
H&romszékmegye törvényhatósági } 
közgyűlése. 

Az alispáni jelentés nyomán kérdi Révai P á l 
közgyűlési tag: az országos közegészségügyi törvé-
nyek azon rendeletének, hogy a községi körorvosi 
állomások betöltessenek: miképen és minő intéz-
kedés által tétetett elég ? A z ő tudomása izerint 
az egész megye területén talán egy sincs betöltve. 

Különösen kiemeli a miklósvári szolgabírói 
járást, hol mintegy 18 négyszögmértföld  területen 
s több mint 12,000 léleknek közegészségi ü g y e 
egyetlen egy ember, a járásorvostól függ.  Lehet-
séges-e, hogy a 6 mértföld  hosszúságú és 3 mért-
föld  szélességű területen annyi lélekszámnak egy 
ember eleget tegyen ? Szándékozik-e a községi 
körorvosi állomásokat betöltetni ? 

A z alispán azt feleli,  hogy az állomások a 
„Nemeré"-ben közhirré tétettek, de pályázó nem 
akadt. 

Interpelláló szomorúan veszi tudomásul a saj-
nos esetet. Mi ezennel megtoldjuk azzal, hogy hiá-
ban is vár a törvényhatóság 300 forintra  embert a 
jelzett állomásokra. Tessék magasabb fizetésről 
gondoskodni, és még azt is megsugjuk R é v a i Pál 
közgyűlési tagnak : hogy a járási orvos Élőpata-
kon gyógykezel i járását. Nem lett volna-e jó meg-
kérdezni alispán urat: ha tudomással bir-e arról, 
hogy a járási orvos és a fürdőorvos  ily szorult 
helyzetben nem lehet egy személy ? A hol ezerek 
érdeke kiván segélyt : ott a járásorvos előbbre 
becsülhetné állandó állását a pár havi — bár jöve-
delmezőbb — fürdő  orvosi állomásnál. Ajánljuk a 
járásorvos ur figyelmébe  járása érdekét, mely min-
den esetre előbb és többre becsülendő az előpata-
ki élmények és jövedelemnél. 

Az alispáni jelentés után árvaszéki elnök An-
tal Zsigmond ur tette meg részletes jelentését, mit 
a közgyűlés egész terjedelmében tudomásul vett. 
Révai Pál felhozza,  miszerint az 1877. évi X X . t. 
c. 230 §. szerint a körjegyzőnek, vagy közgyámnak 
felhívására,  köteles levén a lelkész az elhaltnak 
kiskorú örökösei keresztlevelét kiállítani: jogos és 
méltányosnak tartja-e a közgyűlés, hogy a hiva-
talból díjtalanul kiállított keresztlevelek nyomtat-
ványi árát a pap saját Zsebére tegye ? V a g y he-
lyesnek látja-e, hogy ha a pap, nem az egyházke-
rület által kiadott nyomtatott ivekre, hanem e g y 
féliv  papírra állitja ki azon okmányt, melynek irat-
tárra tétele rendeltetik a kiskorú felszabadulásáig  ? 
Az egyformaság  és rend, továbbá, hogy a szegé-
nyebb egyházak és a papok illetéktelen költségek-
kel ne terheltessenek, indítványozza, hogy az iro-
dai átalányból nyomasson a törvényhatóság iveket 
különösen e célra s azt az évi szükséglethez ké-
pest a szolgabírói járásokba ezek utján küldje ki 
az egyes lelkészi hivatalokhoz. 

Az indítvány tárgyalásra bocsáttatván, elfo-
gadtatott s alispán ur utasíttatott, hogy az irodai 
átalányból a mennyire telik, még ez évre nyomas-
son iveket s az a szolgabirók által osztassék k i ; 
jövőre pedig a költségelőirányzatban erre egy kü-
lön cim vétessék fel. 

