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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. 


