
1 OB nyomozások által mind valótlanoknak bizonyultak 
be — jelentésemet ezúttal mély tisztelettel befejezem. 

Székely Gergely bizottmányi tag kérdi alispán" 
tói, hogy a szemerjai hegyen átvezetett ut, mely évek" 
kel ezelőtt munkálat alá vétetett, miért nem fejezte" 
tett be? és hogy az Uzon-kökösi-szentgyörgyi útvonal 
járhatóvá tétele iránt tett-e, és minő intézkedéseket? 
Alispán kijelenti, hogy a szemerjai hegyi ut járhatlan-
ságáról hivatalosan nem értesült, az uzon-kökösi-szent-
györgyi útvonalnak kijavítása végett pedig az érdekelt 
községek felszólittattak  s azon dolgoztak is s csak a 
Szentgyörgy várost illető rész maradt készitetlen, ez 
iránt többször intézkedett. A szükséges intézkedések 
megtételét igéri. Alispán nyilatkozatát a többség nem 
veszi tudomásul s alispán utasittatik, hogy a közfor-
galom érdekében e két utat illetőleg tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 

űGyárfás  Imre felemliti,  hogy az egerpataki híd 
felépítésére  csak Bita község van kijelölve, kérdi al-
ispánt : miért nem köteleztetik Egerpatak is — mely 
község e hidat épugy használja — annak felépítésé-
re ? Alispán felfejti,  hogy Bita községe nem kötelező-
lég, haaein csak segitségképen van a hid építéséhez 
szükségeltető munkaerő kiállítására felszólítva  és pe-
dig méltányosság szempontjából, mert Egerpatak Bita 
községének Feketeügyön épített hidja felállításakor 
több rendben szolgálatokat tett. A többség alispán fe-
leletét nem vévén tudomásul, elhatároztatott, hogy az 
egerpstaki hid felépítéséhez  járulni más községek is 
szólittsssanak fel. 
j Székely Gergely a levéltár rendezetlensége és a 

gátak leszállítására vonatkozólag interpellálja alispánt, 
hogy e tekintetben minő intézkedéseket tett. Alispán 
kijelenti, bogy a gátak megvizsgálása ügyében a köz-
igazgatási bizottság intézkedett, minek következtében 
a kir. mérnök K.-Szentlélek községében munkálatát el 
is végezte s intézkedni fog,  hogy a gátak mindenütt 
njegvizsgáltassanak. A többség a választ tudomásul 
veaii. Főispán ő móltósága kijelenti, hogy a levéltárak 
rendezetlenségéről maga is meggyőződvén, febőbb 
helyre tett jelentése folytán  megengedtetett, hogy a 
levéltár ez évben rendeztessék. A rendezés egy e célra 
felfogadott  szakértő egyén által meg is van kezdve s 
igéri, ha ez évben nem rendeztethetnék, intézkedni 
fog,  hogy az a jövő évben is folytattathassék.  A 
gyűlés főispán  ur e nyilatkozatát örvendetes tudomá-
BUI veszi. 

Olvastatnak a különböző törvénycikkek és mi-
niszteri leiratok, ezek között belügyminiszter urnák 
idei 24953. számú leirata a fuvarilletményeknek  kilo-
méterenként leendő megállapítása tárgyában. Ezzel 
kapcsolatban a megye bizottságának 1877. március 
24-én tartott közgyűlési jegyzőkönyvének 6.) pontja 
d) betűje alatt hozott határozata értelmében a szerve-
ző bizottságnak Háromszékmegye közigazgatási szer-
vezeti szabályrendeletének módosítására, az árvaszék 

- létszámának megalakítására vonatkozólag beadott mun-
kálata. (A felolvasott  és elfog  adott szervezeti munká-
latot egész kiterjedésében közöljük.) 

Csulak Zsigmond és Ince György ref.  lelkészek 
az iránti folyamodásának,  hogy a legtöbb adót fize-
tők névsorába bevétessenek, hely nem adatott. Bányai 
Bogdán, ki ellen a csőd fennállása  nincs bizonyítva és 
Molnár Balázs, kinek adója adóhivatali kimutatás sze-
szerint igazolva lett, bevétettek. 