Ezek után következett a felsőbb  rendeletek 
felolvasása  és a szentesitett törvények kihirdetése. 

A felsőbb  leiratokból Sepsi-Szentgyörgy váro-
sának vásár- és szemétvámügye keltett egy kis 
élénk vitát. Azzal indokolja ugyanis a város kö-
zönsége az engedélykérést, miszerint a város vám-
szedési joga több mint 30 évi gyakorlaton alapszik. 
A közgyűlés ezen téves információt  avval véli jó-
vá tehetni, miszerint felir  a nagyméltóságú belügy-
miniszter úrhoz s tudomására hozza a valódi tény-
állást : nem 30 év, hanem csak három év óta szedi 
a sorompóknál a vámot. A z alispánt pedig utasítja, 
hogy a vámszedésnél felmerülő  sok kedvetlenség 
és visszaélések megszüntetését a város elöljárósá-
gától egész erélylyel követelje. 

Következett  több törvényhatóság átirata, me-
lyek közül a legtöbb pártolólag tudomásul vétetett. 

Erdővidéknek volt „Bardocszék" része, mely 
jelenleg Udvarhelymegyéhez van csatolva (Füle, 
Száldobos, Bardoc, Olosztelek, Vargyas , Bibarc-
falva  Kisbacon és Magyar-Hermány), úgyszintén a 
Nagy-Küküllőmegyéhez  tartozó Ürmös és Ágoston-
falva  kérelmeznek, hogy Háromszékmegyéhez le-
endő csatoltatások ügyében irjon fel  a törvényha-
tóság közgyűlése az országgyűléshez s "kifejtvén 
feliratában  e községek helyfekvési  s gazdasági 
igazságszolgatás és közigazgatásilag is abnormis 
helyzetét: kérje ezen törvényhatósághoz leendő 
csatolását. A kérelem egyhangúlag elfogadtatik  s 
az országgyűléshez feliratot  küld annak kérését 
minden erkölcsi ereje támogatásával. 

A z idő előhaladván, elnök főispán  ur az ülést 
feloszlatja  és a másnapi ülés idejét 19-ére délelőtt 
9 órára tűzte ki. 
(E gyűlés végéről jövő számunk hoz tudósítást.) 
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tányolni átérezve, mit tesz az, hosszú időn át nél-
cülözve újra élvezni művészetet. 

A ki ismeri Stupa színigazgató urat, ki tudja 
Tiultját, annak a név maga elegendő zálog arra, 
logy az a mit színpadra hoz csak sikerült lehet, 
l o g y társasága a magyar színészet becsületére vá-
ik. Tudtuk ezt, s nem csalatkozánk. A z előadott 
iarabok igen válogatottak, többnyira ujak voltak. 

A z első bérlet lejárt; hallgattunk a bírálattal 
Tiig kel lőleg megítélni az összest, mint az egyest 
:erünk nyilt. A z előadások minden tekintetbeni 
művészies kivitele bebizonyítják, hogy az összesről 
sjtett birálatunk nem lehet más mint kimondani: 
Stupa ur társasága oly jó, minőt vidéki társulatok-
ban nem egy könnyen lelhetünk, s már jó régen 
hallattunk. E mellett dicsérendő a törekvés némely 
darabban előforduló  tündéries képletet, zivatart, 
tenger hullámait, tovább evező csolnakot stb. oly 
meglepővé tenni, mint azt csak kívánni lehet kö-
rülményeink k ö z ö t t 

A nők közül — ide nem értve Stupánét, kit 
már ismer a világ nagyobb színpadokról és kiről 
elismerőleg szóltak már honunk nagyobb városai-
nak bírálatai — első sorban ki kell emelnünk Bán-
hidi Emilia k. a. ki elvitázhatlan a társulat dísze. 
Megjelenése megnyerő, hangja kellemes, mozdula-
tai méltóságteljesek. Bár minő szerep jusson részéül, 
ő mindig megfelel  várakozásunknak. A ki látta őt 
p. o. mint Ronotv Ágnest, azt hiszem, ha ért a bí-
rálathoz bevallja, hogy többet, jobbat nem kíván-
hatunk. A művészet tetőpontját majdnem elérte a 
kisasszony. 

