
7. szám. Sepsi-Szén(györgy, 1879. C m í törtök, január 23. 
Szerkesztőségi iroda: 

főpiac,  Csuliik-féle  hiz, 

kovi i lap síeliemi résiét 

illeti közlemények 

küldendők. 

Kiadd hiratal 
P o l l i k Mir könyvnyomdája 

ho.á a hwdetések és 

előfizetési  pénzek 

bél-mentesen intézendűk. 

IX. évfolyam. 
Megjelenik ezen lap heten? 

kint kétszer: 
csütörtökön és vasárnap 

Előfizetési  feltételeit: 
Helyben házhoz hordva, vaj ; 

vidékre postán küldve 
Eí*ész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I írt 5° kr. 
Hirdetmények dijn: 

3 hasábos petit-soréit, vagy 
annak helyéért 6 kr. 

r.élyegdij külön 30 Ur. 
Nyiittér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat! lap. 

A háramszéfei  „ K á z í i p a r - e g y l e t " é s a „ s s p s i - s z e n t g p r g p onkárivtes fcuizasIM-egfíst"  bivatabs feázíöaje. 

Az ázsiai orosz birodalom. 
L 

A „Nemeré"nek 1878. november 21 -én kiadott 
számában bátor voltam az o r o s z-s z 1 á v politi-
káról szólani s egyszersmind érintettem az orosz 
birodalomnak terjedelmét Európában. A terjedel 
mére felosztottam  a lakosságot és jutott minden 
négyszögmértfőidre  677 lélek ; e helyett a sajtóban 
6775-et nyomtattak ki. Ez igen sok egyszerre, mert 
Oroszországban most ünnepelték meg a státusnak 
ezer évi fennállását,  s ezen idő alatt csak annyira 
szaporodott, hogy csak 677 lélek jut egy négysz. 
mértföldre,  aránylag véve hát még 0000 év szük-
ségeltetik, hogy 6770 lélek jusson egy négyszmért-
földre  Ezen helyreigazítás után térjünk már most 
az ázsiai orosz birodalomra. 

Ezelőtt 55 évvel, midőn a földrajzot  tanultam, 
Szibéria egyedül képezte az ázsiai orosz birodal-
mat, de azóta még sokat hóditott ehez az orosz ; 
vegyük részletenként, hadd lássuk, mire növi ki 
magát. 

Szibéria magában teszen 2-M33& nszmf. 
Ehez hozzá hóditotta a kirgisek te-

rületét 20619 nszmf. 
Meghódította a Kaukazust 7000 nszmf. 
Elcsalta az Amur vidéket Chinától 10000 nszmf. 
A közép-ázsiai khánságoktól meg-

hódítás következtében elvett ha-
szonvehető területet 4000 nszmf. 

Dzungáriából ellopta Ilit 1000 nszmf. 
Összeg 28O955 nszmf; 

igy ti át a legújabb tudósítások szerint az egész je-
lenlegi orosz ázsiai birodalom teszen 286,855 négy-
szögmértföldet,  melyen csak 10 millió lélek lakik. 
Ha a népséget felosztjuk  a területre, jut minden 
nszmfdre  42 7, lélek, ha pedig különösen Szibériá-
nak területére a 4.101,795 lakost felosztjuk,  — jut 
minden nszmfdre  io-i a ember ; de itt vannak olyan 
tájékok is, hogy 5 nszmfdre  alig esik 3 ember. — 
Ha a földabroszra  tekintünk és Pallas, Humbold 
Sándor és Cottának földismei  búvárkodásait követ-
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A nöegyleti balból. 
— Karcolat — 

Mintha már a nőegvleti bál nem olyan volna 
mint a többi, — hogy az ember külön tárcacikkre 
érdemesiti. No, a ki azt várja, hogy itt valami spe-
ciális báli tudósítást fog  olvasni : az csalódik. Mert 
hát egy valódi „báli tudósitó" sok olyan kellékkel 
van a gondviseléstől felruházva,  a mikkel alulirt 
nem rendelkezik. Először is borzas hajának kell 
lenni, a fürtöket  illatos bodrokba egy mű :rtő fod-
rász szedvén össze. Másodszor szükséges, hogy vé-
kony ujjai, magas nyaka, fülig  érő „zengő kragli 
ja", sovány lábai, bő p^ntalíonja és szalonképes 
penecilus hangja legyen. Mindezeknek — mondom, 
alulirt nincs birtokában s következésképen tolla 
hegye alól csak amolyan báli tudósítás fog  kike-
rülni, a minőt talán Kordován Palkó uri barátom 
is Írhatna jókedvében. 

Azért bocsássanak meg a nöegyleti tagok, ha 
mindenik számára nem jut egy „mosolygó fény" 
az „illatos holdsugárból" s az „ébenfekete  haj sötét 
éjszakájából" nem fonok  zivatart ez alkalommal. 

Bocsássanak meg a gavallérok is, ha elfelej-
tek szépet mondani rólok. Fenntartom erre nézve 
kötelezettségemet máskorra. 

* 

Mint minden bált, ezt is megelőzték a „meg-
bízottak" k o n f e r e n c i á i  s mint minden kon-
ferenciának,  ennek is általános m o z g ó s í t á s 
lett a vége. 

Esti 9 órakor lehetett észrevenni az első c s a-
p a t m o z g a 1 m a k a t, fél  tizre a gárda tökéle-
tesen b e r u k k o l t . Az ellenséges csapatok (a 
gavallérok) a Schwarzenberg csarnok dísz-szalonja 
közepén foglaltak  állást, mig a gyöngébb fél  a 
garde-des-dames-ok sok csatát kiállott tisztes csa-
patja által támogatva p o s i c i ó t vett a piros di-
vánokoa, fálé.ika.i  vizsgálva az ellí/néges csapató 

jük, ugy találjuk, hogy a Feketetenger, az Ural 
hegyek, az északi jegestenger, a csendes Óceán, 
az Altai, Tian San, Bolor Tan s a persiai Elborus 
hegyek és havasok között fekvő  jelenlegi száraz-
föld  hajdanában tengertől volt borítva, melyből a 
Kaukazus, a tatár khánságok, az Elborus s előbb 
emiitett hegyek és havasok vagy mint partok, — 
vagy mint szigetek voltak kiemelkedve s ez a ten-
ger nem volt egyéb, mint egy része az északi je-
gestengernek ; de hogy ez a tenger hová, mikor 
és hogy lett el, erre még senki sem tudott felelni. 
A 8000 nszmf.  területű Ka^pitenger, az 1200 nsz.-
mértföld  nagyságú Arai, továbbá a Bajkai, Balkas 
és más sós tavak és mocsárok a sivatagokban bizo-
nyítják azt, hogy ők csak maradékai a visszavo-
nult jeges tengernek. Különben a Mózes mytholo-
giájából tudjuk azt, hogy valamikor egy özönvíz 
volt s egy Noé nevezetű angol hajóskapitány pom-
pásan az Ararátra felmászott  s igy megmaradót t 
családostól együtt; az örmények még mai napig 
is szedik össze a hajó forgácsait  és reszelve gyo-
morfájás  ellen beveszik. |— A népmondák is arra 
mutatnak, hogy magának a Kaukazusnak egy jó 
része valaha viz alatt volt; akkor az emberek azo-
kon a tetőkön laktak, de akkor azok nem voltak 
kopárok, hanem termékenyek, mert az emberek 
szántották, vetették és mai napig is láthatók oda 
fenn  a lakosok házainak és királyi palotáknak 
romjai; de oda felmenni  ahoz istennek különös 
kegyelme szükséges. Hogy olyan kopárok, annak 
annak oka következő. 

Ugyanazon ős időkben élt egy remete, ki 
nagyon istenfélő  volt és szent életet élt, tli az 
ördög mindent elkövetett, hogy magához hódítsa. 
A remete megsokalván az ördög incselkedéseit, az 
úristenhez fohászkodott  és könyörgött, hogy sza-
badítsa meg őt az ördög látogatásaitól, vagy en-
gedje, hogy állhasson boszut rajta. — Az úristen 
megjelenvén a remetének, őt megdicsérte és meg-
engedte neki, hogy az ördögön boszut állhasson. 

kat, ha e l é g s é g e s s z á m m a l v a n n a k - e 
arra nézve, hogy a nők pozíciójukból f  e 1 k ö 1-
t e t v e , folytonos  tevékenységben tartassanak a 
nagyterem sikságán. 

A gavallérok serege ezuttal is elég nagy csa-
p-ltokban flankirozott  a térség közepén, egyik-má-
sik már előre is e r ő s í t é s h e z folyamodott  a 
kredenzben, hol piros csákókkal díszített és hara-
gos vörös válszalaggal s még karminabb szinü kö-
ténynyel vértezett amazonok várták a támadó fe-
leket Ezek az amazonok voltak a liad.iselő felek 
m a r k o t á n y o s n ő i i s . A bátor szívű gavallé-
rok bizonyos előőrsi csatározást kezdettek meg s 
egyes gyöngébb erődök ostromlásához tüzes szem-
nyilazással hozzá is láttak s az udvarlás rákétáit 
pattogtatták fortifications  rayonjuk közül. 