A megyei bizottsági tagok választási ideje : Okt. 
2-án orbai járás és a 3 városban, okt. 3 án Miklósvár 
és a hídvégi szolgabírói járások, okt. 4-én kézdi telső 
szolgabírói járások, okt. 5 én sepBÍ járás, 6-án kézdi 
alsó járáB. 

Olvastatik Künlo József  bizottsági tagnak az 
orosz-török háború kérdésében beadott következő in-
dítványa : 

„Tekintve, hogy a nemzet és abban mi ÍB arról 
vagyunk meggyőződve, hogy a török birodalom épsége 
és függetlensége  hazánk létérdekét képezi és tekintve, 
bogy hazánk e létérdekét a szomszédságunkban duló 
orosz-török háború következményei által az esetben, 
ha a török birodalom épsége az orosz hódító politi-
kának áldozatul esnék, veszélyeztetve látom, i n d í t -
v á n y o z o m : a megye közönsége irjon fel  a m. kir. 
kormányhoz és feliratában  kérje fel  a kormányt, hogy 
minden rendelkezésére álló eszközzel vessen gátat az 
oroBZ hatalom terjeszkedésének és adja értésére a m. 
kir. kormánynak, hogy minden oly politikai irányzatot, 
mely bármi címen a török birodalom épségének 8 
függetlenségének  csorbitását vonná maga után — ha-
tározottan visszautasít." 

Az indítvány egyhangúlag élénk helyeslés, haza-
fias  és a török iránt legrokonszenvesebb nyilatkozatok 
között, indítványozó képviselő ur szóval is a közgyű-
lés folytonos  tetszés nyilatkozata közt — meleg és 
hazafias  szavakban meggyőző érvekkel indokolván 
indítványát — elfogadtatván,  indítványozó képviselő ur 
felolvasta  az általa fogalmazott  következő feliratot: 

„Országunk déli határainál közeli szomszédsá-
gunkban dühöng már hónapok óta Oroszországnak 
álürügyek leple alatt megkezdett s Törökhon végleges 
megrontására, közvetve saját hatalmi köre megnagyob-
bitására irányuló embertelen hadviselése — mely fölött 
midőn méltó megbotránkozásunknak adnánk kifejezést 
— lehetetlen elhallgatnunk azon aggodalmakat, me-
lyek e háború kitörése óta — jelesen annak folyama 
alatt bennünk támadtak. 

Nem titok, hogy az orosz hagyományos politiká-
nak végcélja az északi és déli szlávok egyesítése 
és nem titok ma már, hogy ezen politikának esett 
áldozatul a hős lengyel nemzet — a jelenben napi 
rendre tűzte török testvéreink s legjobb szomszédaink 
letiprását, mondhatni kiirtását é« azután, igen azután 
következünk  mi a tekintettel arra, bogy a múltban 

saját monarchiánkban döntő körök nyújtottak kész 
segédkezet a szerencsétlen Lengyelország feldarabolá-
sához éa a prédán megosztoztak és tekintettel arra, 
hogy hasztalan vártuk monarchiánknak bárcsak tilta-
kozó szavát is a szomszéd Romániáuak az orosz ba-
dakkali szövetkezése a a török birodalomnak a nem-
zetközi szerződések kigunyolásávali ily jogtalan meg-
támadása ellen B tekintettel arra, hogy vártuk volna, 
miszerint a minden emberi jobb érzést mélyen sértő 
orosz-bulgár gyilkolások ellenében monarchiánk hatalmi 
szavát ballatja, fájdalom  ahelyett épen ellenkezőleg az 
élet halál harc tusában vérző török lett figyelmeztetve 
— és végre tekintettel arra, hogy épen monarchiánk 
volt egyfelől  az, mely a teljesen levert Szerbia érde-
kében interveniált s részére a status quo ante-t egy 
kegyes békekötéssel a török részéről biztosította, most 
pedig, midőn ugyanazon Szerbia fegyverkezik  s ak-
cióba lépni készül még mind kÓBÍk, még pedig egye-
nesen szavatossági kötelméből kifolyólag  oly nyilatko-
zattal B esetleg oly irányú beavatkozással, mely Szer-
biát a kötött békének tiszteletben tartására utasítsa — 
aggodalmaink nagyok, B mert az orosz hatalom terjesz 
kedésében egyenesen hazánk létérdekeit veszélyeztetve 
látjuk ; tiszteletteljesen kérjük a nagyméltóságú magy. 
kir. összministeriumot, kegyeskedjék minden rendel-
kezésére álló eszközzel odahatni, hogy „az orosz ha-
talmi terjeszkedésnek gát vettessék és valamint e tö-
rekvésében közönségünk készteljes támogatására szá-
mithat — ugy legyen meggyőződve, hogy mi minden 
oly politikai irányzatot, mely bármi cimen a török 
birodalom épségének s függetlenségének  csorbitását 
vonná maga után — határozottan visBzautasituok." 

