
idén megtartatik, a/, is ró egy rakás teendőt ránk 
s igy a kettőt ha ehégeznők is nagy munka mel-
lett, de felületesen,  eredménytelenül. 

b) Közgyűlésünk alakilag szervezetlen — s a 
szervezés jelen gyűlésünk teendője, mint azt a cél-
bavett munkálatokból van szerencsém tudni. Nincs 
p. o. egyesületünk felosztva  szakokra, mely sze-
rint egy rész foglalkoznék  tankönyvek bírálásá-
val, más rész elvi kérdésekkel stb. Egyletünk a 
mult ülésén pénzalapra tett szert. Megyei egyesü-
let pénz nélkül nem is állhat fenn,  mig a fiókegye-
sületek igen. Tehát nekünk saját magunk tagsági 
dijai által — s még másból is mint más testületek 
— pénza lapot kell teremteni. E célra okvetlenül 
szükséges a tanitói személyzet nyilvántartása, mit 
csak most sikerült tanfelügyelőnknek  kitudni. Ed-
dig a kötelezettséget nyilvántartás nélkül ki tudtuk 
játszani, már most nem lehet. Az alaki szervezés-
hez még más okot is hozhatnék fel,  — melyekkel 
nagy munkája volt az intézőnek s a melyek létkér-
dések lévén, nem |engedték meg cszszejövetelünket 
decemberig. De azért mégis maradjon tavaszig 
közgyűlésünk, mert. 

c) Szervezési munkálatok tanilóink előtt isme-
retlenek s hogy gyűlésünk felemunkával  eredmé-
nyesen végezze, jó eleve közhirré kell tenni, hogy 
mindenki komoly gondolkodás és tanulmányozás 
tárgyává tegye. 

d) Gyűlésünk múlhatatlanul tanszer- és tan-
könyvkiállitással  kell hogy összekapcsolva legyen, 
erre pedig idő kell. 

e) Ősszel minden tanitó a kezdet nehézségé 
vel's iskolája szervezésével küzd, hogy tavaszai majd 
nem egy év tapasztalatával lépjen a gyűlés elé s 
iskolája nem vévén annyira igénybe figyelmét,  — 
miután a kiszabott tárgyakat vagy mind elvégezte, 
vagy a befejezésnél  van — több időt fordíthat  a 
gyűlés tárgyai tanulmányozására, szabadabban je-
lenhetik olt meg. 

Nemcsak nekem, hanem több vidéki tanitó-
társamnak is nézete ez ; azért szívélyesen kérjük 
a közgyűlést rendező társainkat, különösen pedig 
tekintetes Vajna Sándor kir. tanfelügyelő  és egy-
leti elnök urat, hogy ha nézetünket helyesnek ta-
lálják, őszi közgyűlésünket, tekintve az idő tullia 
ladását s tekintve a fent  Írtakat, -- tavaszra ren-
dezze. 

Sipos S. 

A k<"!zdi-vásárhelyiStephaiiie-raenha7. 
T i t k á r i j e l e n t é s . 

Tisztelt közgyűlés I 
Intézetünknek a mult év oktober 7 én tartott 

közgyűlése óta lefolyt  életéről következőkben va-
gyok szerencsés jelentésemet előterjeszteni. 

A jelen évi élelmezés fedezésére  eszközölt 
gyűjtés oly kielégitő eredményű volt, bogy általa, 
a jelen évi szükséglet, mondhatni teljesen pótolva 
lett, s az alaptőke jövedelmét vele egészen megta-
karíthattuk. Ehez egyébiránt nem kis mértékben 
járult az által, hocry a város közönsége által áta-
dott s Varga jórsef  ur által kiálitva volt 400 frt. 
értékű kötelezvényt t. Varga József  ur készpénzzel 
kiváltotta. 

Nem különben elnök bárőnő ő méltósága az 
általa intézetünk érdekében tett 192.frt.  56.kr. O- e. 
összeget az alapvagyon javára ajándékozni ke-
gyeskedett. 

