
ki gyászos napjait a legnemesebb tettekkel vi-
gasztalja. 

Szép és bámulásra ragad egy nagy folyam, 
melynek medre országokat hasit át, azonban med-
réből gyakr*n kitör, országrészeket elborítva, ez-
reket tesz szerencsétlenekké ; mennyivel szebb és 
elragadóbb egy rétet átszelő csendes folyam,  mely 
enyhületet és üdülést visz mindenfelé  magával, s 
melynek partjain bántatlanul nyílnak és illatoznak 
a virányos rét ezerszínű tarka virágai. 

Ilyennek hiszem én a „nőegyletek" czélját, 
mely* szerető szivek nemes érzése által vezérelve, 
hivatva van a jótékonyság, részvét, enyhülés, erény 
és erkölcsiség virágait ápolni huzai részünkben. 

Ilyen egylet lobogóját óhajtanám én kinyitni 
Háromszék kies rónáin, melyen ezek legyenek a 
jelszavak : jó cselekedet, részvét, könyörület, a jó 
és nemes terjesztése, az erény és erkölcs gyávno-
litása s ezek által kies vidékünk szebb jövőjének 
biztos fejlődése. 

Erré pedig ha valahol szükség van, szigorú 
Í t é l e t nélkül mondom, higyjék el önök, Három-
széken sokszorosan van reá szükség. 

„Ugy, de mindezekre áldozat kell, mondhatná 
bárki is önök közül, — országrészünk jelen mos-
toha viszonyai között anyagi áldozatot nem hoz-
hatunk e nagy célok kivitelére." 

Elismerem, hogy az idők terhesek, az áldo-
zatok forrásai  meggyérültek s anyagi helyzetünk 
nyomasztó viszonyai ijesztőleg nevekednek, azért 
hát sokat nem remélhetünk. 
' Azonban az egyesülésben van az e r ő , az 

erőben az é l e t . 
Ha önökben él a nemes szándék az egyesü-

lésre s önökön kivül még százan és ezerén csat-
csatlakoznak a magasztos ügy zászlója alá, a mos-
toha idők dacára sem veszthetünk reményt. 

A munkások egyesült erejével, összehordott 
porszemekből alakul a diszes épület, egyesitett 
erővel összehordott fövény  szemekből hegyek ala-
kulhatnak : igy mi is, ha egyesitett erővel, nemes 
érzésektől vezéreltetve hordjuk össze a jótékonyság 
filléreit,  nemes hivatásunk e fönséges  épülete nagyra 
növekedend, sokaknak adhat enyhületet kebe-
lében. 

Csak akarnunk kell, az egyesitett akarat 
e r ő t, az erő é l e t e t fejt  ki. 

Élni pedig annyi, mint jót tenni, a nemest, az 
erényt és erkölcsöt terjeszteni. 

Hitem szerint ez hivatása Sepsi-Szentgyörgy 
és vidéke nemes hölgyeinek, hogy önmagunknak 
maradandó becsű emléket, az utókor hálás elisme-
rését megszerezhessük. 

Én tehát felveszem  és kibontom e lobogót, a 
költőnek ama szavaival; „hass, alkoss, gyarapits, 
s a haza fényre  derül". És ezzel magamat a t. köz-
gyűlés jóindulatába továbbra is ajánlva, a közgyű-
lés minden egyes tagjának buzgó támogatását szí-
vesen kikérve, a sepsi-szentgyörgyi jótékony nő-
egylet ideiglenes közgyűlését megnyitottnak nyil-
vánitom. 

A háromszóki Erzsébet leányárvaház. 
líézdi-Vásárhely, 1878. nov. 18. 

Az 1872-ben alakult háromszéki Erzsébet le-
ányárvaház az iránta tanúsított pártfogás  és ügy-
buzgó bizottság lelkes fáradozásai  következtében 
annyira erősödött, hogy rendes nevelőintézetté fej-
lődött s „háromszéki Erzsébet árvaleánynevelö in-
tézet" cim alatt tegnap szervezkedett. 

A tanácsház egyik termében megjelent tago-
kat az intézet létesítésének kezdeményezője, — az 
egésznek lelke, szelleme és sok tekintetben fentar 
tója : méltóságos báró Szentkereszty Stephánie ő 
nagysága a legtiszteletteljesebb figyelemben  része-
sített kővetkező beszéddel üdvözölte : 

Tisztelt közgyűlés 1 
Mult évben lejárt volt a három évre megha-

tározott megválasztatásunk ideje. Újonnan készült 
alapszabályaink megerősítve akkorra még nem ér-
kezvén vissza, a gyűlés elhalasztani határozta az 
akkorra kitűzött választást, hogy rövid idő alatt 
azt újra tenni ne kelljen; fentebbieknél  fogva  a 
mai közgyűlés egyik tárgyát ez is fogja  képezni. 
Négy egész éve tehát annak, hogy a mostani bi-
zottság működését kézbe vette. 

