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kón&tantinápoiyi küldöttség fogadtatása.
Megér kezének végre derék ifjaiuk, s a fogadtatás, melyben részesültek, méltó viszhangja annak, melylyel a török nemzet lepte meg őket a Bosporus hullámai mellett. Nem és kor különbség nélkül lelkesedetten tódult a nép, hogy a küldöttségből csak egyet
is lásson, s ugyanazon láng lobogott e napon Magyarhon minden zugában, minden részében lakó honfiak
szivében; inert a kapocs, mely e két nemzetet összeköti teljeB lőu.

De szavuk helyett beszéljenek a tettek.
Az egyetemi ifjúság tudvalevőleg eltiltatott attól,
hogy a fogadtatásban in corpore vegyen részt. Felkarolta tehát azt a polgárság, s csakis e célra megalakították a háromszázas bizottságot.
Ez 7-én proklamaciót bocsátott ki, melyben felszólítja Budapest lelkes hölgyeit, hogy zászlók használata a minisztérium által el levén tiltva, — minél
több kokárdát készítsenek. Hölgyeink azt meg is tevék, s az ő buzgalmuk folytán, vasárnap már hemzsegett a- város a kokárdás fiatal emberektől és polgároktól.
Mit érezett a küldöttség, midőn a haza határait
átlépte, azt gondolhatjuk. Annál is inkább, inert
Triesztben a szlávok ismét demoustutiora készültek,
s pihenés nélkül, erős katonai fedezet alatt, titkon
kellett nekik vasútra ülniök ; mielőtt pedig az első magyar állomásra értek, ott zászlókkal s éljenriadalmak
kai fogadtattak.
Innen kezdve minden állomáson üdvözölték őket,
hol pedig megpihentek (Nagy-Kanizsa, Székes-Fehérvár) fényesen fogadtattak.
Minden oda mutat, hogy a nemzet rokonszenve
hU útitársuk volt a távol keletre.
Mit csinált azalatt Budapest?
A küldöttség '/j4-kor volt érkezendő. 2 órakor
elindult a kokárdás óriási tömeg a bizottság irodájától.
Minden utcatorokból uj meg uj csapatok csatlakoztak. A menet több izben megakadt, oly iszonyú
volt a tolongás.
A 200 fehér vállszalagos rendező, a 300-as bizottság és a rendőrség minden erejét megfeszité, nehogy az egész összezavarodjék.
Egyes csapatok már korábban kimentek az indó
házhoz, s az omelkedottebb helyeket elfoglaltak.
A várakozás alatt a tömeg több izben kezdé
Abdul Kerimet és Mithádot éltetni.
Egyszerre lódobogás hallik, s megjelenik a 40
főből álló bandérium, élükön 3 diszraagyarba öltözött
polgárral, s tenyérnyi széles nomz«ti szalagoktól ékitve.
Lelkes éljenzés fogadta őket.
Most megcsendül az indóház csengetyüjf, a —
lagalább — 10,000 főnyi tömegben mozgás táinad.
Füstölve robog be a vonat, melyet viharos éljenzés
fogad. A közönség türelmetlen. Végre az indóház előcsarnokában feltűnik a kucsma mellé tűzött sastoll,
amint a tömeg felelt hullámzik és lassan jön kifelé.
Mindenki arra tódul- Lovas és gyalog rendőrök tartják visBza a tömeget.
Mindhiába. A nép szorosan a lépcsők aljára
helyezkedett, melyeknek tetején láthatóvá lett 3 ilju
magyarruhában. Öt percig tartó egotrázó éljenzés fo
gadja őket. A haltért a temérdek kocsira kapaszkodók éB kendőt, kalapot lobogtató nép teszi.
Csend lett végre. Előlép Gozsdu Elek ügyvédjelölt diszmagyarban s lelkes, a tömeg zajos helyeslése által több izben félbeszakított beszédet tartott a
küldöttséghez.
Kiemeli, hogy Törökország létjogát Európában
400, a miénket 1000 éves tartózkodás védi. A ki a
török nemzetet azon a réven, hogy jövevény, meg
akarná fosztani európai birtokától, az ugyanezen ürügy
alatt ránk is törhetne. Ha a török nemzet hazája ma
elkoboztatik, micsoda garanciánk lehet nekünk ? Midőn mi is csak a népvándorlás utolsó élő bizonyítékai vagyunk.
Lengyelország felosztásának legtevékenyebb előmozdítói voltak ; annál jobban félhetünk ellenségeink
ebeli törekvéseitől, kik nem is — fajrokonaink.
Erre a küldöttség egyik vezére, Szűts válaszolt.
Válaszának legnevezetesebb passusa : „A fogadtatás

nem minket illet. Visszaliárul az a nemzetre, mely
önmagát tisztelte meg."

A küldöttség két vezére Sztits, Lukács az első
nyitott négylovas hintóba ült.

A küldöttség többi tagja moBt lett csak láthatóvá.
Négyen magyarban, a többi kilenc fekete salon-ru
hában, fejeiken török sipkával (fez).

A fez megpillantásakor tetőpontját érte el a lelkesedés. Sokan azt hitték, hogy softák, s egy hang
elorditá : „Éljenek török vendégeink.
Irtóztató taszigálás támadt. Mindenki az ifjakhoz
tódult; kezeiket szorongatták, ölelték, csókolták őket.
Alig juthattak ők kocsijaikhoz.
Most az egész néptömeg a küldöttség melleit és
után. gyalog, kocsin, lóháton (a bandérium) megindult
visszafelé. A kocsik mindenütt csak lépésbe mehettek.
i\ várhegy két oldala tömve volt néppel.
Az alagútnak lánchid felőli részétől a Hungáriáig
mindkét oldalról elzárta az utat a tömeg. A lánchid
láncaira, karfáira felkúsztak, s csak az isten őrizte,
hogy minden percben le nem zuhantak a Dunába.
Csak magán a lánchídon állhatott 7000 ember.
A koronázási téren, koronázási dombon ember ember
hátán. A négy emeletes házak ablakaiban fej fej mellett, a hölgyek kendőikot, a férfiak kalapjaikat lobogtatva.
Mikor a msnet első kocsija a Mária-Valéria-utcába tért, innen kezdve egy szakadatlan éljen-riadalom
k'sérte őket a Hungáriáig. A Mária-Valéria utca, —
m
elyben csupa négy emeletes ház van s melynek abl^kákól 3—4 kendő lobogott ki, — impozáns látványt
képezett. Hozzá a levegőt rázó üdvorditás, az ijedező
Paripák uyeritése, a nyüzsgő tarkaság egy óriási chaost
kép ezve, valóban izgalmas és nem mindennapi látvány.
Esti hétkor az egyetemi ifjúság által rondezeLt
banquett vette kezdetét.
Kezdetüket vették — ősi magyar sz>kás szerint
n felköszöntések, még pedig a királyon. Történtek
továbbá toasztok az ifjúsági küldöttségre, a török nemzetre, Kossuth Lajosra stb. stb.
A lakoma alatt az ország számtalan városából
érkezének üdvözlő' telegrammok, mint Veszprém, I) ibrecen, Pápa, N.-Enyed, Szigetvár, Beássa Gyarinatb,
stb stb.
E lakomán mintegy í200-an vettek részt.
Este a belváros ki volt világítva.
Ezzel véget ért az ünnepély, mely még sokkal
fényesebb lett volna, ha Mithad bukása Iehütőieg uem
hat a rokonszenvekre.
Igy is kitettünk magunkért.
ltjaink megérdemlik azt, jól viselték mtgukat.
Elmondták a töröknek: „Az orosz gyűlöl minket —
gyűlöl titeket; mi ellenségei vagyunk — ti ellenségei
vagytok, ergo : mi egymásnak jó barátai vagyunk.
Ezt érezte már régóta minden magyar ember s
ezt fejezte ki a kardvivő deputátió. Haz^s^er^tettlnk
sugallata volt
Jól mondta egy első rangú francia lap : „Az
egész zűrzavarban, melyet keleti kérdésnek neveznek,
egyedül « magyarok űznek következetes politikát "
Amit tettünk, a haza parancsára tetttik

N e m o.

