
nent, de ebből levonva a 2221 frt  29 kr összes eddigi 
tiadást, mihez hozzá van számitva az a 900 frt  is, 
nellyel értékpapírokat vettünk, ma az egylet tőke- és 

rolyóbevételeinek s a múltra nézve be vára dó hátra-
léknak összege 5467 frt  6 kr. 

N a g y Sándor, az egyesület volt pénztárnoka, 
elfoglaltatása  és gyengélkedése miatt lemondván, pénz-
tárnokká G i d ó f  a 1 v i Istváu tagtársunk választatott 
meg, ki teendőit kitűnő buzgósággal viszi. A titkár 
mellé jegyzőnek B o r o s n y a i Oszkár kéretett fel, 
ki e megbízást szintén elfogadta. 

Egyébiránt a p é n z t á r r a nézve megnyugtató 
tudomásul szolgálhat, hogy az részint a számvevő bi-
zottság, részint az elnökség kiküldöttei által t ö b b -
s z ö r m e g v i z s g á l t a t v á n , mindig rendben talál-
tatott. A .kötvények s becsesebb iratok biztonságba 
helyezése- végett egy VVertheim-féle  vasszekrényt is 
szereztünk. 

Méltóztatnak tudni, hogy egyesületünk első év-
könyve ez év elején megjelent. A központi választ-
mányt az inditotta az évkönyvek megindítására, Éogy 
azokban a t. közönség s különösen az egyesület t. 
tagjai előtt . időnként jelezze az egyesület állapotát, 
működésének irányát s eredményét legalább főbb  vo 
násokban, ismertesse a körébe vágó időkszerű kérdé-
seket, s ezáltal is alkalmat nyújtson azok többoldalú 
megvitatására, a helyes nézetek tisztázására. Óhajtjuk, 
hogy a központi választmány ez intézkedéseim^,; köz-
gyűlés helyeslését, s a hivatott tagtársak közreműkö-
dését megnyerje; mert csak igy lehet biztosítva az 
ezután kiadandó évkünyvek értékessége. 

Ezen tárgygyal kapcsolatban örömmel jegyzem 
meg, hogy a székelyföldi  lapok, névszerint a „Nemere", 
„Udvarhelyi Híradó" és „Marosvidék" melegen szólot-
tak mindig egyesületünk ügyeiről s hazafias  készség-
gel támogattak a felmerülő  kérdésekben. E lapokat 
szükségesnek tartottá a központi választmány a maga 
számára meg is rendelni, hogy azok utján is figyelem-
mel kisérhessen minden székelyföldi  mozzanatot. 
Megrendeltük még a „Bukuresti Hiradó"-t is, hogy a 
Romániában élő székely-magyarok dolgait amennyire 
lehet, ez uton is ismerhessük. 

A központi választmány erkölcsi kötelességének 
tartotta F e I e k i Miklós, e veterán színművésznek s 
e szék fiának,  művészi pályája huszonötödik évfordu-
lója ünnepén egyesületünk részéről is egy babérko-
szorút tenni homlokára, Ő dicsőséget hozott a székely 
névnek, ezért méltó a babérra. 

Egyesületünk egyik tiszteletbeli elnöke dr. H a y-
n a 1 d Lajos kalocsai érsek is e hó 15-én érte meg 
főpásztori  működése 25 ik évfordulóját.  A nagyérdemű 
főpap,  hazafi  és tudós üdvözletére az ország minden 
részéből sietők közül egyesületünk sem maradhatott el. 

-ííem kételkedünk, hogy a t. közgyűlés érzelmeit is 
toTinácsoltuk, midőn az őszülő, de lélekben nemes ós 
jótettekben mindig ifjú  főpásztornak,  egyesületünk tisz-
teletbeli elnökének, egy üdvözlő iratban az egyház, 
haza, tudomány és humanitás javára még hosszú, bol-
dog életet kívántunk. 

