
* Zsetlényí Kde a „B. C." szerint a delegáció 
legközelebbi ülésén a külügyminiszerhez azon ké-
rést szándékozik intézni, hogy a portával folytatott 
s a k o v e n c i ó t illető tárgyalásokra vonatkozó 
okmányokat terjessze elő. 

* Zichy-Ferraris Viktor gr. belügyminiszteri 
államtitkárrá való kineveztetését a hivatalos lap 
már a legközelebbi napokban fogja  közzétenni 

* Azon hír, mely szerint a szabadelvű párt 
klubjából ujabban több képviselő, név szerint Csen-
gery, Kautz és Ordódy kilépni szándékozik, telje-
sen alaptalan. 

Av orosz belv'szonyok, ha csakugyan való-
sulnának ?z Oroszország békés külpotitikájára 
vonatkozó hirek, erre valószínűleg lényeges befő 
lyással bírnak. Ha talán túlzottak is a hírek, me-
lyek szerint Charkovban már kitört a forradalom, 
a cárnak Moszkvában mondott melancholikus be-
széde mégis mutatta, hogy a „békés és törvényes 
fejlődés"  szükségét a hivatalos körök is mindinkább 
érzik. Egy szentpétervári távirat jelenti, hogy az 
államtanácsban és a minisztériumban nagy válto-
zások állanak küszöbön, Berlinből pedig jelentik a 
„P. Ll."-nak tegnapi kelettel: 

Suvalov grófnak  belügyminiszterré leendő ki-
nevezését kapcsolatba hozzák ez egész orosz kor-
mányzati rendszerben történendő változásokkal. 
Jól értesült körökben állítják, hogy az eddigi ab-
szolutizmust alkotmányos intézmények fogják  föl-
váltani és Suvalov gróf  már Livádiában megbiza-
tot, készítsen alkotmánytervezetet, melynek élet-
beléptetésével aztán ő maga bízatnék meg. Ha e 
tervet valósítani sikerül, akkor Suvalov lesz e 1 n ö -
k e a z e l s ő o r o s z a l k o t m á n y o s m i n i s z -
t é r i u m n a k (!) Az eddigi államkancellária meg-
fosztatnék  döntő befolyásától,  a külügyek vezetése 
G i e r s báróra bízatnék s egyúttal gyökeres vál-
tózások történnének a külföldi  követségek sze 
mélyzetében." 

Az afgán-kérdésben  sem Londonból,sem a 
harctérről nern érkeztek fontosabb  uj hirek. Csak 
egy, még megerősítésre szoruló tudósítás érdemel 
figyelmet,  az tudniillik, hogy Sir Ali elmenekült 
Kabulból Turkestánba. Ha e hír megvalósul, az 
angolokra nézve minden esetre kedvezőtlen fordula-
tot jelentene, mert hogy Anglia a győzelmes had-
járatot sikeresen befejezhesse,  az emirrel kötendő 
formaszerü  békekötésben kell a „határigazitást" 
biztosítania, mig Sir Ali menekülése egy folyton 
sajgó sebbé változtatná az okkupált területet s va-
lószínűvé tenné, hogy Sir Ali előbb-utóbb orosz 
szuronyok oltalma alatc tér vissza. 

Németoi szágban a reakcionárius áramlat foly-
ton növekedik s szükségképen csak erősödhetett 
" V i l m o s császár nyilatkozatai által, melyekben 
messze elágazó összeesküvésről beszél, sőt reményét 
fejezi  ki, hogy a többi hatalmak is követni fogják 
a jó példát I Nem lehetetlen tehát, hogy Berlinből 
diplomáciái uton többé-kevésbé leplezett indítvá-
nyok fognak  tétetni; reméljük azonban, fiogy  az 
európai kormányok erélyesebben fogják  visszau-
tasítani, mint a porosz képviselőház, melynek 
tegnapi üiésében E u l e n b u r g miniszter egysze-
rűen szükségesnek nyilvánította a tett intézkedé-
seket, a hírneves V i r c h o w pedig válaszában, 
miután sopánkodva fölkiáltott,  hogy „érdemel-e a 
hü Berlin oly bizalmatlanságot", végül kijelenté, 
hogy a miniszter helyén — taián ő is ugyanazt 
tette volna ! 

hallottak beszélni, de melyet még soha sem lát-
tak, különös benyomással volt rájuk s a kíváncsi-
ságot fölkelté  bennök. 

Félénken közeledtek arrafelé,  egyik a másik 
után. 

Egyszerre hangosan elsikoltja magát a leg-
első sleszeveszett futásnak  ered visszafelé.  A töb-
biek követik-

A félénk  gyermekek az erkély lépcsőin egy 
nagy fehér  alakot láttak feküdni,  ölében egy kis 
gyermekkel. Mindakettő sárga volt, mint a viasz. 

