
meg a tüzelást Ladima mögött. Nedjib basa megro-
hanta az égő Ladima helységet, s az oroszok Karanas; 
sankioeibe hátráltak, hol erélyes ellenállást fejtették 
ki. — Szali basa Kadarkioei megtámadásra tett divér-
siót ; az ütközet átalános lett, s 15 mértföldre  kiter-
jedt. Négy órakor Karahassankioei helység felgyúlt, 
honnan az oroszok napnyugat felé  elvonultak. 

Konstantinápoly, szept. 1. Ozmán basa < 
ujabb, Pisaz falu  mellett Plevnától keletre tegnap vi-
vott csatáról tesz jeleptést. A törökök kémszemlére 
kiküldve hatalmukba ejtették az orosz sáncmüveket, 
melyekből az oroszok — szétveretvén — kivonultak ÓB 
egy ágyút hagytak hátra. 

Sumla, aug. 31. A tegnapi ütközet az egész Lom 
vonalra kiterjedt, a harcot Nedsib basa indította meg 
10 és fél  órakor Rasgradból Karahasszánkiőj felé  nyo-
mulva, s egyszersmind Tusiad és Kostanca felé  ter-
jesztve ki jobbszárnyát. Egy órával később Jenikiőj 
felöl  akcióba lépett két török brigáda és egyptusi csa-
patok Hasszán herceg vezérlete alatt. A jenikiőji had-
oszlop Jaezlár és Hajdárkiőj felé  nyomult elő, átkelt 
a Lomon, s az ellenséget roppant vesztességgel vissza-
vetette ; a harc két óra hosszat tartott az egész vonalon, 
s este fél  hatkor ért véget Hajdárkiőj bevételével. 
Maga Mehemed Ali vezényelt s a diadalmas ütközetet 
KarahasBzánkiöjről nevezte el. A harc folyamában 
három ellenséges ágyú leszereltetett, két ágyú zsák-
mányul esett, B ezzel együtt nagymennyiségű hudiszer 
és fegyver. 

London, szép. 1. A „Standard" jelentése szerint 
az oroszok visszavonultak Kukurdara mellett, az Apra-
folyó  jobb partjára. A török jobbszárny megérkezett 
Alexandropol védmüvei elé. 

Bef"á,  aug. 31. Konstantinápoly megerősítése a 
védmüveknek fölfegyvérzéséig  be van fejezve  ; a vód-
müvek száma 16, melyek 4—12 ágyúval láttatnak el ; 
második védelmi vonal nem állíttatik, mert az első át-
törhetlen.— A görögök lázadása Thessaliában növek-
szik; attól tartanak, hogy Voloban zavargások történnek. 

Bécs, szep. 1. (B. C.) Eski Djumából érkező 
megbízható hirek azt jelentik, hogy Mehemed Ali a 
a harc második napján, aug. 31-én nagy diadalt aratott. 
A harcban 60 ezer török vett részt. 

Bukurest, szept. ]. (B. C.) Ide az oroszok iszo-
nyú vereségéről érkeztek hirek s páni félelmet  kelte-
nek. A Kara-Lom s a Jantra közt, Jazlartól nyugotra 
tegnapelőtt és tegnap, hir szerint, nyolc óránál tovább 
tartó harcok folytak,  melyekben az oroszok óriási 
veszteségekkel teljesen megverettek, visszavonulásuk 
vad futássá  fajult,  óriási hadiszert s más készletet 
hagytak vissza a harczmezőn. A nagyherczeg a heve-
nyében előhívott erősbitéssel későn érkezett — A fő-
hadiszállás a mai nap óta Zimnicában — a Duna ro-
mán partján — van. 

Konstantinápoly, aug. 31. éjjel. Mehemed Ali 
basa egy 30-iki távirata megerősíti, hogy KasakuBne 
leméi, Rasgrad és Djuma közt heves harc vívatott; 
az oroszok viszaüzettek s 4000 halottat és sebesültet, 
egy ágyút, 2000 fegyvert  s nagyszámú lőszert vesztettek. 
A törökök halottakban 300 embert vesztettek. Ozmán 
pasa Plevnánál csütörtökön kelt távirata ütközetet je-
lent, melyet a Belisid felé  küldött s kémszemlét tevő 
törők osztály vivott; az oroszok megverettek s 30 em-
bert vesztettek. 

