
nyára egy bizottság küldetett ki, mely ama bi-
zottság névsorát fogja  megállapítani, mely az egye-
temes gyűlés határozatainak végrehajtását s a lét-
rehozandó szövetséget fogja  megalkotni. Nagy Jó-
zsef  aradi tanitó ajánlatára az 50-es bizottság el-
nökének, Péterffy  Sándornak a gyűlés jegyzőköny-
vileg fejezi  ki köszönetét. Az ötvenes bizottság 
működése ezzel véget ért, s kezdetét vette az 
egyetemes gyűlés elöértekezlete. 

Az előértekezlet d. u. 6 órakor tartatott meg 
az országház nagy termében. Mintegy 700 tanitó 
s tanitónö vett részt az értekezleten az ország 
minden vidékéről. Az értekezletet Péterffy  Sándor 
az 50-es bizottság elnöke nyitotta meg, melegen 
üdvözölve az egybegyűlteket. Ezután Lakits Ven-
del a fővárosi  tanitók nevében üdvözölte a meg-
jelenteket, mely után az 50-es bizottság által meg-
állapított ügyrendet terjesztette elő, mely az előér-
tekezlet ált^l elfogadtatván,  pontonként felolvasta-
tik és minden módositás nélkül elfogadtatott. 

A holnapi nagy gyűlés tárgysorozatainak 
megállapítására került azután a sor. A III. egye-
temes tanitó-gyülésre hat tételt tűzött volt ki az 
50-es bizottság, ezen tételek közt szerepel a vallás-
oktatás kérdése is. Györgyösi Rudolf  az aradvi-
déki tanító-egylet nevében e tárgyat le akarja vé-
tetni a napirendről, ily értelemben szól Győrfy 
Iván is — mig György Aladár hosszabb beszéd-
ben indokolja e tárgynak a napirenden való meg-
hagyását, úgyszintén Kilicsuk László szintén e 
mellett nyilatkozik. 

Györgyösi zárszava után az elnök szavazás 
alá bocsátván a kérdést, a többség 40 szavazattal, 
az egyetemes tanító-gyűlés tárgyai közé a vallás-
tanítás kérdését felvétetni  és tárgyaltatni kívánja.^ 
A sorrendre nézve vasadi Balogh Lajos indítvá-
nyára a törvény revisiója az első napon, az az aug. 
21-én — a tanító-egyletek szövetsége pedig aug. 
23-án fog  tárgyaltatni. 

Lakits Vendel ezután előterjeszti az 50-es bi-
zottság nevében az egyes tisztségekre kijelöltek 
névsorát. Molnár Aladár lelkes éljenek és tapsvi-
har közt kiáltatván ki elnöknek, a benne helyezett 
bizalmat meleg szavakban köszöni meg. Alelnökül 
Péterffy  Sándor és Bálint Mihály választattak meg 
lelkes éljenzéssel. A jegyzői kar következőleg ala-
kult meg: i-ső jegyző : Rákócy I.ajos Budapestről; 
2-od jegyző Györgyösi Rudolf  Aradról; 3-ad jegy-
ző Luttenberger Ágoston Budapestről: 5-ed jegyző 
Stettina Ilona nóképző-egyleti tanitónö Budapest-
ről, háznagynak Schettel József  lett megválasztva. 
Egyéb tárgy napirenden nem lévén, elnök a mai 
előértekezletet bezárja, köszönetet mondván az 
egybegyűlteknek,  — felkéri,  hogy a holnapi 9 órai 
gyűlés megnyitásán minél számosabban megjelenni 
szíveskedjenek. Az ülés a legjobb rendben osz-
lott fel. 

Ugyancsak d. u. 4 órakor dr. Czobor Béla a 
főrendiház  dísztermében szép számú tanitó és taní-
tónő előtt tartotta előadását a hazai régészetről. 
Felemlité azon férfiak  neveit, kik a régészet körül 
hazánkban kiváló érdemeket szereztek. 