A felolvasott  felirat  egyhangúlag, átalános he 
lyesléssel elfogadtatott  s annak felterjesztésével  alis-
pán bízatott meg. ? • 

Székely Gergely a következő indítványt terjeszti 
elé: Határozza meg a közgyűlés, hogy mint mindenütt 
a polgáriasuk világban és hazánk más törvónyhatósá-
tóságaiban is, egy szakkbizottság Bzálljon ki, mely 
megyénk területének folyamain  épült malmokat meg-
vizsgálva, jegyes czövekkel jelölje mog azon magas-
sági pontot, melynél fennebb  a gátak és zsilipek ne 
emeltethessenek. Az indítvány elfogadtatván,  a mal-
mok és malomgátak megvizsgálására Zeethal Ferenc 
elnöklete alatt Kökösi Endre, Bogdán István, Veress 
Gyula tagokból álló bizottság küldetett ki, mely a kir. 
építészeti hivatallal magát érintkezésbe tegye. 

Olvastatik * BepBi-Bzentgyörgyi felsőbb  népiskola 
és azzal ösBiekötött gazdasági szakosztály szervezése 
tárgyában kiküldött bizottság jelentése. A bizottság 
véleménye alapján meghatároztatott, hogy a sztgyörgyi, 
k.-vásárhelyi, és baróthi fejső  népiskolák számára gond-
nokságok nevezendők ki. A s.-szentgyörgyi felső  nép-
iskola meglevő szervezetében továbbra is fentartatik. 

A kézdi-vásárbelyi felső  .népiskola épületének 
átalakítása és szervezete tárgyában a közigazgatási 
bizottságtól áttett igazgatói tervezetre batároztatott, 
hogy az ügyiratok véleményezés végett a kinevezendő 
gondnoksághoz tétessenek át. 

Olvastattak a különböző átiratok és községi ha-
tározatok. 

Több tárgy nem lóvén 
gyűlést éljenzések között bezárta. 

Udvarhelymegye 
közoktatási és köztuüvelődésügyi állapota. 
(Felolvastatott Sz.-Udvarhelytt aug. 20-áu a vidéki választmányi 

gyilléten KOZMA FEEENC által.) 
(Folytatás és vége.) 

III. 
Az egylet másodévi fennállása  óta ez minden-

esetre tiszteletre méltó eredmény s feljogosít  még sok 
szépet remélni völgyeink közügyszeretetétől és életre-
valóságától. 

Hogy Keresztúr is nemsokára követni fogja  e 
szép példát, következtetni lehet abból, hogy ott is a 
mult télen rendezett és sok nemes élvezetet nyújtott 
u. n kötöestélyek a társulás utáni vágyat kellőképen 
felébresztették.  Sőt azon összejövetelek már akkor 
azon eredménynyel jártak, hogy 31 népiskolai szegény 
növendék láttatott el egy vagy más darab téli ruhával 
vagy tankönyvekkel, együtt 42 frt  79 kr értókig, 21 
házi szegény segélyeztetett 57 frt  értékig és az utolsó 
estély jövedelme 20 írtban a segesvári csatetéren fel-
állítandó „Petőfi-siremlék"  javára adatott. A megkez-
dett uton tovább haladni csak dicsőségére váland a 
keresztúri és kereszturvidéki nőknek. Gondoskodva 
lett különben az utolsó estélyen, hogy az összejövete 
lek a jövő őszen ismét folyamatba  indíttassanak. 