Az alapvagyon és pénztár állását a pénztár-
noki előterjesztés fogja  részletesen kitüntetni, s itt 
csak annyit vagyok szerencsés bejelenteni, hogy 
kezelőbizottságunk a mult évi számadást és vagyon 
kezelést megvizsgáltatván, azt a legszebb rendben, 
híven és pontosan vezetettnek találta, a mely ok-
ból nemcsak a maga részéről jegyzőkönyvileg  kife-
jezte elismerő nyilatkozatát, hanem Szőcs József 
pénztárnok urat, a mult évi számadásokra vonatko-
zólag, a számadás kötelezettsége alól felmentette 
s hasonló felmentésre  a tisztelt közgyűlésnek is a 
jánlatba hozza. 

Csak általánosságban jelentem be, hogy az a-
lapvagyon az ingyen telken kivül 9000 frt.  össze-
get képvisel. 

Ezen idő alatt az intézetbe felvétetett.  Ozv. 
Nagy Sándorné Jancsó Sára, de eltemettetett Bog-
dán Lajosné ás Csiszár Róza, tehát a létszám 12. 

A lefolyt  idő alatt szintén örvendetes jelei 
mutatkoztak az intézet iránti érdeklődésnek s be-
teljesedik aron hitünk, hogy a nép átértve ezen 
intézetnek üdvös és igazi áldást képező hivatását, 
azt gyámolítani s pártfogás  állal virágzóvá tenni 
hova tovább, minélinkább hajlandó lesz. 

Az intézetnél való rendről, tisztaság és ház-
tartásról örömmel van szeroncsém jelenthetni, 
hogy az példás — a felügyelőnő  elég sikerrel tö-
rekszik a benne helyezett bizodalomnak megfe-
lelni, a rendet figyelmet  fentartja,  az élelem és 
tisztaság kifogástalan.  A tagok csendes jó egyetér-
tésben vannak egymással, az erejökhöz mért mun-
kákat készséggel végzik s egészségi állapotuk is 
tekintve korukat és félszegségüket,  kielégítő. 

Ezek tisztelt közgyűlés, melyeket a csendes, 
de jótékony munkálkodásu intézet jelenlegi állapo 
tárói, szives tudomás vétel végett, beterjeszteni sze-
rencsés voltam. 

Nagy Gábor, 
titkár. 

A. csók. 
(lelolvasta Erdélyi Károly a K -Váíárhelytt f  évi november 17-én 

tartott hangverseny plkalmával ) 

Tisztelt hölgyeim és uraim ! 
Múltkori felolvasásomat  a tűzről azon Ígéret-

tel zártam be, hogy „jövő alkalommal a csókról ér-
tekezem". Ezen alkalom ime elérkezett, és én oly 
czélból vagyok itt, hogy igéretemet beváltsam. — 
Ugyan tehetnék oly képpen is, mint napjainkban 
a legtöbb ember szokott, hogy t. i. csak az Ígéret-
nél maradjak, s a csók helyett valnmi egyébbel 
álljak elő; én azonban nem érzem magamat elég 
erősnek ama tu lat elviselésére, hogy mások által 
szavát be nem váltó embernek tartatom; s hitele-
met ehesziteni — különösen a hölgyek előtt — 
éppenséggel nem szeretném; ezokól tehát csak 
hozzáfogok  kényes feladatomhoz,  bár nem hiszem, 
hogy azt tiszteit halgatóim teljes megelégedésére 
megoldhassam, lévén választott tárgyam természete-
sen már magában is olyan, miszerint annak felfogása 
és megítélése ugy a hölgy, valamint a férfi  világ 
olőtt a legtöbb esetben más és más szempontok 
alá esik. Az pedig már nem mai igazság, hogy : 
mindenkinek kedvére cselekedni lehetetlen; ergo 
be van bizonyítva, hogy fejszémet  nagy fába  vág-
tam, s szerencse lesz reám nézve, hogy ugy, nem 
járok vele, mint az r •; •»• '.zen cigány, kin nyár dere-
kán esett meg az a ; csa dolog, hogy fejszéje  be 
lefagyott  a fába.— 

