
fogva  a bank a mostani minta szerint egyáltalában 
nem akar több bankjegyet kibocsátani. 

U g y a n c s a k a P e s t e r L l o y dnak sür-
gönyzik Prágából, hogy a kereskedelmi kamarák 
gyűlése september végén fog  ott megtartatni kö-
vetkező programmal: Németországgal való vámpo-
litikai viszonyunk megvitatása kapcsolatban a va-
sutügygyel a mennyiben ez amazzal egybefügg. 
Indítvány egy vám és kereskedelmi értekezletnek 
a kereskedelmi és vámszövetség XXI. cikke ér-
telmében való egybehívására. Indítvány a fizetés 
képtelen adósok jogcselekményei megtámadható-
sága iránti törvény hozatalára és egy uj polgáii 
csőd-és perrendtartásra vonatkozó határozat. 

A 1 e x a n d r i á b ó l jelenti a „Presse", hogy 
az egytomi alkirály utasitotta konstantinápolyi kép 
viselőjét, hogy szakítsa meg összeköttetését a por-
tával, ha a porta tovább is ragaszkodik az 1873. 
évi fermánra  vonatkozó határozatához. 

Ugy látszik tehát, hogy az egyptomi alkirály 
erélyességének is van része abban, hogy a porta 
határozatot hozott végre az egyptomi kérdésben. 

Teutsch superintendens és a magyarnyelv 
Sepsi-Szen<györgy, 1879. aug. 5. 

Hogy a cirkumspektus szász atyafiaknak  még" 
inkább borsó; ik a hátuk a magyarnyelvtől,  mint 
a románoknak is, az már régi dolog. A szász 
magyarfaló  agitalorok között nem utolsó helyen 
állott Teutsch ur, a főfő  superintendens ő főtiszte-
lendósége sohasem. Igen szép példáit láttuk már 
a 60—67-ilci években ennek, igen gyönyörűséges 
példája fekszik  a superintendens ur hazafiasságá-
nak előttünk most is. Mi, kik közelebbről látjuk 
és ismerjük a sógor oka', nem csodálkozunk maga-
tartásukon, hisz „piscis a capite . . ." Álljon itt a 
Teutsch ur érzelmei illustrálására a következő, Sz-
Kereszturról irt levél : 

„Sz.-Kereszturra 205 tanitó gyűlt; 150 román 
és 55 szász. Hogy a szásztanitók közül aránylag 
ily kevesen jöttek össze, az Teutsch superintendens 
alattamos ellenmüködésének és intrigáinak lehet 
feltudni  ; ki kéz alatt minden lehetőt elkövetett e 
tanfolyamok  népszerütlenitésére, a szász tanitók 
visszatartására. Egyházi közegei tőle nyert utasitá" 
sok következtében minden követ mozgásba hoz-
tak a tanitók otthon inarasztására, s midőn ez nem 
idézte elő a superintendens ur által ohajtott ered-
ményt, akkor ő maga nyiltan kilépett titkos izga-
tása zárt sorompóiból; igy pl. Brassómegyéből a 
keresztúri tanfolyra  jelentkezett mintegy 40 szász 
tanitó határozottan azért nem jelenhetett meg, mi-
vel Teutsch ur épen e tanfolyam  megindításakor 
szállt ki Brassómegyébe iskolai viritaciora, a mely-
nél a tanítóknak múlhatatlanul jelen kellett lenniök. 

Hogy a szász superintendens, s közegei tör-
vényellenes machinatioinak nem sikerült a szász 
tanítókat teljesen visszatartani, azt egyenesen a 
szász tanitók — becsülést és betudást érdemlő — 
erélyének köszönhetni, mert a két Küküllőmegyé-
böl Kereszturon megjelent 25 szász tanítónak is a 
dékán nyiltan megtiltotta a részvételt, s csak ak-
kor vonta vissza e tilalmát, a midőn az illetők e 
betiltásról Írásbeli nyilatkozatának kiadását köve-
telték. 

Okos és cirkumspectus egy uraság az a Teutsch 
ur, mert tudja, hogy az általa és közegei által szí-
tott magyar gyűlölet gyökszálait ki fogná  aszalni 
azon testvériség melege, a mely a székelyekkel 
való közelebbi érintkezésből mulhatlanul eredne 
s azért igyekezett a szász tanítókat a keresztúri 
magyar tanfolyamtól  visszatartani. A kik az ó 
tilalma dacára eljöttek Ivereszturra, nagy részt 
megélemedett müveit egyének, kik nagy szorgal-
mat és igyekezetet tanúsítanak a magyar nyelv 
elsajátítására, s nemcsak nyelvünket tanulják elő-
szeretettel, hanem magyar dalainkat is b etanulta 
jól szervezett dalárdájuk, valamint a románoké is 
s már íöbb igen sikerült éji zenét adtak megked-
velt tanáraiknak s a tanfolyamot  megvizsgált Gönci 
min. tanácsosnak." 