Az archaeologia körül még József  főherceg 
is szüntelenül fáradozik.  A congresszus 2 évvel ez 
előtt méltó meglepetéssel nézte, miként tudják a 
„betyárok hazájában" (a mint eddig hazánkat ne-
vezték) a régiségeket őrizni. Előadó az egymás-
után következő korszakból egyes szép példányo-
kat nagyon világos megmagyarázás mellett muta-
tott be. Előadása többször is félbeszakasztatott  he-
lyeslések által. Végre a tanitók az érdekes és 
tanulságos eiőadást, mely egy óra hoszszat tartott, 
kézszorítással és éljenekkel köszönték meg. 

— Augustus 21-én. — 
Már 8 órakor reggel élénk mozgalom uralko-

dott az orsz. ház körül. Kün egyes csoportokban 
tanitók s tanítónők kedélyesen beszélgetve várták 
a nagy gyűlés megnyitását. 9 órakor az országház 
nagy ülés terme zsúfolásig  megtelt. A gyűlésre 
jött tanitók s tanítónők száma közel ezerre megy. 
Molnár Aladár lelkes éljenzések között elfoglalván 
az elnöki széket, az ülést megnyitja, s a jegyző-
könyv vezetésére Rákócy Lajost kéri fel.  A tárgya-
lás alkalmával szólni kívánókat Györgyössy Ru-
dolf  és Stettina Ilona jegyzik fel. 

Ezután Molnár Aladár, elnök megnyitó beszé-
de következett. Kiterjeszkedett a beszéd az elmúlt 
orsz. gyűlés alatt a tanügy érdekében hozott in-
tézkedésekre. A nyugdij törvényt emlitve, hang-
súlyozta annak hiányait, szólt ezután a tantervről, 
mely bármily nagy hiányt pótoljon is, a gyakor-
lati követelményeknek  még sem felelhet  meg tel-
jesen. A népiskolai hatóságokról hozott törvény 
egy lépés a tanügy előmozdítására, mert magában 
foglalja  a néptanítók fegyelmi  ügyét ,is, elismeri 
mindemellett, hogy ugy e törvény, mint az ennek 
alapján kiadott rendeletek nem felelnek  meg tel-
jesen a néptanítók igényeinek, s e miatt méltó az 
elégedetlenség a tanférfiak  körében. 

Lelkes éljenzés és taps vihar tört ki, midőn 
emiitette, hogy hazánk törvényhozása még mindig 
nem áldoz annyit a népnevelésre, mint a mennyit 
a szent ügy megérdemelne. A gyűlés működésé-
nek irányát jelölve, óhajtaná, ha a kisdednevelés-
nek ügye jobban felkaroltatnék,  s közelebb hozat-
nék a népiskolai tanításhoz, különösen a magya-
rosítás érdekében. Élénk helyeslés között hang-
súlyozta, hogy a közoktatás ügye egyik elsőren-
dű kérdésnek tekintessék a nemzet törvényhozása 
előtt. A nemzeti civilizáció érdekében szükséges-

nek tartja, hogy a magyar nyelv mint kötelező 
tantárgy hozassék be minden népiskolába. Beszé-
dét a jelenvoltak hosszan megéljenezték. 

A főváros  nevében ezután Ráth- Károly fő-
polgármester üdvözölte az egyetemes gyűlést. A 
népnevelés szentségétől áthatva üdvözölte az egy-
begyűlteket s kivánt áldást a tanitók működésére 
Lelkes éljenzéssel kisért beszédeért jegyzőkönyvi-
leg mondott neki a gyűlés köszönetet. 

P. Szatmáry Károly szólalt fel  ezután, a je-
lenvoltak figyelmét  a kisdednevelők országos egye-
sületének közgyűlésére hivja fel,  mely aug. 22-én 
d. e. 11 órakor fog  megnyittatni az országházban. 

(Folytatjuk.) 