Szóval minden rendben volt. Egyszerre meg-
szólalt a harci jel; riadalt harsogtak a trombiták, 
busán bömböltek a brugók s haldokolva zokogott 
a Gergő megijedt hegedűje. A csatára e 11 g a g ei-
r o z á s megtörtént, a k i h í v á s elfogadtatott  és 
megkezdődött a zűrzavar, akarám mondani 
a b á l . 

Benn a táncterem tanuja volt a gyöngébb és 
erösebb fél  között vivott táncküzdelemnek, — mig 
künn egyremásra repültek a markotányosnék, alias 
kellnerek, piros főkötővel,  piros köténynyel és pi-
ros arccal az éléstárból st-gélyezni a harcban kifá-
radt bajnokokat. 

Különben a kellnereknek, kik szám szerint 
huszonnégyen valának, ezennel legőszintébb elis-
merést szavazok azon emberbaráti, nemes magavi-
seletükért, hogy csupa nemzetgazdasági szempont-
ból benn hagytak rekedni még egy pár forintot  a 
bugyellárisomban. Pedig 1 .diatett volna ott még 
többet is költjni. Az Ízletes eledelekkel msgrakott 
asztal görnyedett a tehertől. Válogatott borok to-
rokcsiklándoztató palackokban kacérkodtak az em-
ber felé.  A süteményes tálakból csak ugy moso-
lyogtak ki a cukormalacok, cukorsonkák, felkon-
tignációzott torták s isten tudja még miféle  retor-

Erre a remete egy kemény harapófogót  a tűzbe 
dugott és inegveresitette s a hogy az ördögöt kö-
zeliten i hallotta, az izzó harapófogóval  az ajtó kö-
zé állott. A hogy az ördög szokása szerint a fejét 
az ajtón bedugta, a remete a harapófogóval  meg-
csípte az orrát. Az ördög hátrálni akart, de a re-
mete nem eresztette őt s a huzalkodásoknak a lett 
a vége, hogy az ördög orra a harapófogó  között 
maradott, — ő pedig a Schah dagtol (királyhegy) 
kezdve az Elbruson, Kasbegen (azaz a kaukazi 
hegyláncolatnak gerincén) végigfutott,  de kínjában 
és fájdalmában  a kakas- és lólábával a termő föl-
det a heg)'ekről mind lerugdosta a farkával  pedig 
olyan keményen csapdosott, hogy a kősziklákat is 
mind összezúzta s ezért olyan kopárok a hegyek. 

Tehát mint látjuk, — még a népmondában is 
rnegmaradott az, hogy ős időkben a Kaukazusnak 
nagyobb része vízzel volt borítva ; hanem ez mind 
mende-monda, most viz helyett szárazföldet  talá-
lunk. Tekintsünk hát már most erre, de kizárólag 
Szibériára. Szibéria a kirgizek területének szélé, 
tői kezdve Kamcsatkáig, a jegestengertől az Altai 
hegyekig egy síkot képez, melynek emelkedése a 
a jegestengertől az Altai hegyekbe ineey át. Szi-
béria a persa Elborus, Hindu kus s a Himalaya 
hegyek által a déli, az Ural hegyek által pedig a 
nyugoti szelektől van felzárva,  csak a jegestenger 
felől  jövő északi s a keleti szél azok, kik uralkod-
nak, ezek azonban szárazok és hidegek s ennek 
következtében Szibéria éghajlata egészséges ugyan, 
de jóval hidegebb, mint Európának ugyanazon szé-
lességi fok  alatt fekvő  része. Igy Európában Pé-
tervár környékén a 60. fok  alatt még haszonnal 
mivelik a földet,  mig Szibériában csak az 55-ikig 
lehet mivelni, azon túl kétséges, a öo-iknál pedig 
végképen m.-g. ;:ü.iik a földmivelés.  A földet  leg-
inkább a déli részekben a megtelepedett oroszok 
mivelik; ezek termalnck búzát, rozsot, zabot, ár-
pát, haricskát, pityókát stb, a gyümölcstermelés 
azonban nem akar haladni, hanem vannak olyan 

ták, hogy kedvem jött kiirtani a tésztanemüek ezen 
speciális fajait  nekem is. 

Csupa gyönyörűség volt nézni az urakat, kik 
most az egyszer csakugyan u r a k voltak, hogyan 
szolgáltatják magukat. 

Egyik barátom, — ki, közbe legyen mondva, 
otthonn nem szokott „u r" lenni — hatalmasan 
csenget az asztalnál: 

— Sie, Emma kellner! hozzon nekem va-
csorát ! 

Emma kellner (neje az én fenn  tisztelt bará-
tomnak) elmosolyodik s vállára teszi kézit a ren-
delkezőnek s hamis tréfával  azt súgja fülébe: 

— Csakhogy valahára maga is megértő már, 
hogy nekem p a r a n c s o 1 j o 11! 

Természetesen az eféle  uraságnak megfizettük 
mi az árát busásan. 

Egy fiatal  ember, a kinek sokk., nagyobb 
szive van, mint a mekkora a tárcája, egv kis pa-
lack bort akart kifizetni  s odanyújtott egy tízes új-
donatúj ropogós bankót. 

— Mennyit adjak vissza ? — kérdj Mari kell-
ner oly hangon, mely lehetetlenné tett minden to-
vábbi disputát. 

— Semmit, — válaszolt a fiatal  ember, s ott 
hagyta az egészet. 

Feljegyeztem ezt az esetet itt, mart alig hi-
szem, hogy neve erről a bálról a felülSzetők  között 
valahol megjelenjen. 

* 

Még az igazság kedvéért ide kell iktatnom 
azon örömöm i-ott kifejezését  is, hogy a szépszá-
mú közönség s különösen a nők, egy-két ártatlan 
kivétellel, teljes hódolattal viseltetének az „ E g y -
s z e r ű s é g " magas személye iránt. Ha azon pár 
„dekortirt1' (báli műszó) ruha talán zavarta volna a 
harmóniát, — azért bocsánatJt kérek: kijelentem, 
hogy nem én voltam annak az oka. 

Sepsi-Szentgyörgy elküldé szépeit e bálba 
mind s az előkelőség ez alkalommal fínyesen  02-
bizonyitá, hogy „a tett többet ér a szónál". 

Erdővidékről kedves vendégeink voltak. Mint-



helyek is, hol a dinnye megterem, de ezek ritkák. 
A földnek  legnagyobb része (die Steppe) oly sa-
játságos, hogy a legszorgalmatosabb mivelés mel-
lett sem terem egyebet fűnél,  de ezt dúsan s igy 
a nép magától a természettől van a marhatenyész-
tésre s enn.k következtében a ván.loréletre utal-
va. Vannak városok 400—24000 lakosig ; de ha vá 
rosokról szólunk, nem kell valami pompás helysé-
geket képzelni, hanem nagyobb részint sorba ren-
dezett faházakat  kövezetlen utcákkal. Falvakat a mi 
fogalmunk  szerint csak a megtelepedett oroszoknál 
lehet találni, de nagyon gyérek ; 20—30 faház  már 
falu  s a marhatenyésztő és sarkvidéki népeknél 
falvakról  szó sincsen, hanem 5 vagy 6 sátrat ne-
veznek falunak.  Ila egyik város a másiktól 20—30 
mértföldnyire  fekszik,  az nem nagy távolság, de 
vannak olyanok is, mint p. o. Ilii, ez Semipalatinsk-
tól 140 mértfüldre  fekszik,  de közben még egy 
viskó sincsen, kivéve vagy két váracsot; ezt a 
két váro3t vaspályával vagy töltött úttal akarják 
összekötni. A legszebb helységek a bányavárosok, 
inert a bányászat a legnagyobb szorgalommal és 
költséggel űzetik. Az ásványokból van főtt  és kő-
só, kőszén, kitűnő vas, ón, réz, ezüst, finom  arany, 
platina és más ásványok is. A drágaköveknek — 
a gyémántig - - majd minden neme feltalálható, 
kivéve a lürkizt, ezt csak Persiában lehet kapni-

Liikáts Károly. 
(Végi következik.) 

