
k o r m á n y n y a l s z e m b e n k ü z d ő e l l e r 
z é k érdekében. 

A felirati  vitával, mely egészben véve a sze-
mélyeskedés és huvi s kitörésektől ment nem volt, 
a kormány sorsa is eldöntetett s több mint való-
színű, hogy Tisza Kálmán fog  megbízatni a kor-
mány ujra alakításával, melyben a pénzügyéri tár-
cát — közhir szerint— gróf  Szapáry Gyula vállal-
ná el. — Egyébiránt általános a hit, mire soraim 
nyomtatásban lesznek, mert sok oly pénzügyi kér-
dés vár megoldásra, mely ideiglenes kormány ál-
tal cl nem intézhető, hivatalos lapunk a végleg 
megalakult kormány kinevezését hozni fogja. 

A viszontlátásig! 
Egy volt táblabíró. 

M e g h í v á s . 
A háromszékmegyei általános néptanitói egye-

sület kézdi járásköra folyó  év december hó 21-én 
Kézdi-Vásárhelytt  a fflső-népiskola  helyiségében 
rendes gyűlést fog  tartani, — melyre a kör tagjai 
ezennel tisztelettel n.eghivatnak. A gyűlés kezdete 
d. e. 10 órakor. 

Tárgysorozat : 
1) A mult gyűlés jegyzökönyvének  felolvasá-

sa és hitelesítése. 
2) Értekezés Er élyi Károly felső-népiskolai 

igazgató által. 
3) Egy határozati javaslat megvitatása. 
4) „rv török nemzet eredete és európai viszo-

nyairól-1, értekezés Baló László felső-népiskolai  ta-
nitó által. 

5) Pénztárnoki jelentés s pénztárnokválasztás. 
6) Indítványok. 
Tekintve a tárgyak fontosságát,  tisztelettel 

kéretnek a pontos megjelenésre. 
Kézdi-Vásárhelytt,  1878. nov. 26. 

Erdélyi Károly, Gyöngyösi Is tv A11, 
elnök. jegyző. 

L E G Ú J A B B . 
Az országgyűlési szabadelvű párt vasárnap d. 

u. 6 órakor tartott értekezletét Szontagh P. elnök 
megnyitván, bejelenti Szájbély Gyulának a pártból 
kiléptét. Tudomásul szolgál. 

Ezután a miniszterelnök előadja Irányinak a 
berlini szerződés napirendre tűzéséről szóló indít-
ványára vonatkozólag előterjesztendő nyilatkozatát 
mely szerint nem tartja indokoltnak ez idő szerint 
a berlini szerződés napirendre tűzését. Az értekez-
let — Csernátony és Zsedényi felszólalása  után — 
a nyilatkozatot helyeslő tudomásul vette. 

Ezután előadta ugyancsak a miniszterelnök a 
hozzá intézett interpellációkra, névszerint Szalay 
Imrének a katonai kegyetlenségek, — Ráth Ká-
rolynak a kereskedelmi szerződés — és Csatár 
Zsigmondnak a kőbányai téglavásárlás tárgyában 
tett interpellációikra adandó válaszait, melyeket az 
értekezlet szintén helyeslőleg tudonásul vett, s ez-
zel a tanácskozás véget ért. 

London, decz. 1. Konstantinápolyból jelenti 
a Reuter ügynökség : Muktár pasa Janinába uta-
zott. Parancsot kapott, hogy legyenj készen a hi-
vatalos tárgyalások megkezdésére a görög határok 
rendezését illetőleg. 

A „Nemere" magántávirata. 
Felad. Budapesten dec. 3. esti 8 ó. 30 p. 

Érkezett 9 óra 10 perckor. 

Az nj minisztérium következőleg alakul : 
A régiek maradnak ; K e m é n y G á b o r földmi-
lés- ipar és kereskedelmi miniszter; S z a p á r y 
Gyula pénzügyminiszter; Zichy Viktor bel-
ügyminiszteri államtitkár Ieend. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A liíiro mszékmegyei közigazg. bizottság f. 

hó 3-án tartá meg rendes havi gyűlését. E gyűlés 
nevezetesebb tárgyairól jövő számunk részletesebb 
tudósítást közlend. 