5., A sz.-keresztúri tanítóképezde és unitárius 
algymnasium tanári karából és helybeli népiskolai ta-
nítókból alakult pádagogiai kar szakszerű működésén 
kivül egy néhány élvezetes és a közönség által nagyon 
látogatott felolvasási  estélyt rendezett, melynek tiszta 
jövedelme, mintegy 200 frt,  a képezdei szegény tanu-
lók kebli segély-egylete, az olvaBÓ- és társalgókör, a 
gymnasium könyvtár alapja és budapesti árvízkárosul-
tak között osztatott meg. 

6., Kaszino-féle  olvasó-egylet megyénk két váro-
sában 3 létezik: Udvarhelyit kettő, Kereszturon egy. 
Az udvarhelyi kaszinónak ez évben 88 egész éves és 
5 havi részvényeB tagja van. A tagsági dij egész évre 
10 frt,  havonként 1 frt.  Évi bevétele és kiadása 1000 
—1200 frt  között változik. Járat 16 politikai s szép 
irodalmi lapot s a „Budapesti Szemlét". Könyvtára 
mintegy 250 kötetből áll, rendezetlenül és haszná-
latlanul. 

Az ugyanottani „Polgári társalgókör" 170 tagot 

számlál. Évi részvénydij 2 frt.  Járat tiz politikai s 
szépirodalmi lapot. Vau mintegy 60 drb könyve. 

A sz.-keresztúri „Olvasó- és társasgókör,'-nek ez 
évben 52 helybeli és vidéki tagja van. Évi részvény 
5 frt.  Járat 9 politikai és szépirodalmi lapot. 

Ezeken kivül megerősített alapszabályok alapján 
fennálló  falusi  olvasókörök a következő községekben 
vannak : Parajdon 1869 óta, melynek már 1874-ben 
82 kötetet s 136 füzetet  tartalmazó könyvtára is volt; 
Ujszékelen 1866 óta; Alsó-Simínfalván  1869, Etéden 
1872 óta. Vannak továbbá utóbbi időben alakult ol-
vasókörök : Gagyban, Nagy- ós K.-Galambfalván,  Szent-
Ábrahámon. 

7., Van továbbá a megye területén a népnevelési-
egylet által 1876-ban alapított népkönyvtár a követ-
kező 12 községben : 

Vargyas, Magyar-Zsákod, Felső-Boldogfalva,  Uj-
székel, Zetelka, Énlaka, Kecset, Szent-Erzsébet, Vágás, 
Bethlenfalva,  Homoród-Sz.-Pál, Székely Keresztúr. 

NB. A könyvtár alapítvány a következő 26 drb 
könyvet tartalmazza : Farkas : DinnyetenyéBztés, Dély: 
Sertéstenyésztés, Fischer: Juhtenyésztés, Horváth: 
Magyarország története, Bock : Az egészség négy 
könyve, Bánffy  : Bár a kertem nagyobb volna, Kégly: 
Szarvasmarhatenyésztés, Wolkenberg : Olvasó könyv, 
Bánffy  : Utasítás egy 20 holdas gazdaság mivelésére, 
Kócsi: Községi faiskola,  Komlótermelés, Kenessey: 
Trágyakészités, Adomatár, Arany : Népmesék, Lázár : 
A szabad természetből, Zsoldos: Népszerű erkölcstan, 
Jókai: Sonkoly Gergely, Erdély aranykora, Váloga-
tott beszélyei, A Berfőző,  Robinson, Kölcsey : Munkái, 
Kuliffay:  A Bzabadság hősei, nemzeti dalkönyvecske, 
Aron Ede: Eperfa  és selyemtenyésztés, Olvasókönyv 
haladó felnőttek  számára. 

A mint e jegyzék mutatja, az alapitó-egylet a 
gazdaság különböző ágaira és a nemzeti érzület ápo-
lására volt különös tekintettel. 