„Médium tenere b e a t i a z az : legjobb a kö-
zépút. Ezt az elvet ha valaha, ugy jelen felolvasá-
som alkalmával ugyancsak nem volna szabad 
szem elől tévesztenem ; de kérdés, hogy a középutat 
eltalálom-e? Egyikfelül  Scylla, másik felül  Charyb-
dis; elől tűz, hátul viz: könnyen megtörténhetik te-
hát, hogy a boldog középút keresésében igyekeze-
tem gyenge hajója lőrést szenvedend. Es ez nem 
is lesz csuda; mert csókról hölgyeknek csevegni 
pláné az esetben, ha az embernek alkalma nyílik 
állittásait gyakorlati példákkal is illustrálni, köny-
nyü, sőt kellemes dolog ugyan, de arról egy eg^sz 
közönség előtt értekezést tartani, mikor a kritika 
csak ugy lesi ajkunkról a szót s kárörvendve jegy-
zi tel, ha valaha eltaláljuk vetni a sulykát: oda már 
nem mindenapi bátorság kell. 

Kérem tisztelt halgatóimat, kegyeskedjenek 
ezt tekintetbevenni, s bennem e nem mindennapi 
bátorságot méltányolván, Ítéletem kimutatása al-
kalmával kevesebb szigort alkalmazni. 

A csóknak annyiféle  neme van, hogy azt sem 
tudom, melyiken kezdjem. Tegyük tán első helyre 
a logjelentéktelenebbnek látszót: a kézcsókot. Ez 
csak látszik jelentéktelennek de valójában nem az. 
Egy egy kézcsóknak a kellő időben és helyea al-
kalmazva, gyakran igen fontos  következményei  van-
nak; miért? hát egyszerűen csak azért, mert a kéz-
csóknak, legyan az akár udvariasság; akár tisztelet, 
akár alázatosság kifolyása  — alapja mindig az em-
beri hiúságban rejlik ; és pedig: 

Minél magassabb társadalmi állással biró egyén-
től származik a kézcsók annál jobban hizeleg elfo-
gadó hiúságának. — A kézcsók hajdan nagyobb 
divatban volt, mint napjainkban ; a mennyiben alatt-
va'óik részéről a férfiak  is majdnem kivétel nélkül 
elfogadták;  ma azonban már ritkaság, hogy egy 
férfi  — ha csak nem papkezét megcsókolni enged-
je. Sőt a hölgyek között is találkozik már egy-két 
oly ritka példány, aki kivánsága fölött  győzedelmes-
kedve, a kézcsókról le mond ; kivéve azon esetet, 
midőn az bizalmas magányban attól a valakitől 
származik, aki tán még egyéb szabadalommal is 
felruháza  van. 

Minthogy tehát kívánság létezik, a kézcsók 
fontos  manaeuvre, s az ügyes diplomata nem is 
fogja  elmulasztani, hogy a kellő helyen és időben 
alkalmazza. 

A kézcsóknak közeli rokona a lábcsó'< ; de 
ez a müveit világban egyedül a római szent atya 
kívánságai közé tartozik. - Nem tudom, melyik 
szent atyával történt, hogy egy angol lordot fo-
gadva ettől ujfundlandi  ebéd sehogysem bírták el-
távolitni s ő szentsége — nem akarván a már 
megadott engedélyt visszavonni és a lordot eluta-
sítani — kénytelen volt a kutyának is audientiát 
adni; de ezen engedékenységét csak hamar alkal-
ma nyilt ő szentségének megbánthatni, mert midőn 
lábat a lordnak csókra nyujtá, a nem udvarképes, 
bizalmatlan ujfundlandi  a lábnyujtást ura ellen in-
tézett fenyegető  mozdulatnak vélvén, odaugrott és 
fogait  netn valami udvarias érintkezésbe hozá a 
kinyújtott lábbal Azóta nincs megengedve kutyá. 
val menni a Yaticánba. 