Sok érdemei vannak T e u t s c h urnák. — 
de bizonyára az itt elmondottak sem utolsók. Ve-
zesse őt tovább is"a hazafiság  ilyetén szelleme 
s akkor az utókor tiszteletét és becsületét kiérde-
melte I-Ioch ! és háromszor hoch ! 

Eáromssékmegye koaig, biz, 1879. 
augusztus 5-eu tartott ülese. 

Ugy látszik, a nyári mezei munkák a közig, 
bizottság választott tagjait nagyon igénybe vették, 
mert alig egy kettő jelent meg közülök. A gyűlés 
eleié n Lázár Mihálv orsz. kénviselönftk  bizottsági 

tagsági állásáról történt lemondása vétetett tudo-
másul. Lázár Mfhály  ur lemondásának oka képvi-
selői mandatuma, mely teendőiben akadályozva látta 
magát-

A z a l i s p á n havi jelentésében előterjesztést 
tett B. Kemény Gábornak mult hó io-iki három-
széki útjáról. Majd megemlité, miszerint Gönci Pál 
miniszteri tanácsos is a tanügy érde kében julius 
utolsó napjaiban itt járt s több iskoláknál beható 
vizsgálatokat tartott; a kézdivásárhelyi, baróthi és 
sepsiszentgyörgyi felsőnépiskolák  átalakitasa tár-
gyában főispán  ur ö mlga elnöklete alatt tartott 
értekezleten részt vett. 

A jelentés további része értesített bennünket, 
hogy a lefolyt  hóban égési eset 7 volt. Hogy minő 
okokból támadtak a tüzesetek, arról a jelentésből 
nem nyertünk felvilágosítást,  de hinnünk kell, 
hogy vigyázatlanság eredményei voltak azok s igy 
a községek elöljáróságai figyelmét  felhívjuk  ismé 
telten is a tüzrendészeti szabályok szigorú megtar-
tására. 

A képviselő választásra jogosultak névsorá-
nak összeírása érdekében a központi választmány 
egy ülést tartott, melyben a megállapított névsort 
tárgyalta és a felszólalások  megtörténhetése vé-
gett azokat az illető nagy községekhez és körjegy-
zőkhöz kiküldötte. 

S é r a Tamás, árvaszéki elnökhelyettes jelen-
tése szerint julius végéig árvaeset volt 3740, árvák 
létszáma 8312; ügyforgalom  563. 

A k i r . a d ó f e l ü g y e l ő  előterjeszti, misze-
rint a lefolyt  hóban közadók eredményéül bejött 
12893 forint.  A mult év hasonidőszakához viszo-
nyítva, többleti eredmény mutatkozik 1871 frt. 

E g 1 tn a y e r Adolf  kir. mérnök jelentése is 
tudomásul vétetett. E szerint az állam által hely-
reállítandó volt kökösi Ilid teljesen befejeztetett  és 
vállalkozónak a II. kereseti részlet 1450 frttal  ki-
utalványoztatott. A kavicsszállitás 507 uj halommal 
haladt előre. A bodzái és büdösi utak építése az 
aratás tartamára (4 hétre) beszüntettetett. 

D r á g os Elek, kir. ügyész előterjeszti, mi-
szerint a lefolyt  hó végén a kézdivásárhelyi bör-
tönökben és fogházakban  volt összesen 107 letar-
tóztatott; ezek közül 46 vizsgálati és 61 elitélt. A 
börtönök és fogházak  kerültek az államnak 209 
frtba,  melyből megtéríttetett 176 frt.  Eafy  szökési 
eset is volt a mult hóban, melyet a kir. ügyész 
merész és ügyes kivitelénél fogva  körülményeseb-
ben előadott. A szökés föoka  a börtönépület gyen-
geségében s semmi biztonságot nem nyújtó állapo-
tában rejlik. Csodálatos, hogy a minisztérium az 
ügyészség indokolt költségelőirányzatában a szük-
séges javításokra és átalakítására kért költséget 
mégis megtagadta. Ajánljuk ez esetet a minisztéri-
um figyelmébe. 

Dr. A n t a l Mihály, megyei főorvos  jelentése 
szerint a közegészségügyi állapotok a lefolyt  hó-
ban korántsem voltak annyira kedvezők, mint a 
megelőző hónapok alatt. A hónap első napjaiban 
járványossá kezdett válni a váltóláz. A heveny 
gyomor és bélhurut főkép  a munkás osztálynál lé 
pett fel,  a vérhas pedig némely községekben oly 
hevesen támadott, hogy szigorú óvintézkedéseket 
kellett létrehozni. 