E népkönyvtárak érdekében már most oda kel-
lene hatni, hogy a tulajdonos községek, melyek több-
nyire a vagyonosabbak közé is tartoznak, azokat idő-
ről-időre gyarapitgassák. Azután még az illető papok 
és tanítók gondoskodnának arról, hogy a könyvek 
nehogy egy porlepte zugban használatlanul heverjenek 
s a bennök rejlő kincs népünkre nézve holt tőke 
maradjon. 

8., Végül, hogy megyénk lakosságának napi szel-
lemi táplálkozása felől  némi tájékozást nyerjünk, a 
postahivatalok szíves közreműködésével egybeállitattom 
azon hirlapok és időszaki folyóiratok  jegyzékét és pél-
dányai számát, melyek e folyó  félévben  megyénk te-
rületén postán szétküldettek. 

Cim Péld. Cím. Péld. 
Budapesti Közlöny 9 Fővárosi Lapok 14 
Pesti Napló 13 Magyarország és Nv. 6 
Hon 6 Vasárnapi Újság 28 
Ellenőr 2 Hölgyfutár  7 
Egyetértés 14 Petőfi-társaság  Lapja 4 
Kelet Népe 7 Budapesti Bazár 4 
Magyar Állam 21 Nefelejts  2 
Nemzeti Hirlap 31 Magyar Bazár 13 
Magyar Újság 6 Welt- Blatt 4 
Magyar Néplap 6 Divat 1 
Népzászlója 4 Die Mode-Welt 1 
Igazmondó 10 Die Frauenzeitung 1 
Képes Néplap és pol. 

Hiradó 62 Cornelia 1 
Budapesti Napilap 7 Falusi Gazda 2 
Hirmondó 24 Kertész gazda 1 
Községek Lapja 6 Erdészeti Lap 1 
Magyar Hirlap 22 Erdélyi Gazda 13 

„ Korona 3 Népkertésze 16 
Heti Lap 2 Néptanítók Lapja ÍÖ3 
Hiradó 3 Kis Lap 2 
Politikai Újdonság 29 Haaznos Mulattató 6 
Közvélemény 6 Bányászati Lap 1 
Központi Hív. Értesítő 1 Házi-ipar lap 4 
Katholikus Napilap 3 Apolló 1 
Háború Krónika 12 Természettud. Közlöny 1 
Kelet 29 Posta Közlöny 2 
Magyar Polgár 5 Építészeti Hitlap 2 
Erdélyi Hiradó 12 Jegyzők Lapja 1 
Nemere 7 Erdélyi Prot. Közlöny 11 
Bukuresti Hiradó 3 Keresztény Magvető 18 
Ébredés 8 Egyházi és isk. Szemle 3 
Hermansütdter Zeitg 5 Egyházi Értesítő 1 
Tageblatt 4 Természet I 
Székely Hirlap 1 Román lap 1 
Marosvidék 3 Centrall-Zeitugsblatt 1 
Neue Fr. Presse 2 Udvarhelyi Hiradó 24 
Pester jud. Zeitung 4 
Borsszem Jankó 11 Eonél természetesen csak a 
Üstökös 10 vidékre küldöttek értendők 

Olvas tehát Udvarhelymegye lakossága 74 féle 
lapot 715 példányban. 

Ezek közül: 
Politikai 38 féle  417 plban. 
Divatlap 8 „ 27 „ 
Szépirodalmi 7 B 80 „ (NB. a liumo-
Különféle  szaki. 7 „ 12 „ rost is ide értve) 
Gazdasági 5 „ 33 n 
Egyházi 4 „ 33 „ 
Iskolai 3 , 111 „ 
Term. tudora. 2 „ 2 « 
Az egészből politikai 38 féle  417 plbiu. A többi 

mind összevéve 36 „ 298 „ 
A következtetést ebből nagyon könnyít elvenni. 

A szellemi életben t. i. sokkal többet politizálnak, 
mint egyebet a mennyit összevissza csinálnak. Est 
kellene valahogy a „Székely-egyletnek" megváltoztatni. 