A „Székely közgazdasági és közművelő-
dési egyesület" II. közgyűlése Székely-

Udvarhelytt-
(Vége.) 

Egyidejűleg a jelentéssel azon örvendetes jelen-
séget ÍB tudatta a titkár, hogy a gyűlés folyama  alatt 
a kibocsátott aláírási iven 70 taggal szaporodott az 
egylet B éljenzések közt olvastattak fel  az uj tagok 
nevei. Továbbá: Kozma Ferenc bejelenti, hogy He-
gyessi Márton Nagy-Várad jelenlevő képviselője a szé-
kelyek előhaladása iránti érdeklődésből neje nevére 
100 forintos  alapítványt tett az egyletnek. 

A jelentés alkalmából Ugrón Gábor a gyűlés él-
jenzései között köszönetet szavaz a választmány mű-
ködéséért, s néhány óhajtásának ad jövőre nézve ki-
fejezést.  Igy például, a kitelepítést érdeklőleg, hogy a 
székelyek ne vitessenek ki hazájukból, hol nemzeti-
ségi szempontból is nagy szükség van reájuk, hanem 
eszközölje az egylet, hogy inkább a künnlevő székely 
csángók telepíttessenek be hazánkba, például a gör-
gényi havasokba, hová megkezdték már a székelyek-
ből a betelepítést. Kívánja továbbá, hogy K o l o z s -
v á r i központtal az Aranyosszékiek is belevonaBsanak 
egyleti mozgalmainkba, továbbá kérjen fel  az egylet 
a székelyföld  különböző vidékein levelezőket. 

Az elnök kijelentvén, hogy némi kevés kivétellel 
magának az egylet választmányának is hasonló céljai 
vannak, a pénztár állásáról tétetett jelentés. Kiemeljük 
belőle, hogy a mult évben 7688 frt  bevétele volt az 
egyletnek és 2221 frt  kiadás, maradt tehát 5767 frt 
tökéje, mely a várandóságokkal együtt 6105 frtot  tesz. 
A számvizsgáló bizottság jelentése folytán  a felmentés 
a pénztárnoknak megadatott. 

A gyűlés 4. tárg) a a központi választmányból 3 
tag kisorsolása és helyébe ujak választása levén, a 
kisorsolás megejtetett. B e d ő János, Nagy János mér-
nök és Nemes Nándor nevei kerültek ki a sorsolásból, 
a kiket azonban a gyűlés egyhangúlag ismét meg-
választott. 

A választttány ezt követöleg bejelentette, hogy a 
mint a titkári jelentésből is olvasható, egyleti költsé-
gén a budai vincellér-képezdében és a hosszufalusi  m. 
kir. felső  népiskolában két növendéket képeztet, kik 
eddig igen szép előhaladást mutatnak fel,  kóri tehát a 

.jövő évre is ösztöiadyijik roe^^azUtását,.Idegadatott. 
( Dr. Knöpflér  ypmos, Maro«rVá6rheJyi, Jfépvisel^s 

a gjftilés  figyelmébe  ajánlja, hogy .íolyófev,||ec.  2 ikán 
KiSlozsvártt iparmijtörténelmi tárlat lesz, nézete szerint 
a székely-egylet feladata  gondoskodni ^ls^ jsorbsn ar-
ról, nogy a székelyföld  nyers anyagai éB nTtjtörténeltpi 
kincsei ezen kiállitáscjn_ méltólag képviselve legyen^, 
indítványozza tehát, hogy az egylet egy 6 tagu bizott-
ságot küldjön ki, mely minden székben külön választ 
mányokat alakítva, a képviseltetést eszközölje. A gytt 
lés elfogadja  az indítványt és az elnökséget bízza meg. 
a hat tagu bizottság megalakításával. 

Ugyancsak dr. Knöpfler  Vilmos indítványára el-
határozza a gyűlés, hogy jövő közgyűlését Maros-Vá 
sárhelyt tartja. 