A keleti kérdés,
Az orosz hadsereg megindulása mindennap várható. A pétervári mozgósító bizottság nagyban foglalkozik az előkészületekkel. A szaporítást most inkább
a kaukazusi hadsereg igényli, melyet öt. hadtestre és
14 lovas ezredre, 48 ezred kozákra és 480 ágyura
akarnak emelni. De azért a déli sereget is szaporítják
Az a meggyőződés, hogy a legnagyobb arányokban
viendő háború elé néz az ország, mindinkább tért nyer
s ennek megfelelően akarják a haderő létszámai, fokozni. Február Gán a déli hadsereg 251.270 omberre
ós 482 ágyura ment a 8 — 10.000 főnyi műszaki csapaton kivül, mely létszám a kitűzött célok elérésére nem
látszik elegendőnek.
Ami a Románián való átvonulást illeti, az egyezmény ez ügyben is megállapítottnak tekinthető. Az
orosz kormány kötelezi magát az átvonuló katonaság
fékectartására, és biztosítja Romániát, hogy a lakosság
tökéletesen érintetlenül marad és semmi kár sem fog
okoztatni. Azon költségeket pedig, melyeket a román
közigazgatási közegek elkerülhetetlen szapjritása igényelni fog, Oroszország viselendi.
Montenegro minden békekötési tárgyalások dacára erősen ellátja magát élelemmel. A „Risseje" gőzös 39,009 csetvert rozst és tengerit s 10,000 zsák lisztet szállított. Az „Azow" 25,000 zsák tengerit, a „Csichacsow" 37,090 a „ Nachimow" 30,000 zsák tengerit
vitt Cattaróba. Mihelyt a hajózás újra megnyi'lik, a
mi legkésőbben martius elején történik, uj nagy készleteket küldenek Montenegróba.

Böjti prédikáció a magyar nőkről.
(Felolvastatott a sepBi-szcntgyBrgyi „felolvasó-egylet"
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február 17-én tartott estélyen.)
Tisztelt közönség!
Azaz : — pardon !
„Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő, nagysá-

helyben h izbozhordva vagy
vidékre postán küldve:
Egész év . . 6 ft. — kr.
Fél év . . . 3 ft. — kr.
Segyed év . . 1 ft. 50 kr.

Hirdetmények dija:
3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyééit 6 kr.
Bélyegdij kiiltin 30 kr.
Nyilttór sora ló kr.

gos, méltóságos, főméltóságu és kegyelmes, tiszteletei,
tisztelendő, nagytiszteletü és főtisztelendő, érdemes ós
nagyérdemű, mély tudományu és szép tehetségű, reményteljes, bájos és szellemdus uraim, úrhölgyeim és
kisasszonyaim !
Ha valakinek a cimét kifelejtettem volna, méltóztassék ez iránt utólagos kárpótlást követelni !"
Egyik nagy irónk igy vezette be fürdői prédikációját; illő dolog tehát, hogy én is kövessem a jó példát
s igy nyissam meg a böjti prédikációt.
Nekünk a nőikül is életfeltételünk a titulus és
különösen a nők háztartásában igen kiváló helyet foglal el. Ifiasszony, tensasszony, tekintetes asszony, nagyságom, méltóságos, kegyelmes asszony stb. mindmegannyi válaszfalak egymás között, melyek aztán a nőket a társadalomban olyan szépen elválasztják egymástól, mint a Földközi tenger Európát Afrikától. A
méltóságos asszony a földközi tengeren innen lakik, a
tekintetes asszony pedig túl. Soha sem találkozhatnak
együtt.
A régi „nemzetes asszony" társadalmi állásá',
tekintélyét, befolyását sok „méltóságos asszony" megirigyelné ina. Nagyságos asszony volt régen a fejedelemnö, ma mir sokan tartanak hozzá igényt olyanok
is, kik nem épen fejedelmi vérből származtak A hajdani „leányasszony" ma nem is „kisasszony", hanem
„nagysád", s aki a mai sallangos címekben gazdálkodnék, azt nem neveznők gavallér embernek. Pedig az
én nézetem szerint nem ártana, ha itt is a müveit
külföldet utánoznók egy kissé s megelégednénk az
„uram", „ass/.onvom" ós „kisasszonyom" egyszerű, de
tiszta megszólítással, milyen szépen megfelelnek ezek
a német „Frau* és „Frfiulein", a francia „madame"
ás „madamoiselle" s. az olasz „siguora" ós „siguorina"
megszólításoknak. De mi lovagias nemzet vagyunk ;
becsüljük a nőket s nein vonunk le semmit a nővel
együtt járó tiszteletből még akkor sem, ha cimozgotéseink az előhaladott műveltségi állapottal ma már
összeütközésben állanak is. Legyen tehát. Meghajlik
az én demokratikus elvem is a szokás előtt s örülök,
ha anyát és leányt egy és ugyanazon időben nag/sád:iak szólíthatok, legalább nem járok ugy, mint egyik
országgyűlési képviselő, ki Budapesten látogatást téve
G—y barátjánál, azt kérdezé az elfogadó teremben
zongorázó kisasszonytól: „Ugyan asszonyom, houu
van-e kedves férje?". Mire a kisasszony azt válaszolta,
hogy: „Csak tessék bemenni, mart a papa benn van".
Ha igy szólott volna: „Ugyan nagysáin, ő nagysági
benn van-e?" — nem kellett volna a kisasszonyt aszszonyomnak szólitni.
Ugy hiszem, egy kissé elfogult vagyok s a magyar nők kárhoztatását vonom fejemre, mikor ki ninrem mondani, hogy az eféle külső csillogás s még a
titulusokban való tündöklés is a keleti faj rokonsággal
járó sajátságunk; de méltóztassanak nekem elhinni,
hogy sjkkal jobb innen származtatni a címek iránti
előszeretetünket, mint egyebünnen, mi miudeuesetre
mélyebb és elszomorítóbb alapokra vezetne vissza.
Részemről valami nagy szerencsétlenséget ne n
látok benne, annyival is inkább, miután már lejárt a
bálok ideje, melyen a nagyságos és tekintetes asszony
közti különbséget talán csak a „schlepp^k" hosszúsága
határozta meg. Dr. Kalendárium ur karon fogta Farsang úrfi kedve3 barátját s kivezette az elité-picnique
bálokból, faképuél hagyván sok kesergő női szivet,
melyek kénytelenek azon gyenge vigasztalással beérni,
hogy egy esztendő múlva ismét találkoznak s akkor
forgolódjanak ügyesebben. De az írás azt mondaná
(ha ugyan abban a régi időben lettek volna farsangok),
hogy: „megbüntetem a farsang álnokságait a nagy
böjtben!" Ime tehát a bűnhődés ideje! A fe jek bosszú képet vágnak a farsangi kontók végérhetotlen
gyökmennyiségein és szomorúm kiíizotik — ha lehet.
A kisasszonyok egy-ogy ellebbenő emléken kedveseu
pihenuek meg ; a régi özvegy csendes kontemplacióba
merül a világ s a farsang múlandósága felett ; a férjek önzéstelenül mondanak le minden külső örömükről s csendes „calabrias" mellett hamleti megnyugvással elmélkednek a „nyerni vagy nem nyerni'" kérdések kérdésén. A mamák horgoláshoz, a nagymamák
kötéshez látnak s igy szépen belejövünk a rendes kerékvágásba és beszélhetünk minden indiseretio nélkül
magunkról is. Elbeszélhetjük, hogy ma például feltűnően sokat emlegetik a nők divatosságát, nemcsak
társadalmi formáikban, hanem még az öltözékekben
is. Altalános panaszunk van a scbleppek ellen, a mik
miatt az utcán járni sem lehet, mert roppant port vernek maguk után ; salonokban igen alkalmatlan, mivel
minduntalan belebotlik az ember ; bálokban valóságos
torturát állunk ki miattok, 5—6 táncosnő képes volna
pl. egy ekkora termet elfoglalni velők; aztán a férjeknek igen sokba kerül, stb. Btb. Csak a mult évtizedben is büazkéu emlité egyik irónk a magyar nök
ragaszkodását a nemzetifiéghez s igen megdicséri őket,