Végre fájdalommal  kell megemlékeznem a nagy 
csapásról, mely egyesületünk másik tiszteletbeli elnö-
kének, gróf  M i k ó I m r é n e k halálával nemcsak 
minket, nemcsak Erdélyt, hanem az egész hazát ÓB 
nemzetet érte. A dicsőült neve és alakja fényes  osz-
lopként áll előttüuk, ismerte öt s tetteit minden ma-
gyar, minden hazafi.  A központi választmány bizonyára 
szent kötelességet teljesített, midőn az elhunyt nemes 
gróf  egyetlen leányához, özv. Vesselényi Józsefné, 
Mikó Anna grófnőhöz  részvétiratot küldött s ezen köz-
gyűlésen egy emlékbeszéd tartására D e á k Farkas 
tagtársunkat felkérte. 

Szomorúan jelentem A n t a l ffy  Károly orsz. 
képviselő s egyesületünk egyik legbuzgóbb tagjának 
is váratlan halálát. E nemes férfi  özvegye, részvétira-
tunkra, egy ötven forintos  alapítványt tett felejthetet-
len férje  emlékére, melyet a központi választmány 
„Antalffy  Károly és neje Biró Anna" nevei alatt kü-
lön kezeltetni határozott. Legyen áldott köztünk 
emléke 1 

Mélyen tisztelt közgyűlés! ha megemlijem még, 
hogy a központi választmány s annak egyes tagjai 
erkölcsi befolyásukat  felhasználták  minden irányban a 
bárhol felmerülő  székely érdekek s székely egyének 
javára, minek eredménye azonban számokban nem 
mutatható ki: nagyjában jeleztem az egyesület köré-
ben egy év alatt történt főbb  mozzanatokat. 

Hogy nem sok az, amit felmutathatunk  : azt mi 
érezzük legjobban. Mindazáltal meggondolva, hogy ifjú 
egyesületünk még mind a Bzerkezkedés s előkészület 
első szakában van; meggondolva, hogy a hazánkra 
nézve annyi aggodalommal teljes lefolyt  év a társa-
dalmi munkálkodásra legkevésbé sem volt alkalmas : 
már az a kevés eredmény is bizonyságot tesz egyesü-
letünk életrevalóságáról s felbátoríthat  mindnyájunkat 
azor reményre, hogy hazafias  céljaiukat folyvást  szem 
előtt tartva, előretörekvésünkben sohasem lankadva, 
anyagi és szellemi erőben, tapasztalásokban évről-évre 
gyarapodva: időtolytán, kivált ha szerencsésebb kö-
rülmények is segítségünkre "jőnek, egyesületünk a 
székely nép mivelödési és közgazdasági viszonyaira 
lényeges, talán reformáló  befolyást  fog  gyakorolni. Mit 
szívből óhajtunk. 

Az ezen közgyűlés által tárgyalandók a felolva-
sandó programmból láthatók. 

Ezzel magunkat a t. közgyűlés szivesi 
ajánljuk. 

Udvarhelymegye 
közoktatási ésközinüvelődésügyi állapota. 
(felolvastatott  Sz.-Udvarhelytt aug. 20-án a vidéki választmány-

gyüléien Kozma Ferenc által.) 
Mélyen tisztelt közgyűlés! Midőn az egyesület 

központi igazgatósága eegemet nagyon megtisztelő. fel-
hívására ezennel egy igénytelen felolvasással  Önök 
előtt megjelenek: magamhoz és a körülményekhez 
legméltóbbnak találtam azon megye közoktatás- és 
közmivelődésügyi állapotát ecsetelni, a mely szerencsés 
a „Székply egylet" második évi közgyűlését a maga 
kebelében üdvözölni. 

Az egyesületi szellem a közmivelődés fejlettebb 
fokán  szokott jelentkezni — és a kettő egymásra köl-
csönös hatáBt gyakorol. A közmivelődés létre hozza 
az egyesülést és az egyesülés fejleszti  a közművelő-
dést. Közegeiknek tehát kölcsönösen tekintettel kell 
lenniök egymásra, hogy az egymásra hatás tervszerűen, 
öntudatosan fenntartható  és ápolható legyen. 

Ez a gondolat vezetett engemet tárgyam megvá-
lasztásában — s ha önöknek is helyeslésével találko-
zom e tekintetben: bátor leszek azonnal a dologra 
térni s ismertetni a közoktatás- és közművelődés azon 
tényezőit, szerves egyedeit, melyek megyénk területén 
léteznek. ( 

A közoktatásügyet első sorban a tanintézetiek 
képviselvén és fejlesztvén,  ezekre kell egy tekintetet 
vetnünk. Annakutánna vizsgálnunk a közmivelődés 
egyébb tényezőit, melyek rendesen a tárgyalás egy 
vagy más alakjában jelentkeznek. 