£ tárgyak után Deák Farkasnak gróf  Mikó Imréről 
az egylet néhai tiszteletbeli elnökéről tartott ,vslól}i 
kitűnő emlékbeszédét olvasta fel  az iró öcscse Dfi 
Lajos. Reményünk van rá, hogy ezen jeles dolgozatot 
Bzintén egész terjedelmében közölhetjük. 

Mikóval megürülvén a tiszteletbeli elnökség helye, 
a gyűlés ezen megtisztelő állásra gróf  Kálnoky Dénes1 

ő nagyméltóságát választotta meg. 
Az idő előhaladván, elnök a gyűlést felfüggesz-

tette. 
A tagok a megállított programm szerint innen a 

koronkai kertbe diszebádre gyűltek. A helyiség es al-
kalomra fenyőágakkal  igen csinosan fel  volt díszítve s. 
ott láttuk a főhelyen  Deák Ferenc arcképét is. 

Már a második fogásnál  az egylet elnöke Haj,ös 
János megnyitotta a köszöntők sorát a királyra és 
királynő ö felségeikre  emelvén poharat, melyet állva 
hallgatott és éljenzett meg a közönség. Utána Lázár 
A dám sem bírván fékezni  szélsőségekben kalandozó 
szenvedélyét Kossuth Lajosra ivott poharat. Ezt kö-
vette, Dániel Gábor pohárköszöntője a székely-egyletre 
és főkép  Hajós János elnökére, Buzogány Áron kö-
szöntője Dániel Gáborra, Török Albert, alkapitánybi-
róé Buzogány Áronra, Bartha Miklósé Udvarhelyszék 
egyetértésére, Kerekes Samué Deák Farkasra, Szakács 
Mózesé a sajtóra és Békésy Károlyra, a „Kelet" szer-
kesztőjére, Hajós Jánosé Udvarhélymegyéte, Pap Já-
nosé HegyeBy Mártonra, mígnem egy kis eső nem za-
varta fel  a társaságot. 

Délután 5 órakor a gyűlés tpvább folytatUtott 
tárgyát, két igen érdekes felolvasás  képeste: egyik 
Kozma Ferenc «z.-kereszturi igazgató fololvapás*  Ud-
varhelymegye közoktatásügyi éB közművelődési állapo-
táról, sok gonddal ÖBBzeállitott kitűnő dolgozat, a má-
sik Tarcali Endanek a háromszéki báziiparfejleszt^ 
egyesület titkárának szintén érdekes jelentése az egy-
let működéséről. 

E felolvasások  után Solymosi János melegkö 
szönetet mondott az egyletnek a város nevében, nogy 
gyűlését itt tartotta, mire Hajós János elnök köszönte 
meg a ritka vendégszeretetet s különösen az anyagi 
eredményt is, melyet az egyleti tagok szaporodása 
felmutat.  Ezzel a gyűlés eloszlott. 

Este az úgynevezett Sós fürdőn  az ott levő tánc-
helyiségben, melyet Nagy Lajos ez alkalomra különös 
csínnal feldíszített,  mintegy 40 szebbnél szeftb  pár 
benne Udvarhelyszék virágai lejtették a táncokat az 
ünnepélyes gyülé*, méltó befejezéseül. 

Udvarhelymegye 
közoktatási és közmfivelődésügyi  állapota. 
(Felolvastatott Sz.-Udvarhelytt aug. 20-An a vidéki válanztmányi 

gyüléien KOZMA FEBENC álul.) 
(Folytatás.) 

Az összes elemi iskolák évi kiadása 47,796 frtot 
tesz, a miből egy iskola átlaga 314 frt  44 kr- E 314 
frtból  kell kitelni a tanitó fizetésének,  ftttés  tisztoga-
tás, javítási kiadásoknak, tanszerekre és szegény gyer-
mekek könyveire. E tétel valóban megdöbbentő és 
ehez képest ba minden fennebb  emiitett adatok ra-
gyogó színben tűntetnék is fel  elemi tanügyünk álla-
potát : ez egy körülmény nagy mértékben elhomályo-
sítja azon színnek ragyogását, mert végre is a bélfej-
lődés egyik nagyfontosságú  tényezőjét látjuk legkisebb 
mértékben bírni. 