A közkórházban műtét volt kettő : egy jobb 
lábszárnak csonkitása és egy nyulajaknak mütétele. 
Az állategészségügynél semmi feltűnő  észrevételt 
nem tett előadó. 

V a j n a S á n d o r királyi tanfelügyelő  javas-
latba hozta hogy közig, uton rendeltessék el, hogy 
a községi számadások a mu t tanévre aug. 31 án 
zárassanak le s megvizsgáltatván elöljáróság! uton 
legfeljebb  20 nap alatt terjesztessenek be illető 
helyébe miután, a tekintetben több rendetlenségek 

apasztatattak. 
A bizottság ülésén referált  ügydarabok közül 

megemlítjük a következőket. 
K é z d i - V á s á r h e l y v á r o s polgármes • 

tere ellen a felelősség  kimondatott nem teljesített 
adó behajtás miatt. Ugylátszik, Kézdi-Vásárhelytt 
a tanács megszüntetése csak idő kérdése már, leg-
alább az adófelügyelő  a nevezett város fizetéskép-
telenségéről adott nyilatkozatai közt ezt óhajtás 
képen ki is mondotta a bizottság előtt. 

Ugyancsak adóügyben sok község előljárósá-
gar ellen kimondatott a felelőség. 

K i r á l y S á n d o r volt sepsiszentgyörgyi 
jelenleg hidvégi községi tanitó folyamodványt  köl-
dött volt a minisztériumhoz, törvényellenes elmoz 
ditásából származott kárainak a sepsiszentgyörgyi 
iskolaszék által leendő megtéritetéseért. Ezen kér-
vény leküldetett a megyei főispánhoz,  ki annak 
tárgyalását a közig, bizottsághoz tette át. A bizott-
ság hosszasabb tanácskozás után Király Sándor-
nak a kártérítésre vonatkozó jogosultságát kimon-
dotta. e szerint szeptember és oktobór hónapokra 
mikor még Hidvégre nem volt megválasztva, fize-
tése a sepsiszentgyörgyi iskolaszék által kiszolgál 
tatandó. a többiekre nézve pedig utasitatott K. S 
rendes per útjára. 

B a r t h a Á g n e s , sepsiszentgyörgyi polg. 
leányiskolához ideiglenesen kineveztetett munkata-
nitónő további alkalmaztatását a bizottság, szemben 
az iskolaszék véleményével,  kívánatosnak tartván, 
kineveztetését a minisztériumnak ajánlatba hozta. 

Kilyén község elöljárósága ellen, mely a ta-
nitó fizetését  május óta ki nem szolgáltatta, a fe-
gyelmi eljárás elrendeltetett. 

A s e p s i s z e n t g y ö r g y i államilag se-
o-élvezett nolirári leányiskolánál üresedésbe iött 

tanitói állomásokra pályázat hirdettetvén ki a ne-
vezett iskolaszék által, a beérkezett pályázatok, 
illetőleg kijelölések a közig, bizottsághoz terjesz-
tettek be. A biz. által a német és francianyelv  tan-
székére Stöger Adél, Olgyay Ilona és Müller Emi 
lia, ez utóbbi az iskolaszék határozata ellenére, 
kijelöltettek ; a természetrajzi tanszékre dr. Szász 
István, Boga Károly és Málnási Ferenc ; a rajz és 
szépírás tanításra Huszka József  rajztanár jelölte 
tett ki, ez utóbbi azon ajánlattal terjesztetett fel, 
hogy egyszersmind a felállítandó  polg. fiu  iskolá-
hoz is neveztessék ki rajztanitóul; zongoratanitó-
nőnek B o t z e n h a r d t P a u l i n a terjeszte-
tett fel  azon megjegyzéssel, hogy a két polgári 
iskolához egy képesített zenetanitö kinevezése 
ajánlatosabb volna. 

Ugyancsak a sepsiszentgyörgyi községi isko-
laszék a felszegutcában  egy párhuzamos osztály 
felállítását  kéri. A bizottság e kérést a tanfelügye-
lőnek kiadta ez ügynek adatokkal leendő felszere 
lése végett. — Két kisdedovoda ügyében beadott 
költségvetés pártololag terjesztetett fel. 

A közig, bizottság tudomásul v ;tt-e s pirto-
lólag terjeszti tel a három felső  népiskola ügyé-
ben összehívott értekezletnek lapunk utján már 
közzétett határozatát. 