A S/ont István-ünnepély. 
Az első magyar királynak emlékünnepét a 

főváros  szokott fénynyel  ünnepelte meg. Emelték az 
ünnepélyt a fővárosba  sereglett idegenek, kik 
már a kora reggeli órákban ezrével jártak a vár-
ba vivő utcákon. Volt a helyi hajóknak, csavargő-
zősöknek s a siklónak dolga egész délelőtt, hogy 
a személyszállítás követelményeinek megfeleljen. 
A lánchídon is oly nagy volt a személyforgalom, 
hogy hasonlóra nem igen emlékeznek. 

A közönség egy része a Zsigmond kápolna 
előtti tért, az udvari melléképületek terasséját a 
szent György teret foglalta  el, más rész a hely-
őrségi templomban igyekezett helyhez jutni. Si-
mor János hercegprímás reggel 7 órakor kétfogatú 
kocsin érkezett a Zsigmond kápolna elé, hol az 
egyházi küldöttség fogadta.  A szokásos imák és 
antiphonák eléneklése után a körmenet a szent 
jobbal megindult a helyőrségi templom felé. 

A menetben az ipartársulatok, betegápoló, te-
metkezési egyletek zászlókkal, hadastyán egyletek 
zenekarral, a budai szürke nénék intézete fehér 
ruhás lánynövendékeivel,  a pesti legényegylet, a 
szerzetek, kath. társulatok s intézetek testületileg 
vettek részt. A Coriníni-ezred disz százada s zene-
kara közvetlen a szent jobb előtt haladt, melyet 
12 papnöveldei novicius vitt diszes üvegszekrény-
ben. Ézt követték az egyházi személyzet élén a 
bibornok-primással, a kormány, a főintézetek  s ha-
tóságok képviselői. 

Ott láttuk Pauler és Péchy^ miniszterek, Ráth 
főpolgármestert,  Thais főkapitányt,  az egyetem 
hittudományi karának testületét, a prorectort s a 
padellusokat stb. A szent-jobbtól két oldalt a ko-
rona örök haladtak ős magyar viseletben alabár-
dosan. 

A menetet a közönség beláthatlan sürü tö-
mege zárta be. A merre a menet haladt, a Coro-
nini ezred díszben levő zászlóalja képezett sorfalat. 
A rend fenntartására  gyalog és lovas rendőrök 
ügyeltek fel. 

Az elinduláskor a Gellérthegyen 3 ágyúlövés 
dördült el. Nyolc óra tájt ért a körmenet a dísz-
téren s országház utcán át a helyőrségi tem-
plomba. 

Itt a szent jobbot zsoltárének közt egy ol-
dalkápolnába vitték, azután Rónay István kalo-
csai plébánus s volt képviselő hitszónoklatot tar-
tott. Majd ünnepélyes misét mondott a bibornok 
prímás nagy segédlettel. 

Az evangéliumnál, urfelmutatáskor  s a kom-
munió alatt a díszszázad sortüzet lőtt, melyre a 
Gellérthegy ágyúi feleltek.  Mise után a bibornok 
megáldá a népet s erre a körmenet a szent jobbal 
az előbbi sorrendben az uri-utcán s a dísztéren át 
a Zsigmond kápolnához visszatért. A Tedeum el-
éneklése után a szertartás véget ért. 

A néptömeg egyrésze azon viaskodott, hogy 
a kápolnába bejusson, más része a várpalota előtt 
várta a jelt, mikor bebocsátják, e napon ugyanis 
a királyi termek, a magánlakosztályok kivételével, 
megtekinthetők. Délben lakoma volt a bibornok-
primásnál. 

L E G Ú J A B B . 
Ujabb inozgósitá*. 