Ha visszatekintünk az azalatti munkálkodásra 
és a jegyzőkönyv lapjain is végig nézünk, — nem 
mondhatjuk, hogy az siker nélkül folyt  le. Én azon-
ban azt ohajtottam volna, hogy több siker lássék 
munkásságunk után. 

Nemde, az édes anya, ki gyeimekeit minde-
nek felett  szereti, azt óhajtja, hogy az n.inden te-
kintetben a lehető legtökéletesebbé fejlődjék  s so-
ha meg nem szűnik fáradozásával  az ő érdekében 
mindent, de mindent megtenni. 

Ily szemmel nézem én is s kell hogy mind-
nyájan nézzük az árvaházat, annak jövőjét és az 
érette való munkálkodást. Ebből kifolyólag  te'je-
sen megelégedve tetteinkkel soha sem lehetünk és 
őszintén azt kell óhajtanunk, vajha a lejárt évek 
intézetünk életében nagyobb mérvű gyarapodásra 
segítettek volna. Mig zsenge volt még intézetünk 
és mint zsenge virágnak teljes melegségre volt 
szüksége, hogy erőre emelkedjék: minden alka-
lomkor szivökhöz szóltam és lelkesedésre ébresz-
teni törekedtem a tisztelt tagokat, hogy közös lel-
kesedésünk áldásos melege hasson az intézet éle-
tére s azt fejlődésében  erősödésre segítse. 

Most, midőn biztos álláspontot kapott és mint 
hü gond alatti szépen f e j l ő d ő  fa  már kezd 
erőt érezni magában, most hü vigyázással minden 
fenyegető  szélvészt távol tartani tóle és szerető 
szorgalommal gyökereit öntözni, ágait nyesni, ko-
ronáját idomítani, az egészet mentől szebbé, hasz-
nosabbá tenni, ez hivatásunk, mindez pedig komoly 
kötelességérzet. Az árvaháznak további fejlődése, 
erőre emelése és minél szélesebbé terjedése, nevök 
becsületével teljesen összefügg  ; mert azok, kik e 
jótékony intézet létrehozói voltak, nagy szegény-
ségi bizonyítványt tennének le magukról, ha fél-
úton a munkába belefáradva,  elvonulnának tőle és 
ez által világosan bebizonyítanák azt, hogy csak 
szalmatüz volt lelkesedésük, mely mihelyt az újdon-
ságnak ingere megszűnt, elaludt. Bizom mindnyá-
jukban, hogy ezt tenni soha nem fogják,  hanem 
további teljesen korrekt eljárásaikkal mutatand-
ják meg meg a nemzetnek, a hazának, hogy mél-
tók arra, hogy a jelen, valamint az utókor hálával 
és tisztelettel hajoljon meg mint olyanok előtt, kik 
a töldön a legszerencsétlenebb lényeknek emeltek 
oly célszerű intézetet, mely jövőjüket minden tekin-
tetban teljesen biztosítsa, és pedig Háromszékme-
gye minden atya és anya nélküli leányárvái szá-
mára ; mert hiszen nem lehet, nem szabad percig 
is tévesztenünk azon nagy célt, melyért egyesül-
tünk, mindaddig, mig azt el nem értük, működé-
sünk csak hiányosnak nevezhető. 

Valódi férfias  kötelességérzettel, erős akarat 
és kitartással kezet fogva,  kell hogy egy sziv és 
lélekkel ennek kivitelére törekedjünk. 

Hazánk pénzügyi nehéz helyzete és az álta-
lában kedvezőtlen nyomorult életviszonyok még 
kilátást sem engednek arra, hogy nagyobb össze-
gű ujabb adakozások gyarapithassák intézetünk 
pénzerejét Én részemről gyűjtésemet teljesen be-
fejezettnek  tekintem, miután Erdély és Magyarhon-
ban ismerőst és ismeretlent e végre megtaláltam. 
Háromszékmegyében nagyon számosak azok, kik 
az árvaház javára semmivel sem járultak, hanem 
most egyelőre ezek adakozására is számitani nem 
lehet. Nem marad tehát egyéb hátra, mint megle-
vő tőkénket kell minden lehető módon és különö-
sen gazdálkodás által szaporítanunk, hogy minket 
nagy célunk kivitelére segítsen. Szigorú és pontos 
takarékosság kell hogy legyen minden jelszavunk, 
minden elkerülhető és kevésbé szükséges kiadáso-
kat meg kell kimélnüuk a végre, hogy azzal a fő 
célra, t. i. az intézet tovább fejlesztésére  használ-
junk és elmondhassuk minél elébb, hogy árvahá-
zunk H á r o m s z é k m i n d e n á r v á j á t magába 
foglalja. 

