
telén szavamat, hogy az erdélyi helv. hitvallású 
egyházkerület hatósága alá tartozó középiskolák 
u;ra szervezésében a lehetőleg tartsunk lépést — 
az sem ártana, ha előljárnánk, mennyire lehet — 
az országos szervezkedéssel. 

Ez a tárgy megérdemelte volna, hogy kerü-
leti közgyűléseink jóval többet és sokkal behatób-
ban foglalkoztak  volna vele az utóbbi években, 
mint a mennyire foglalkoztak. 

Belátom azonban, hogy népes törvényhozó 
testületek, főkép  olyan, a minő a miénk, a mely-
nek évenkénti tanácskozási ideje tartalmát a napi 
dijjal rendszeresen el nem látott tagok áldozat-
készségéhez kel szabnia, ily kérdésekkel sikeresen 
csak akkor foglalkozhatnak,  ha azokat előbb a 
szaktestületek tárgyalási és a nyilvános megvitatás 
előkészitették. 

Ily munkára hivatott szaktestületünk az éven-
ként egyszer tartatni szokott tanári értekezlet, a 
mely szokott is foglalkozni  idevágó kérdésekkel, 
illetékesen vonnák tanácskozásuk körébe az egyes 
középiskolák tanári karai is; ós végül nem is ke 
rülhető ki az állandó izgató-tanács, mint egyete-
mes törvény-előkészitö bizottságunk. 

A szaktestületek tárgyalásaival párhuzamosan 
sőt azokat megelőzőleg is kívánatos és szükséges, 
hogy foglalkozzanak  e kérdésekkel mentől beha-
tóbban a nyilványosság közlönyei, hogy legyenek 
ösztönzői és viszhangjai a szaktanácskozásoknak 
is, és hogy tegyék mentől szélesebb körben gon-
dolkozás tárgyáivá az elhatározás alá kerülő kér-
déseket. 

Valóban szükséges, hogy ezen fontos  tárgy 
előkészítésére vonatkozólag legalább tanusitsunk 
egy kissé más eljárást, mint a minőt eddig a leg-
több közgyűlési tárgyra vonatkozólag tanusitot-
tunk. Ez ha kitérés is, elmondom itt, mert rég fek-
szik a szivemen. 

A közgyűlésnek túlnyomó számtalan vidéken 
lakó tagjait nem értesiti soha senki a tanácskozás 
alá kerülő tárgyakról másképen, legfölebb  az el-
nöki összehívó néhány cim felsorolásával. 

Ily előkészülettel aztán bemegyünk jámbor 
vidékiek s meghallgatván a jelesnél jelesebb ko 
lozsvári szónokokat, szavazunk ösztönünk szerint 
4—5 nap alatt 40—56 törvényalkotási és kormány-
zati fontos  tárgyban. 

Jó minékünk, hogy küldőink nem kérdezik 
ki a hozzájárulásukkal eldöntött kérdéseknek leg-
alább rövid tartalmát I 

Aztán, hogy még utólagosan se foglalkozhas-
sunk az általunk röptiben letárgyalt ügyekkel, 
igazgató tanácsunk jónak látja egyáltalában nem 
küldeni meg a gyűlési jegyzőkönyveket  és törvény 
vagy határozat erejére emelt javaslatokat a köz-
gyűlés tagjainak. 

Ha szándékosságból származnék ezen mulasz-
tás, a régi róm. kath. papságnak azon eljárásához 
kellene hasonlítanom, a melylyel eltiltotta a bibliát 
épen a biblia alapján vezetett népe kezéből; miu-
tán azonban, tudom, hogy csak m e g s z o k o t t 
figyelmetlenségből  származik, itten tiszteletteljes 
kérést intézek az állandó izgató-tanácshoz, hogy 
küldje meg nekünk, közgyűlési tagoknak, vala-
mennyinek, a kerületi közgyűlés csszes nyomtat-
ványait. 

És ha jóságából maradna még egy darabocs-
ka hátra, azt csak arra használnám, hogy kérjem, 
miszerint a régibb nyomtatványok közül is leg-
alább a szervezeti alaptőrvénynyel,  a melynek ha-
tárain belől kellene lennünk és mozognunk, aján-
dékozza meg a kerületi közgyűlés tagjait. 

Ez is jó lesz, ha meglesz. Azonban még eb-
ben a nem temélt esetben sem állok el attól a má-
sik óhajtásomtól, hogy fontosabb  kérdéseinket vi-
tassuk egy kissé sűrűbben az egyházi lapok hasáb-
j.iin 

Mert igaz ugyan, hogy azok egyikétől is az 
érdességet eltagadni nem merem; de mindamellett 
talán bevallható, hogy olykor, mintha az aszály-
nak, olykor pedig a földet  nem érintő elvont tes-
tetlenségnek jelenségei kisértenének körülöttük. 