Tizenkilenc ezred tartalék századai teljesen 
mozgósítva lettek. Ezen 19 ezred három hadpa-
rancsnokság keretébe tartoznak : és pedig, a bu-
dapesti cs. és kir. hadfőparancsnokság  keretében 
következő ezredek tartalékai lettek behiva: 26. 
Mihály orosz nagyherceg (Esztergom), 32. Eszte 
(Bpest), 69. Jellacsics (Sz.-Fehérvár), 38. Mollináry 
(Kecskemét), 44. Albrecht (Somogy), 23. Airoldi 
(Bácska), 68. Rodics (Szolnok), 46. Sachsen-Mei-
ningen (Szeged), 6. Coronini (Alsó-Bácska). A po-
zsonyi hadfőparancsnokság  keretébe tartozó ezre-
dek : 72. Raming (Pozsony), 12. Vilmos fh.  (Ko-
márom), 76. Knebel (Sopron), 19. Rudolf  fh.  (Győr), 
48. Ernő fh.  (Zalam.), 71. Rossbacher. A temesvári 
hadfőparancsnokság  keretébe tartozó s mozgósított 
illetve hadilábra állitatott ezredek következők : 39. 
Alexis (Debrecen), 37. József  fh.  (N.-Várad), 61. 
Cezarevits (Temesvár), 29. Skudié (Torontál). 

Ezen gyalogezredeken kivül több vadász, vár-
tüzér, mezei tüzér zászlóalj s több huszár és uhlá-
nus ezred mozgósittatott, ugy, hogy az ujabban 
mozgósított katonaság száma több, mint kétszáz-
ezer. (?) Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a , 

főparancsnokságot  P h i l i p p o v i c s h e l y e t t 
E d e l s h e i m G y u l a b á r ó v e t t e át. 

Konstantinápoly, aug. 21. A szultán Layard 
előtt oda nyilatkozot,, hogy Görögországnak sem-
mi területet nem enged át. Volóba ismét 10 zász-
lóalj küldetett el hadihajókon. Azt állítják, hogy 
Osman pasa oda megy ezen csapatok parancsnok-
sága átvételére. 

Konstantinápoly, aug. 21. Mehemed Ali pasa 
Szerajevóba utazott, hová 24-kén fog  érkezni. Azt 
állítják, hogy oda azon javaslatot fogja  hozni, hogy 
a Novibazari tartomány némely városában az osz-
trák helyőrség mellett török is legyen. Ellenben a 
mitrovitzi török tábor megszűnjék. 

Ziniony, aug. 21. Ma 152 redif  gyermekestől 
és nejestől érkezett ide, köztük Husszein pasa, 1 
ezredes, 2 őrnagy és sok tiszt, ezek nem hadifog-
lyok, hanem önként adták meg magukat. Banya-
lukából Trieszten át Stambulba küldetnek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Rudolf  trónörökös születésnapját Prágában 

ma megünnepelték. Az esemény^alkalmából tegnap 
este takarodót fújtak,  ma reggel 5 órakor pedig 
a polgári csapatok ébresztőt, s délelőtt 10 órakor 
ünnepélyes isteni tiszteletet tartottak. A lövészszi-
gethez vezető utcák — mondja a távirat — pom-
pásan fel  vannak diszitve és a német kaszinónak 
királyi pár s a trónörökös arcképeivel ékesített 
kertjében tegnap impozáns esti ünnepélyt tartot-
tak, a király születése napjának utójelenetekép va-
lamennyi hazafias  zenedarabot ismételni kellett. 

— A sepsi-szentgyörgyi küldöttség tegnap 
érkezett vissza a fővárosból  hozzánk. Lapunk a fő-
városi lapok után már megemlékezett azon szívé-
lyes fogadtatásról,  melyben a miniszterelnök ur 
küldötteinket részesité. Első hely volt számukra 
fentartva  mindenütt a fővárosban,  sőt még az Ó 
felsége  születésnapján s Szent-István király napkor 
rendezett fényes  ünnepélyen is a legelső államhi-
vatalnokok mellett foglaltak  helyet. E kitüntetés 
kedves viszonzása volt ama ragaszkodásnak, me-
lyet városunk megválasztott nagynevű képviselője 
iránt tanusitni meg nem szűnik. A küldöttség 5 na-
pig időzött a fővárosban  s kellemes emlékei mel-
lett még azon örvendetes hirrel is tért haza, hogy 
a m i n i s z t e r e l n ö k u r a s e p s i - s z t g y ö r -
g y i k é p v i s e l ő s é g e t f o g j a  v a l ó s z í n ű -
l e g e l f o g a d n i . 