Azért tehát teljességgel nem szabad lankadni 
buzgóságunknak az elemi oktatásügyért, mert • legel-
maradottabbak, minden haladásunk mellett is még min-
dig e téren vagyunk. Sok itt még a teendő az egyház, 
a községek, a társadalom és az állam részéről. Szét-
vonás helyett összetartás, bizalmatlanság helyet jóin-
dulat, irigység helyett tettre készakarat, közönyösség 
helyett buzgalom és áldozat, lankadás helyett kitartás, 
kishitűség helyett hit és remény, BZÓVAI gyarlóságaink' 
leküzdése s legnemesebb erőink, erényeink egyésitése 
az, ami minket e téren megmenthet, fölemelhet  ás 
egykoren nagygyá tehet I . . . Egy pozitív inditváay-
nyal egy általános közszükségre bátor is vagyok ezen-
nel felhívni  a közvéleményt A leánynevelés flgye.'t' 
i. nagyon elhanyagolt állapotban van megyénk terüle-
tén. Van ugyan 4 elemi leányiskolánk, kettő Udvar-
helyen, egy Kereszturon és egy H.-Almáson ; azonkí-
vül 9 községben külön oktatják a leánygyermekeket 
a fiuktól;  de ez nem tekinthető Bzervezétt leányisko-
lának. Ez ügyért tehát okvetetlen, társadalmi, cstdádi 
és általános közmivelődési érdekeinkben teniii kell 
valamit. Egy jól szervezett felső  leányiskola Scékely-
Udvarhelyen egész megyénk érdekében olyan minden-
nap érzett közszükség, melyet teendőink tárgysoroza-
tának programmjában ez időszerint az 1-ső pont alá 
kell bejegyeznünk s addig, mig ez valósulva nincs, 
meg nem pihenünk. Ajánlom ez eszmét becses figyel-
mükbe. 

I A népokUÜtfi  tanintézetek eor&ban fontos  helye' 
foglal  el a siétely-keresztúri állami tanítóképezde, 
melyet tulajdönképen székely-tanitóképezdének ne-
vezhetünk nemcsak azért, mert a székelyföldön  vau 
elhelyezve, hanem azért is, mert növendékei, koron-
ként alig egy pár kivétellel, mind székelyek. Ez inté-
zet az ország hasonnemU tanintézetei között a legláto-
gatottabbak közé 'tartozik. 

As 1874/5-ik iskolai évben 75, l875J6-ban 109, 
187617-ben 112 növendék vétetett fel,  1877|8-ra pedig 
108 folyamodó  jelentkezett. 

A tanárok létszáma 7 és ezenkívül 3 hitoktató 
és egy kertész. 

Tanszergyüjteményekkel jó móddal el van látva 
«*• Másai. 

Alattani gyűjteménye csontvázakban, szeszben és 

Íitömöttekben közel 100 darabot foglal  magában. Ezek 
özött az emberi test csontvázát és papír macheból 

egy qzép  mintáját. Biija továbbá az állattöméshez 
szükséges eszközöket és az ifjúság  foglalkozik  állattö-
Uiéssel. Növénygyűjteménye 1400 db. szárított növény 
Asványgyüjteménye mintegy 250 többnyire válogatott 
becses ^'darabot. Természetvegytani eszközökben a 
Hauck-féle  gazdag gyűjteményt birja, mely évről-
évre gyarapittatik. A töldrajz és mértan tanításához 
a legjobb szemléltetési eszközöket birja, mely évről 
évre gyarapittatik. Van még rovar- és lepke s most 
indított pénzgyüjteménye. A földrajz  és mértan taní-
tásából a legjobb szemléltetési eszközöket birja. Rajz-
mintái, zeneszerei kellő számmal. Téli és nyári torna-
eszközei teljesen kielégítők. 

Szakkönyvtára 900 kötetet tartalmaz. Ezenkívül 
az ifjúság  önképzőköre külön alapitett egy könyvtárt, 
melybe áz összes magyarnyelvű népiskolai tanköny-
vek szereztetnek be időről-időre az igazgató ajánlata 
szerint. 

Ismeretes tanterve kibővittetett ujabb időben a 
házi xppp két ágával, a vessző- és Bzalmafonás  tanítá-
sával, melyben annyira haladtunk, hogy. a lefolyt  is-
kolaév végén már elárusitásokat eszközölhettünk. A 
gyümölcsfa-nemesítésben  is kellő jártasságot szereznek 
a növendékek. 