Zádor Gézánét látni a naiv szerepekben való-
ságos élvezet. A megtestesült ártatlan szendeség, 
a gyerekies mozdulatok, hanglejtések oly sikerül-
tek ; e g y szóval alakítása kitűnő. 

Hetényi Antónia k. a. kedves alakja párosul-
va kellemes énekével, csakhamar megszeretteték ; 
szerepeiben kielégít, kacérul kacsingatni, szemeivel 
elbájolni azt hiszem tudhat minden varázsital nél-
kül is. 

Skenderovits k. a. csengő hangja ép szervek-
ről tanúskodik, csak folytassa  a szeretetre méltó 
kisasszony iskoláztatását hangjának s szép jövőt 
jósolunk pályáján. 

A főbb  szereplő férfiak  : Stupa, Komáromy, 
Szatmráy, Láng, Haray és Óváry urakról mond-
juk ki egyszerűen: teljesen kielégítenek. Működje-
nek soká még a mágyar művészet emeléséhez 
közre. 

Megérdemlik az elismerést, melyben a derék 
városi, valamint a művészet iránt fogékonyság, 
érdekeltséget tanúsító vidéki közönség őket része-
siti. Megjutalmazva az érdemet önmagunk ""jutal-
mazzuk, megmutatjuk, hogy érdemes közönségünk 
a művészek meglátogatására. 

A szomorú anyagi viszonyok között megtet-
tünk — büszkén mondhatjuk el magunkról — any-
nyit, mennyit tennünk lehete ; már meg van jutal-
munk érte ; mert az igazgatóság ha tán nem teljes 
elégedett, nem is elégedetlen, minek jelét adta, 
h o g y szerencsések voltunk öt még e g y bérletre 
megnyerni. 

Innen Sepsi-Szentgyörgyre szándékozik áthe-
lyezni működési körét. — Ajánljuk őt a közönség 
k e g y e s pártfogáába,  s várjuk Szentgyörgy müveit, 
társas életű, nem szükkebli közönségétől, h o g y 
hátra nem maradand pártolni, mint magyar a ma-
gyar művészetet. 

Hazafiúi  kötelem ez, melyet fejtegetni  részem-
ről fölöslegesnek  tartok. 

legidősb világi főgondnoka,  ezúttal szokása ellené-
re, kissé hosszabb megnyitó beszédben üdvözölte 
a tagokat, visszatekintést vetve az egyházkerület 
közelmúlt történetére, mélyen járó gondolkodással 
határozva meg a protestáns autonomia mivol-
tát s azt a formáját,  mely az anyaszentegyháznak 
javára válhatik ; melegen emlékezett meg az egy-
házkerület ez évi két nagy veszteségéről : id. Ele-
kes K á r o l y főjegyző  és Basa Mihály közügyigaz-
gató haláláról s néhány irányadó tételben jelezvén 
a közgyűlés legnevezetesebb teendőit: az enyedi 
tanoda ügyeinek végleges rendezését, melyre néz-
ve a múltban az intézők, ha hibásak, feleletre  vo-
nandók, a jövőre nézve pedig költségvetési elő-
irányzat hiánya elenyésztetendő. Az emelkedett 
hangon tartott s valódi szónoki erővel előadott 
tartalmas beszéd után végül a tagok egyetértését, 
sikeres munkálkodását kívánva, a hallgatók hangos 
éljenei között nyilvánitá a közgyűlést megnyi 
tottnak. 