Es dacára annak, hogy a t. szerkesztő ur sem-
minek sem lehet nagyobb bővében, mint a lapja 
hasábjain közlésre váró érdekesnél érdekesebb dol-
gozatoknak, remélem nem utasít el, ha azt kérem, 
hogy nyissa meg ezeket az ismételve jelzett hasá 
bokát az általam szerény mérvben kezdeményezen-
dő, mások által bizonyosan folytatandó  középisko-
laügyi vitatásoknak. 

És hogy már ebben a számban is legyen va-
lami arról, a mi cimnek felüliratoit,  igénytelen elő-
adásom bevezetéseként azt a kérést intézem a sz.-
udvarhelyi t. atyafiakhoz  s mindazokhoz, a kik ve-
lök e tekintetben atyafiságban  állanak, hogy kö-
zépiskolájukat ne címezzék többé főtanodának,  mert 
móg azt mondhatná a rosz akarat, hogy ők elfe-
lejtették a közép- és főiskola  közt levő igen lénye-
ges különbséget. 

A többi elmondani valóról máskor ir 
Rét hi Lajos. 

Meghívás. 
A k.-vásirhelyi „oltiregylet* közgyűlést tart 

. évinov. ho 19-én d. u. i órakor K,-Vásárhelyen 
a róm. katk. gymnasium nagytermében. Kérem az 
entézet alapító s részvényes tagjait, valamint az 
nügy iránt érdeklődőket, hogy a gyűlésben naegje. 

lni szíveskedjenek. A gyűlés főbb  tárgyai: 

1. Számadás vizsgálat beterjesztése. 
2. Vagyonkimutatás. 
3. Pénzkezelés módjának elhatározása, 
4. Költségvetés. 
5. A kérelmek beterjesztése. 
6. Számvizsgáló bizottság kinevezés. 
Ezen gyűlésben fog  az általam festett  olaj-

festmény  is kisorsoltatni. 
Zágon, 1878. nov. 8. 

B. Szentkereszty Steph&nio, 
elnök. 

Meghívás. 
A K.-Vásárhelyen  létesítendő közkórhárnak 

közgyűlése leend f.  évi nov. hó 18 án d. e. 9 óra-
kor K.-Vásárhelyen  a tanácsház nagytermében. 

A nemes ügy érdekében bizalommal hivom 
meg az intézet alapító s részvényes tagjait és mind-
azokat, kik ezen emberbaráti intézmány iránt ér-
deklődnek, 

Zágon, 2870. nov. 8. 
B. Szentkoresety Stiípliini?, 

id. elnök. 

Meghívás. 
A házi ipart és ipari oktatást terjesztő egye-

sület választmánya f  hó 20-án d. e. 10 órakor szo-
kott helyen és rendes elnök elnöklete alatt ülést 
tart. A folyó  ügyek elintézésén kivül a f.  évi nagy 
közgyűlés tárgysorozatának megállapítása is ezen 
ülésben határoztatik meg, melyre a választmány t. 
c. tagjait meghívom. 

S. Sztgyörgy, 1878. nov. 12. 
Potsa József, 

i. e. eln'ik. 

L E G Ú J A B B . 
A szabadelvű párt felirati  javaslata kész és 

l 'nyegileg igy szól: 
A királyi trónbeszéd kiemeli, hogy a berlini 

mandatum elfogadását  az európai béke és a monar-
chia érdeke egyaránt követelte. A monarchia jó-
akaró szándokának a rendbontó elemek ellenállot-
tak, de seregünk a lakosságot megmentve a rém-
uralomtól, leszállittatott. 

A kormány további köte'essége lesz, a fel-
adat végrehajtásával járó áldozatokat a monarchia 
pénzügyeivel összhangzásba hozni, és hogy mennél 
elébb áljon be azon pillanat midőn a tartományok 
kormányzatuk költségeit saját jövedelmeikből fe-
dezik. A felirat  továbbá elösmeri, hogy a kor-
mány teljesité kötelességét, a berlini szerződést be-
terjesztvén. 

A monarchia e szerint csupán a tartományok 
megszállására vállalt kötelességet ; a felirat  reméli 
hogy nem fog  változni ez az álláspont, a mi ellen-
keznék a népek többségének és a politikai ténye-
zők nagy részének ismeretes óhajaival. A bevég-
zett tényeket úgyis súlyosan érzi már az orsrág; 
megzavarta az pénzügyeinket. Nem várunk terület 
nagyobbodásra ; e tartományok beillesztése meg is 
rontaná a dualisztikus rendszert, egyébiránt á köz-
igazgatási szervezés a törvényhozás elé tartozik. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Erzsébet királyné hir szerint az idén Ir-

landba megy telelni, tán a karácsonyi ünnepek 
után, mikor nálunk a tél szigorúbban szokott fel-
lépni. Kíséretében lesznek a mult télieken kivül, 
halljuk, a magyar és cseh főurak  közül többen. 
Irland égaljánál fogva  ott a tél sokkal enyhébb 
mint nálunk s a királyné egészségére különösen 
jótékony hatásúnak látszik lenni. 