hogy a külföld mintájára „parókát" nem viselnek. Es
ime : ma már különféle copfok nélkül nem lehet öltözködni. Copfos világot tsiünk. Aztán mennyi pénzébe
kerül az államnak a sok külföldi szövetek behozatala,
mennyit takaríthatnánk meg az egyszerűbb, honias öltözékkel nemzetünk és magunk Bzámára. — A finom
glace-keztyük után Párisba küldünk, hol tudvalevőleg
évenkint 2 és fél millió keztyüt kéazitnek és 100 millió frankot vesznek be csupán keztyükből. Mi pedig csupa gazdálkodásból a szövetnek való s a keztyünek
való fonalat, nyers bőröket is külföldié küldjük, honnan feldolgozva, jó drágán ismét visszavehetjük. Egy
gyalog séta-öltözéknek világos szürke, vagy barna selyemruhának kell lennie, rojtokkal, bojtokkal, gazdag
gombkötő diszitésekkel. Milyen szép egy kékes füstszinü selyemruha, melynek tunique-je és dereka búzavirágszínű selyemmel van kihimezve. Hát még egy
Bzalmasárga ruha, créme-színű felső ruha vagy díszítés,
vizkék ruha crém-csipkékkel stb. milyen pompás és
gazdag öltözék a mai világban. Es észre sera vesszük,
hogy mindezekkel milyen szépen eltértünk a nemzeti
viselettől, ami oly kiváló büszkesége volt mindig a
magyarnak.
Most már furcsán hangzik ezek mellett a régi
magyar leányok „pártája", az asszonyoknál a „főkötő",
vagy a fűző váll, utrakelve a mellény, a puha szattyán
kis csizma. Bethlen Miklós igen csinos emléket hagyott ránk a XVHI. század magyar nőinek báli viseletéről, amikor „önéletírásában" igy szól Bánfi Ágnesről : „Feje bc volt fedve tulajdon szép hajával, mely
is szépen egybe levén szedve, a fejének hátulsó részén
nagyobb, vastagabb és magasabb konty volt csinálva,
mint rendesen a mi erdélyi asszonyaink szokták viselni ; fején volt egy olyan koszorúja, minőt minden leányok Magyarországtól a lovantei tartományokig viselnek. Ezen koszorúk vagy «az esztendő különböző részein teremni szokott virágokból, vagy drágán kivarrva,
vagy különböző szinü drágakövekből szoktak csinálva
lenni, és ugy köriték az egész fejet, hogy annak csak
a felső része és a hajból csinált megfodoritott tekercsek, melyek a homlok körül állanak, láthatók. A mi
uri asszonyaink vállat viselnek, mely is elől befüzetik
és testökhöz szorittatik, mind alól, mind leiül egy kis
arasznyi hiányosságig, ez alatt van egy melltartó. Ezen
vállakhoz ujjakat, szük és karokhoz álló hasonló matériából, mint a vállak boritéka, de ezen (elül még egy
ingujjat patyolatból vagy más igen vékony selyem matériából akasztanak, mely is két-három övnyi bőséggel
leér a kezek fejéig, alól meg lévén préinezve valamely
szinü bársonynyal és hasonló Bzinft bojtos rojttal. A mi
asszonyaink mindezen öltözéken fellil még hordanak
vállakra kötött és az övekig érő kis palástot vagy
mentét, a melynek széleit mentőkben egyik kezökkel
összefogják, a másikban tollakból készült legyezőt tartanak, melyben egy kis tükör is van." — Igy irja le
Bethlen az akkori nők viseletét Ha pedig a mai nők
öltözékét akarnók hiven papirra tenni, sok ivet be kellene Írnunk s még akkor is hiányos lenne munkánk.
Ma már a baladás korszakát éljük. Ami beillett
a XVIII. század keretébe, azt a XlX-ik Bzázad már
megvető mosolylyal fogadja. A fraucia divat nálunk
is tanyát ütött és mi odahagyjuk a pártát, a főkötőt,
a mentét s veszünk helyettök idegen hajat, három méteres Bchleppeket, oldalt vagy hátul gomboló kabátokat, finom brüsseli csipkéké'.. „Hjah, mert más is viseli, én sem maradhatok e l ' , rendesen ez a válasz.
Erre irja a költő, hogy :
„Fiispánuét alispán lé, »zt eskddtné látja,
1 apleánynak grófiéin;rél késiül a kabátja;
Pestit majmol debreceni, debrecenit túri,
No férfiak, most kell ám még azt a főidet túrni I"

Igaz ugyan, hogy a meggondolatlanok azt mond*
ják ezekre, hogy „romlásnak indult hajdan erős magyar", mert lenézzük nemzeti viseletünket, hogy „pusztulunk, veszünk" s acrém-csipkékés drága nehéz selyem
szalagok foszlányaiban vagyoni megsemmisülésünket
látják. Sőt többre is meunek kárhoztatásaikban. Azt
is morik állitari, hogy némely család elszegényedését
egyenasen a fényűző divat befolyásának köszönheti, s
a családok végromlása után következik a nemzet és
annak elszegényedése. De mi, tisztelt hölgyeim, ne
hallgassunk az ilyen beszédekre. Öltözködni csak kell
s ha már erre szükségünk vau, akkor mégis csak előnyt
adhatunk a párisi szövetnek a háromszéki székely
Bzöttes mellett. Igaz, hogy ez aránytalanul kevesebb
költséggel járna, de ez nem tesz semmit. Ha a bolti kontók kissé hosszura nyúlnak is, az még nem nagy szerencsétlcnség.üzért ha a férj Brassóba, vagy Pestre megy,
el kell látni megbízásokkal 8 a férjek rendesen jószi
.vüek szoktak lenni.
Kissé nehéz volna már ezeken változtatni. Ü3
megvallom, nagyon szeretném, ha azt a hírhedett női
emancipációt épen a nök kezdenék el és saját magukon. Ha kivonnák magukat a fényűzés csábító bűvköréből és reformálnák önmagukkal a férfiakat és igy
a társadalmat is. B. e. gróf Mikó Imre is találóan
mondja, hogy „a polgári törvényeket a férfiak, a társadalmi erényeket és erkölcsöket a nők teremtik." A
nő tehát önmagáért nincs kényszerítve a külső csillogásra, a társadalomért azonban köteles megmaradni
azon szűk, de kellemes körön belül, melyet édenné,
virágzó kertté varázsolhat mások seámára is.
Ha nincs lélek, mely őt kiemelje társai köréből,
hasztalan minden külső divat. Az ifjúság meghal;
a szépség halála után üresen marad az élet. Csak egy
visszacsengő melódia a multakra való emlékezés. Az

udvarlók serogo napról-napra apad, az arc rózsái hervadnak s előáll az unalom még a család körében is.
De ha a nő szive szeretettel van tele, ha keble nemes
tulajdonságait mindvégig megtartja, akkor sem ő, sem
a férj nem veszi észre, hogy a nő korosabb lett;
egyszerre vénül meg a pár s a beszédes ajkak dalia-