* A képviselőház pénzügyi bizottsága 18-án 
délelőtt tartott ülésében Szapári Gyula gróf  pénz-
ügyminiszter bejelentette, hogy a bizottság által 
kivánt adatok beszerzése iránt intézkedett. Neve-
zetesen : a határjövedéki adatok 20-án fognak  a 
bizottság rendelkezésére bocsáttatni; az 1878. évi 
kezelési kimutatás hétfőn  vágj' kedden lesz össze-
állitahtó; az államadósságokra vonatkozólag cél-
szerűnek tartotta a december 3 1 ig terjedő adato-
kat bekivánni; ezek most már beérkezvén, szin-
tén hétfőn  vagy kedden lesznek bemutathatok, 
bárha nem is volt idő eddig azok kinyomatását is 
eszközölni. — Indítványozza annak alapján hogy 
a pénzügyminiszteiium költségvetésének fedezeti 
része kedden vétessék tárgyalás alá. Addig a köz-
lekedési minisztérium és a honvédelmi minisztérium 
költségvetései, valamint a pénzügyminisztérium 
kiadási része intéztessék el. 

Molnár György a honvédelmi költségvetés 
előadója b-jelenti, hogy a honvédelmi miniszter be-
teg. A bizottság ugy állapítja meg a napi rendet, 
ho-jy hétfőn  az országos ülés után fogja  a honvé-
delmi költségvetést tárgyalni s esetleg a pénzű 
gyi tárca kiadási tételeit állapítja meg, azután foly-
tatólagos ülésében tárgyalja a pénzügyi fedezetet. 

Ezután megkezdetett a közlekedési tárca rész-
letes tárgyalása. 

hogy valószínűleg megvárja az olvasó tőlem, de 
másfelől  az ildomosság is azt hozza magával — az 
egész közönség nevében megköszönöm Erdővidék-
nek, hogy két legszebb virágát: Boér Ida és Za-
thurecky Izabella kisasszonyokat a nöegyleti bál 
díszéül átengedő nekünk. Ott láttunk még Erdővi-
dékről egy kedves fiatal  uj asszonyt is ; ezek mind 
annyian leköteleztek bennünket nyájas, szeretetre-
méltó modorukkal, a mi mostanában oly nagy rit-
kaság. 

A városiak részéről nem említek meg senkit, 
mert mindenki ott volt. Szépségben, az izlés egy-
szerűségében vetélkedett egyik a másikkal. 

Sok ilyen bált Sepsi-Szentgyörgynek 1 
* 

A méhében nagy eseményeket rejtő szünóra 
után még szilajabban szóit a hegedű, még tüze-
sebben pattogott a „lelkes ifjúság".  A folytonos 
küzdelemnek csak hajnalban lett vége. A gavallé-
rok kapituláltak az ellenséges tábor előtt, aztán 
hűséget esküdtek s megköttetett az általános fegy-
verszünet mc-ly alkalmasint több ellenséges pár 
részéről örökös f r i g y  k ö t é s s e l fog  végződni, 
llogy ezután a bál után sok s z ö v e t sé g e s társ 
között nem lesz-e állandó a v i s z á l y , azt már 
nem tudom ; a politikai világban legalább azt ta-
pasztalom, hogy ugy szokott lenni. 

A kellner asszonyok piros csákója s a kisasz-
fronyok  rózsaszínű köténye másnap megint meg-
je.e .c s a dáridó bizonyos észrevehető fokozati 
különbséggel másnap este is tovább folyt.  Hanem 
azért Deák barátunk a francia  négyest most is 
oly méltósággal s a mazurkát épen oly könnyelmű 
lépésekkel járta, mint azelőtt. 

A nőegyletnek jövedelme volt nagy s a kik 
sokat fáradtak  és nagyon elfáradtak,  leljék nyu-
galmukat azon édes tudatban, hogy jótékony ügy-
ben járták a hopsz polkát s nemes cél érdekében 
fogyasztották  a Számi korcsmájából került „ma-
gy.iráti " t. 

Hat baroBSii. 

Bécs jan. 18. Ma ő felsége  elnöklete alatt 
ismét közös minisztertanács tartatott, melyben va-
lószínűleg elintézik a Bosznia és Hercegovina 
közigazgatására vonatkozó kérdés iránti előter-
jesztést. 

IJéfS,  jan. 18. A közös miniszteri értekezletek, 
melyekben Andrássy, Bylandt, Hofmann,  Tisza és 
Pretis miniszter részt vesznek, ma délelőtt 10 órakor 
folythttatnak. 

Az oro*z (örök liékeszer/ődés ismét visszaesett 
a „végleges előkészítés" stadiumába, melyben bő 
alkalma lesz még néhányszor fennakadni.  Ugy 
látszik, ez a békeszerződés is osztozik általános 
sorában a konstantinápolyi dolgoknak, melyek 
mindig megtörténnek néhányszor a táviratokban, 
mielőtt bekövetkeznének egyszer a valóságban. 
A lapok elég rezervatával fogadták  a távirati 
liirt, de mégis elfogadták.  Reflexióink,  melyeket 
hozzá csatoltunk, azért nem vesztek kárba, mert 
állani fognak  az esetre, ha a béke szerződés egy 
hét múlva jön vagy épen nem jön is létre ; lénye-
gük az lévén, hogy nem az orosz-török külön bé-
keszerződés megkötésében, hanem a berlini szer-
ződésnek az egész vonalon való végrehajtásában 
fekszik  a keleti bonyodalomnak ez idő szerinti súly-
pontja. 

Konstantinápolyból érkező ujabb táviritok sze-
rint az orosz-török alkudozásban, miután a máso-
dik pont, a berlini szerződés végrehajtására vonat-
kozólag, c-lintéztet-tt, egészen „váratlanul" ujabb 
nehézség merült fel  a hadi kárpótlás kérdésében. 
Oroszország most azt követeli, hogy a kárpótlási 
összeg legalább is 300 millió papir rubel legyen, 
rubeljét 2 frank  és 70 centimem mel számítva, tehát 
mintegy 800 millió frank;  viszont Oroszország be-
leegyezik, hogy a hadi kárpótlás egész összege 
török államadóssággá konvertáltassák. Remélik 
azonban, hogy e nehézségek is legyőzetnek, s való-
szinüleg vasárnap, igazán megtörtént a szerződés 
aláírása, és aztán nyomban közlése is a nagyhatal-
mak képviselőivel. 

A j;od:ro' icai kérdés még mindig függőben 
van s mint Konstantinápolyból távirják, a porta 
maga komolyan törekszik ugyan a kérdés elinté-
zésére, de az albánok magatartásáról ismét nyug-
talanító híreket kapott, ugy hogy a konfliktus  es 
lietősége sincs kizárva. 

Az angol-orosz viszonyok londoni tudósitások 
szerint némileg javultak az utóbbi időkben. Suva-
lov gróf  nagy előzékenységet tanusit s a szentpé-
tervári kormány, megbukván a f g á n  terveivel, 
most utólag igyekszik a legnagyobb loyalitással 
eljárni a középázsiai kérdésben, ugy, hogy — mint 
egy félhivatalos  levelező kellő óvatossággal kife-
jezi — az angol-orosz közeledésről szóló hirek töb-
bé „legalább nem oly valószínűtlenek", mint voltak 
eddig. 

A francia  válságról a táviratok még nem hoz-
nak megnyugtató hireket, de ugy látszik, a helyzet 
még sem annyira feszült,  mint volt a h-'t elején. 
Várják és remélik, hogy Dul'aure hétfőn  kielégítőbb 
nyilatkozatot fog  tenni, s maga Gambetta is hir 
szerint főleg  a külpolitikára való tekintettel nem 
kívánja a minisztérium megbuktatását. Kétségtelen 
is hogy az európai kabineteknél nagy visszatetszést 
szülne a jelen francia  kormány eltávolítása s a 
bécsi hivatalos lap, megemlékezvén Dufaure  jan. 
17 iki prograrnmjáról, megjegyzi: „Csak az el-
vakult pártszenvedély ismerhetné félre  a fontos 
szolgálatokat, melyeket a francia  kormány meg-
hatalmazottai a kongresszuson hazájuknak tettek, 
csak vak szenvedély vonhatja kétségbe az erköl-
csi sikereket, melyeket Franciaország politikai ál-
lása és külviszonyai tekintetében kivívtak " — F'og-
ják-e Gambetta és hívei kockáztatni e sikereket 
merev radikálizmusok által? Franciaország és Eu-
rópa érdekében kívánatos, hogy ne tegyék. 

Hismarek herceg olyformán  nyilatkozott, mint-
ha a parlamenti szólásszabadság ellen készített tör 
vényjavaslatának sorsával nem igen törődnék. Ala-
pos e ez a hir, nem itéihetjük meg, de ha alapos, 
némileg magyarázatot lel abban, hogy még a szö-
vetségtanácsban is erős ellenzékre talál a reakci-
onárius javaslat. Az oppo/.ic ó főleg  a déli államok 
képviselőitől ered, s két legfontosabb  pont ellen 
irányul, nevezetesen nem akarják megengedni, hogy 
a képviselők elveszthessék választói "'.épességüket 
és hogy az elnöknek joga legen a gyűlésben tör-
tént nyilatkozatok sajtó utján való közlését meg-
tiltani. Remélik, hogy a javaslat már a szövetség-
tanácsban megbukik, s igy Bismarck hg „közö 
nyössége" nagyon érthető volna. 