A z igazolt tagok névsorának felolvasása  után 
az egyházmegyék újonnan választott hivatalnokai 
föleskettetvén  (még pedig az egyházmegyei jegy-
zők meglehetősen elavult esküforma  szerint, mely 
a régi absolutistikus idők szokásához képest a tit-
kos társaságoktól való tartózkodásra nézve is fo-
gadást tétet a felesküvővel)  következett a fiatal 
kibocsátandó papok számbavétele, mire a főt.  püs-
pök ur intézett hozzájok pár meleg szóban atyai 
intéseket, vázolván előttök a komoly feladatot, 
melyre elhivatvák. 

A z közgyűlési elnök főjegyzői  helyettesül 
Benkő János, közügyigazgatói helyettesül V á l y i 
Pál espereseket kérve föl,  az egész gyülekezet a 
templomba vonult a kibocsátási ünnepélyre. 
A z ünnepély hivatalos szónoka Szabó P á l esperes 
vala, ki a vallás öröktörvényéről nemes egyszerű-
séggel, bibliai hangon s tiszta főre  utaló gondola-
tokkal, gazdag beszédben tett föladatának  eleget. 

A második szónok, mint szokásos, N a g y Pé-
ter püspök vala, ki ezúttal, mint a modern kor 
theologusa mutatá be magát. Kolozsvár egykori 
első papja kiváló szónoki erejéről régtől óta isme-
retes, de, mint a modern theologiai írás magyará-
zat haialmas egyénisége ily határozott formában, 
tudtunkkal, ezúttal magaslott ki a kolozsvári szó-
széken először. Jól esett hallanunk egy protestáns 
főpásztort,  ki épen e g y ily ünnepélyes alkalommal, 
ily szónoki erővel s ily eszmegazdagsággal mutatta 
be magát a X I X . évszáz igaz fiául,  ki nem fél  a 
természettudományok vívmányaitól,  ki kimeri mon-
dani, hogy a mi évszázunk, vallási szempontból is 
előbbre haladott, mint a reformatio  százada; ki 
magát bár törpének nevezi, de oly törpének, ki a 
reformatio  órjásainak vállain állva, messzibbre lát-
hat, mint amazok. 

A templomi ünnepély a szokott kibocsátási 
szertartások és a kolozsvári dalkör gyönyörű éne-
ke után — melyet a mi Scholaszterünk csattogó 
hangja is emelt — déli egy óra felé  végződött — 
s ezzel kezdődtek a következő napra való előké-
születek : a tagok értekezletei, a tárgyak megbe-
szélése, e g y kis koteskedés, de mindezek nem a 
nyilvánosság tulajdonai s i g y majd csak eredmé-
nyeikről referálhatunk  a következő napok történe-
teinek hü feljegyzésében.  A viszonlátásig I 

„Kelet ." 

V i d é k i é l e t 
KézdI-Vásárhely,  juniushó. 

,aMuzs* kegyence, te költő.« 

Megvetni tanulta az embereket, zord vadon-
ban honol a remete. Megsokalva a zajt , mily bol-
dogító a magány. — Mint vándor deák a könnyű 
lovassághoz tartozva utaztam e g y k o r o n ; egyedüli 
birtokom, egy kopott hegedű volt hü kísérőm. Tár-
sam és vezetőm eltéveszté az utat; esetleg, valék 
tehát oly szerencsés az ősi erdőben e g y kis föld-
alatti üregben lelhetni menhelyet az égen jelent-
kező zivatar elöl. Ez üreg egy remetének vala la-
kása. Midőn beléptünk bocsánatot kérve alkalmat-
lanságunkért, ő örömmel tárá ki karjait átölelni 
minket. A fájdalom  redőit arcán öröm sugár vevé 
körül ; mert meglátva a hegedűt kezemben, művész-
nek tartott engemet. Legelső óhaja vo l t : húzzak 
egyet . 