moseága, a szemek mosolygása megmarad a késő véaségig is. Smiles is azt kívánja a jó nőtől, hogy férjét
ne csak szeresse, de meg is értse őt Simítja szépen
a gondok redőit s a boldogság a családban zavartalan
marad.
A magyar nőnek különösen szép hivatása van
a társadalomban. Hisz mi férfiak mindent a nők ked
véért teeziink. Mi szorgalmasok, jó férjek,kedélyes családapák lehetünk, csak a nö a k a r j a. Nincs szüksége a nőnek láncokra, egyetlen mosolyával magához
fűzheti környezetét.
Talán felesleges ia jellemzését adni azon magyar
nőnek, ki „csöröl-pöröl, ver a mit lát", a ki saját
fellegvárában — a konyha mellett valóságos „hódító
hatalmasság," künn az udvaron kérlelhetetlen ellensége
minden rendetlenségnek s kinek nyelve záporeső, ha
jogtalanul van támadva és szive lágy, ha szánakozni
kell; ki lehajol a legutolsó morzsa-hulladék után is:
és egész kamráját kész szívvel süti főzi s tálalja elé
vendégének ; kinek mosolygó szemeiben a jóságnak
egész tárháza ragyog, ki kérni keveset szokott, megboosátni mindig hajlandó, kinek egész élete ezen egyetlen feladat megoldásában foly le: szeretni.
— Miért van az embernek a feje ? — kérdezi
valaki egy társaságban ! „Azért, hogy legyen a kalapját hová tenni", — felelék rá.
— S a nő miért van? „Azért, hogy legyen, a
kit cifrán felöltöztessünk és bálba vagy Bétálni elvihessük-"
Mindenesetre igen materiális gorombaság.
A nö leghelyesebben Bzólva — azért van, hogy
legyen k i t s z e r e s s ü n k , vagyis legyen a földön
lény, a ki szerelmével bennünk a szeretetet fel tudja
kelteni.
Es csakugyan, a nővel szemben a férfi — hogy
kissé travestáljak — nem egyéb, mint a teremtés sajtóhibája* Az alkotó létrehozta az első embert akarattal, szilárdsággal, lángészszel, erővel felruházva, és belátta, hogy a mfl nem tökéletes. Kijavította egy gyönge,
leheletszerű, önmegadásig szerény, csak szeretni tudó
lénynyel : a — n ő v e l . Es a teremtés tökéletes lett.
A nőnek minden ereje ezon gyöngeségben áll; minden
hivatását, életcélját azon hiba kijavításában tölti el,
mely a férfi eszményből örökre kizárva marad. Szépen mondja Madách is, hogy „lehet nö, ki egész életében egyebet nem tett, mint s z e r e t e t t : majd
mint gyermek, majd mint nő, majd mint an}'a ; mig a
férfi életében a szeretet vajmi csekély ürt tölthet csak
be B azon férfiú valóban sivár életre néz vissza, ki
egyebet sem tett, mint Bzeretett."
A nőt tehát nem értelme, de Bzive teszi nővé ;
nem fényes tulajdonai után itéljűk őt, hanem szép
lelke által válhatik csak ki. S ha látsz nőt, kit műveltsége, hajlamai és tehetségei egy sorba helyeznek
a férfi mellé: bizonyos lehetsz afelől, hogy nem a nő
eszméjét látod magad előtt. Zrinyi líona a hős lelkű
magyar nő, kit honszeretéte sok férfiú fölé emelt, aligha
maradt volna a történelem előtt oly eszményi fenségben, ha igen gyakran és igen válságos körülmények
között jelét nem adta volna nőÍ6égének, ha meg nem
indult volna akkor, midőn a félti hidegen maradt.
Hogy többet ne emlitsek fel : Zrinyi Ilona férjének
Tököli Imrének nemcsak szivében, de politikai elveiben is osztozott s mégis midőn megtudta, hogy férje
elfogatta gr. Koháry Istvánt, Leopold hivét, mindent
elkövetett szigorú fogságának enyhitésére. Mikor értésére esett, hogy Koháry dohos, penészes börtönben
Binlődik s oly embertelenül vtn láncra verve, hogy
kézcsuklóin a vas már csontig vágott be: előállott a
nö. Jüs Zrinyi Ilona férjének leghalálosabb ellenségét
titkon táplálta, bilincseitől megszabadította s így életét
menté meg. Az akkori időben egy Zrinyi Ilona bátorsága és női szive kellett ahoz, hogy a Tököli kérlelbetetlensége bár ennyire ÍB megtörött. Mindnyájan ismerjük Apafi Mihályné befolyását férjére, mely nélkül sok ártatlan vér folyt volna el Apafi fejedelemsége alatt. Különben a nők politikai tekintetben ma is
sokszor irányadók. Követválasztások alkalmával csak
a nőt kell megnyerni a jelöltnek és minden készen
van. „Nők az alkotmányban" mindig nagy szerepet
játszanak. Magam is meglepetve halottam a minap egy
nö ajkairól azon megjegyzést, hogy a Tisza-kormány
alapjában ingatag volt s az állam integritása ilyen
kormányzási elvek mellett nem tartható fenn. Ha Tisza
hallo'.ta volna, B o k á t adott volna neki egy jó tanácsért
a mai válságos percekben. Természetesen okkal-móddal folynak be nőink is a politikába, legtöbbje azonban többre becsüli az édes otthont, a meleg tűzhelyt,
hol a boldog egyszerűség lakozik. Kerkapoly minister
elhunyt anyja egyik legszebb példánya volt az egyszerűségnek. Még a „tekintetes asszony" cimet is viszszautasitotta, mert — a mint mondani szokta — fia a
„tekintetes miniszter ur" tekintetes ur ugyan, ő azonban csak Kerkapolyné asszony és semmi más. Jószívű,
gondos anya volt s fiának jövőjét mintegy megjósolva,
többször mondá szomszédnöinek : „ha én király volnék, első számadómmá tenném." Mikor felment lakni
fiához Budára, semmiképen nein tudták rávonni, hogy
régi életmódját abba hagyja. Felvitette régi ágyát,
székét, ruháit s azokat használta. Ha fia, a miniszter
egy-egy derültebb tavaszi napon melegebb kabát nélkül talált kimenni, jól megleckéztette érte ; s ilyenkor
szokta mondani: „a gyermekek mindig azt hiszik, hogy
okosabbak, mint mi."
A történelem számos példáját emliti az olyan
magyar nőknek kik szivök tisztaságát, erkölcsük és
szokásaik egyszerűségét a legváratlanabb szeretettel
hozták összhangzásba. Es ilyenkor a nő neméhez mérten csodákat mivel. A női bátorság magasztos jelenetei előttünk állanak a múltból. A magyar nemzet
büszke a mult idők nőire. És én mégis azt állítom,
hogy a nő valahányszor bátor, vitéz, kőüies jelenetek-

ben tündöklik, sohasem kereshetjük annak rugóját
egyebütt, mint a s z e r e t e t b e n . Ha ezen vonáson
kivül eső indokai volnának a régi hősies jellemvonása
nők történelmi tényeiknek : azonnal megszűnnék előttünk a n ő ; ez a szeretet legközelebbről a férj, apa,
fiu vagy testvérrel szemben nyilatkozik s ez vezette
és vezeti ma is a nőt általánosabbra, a h a z a s z e r e t e t r e . Eger hős női, mint egy család gyermekei
oltalmazták és védték meg a várat. Wesselényi Pálné,
Béldi Zsuzsánna, mikor Hadadvárat ostromolták, ngy
viselte magát, bogy bármely hadvezért bámulattal tölthet el hősies elszántsága. Mikor az ellenség kapitánya
azt izente neki, hogy ha tovább is mer dacolni, min
denkit leöldöstet a várban s Wesselényinének haját
vágatja le: haragra gyuladt a nő s dacosan válaszolta
vissza, hogyha neki sikerül kézre keritni a kapitányt,
füleit fogja levágatni. Mikor aztán Wesselényiné huszárai kíséretében kirohant s az ellenség által már-már
elfogatott volna: pisztolylyal vetett végett életének.
Szentgyörgyi Ceciliát Galambóc váránál vívott győzelmében férje Rozgonyi István iránti forró szerelme vezette. Ezt énekeli a költő is:
„Egy árra szii sem beazéli
Zsigmond győzedelmet,
Mind a világ, azélea világ

