
a kormány a költségvetést előterjessze s ezek 
minőségétől tételezi fel  végleges Ítéletét. 

Ez egyedül észszerű alapja a szabadelvű 
párt feliratának  is. A nemzet várja a kormány-
tól a megnyugtató nyilatkozatot az iránt, hogy 
külpolitikánk végcéljai üdvösek monarchiánkra 
s benne hazánk függetlenségére  nézve s hogy 
a pénzügyi terhek nem lesznek olyan nagyok, 
melyeket budgetünk meg ne birna. Mi a felség 
több rendbeli ünnepélyes és fontos  nyilatkoza-
tai s T i s z a enunciációja után meg vagyunk 
győződve, hogy e megnyugtatás valóban meg 
fog  történni. 

A. M. 

* Á felirati  vitában nov. 20-án Horváth La-
jos és Pauler Tivadar szólottak a többség felirati 
javaslata mellett, Ugrón Gábor piszkolta a Verho-
vay által benyújtott felirati  javaslatot, mig a 20-ki 
utolsó szónok Szilágyi Dezső egy hosszú nagy be-
szédben az egyesült ellenzék felirati  javaslata mel-
lett nyilatkozott. Rövid viszonzásban azonnal ré-
szesítette Tisza miniszterelnök. 

Az orosz-román conventió megújítása ugy lát-
szik már több a kisértetlátásnál. Az angol kormány 
ugyanis indíttatva érezte magát tudtára adni a ro-
mán kormánynak, hogy e conventió megkötését 
sajnálná és saját sorsára bizná Romániát. E gyanú 
mellett szól az is, hogy a németországi lapok né-
hány napja pártfogásuk  alá vették Oroszországnak 
dobrudsai ettape-vonalát. Románia tehát a két éj-
szaki hatalommal tart, és utoljára még az is kide-
rül, hogy 1877-ben sem volt szükség reá erősza-
kolni az orosz conventiót. 

A görög határok rendezésének ügye megmoz-
dult. A porta kész alkudozni, e kérdés tehát el-
vesztette fenyegető  természetét. A török kormány 
Thesszáliában akar kárpótlást adni Görögország-
nak annak fejében,  ha lemond a berlini congres-
suson megállapított határvonalról. Azt mondják, 
hogy a görög kormány nem ragaszkodik okvetle-
nül a határvonalhoz, és igy lehetséges e kérdés 
békés elintézése. A porta már adta engedékeny-
ségének jelét a görögök iránt, a görögök pedig 
követni fogják  e példát, ha érdekeiktől kérnek ta-
nácsot. Mert a mi a portáé marad, azt még meg-
kaphatják a görögök, most tehát az oroszok meg 
a bolgárok javára nem fogják  gyöngíteni Török-
országot. 

Az egész olasz királyságban mindenütt tüntet-
nek Umberto király mellett. Az olaszok szeretete 
kétség nélkül nagy királyuk iránt, de az a baj, 
mely mely most az attentátumban nyilatkozott, ugy 
látszik, mély gyökereket vert. Florencben Orsini 
bombákat sütöttek el 18-án este a nép közt, midőn 
örömét nyilvánította a király megszabadulása fö-
lött. Elhiszszük, hogy ezen tett végrehajtói is azon 
gyilkosok közül valók, a minők mindenütt talál-
koznak, de azt is bizonyosnak tartjuk, hogy Cai-
roli politikája nem fogja  számukat csökkenteni. 

líécs, nov. 19. Konstantinápolyból jelenti a 
Politische Correspondenz ; A minisztertanács meg-
állapította a Görögországgal esetleg kötendő szer-
ződés alepelveit. E szerint bő kárpótlást ad a porta 
Görögországnak Thesszáliában, ha a görög kor-
mány lemond a berlini szerződésben megállapított 
határvonalról. Most váiják a török meghatalmazott 
kinevezését a görög határrendezés elintézésére. A 
török csapatok és a bolgár felkelők  csatát vivtak 
Djuma mellett; sok fölkelő  került fogságba. 

Flórencz, nov. 19. Tegnap este, midőn haza-
zafias  tüntetés folyt  a Piazza Signorián, két Orsini 
bombát sütöttek el. Két ember meghalt és többen 
megsebesültek. 

Az olasz király elleni merénylet. 
Nápolyi uj hirek szerint a merénylettevőnél 

az „internationale" több tagjának levelei találtat 
tattak s e fölfedezés  következtében több interná 
cziónálista elfogatott.  További elfogatásokat,  hir 
szerint a törvényhatóság fog  elrendelni. A diplo-
máciái testület a külügyminisztériumba ment, hogy 
az illető kormányok szerencsekivánatait átadják. 
Igen sok ember jelent meg a Quirinálban, hogy 
híreket nyerjenek és kifejezzék  szerencsekivána-
taikat. 