És itt előre megjegyezni kívánom, hogy az isko-
lákra vonatkozó adataim az illető iskolai elöljáróságok 
ós tanfelügyelőség  által nyújtva, az épen lefolyt  islto-
lai évre vonatkoznak, a többiek pedig az ez időszeripti 
tényleges állapotokat igyekeznek feltüntetni. 

Szépíteni, épen az ügy és ez összejövetel komoly 
természeténél fogva,  semmit se fogok  ; oőt az adatok-
ból kiolvasható vagy különben is ismert hiányokra, 
bajokra épen rámutatni sóáddékozom. 

1. 
A közoktatásügyet megyénk területén a népok-

tatási tanintézetek és középtanodák képviselik. 
Elsők közé tartoznak összes elemi népiskoláink 

és a tanítóképezde. 
Udvarhelymegye 105,349 lélekszáma 3417.68 nsz. 

kl m. területen, 137 községben van elhelyezkedve JE 
137 községb en van 19 községi, 133 felekozeti;  össze-
sen 152 elemi iskola. 

Az iskolák közül nemzetiség szerint 143 magyar, 
6 oláh és 3 német tannyelv. 

Ha e számoknál, mig ujabbak rá nem halmozód-
nak, egy kissé megállunk, azt látjuk, hogy az iskolák 
száma 15-el múlja felül  a községek számát, s mintegy 
627 lélekre esik egy iskola. És ez mindenesetre elég 
kedvező kürülmény. Ha bár nem tagadhatjuk, hogy az 
iskoláknak a népességhez való aránytalan beosztása 
némileg módosítja Ítéletünket; mert némely, alig egy 
pár Bzáz lakóval biró községben, a felekezetek  Bzerint 
van 3—4 iskola, mig máshol 4—5 annyi lakóval bíró 
községben csupán egyetlen iskola létezik. 

A Bzámra nézve azonban még mindig elég ked-
vező maradna igy is a helyzet, ha a miröség is min-
denütt megfelelne  a törvény követelményeinek. De 
már ebben a tekintetben, bár javulás majd mindenütt 
mutatkozik, teljes szigort alkalmazva, az iskoláknak 
felét  azonnal be lehetne záratni. 

A tanítók ós tanítónők létszáma 190, kik közül 
CBak 43 nincs még képesítve. E szerint több iskola 
van, melyben 2—3 sőt 4 tanitó is működik, milyen 
ni. Ujszékel, Sz.-Ahrahám, Vargyas, Almás, Zete-
laka Stb. 

A mindennapi tankötelesük létBzáma 11802 volt, 
kik közül tényleg iskolába járt 10447. Az ismétlő is-
kolai tankötelesek száma 4579, ezekből feljárt  ismét-
lőbe 3042, másféle  tanintézetbe 292, összesen 3334. 

Azonban a mindennapiakra vonatkozó kedvező 
arányból sokat levon az a körülmény, hogy az isko-
lába járóknak számitottak egy jelentékeny része a tan-
évnek csak egy bizonyos részében járt tényleg iskolába. 
A helyzet mindazonáltal az 1874/5 ik évről szóló mi-
niszeri jelentés óta tetemesen j wult, mert a mig a 
szerint a tankötelesek 79. 59"/0-kB járt az iskolába, 
addig a lefolyt  évben °/0 8411°/0-ra emelkedett, vagy 
is az összes mindennapi és ismétlő 16381 tanköteles 
közül 13781 járt iskolába. 

Egy tanítóra esik 72 növendék, a mi magában 
véve ismét kedvező körülmény. Azonban ismét caak 
a papíron esik ily szabályosan, mert a valóban még 
mindig nagy aránytalanságok mutatkoznak, a mennyi-
ben van tanitó 8 és van 120—140 tanitványnyal. 

(Vége következik.) 

V E G Y E S 
— Háromszékmegye alispánjától. Sz. 91. eln. 