Kozgonyi Cicellét."
Igen, mert a győző n ő volt még akkor is, midőn férfiasan győzött. Széchy Máriát a történelem hibáztatja
Murány feladásáért. Es ez u hibáztatás legfényesebb
elégtétel a női nemnek. Lehetett ugyan nagyravágyás
benne, de nagyobb volt annál szerelme Wesselényi
Ferenc iránt s ő életveszélylyel segítette be a falakon
azt, a kit szeretett s birtokába juttalá a várat, a mit
különben csepp vérig védolmozett volna.
Ez a bátorság tehát nem jellemvonása a nőnek,
csak c kötelességérzet, a szeretet okozatos szüleménye.
Igaz, hogy e tekintetben a magyar nök túlszárnyalják
a többi nemzeteket, de nagyon csalódnánk, ha a hősiesség jellemvonását keresni találnók a magyar nőben is.
A nő és különösen a magyar nő jelleme, ha külsőleg nyilatkozik, leggyakrabban feltaláljuk azt a k ön y ö r ü l e t e H s é g b e n . A hol egy könyet kell letörölni, a hol bánatot kell vigasztalni, egy üldözöttet
belogadni, egy szerencsétlent gyámolitni, mindig ott
van egy n ő. Tudvalevőleg az első kórházat is nő alapította. Radákné, Damjanicsné nevét a humánus intézeteknél, a botegek, szegények ápolásánál mindnyájan
ismerjük. Vörösmarty anyjához zarándokoltak a környék betegei és szegényei.
Beszélünk mi igen sokat a nőkről s gyakran
nem a leghizelgőbb alakban, vádoljuk fényűzéssel, hiúsággal, a mit pedig inkább a társadalom légköréből
sziv be már gyermekkora óta, elmondjuk uzt is, hogy a
nök iskolája igen szükkörü s hogy az „ ö n i s m e r e t
nehéz tudományát — mint Voltaire mondja — csak a
t ü k ö r b ő l ismerik, mort órahosszat eláldógálnak
mellette :" de feledjük a külsőségek mellett a legfontosabbat, hogy a nő BZÍVO mindennel felér a világon.
A virág már magában szép, csak azért mert v i r á g ;
a nő épen azért mert n ő , becsűlésüukre mindig érdemes lesz. Csak tért kell adnunk és a nő befolyása
meglátszik rajtunk. Hány meg hány jeles férfi köszönhette nejének azt, amivé lett. Ha az odaadásig szerető
hü nő nincs oldala mellett, sokszor ragadta volna a
a kétségbeesés talán szélsőségekre is.
Kisfaludy Sándor aligha Szegedi Róza iránti
szerelmének nem köszönheti, hogy felülemelkedett a
a középszerűség színvonalán. Zrinyi Pétert neje nem
beszélhette le az összeesküvésről s mikor a férj lefejeztetett, megőrült utána s pár év múlva sírba szállt.
Széchenyi azt írja nejéről: „Neki köszönöm lelkemnek
nemesbültét, mert ő szerettette meg velem az erényt
s neki fogom köszönni üdvözülésemet is." Battyány
Lajosnak kivégeztetése előtt nejéhez intézett utolsó
levele megfejti ki volt neki Zichy Antónia a nemes
lelkű hölgy ; ezzel zárja be a szomorú levelet : „o sorokban ismétlem még egyszer hálámat és csodálatomat
a te tiszta szerelmed mindazon kincsei iránt, melyeket megérdemelni soha sem tudtam ; s oly igaz, a
mint a halál küszöbén állok: ez bennem a hibának
egyetlen tudata, mit magammal a sírba viszek." Pár
óra múlva a nemes gróf főbe lövetett. Zrinyi Ilona
Bzerelme férje iránt oly nagy volt, minőt a történelem
alig mutat fel. Minő kedvesen hangzik e pár sor, melyet férjéhez intézet egyik leveléből mutatok fel: „Vajki
nagy dolog volt — irja — minden időben az igaz
szeretet. Es igy édes szivem, uram, ha jól lészen
dolgunk, együtt vigadjunk, ha pediglen akárminémi
ellenkező dolgunk leszen, egymást vigasztaljuk és
együtt legyünk, mint isten akarja, együtt viseljük a keresztet." Gr. Mikó Imre „Nőink hivatása" cikkében
szintén a legmelegebb elismeréssel rója le elhunyt
kedves neje iránti háláját, mikor az irja: „Egyikét a
föld angyalainak adta volt nekem is mindennél drágább birtokomul az ég, drágábbat e világ kincseinél,
legjobbikát a női lelkeknek, nemének ékességét, kinek emlékezetét csak áldani tudom : neki és szép lelkének köszönöm a nőnem iránti magas képzeteimet;
neki, kit most is őrködni hiszek magam fölött. Az ő
szelleme befolyiUa alatt irom e sorokat, az ő üdvözült
lelke ösztönöz gyönge igyekezeteimben, ez imádott
léleknek kivánom és most is kedvét keresni. Áldott
legyen emléked, korán elköltözött jó lélek, drága hitvesem I Nekem te voltál legfőbb boldogságom 1" Jókai
házas élete huszonötödik évfordulóján ki meré mon-

dani: „én mindent feleségemnek

köszönhetek."
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csakugyan alig van két lélek, mely jobban megérdemlő egymást, mint ők. Jókai ueje azon sajátságos
női genius, a mely Jókai női alakjaiban elénk ragyog;
az ő szelleme suhan át minden olyan női alakon, a
hol az akaraterő kehemmel és gyöngéd szeretettel

párosul. Vörösmarty, ki Gyulai 6zerint nem udvarolt
nejének (Ja aj ág hi Laurának a szó közönséges értelmében, de szerette nem közönséges módon; s hogy
milyen vult házaséletük, elégnek tartom, ha hü barátja
Sallay jegyzeteit idézem róla : „boldog házaséletének
szemlélés® — irja — ösztönt csepegtetett rideg életembe annyira, hogy az év végén magom is nyomdokát követve — megnősültem." Vörösmarty neje —
Baját szavai szerint — legszebb menyasszony ajándékot
kapott. Akkor irta hozzá férje a „Merengőhöz" cimü
gyönyörű költeményét.
Mennyi nemes alak, mily szép mozaik-csoportot
képeznének a mi magyar nőink egymás mellett. Idő
ás tér hiányában érjük be az elmondottakkal. Csak
felmutattam őket messziről, mint egy-egy világitó tornyot a meBsze tengeren : fényök sugarai talán eljutnak
hozzánk is !
Nem szólottam azonban még semmit a n ő i e szín é n y r ő 1. Hogy félre ne értessem magamat előre
is kijelentem, hogy nem fogok f e s t e t t
képről
beszélni. A junói magas termet, melynek arányossága
bámulatra ragadja a szobrászt, a festői, dúsgazdag
ébenfekete hosszan leomló haj, az olvadó, bűbájos
szemek deU je, az alabastromfehér arc, melynek gyöngéd halvány rózsapiios áttetszése üde, mint a hajnal,
a korallpiros mosolygó ajk, a gömbölyű állacska stb.
mely egy nőt csodaszéppé tehet előttünk, mind mind
messze áll a nő ideáltól.
En egy sokkal magasztosabb, sokkal bűbájosabb,
lélekemelőbb képet mutatok fel: — a z é d e s a n y á t .
Ez e nő eszménye
Egy nőt a mosolygó kisdeddel kebelén : én
teljes és tökéletes nő-idealnak tartok.
A klassikns görög nemzet szobrászai megteremtették a Venus-Vesta-Minerva alakokot a maguk szépségében : csak az isteni szikra hiányzott és a legbübájosabb teremtés állott volna elő: de hiányzott va
lemi a n ő b ő l mégis, a mű nem volt tökéletes. Excentrikus alakok azok. A Phidias Minervaja bűvöl
a Praxiteles Venusa kápráztat : de ezzel vége mindennek.
Raphael előállított a hideg vászonra egy madonnát, az anyaságnak, tehát a nöiségnek e r k ö l c s i
e s z m é n y é t . Es ez a kép olyan látványt nyújt,
mely mellet messze marad Phidias Minervája, mely
fenségében alant hagyja a medici Venust.
Edes anya!
Melyik nőnek nem rezdül meg szive e két ki 8
szóra. A ki édes anya, fel tudja fogni e szavakat egés^
fontosságukban és szépségükben. A bölcsőben nyugv u
kisded angyal-arca, az ártatlan moBoly ajkain s mellette
a gendos jó anya szelid merengése oly kép, mely előtt
Sardanapal is leborult, mikor gyilkolni akart. Az
édes anya ki a ho3szu álmatlan éjjeket, munkával töltött nappalokat mind egy paradicsom üdvösségéért
áldozza fel, mely olyan kis helyen megfér előtte. . . .
A hercegnő bibor takarója, s a koldus asszony rongydarabjai egyformán az a n y a gyermekét, legféltettebb kincsét takarják be. Az anya könyzápora beteg
gyermeke mellett, fájdalmas sóhaja, arcának bánatos
hervadása mindmegannyi részletek azon bűbájos képhez, melynek neve édes anyai S ha ciár azon gondolat irtózattal tölti el, hogy hetekig virasztott gyerme
Két a sir elzárhatja előtte: mit érez az édes anya,
ki a kicsi zöldsirhalom felett némán ülteti a tavaszi
virágokat . . . . Oh ezt az érzést OBak még egy anya
sem tudná elmondani !
Egy „költő", kinek neje gyermekeket hagyott
maga utáu árvaságra, milyen szépen fejezi bé költeményét:
. . . „Oh a sir sok mindent elfed,
But, örömet, bajt, szerelmet,
De ki gyermekét szerette;
Qondjít sir el nem temette.