Az „Observatora Romana", a vatikán lapja, 
erős szavakkal bélyegzi meg a gyilkos durvasá-
gát, ki meg nom indulva a királyné és a korona-
herceg látása által, a király után szúrt, mialatt ez 
lehajolt, hogy sok ember folyamodványát,  kik bő-
kezűségéhez fordultak,  átvegye és a ki Cairolit 
megsebesítette, ki uralkodójának mellét nagylelkűen 
a magáéval födözte.  A német nagykövetség 20 án 
a nagykövetségi kápolnában hála-istenitiszteletet 
fog  tartani, melyre az egész német gyarmat meg-
hivatott. 

A diplomáciái testületnek Kendell nagykövet 
által táviratilag átszolgáltatoct szerencsekivánatára 
adott válaszában Cairoli sebét könnyűnek mondta 
s azt mondta, boldog, hogy királyát vérével vé-
delmezhette. A pápa sürgönyt intézett a királyhoz' 

melyben részvétét fejezi  ki a merénylet alkalmá-
ból és a királynak szerencsét kiván, hogy a ve-
szélytől menekült. A pápa kéri istent ö felsége 
egészségének megtartásáért. 

B é c s , nov. 18. (Este.) Ma este fogadta  a ki-
rály a két kamara képviseleteit, a mai fogadtatás-
kor ezt mondta a király : hogy meg van elégedve, 
hogy a merénylet a hozzá és háza iránti ragasz-
kodás ujabb nyilvánításaira adott alkalmat. Nápoly-
ban egyre tartanak a tüntetések. A királyi palota 
előtt mindig nagy embertömeg ácsorog. Palermó-
ban az egész napon át tüntetések voltak. Azt kiá-
bálták : „Éljen a király!" „Éljen a szavoyai ház!: í 

Halál a gyilkosokra és szocziálistákra I" 
Ez este több ezer ember vonul át Róma ut-

sáin fáklyákkal  és zenével élénk kiabálások kö-
zött. Lehetetlen a lakosság minden tüntetését, ra-
gaszkodásának minden bizonyítékát fölemlíteni.  A 
király Cairoli miniszternek hír szerint az Annun-
cziades-rendet adományozta. A király állapota nem 
hagy semmi kívánni valót hátra. Cairoli sebe négy 
centiméter mélységű, de azt hiszik, hogy már hol-
nap el fogja  az ágyat hagyhatni. 

A lapok állítják, hogy a döfés,  mely Cairo 
lit találta, a király alteste ellen volt intézve. A ki-
rály nem engedte meg, hogy kocsiját rendőrbizto-
sok vegyék körül, hogy közvetlen érintkezésben 
legyen a néppel. 

A merénylettevőt tegnap és ma ismételve ki-
hallgatták ; azt állítja, hogy nem Umberto királyt, 
hanem a k i r á l y o k a t á l t a l á b a n gyűlöli s 
azt mondta, hogy sok lapot olvasott. A gyilkos 
egy sebet és egy zuzódást kapott; valóságos ban-
dita külseje van. Viestáben végrendeletét lezá 
rolták. 

R ó m a , nov. 18. (Este.) A király ma több 
személy előtt jegyezte meg, hogy „két levelet ka-
pott, melyek neki a merényletet jelentették". A 
követek fogadtatásánál  azt mondta, hogy a Basi-
licata polgárai egy feliratban  sajnálkozásukat fe-
jezték ki. Továbbá megjegyezte a király, hogy 
egyedül a gyilkos a bűnös, nem a tartomány. Gyil-
kosok mindenütt előfordulnak. 

R ó m a , nov. 18. (n'| t órakor éjjel.) Amadé 
herczeg Turinból Nápolyba utazott; a pályaudvar-
ban üdvözlő kiáltásokkal fogadták.  Több küldött-
ség fog  Nápolyba menni. 

* 

U m b e r t o olasz király elleni merényletről 
a hivatalos értesítés 18-án este érkezett a budapesti 
olasz konzulátushoz. Még a 17-én esti órákban a 
budapesti olasz kolonia számos tagja ment a kon-
zulátusi Irodába a részletek felől  tudakozódni. Egy 
úttal felkérte  a konzult, hogy hivatalos sürgönyé-
ben, melyben a kolonia nevében a merénylet meg-
hiúsulta feletti  örömét és szerencsekivánatait fogja 
az olasz királynak jelenteni, említse fel  név szerint 
a jelentkezett olasz alattvalókat. — A magyar emi-
gratio azon tagjai, kik számüzetésök idejét Olasz-
honban tölték, a merénylet meghiusulta alkalmá-
ból 17-én este lakomát rögtönöztek, s az olasz ki-
rályhoz Nápolyba üdvözlő táviratot küldtek. 