Lássuk most némely más nemeit a csóknak: 
A rokoni csók, a baráti csók, a gyermeki és szü-
lei csók. Ezeket, minthogy közöttük több-kevesebb 
rokonság létezik, egy pont alatt foglalhatjuk  ösz-
sze. Mint már nevök is mutatja, rokonok, barátok 
és barátnők szülők és gyermekek között szoktak 
váltatni többnyire t a l á l k o z á s és t á v o z á s 
alkalmával. 

Előbbi esetben üdvözlő, utóbbi esetben pedig 
bucsucsóknak is neveztetnek. 

Mindezek al.tpját tulajdonképpen a szeretet-
nek kellene képeznie; azonban fájdalom  igen gyak-
ran semmi köze sincs a szeretetnek a csókok vál-
tásánál. 

(Foljtatása küvctkez'k.) 

dukarest, dec. 4. A következő miniszteri név-
sort kolportálják : Bratiano elnök és külügyminisz-
ter, Kogolniceanu belügy , Campineanu pénzügy-, 
Boerescu igazságügy-, Mann tábornok hadügy-, 
Urechia közoktatásügy- és Hóiban közmunkami-
niszter. 

Bécs, dec. 4. Az osztrák kabinet újjáalakítása 
ez év folyamában  többé nem, — hanem a jövő év 
elején fog  megtörténni. 

Konstantinápoly, dec. 4. Az uj minisztérium 
következőleg atakult meg : Kheireddin basa nagy-
vezér, Urianizade Essad Seik-ül-Izlam, Ghazi Oz-
mán basa hadügyminiszter, Said basa igazságügy-
miniszter, Kadri belügyminiszter, Karatheodory 
külügyminiszter, Savas közmunkaminiszter, Djevdet 
kereskedelmi miniszter. A tüzérség főparancsnoká-
nak kinevezése később fog  megtörténni. Ghazi Oz-
mán sógora a szultán citkárának neveztetett ki. — 
Az egyelőre távol levő Kadri helyett, ki Bagdad-
ban — és Karatheodory helyett, ki Krétában 
időz, Said basa a belügyminisztériumot, Savas pe-
dig a külügyminisztériumot fogja  i d e i g 1 e n e. 
s e n vezetni. 

K Ü L Ö N F É L E K 
— Ö felségeik  eziist inennyekzőjére már elő-

készületeket tesz Bécs városa. Dr. Newald polgár-
mestert a községtanács összes frakciói  fölkérték, 
hogy az ülésben tegyen javaslatot, miszerint ő Fel-
ségeik ezüst mennyekzőjét a város közönsége ki-
váló iinnepélylyel ülje meg. A polgármester a leg-
közelebbi ülésen eleget fog  tenni e kivánatnak és 
ajánlani fogja  egy 15 tagból álló bizottság megvá-
lasztását, mely a szükséges előkészületek iránt 
intézkedjék. 

— Révai Lajos ur, ev. ref.  egyázunk derék 
lelkésze mint mult számunkban értesítők olvasóin-
kat f.  hó 12-én foglalja  állomását. Bevonulása, ugy 
látszik, nemcsak az egyháznak, hanem az egész 
városnak ünnepe lesz. kedvező idő mellett fogadta-
tása valóban ünnepélyes laend. Az egyház tagjai-
ból és városi polgárukból álló kül döttség korán 
reggel Ilyefalvára  megy Révay ur lakására hon-
nan öt e kiséret családjával együt városunkba 
hozza. Elindulásukat innen s megérkezésüket ide, 
három taracklövés jelzi. A város végére kivonul-
nak a különféle  ipartársulatok testületileg s a ze-
nekar játszani fog  ; itt a polgárság nevében Gyár-
fás  Lajos főjegyző  ur fogadja  üdvözlő beszéddel. 
Délután 4 órakor a lelkészi laknál az egyház tanács 
testületileg tiszteleg mélt. Daczó János főgondnok 
ur vezetése alatt. Este szükkörü bankett lesz Ilik-
falvi  vendéglőjében. — Révay ur vasárnap fogja 
megtartani beköszöntő beszédét; tiszteletére Blaskó 
József  vendéglőjében azon napon díszebéd adatik. 