Törvényhatósági szabályrendelet, 
az árvaszék  részére  eddig  érvényben  voll  szabályról 

delel  némely  részei  hatályban  maradásáról. 
1. Az árvaszék számára eddig érvényben 

volt szervezeti szabályrendelet 1—40 §§-ai hatá-
lyon kivül helyeztetnek és ezek helyébe belügymi-
niszter ur ő nagyméltósága által mult évi novem-
b rhó 11 én 4704O. sz. alatt kiadott ügyrend szab-
ványai érintetlen hagyása mellett rendeltetik: 

1) Az árvaszéki rendes ülnökök első és máso-
dik mellékeimmel különböztetendök meg. 

2) A jegyző az 1877. évi X X . törvénycikk és 
az ügyrendben körülirt jegyzői (jegyző akadályoz-
tatása esetében ülnöki) teendőkön kivül teljesiti az 
iktatóra nézve az ügyrend 31—54 S'áig felsorolt 
teendőket. 

3) A megyei alszámvevő, mint az árvaszékhez 
állandóan beosztott számvevő, — a hozzá kiadott 
gyámi és gondnoki számadásokat megvizsgálja: ha 
a számadás helyesnek találtatott, arra helyeslési 
záradékot vezet és az ily számadásra vonatkozó 
1. udványi tervet megfogalmazza  s azt a számadás-
sal együit beadja ; ha a számadást nem találja he-
lyesnek : észrevételeiről indokolt véleményes jelen-
tést teszen ; a jegyzőt tanácsjegyzői és igtatói te-
endőkben, munkahalmaz vagy akadályoztatás ese-
tében helyettesíti. 

4) Az irattárnok e minőségbeli teendőin kívül 
vezeti az ügyrend 108. 109. és 110. §-aiban előirt 
nyilvántartást és az 1877 ik évi X X . törvénycikk 
213. §. értelmében évnegyedenként a közigazgatási 
bizottsághoz előterjesztendő adatokról árvaszéki el-
nöknek kimutatást ad. 

5) Az árvaszékhez beosztott írnok teljesiti az 
ügyrendben meghatározott kiadói teendőket. 

2. §. Az eddigi szabályrendelet 41—85 §£-ai 
az újonnan alakítandó összesített gyámpénztárróli 
szabályrendelet kihirdetése után hatályát veszti és 
az árvaszék az átmenettel járó neta'áni zavarok 
kikerülése mellett kellő ide ben megteszi a szüksé-
ges intézkedéseket arra, hogy az eddigi összesített 
gyámpénztárakba követelési joggal biró árvák kö-
vetelései az uj összesített gyámpénztár tartozási 
számlakönyvébe bejegyeztessenek, hogy ezáltal az 
1877-ik évi X X . törvénycikk 302. értelmében a 
régi pénzkezelési rendszer az uj rendszerrel össze-
olvadjon. 

3. §. Az árvapénzek kamatozásáról külön sza-
bályzat készíttetik, miért a szabályrendelet 8ó. § a 
hatályon kivül helyeztetik. 

4. §. A már életbe lépett 1877. évi X X . tör-
vénycikk miatt a szabályrendelet 87 — 100 §«j-ai, 
— mint nélkülözhetők, — hatályon kivül helyez-
tetnek. 

5. §. J'-len szabályrendelet belügyminiszteri 
jóváhagyás és kihirdetés után azonnal hatályba 
lép — és végrehajtásával árvaszéki elnök biza-
tik meg. 

Törvényhatósági szabályrendelet 
az 1877.  évi  XX.  törvénycikk  IX-ik  /ejezet  §§-ui 
alapján  létesítendő  összesített  gyámpénztár  kezeléséről. 

I. fejezet. 
Á l t a l á n o s h a t á r o z a t o k . 

1. §. Az árvák és gondnokoltak pénzei a me-
gyei pénztár mint gyámpénztár által összesítve ke-
zeltetnek. 

2. §. Ezen pénztárba kell befolyni  az árvákat 
és gondnokoltakat illető minden készpénznek akár 
tőkéből, kamatokból, akár pedig bárminsmü pénz-
bevételekből eredjenek azok; a mennyiben kivéte-
les esetekben a készpénzeknek külön leendő gyü-
mölcsöztetése a gyámhatóság áital nincs elrendel-
ve. (1877. évi X X . törvénycikk 295. §. 4. pont.) 

3. §. A gyámpénztár a hozzá befolyt  és kifi-
zetett készpénzt az 1) számú minta szerinti napló-
ba iktatja, hogy annak alapján az összesített gvám-
pénztár állapotát mindenkor pontosan ki lehessen 
tudni. 

Ezen naplóba iktatandók a magán adósleve-
lekben eszközölt bevételek és kiadások is. 

4. §. Az összesített gyámpénztár készpénzei 
és értékpapírjai mint a megye készpénzei és érték-
papírjai őriztetnek. 

5. §. A pénztárnak az összesített gyámpénz-
tár részére semmit sem szabad az árvaszék. írásbeli 
meghagyása nélkül bevenni vagy kiadni. 

II. fejezet. 
A g y á m o l t a k é s g o n d n o k o l t a k n a k az 
ö s s z e s í t e t t g y á m p é n z t á r b a b e f o l y ó 
k é s z p é n z e i k a m a t o z á s a é s v i s s z a f i -

z e t é s é r ő l . 
6. §. Az összesített gyámpénztár minden gyá-

molt vagy gondnokoltnak oda befolyt  pénze után 
évi 63 1(,0/., kamatot fizet  — oly módon, hogy ezen 
kamat minden egy osztrák értékű forint  után föl-
számittatik, mig az egy egész forintot  nem tevő 
összegek mint nem kamatozók kezeltetnek. 

7. §. A kamatfizetés  csak egész hónapokra 
történik. 

Oly összegektől, melyek valamely hónap el-
sejétől annak 15 éig bezárólag folynak  be: a ka-
matfizetés  a legközelebbi hó elsejétől kezdődik, --
oly összegektől pedig, melyek valamely hó 16-ától 
annak végéig folynak  be : a kamat csak a legko 
zelebbi hónap utáni hónap elsejétől fizettetik. 

8. §. A gyámoltak vagy gondnokoltak pén-
zeinek kamatozása csak a vagyon kiszolgáltatásá-
val szűnik meg, de a kamatok csak a kiszolgált 1 
tást megelőző hónap végéig egyenliitetnek ki. 

9. A gyámhatósági nyilvántartással megbízott 
az 1877. évi X X t. c. 282. §. illetőleg az árvaszé-
kek részére kiadott ügyrend 110. alapján veze-
tendő nyilvántartási jegyzékből két példányban ki-
mutatást készit a 2) számú minta szerint minden hó 
végén azon még gyámhatóság alatt álló kiskorúak-
ról, kik a következő harmadik hónapban húszon-



negyedik evőket betöltik : ezen kimutatást átküldi 
a gyámpénztárnak, a hol annak a pénz kiszámí-
tására, illetőleg kitüntetésére vonatkozó részei ki-
töltetvén, — miután a kimutatásnak egy példánya 
a gyámpénztárba visszatartatott, a másik példányt 
árvaszéki elnöknek beadja és azon kivül a kimuta-
tásban megnevezettek mindegyikére az árvaszék-
nek bejelenti azon időt, mikor az illető gyámolt hu-
szonnegyedik évét betölti, a végett, hogy az árva-
széki elnöknél lévő kimutatás alapján az érdekelt 
gyámoltak kielégithetése végett a gyámpénztárhoz 
a. szükséges intézkedés idejében megtétethessék. 

Ezen kimutatásban a pénz és értékpapírokra 
vonatkozó adatokat a pénztárnok és ellenőr (könyv-
vezető) saját felelősségük  alatt pontosan bevezetik 
és a bevezetés hiteléül a kimutatást aláirják. 

10. ij. A gyámoltak és gondnokoltak számára 
az összesitett gyámpénztárba befolyó  pénzekről sa 
ját tartozási számlakönyvek vezetendők a 3) számú 
minta szerint, melyekben minden gyámolt vagy 
gondnokolt számára annak az összesitett gyám-
pénztároni követeléséről külön számla nyitandó. 

11. £5. A számlakönyvek római számokkal fo-
lyólag jelöltetnek meg; például az első számla-
könyv T. I és annak lapjaira történendő hivatko 
zás T. 14 I. el jelöltetik meg, azaz tartozási első 
számlakönyv 14. lapja. 