A falusi  gyermekek otthon elbeszélték ezt a 
faluban  és nem merte azóta senki meglátogatni a 
rejtélyes kastélyt sohasem. 

Az erdő virága elhervadt az országút porában. 
Az a fehér  alak azzal a kis gyermekkel ölé-

ben, a mely ugy megijesztette a falusi  gyermeke-
ket, Mari volt, a várnagy unokája. Megdermedt 
tagokkal, halványan fekszik  ott a kőlépcsőkön. Az 
a sziv, mely egykor oly hő vágyat érzett a „bol-
dogság" után, nem dobog többé. 

Az erdő virágát, miután illatát elveszté, meg-
unta az, a ki őt leszakitá ; megtörve és elpusztul-
va visszakívánkozott  aztán az erdőbe. — Azt gon-
dolta, hogy a hol egyszer oly boldog volt, ismét 
feltalálja  ott a boldogságot. 

És csakugyan megtalálta, a mit keresett. Nem 
szenved többé. 

Az erdő virágai balzsamos illatot árasztanak 
s a madarak csendes altató dalt zengenek a sze-
gény fáradt  vándornőnek. 

S mig a távol világ zajában élvek között vi-
gad egy lovag : addig az erdő lassan hullatja lomb-
koszoruját s egy szegény eltaszított ártatlan te-
remtés fáradt  tagjait befödi  a sir számára. 

-kf. 

A szorbiai vasutakról ellenkezőleg az eddigi 
félhivatalos  hírekkel, a „Times" nándorfehérvári 
levelezője azt jelenti, hogy e vasutak építése nem 
fog  1880. nyara előtt megkezdetni, mert Ristics ur 
azt találja, hogy Szerbiának nincs pénze, továbbá 
mert ha Szerbia most ki is építené a maga vonala-
itt, ezek csatlakozás nélkül maradnának, nem levén 
még bolgár kormány melylyel megállapodásra lehet-
ne jutni a pálya folytatása  iránt Szerbia határától 
Tatarbazardsikig. Ristics ur erről állítólag már ér-
tesítette is az osztrák-magyar külügyi hivatalt. 

Révay Lajos reí. lelkész beigtatósi 
ünnepélye Sepsi-Szentgyörgyön 

Folyó hó 12 én városunkban egy lélekemelő, 
magasztos ünnepély folyt  le. Ekkor igtattatott be 
ugyanis tiszteletes R é v a y Lajos ur a sepsi-szent-
györgyi ref.  egyház lelkészi hivatalába. Szép volt 
az ünnepély nemcsak fénye  által, hanem különö-
sen azért is, mivel e fogadtatásban  városunk val-
láserkölcsi életének félreismerhetlen  fényes  jelei 
nyertek kifejezést.  E város, mely valóban szokat-
lan tüntetéssel fogadá  Révay urat, egygyel több 
jelét adá fenkölt  érzésének s az érdemeket mél-
tányló tiszta jellemének. 

A mondott napon délután i órakor taracklö-
vések hirdették, hogy a polgárság kocsikon gyüle-
kezik Ilyefalvára  menendő lelkészük után. Mintegy 
30—35 díszes fogatból  álló kísérettel 7,4 órakor 
érkezett meg városunk Szemerja felőli  végében Ré-
vay ur, hol a polgárok nagy száma zászlókkal és 
zenekarral már ott várta őt. Mikor az üdvlövések 
s a szokszoros éljenzések elhangzottak, Gyárfás 
Lajos városi főjegyző  szólilt meg s Révay urat a 
következő beszéddel üdvözölte: 

„Mélyen tisztelt honfi  ! szeretett lelkész ur I 
Sepsi-Szentgyörgy város polgársága nevében 

vagyok szdrencsés ez ünnepélyes percben itt a vá-
ros sorompójánál tisztelve szeretett lelkész urat 
egy szivből eredő „Isten hozott I légy áldott !"-tal 
üdvözölni és a városi polgárság szeretetének, tisz-
teletének és ragaszkodásának kifejezést  adni. 

Tudjuk mi, mely nehéz volt az elválás onnan, 
hol hosszú 15 éven át az egyházi és társadalmi té-
ren oly buzgón és eredménydusan működött, — de 
tudjuk azt is, hogy ott szép emlékeket hagyott 
hátra, melyeket az utókor mindenkor elismeréssel 
és hálával fog  fentartani. 