Átláttam csak hamar, e jámbor oreg nem az 
embereknek örült, őt csak a vélt művész örvendez-
teté meg. Á m legyen I gondolám, vonóm műkö-
désre buzdítva, ha nem is művésziesen, húztam ugy 
mint tőlem kitelhető volt. — A zene megtette ha-
tását, alig tudta magát annyira uralni a magány-
nak embere, hogy táncra nem keltek lábai. 

Mint ifjú,  kinek álmai tündéri szép jövőt mu-
tatának, ki az egész világot tárva látta maga előtt, 
azt hive meghóditandja azt, nem valék képes át-
érezni, avagy felfogni  a remetének cincogásomban 
lelt örömét. — — — 

E kies hon bércei között vajh mi kedves az élet! 
mi szép a természet I lám napjaink mindezek da-
cára egyhangúlag kedvtelenül telnek. A természet 
szépségét megszokták szemeink élvezni, társas éle-
tünkben keresni szórakozást gyarló óhaj 1 

Ily körülmények között valóban jól esik vál 
tozatossigot látni magunk körül. Szerencsések va-
Iánk, hogy a sors erre vezette Stupa színigazgató 
ur útját. 

Most érzem csak a remetének kimondhatatlan 
örömét hegedűm látásánál, most tudom csalt mél-

Uzou, 1878. junius 18. 

Tisztelt szerkesztő ur ! 
Midőn e sorokat becses lapjában való közlés vé 

gett megküldöm, hogy e kivánatom teljesüljön szi 
vességére számitok, miután közleményem az olvasó 
közönség nagy része előtt talán kevés érdekke 
birand. Célom, hogy buzdítsam azokat kikről írok 

A ki a jmult vasárnap reggel a Brassóbc 
Uzonba vezető országútra láthatott, 6 egymás utái 
jövő kocsi ragadta le figyelmét.  A három elsőber 
mert gyönyörű hölgyek, a három utolsóban mer 
mindenik kocsi bakfán  nagyobb és kisebb zene 
hangszerek valának iáthatók. 

Uzonban, a Temesvári fivérek  udvarába haj 
tattak be. E sorok irója is szerencsés volt jelen 
lehetni s kérdésemre, hogy kik lehetnek, értesül 
tem, hogy brassói kereskedő ifjakból  a városi ze 
nakarnagy vezetése alatt újonnan alakult zene 
egylet tartandja első előadását i t t : a tagok eg; 
részének rokonai körében ; és csakugyan meggy ő 
zödtem erről, midőn ez egylet egyik udvarias tagj. 
nyomatott kész „Programm"-ot nyújtott kezembe 

A kereken virágokkal telt erkélyszerű torná 
con játszották le műsoruk délelőttre szóló részét 
és nekünk a brassói vendégekkel szép számmá 
összegyűlt hallgatóknak oly kedves élvezetet sze 
reztek gyönyörű zenéjökkel, a minőre mint kei 
dőknél távolról sem számítottunk. Mindenesetre leg 
főbb  érdem a jó karvezetőé, kinek ezúttal is telje 
elismerésünket nyilvánítani el nem mulaszthatjuk 
A többi tagoknak szorgalmuk dicsérendő, kik ob 
rövid idő alatt, hogy ennyire haladtak, szintéi 
nagy érdemök. 

Igen szépen kijelölték e zene-egylet alakitá 
sával ez ifjak  azon utat, a melyen a Brassóbar 
számosan levő kereskedő ifjaknak  halatlniok kell 
hogy az általános műveltség teréről le ne marad-

Az erdélyi ev. ref.  egyházkerület köz-
gyűléséből. 

K o l o z s v á r , junius 16. 
A közgyűlési első nap az ünnepélyesség nap-

ja volt. A tagok szokatlanul nagy számban gyüle-
keztek  a fötanoda  úgynevezett nagytermébe föl, 
mely azonban majdnem kicsinynek bizonyult. 

Az elnök b. Kemény Gábor, belügyminiszteri 
államtitkár és az egyházkerület hivatala szerint 
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