12. Ezen számlakönyvhez betüsorozatos 
névmutató készítendő a 4) számú minta szerint. 

(Folylat.-ls.-i következik ) 

Megnyitó beszéd. 
(Tartatott a? ilyefalvi  „ifjúsági  foké..xőkör»  idei első gyu.ésé-

l.ászló l.ukács körelnök által) 

Mélyen tisztelt Önképző-köri gyűlés ! 
Az embernek, bárha istentől folytonos  mun-

kásságra, soha meg nem szűnő előre törésre van 
rendeltetve, önmaga iránt kötelessége időközön-
ként meg-megáilapodni. Bárha az idő gyors szár-
nyakon suhan el felettünk  s minden percen eszünk-
be juttatja a nagy igazságot: ha az idő nem vár: ne-
künk mégis e percben meg keil állapodnunk, és 
azon pontról — mondhatván magaslatról — hová 
eddigi futásunkban  eljutánk, szét kell tekintenünk, 
ha váljon helyes volt-e az út, melyen eddig jövénk ; 
és szét kell tekintenünk, hogy további haladásunk 
útját kijelölhessük. — Meg kell vizsgálnunk, ha 
helyes volt-e a cél, melyre törekedtünk, és helye-
sek az eszközök, melyekkel azt elérni ohajtánk. 

Igen tisztelt önképző köri gyűlés ! számot kell 
vetnünk és pedig annál komolyabban, részrehajlat-
lanabbul, minél inkább el vagyunk tökélve, hogy 
az ifjúsági  önképzőkörnek és munkásságának tár-
sadalmi életünkben fontosságot  tulajdonítsunk. — 

Hadd lássuk azért a lefolyt  három év célját, 
munkásságát az ifjúsági  önképzőkörnek ; és hadd 
lássuk azon eredményt, melyet ezen rövid három 
év alatt kivívhatott. — 

Ifjúsági  önképzőkörünknek maga elé tűzött 
— mondhatnám egyedüli feladata  és célja vala a 
humán művelődés. — Es hogy e célját elérhesse, 
tírsaságot alkotott kebelében, mely társaságba 
befogada  ifjat,  vént, szegényt, gazd igot, magasabb 
és alsóbb rangút, — tudván, hogy a társas élet 
azon gyakorló iskola, melyben kiki m -gszerezketi 
azon szükséges ismereteket és tudni valókat, me-
lvek a gazdagnak nélkülezhetlenek, a szegénynek 
szükségesek, hacsak a haladó kortól elmaradni nem 
akar, tudván, hogy a társas élet azon köszörü-kő 
mely mig egyiknek durvaságát, darabosságát le-
leköszörüli, addig a másiknak netaláni nemes tu 
lajdonát még inkább kifejti;  tudván, hogy a tár-
sas élet azon gyalu, mely sok munka s fáradság 
után a tuskóból is elvégre remek müvet állit elő : 
miként munka s fáradság  által áll elé a tündöklő 
gyémánt is ; tudván, hogy a társas-élet azon oltá-
si műtét, mely a vad alanyba nemes óltó ágat olt, 
hogy idővel szelid gyümölcsöket teremjen; vagy 
emberről lévén szó : a társas-élet befolyása  által 
az egyeseknek szive, keble nemesbüljön, elméje 
világosuljon, s majd a tettek mezején megteremje 
a helyes cselekedetek nemes gyümölcsét, mit a 
tírsadalom minden józan tagjától méltán várhatni. 

Ezen társaságot nevezzük mi „ifjúsági  önkép-
ző-körnek", „önképzőnek" azért , mert ugy levénk 
meggyőződve, hogy a mi helyest és jót, a mi szé-
pet és nemest a társaság tagjai egymástól látanda-
nat és hallandanak, azt nem engedik elfutó  jele-
netként tova tűnni szemeik előtt, hanem otthon is, 
magános órájokban vissza-vissza idézik elméjökbe, 
s szellemök titkos műhelyében felboncolva,  feldol-
gozva azokat, elsajátítják s igy lassanként nevelik, 
fejlesztik,  önképzik magukat. 

Mennyire teljesítették önképző körünk tagjai 
ezen kötelességet: nem tudom ; ha teljesiték, mit 
tenniök kell vala, önmagok iránti kötelességet tel-
jesitének ; és a szellemi haszonnak, mely belőle 
lőlyt, ők egyedüli, kizárólagos élvezői. 

És mennyire teljesítők mindnyájan azon kö-
telességeinket, melyek a társas-élet főfeltétele'; 
mennyire valánk egymás iránt szelídek, nyájasak, 
elnézők, türelmesek; megtudók-e mondani az iga-
zat, a nélkül hogy sértettünk volnn ; nem titkolók-e 
el az ellenszenvet, holott mégis mosolygó képet öl-
ténk; nem értők-e félre  egymást, amidőn jó szán-
dékkal voltunk? 

Mind ez s hasonló kérdésekre felelni  nem tu-
dok. Szeretnék reá mutatni a méhek és hangyák 
életére ; miként futnak,  fáradnak  ezerenként, mil-
liónként a magok munkájokban, a nélkül, hogy 

egyik a másik akadályára, ártalmára, bántalmára, 
boszantására volna, mindnyájan csak egyért, a ter 
mészét ura által elejökbe szabott célért küzdve. 

Megköze!itők-e mi — isten képére teremtett 
emberek, a természet urai — eme tökélytelen ál-
latkákat, avagy kicsinyeskedésünkben — más sze-
mében meglátők a szálkát s a magunkéban nem 
vettük észre a gerendát ? Mondom, mindezekre 
felelni  nem tudok. — Annyit azonban bizton mond-
hatok, hogy ha szeretet helyett gyűlöletet, türelem 
helyett türelmetlenséget, bizalom helyett gyanako-
dást, kímélet helyett bántalmat, őszinteség helyett 
tiskolózást rejtegeténk keblünkben egymás iránt, 
akkor távolról sem teljesítők azon nagy és fontos 
kötelességeinket, melyekkel egymás iránt minden 
lépten-nyomon rartozunk vala ; — akkor bizonyá-
ra önképző körünk is messze esett azon nemes és 
szép céljától, hogy tagjaiban a szelídebb érzelme-
ket kifejtse  s azoknak ápolója, gyámolója legyen. 
— Mig ha szeretők egymást, s mindannyian fela-
datunkká tevők, hogy a kicsinyesség, ellenszen-
veskedés és előítélet rút férgét  kiirtsuk magunk-
ból s neveltetésünket az által bizonyítjuk be, hogy 
egymással testvéri egyetértésben, karöltve murj 
kálkodunk, akkor — oh akkor a mi kötelességünk 
teljesítve valának a múltban, akkor a mi társas-éle-
tünk sok szép szivrokonulásnak vala bölcsője ; ak-
kor a mi önképzőkörünk társadalmi életünk e te-
rén kötelességét teljesité. Igy volt-e ez mi közöt-
tünk, most se tudom. Vajha igy volt legyen. 

Engedje meg azonbin a t. közgyűlés, hogy 
tovább menjek és felhozzak  még egyet é< mist, 
mi önképző körünknek feladata  vala, a szélesebb 
értelmű társas élet nemesítésén kivül. 

Feladata volt az ifjúsági  önképzőkörnek főleg 
az ifjúság  sziv és elme beli nevelése.— És ezen cél 
minden más céljai közt a legszebb, a legneme-
sebb vala ; mert mi lehet szebb, mi lehet nemesebb 
foglalkozás,  mint előkészíteni a jelen ifjúságban 
a jövendő nemzetet; mint oda munkálni, hosfy  az 
erkölcsök szelídüljenek, az indulatok tisztuljanak 
s a vadság és durvaság helyét a szelídség és alá-
zatosság váltsa fel. 

Tett-e, tehetett-e ifjúsági  önképzőkörünk eze, 
kért? Fájdalommal kell beismernem, hogy ha azon 
sok jó móJu gazda gyermekére gondolok, kik a 
midőn mi itt gyűlésezünk, addig ők az ufeán,  ab-
lakok alatt halytelenkodnek, s erkölcsroutó beszé-
deket hallatnak — fájdalommal  kell mondom beis-
mernem. hogy az ilyenekre nézve önképzőkörünk 
nem hatott, nem hathatott, holott e terem ajtői 
előttök is ép oly olcsó árért megnyílnának, mint 
megnyílnak mi előttünk! 

(Vége következik.) 

Maros-Vásárhely, 1879. január 15. 
Mot o: Csak tör,je nép felejthet  cs nagyságot 

Csak elfajult  nép t ós eiő.l jket : 
A lelkes eljár ősei sirlakához 
S gyújt régi fénynél  uj szövétneket. 

G a r a y. 