Ne aggódjon szerete.t lelkész ur, legyen meg-
győződve, hogy Sepsi-Szentgyüi-gy  v i r o s p o l g á r 
sága ön iránt őszinte szeretettel, állandó tisztelettel 
és eltántorithatlan ragaszkodással leszen, mely ál-
tal, hisszük, kárpótlást nyerend. 

Tiszteletes urunk magas miveltsége, tudomá-
nya, élettapasztalata és mindenek felett  szive jósá-
ga elegendő zálog nekünk arra, hogy azon nagy 
remények, melyek minket és e város minden la-
kosát tiszteletes úrhoz köbnek, eredménydusan tel-
jesüljenek. 

Van itt alkalom eddig is ugy az egyház, mint 
a társadalom, a nemzet és haza javára mindenkor 
híven teljesített tisztjét tovább folytatni. 

Itt vannak a virágzó kereskedelmi és külön-
böző ipartársulatok; itt a különböző iskolák, ezek 
között első sorban a dicső Mikó tanoda, melynek 
létrehozatala, fentartása  és üdvös működésében a 
többi érdemesek között tiszteletes urnák bizonyára 
nagy és jelentékeny része van ; itt van továbbá a 
két nembeli elemi iskolák; itt a felső-nép-  és pol-
gári leányiskola; itt van az ujon felállított,  a szü-
lők legdrágább kincse, az ártatlan kisdedek befo-
gadására szánt két gyermekkert és itt van végre 
a legközelebb életbeléptetett jótékonycélu, minden 
jóért, nemesért buzgó nőegylet, — és mi meg va-
gyunk győződve, hogy tiszteletes ur ezeknek to-
vább fejlesztése  iránt mindent, mi csak kitelhető, 
egész készséggel és odaadással meg fog  tenni. 

A kis forrásból  leszen gyakran a nagy folyó 
és ezekből a tenger, mely a világgal való közleke-
dést és kereskedést eszközli. Tiszteletes urnák egy 
jeligéül választott szava : „szeressétek egymást, sze-
retet legyen veletek !" megteszi varázshatalmát és 
üdvös eredményt hoz. 

Nem hivjuk fel  mi tisszteletes urat politikai 
üzelmekre, de felkérjük:  ott, hol a békés családi 
életet talán vihart hozó fellegek  fenyegetik;  hol a 
társadalmi összetartás bomlani látszik ; ott, hol a 
művelődés, oktatás, tanítás tanácsadóra vár: — ott 
lépjen fel,  nyújtson segélyt s eredmény koszorúzza 
és áldva leszen működése. 

Es most, midőn városunkba bocsátjuk, az ég 
urától áldást, erőt és kitartást kérünk szép és ne-
mes, — de terhes hivatala folytatására.  Kívánjuk, 
hogy isten kegyelme legyen és maradjon mindvé-
gig tiszteletes úrral, kedves szeretett nőjével és 
gyermekeivel! Ugy legyen!" 

Ezen szavak után Révay ur feukölt  szellem-
ben válaszol:. Elmondá, hogy lelkének akaratát, 
erejének minden munkásságát fel  fogja  használni, 
hogy e szép város kebelében nemes misszióját mi-
nél hívebben betölthesse. Meleg szavakban köszönte 
meg a polgárság jóleső részvétét — s a közönség 
sokszoros éljenzése között megindult a menet ze-
neszó mellett beljebb a városba. 

A tanintézetek növendékei mindenütt ünne-
pélyesen kivonulva várták a lelkészt. A felső  fiu-
népiskola, a ref.  középtanoda s a polgári és elemi 
leányiskola lobogókkal, lelkes éljenzéssel fogadta. 
A polgári leányiskola nevében Dáné Lenke szép 
babérkoszorút nyújtott át egy csinos üdvözlő be-
széd kíséretében. A lelkész ur meghatottan vála-
szolt. Majd az elemi fiúiskola  növendékei állították 
meg az ünnepeltet s egy összevágó dallam elének-
lése után az iskola nevében Antal Gerő üdvö-
zölte őt. 

Fenn a lelkészi lak udvara a közönséggel 
zsúfolva  megtelt. Ott Dacó János egyh fögondnok 
ur fogadta  a megérkezett lelkészt szépen átgondolt 
beszéddel az egyháztanács nevében, melyre Révay 
ur apostoli ihletséggel s a perc ünnepélyes magasz -
tosságától áthatottan megindító szavakkal válaszolt. 
Veres Gyula szintén az egyház nevében a lelkész 
ur nejét, mint városunk szülöttét, és családját üd-
vözölte. 

Egymásután jöttek a különféle  tanítótestüle-
tek barátságos tisztelgő küldöttségei, melyeket a 
lelkész ur szívélyes szeretettel fogadott.  Majd az 
egyháztanács mutatá be magát testületileg s a jó 
barátok számos egymásután érkező üdvözlései után 
a szépen lefolyt  ünnepély véget ért. 