Az intézet kiadása 15—20,000 forint  között vál-
takozik, rpely összegből mintegy 7000 frt  fordittatik 
ösztöndíjakra. 

Sajiit szép — a három község által adományozott 
— 4 hold területű kerti helyisége mellett az intézet 
bérhelyiségekbe vsn elhelyezve és ez egyik legnagyobb 
nyo^maág^. E helységek amellett, hogy a tanhelyi-
ségek kellékei közül kevéssel bírnak, egymástól távol 
vannak elszórva a három község területén, nagyon 
megnehezítik nemcsak az idő elég pontos felhasználá-
sát, hanem a rend s általában a fegyelem  fentartá-
sát is. 

A növendékek törvény szerint kűnnlakásra (ex-
tern a t) lévén utalva, e körülmény nemcsak anyagilag 
nehézzé teszi e kivétel nélkül szegény ifjak  képezdé-
be léphetését, hanem másfelől  az oly véghetetlenül 
fontos  és rájuk nézve szükséges nevelői ráhatás áldá-
saitól fosztja  meg őket s teszi ki lépten nyomon az er-
kölcsi veszedelemnek, ugy, hogy az externattal szer-
vezett intézetek nevelési eredmény tekintetében csak 
rendkívüli erőfeszítés  és szerencsés körülmények mel-
lett állhatják ki a versenyt az internátra alapított in-
tézetekkel. 

Ilyen meggyőződés és tapasztalatok nyomán s 
meg, hogy anyagilag is segítve legyen rajtuk, szervez-
tetett a keresztúri képezdei növendékek számára ösz-
töndijuk egy részének ráfordítása  által ha nem is benn , 
de tömeges együttlakás. Félrendszer biz az, melynek 
szintén megvannak a maga nyomorúságai! a melyek-
ből csak egy, jelenlegi közoktatásügyi miniszterünk ál-
tal >8 pártolt bennlakásra tervezett intézeti építkezés 
fog  kisegíthetni 1 

II. 
A középtanodai oktatásügy szolgálatában megyéuk 

területén négy tanintézet áll, u. m. 1 algymnasium, 2 
főgymnasium  és egy főreáliskola.  A bárom első feleke-
kezeti, as utolsó állami jellegű. 

A mi az intézeteknél a tanerőket, osztályok és 
növendékek létszámát, szerelvényeket és helyiségeket 
illeti, mint amely tényezők mindenike különös fontos-
sággal bír valamely tanintézet feladatának  megvalósí-
tásában : arra nézve szolgáljanak tájékozóul a követ-
kező adatok: 

1) Az udvarhelyi főreáliskolának  1 előkészítő és 
8 rendes, osztályába az 187617 ik iskolai év elején fel-
vétetett í75 növendék, kik közül év közben 22 eltá-
vozván, maradt év végéig 153. Esik tehát egy osztályra 
19.44 növendék. 

Az intézetben működő rendes tanárok száina 13. 
Ezeken kívül egy tornatanitó és a felekezeti  hitok-
tatók. 

Tanári szakkönyvtára 301 önálló munkát tartal-
maz és ifjúsági  könyvtára 148 kötetet. Összes tanszer-
gyűjteményei évről-évre kellő összegek erejéig gyara-
pittatMk, ezekre és a könyvtárra pl. a lefolyt  évben 
1732; frtot  fordított,  legújabban pedig egy jól felszerei-
vegytani műhelyiyel láttatott el az intézet. 

Pár év óta az ifjúság  kebelében egy magánzena -
kar alakult, melynek működő tagjai a lefolyt  évben 
számszerint 16-on voltak, nem egy izben szerezvén 
•yilvános működésük által is elismerést maguk és az 
intézet rszére. 

Az intézet felszerelése  és tentartása érdemében 
Udvarhelymegye és Udvarhely város hatóságai méltáa 
osztoznak az állammal, nemcsak azért, mert a megye 
is a város tekintélyes összeggel járul az intézet év 
kiadásainak fedezéséhez,  hanem azért is, mert hatósá 
gaik által éber őrködést éa buzgó támogatást nyújt* 