Január 5-én a városház tanácsterme két gyűlés-
nek nyilt meg délelőtt 11 órakor a Maros Széki 
és Vásárhely városi honvéd egylet, és délután 4 
órakor a „Kemény Zsigmond-' irodalmi társaság 
tartotta meg ülését nyilvánosan, mintegy kifeje-
zést adva annak, hagy a nemzet mikép e hazát 
eddig is phisikai és értelmi felsőbbségével  volt 
képes megszerezni megtartani, ugy ezután is mind 
ezen erői nagyobb mérvbeni kifejtése  és főhelyek 
tére által tarh'atja meg, az európai államok köze-
lebbről történt ujabb eseményei átalakulása ag-
gasztóbb és veszélyesebb folyamában. 

Nem kicsinyelhetjük ezen mozgalmakat és 
szerencsés auspiciumnak tekintjük ez évre nézve, 
hogy épen városunk kebelében a székelyföld  e fő 
heíyén indultak meg azok, a meid3 szóbeli har-
cok és pár heves meghasonlások helyett, a tettek 
mezején a múlttal kapcsolatosan működni, egyfelőljaz 
184S. 1849. évi önvédelmi küzdelemnek e vívmá-
nyoknak emlékét, erkölcsi reputációját, a már har-
minc éve mult élő emlékeit a rokkant és elnyomo-
rodott honvédeket segélyezni, és másfelől  a tudo-
mány világánál nemesíteni az erkölcsöket s az ér-
telmet felvilágosítani. 

A honvéd gyűlést városunk egyik ország gyű-
lési képviselője, volt fő  birója, az egylet elnöke 
Borosnyai Pál ur hivta egybe, nyitotta és tartotta 
meg, ideiglenes jegyzővé Keresztes Sándor egyleti 
tag kéretvén lel. Az elnöki beszéd és honvéd egy-
let küldötte főhadnagy  Jakab Elek, és hadnagy 
Molnár Zsigmond nyilt leveleik, és a megküldött 
jegyzőkönyvi  adatok alapján feltárta  és érintette 
azon lehangolt állapotot, mely szerint a mult év 
október 7-én megt irtott országos honvéd gyűlés, 
a honvédegyletek nagy részének részvétlensége és 
nem képviseltetése miatt esetlegesen oly többségből 
alakult, a mely a nemzeti kegyelet előtt szent és 
közös ügyet, a régi honvédség erkölcsi reputatió-
ját fentartó,  annak magasztos emlékeit megőrző, 
s azon nagy mult élő emlékei, a rokkant és elsze-
gényedett honvédek számára emelt menházat és 
annak dotatióját, inkibb p j'.itícai párttöredéki szem-
pontból karolták fel,  és működésűket arra irányoz-
ták, hogy az országos honvédegylet s menház 
választmányába b • juthassanak, kezökre kerítsék. 
A mi sikerült is, azonban a házszabályok és egy 
rendes gyűlés megkívántató külső ünnepélyességei 
mellőzésével, és a nélkül, hogy a választmány meg-
választása és a menház egyoldalú megtekintésén 

kivül a felül  kerekedett többség a honvédség ér-
dekében valamit tett volna ; avagy ezen szabály-
talanul és viharosan létesült állapotban tehetni ké-
pes volna, a mibll önként következik, hogy a 
honvéd egylet és menház ügye ezek miatt veszé-
lyeztetett és válságos helyzetbe sodortatottt. 

Szomorúan emlittetett továbbá az elnöki be-
szédben vétetett tudomásul, elhalt honvéd bajtársa-
ink közül honvéd százados hadbíró Borosnyai László 
és egyleti jegyző honvéd főhadnagy  Székely Ádám 
mult évben történt elhalálozások és az utóbbinak 
a sirja felett  tartott búcsúszavakért Molnárnak el-
ismerés nyilváníttatott. 

Mint örvendetes esemény emlittetett fel  a Bém 
szobor bizottmány áldozatkész és eredményre vezető 
azon eljárása, mely szerint lankadatlan gyűjtései 
fáradozásai  folytán  annyira vezette az, miszerint re-
mélhető, hogy még ez év folytán  az önvédelmi harc 
legkiválóbb s a székelységelött legnépszerűbb hős, 
Bem honvéd tábornok jól talált s diszes em-
lékszobra fogja  diszesiteni székely fővárosunk  fő-
terét. 

Ezen érdekes és beható elnöki beszéd bevég-
zése, és az elnöknek ugy is mint a Bem szobor 
bizottmány tagjának önzetlen és hazafias  elj írása és 
működése elism=rése után — a honvédegylet és a 
Bem szobor bizottmány jegyzője és egyleti pénztár-
nok megválasztása ejtetett meg, egyhangúlag jegy-
zővé Molnár Zsigmond és pénztárnokká Jeddi Sán-
dor választatván meg: Szöllósi Sámuel erélyes in-
dítványára elhatároztatott, hogy a válságossá vált 
országos honvéd egylet és menház ügye mielébbi 
orvosolhatásáért egy ujabb országos honvéd gyű-
lés hivassék egybe, tartassák meg és e célból a 
honvédegyletekhez felszólítás  intéztessék. Molnir 
Zsigmond indítványára elfogadtatott,  hogv az el-
szegényedett s rokkant honvédek felsagitésére  el-
temetési költségekre gyűjt is rendeztessék, a ba-
gyülendő pénz takarékpénztáriig kezeltessék, é.» 
a már régebb e célra begyült összeget holléte és 
miben állása iránt intézkedés tétessék. Mire a 
gyűlés eloszlott. Délután a zöld asztalt, az ezatőtt 
két évvel, helyi ev. ref.  lelkész ismert nevű éá te-
hetségű író Tolnai Lajos buzgó fáradozása  éi kir. 
táblai elnök M. B. Apor Károly ur hazafias  párt 
fogolása  mellett megalakult Kemény Zsigmml 
irodalmi társaság, helyi törzs s rendes tagjai fog-
lalták el, kezdették meg nyilvános működéseket 
szép számú közönség jelenlétében, melyet nők is 
diszesitettek. 

A nemes báró ur az elnök rövid de velős éa 
emelkedett megnyitó beszédében köszöntve a jer 
lenlévőket, körvonalozta a társaság feladatát  célját, 
a tudományok müvelése által az erkölcsöket ne-
mesíteni, az értelmet fejleszteni,  melyre e város 
mint központ, ugy szociális valamint helyzeti elő-
nyeinél fogva  is hivatva van. A jegyzőkönyvet 
olvasta és vezette első titkár Zsigmond Lajos. 

Ezután a már beérkezett értekezések közül 
a mai napra kitüzettek közül »lébb a gróf  Kál? 
noki Dénes székfoglaló  beszéde „a székely kivándor-
lás" más szóval a székely nép szellemi és anyagi 
viszonyainak iSjSik éven innen észlelhető alá 
szállása okairól b ;h itó tárgy ismerettel al ipj-
san és tanulsággal teljesen irt értekezése a ho izá 
csatolt szép költeménnyel olvastatott fel  Deák La-
jos által. Veress I.-nak a homéri hősről Homér ket-
tős költeményéről irt nagyhatású tanulmánya és 
végül Sándor Kálmán által Hegedűs I. „Budhi ta-
lálkozása" cimü szép költeménye olvastatott f  d. — 
Ezen ünnepély és annak tartalma, lefolyása  a m íg-
jelent közönséget teljesen maghatotta, felvillanyoz-
ta, a mely az érdekeltsége miatt még rövid-bbé 
vált gyűlést örömmel, meghatottan és lelkesedéssel 
hagyta el, — bizalommal telten annak további és 
minden hó első vasárnapján megujuló nyilvános 
munkálkodása eleibe. 

Ezen irodalmi társaság ünnepélyes életbelép-
tetése városunk egy szebb múltjára emlékeztet 
vissza, a mult század vége és e század elejére, a 
midőn Aranka György a Királyhágón innen első 
és hasonló irányú irodalmi kört alakitott és mint 
első úttörő irodalmi munkálkodása által a nemzeti 
szellemet felébresztette  és a midőn a halhatatlan 
érdemű udvari korlátnok gróf  Teleki Sámrel, a 
nagybecsű „Teleki könyvtárt" épen itt e székely 
fővárosban  alapította és gazdagon dotálva hagyta 
az utókorra. Azon korra emlékeztet vissza, a m ily 
után és abból kifolyólag  a magyar Thalia elébb 
itt talált menhelyet és ütötte fel  állandóbb sitorát 
mely után Houchard, a műkertész a Teleki kertet 
az Elbát kies sétánnyá, a vadonból kellemes mulató 
helyekké változtatta. Bjdor, a híres gépész, a Ma-
ros már lerontott régi nevezetes hidját, az egykor 
muzsikáló piacon a vár előtti szökőkutat és mis 
erőmüvészeti munkálatokat létesitette, a mely útin 
dr. Gecse Dániel, a humanismus és nevelés élőm in-
dítására az „emberszereteti intézet" cimü alapít-
ványát legbensőbb barátja néhai ev. ref.  pűsp'jk 
Antal János befolyása  és buzdítására tette, a mely-
nek kiindulása és intenciója nagyszerűsége nem 
csak maradandó anyagi és szellemi hasznot árasz-
tand annak életbe léptekor a kitűzött célokra, ha-
nem a székely népre dicsőséget áraszt, hogy an-
nak egyik egyszerű nemeskeblü fiában  oly magasz 
tos eszme élt és vált tetté, a melyről évtizedek 
múlva a híres francia  regényíró Sue Eugea „a bo-
lyongó" cimü munkájában a Rennapont alapítvány 
előállásáról szólván, ;mint régéről irt. Azután irta 
a lángeszű BólyaiFarkas szomorujátékait és főleg  a 
külföld  előtt is keresett „Mathesistát^  a hazai jog 