Este Bikfalvi  vendéglőjében barátságos estély-
re gyűlt össze a 70 — 80 személyből álló társaság. 
A felköszöntések  hosszú sora fűszerezte  a lakomát, 
melyeknek nagy része — talán alig kell monda-
nunk — szeretelt lelkészünkre mondatott. 

Kissé hosszasabban irtam e fogadtatásról.  Bo-
csásson meg érte t. szerkesztő ur. En ebben nem-
csak a lelkész felavattatását,  hanem a valláserköl-
csi élet külső jeleit is láttam. Mai napság, midőn 
szeretünk a vallástalansággal dicsekedve fenhéjázni: 
a vallás felkent  szolgájának i l y e n fogadtatása 
jól esett nekem. Ismertem, ismerem a várost min-
den nemes ügy körül tanúsított készségéről. Lát-
tam a haza oltárán áldozni, láttam a közügyek te-
rén előhaladni, láttam a népnevelés, s tanintézetek 
fejlesztése  kürül vállvetve harcolni és megtanultam 
ezt a szép várost szeretni és tisztelni. Most, hogy 
a valláserkölcsi téren, mondhatni felekezetbeli  kü-
lönbség nélkül ily szép jelét adta nemes gondol-
kozásának : most ezt a várost még inkább szere-
tem és tisztelem. 

VipÉKJ. 

Fővárosi karcolat. 
liiidapest, 1878. december 8. 

Nyughatatlan élet ez a fővárosi.  Epen ebben 
rejlik föingere.  Petárdák sütögetése, fáklyák  vilá-
ga s a bécsi újságíró által latinnak keresztelt po-
litico satyrikus ifjonci  beszédek, melyektől némely 
pártok némely embereinek annyira hízik a mája, 
hogy a függő  erkélyeknek szük korlátai majd le-
szakadnak a puffadozó  honszeretet függetlenül  vég-
bemenni törekvő terjeszkedésétől; osztrák delegá-
ció ülésezése, a hol Andrássy léte, vagy nem léte 
forog  kérdésben; történészek közgyűlése, ahol nyil-
tan bevallja valaki, hojy célja skandalumot elő-
idézni; uj - helyesebben: megujult — minisztérium 
bemutatása a honatyák szine előtt, hogy szilt vall-
jon előttük sha ezt megtette : akkor hiborut ize mi 
ellene ; uj operettenek első előadása a népszínház-
ban ; rég nem látott és hallott opera fölfrisitése  a 
nemzeti színpadon; Roma nak, a magia tanárának 
bűvész estélyei a redoute-ban ; spanyol diákoknak 
öltözött modern troubadourok vendégszereplése az 
egyik német színházban ; mig a másikban előadják 
egy hosszas pör tárgyát képező s eddig nálunk 
ismeretlen operettenek paródiáját, - mintha nem 
az volna maga az eredeti is üszójelmezes „Niniche"-
jével, — a miért aztán az igazgató választhat 500 
forint,  vagy 100 nap között, olyanformán,  hogy az 
elsőt ő a d j a , s ha ehez nem érezne magában haj-
landóságot : a másodikat n e k i a d j á k s mellette 
még t e l j e s e l l á t á s t is; megünneplése annak, 
hogy az operaház elérte a tetőmagasságot s egy 
régi, ronda épületre kimondták a „pereat"-ot. — 
Ezek s még számtalan más, künn és benn, köz- és 
magánhelyen végbement, folyamatban  levő, vagy 
jövöben történendő események azok, melyek örö-
kös feszültségben,  meglepetésben, mozgalomban 
tartják a kedélyeket s magát az egész embert. 

Ennyi közül aztán rettenetes nehéz dolog ki-
válogatni, hogy mely dolgok érdeklik leginkább a 
tisztelt olvasót, már csak az izlés különböző voltá-
nál fogva  is s e mellett gyorsvonatos időnkben a 
mult már a vidéken is azzá válik, mig a fővárosi 
tudósitás az olvasó elé kerül, sőt talán még a je-
len is s ily körülmények között csak a u g u r 1, v. 
t á 11 O S i képesség, mely a jövőt szimatolni tudja, 
találhatná meg a helyes irányt. Es itt aztán annak 
a veszélynek van kitéve az ember, hogy pl a meg-
jósolt egyptomi sötétség helyett északi fény  kö-
vetkezik be s két ilyen értelmet egy kifejezés  ka-
lapja alá foglalni  — nem olyan könnyű dolog ám, 
mint a delphii orakulumnak Krözushoz intézett vá-
lasza volt. 