— Tiszt. Uévay Lajns ur, városunk közszere-
tetben álló lelkésze, folyó  hó 8-án tartja meg ki-
bucsuzó beszédét Ilyefalán.  Uj állomását, mint hall-
juk folyó  ho 12 én foglalja  el városunkban s e hó 
hó 15 én beköszöntő beszédet mond. Révay ur, ki-
nek megválasztását a ref.  egyházközség minden 
tagja kivétel nélkül oly hőn ohajtotta, — szeretett 
polgára leend e varosnak, hol mint a közügy is-
meretes lelkes harcosa, buzgó hívekre fog  taíálni. 
Városunk már régóta várja szeretett lelkészét; — 
hozza az ég minél előbb szerettei és jó barátai 
körébel 

— A sepsli egyházmegye közelebbről tartott 
évnegyedes közgyűlése igen érdekesen folyt  le. 
A különféle  felsőbb  leiratok beható tanácskozás 
tárgyát képezték. Elénk eszmecsere folyt  az úgy-
nevezett „kepe-rendszer" és annak eshető megvál-
tása felett.  Oly tárgy, mely az egyh. férfiak  részé-
ről valóban komoly megfontolást  igényel. Megem-
lítjük, hogy e gyűlésen az áll. ig. tanács ide vo-
natkozó rendelete szerint tanügyi előadó is válasz-
tatott. A ref.  egyházmegye gyűléseiről készséggel 
közölnénk részletesebb tudósításokat is ha a tiszt, 
jegyző urak szívesek volnának lapunkat felkeresni. 

— Forró Ferencné ő nagysága ivén a szövé-
szeti tanműhely számára beszerzendő asztalnemű-
szövőgépre adakoztak : Forró Ferencné 5 frt.  Gál 
Zsigmondné, Gál Péter (M.-Káján), Gál Ilka (dtto) 
2 — 2 frt.  Nagy Áronné, Ferró Móricné, Gál józsef-
né, Gergely Zsuzsa, Hadnagy Jánosné, Bocskoros-
né Dálnokból, Miklós Zsigmondné, Miklós Imréné, 
Forró Károlyné, Bara Ágnes, Bara Zsófi,  Lőrincz 
János, Nagy Ferenc kapitány, Nagy K. (szotyori), 
Gidófalvi  Jánosné 1 —1 frtot.  Forró Berta, Kövér 
Mózesné, Imre Jánosné, Hadnagy Józsefné,  Barthos 
Erzsébet, Lázár Andrásné, Rákosi Gergely né, Mik-
lós Rózu, Gál Gergely né 50—50, Lázár Lászlóné 
40 krt. Borbáth Pálné, Kovács Albertné, Kovács 
Károlina, Kovács János, Miklós Lázárné, Veres 
Józsefné,  ifj.  Fülöp Dénesné, Miklós Péterné 30 — 
30 krt. Kuthy Lajos, Dimény Péterné, Veres La-
josné (köz.), Babos János, Kozma Józsefné,  Péter 
Zsigmondné, Lőrinc Jánosné 20—20 krt. Kövér 
Mihálnyné 15, Kerestély Dávidné, Bene Mimi 10 
—10, Teleky Lászlóné 7 krt. Összeg 36 frt  62 kr. 
Ezen begyült összeg rendeltetési helyére tétetett, 
melyet midőn nyilvánosan nyugtázunk, ugy a gyűj-
tő, mint az adakozó honleányoknak az ügy iránti 
meleg érdeklődósért szívélyes köszönetet mondok. 
Sepsi-Szentgyörgy, 1878. november 29-én. Elnöki 
megbízásból : T a r c a l i E n d r e , háziipar-egyleti 
titkár. 

— Sir Elliot, angol nagykövet, Bécsből Buda-
Pestre érkezett. 

— Ismét petárdát dobtak el vasárnap este 7 
óra tájban az országgyűlési szabadelvű kör udva-
rán, közel a kör lépcsőházának ajtaja előtt, hol az 
roppant durranással robbant szét. Ez is zsineggel 
átkötözött czukorpapirból készült, s a falról,  mely 
mellett felrobbant,  a vakolatot jó darabon leverte. 
Ugy látszik, az ellenzék a petárdát igen sikerült 
élcnek tartja, mert a többek közül az „Egyetértés" 
bizonyos önelégültséggel viccel s tudósítását azzal 
fejezi  be, hogy „a robbanás után természetesen 
megkezdődött az apostolok oszlása s a menekülők 
elseje egy termetes excellentiás volt." — Hanem 
ezt a dicsőséget már még sem irigyeljük az ellen-
zéktől. 

— Sztolác hőse, Marcsici őrmester, ki 900 
bajtársát mentette meg az éhhalától saját élete ve-
szélyeztetésével, tegnap a fővárosba  érkezett. Szép 
magyaros külsejű fiatal  ember; fia  a ráckevei pap-
nak. Hadi érem és arany érdemjel díszlik mellén. 
Midőn — irja a „II o n" — az ellenség által kö-
rülvett vár pajacsnoka az éhhalás dicstelen sorsát 
előre látta, felszólította  a katonákat; ki lesz haj-
landó álruhában az ellenségen át segítségért men-
ni? Egyedül M. ajánlkozott. „Mit kiván jutalmul?" 
kérdé "a parancsnok. A fiatal  ember elpirult. „Baj-
társaimat akarom megmenteni." S jutalma arany 
érdemjegy lett. Tiszti rangra nem méltatták. 