A gyűlés délután 5 órakor ért véget, 

A gyulafehérvári  papválasztás, 
Hegyalja, 1879. jul. 28. 

Tisztelt szerkesztő ur ! 
Gyulafehérvári  egyházközségüknek e hó 

37-én igen szép ünnepélye volt; ugyan's az olva-
sók előtt is ismeretes hosszú processus után elvégre 
e napon betöltetett az évek óta üresedésben levő 
papi állomás. 

Kora reggel a templom tornyán lengedező 
nemzeti zászló ligyelmezteté a közönséget a leendő 
ünnepélyre; féltízkor  pedig a harangok zúgása 
gyüjté egybe a szép számú választókat. Az invo 
catio megkezdése után nt. Elekes György esperes, 
t. Tankó József  borber.rki lelkész, mint helyettes 
jegyző, t. Bodor I.őrin : krakkói lelkész és mélt. 
br. Kemény István főgondnok  urak jöttek a ref. 
templomba. Az éneklés bevégzése után a nt. espe-
res ur nemes alakja magaslott ki a szószékből s 
egy alkalomszerű meghatóiina után az alább köz-
lendő szavakban szólott a közönséghez. 

Minden törvényes intézkedések megtörténte 
végeztével megkezdetett a szavazás. Feszült figye-
lemmel vártuk az eredményt. Igen heves pártküz-
delmet vártunk az eddig hallottak" után ítélve ; és 
inie mit láttunk ? páratlan szép rendben lefolyt 
szavazást. 

Szavazott 134 választó s mind a 133-at kivé-
tel nélkül: dr. Elekes Viktor zilahi tanár nyerte 
meg. A midőn a szavazás eredménye nt. esperes 
ár által közzé tétetett és dr. jilekes Viktor Gyula-
Fehérvár ref.  papjának nyilváníttatott^ szűnni nem 
akaró éljen kiáltások közt távozott a választó kö-
zönség. 

Gyulafehérvári  egyházmegyénk esperese nt. 
Elekes György ur az e napon tartott választás 
megkezdése előtt igy szólott a vá'asztó közön-
séghez: 

„És most következik az egyházközségre nézve 
a legfontosabb  pillanatok egyike Mielőtt azonban 
a választás kezdetét venné, gondolják meg a buz-
gó hivek még mindig szépen virágzó egyhközség-
nek negyven éves múltját, melyben az fényes  volt, 
mely alatt disze volt hazánknak, nemzetünknek, 
büszkesége szent vallásunknak : gondolják meg 
mi tette azt nagygyá a múltban ? Nem egyéb, 
mint az egyetértés, testvéri szeretet és vallásos 
buzgóság. 

A mult alapja a jelennek és jövőnek, a fényes 
multat megőrizni, a jelent és jövőt még virágzóbbá 
tenni," a jelen nemzedék hivatása ; ezt pedig most 
is, nem a visszavonás és egyenetlenség, hanem 
nemes ügybuzgóság és egyetértés által eszkö-
zölhetni. 

Hogy a jövő kor áldja vagy átkozza a jelen 
nemzedéket, az buzgó hivek, önöktől függ;  legye-
nek azért bölcs belátásuak — tegyenek szivők ne-
mes sugallata szerint; csak arra kérem : oknélküli 
alaptalan kifogásokkal  ne késleltessék a választási 
bizottság munkálatát; fontolják  meg, mekkora k ir 
és hátramarádás volt eddig is ezen egyházközség 
szellemi és anyagi életében ; fontolják  meg, hogy 
az egyenetlenség átkos fegyvere  miatt egy év ra-
boltatott el annak vallásos életéből Okozói felel-
jenek isten s emberek, feleljenek  saját lelkiismare-
tök ítélőszéke előtt. 

Én buzgó hivek, mint mindig, most is nyu-
godtan állok e szószékben. Nincs a nagyon tisz-
telt választó közönség tagjai között egyeden egyén, 
ki szememre lobbanthatná, hogy valaki érdekében 
bárkire pressiot kívántam volna gyakorolni, vagy 
hogy valakinek megválasztását még c-;ak tanácsol-
tam is volna. 

En hivatalos állásomnál fogva  mentem a tör-
vény rendes utján, s mégis nekem kellett a sok 
alaptalan gyanúsítás miatt a legtöbb keserű csep-
pet elnyelnem ; hanem én mindazokat nyugodtan 
tűröm, csakhogy ezen egyházközség boldog, meg-
elégedett és boldog legyen. Tőlem válassza a na-
gyon tisztelt egyházközség a kijelöltek közül, a 
kit épen szive óhajt, csakhogy a választás törvé-
nyesen menjen ; megejtett választásukat nyugodt 
kebellel, áldó szívvel kisérendem 1 