— MoghÍTás. A „székely művelődési és gaz-
dasági egylet" tagjait az egyleti elnökség megbí-
zásából van szerencsém folyó  év augustushó 30-án 
délelőtti 11 órakor Sepsi-Szentgyörgyön a megye-
ház nagytermében tartandó vidéki alakulási gyű-
lésre tisztelettel meghívni. — S.-Sztgyörgyön, 1878 
aug. 24-én. Horváth László. 

— Hornit Mihály holttetemét 21 én este 10 
órakor hozták meg a bécsi vonattal Karlsbadból 
a fővárosba.  Az indóháznál a legközelebbi család-
tagok s egy szükkörü társaság várta a hamvakat, 
melyeket onnan egész csendben szállítottak az el-
hunytnak pipautcai lakására. 

— Szent Istváuuap Párisban. István király 
napján — távirják a francia  fővárosból  — Dvihally, 
Binder és Huba indítványára a világtárlati csár-
dában diszlakoma tartatott. Számos áldomást mond-
tak a hazára, királyra, Trefort  miniszterre, Har-
kányi kiállítási biztosra, stb. Az ünnep kitűnően 
sikerült. 

— Az egyetemes tanitó-gyülésre megjelent 
tanitók ismerkedési estélye aug. 20-án volt a „Pes-
ter Lloyd" társaság épületében. — Itt igen szívé-
lyesen fogadta  Weisz B. F. az érkezőket, s őket 
a körülményekhez képest meg is vendégelte, fagy-
laltot és süteményt hordoztatott körül. — A gyö-
nyörűen díszített s berendezett termek méltán ma-
gukra vonták a vidéki tanitók figyelmét  s csak 
nehezen tudtak a helytől megválni. — A nagy gyű-
lés folyamáról,  mely aug. 21. tartatott, más helyen 
talál értesítést az olvasó. Délután érdemleges ülés 
nem tartatott, e helyett a tanitók egyes csopor-
tokra oszolva megtekinteni mentek a nevezetesebb 
tauintézeteket. Egyik rész dr. Szabóky Adolf  elő-
adását ment meghallgatni az iparos oktatásról, a 
másik csoport a sugáruti állami nőtanitó képez-
dét látogatta meg, egy más csoport pedig a pesti 
bölcsődét nézte meg. A legtekintélyesebb rész 
azonban az izraeliták imaházába ment, hol dr. 
Wöhler nyújtott gyönyörű élvezetet kitűnő éneké-
vel s orgona játékával. — Aug. 22-én az egyes 
szakosztályok tartanak ülést s ezen ülések közt 
figyelmet  érdemel különösen a paedagogiai társa-
ság közgyűlése, mely a képviselőház nagy termé-
ben d. e. 10 órakor veszi kezdetét. 12 órakor Szar-
vas Gábor fog  előadást tartani a nyelvhagyomá-
nyok és népies szólásmondák gyűjtéséről az or-
szágház 1. sz. termében. A gyűlésekről lapunk 
következő számában ismét megemlékezünk. 

— Öt gyermeket sziilt Saesvilleben Ohióbán 
bizonyos Mac Cornick felesége.  A Baltimoreban 
megjelenő „L. Americain" szerint a gyermekek 
közt négy fiu.  Az asszony aránylag jól érzi magát. 

— Muszka dolgok. Lembergben az őszi had-
gyakorlatok alkalmából az összes galíciai csapatok 
összpontosittatnak. Az iskolai tanév egyelőre egy 