Ez a női eszmény, melyet a gazdag és szegény
egyaránt utólérhet. Ez a társadalom első nevelője. Az
édes anya kútfeje miuden nagynak és nagyszerűnek,
melyet létrehozott valaha az emberiség. Mennyi nemes
anyát mutat fel honunk történelme is, kik bár nem irtak
egy „UliaBt", vagy „Hamletet", kik nem fedeztek
tel Amerikát, nem irtak egy „Elvesztett paradicsomot",
nem dolgoztak világrenditő terveken : de neveftek
a társadalom számára egy Hunyadi Mátyást, egy
Széchenit, Kazincyt, egy Deák Ferencet, Eötvös Józsefet, Mikó Imrét s kik megérdemlik, hogy neveiket
a legnagyobb tisztelettel emlitso az utókor. Kazincy
anyját a Cornéliák közé számitja, Toldy anyjának köszönheté, hogy m a g y a r lett. „A ki Magyarországon
Bzületik, az magyar s azért magyarul tudnia kell" ; —
igy szólt fiához s megcsókolá. Ezen anyai csók cljegyzé őt a magyar nemzet számára s vele együtt
megülhette a nemzet is legnagyobb irodalmi tekintélyének 50 éves jubileumát. Petőfi költeményinek leggyöngébb vonása az anyai szeretet, mely őt igen
gyakran ellensúlyozta cselekvései, tévedésében.
Ezek a jó édes anyák a nők eszményképei!
S minthogy női eszményről szóltam, legyen szabad e helyen a legnagyobb hódolattal emlékeznem meg
azon magyar nőről, kinek áldott nevét a legmélyebb
kegyelettel és a leghívebb ragaszkodással emliti minden magyar ajk. Ki, mint egy bűvös tündér ott ragyog mindenütt, hol a pusztulás, vagy a vész angyala
lebeg, és részvétével letörli a könyeket, hajlékot ad
az árvizsujtotta Ínséges népnek, ki felkeresi a kórházakot a tünemény-szeril megjelenésével életet lehel a
sir-szélén álló szenvedőbe, ki ugy szereti ezt a magyar nemzetet, hogy nem csak nyelvét beszéli zengzetesen, de mint első magyar anya, magyar oktatásban is részesíti gyermekeit, kinek irántunk tanusitott
szeretete nemcsak a magyar közintézetek ápolásában
nyilvánul, de egyszersmind tündöklő csillag gya-

nánt világol elől nemzeti nyelvünk, s az irodalom
pártolásában is.
Mondjuk ki e nevet, mint a női eszmény legragyogóbb élő alakját : ő f e l s é g e E r z s é b e t k i rályné!
Ezen magasztos alak Magyarország védasszonya,
kinek nevét a legnagyobb hódolat mellett a legmélyebb szeretettel fűzi magához a magyar nemzet. Ha
„legelső magyar ember a király": legelső m a g y a r n ő
mindenesetre a k i r á l y n é
Lehetetlen, hogy egyik nagy írónknak e fenséges alakról adott rajzát e helyen át ne vegyem. „A
királynén ékszert ós gyémánt himzetet csak addig
Iát az ember, a mig távolról látja. Mikor szemben áll
vele, a kristályok minden tüze láthatlanná lesz az ő
tekintete előtt. Először is a magyar szó igen szépen
hangzik a királyné ajkairól, azután nemcsak ajkai
beszélnek, de minden vonása beszél, — különösen a
Bzemei. Szemeinkkel is hallgatjuk, mit beszél. Tekintete
elhomályosítja még koronája fényét is, nem a király 1
nőt látjuk benne, nem a nőt, hanem a nemtőt.
Ezen fenséges kép nélkül hiányos lett volna a
magyar nők rajza.
Egy ilyen koronára büszkék lehetnek a magyarnők. Kövessék, tisztelt hölgyeim, annak fényét minden utaikban.
Járjanak ott, hová nemes szívok vezérli, mutaB-<
sák meg az utat nekünk is, melyen a nemes oélok
felé eljuthatunk. Előttünk áll a mai estély célja is.
Nem akarom kizsákmányolni a t. közönség áldozatkészségét, de utalnom kel ezen Bzép város lelkes
hölgyeire mégis, kik mindenütt előljárnak, a hol áldozatról és tétről van szó. En lelkem mélyéből megvagyok győződve, hogy felekezeti különbség nélkül sietnek és tömörülnek hölgyeink a szent cél érdekében. Lelkem előtt lebeg már az ur háza magas falaival, mintha hallanám a büszke torony harangjait a mint
zsolozsmára hívja a hívőket. Nemcsak a vallás, de
városunk szépitése is megkivánja filléreinket. Építsenek, tisztolt hölgyeim, maguknak maradandó emléket,
vessék meg alapját s a honleányok és a késő századok
késő ivadéka áldva fogja novöket rebegni s kegyelettel őrzi meg önök emlékét ezen szép város törté
nelme is. En hiszem, hogy ez meg fog történni I
Ez a cél nem felekezeté, hanem az egész sepsiszentgyörgyi közönségé. Ezen célnál még az ellenségek is kibékülnek egymással s ezért megbocsátja
nekem a t. nözönség a mai böjti prédikáció gyengeségét.
Málik József.

A. felolvasó-egylet harmadik estélye
E hó 17-én tartotta felolvasó-egyletünk a reformátusok épitendő templomának segélyezésére harmadik estélyét. A vallásos cél eddig városunkban ily
alkalmaknál páratlan nagy közönséget gyűjtött ez es
télynek, a terem zsúfolásig telt meg, a karzat a szó
szoros értelmében tömve volt s a városház nagy terme
nem tudta az érdeklődő közönséget egészen magába
fogadni úgyannyira, hogy közönségünk egy részének
hely nem léte miatt eltávozni kellett. Ez estélyen
győződtünk meg legnagyobb örömünkre arról, hogy
Szentgyörgy Háromszéknek nemcsak közigazgatási
központj:i, hanem egyszersmind szellemi gyupontja is,
honnan terjeszti a művelődés megyénk egész területére áldásos működését. — Városunk közönsége soha
oly gyönyörű, oly meglepő alakban nem mutatta magát, mint ez estélyen. Polgárságunk minden rétege
részt vett ez cBtélyen s igyekezett a vall isos cél iránti
érdeklődésének megjelenésével kifejezést adni. Városunk büszke lehet polgárságára, mert a magasabb, a
szellemi élvezetek iránt fogékonysággal bir, s a közjóra, a közmüvelődés^terjesztésére irányult mozgalmat
más városokban páratlan támogatásban részesiti mindig
Ez estély müsorozsta a városi zenekar által játszott
nyitányon kezdve" végig a" legsikerültebben vitetett
keresztül. A közönség mindvégig a legnagyobb érdeklődéssel hallgatta a müsorozat egyes tételeit. A felolvasóegylet mindent elkövetett, hogy ez estélyt a vallásos
célhoz méltóvá tegye. Hogy ez estélye minél inpozáusabb legyen, két dalkart szervezett a tanitott be s
ugy a női négyes kar, mint a vegyes kar összhangzó
éneklésével kitűnő élvezetbon részesité közönségünket.
Müller Emília kisasszony Málik József urnák „ D e á k
F e r e n c r a v a t a l á n á l " cimü műprózáját szavalta
nagy hatással el, moly a „Pesti Napló" ily tárgyú
müprózája után lett igen sikerülten átdolgozva A gyönyörű eszmedus mű, mely a műpróza remekének ne
vezhető, a kisasszony által gyönyörű csengő hangon,
oly érzéssel lett elszavalva, hogy közönségünk nem
egy tagja szemében láttunk könyeket csillogni, mintegy kitejezéseül a nagy veszteségnek, mely nemzetünket a legnemesebb, a legnagyobb magyar, államférfi
és ember elhunyta által érte. Müller Emília kisasszonyt,
igen sikerült szavalatáért közönségünk többszörösen
megéljenezte, megtapsolta.
Müller Emília kisasszony szavalatát követte Málik
József ur és Jancsik Eliz kisasszony által szabatosan,
gyönyörű összhanggal elénekelt kettős-dal a „Kunok"ból zenekíséret mellett. Málik József gyönyörű, iskolázott bariton hangja igen szépen párosult Jantsik Eliz
kisasszony kellemes „m e z z o-s o p r á n" hangjával.
A kitűnően sikerült kettős dalt közönségünk viharos
tetszésben részesité, ujráztatta s szereplőket többszörösen megéljenezte. Jantsik Eliz kisasszony egyletünk
dalárdájának ékessége s gyönyörű, vonzó, bájteljes
hangjáért joggal érdemelte ki a „S.-S z o n t g y ö r g y
c s a l o g á n y a " nevet.
Az estély fénypontját Málik József ur „ B ö j t i
p r é d i k á c i ó a m a g y a r n ő k r ő l " cimü felol-