— A Sepsi szentgyörgyi jótékony nőegylet 
alapító, rendes és pártoló tagjai tisztelettel felké-
retnek. hogy a alapitványaikat, esetleg azok kama-
tait. rendes vagy pártoló tagsági dijaikat f.  é v i 
d e c e m b e r hó 15-éig tek. B o g d á n András 
egyl. pénztárnok úrhoz szíveskedjenek befizetni. 
Egyszersmind értesítjük a t. közönséget, hogy az 
egylet tagjai közé beiratkozni még folyvást  lehet 
s a kikhez felszólítás  vagy magán uton intézett 
ilyennemű felhívásunk  el nem juthatott volna: szí-
veskedjenek erről itt tudomást szerezni. Az egylet 
kész örömmel fogadja  az ezután beiratkozókat is. 

Sepsi-Szentgyörgyön, 1878. decemberhó 3-án. 
A v á l a s z t m á n y . 

— Gidófalvi  Vilma kisasszony gyüjtöivén az 
asztalnemű szövőgép beszerzésére adakoztak : Cseh 
Józsefné  10 frtot.  Gidófalvi  Vilma, Horváth Gyula 
orsz. képviselő 3—3 frtot.  Pünkösti Lajos, Banha 
János képviselő 2 — 2 frtot.  Gidófalvi  Pálné (Sepsi 
Szentgyörgy), Rápolthi Gábor, szotyori Nagy Ká-
bor, Pócsa Gyuláné, Domokos Ferenc, Szentiványi 
Miklós, ifj.  Szentiványi József,  Soom Miklós, Kon-
céi Domokos, Elekes B., Szász Károly, Mélik Já-
nosné, özvegy Nagy Tamásné, Fogolyán Lukács, 
Wellenreiter, Jakó Ferenc, Lőrinc János, Nagy 
Ferenc, Benke Rafaelné,  Tuzson Jánosné, Gidó-
falvi  Mari, Veres Gyuláné, Ilyés Tamásné Bodó 
Klára, özvegy Máluási Antalné, özv. Nagy_ András-
né 1—1 frtot.  Teleki májorné 50 krt. — Összeg 45 
frt  50 kr. Ezen begyült ö-,szeg rendeltetése helyére 
tétetett, melyet midőn nyilvánosan nyugtázunk, — 
ugy a gyűjtő, mint az adakozó honleányoknak az 
ügy iránti meleg érdeklődésért szives köszöne-
tet mondok. 

Sepsi-Szentgyörgyön, 1878. december 3-án.-
P o t s a J ó z s e f ,  háziipar-egyleti elnök. 

— A k -vásárhelyi jótékony-nöegylet választ-
mánya megkezdi hetenként rendezett fillérestélyeit 
önkéntes belépti-dij mellett, minden pénteken. A 
következő, valamint ez évben rendezendő estélyek 
jövedelme becsületes házi szegények s különösen 
kis gyermekek segélyezésére, karácsoni ajándék-
kép fog  fordíttatni,  tudva azt, hogy mily kevesen 
részesülnek az árva és menház jótékonyságában, 
mennyi szegény gyámoltalan kis árva szenved ; r 
hideg tél kegyetlensége miatt ruhátlanul és éhezve. 
Mint nőegylétünk hivatásának főpontjára,  a házi 
szegények iránti részvétre, hívom fel  ezúttal a ne-