tudomány t^rón V. Filep József  és dr. Dózsa Elek 
becses munkájukat, Péterfi  Károly philosophiai his-
tóriáját ; állottak elő és működtek mint jeles festők 
Boér, Szabii János, az ifjúság  nevelése terén theo-
logia és philosophia tanára Molnár Sándor, a gyó-
gyászat teién Mátyusok, Szotyori, Kovács, Péterfi 
ugyszólva egész sora a jóltevö, kitűnő, jeles fér-
fiaknak,  a kik fényt  árasztottak n mcsak e város-
ra, hanem a nemzetre, a hazára Mindezek Aranka 
György és gróf  Teleki Sámuel nagy szellemeiknek 
elégtételül szolgálhatnak, hogy a magas eszme, mit 
elvetettek, a nagy anyagi áldozat, mit a haza oltá-
rára letett, nem hiábavaló volt és most a Kemény 
Zsigmond irodalmi társulat életbe lépése zálog a 
jövőre, hogy a megindult szellemi mozgalom ha 
szünetelt is, nem halt meg, hanem ujabban életre 
támadott és hogy a gondviselő koronként támaszt 
férfiakat  a megkezdett nagy munka tovább folyta-
tására, — a komoly, de magasztos feladat  megol-
dására. 

* ('seináloni M. 

MJ  & 4S&& v ü r • 

ázsiai pestis. 
Az ázsiai pestisről, mely ujabban Európaszer-

te oly méltó izgalmat keltett, Szentpétervárról, jan. 
>4 'ki kelettel jelentik félhivatalosan  a „Politísche 
Corr."-nek: 

A jelentékeny eseményeknek, melyekben az 
orosz történelem utóbbi negyedszázada oly gazdag, 
egyike sem idézett ÍM a közvéleményben oly lá-
zas izgatottságot, egyike sem vonta magára any-
nyira a társadalom minden osztályának figyelmét, 
mint a birodalom egyik zugában felmerült  pestis. 
Először halkan, egyes tudósítások utján, azután 
hangosabban s végre a hivatalos és magán távira-
tok egész özönével terjedt el a hir, hogy az astra-
káni kormányzóság envstajevski kerületének Vetl-
janka falujában  valami betegség lépett fel,  mely-
n.-k jellegét még eddig nem lehetett megállapítani. 
Mig a Saratovból és Ástrakánból a betegség ké 
zéppontjába küldött orvosok a r.igályban pestises 
jellegű fekélyes  hagymázt láttak, itteni orvosi te-
kintélyek kijelentették, hogy a valódi ázsiai pes 
tissel van dolguk, melynél hagymázos tünetek is 
lépnek fel 

A legelőször Vetljankában kitört betegség tü-
netei és lefolyása  megerősíteni látszanak az orvo-
sok véleményét,kik közt Bptkin tanár is helyet 
foglal.  Dr. Krassovszki,  a híres nőorvosnak, Kras-
sovszkinak testvére azt irja, hogy e gonosz betegség-
beesettek mindjárt annak kezdetén iszonyú gyenge-
ségről, fejfájásról,  szivszorongatásról, fiilzugásról 
és gyomorfájásról  panaszkodnak s ezen átmeneti 
stádium nagyon rövid, ugy hogy néhány óra múl-
va a hónaljmirigyek daganatai és erős láztünetek 
vonják magukra az orvos figyelmét.  A halál 24 
óra alatt bekövetkezik, de kivételkép 3—4 napig 
is szenved a beteg. A halált megelőzik: a tagok 
reszketése, rángatózások, önkívületi állapot és a 
test gyors összezsugorodása. 

A pestis keletkezése felől  tömérdek verzió, 
köztük számos igen kalandszerü is kering, melyek 
legnagyobb része az izgatott képzelem szülöttjéül 
tekintendő. Tény, hogy az ázsiai harctéren volt ko-
zákoknak Vetljankába való visszatérte után azon-
nal kitört a pestis és pedig az első megbetegülési 
esel nov. 25 ikén fordult  elő. Minthogy a kerületi 
orvos távol lakott, a falu  lakossága elmulasztott 
orvosi segélyt kérni. Az astrakáni kormányzó csak 
akkor lett figyelmessé  a ragályra, mikor az már 
azon egy Stanicában több mint 150 áldozatot ra-
gadott el. Csak azután értesítették a belügymi-
nisztérium vezetőjét, Makov államtitkárt az iszo-
nyú vendég látogatásáról, s itt azonnal erélyes 
és messzeterjedő rendszabályokhoz nyúltak, hogy 
a pestis terjedése elé gátat vessenek. 

Az asztrakáni kormányzó, segédjével, a ne-
messég marsaljával, az egészségügyi hivatal főnö-
kével és hat orvossal a szerencsétlenség színhelyé-
re sietett és ott megtett minden intézkedést, hogy 
az elrendelt rendszabályok szigorúan végrehajtas-
sanak. E rendszabályok részint általánosak, részint 
helyi természetűek. — Az elsőkhöz tartozott a 
vesztegzárak felállítása,  az inficiált  vidék elzárása, 
minden közlekedés megszakítása a járványos hely-
ségekkel és őrvonal felállítása  széles körben a 
járvány tűzhelye körül. A helyi természetű rend-
szabályok, melyek azonnal foganatba  vétettek a 
betegek elkülönítése, az inficiált  utcák elzárása, az 
inficiált  falvak  minden házának alapos fertőztele-
nitése, az inficiált  házakban levő minden ruha, ágy-
nemű, valamint az összes bútorok elégetése. — E 
szigorú rendszabályok által sikerült eddig a jár-
ványt tulajdonképe ni származási helyeire Vetljan-
kára és Pri.sibára szorítani, mely helységekben 
azonban a megbetegedettek 850 ,,-a és az összes la-
kosság 40"/, a járványnak áldozatul esett Hivata-
los adatok szerint az eddig meghaltak száma 36S. 

A szentpétervári lapokban elterjedt ama hi-
rek, hogy a járvány Zarizinben is fellépett,  szeren-
csire nem valósult. A szaratovi kormányzó és a 
zarizíni polgármester egybehangzóan állítják, hogy 
e hó 12 ig egyetlen megbetegedés sem fordult  elő. 
A felizgatott  lakosság megnyugtatására azonban 
Zarizinben mirden ház és nevezetesen a közfürdők 
a pslinkamérések, a fogház,  a pöcegödrök és min-
den egészségi szempontból gyanús helyiség fertőz-

telenittetett. — azonkívül, hogy meggátoltassék a 
járványnak közeledése a paratovi kormányzóság 
határaihoz, Szapepta, Ivanovszka és Obrade mel-
lett vesztegzárakat kezdtek felállítani,  s a melyek-
nek felügyelete  dr. Xondenre a paratovi egészség-
ügyi főnök  segédjére bízatott. Miután a lakosság 
ismeri a ragály veszélyét, lehetőleg elősegíti a ha-
tóságok rendeleteinek végrehajtását. 

A természet is ugy látszik segíti a kormány 
és a tartományi képvise etek törekedéseit. Az asz-
trakáni kormányzóságban jan. 8-ika óta a hévmérő 
10 | 12 fokra  szállt zérus alá. Ugy látszik, jogos a 
remény, hogy a borzasztó járvány eddigi kerüle-
tét nem fogja  átlépni. 

L E G Ú J A B B . 
líÓCS, jan. 19 Az .Oesterreichische Corr « 

jelenti: Tekintettel ö' felségeik  ezüst-menyeg-
zöjére széltében tett előkészületekre és a la-
kosság által legújabban azt a kívánságot fejez-
ték ki, hogy ez alkalommal minden költséges 
pompa e'maradjon és ez ünnepély alkalmából 
ne küldessék szét fö'hivás  jótékony celekra való 
adakozás végett. A rendes hadsereg 1879. év-
ben nem fog  fegyvergyakorl.itot  tartani. 