M e g h í v á s . Főispán ur ő méltóságának hozzám tett 
intézkedése folytán  van szerencsém a törvényhatóság 
bizottságának tagjait folyó  év szept. 12-én délelőtt 10 
órakor a megyeház nagytermében főispán  ur ő méltó-
sága alatt tartandó rendkívüli közgyűlésre hazafias 
tisztelettel meghívni. — A gyűlés t á r g y a i lesznek: 
1) Szentesített törvénycikkek kihirdetése, a magas kor-
mánynak az árvaszék jövend( beli szervezetére, vala-
mint más ügyekre vonatkozó leiratainak tárgyalása. 
2) Megyei átiratok. 3) A jövő 1878. ávre a legtöbb 
adót fizető  megyei virilis bizottmányi tagok névsorá-
nak megerősítése és a választás alá eső bizottmányi 
tagok megválasztatására az elnökök kiküldése, vala-

mint a válanztá?i határnapok megjelölése. 4) Községi 
ügyek tárgyalása. 5) Indítványok. Az állandó választ-
mány tagjait a gyűlés napját megelőzőleg sept. 11-én 
délelőtt 9 órára sz alispáni irodában leendő megjele-
nésre kérem. — tí.-Sztgyörgy, 1877. aug. 30. F o r r ó 
F e r e n c , s. k. alispán. 

— A helybeli tűzoltó egylet uj lendületet kezd 
venni. A parancsnokok egy része a nyári szünidőn a 
budapesti tözoltó-egyletnek teljes kiképeztetésében ré-
szesültek, kik rendes oklevéllel most tértek haza, s 
igy van szakember a beosztás és begyakorlásra B a 
teljes szervezésre. Meg is kezdték már működésüket 
egész odaadó buzgalommal. A városi nem egyleti ta-
gok egy része vizhordásra, más része a szivattyúk nyo-
mására a más segélyre osztatnak be. Ezen uj szerve-
zetből nem maradt ki a helybeli m. kir. méntelep se; 
ennek derék őrnagya és tiszti kara, kik a közelebbi 
tüzesetek alkalmával is kiváló részt vettek az oltás 
körül, »a katonaság egy részét az egylet segélyére 
küldi, a mennyiben a katonai teendőktől ment, UreB 
órákban mászó-parancsnok C s i n á d i Lajos ur által 
oktattatnak be s igy vesznek részt az oltás körül. — 
Fogadja az őrnagy ur és a tiszti kar a legmelegebb 
elismerésünket addig is, mig az egylet tiszteletteljes 
köszönetét nyilvánítaná. Most már semmi sem hiány-
zik arra nézve, hogy ezen egylet a legszebb sikerrel 
működhessék, csak a tagok és a polgárság meleg ér-
deklődése, buzgó felkarolása  és részvéte támogassa. 
Adja az ég, hogy ezen egylet virágozzék s mentől ke-
vesebbszer legyen szükségünk mentő működésére I 

f  Necrolog. Özv. R o l a n d V i l m o s n é szül. 
Pfitzner  Johanna 14 napi betegség után folyó  hó 30-án 
56 éves ko~ában S.-Szentgyörgyön kimúlt. Béke leng-
jen porai felett  ! 

— A kökösi ev. ref.  egyházközség aug. 19-én 
tartá templomi koronája felavattatása  örömünnepét. — 
E korona valóságos művészi remekmű, szakértők nyi-
latkozata szerint itt az erdélyrészi nagy városokon is 
ritkán lehet párját látni. Készítette t. K a p c s a i Já-
nos képzett műszobrász, Brassó vidékén a hosszufalusi 
állami felső  népiskoláná] állandósított műfaragászati 
tanár ur, ki egyébiránt is derék, mivelt egyéniség. 
Akár egyházközségeknek, akár egyeseknek leend 
Bzükségük működésére : mi legbizalmasabban ajánlhat-
juk. — Minthogy koronánk elkészítésében nem annak 
nagybecsű értékéhez, hanem kicsiny egyházközségünk 
jövedelméhez mérve felette  j utányosan határozta árát, 
ezen keresztényi jóindulatáért, miután egyházközségünk 
hálás köszönetét jegyzőkönyvében is megörökítette, 
azt ezennel e téren is őszintén nyilvánítjuk. — Kökös, 
1877. aug. 20. Az egyházközség nevében : Biró Aron, 
ref.  pap. ffj.  Molnár József,  h. m. jegyző. 