vasása képezte. A gyönyörű nyelvezettel irt, humorteljes felolvasás, mely a divat, mint társadalmi baj
ostorozását, nemesebb szokások, a nemes egyszerűség
meghonosítását tűzte célul, melyben felolvasó felmutatá
a legnagyobb magyar nők alakjait s a mai kor ferdeségeit élénk ellentétbe állitá a régi világ egyszerű,
nemesebb szokásaival, mindvégig osztatlan tetszésben
részesült. Szerző f e l o l v a s á s á t
históriai adatokkal illustrálta s a magyar nők társadalmi jelenét és
múltját élénk vonásokban tüntette fel s igy felolvasása
mulattató jellegén kivül, ismeretterjesztő, hazafias, magyar érzelmek, egyszerű szokások terjesztését tűzte
célul s e mellett a f e l o l v a s á s o k t a t ó v o l t
s az erkölcsök finomítására is hatott. A felolvasás
legmagasztosabb jelenete volt, midőn felolvasó ur u
magyar nők eszményképéről, s ezek legmagasztosabb
alakjáról: M a g y a r o r s z á g k i r á l y n é j á r ó l , a
n e m z e t nem tője, jól t e v ő j é r ő l emlékez e t t m e g . O felsége a királyné neve felemlitésekor
felolvasó ur, mint a közönség a hódoló tisztelet adóját a magyar nemzet legnagyobb, legnemesebb uralkodónője iránt, kit a nemzet legmélyebb kegyelettel
bálványoz, kit imájába foglal a nemzet apraja, -nagyja,
ki e nemzetnek megmentő, szabadító angyala, fölállással fejezte ki, s ő felsége a királynét háromszor
megéljenezte.
Felolvasó ur azon privilegizált egyének sorába
tartozik, kik valamely tárgyról nemcsak szépen írni
tudnak, de az irtat hatásosan, lélekre hatóan is előadni tudják, 8 kiknél a tiszta, csengő, erős hang mindig hatásra számithat. A sikerült felolvasást a közönség osztatlan tetszésben részesítette a felolvasót megéljenezte és tapsolta többszörösen.
A felolvasást követte Thury Mari k. a zongorajátéka Colbert ur hegedű-kísérete mellett. Thury fiiari
k. a. teljes praecisióval és kellemmel, Colbert ur nagy
szabatossággal játszott.
Fülöp Géza ur szavalta ezután Arany Jánosnak
a „Dalnok buja" cimü költeményét a legszebb átérzéssel, rteleg részletezésekkel és teljes Bzakavatottsággal. Fülöp ur, városunk közkedvességü lelkésze, rokonszenves hangjával, értelmes megható előadásával
kiérdemelte a közönség osztatlan tetszését és tapsait.
Következett végül a vegyeskar ,,Harcidal"-a,
szép összevágó előadással. A vegyes kar, mint fentebb
említők Jantsik Eliz közreműködésével igeu kedves
műélvezetben részesité közönségünket, de nem tehetjük, hogy e helyen meg ne emlékezzük a többi női
szereplőkről is, névszerint Spitzer Merszédesz, Müller
Emília, Barabás Emília, Nagy Leona, Haurich Nelli
és Andrási Berta kisasszonyokról, kik a dalmüvészet
iránti lelkesültségökben Zajzon Farkas ur vezetése
alatt a legszebb eredménynyel lepék meg közönségünket.
Az estélyt bezárta a zenekar indulója és mi eloszlottunk azon jó reményben, hogy városunk lelkes
közönsége még többször fogja ily szép tömegben bemutatni a ref. templom építése körül tanusitott érdeklődését.

Nyilvános köszönet.
Tekintetes szerkesztő ur !
A s^psi szentgyörgyi „Felolvasó-egylet" által f.
február hó 4-én a dévai kir. föreáliskolai segélyezőegylet javára rendezett estély tiszta jövedelmét képező
39 frtot szerkesztő ur szives közvetítésével vettem,
miről a „N e m e r e" nagyérdemű olvasóit legitt vau
szerencsém egész tisztelettel értesíteni.
Midőn azonban ez összeg átvételét s rendeltetés!
helyére juttatását nyilvánosan nyugtáznám, egyszersmind elengedhetetlen kötelességemnek ismerem a s.szentgyörgyi műkedvelő társulat lelkes tagjainak, S.Szentgyörgy város közönségének s a tekintetes szerkesztő urnák emez estélyt oly szép sikerre juttató
ílgybuzgóségukért s önzetlen tevékenységükért egyletünk forró köszönetét is kifejezni.
Én erősen hiszem é» remélem, hogy valódi hazafiúi érzülettől Bugallt kezdeményezésük a Székelyföld
többi részeiben sem marad követök nélkül s SepsiSzentgyörgy ós Háromszék minden szépre, jóra fogékony lakossága részvétének erkölcsi és anyagi bizonyítékaival ezután is éleszteni fogja a dicső Hunyadyak klassikns földjéu lakó honfitársak nemzeti érzületét.
Fogadja szsrkesztő ur hálás köszönetünk megújítása mellett kiváló tiszteletem és nagyrabecsülésem
nyilvánítását, melylyel maradtam szives hajlamába
ajánlottan
D é v á n , 1877. febr. 18-án
alázatos szolgája

Téglás Gábor,
a kir. föreáliskolai
segélyező-egylet jegyzője.

L e g- u j a b b.
Bécs, február 17. A n e m z e t i b a n k
köréből eredő hírek szerint a magyar
bankfiókok dotációjára nézve előreláthatólag 55 millióban fognak megállapodni. Uj fiókok állíttatnak :
Győrött, Nagy-Kanizsán, Kassán, Szegeden és Kolozsvárit. Ezenkívül tiz helyen bizományos fiókok (Correspondenx-liliale) fognak szerveztetni.
Róma, febr. 17. Az „Italia" jelenti: Mithad basa
fontos közleményt kapott a szultántól. Ugy látszik,
hogy Mithad az angolok tanácsai folytán Konstantinápolyba vissza fog hivatni. Még nem tudni, hogy a
szultán előbbi állásába fogja-e visszahelyezni, vagy csupán tanácsait akarja meghallgatni
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Bécs, febr. 17. (Pest. Corr.) Mindkét minisztérium külön tanácskozott az eddigi értekezl e * e u nyert
anyag fölött, hogy az elért megállapodások iránt táj,;,
kozhassa magát. — Hétfőn folytattatni fognak az alkudozások, hogy lehetőleg mielőbb előleges befejezés
érethessék el.
Konstantinápoly, febr. 17. A „Havas" jelenti:
Biztosíttatik, hogy a nagyvezir egy ujabb táviratára,
melyben a Konstantinápolyban tartandó béketárgyalások előnyei fejtegettetnek, a montenegroi fejedelem
kedvezöleg válaszolt és kijelenté, hogy azonnal küld
követeket KonBtantinápolyba.
Konstantinápoly, febr. 17. A nagyvezir táviratot
kapott febr. 16 án a montenegroi fejedelemtől, melyben
ez jelenti, hogy a legközelebbi hajóval két követet
ktild Konstantinápolyra. Lehetséges, hogy a fegyverszünet meghosszabbítása szükséges lesz. — A szerb
küldöttek holnap érkeznek ide.
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Házeladás.
Az Antos családnak Előpatakán a sétatérrel szemben Ulitz Ágoston a Imtcs Jenő és Ernő
urak szomszédságuk között 29 ház szám alalt.
fekvő épületes telkek örökösön eladó; az eladással meg van bizva kisborosnyói id.

i—

Tompa Miklós.