Hogy ezen szent törekvésünket a mindenható 
áldásával segítse, szivem egész mélyéből óhajtóm, 
és ezzel a mai közgyűlést megnyitottnak nyilvá-
nítom. 

Az elnöki megnyitó beszédet követte N a g y 
G á b o r titkári jelentése. 

(Folytatása követkéz',k.) 

Az országházból. 
A képviselőház legjelesebb szónokai sorakoz-

nak egymás mellé a felirati  vita alkalmából. Tóth 
Vilmos, Szlávy nagyhatású beszédeik után Szapáry 
Gyula gróf  is hozzá szólt a vitához s magvas be-
szédében illustrálta politikai helyzetünket; beszé-
dét igy rekeszté be : 

Azon aggodalmak közül, melyek a bizottság 
felirati  javaslatában kifejezve  vannak, kétségkívül 
legfontosabb  és legaggasztóbb az occupátiónak 
pénzügyi következménye.  Én e kérdést felette  fon-
tosnak tartom, mert a történt események kétség-
kívül igen megzavarták azon többi évi fáradozás 
eredményeit, melyet a kormány és a törvényho-
zás az ország pénzügyi rendezése érdekében tanú-
sított, s mely fáradozás  már eddig is üdvös gyü-
mölcsöket termett s kilátást nyújtott arra, hogy 
állandó javulás fog  általa előidéztetni. De fontos-
nak tartom e kérdést azért is, mert meg vagyok 
győződve, hogy pénzügyi életképességünk egy 
időre legalább összefügg  hazánk önállóságának 
kérdésével. S azért én ezen kérdést felette  fontos-
nak és semmikép nem tartom mellőzendőnek; de 
bármennyire fontosnak  tartom is ezen szempontot; 
felfogásom  szerint ez nem az egyedüli szempont 
melyet figyelembe  kell venni. Kp oly fontos  a mo-
narchia és hazánk érdekeinek és állami létünknek 
bizto-itása és pedig nemcsak máról holnapra, ha-
nem biztosítása állandóan. (Helyeslés a jobb ol 
dalon.) 

Van azonkívül egy másik érdek, mely ben-
nünket a keleti kérdés rendezésénél kétségkívül 
közelről érint és ez a kereskedelmi összeköttetések 
létesítése. (Halljuk !) Szomszédságunkban a keleten 
iparunk mai állásánál fogva  mi vagyunk első sor-
ban hivatva elfoglalni  azon tért, mély azon tarto-
mányokban még sok tekintetben parlagon hever. 
Hazánknak a nyugati nemzetekkel a versenyt e 
téren kiállani sok tekintetben nehéz ; de igenis hi-
vatásunk iparunknak a keleten kínálkozó alkalmat 
és tért megszerezni. Ezen kereskedelmi összeköt-
tetések létesítésénél kétségkívül fontos  szerepet 
játszik a vasúti csatlakozások kérdése, és e tekin-
tetben fősúlyt  kell fektetnem  arra, hogy e kérdés 
is az ország érdekeinek megfelelőleg  oldassék meg. 
Felfogásom  szerint a törökországi letező vasutak-
nál való összeköttetés legczélszerübben Szerbián 
és a Morava völgyén át volna létesítendő; erre 

szintén a berlini szerződés adta meg az alapot, 
mely erről a 38-ik pontban szól, s igy a berlini 
szerződés ezen pontjának végrehajtása esetén azon 
szerencsés helyzetben leszünk, hogy ezen össze-
köttetést közvetlenül hazánkkal, hazánk fővárosá-
val és ezen át Európa északnyugati részeivel lé-
tesíthessük. Meg vagyok győződve, hogy a kor-
mány a berlini szerződésnek hazánk érdekében 
leendő végrehajtására az intézkedést ez irányban 
is meg fogja  tenni. 

Minthogy tehát véleményem szerint a létező 
és megteremtett alap által meg van adva a mód 
arra, hogy saját érdekeink a keleten megóvass v 
nak s meg van adva a most a bizottság által be-
nyújtott válaszfelirati  javaslat által a kormánynak 
arra, hogy bífolyását  hazánk érdekében érvénye-
sítse, én ezen válaszfelirati  javaslatot elfogadom. 
(Élénk helyeslés a jobboldalon.) 

Ezután O r b á n Balázs beszélt. Beszéde elől 
a ház ragy része, mint rendesen, most is meg-
szökött. 

