfieldhez,  mely-
ben a parliament összehívását sürgetik. 

IJócnov. 17. A 38. Meilinary ezred fogali-
sára a pályaudvarra mentek Eybesfeld  hilyiartó, 
Maroicsics országos parancsnok, Neuwald pjlgár-
mester, a városi tanács, sok tiszt és számo. pol-
gár. A háromnegyed 1 órakor megérkező voaitot 
viharos tetszéssel fogadták  az összegyűltek. Nea-
wald polgármester rövid beszédet intézett Pittel 
ezredeshez, üdvözöl-/.? a vitéz ezredet, három ne-
gyed kettőkor fényes  kísérettel oda érkeztek Al-
brecht, Károiy Lajos, Vilmos és Rajner főhercze-
gek, köszöntötték az ezredest éi defiléroztatták  az 
ezredet, linutan megkezdődött a bevonulás. A zász-
lókkal, virágokkal és koszorúkkal fölékesített  ut-
czákon oly nagy tömegekben gyűlt össze nép, 
hogy a járás-kelés megakadt, és a viharos ujjon-
gásókkal fogadott  ezred csak négy órakor érke-
zett az Alsern-kaszárnyába.  A katonákat elhalmoz-
ták virágokkal é.s koszorúkkal. 

T ü r r t á b o r n o k a keleti kérdésről nov. 
17-én d. e. fél  tizenegy órakor a vigadó kis ter-
mében felolvasást  tartott. A kis teremben szépszá-
mú hallgatóság gyüít össze, köztük Htynald La-
jos érsek s több országgyűlési képviselő. A tábor-
nok, kinek politikai nézeteit az idő és körűim'nyek 
tökéletesen igazolták s ki nagy éleslátással egy év-
tizeddel előbb látta a mostani eseményeket s ebből 
megmondta, .hogy monarchiánknak mily politikát 
kell követni* figyelmet  lekötő módon adta elő, 
hogy monarchiánknak mily hadász iti, d: különösen 
mily kereskedelmi intézkedéseket kell tennie, hogy 
domináló áilását ne csak megtartsa, hanem az egész 
keletnek irányt szabjon. A jeles fejtegetést  éljen-
zéssel kisérték. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A sepsiszentgyörgyi jótékony nőegylet özv. 

C s e r e y Jánosné ű nga elnöklete alatt f.  hó 20-án 
délelőtt a városház nagytermében tartá meg köz-
gyűlését. A közgyűlésen mintegy 150 nö és férfi 
volt jelen városunk legválogatottabb közönségéből. 
Ott láttuk az egyleti tagokon kivül Pótsa József 
háromszékmegyei főispán  ő méltóságát, Forró Fe-
renc alispán urat stb. Csereyné ő ngát egy 12 tag-
bólálló küldöttség B o g d á n Andrásné úrasszony 
elnöklete alatt a gyűlésbe hiván, ott a közgyűlés 
megbízása folytán  M á l i k J. ideigl. titkár fogadta 
őt rövid üdvözlő beszéddel. Mialatt az elnöknő kí-
séretével bejött a terembe s helyét elfoglalás  addig 
a karzaton játszotta a zenekar a magyar hymnust. 
Az ünnepélyességet cme:te a díszes közönség élén 
álló elnöknő méltóságteljes alakja, arcán a szelid 
jóság nemes kifejezésével,  szemében a lelkesültség 
élénk tüzével. 

A hymnus hangjai elnémultak s az elnöknő 
gyönyörű beszédét elmondá, melyet nagy figye 
lemmel hallgatott a közgyűlés s melynek végezté-
vel az elnök többszörös „éljen" kiáltásokkal fidvü-
zöltetett. A beszéd csinos szerkezetű programmbe-
széd voit, meglepő példákkal illustrálva a nő hely-
zetét a társadalomban s körvonalazva a nőegylet 
hivatását hazánkban. Jövő számunkban egész tor-
jedelméb n közzétesszük. Ezután tudomásul vette 
a közgyü és a választmány előterjesztését a meg-
választott hivatalnokokat illetőleg, moly után fel 
olvastattak az alapszabályok, s azok pár pontra 
tett észrevétel után fel  küldetni határoztattak o 
nm. miniszt ériumhoz megerősítés véget!. Majd a 
közgyűlés pártfogó,  tiszteletbeli tagokat választott 