Tudósítás.
Angol, kosfejü és selyem lapinnyul tenyész
démet a t. c. közönség figyelmébe ajánlom. .
lapin nyulak, a vad nyúl nagyságához és szin<
hez hasonlók, nehézségre 5 — 8 font sőt 12 ftri
is ki lehet hizlalni, husa igen jó, minden módo
készitve, bó'rük szintén keresett a kereskedésben
Hasznossága folytán ajánlatos, hogy nállunk i
mint külföldön, a gazdászat egyik ágát képezn
i tenyésztésre alkalmas állatok párja 5 — 1 2 fr
iissebbek párja 2 — 5 frt.
1—

— A sepsi-szentgyörgyi reformátusok építendő
templomának javára folyó hó 17-én tartott felolvasási
estélyen felüladakoztak :
—
Mancsu Demeter, Uzon 10 frt Jónás Ferenc 50
30 || —
kr. Poilák Mór 50 kr. Dálnoki Károlyné 50 kr. Bartha
36
Károlina 50 kr. B. Szentkereszty Béla 60 kr. Tótha oz. ±uz Klg.
N a g y J.
István 10 kr. Kelemen Lajos 1 frt 60 kr. Forró Fe 1877:
Brassóban a gőzfürdővel
renc 1 frt. Domokos Benedek 20 kr. Kupferstich József 1 frt. Hagy Józsefi frt. Nagy Károly ügyv. 1 frt
Bogdán András 1 frt. Eresztevényi Antal 60 kr. Pál
István 30 kr. Betegh Bálint 2 frt. Szász Károly 40)
Az árapataki csoport körjegyzőség által
kr. Kosztyán Győző 60 kr. Darabos István 60 kr.
Hadnagy József 60 kr. Keresztes Mózes 1 frt Bogdán közhírré tétetik, hogy mind azok kik Élőpatak
Flórián 1 frt. Bogdán család 1 frt 50 kr. Veress György| Árapatak és Erősd községekbe az I. é"* Il-ik •
1 frt. Turóci András 50 kr. Molnár Sámuel 50 kr. osztályú kereseti adó kimérése, valamint a házVeress Gyula 2 frt. Nagy Tamásné 9 frt 50 kr. Mái osztály és házbéradó megrovás, ugy a fegyver- íérfi és női czipész S.-Szentgyörgy ön
nási Antalné 24 frt 50 kr.
adó lajstromokba előtüntetett adónemekkel ma- ajánlkozik a nagyérdemű helyi és vidéki közön
— A felolvasó egylet szombati estélyén az összes gokat megterhelve érzik folyó hó 27-én estig ség részére a legújabb divat szerinti lábbelik
jövedelem 209 frt 40 kr. Kiadás 33 frt 91 kr, ós igy folyamodásaikat alólirthoz beadni felhívatnak, készítésére. Mérték szerinti megrendeléseket ugy
a tiszta jövedelem 175 frt 49 kr. A tiszta jövedelem
helytt, mint vidékre huszonnégy óra alatt ponaz egyház pénzlárnokának átadatott. Fogadják a tiszt, hogy én is annak idejébe illő helyre felterjeszt- tosan és jutányos árak mellett teljesít. Tartósága
hessem.
közreműködők, a nagyon tisztelt felolvasó-sgylet s ez
Figyelmeztetik, továbbá minden adózó, hogy csinosság és jóságáról a megrendelt munkáknak
estélyen felülfizelők az egyház legmelegebb köszönetét
Ily buzgalom, ily meleg érdeklődés felépítteti mielőbb folyó évi I. negyed adóját az 1876. évi arány kezeskedik — ugy a nála készült munkák kijavítását ingyen eszközli.
az isten házát, melyre városunknak oly szüksége van
A nagyérdemű közönség pártfogását kéri
— A Kossuth Lajos hazánkfia által ajándéko- szerént folyó hóban fizesse be, mert márczius
mélv tisztelettel
hó 1-ső napján a végrehajtás azonnal megkezzott csillagkereszt több ideig kiállítva volt az „Arany detik.
sas" vendéglőben. Vasadi Gyula tanárnak, ki a keKMár József,
Arapatak és társközségek körjegyzősége
reszt átvétele végett Budapestre utazott, b. O r b á
cipész.
Balázs átadta, ki azt Kolozszártt és S. Szentgyörgyön
Lakik a Ja kóc.i Aron-féle házban 117 szám alatt.
1—
Magyarosi
Ferencz,
ki fogja állítani.
2—3
helyettesitett körjegyző.
|I
— Kossuth Lajos nagyobb terjedelmű levelet in
tézett a „Ilunyady album" szerkesztőihez, György A
és Szathmáry Gy.-hez, mely levelében nagy érdekelt
séggel foglalkozik a hunyadmegyei eloláhosodott magyarok kérdésével s több érdekes tervet sorol elő azok
nemzetiségének megmentése tárgyában. „Oly nagyon
szomoritó ez, egyszersmind oly phenomslis abnormitás
is, mely az én fogalmaimat a nép életpsychologiája s
a magyar nemzeti jellem felől egészen zavarba hozza"
*-»>=*>=
— mondja r agy hazánkfia. Kossuth érdeklődése e fonAz 1877 évi fürdőidényre Élőpatak gyógyfürdőn
tos nemzeti kérdés iránt legbiztosabb záloga, hogy az
eszme rövid idő alatt országszerte fel fog karoltatni.
f Necrolog. Nagyberivoi Boér'Antal orsz. képviselő a maga és gyermekei; Bálint, neje Simon
Etelka, gyermekeik : Antónia és Ilona; Gyula, neje
300 o. é. frt. fizetéusd pályázat hirdettetik, ugy ezen fürdőidényre
Hatfaludy .Tanett, gyermekeik : Anna, Gyula és Mária ;
Janett; Ida, férje báró Bornoinisza József, gyermeke
ik : Mária, József és János nevében vérző szívvel tu
datja szeretetben páratlan fiának, a ritka jó testvérm d y az igényeknek megfelel szerződhetik. —
nek, rokonnak és nagybátyának, szeplőtlen jellemű
hazafinak, Fogarasmegye főispánja nagyberivoi B o é r
Vállalkozni kivánók szándékukat folyó év ápril 28-áig fürdőigazgató méltóK á l m á n n a k 49 éves korában folyó hó 10. d. u. 2
ságos S z é k e l y G e r g e l y úrhoz Kilyénbe u. p Sepsi-Szentgyörgy jelentsék he.
órakor agyBzélhüdésben történt váratlan halálát. Benne
a vihar nemzetének, hazájának, egyik legszilárdabb
A birtokosság megbízásából;
hűségű fiát döntötte le.

•

Hirdetmény.

Kádár József

Pályázati hirdetés.

egy fürdő-orirosi

állomásra

EGY ZENEKAR,

— A k.-vásárhelyl közművelődési egyesület
f. év február 25 én Tóth Ede a „FalnrosBza" szerzője
halálának első évfordulója alkalmával, rendkivüli felolvasási estélyt tart, melynek jövedelme részben az
iró siremléke, részben pedig az erdélyi muzem szá
mára megvásárlandó Petőfi-szobor javára fordittatik
Az estélyt felovasások és szavalat fogja betölteni
zeneszakosztály közzemüködésével. Ezen estély iránti
pértolásra jóelőre felhívjuk a n. é. közönség figyelmét
egyfelől az érdekesnek ígérkező előadás, más felől
cél mit a közművelődési egyesület Petőfi és Tóth Ede
emléke iránti tiszteletből kitűzött mindenesetre meg
érdemli a meleg pártolást.
A rendező bizottság

1

~3

G o l d s t e i n József.
_
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A kézdi-vásárhelyi takarékpénztár

rendes évi

közgyűlését

1877. márciushó 11-én d. u. 2 órakor tartandja

az intézet helyiségében.

TÁRGYAK:
Bécsi tőzsde és pénzek lebr. 19.
5° /o Metalliques . 62.85 I M. földt. kötv. . 73.25
»"/„ nem. köles. . 68.05 | Tem. földt. kötv. 71.50
1860. államkölcs. 190.60 j Erd. földt. kötv .71.40
Bankrészvények . 835.— I Ezüst
114.
Hitelrészvények . 149.— I Cs. kir. arany . 5.89
London
123.60 j Napoleond'or . 9.86
Felelős szerkesztő: Yécsey Róbert.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór

1. Az igazgatóság jelentése a mult 1876. évi üzletforgalomról.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
3. A tiszta jövedelem feletti végintézkedés.
4. A felmentvény megadása.
5. Három tagu bizottság választása három
re.
6. Két részvényes tag választása a jegyzőkönyv hitelesítésére.
7. Inditványok, tekintettel az alapszabályok 16 §-ra.
j f á T A kik a gyűlésben szavazati jogukat gyakorolni akarják, az alapszabályok
17. §-sa értelmében, felhivatuak részvény-jegyeiket a pénztárnál elismervény mellett letenni
Kézdi-Vásárhelytt 1877 február 10-én .
•«-»

—

-

- - -

Az igazgatósig