L E G Ú J A B B . 
S e f k e t  p a s á t , a monasztiri hadtest pa-

rancsnokát, utasította a porta, hogy Szalih pasá-
val, a szalonikti hadtest parancsnokával egyetértve 
rögtön kezdje meg az operátiót a bolgár felkelők 
ellen. Az már más kérdés, hogy fognak-e  valamit 
végezni ? — Nagyon valószinü, hogy, ha sikerrel 
fognak  működni a bolgár bandák ellen, az orosz 
seregek nem fogják  nyugodtan eltűrni. Oroszország 
már megkezdette Keleti-Rumélia fölforgatását,  e 
munkájában nehezen hagyja megzavartatni magát 
a porta által. 

A z o l a s z l a p o k tele vannak az atten-
tátummal. Az egyik bolognai lap közli, hogy elő. 
ször Bolognában akarták a király ellen megkísér-
teni az attentátumot. A királynénak^névtelen leve-
lekben adták tudtára e szándékot. Igy azután a 
bolognai hatóság többeket elfogatott  az olasz ra-
dicális sajtó nagy boszuságára. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A királyné ticvenapját Gödöllőn ünnepélye-

sen tartották meg. Erzsébetnap előtti este az egész 
város ki volt világitva, a névnapon pedig már ko 
rán reggel hallhatók voltak a mozsárdörgések. 
Délelőtt 9 órakor a katholikus egyházban fényes 
mise tartatott, melyen az egész udvari személy-
zet, a város hatóságai és a népség nagy számmal 
vettek részt. 

— Sepsi-Szentgyörgy város O r b á n Balázs-
nak a képviselőházban tett minapi nyilatkozata 
szerint azért szavazott „ u g y , a mint szavazott, 
mivel a várost a t ö r v é n y s z é k visszanyerésé-
vel kecsegtették." Orbán Balázs ki akar mosdani 
a rágalmazás alapos vádja alól s még jobban be-
lekeveredik. Fogadást ajánlunk Orbán Balázs ur-
nák azon esetre, ha csak egyetlen embert is tudna 
megnevezni, a kitől a mostani választás alatt olyan 
Ígéretekkel erőszakolták ki votumát. — Mindaddig 
azonban, mig ezt meg nem teszi, egy adattal töb-
bet szolgáltatott a közvéleménynek arra nézve, — 
hogy minden további gondolkozás nélkül r á g a l -
m a z ó n a k bélyegezze őt ezutánra is. Tény, hogy 
a törvényszék visszahozatala elodázhatlan kérdéssé 
vált a helyi viszonyoknál fogva,  de ez a kérdés 
nem a választás alkalmával dőlt el, a mint azt Or-
bán Balázs ur nagy alapossággal és roppant böl-
csességgel kifundálni  kegyeskedett. Ezek után az 
erdélyrészi többi választásokról beszolgáltatott ada-
tai alaposságára pontosan lehet következtetnünk. 

— A sepsi-szentgyörgyi jótékony nőegylet f. 
hó 20-án este C s e r e y n é ö nga tiszteletére ban-
kettet rendezett. Ez estélyen a legválogatottabb 
közönség gyűlt össze s különösen városunk hölgyei 
oly szép számban jelentek meg, a minőt rég nem 
láttunk már. Az estély rendben s élénk változatok-
ban gazdag programmal folyt  le. Nem hiányoztak 
toasztok sem. Ezek közül, első volt a P o t s a Jó-
zsef  főispán  ő mltga gyönyörű pohárköszöntés yJ 
Felsége E r z s é b e t - királyasszonyra. A szellem-
dus toast a legmagasztosabb női példányképet ugy 
tünteté fel,  mint a kinek az ország hölgyeihez in-
tézett könyörületre hivó szózata eljutott hazánk 
legtávolabbi részeire is s megtenné áldásos gyü-
mölcsét : a jó szivű, nemesen érző nők társulását 
a könyörületesség szép erényének gyakorlására. A 
fenkölt  szellemű toaszt leirhatlan lelkesedést szült. 
Utána C s á s z á r Bálint v. polgármester köszönté 
fel  a nőegylet elnökét Csereyné ő ngát; poharak 
ürittettek Pótsa J. háromszékm. főispánért,  gr. An-
drássyné és Tisza Kálmánné asszonyokért, Bogdán 
Andrásnéért, Bogdán Istvánnéért, Sebestyén Sán-
dornéért, Kelemen Lajosné alelnökért s végre az 
összes nőegyletért. A szép rendben lefolyt  estélyen 
az élénkséget emelte a helybeli zenekar válogatott 
darabjaival, melyek közül egy párt tapsokban is 
részesített a közönség. Vacsora végén B o k a Jó-
z s e f  hegedűművész játszott megérdemlett n igy 
figyelem  közt nc-hány magándarabot s különösen 
számtalan variaciókkal előadott népdalai vih.iros 
tetszésben részesültek. Az estély benyulott az újeli 
órákba s éjféltájban  a közönség derült hangulattal, 
a nőegylet elnökét éltetve szétoszlott. 

— — 