— S.-Szentkirályban két vallásos felekezet  van, 
u. m, egységhivők és reformátusok  ; mindkettőnek ren-
des papja és kántora van. A reformátusok  roskadozó 
imaházukban szokott istenitiszteletüket többé nem 
tarthatván, a nemes egységhivó'kkel azon szép és kor-
szakot alkotó egyességre léptek, hogy mig uj imahá-
zat épitnek, az ő templomukban tegyék meg isteni-
tiszteletöket, egyik vasárnap a reformátusok  lelkésze 
és kántora, a másikon az egységhivőké szolgáljon. —• 
Miután fenn  nevezett felekezetek  felsőb  hatóságai erre 
az engodélyt megadták, ref.  lelkész tiszt. Ágoston Pál 
ur díszes és szépszámú gyülekezet előtt tartotta szivet, 
lelket elragadó magasztos és kitűnő beköszöntő beszé-
dét, mely alatt még az erős férfiú  szeme is örömkö-
nyekkel telt meg. Éljen a példás egyetértés örökké a 
két felekezet  közt 1 

— S.-szentkirályi 72 éves veterán Jancsó Sá-
muel, ki 1822-töl 1848 ig a 2-ik székely gyalogezred-
nél effektivus  káplár, 1848-ban nemzetörhadnagy, 49-
ben honvédalhaduagy, ma pedig mint szentkirályi bir-
tokom, kinek még a kasza, sarló, kapa, eke szarva 
igen jól áll í kezében — és neje Bedő Ilona asszony 
mint 50 éves házasok, örömünnepet tartottak gyerme-
keik és számos unokáik jelenlétében. Öröm volt látni, 
hogy a joviális aggastyán mikép járja a csárdást az ő 
hites matronájával Isten éltesse mindkettőjüket még 
számos éveken át jó egészségben ! 

— Köszönetnyilvánítás. D. Veres Gyula köz-
és váltó Ügyvéd urnák 1877. évi aug, 19-én kelt ala-
pitványlevelével községünk elemi iskolája javára tett 
azon 50 frt  o. é. alapítványát, melynek évenkénti ka-
matjövedelmét a kebli népiskolába járó azon szegény 
Borsu gyermekek tankönyvekkel való ellátására óhajtja 
felhasználtatni,  kik 3—6 éves korukig a gyermekkert-
ben neveltettek — a mai napon vettük örömmel ós 
köszönettel. Örömmel vettük : mert mig alapitó ur a 
közügyek mezején tanúsított nemes és nemzetünk jobb 
jövője előmozdítására irányzott törekvésének ujabb bi-
zonyítékát nyújtotta, ugyanakkor azon, csak a gyer-
mekkertben elérhető alapnevelés ébresztésére járult 
alapitványnyal, mely az elemi iskola mellett nélkülöz-
hetlen. Ugyanezért fogadja  alapitó ur a tanügy nevé-
ben és részünkről a legforróbb  hálás köszönet nyilvá-
nítását. — Dálnok, a községi iskolaszéknek 1877 évi 
aug. 29-én tartott üléséből. K o v á c s Károly, iskola-
széki elnök. H a d n a g y János, isk. széki tanácsos. 

— Brassóban hétfőn  a „Zöldfa"  vendéglő mel-
léképületei leégtek 

— Orosz brutalitás. Egy Bukurestből a napok-
ban hazajött székely asszony beBzéli, hogy Bukarest-
ben átalánosan el van terjedve aaon hir, hogy a musz-
kák két hároinszéki felvidéki  székelyt, kik Bukurest-
ben egy vendéglőben iddogáltak és a török győzelmek 
felett  nyíltan örömüket fejezték  ki — elfogattak  és 
másnap föbelövettek.  Muszka jele e brutalitás a szabad 
vélemény nyilvánítás elfojtásának. 

— Keresztény feleííaráti  szeretet muszka fo-
galmak szerint. Bukurestből távirják, hogy az orvo-