Észrevételek a „liáromszékmegyei általá-
nos tűzbiztosítás tervezeté"-re. 

A „Nemere" közelebbi (98.) számában egy 
tervezet jelent meg a fenn  kitett cimen megyei 
főjegyző  Horváth László ur tollából, mit annál na-
gyebb figyelemmel  olvastam át, mivel már a meg-
előző számban figyelmeztetve  voltunk rá. Legyen 
szabad egy pár észrevételt tenni rá. 

Nézetem szerint nem felel  meg a czélnak-
e g y s z e r . M á s k o r meg igazságtalanságot lá 
tok benne. Vajha bebizonyíthatnám I 

Miért e tervezet ? Azért, hogy a t ü z e s e -
t e k , mik ma már mindennaposak s a miért rög-
tönbiróságot akarnak felállítani,  k e v e s b ü l j e -
n e k. nn azt hiszem, hogy az a terv, ha életbe 
lépne s a nép tudomására jön annak, hogy a tiszt-
ség mekkora pénzalappal rendelkezik, hogy abból 
minden embernek kerek Háromszéken, minden ég-
hető javai rögtön és pedig minden levonás nélkül 
kárpótoltatnak, igen sokan épen a tulajdonosok 
lépnének szerződésre a tűzzel, s könnyen oda ad-
ják éghető vagyonukat, avagy csak azért is, hogy 
minden fáradság  nélkül rögtön készpénzt kapjanak 
érte. Akkor jó éjszakát, s-sztgyörgyi buzgó tűzoltó 
-társaság I Hisz most is akárhány eset fordul  elő, 
még a cultur Barczavidéken is, hogy beteszik jó 
drágán rozzant épületeiket a biztositó-társaságba 
s azután lobbot adnak neki; pedig adójoknak nem 
tiz százalékát fizetik  oda, hanem sokkal többet. 

Félek tehát, a mint mondom, hogy a tüzese-
tek száma n e m a p a d ó b a n , de s z a p o r o -
d ó b a n fog  lenni. Azonban ez csak feltevés,  s 
mint ilyen, nem sokat nyom a latban. De nézetem 
szerint annyival nyomatékosabb a másik, hogy t. 
i. i g a z s á g t a l a n . 

Ugyan kérem, hogyan lehet igazságosan egy 
olyan tüzbiztositó társaság alaptőkéjébe fizettetni 
évenkint olyannal, a kinek csak a teste s a lelke, 
— a misera plebs contribuenssel, — a ki hátán 
hordja a házát s kebelében a kenyerét. Már pedig 
ezek is fizetnek  kereset- vagy föadó  czimen 2 frt 
60 krt, tehát fizetnének  évenkint 26 krt. S pedig 
ezeknek száma nem százakra, de ezerekre megy. 
Hisz nyomorultak, ha lehet elfutnak  a tűz elől, 
s minthogy mindent magokkal visznek, nincs, mi 
elégjen, ha pedig történetesen benn égnének, ak-

kor mivel fizetnék  meg a fejét?  Ez a terv mint 
i g a z s á g t a l a n , sújtja a szegény napszámosokat. 

Igen a n a g y b i r t o k o s o k a t . Vájjon nem 
szembetűnő aránytalanság van abban, hogy teszem 
N. gróf  fizet  évenkint 280 frt  55 kr adópótlékot, 
mig az óriási nagy többség alig 56—60 frt  s még 
is megtörténhetik, hogy N. gróf  nincs annyira ki-
téve a tüzeseteknek, mint az 50—60 frtos  a mennyi-
ban az ő lakása tágos udvaron massiv anyagokból 
van, mig a nagyobb része zsúfolt  helyen, gyúlékony 
anyagokól. Mint ilyen, igazságtalanul terhelné a 
kezelő-személyzstet, a kiknek kezelni kellene egy 
néhány százezer forintot  i n g y e n , pedig a pénz-
kezelés nagy felelősséggel  jár. Legnevezetesebb, 
hogy még ez évben életbe akar lépni. 

Magna petis Phaeton. Tele vagyok mondhat -
námmal e tervezetet illetőleg, de azt hiszem, nem 
lesz szükség rá, mert felsőbb  helyen nem hiszem, 
hogy jóváhagyást nyeljen: a nélkül pedig létjoga 
nincs nem lehet. 

Csnlak Zsigmond. 

Megnyitó beszéd, 
melyei  özv. Cserey  Jánosné  a sepsi szcnlgyörgyi  jó-
tékony  nőegylet  1878,  nov. 20-iki  közggülésében 

elmondott 
Nőegyleti tisztelt közgyűlési 

Becses felhivásuknak  engedve, örömmel jöt 
tem elfoglalni  e díszes elnöki széket, melyre nem 
vágytam, melyet nem kerestem, melylyel önöknek, 
tisztelt tagtársaim, barátnőim, osztatlan bizalma 
tisztelte meg multamat. \ 

Örömmel foglalom  el e diszes elnöki tisztet, 
mert előttem általa a tetteknek és munkásságnak 
ujabb mezeje tárul fel. 