— Éjszaki fény.  Ma reggel 6 és 7 óra között 
a keleti égboltozaton gyönyörű éjszaki fény  mutat-
kozott és ezzel egyidejűleg nyugat felől  igen szép 
szivárvány. A jelenséget igen sokan tűznek, má-
sok a kelő nap erős világának tekintették. Hogy 
egyik sem volt, kitűnt abból, hogy néhány percnyi 
tartam után eltűnt és ismét homály lett mindad-
dig, mig a nap föl  nem kelt. 

— Tiiz. Tegnap este Szemerján egy gazdának 
telkén ismeretlen okból tűz ütvén ki, a lángok egy 
csűrt és istálót elhamvasztottak. 

— A sepsi-sgícnleyörgyi önkéntes tűzoltó-egy-
let folyó  hó november 10-én tartott parancsnok-
sági ülés ismételten a békétlenkedés helye volt. 
Nagyon sokszor lett már panasz 'közrebocsátva, 
mivel egyletünk nem bir azon erkölcsi erőre emel-
kedni, mely az önkéntesen elvállalt kötelesség hü 
teljesítésében áll. Ezt a legfőbb  erényt, az adott 
szó becsületes beváltását hogy mily meggyalázólag 
teljesitik — kivéve egy pár hnmanus tagot — ar-
ról meggyőződhetik, ki a gyakorlatra menők szá-
mát figyelemmel  kisérte s ki az őrségi könyvet 
végig lapozza. Ezen állapot elszenvedhetetlen egy 
erkölcsi céget viselő egyletben s megítélheti a vi-
lág megyénket és városunkat azon néhány gondo-
latlan tag erkölcsrontó hanyagságáért. Egyleti pa-
rancsnokságunk azt hiszi, hogy e félszeg  állapot-
nak legrövidebb útját vághatja, ha mindazon ta-
gokat, kik indokolatlanul hanyagok voltak s kik 
ellen a büntetés végrehajtása már több rendben 
átedatott ellenük a városi közigazgatásnak: egye 

nesen kizárja az egylet kebeléből. — Határozattá 
emelte azt, hogy tartassék folyó  hó 17-én, azaz vaj 
sárnap délelőtt 10 órakor egy nagygyűlés, melyen 
némi ügyek elintézése mellett mindazok töröltesse-
nek ki az egyletből, kik e gyűlésen okát nem ad-
fák  hanyagságuknak. Kik meg nem jelennek, kitör-
iöttnek tekintetnek. — Ennélfogva  tisztelettel meg-
hívatnak az egyleti tagok a folyó  hó 17-én délelőtt 
10 órakora városház tanácstermében tartandó gyű-
lésre. Köteleztetik mindenki teljes szerelvénybeni 
megjelenésre, mivel egyszersmind szerelvényvizs-
gálat is lesz. A parancsnokság. 

— A könyörületes sziveket felhívjuk  egy va-
lóban figyelmet  keltő s az emberbaráti érzés támo-
gatását igénylő szomorú eseményre. Lapunk olva-
sói előtt ismeretes ugyanis, hogy egy s.-sztgyörgyi 
polgár, Tóth Báliut közelebbről öngyilkos lett. 
Öngyilkosságának egy közelebbi indoka iokisboru 
gyermekből álló családja fentartása  feletti  kétség-
beesés is volt. A sok éhező kisded táplálása, fen-
tartása teljes lehetetlenné vált részéről. A nyomor 
mindennap ijjesztőbb alakban jelentkezik e szeren-
csétlen család körében. Nem maradt egyéb hátra 
mint a jóérzésű, könyörületes emberbarátokhoz fo-
lyamodni. A szegény özvegy lapunk utján esede 
zik a jótevőkhöz ne vonják meg tőle pártfogásu-
kat A kik e sok neveletlen gyermek közül csak 
egyet is biztos helyre elhelyezne, hol legalább tisz-
tességes szegénységben felnevekednék:  örökhálá-
ra kötelezné a bánatos lelkű, nyomorban élő sze-
gény özvegyet. Felhívjuk a jó szivek szives figyel-
mét s ajánljuk különösen e szegény családot nő-
egyletünk kegyes részvétébe. 