— Esry politikus óra. Egy párisi óraműves 
olyan órát "talált fel,  mely minden politikai érzület-
hez passol. Különösen olyan praefecteknek  ajánlja, 
kik állásukat minden kormányváltozás daczára meg 
akarják tartani. Az óratetején egy női alak áll, 
mely a köztársaságot képviseli, s fején  phrygiai 
sipka van. Ha a praefect  ur a radicalismustól a 
mérsékelt irényfelé  fordul,  akkor a sipkát leveszi, 
és babérkoszorút tesz fel  helyette. A köztársaság 
lenciájára pedig egy kis zászlót erősit, melyre ezu-
tán tetszése szerint vagy a császári sas, vagy a 
gall kakast, vagy a legitimista liliomot festeti.  Mind-
ezen „járulékokat" a vevő megkapja az órával 
együtt. 

Gyilko-sá;. A nagyváradi vár szomszédsá-
gában, a sertés piac szélén van egy korcsmahelyi-
ség. Egy özvegyasszony — Vadayné — éldegél 
annak szerény jövedelméből. Szombaton este a he-
lyiségben egy gyilkosság ment végba, minden va-
lószínűség szerint rablási szándékból. Egy Topesre 
való, bejáró szolga szundikált ez estén az ivó helyi-
ségben, kinek ez volt utolsó álma. Egy balta-fok 
által okozott súlyos fejseb  megölte. A helyiség tu-
lajdonosnője a gyilkosságot a korcsma ajtón kivül 
szemlélte. Két alakot látott baltákkal felfegyver 
kezve s a vérében hörgő szolgát. Rémülve felsza-
ladt a padlásra. Az atjót bezárta magaután s a 
háztető nyílásán keresztül fellármázta  a szomszéd 
udvart, két kötélverő leány a „gyilkos" k áltisra 
előrohant a szomszédból, az ivóból két embert lát-
tak a sáncz-árok felé  rohanni. Ezek egyike „gyil-
kos"-t „fogjátok  meg"-et kiabált, de e közben 
igyekezett a kötélverő legényeket lehetőleg maga 
megett hagyni. Utolérték s Makkai János nevű 
napszámost ismerték fel  benne. A misik egyén 
elmenekült s Makkai azt állítja, hogy a gy lkossá-
got amaz követte el. Azonban, a „Bihar" szerint, 
minden gyanú arra vall, hogy Makkai czinkosa 
a menekültnek, s hogy a bűntényt tulajdonképen 
ő követte el. A nyomozást a rendőrség minden 
irányban megindította. 

Szörnyeteg férj.  Bécsben a napokban bor-

•ki méltó arra, hogy végső napjait csendesen ottan 
töltse el, és az intézet jóltevő adakozói fáradságos 
munkájának és küzdésének áldásaiból részesüljön. 
Ne engedjék meg tehát soha, hogy mit mi örven-
deztető reménynyel mint az általános jónak egyik 
eszközlőjét alapítottunk, ez bármi részben rosznak 
forrásává  váljék. Legyen e tekintetben is eljárásuk 
oly példás, oly követésre méltó, hogy intézetünk 
mintaképül szolgáljon másoknak és az utókor nyom-
dokukon haladva, áldva emlegesse nevöket, mint 
olyanokét, kik nem csak jót cselekedtek, hanem 
tették ezt lelkiismeretes és igazi szilárd jellemből 
kifolyó  olyan célszerűséggel, mely a nyomorban 
sínlődő emberiség valódi boldogságára szolgál. E 
buzgó óhajjal, az intézet ügyei ép életmozgására 
nézve szükséges pontok feletti  komoly tanácsko-
zásra felkérve  a tisztelt tagokat, a mai közgyűlést 
megnyitottnak nyilvár.itom. 

Ezután beteijesztetett a titkári jelentés. 

(Folytatása következik ) 

: 
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héidi-Yásái hely, 1878. nov. 18-án.*) 

A kézdi-vásárhelyi szegény és munkaképtelen 
üregek ápolására hivatott Stephánie-menház terem-
tője és védnöke, méltóságos báró S z e n t k e 
r e s z t y Stephánie ő nagysága elnöklete alatt teg-
nap tartotta közgyűlését s alapszabályai értelmé-
ben az első 3 év letelte után megújított szervez-
kedését. 

A tanácsház egyik termében összegyűlt tagok 
szíves üdvözlése mellett elnök bárónő ő méltósága 
a következő beszéddel nyitotta meg a gyűlést. 