Midőn tehát szavamat első izben emelem fel 
e diszes, tisztelt közgyűlés szine előtt, első szavam 
is legyen a köszönet és hála kifejezése  a tisztelt 
közgyűlés minden tagja iránt a személyemben he-
lyezett közbizalom- és ragaszkodásért, az uj mun-
kakör megnyitásáért. 

A nemes munka és jó cselekedet, a nemes 
szívnek üdülés, enyhület, és az élet küzdelmeiben 
számunkra vigasz és remény ; ezekre pedig nekünk 
jelen társadalmi viszonyaink között igen sokszor 
nagy s z ü k s é g ü n k van. 

Ne várjanak azért önök tőlem fényes  szónok-
latot, én szónok nem vagyok, s talán tévedne, ki 
köztünk ilyesmire vágynék, a női osztálynak ámult 
időkben való helyzete és nevelési állása után. 

Mindazonáltal engedjék meg nekem, hogy „nő-
egyletünk" hivatását és munkakörét egy pár szó-
ban bővebben vázoljam. 

A mióta a „nőegyletek" eszméje bérces ha 
zánkban meghonosult, mindenütt a jótékonyság és 
nemes tettek lobogóját emelte fel,  mely alá tömö-
rült országszerte a nemes szivü és érző keblű női 
osztály. 

Nem vágyott nagy di:sőségre, fényre,  hata 
lomra helyzetének és hivatásszerű állásának el-
hagyásával, uj helyzet és állásfoglalásra,  hanem 
megelégedett azzal a /tzerény dicsőséggel, hogy 
enyhítse a nyomort és Ínséget, letötölje a síró 
könyüit, vigasztalja a szenvedőt, táplálja az éhezőt, 
felruházza  azt, kinek nem volt ruhája s vigasz-
talást vigyen a nyomor és inség szerencsétlen 
kunyhójába. 

S lehet-e ennél fönségesebb  és magasztosabb 
hivatás? A férfivilág  gyakran fontol  és ridegen 
s z á m i t , a női szív gyöngéden érez. 

A férfiú  számítása és politikai tervezete gyak-
ran hoz országokra nem remélt szerencsétlenséget, 
százakra, ezerekre nyomort és ínséget, a női sziv 
nem fontol,  nem számit, nem vágyik fényre,  dicső-
ségre, hatalomra, hanem szive gyöngéd érzésétől 
vezéreltetve, a szenvedést enyhíti, a könyeket törli 
s együtt érezve a szerencsétlennel, siet a nyomor 
enyhítésére. 

Nem mondom, hogy a női osztályból is nem 
voltak sokan olyanok, kik női hivatásukon kivül 
férfiúi  hatalomra, dicsőségre nem emelkedtek. 

Egy Zrínyi Ilona, Erzsébet, vagy .második Ka-
talin, egy Pusztovojtow, a történetek lapjain meg-
örökített nagyságok. 

Tisztelettel hajlok meg Erzsébet ango'i ki-
rálynő nagysága s kormányzati bölcsessége előtt; 
de ugy tetszik nekem, sokkal elragadóbb Luiza 
porosz királyné önfeláldozó  erényes élete, midőn 
hazája szerencsétlenségében önmegadó türelemmel, 
csüggedést nem ismerő reménynyel gyámolítja s 
vigaszt viszen kétségbe esett alattvalói közé. 

Bámulattal hajlok meg Zrínyi Ilona hőstettei 
előtt; de nem kisebb dicsőség övedzi Perényinét, 
ki könynyek közt fekteti  sirjokba az elvérzett hő-
söket hazánk nagy temetőjébe, Mohácsnál. 

Bámulattal tekintek második Katalin győzel-
meire, hadjárataira, de sokkal melegebben elragad 
Bornemisza Anna, ki az uralkodás szenvedélyei és 
féket  vesztett korlátai közt mint szelid angyal kö-
tözi be bérces hazánk sebeit és gyöngéd szeretettel 
enyhíti a szenvedély kihágásait. 

Irigyelje bár valaki Pusztovojtow vitézségét 
a csatatéren hős vezére mellett; de bennem mé-
lyebb tiszteletet költ egy Radákné, ki nemzetünk 
gyászos napjaiban őrangyalként jelenik meg csak-
nem minden börtönben ama hősők vigasztalására 
s szenvedéseik enyhítésére, kik hazánk, nemzetünk 
dicsőségét legfényesebb  hetükkel irták fel  a tör-
ténetkönyv lapjaira. Ilyen özv. Damjanics Jánosné, 