Versailles, jan 19. A baloldal tegnap 
értei-ezletet tartott, a melyre 242 képviselő 
jelentkezett A tegnapelőtti nyilatkozatot meg-
újították, hogy a kabinet programmja e'fogad-
haHan, es hogy megvárják a kormány nyilat-
kozatát es csak aSflitán  határoznak végérvé-
nyesen. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
*A s. szentgyörgyi szörészeü tanműhelyre vo-

natkozólag a földrn.  ipar- és keresk. miniszternek 
az 1879-iki költségvetés indoklása igen érdekes rész-
letezői átvesszük a következőket: 

A háziipart, — igy ;zól az indokolás — és 
iparos szakoktatást terjesztő egyesület S.-Szent-
györgyön egy len-, kender-, gyapjú- és gyapot-
fonódát  szándékozik létesíteni. A fonóda  felállítása 
egy szövetkezet közreműködése mellett van ter-
vezve, s felállítási  költsége 60.000 frtra  van elő-
irányozza. Ezen összeghez a minisztérium három 
éven át 5000—5000 frttal  való hozzájárulását he-
lyezte kilátásba, azonban eddig az engedélyezett 
államsegély kiutalványozásához előszabott feltéte-
leknek az egyesület még nem felelvén  meg, a se-
gélynek folyó  évre kilátásba hely-ezett kiutalványo-
zása az idénről elmaradt ; azonban a fonóda  köze-
lebbről leendő felállítása  kilátásba lévén helyezve 
ezen összeg az 1879. évi előirányzatban megint ki-
adásként szerepel; — ehez pedig hozzáadva az 
egyesület többi alkotásaira, mint a k.-vásárhelyi 
mümetszészeti, továbbá a zágoni gyermekjátékszer 
s a S.-Sztgyörgyön létesíteni szándékolt festőde 
felállítási  és fentartási  költségeire igénybe venni 
szándékolt 1000 frt.  államsegélyt, ezen egyesület 
jövő évi segélyét a költségelőirányzatban 6000 frt-
tal kellett felvennem. 

— A liátoinsiékmeeyci háziipar-egylet választ-
mánya tegnap délelőtt rövid ülést tartott, melynek 
főtárgyát  a közelebb megtartandó közgyűlésre 
való előkészület s a megvásárolt Dacó-féle  telek 
iránt teendő intézkedések képezték. 

— A sepsiszentgyörgyi nőegylet bálja, mely 
közvacsorával volt összekötve, igen szépen sikerült. 
Az estélyen vidékiek is vo'tak, — bár nem nagy 
számmal; jelen volt az egylet köztiszteletben álló 
elnöke özv. Cserey Jánosné ő nga is. A jókedvnek 
és fesztelen  mulatságnak csak a reggeli órák ve-
tettek véget. Vasárnap este lankadatlan tűzzel to-
vább folyt  a mulatság. A bevétel, a mint értesültünk 
— meghaladta a 700 forintot.  Ritka dolog ilyen 
pénzszük világban. 

— Ki'zdi Vásárhelyről a következő sorok köz-
lésére kérettünk fel:  „A kézdi-vásárhelyi kereske-
dő ifjúság  a felállítandó  „közkórház" javára e hó 
25-én egy zártkörű bált rendez, melyre meghívóit 
szétküldte. A kik tehát ilyent nem kaptak s rá 
igényt tartanak, szíveskedjenek Fejér Lukács vá-
rosi pénztárnok s Kovács Károly urakhoz fordulni. 
Személyjegy 1 frt  50 kr, családjegy 4 frt.  Az es-
télyen a sepsi-szentgyörgyi zenekar fog  játszani. 
Kezdete 8 órakor. A kereskedő ifjúság  nevében a 
rendező bizottság." 

— IJAl. Mult számunkban jeleztük volt, hogy 
az ilyefalvi  ifjúsági  önképzőkör közelebbről bált 
fog  rendezni, a bál megtartásának napja azonban 
bálanyának fölkért  gróf  Nemes Nándorné ő méltó-
ságának válaszától függ.  Most arról értesülünk, 
ho^y ezen táncestély, melynek jövedelme az önkép-
zőkör könyvtára javára fog  fordíttatni,  februárhó 
8 án fog  megtartatni. 

— A brassói ki zös hadseregbeli tisztek folyó 
hó 25-én és február  22-én a Nro. 1. vendéglő disz 
termében zártkörű táncéstélyt rendeznek. — Ezen 

estélyek a legkedélyesebbek s fényre  nézve leget 
sők szoktak lenni Brassóban. 

— Halíllozás. Kis János oltszemi ev. ref.  lel-
kész ma reggel 4 órakor pár napi szenvedés után 
75 éves korában elhunyt. E hir ugy hisszük, leve-
rőleg fog  hatni mindazokra, kik a derék, becsüle-
tes, és munkás életű falusi  református  papot köze-
lebbről ismerték. Mint szorgalmas mivelője a mé-
hészetnek messze körben ismeretes volt s csak nem 
rég hogy a temesmegyei méhészeti kiállításon első 
rangú éremmel tüntették ki. Kis János nem csak 
gyakorlatilag űzte a méhészetet, hanem mint iró is 
kitüntette magát, „Méhészkönyve" mindjnki előtt 
ismeretes. Midőn — ugy hisszük 1867-ben, a föld-
mivelési minisztérium egy méhészkönyvre pályáza-
tot hirdetett, — ő is a pályázók közt volt s hogy 
könyve nem nyert pályadijat, annak oka a könyv 
túlságos terjedelmében rejlett. Dicsérő oklevelet 
kapott ekkor a minisztertől s ezt is jónéven vette 
a szerény lelkületű ember. — Mint pap, híveinek 
valódi lelki atyja és tanácsadója volt. Ragaszko-
dott is hozzá a nép és szerette ugy, mint napjaink 
ban papot ritkán szeretnek. Béke és áldás a de-
rék, munkás férfiú  poraira ' 

— Nekrolog. Karathnai Köncei Józsefné  szül. 
G i d ó f  a 1 v i Anna élete 64-ik, özvegységének 
3-ik évében hosszabb szenvedés után tüdóhüdés 
következtében folyo  hó 16 án reggeli 6 órakor 
meghalt. 

— To nta Káro'y helyébe, ki eddigelé a ko-
lozsvári egyetemen tudvalevőleg a közjogi tanszé-
ket töltötte bé, közelebbről azonban a budapesti 
egyetemhez neveztetett ki, mint a „Kelet" hallja : 
dr. Lindner Gusztávot, a nagyszebeni jogakadémia 
derék igazgatóját szemelték volna ki s közelebbről 
már ki is neveznék. 

— A Ti*za vize a szegedieket kezdi ismét 
nyugtalanitni. Néhány nap óta újra árad és már 
20' 2"  6'"-nyi magasságot ért el. Előző években 
mint Szegedről irják. a 20'''. nyi víz ellen már 
kényszermunkát kellett a h itóságtiak kirende'n ; d3 
a nagy áldozatokkal magassabbra emelt s erősített 
töltések miatt még a Tisza ily nagysága nem 
ijeszt. A várost most is ugy mint máskor, a Maros 
riasztja. A főkapitánysághoz  érkezett tudósítások 
szerint a Maros 1.87 méterrel nőtt. A Tisza állá 
sa e hó 16-án a fontosabb  észlelési helyeken. A 
Tisza magassága o fölött  méterekben kifejezve  a 
következő: Tokajnál 5. 97, Szolnoknál 5. 96, vég-
re szegeden 6. 36. Azon körülmény, hogy a Tisza 
legutóbb csak i"-et áradt, ugyan némileg meg-
nyugtató, azonban, ha a Tisza még folyvást  árad-
ni találna, a vízvédelmi bizottságnak összehívása 
szükségessé válik a védelmi intézdedések előké-
szítése végett. 

Ertek-  és  vállú  - ár/otyam  a bécsi  cs Air nyilvános 
tőzsdén  január '20 

Magyar aranyjáradék 83.5c 
_ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ r „ II. „ 118.-
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 74- — 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 67.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 101.81 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 75.— 

Temesvári „ „ . . 75.51 
Erdélyi „ „ . . 74.— 
Szőlődézmaváltsági „ . . 84.7; 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . S2.— 

„ „ „ ezüstben . . 61.8. 
„ aranyjáradék 73.2. 

1860. államsorsjegy 74-o; 
Osztrák nemzetibankrészvény 113.91 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 788.— 
Magyar hitelbank 221.2; 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5.5 
Napoleond'or . 9.3 
Német birodalmi márka 57.6 
London 116.7 

Felelős szerkesztő: Múlik József. 

Kiadótulajdonos: Polliik Mór. 

Hirdetmény. 
Prázsmár község 3 darab 

ménlovat 
szándékozván vásárolni, felhivat 
nak mindazok, kik ilyenek bírto 
kában vannak, szíveskedjenek nln 
irt elöljáróságnál jelentkezni íeb 
bó 3-ilváig. 

Prázsm.ír k ozsc 
1—3 elöljáróság;!. 