— líetegb Hál int tehetséges fiatal  oki. gyógy-
szerész ur a piacsoron levő Fehdenfeld-féle  gyógy-
szertárt megvévén, e hó elsejétől kezdve át is vet-
te az üzletet. A néikül, hogy az eltávozott gyógy-
szerészt kisebbitni akarnók, ki különben a vidék 
előtt nem nagy népszerűségnek örvendett: örö-
münket kell kifejeznünk,  hogy városunk gyógy-
szertára egy minden tekintetben előnyösen ismert 
gyógyszerész birtokába jutott. A közönség minden-
esetre tapasztalni fogja  azon különbség előnyeit, 
mely a régi és uj üzlettulajdonos vezetése alatt ál-
ló gyógyszertárnál már is észlelhető. Ajánljuk a 
müveit ifjú  gyógyszerést a közönség szives figyel-
mébe. 

— lJismarck hir. leányának menyegzője. A 
német kancellár berlini palotája szerdán ismét fé-
nyesen ki volt világítva, s a d. u. folyamában  egy-
másután jöttek udvarába a díszes fogatok.  Az es-
küvőre d. u. fél  4 órára szóltak a meghívók s a 
vendégek pontosan m^g is jelentek. Elsőnek érke-
zett a lelkész, Vorberg hivatalos fekete  öltönyé-
ben. A palota előtt a kíváncsiak nagy tömege gyűlt 
össze. A koronaherceg és neje már d. e. megüzen-
ték, hogy eljőnek az esküvőre- El is jöttek s a 
szertartás után a fiatal  pírnak s a szülőknek kife-
jezték szerencse kivánataikat, mire eltávoztak, A 
nagyterem, melyben a nyáron a kongresszus ülé-
sezett, most hatalmas fákkal  volt díszítve, lomb-
jaik közt állt az oltár. A ták között egészen elrejt-
ve állt azénekkar. Fél 4 órakor vége volt az eskü-
vőnek s a szerencsekivánatok után a társaság ebé-
delni ment. Ama mellékterembe volt terítve, hol a 
kongresszus idején a diplomaták magán értekezle-
teiket tartották. A menyasszony egészen fehérbe 
volt öltözve. Még ebéd közben egész csendben tá-
vozott az ifjú  pár, hogy a drezdai vonatról el ne 
késsék, melylyel Szászországba és onnét Bécsbe 
utazott. A lakadalom este 8 óra felé  ért véget. A 
nászajándékokról, melyeket az ifjú  pár kapott, je-
lentik: Az ajándékok száma roppant; egy nagy 
termet megtöltöttek, ennek ablakai közbe közbe a 
számtalan cukor, virágkosár és másf'le  virágaján-
dék külön pyramisba volt rakva. A nagy asztalo-
kon álltak az arany és ezüst teritékek. gyertya-
tartók, drága porcellánok, vázák, órák és minden-
féle  apróságok; mellettök hevertek gyönyörű és 
érdekes ékszerek, a falakon  a képek és festményé-
nyek, acél és rézmetszetek és fényképek  voltak. 
A menyasszony barátnőjétől egy pár igen kedves 
ajándékot kapott. Ilyen volt például egy album 
mindazon kastélyok és lakóházak képével, melyek-
ben Miria grófnő  ifjúsága  óta lakott, igen szép 
továbbá a sleswig holsteini énskes-köny v, mely 
Maneufel  Izabella kisasszony ajándéka. A császár 
az örömanyának gyönyörű arany karperecet kül-
dött, melyen a ragyogó brillántokból a Mária niv 
van kirakva. Hasonló karperecet kapót a meny-
asszony, csakhogy az övé a név helyett a legkü-
lönbözőbb kövekből kirakott myrtus koszorúval 
van diszitve. De hogy még jobban kitüntesse Bis-
marckot a császár, a családi ünnepély emlékére 
egy rendjelt készíttetett, mely igazi unikum." A fe-
kete sasrend első osztáiyát koronával, jogarral és 
karddal kiegészítve küldte meg a kancellárnak. Az 
esküvő napján reggel a Sándor cár gránátos ezred 
zenekara reggeli zenével lepte meg a menyasz-
szonyt. Bismarck hg. a legvidámabb kedvben volt 
s Odescalchi hercegné tiszteletére, ki mint rokon 
Bécsből jött az esküvőre, a Radeczky-indulót s az 
osztrák nép-hymnust is elhuzatta. 

— Irodalom. Táborszky és Parsch zenemüke-
reskedésében megjelent „Jogászcsárdás^, zongorára 
szerzé Rác Pál. Ara 60 kr. 

—A „Mueyar Lexikon" 13-ik füzete  is meg]-
jelent Somogyi Ede szerkesztésében szokott csinos 
kiállításban. Ára 30 kr. E jóravaló s pártolást ér-
demlő mű megrendelhető Pollák Mór könyvkeres-
kedésében is Sepsi-Szentgyörgyön. 