Tisztelt közgyűlés! 
Az idő lejár gyakran hamarább, mintsem ké-

pesek lennénk annak gyors menetét figyelemmel 
kisérni. Ily gyorsan járt le azon három év, mióta 
az ideiglenes bizottmány állandóan alakulva meg-
választatott. Ha visszatekintünk a lefolyt  időre 
örömmel tehetjük â .t, mert nem merül fel  semmi 
annak emlékéből, mi lelkismeretünket vádolhatná, 
c-s ha a menház felvirágzására  nagyobb sikert fel-
mutatni képesek nem is voltunk, annak oka nem 
az igyekezet hiánya, hanem a mostoha körülmények 
voltak, melyek gyakran a legbuzgóbb tevékenysé-
get is fogva  tartják. 

Hálát adok szivem egész bensőségével a Min-
denhatónak, ki fáradozásunkban  támaszunk volt. 
ki munkálkodásunkat áldásával koronázta s kinek 
segítő kegyelme által lehetünk csak képesek ered-
ményt felmutatni.  Hiszen mit ér az ember minden 
törekvése, minden munkálkodása, ha nem járul 
hozzá az egek urának áldása! A menház felállítá-
sának nehézségei le lévén küzdve és az biztos útba 
indítva, ha kitartó szorgalommal és hü gonddal a 
munka tovább folytatódik,  kétségkívül az idők ren-
dén nagy intézetté fogja  magát kinőni és ugy szólva 
élő szobra lesz azoknak, kik ez emberbaráti intézet 
nemes kezdeményezői, létesítői és munkásai voltak. 
Létezhetik-e a földön  tisztább öröm, mint melyet 
az önzéstelen jó cselekedetek nyújtanak nekünk, 
hiszen ezek a szivet, lelket emelik, méltóvá teszik 
azon vég nélküli boldogságra, mely nemesen futott 
életpálya után mindenkinek Ígérve van. 

Áldanunk kell a jó istent, kinek kedvező ke-
gyelme minket arra segített, hogy a kézdi-vásár-
helyi menházat felállíthattuk.  Gondoljuk el, mennyi 
csap .sa, mennyi véletlenül lesújtó szerencsétlensége 
van az életnek, mely egy pillanat alatt az erőset 
tehetetlenné, a gazdagot szegénynyó, a munkabírót 
munkaképtelenné, a boldogot ínséggel küzdővó 
teheti. És ha a mindenható véghetlen kegyelmes 
sége minket mindezektől mfgóvott,  épen az által 
szent kötelességünkké tette azt, hogy szerencsétlen 
ínségesek nyomorát teljes készséggel és ír.inden 
erőnkből enyhíteni siessünk. Mily boldogság kell, 
hogy szivünket elfogja,  midőn a menházba lépve,' 
látjuk a benne lnkók csendes megelégedett képeit, 
biztosan és nyugodtan néznek ők hátralévő napjaik 
elébe, mivel tudják, hogy a végső inség és nyo-
mortól meg vannak mentve. Minő lelki nyugalmat 
kell, hogy érezzenek mindnyájan, midőn a men-
házból örök nyugalomra szenderülteknek végtisz-
teleténél elgondolják, hogy jó emberek még a ha-
lál keserves perceit is képesek voltak számokra a 
szeretet meleg gondja által megédesíteni. Ha van-
nak az életnek maradandó örömei, ezeket méltán 
nevezhetjük azoknak és boldognak, véghetlen bol-
dognak azt, kit ezeknek minél gyakoribb élveze-
téce az egek ura méltóvá tett! 

Óvatosság az élet philosophiájának egyik fel-
tétele ! Még a jónak gyakorlásában is óvatosságot 
kell kifejtenünk,  ha azt akarjuk, hogy eljárásaink 
okszerűek és célízerüek legyenek. Kik ezen inté-
zet valódi szép hivatását szem előtt tartják és ev-
vel tüzetesen foglalkoznak,  lehetetlen, hogy épen 
e/.en jól eső érzésből egy aggasztó kérdést kiemel-
kedni ne lássanak, azt t. i., hogy nem lesz-e idő-
vel az intézet egyesek előre törekvő munkásságá-
nak, szorgalmas iparkodásának kárára ? Nem lesz-e 
egy-egy könnyelmű, ki mindenét a szegények há 
zába felvételének  reményében meggondolatlanul 
időnap előtt elpusztítsa ! Hogy ez be ne követke--
zék, arra ügyelni, a bizottság egyik fő  és legszen-
szentebb kötelezettségét képezi. Teheti e z t a szegé-
nyek felvételénél  bölcsességgel és részrehajlás nél-
kül komolyan meggondolt eljárás által, valamint a 
városon egy erre célzó alapos jó közszellem ter-
jesztésével; ezek fogják  fennebbit  elhárítani és ezek 
fogják  oda segíteni a menházat, hogy kebelében 
minden időben csak olyan szegény vétessék fel, 

* Tárgyha'raaz mi.itt késett Szerk. 


