
Az állandó országos pestis-bizottságból. 
A mult ülés jegyzökönyvének  hitelesitése 

után felolvastatott  a pénzügyminiszter átirata a 
dohánybehozatal alkalmával a pestis importálása 
ellen teendő óvintézkedések tárgyában. Vélemé-
nyezés végett áttétetett a közegészségügyi tanács-
hoz ama utasításokkal együtt, melyeket az állam-
vasuti főorvos  az államvasutaknál leendő óveljárás-
ra nézve javasolt. Jekelfalusi  miniszteri tanácsos 
felolvasta  az 1878 tói 1879. február  7-ig a belügy 
minisztérium által kiszolgáltatott Oroszországba 
szóló útlevelek kimutatását, mely szerint összesen 
1878. január i-töl 1S79 február  7-ig 1018 db. szol-
gáltatott ki ; felemlítendő  ezek közül a következők : 
Árvamegyéből  68, Brassóból 16, Liptómegyéből 
53 Sárosmegyéből 110 Szebenböl 163, Trencsén-
megyéből 205. Szepesmegyéből 37, Turócmegyéből 
110, Zölyomme'gyéből 21, Budapestről 57 egyén-
nek. A határőrvidékre nézve megnyugtatásul tu-
domásra hozatott, hogy ott az orvosok ugy az 
utas-okat, mint a málhákat szigorúan megvizs-
gálják. 

A jótékony nőegylet álarcos bálja. 
Scpsi-Szfgjörgy,  1879. feb.  15. 

Volt lótás-futás  egész héten elég, de meg is 
érdemelte ám, mert ily kedélyes mulatság alig tör-
ténik egy hamar. A sok készülődés közepette ki-
csibe mult, hogy magam is kedvet nem kaptam 
felöltözködni  valami félének.  Pl. sátoros cigány-
nak, bátyus zsidónak, drótos tótnak, hordárnak 
pojácnak, spanyol grandnak, chinai császárnak stb. 
No hanem egyik barátom kibeszélt fejemből  min-
den gondolatot, mondván, hogy ha a mindennapi 
costume ben jelenek is meg bátran beillem masz-
kurának. Ebben aztán meg is nyugodtam. 

Publikum már meglehetős számmal volt, mi-
dőn a kér első maszk megjelent. Csinos női ala-
kok voltak, kár, hogy cipőjük talpa s a méternvi 
léptek azonnal elárulták a publikumot tévútra ve-
zetni akaró férfiakat.  No hanem azért tovább in 
gatták 8-as numerusu kesztyűvel ellátott kezeik-
ben a rózsákkal kipingált szelezőt. 

Jöttek azután valóságos női maszkok, jósnő* 
szerencse mondó cigány leányok, virágárusnők, 
dominók, székelv leányok, szász leányok apród 
stb Férfiak  közül bátyus zsidó, mementó mori-t 
suttogó szerzetes, kéményseprő, pojácok, nyalka 
huszár stb, Mindannyia ügyes és élénk, miként ily 
bálban szokás. 

— Ne mondják sirincsét á nácscságos urnák ? 
szólított meg a legügyesebb, legélénkebb cigány-
leány. 

Jó szívvel mondattam vele, és két piculát 
adtam érte. Nem sajnálom. Pythia papnője cédu-
lára irta fel  jóslásait. Kérdeztem, jön-e a muszka ? 
Azt felelte  rá: Idejön a pestis, megfog  szűnni 
Muszkaországban. Mit én igy virguláztam aztán : 
Ide jön, a pestis meg fog  szűnni Muszkaországban. 
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A kis apród ritkán szólt, még is a férfiak 
egész seregét meghódította. 

Egy szóval mindenik maszk ügyes és élénk 
volt, s igy a jó kedv sehol sem hiányzott. 

Ez volt az első maszkbál városunkban; sike-
rültétől jövőre nézve sokat vártak. 

A rendezőségnek közsönet a nyújtott élveze-
tért. Vaj ha jövőre fokozódnék  a maszkhálok iránti 
érdeklődés. 

Maszk ura. 

Iparügy. 
A székely háziipart és ipari oktatást terjesztő 

egyesület szövészeti tann ühelyében nemcsak az 
erdélyi s ezek között a brassói festétt  fonalakat, 
hanem a bécsieket is megpróbálta használni szőt-
teményeihez, de azok a kívánalmaknak nem felel-
tek meg tökéletesen s igy kénytelen volt nagyobb 
portó és vám mellett Szászországból hozatni ' kü-
lönösen a szines pamut (gyapot) fonalrt  azon szőt-
teményekhez, melyek több színben állíttatnak elé. 
Az igy kivándorlott pénz ezen cikkekért ránk néz-
ve elveszett, még csak kamatját sem remélhetjük 
valaha visszakaphatni részint egy nálunknál az 
ipar terén előbb álló nép szomszédságánál, részint 
pedig nyers terményeinknek jelen viszonyok kö-
zött oly távoli vidékre való nem szállíthatóságánál 
fogva. 

Azon eszme, hogy mit benn mir-aszthatunk, 
marasszjuk benn, azon üdvös- intézkedésre adott 
alkalmat, mely szerint ma egyesületünk a nméltó-
ságu foldmivelés,«.ipar  és kereskedelmi miriisterlum 
által adott 500 frt  segélylyel egy színes szépfestő-
dét (bchonfarberei)  állított be sepsiszentgyörgyi 
Sándor István vállalkozó által, milyennel az ország 
egy vidéke vagy városa sem dicsekedhetik. Nem 
célom a hazai ilynemű ipart ez által kisebbíteni, 
de az igazat kell kimondani akkor, midőn a sző-
hető anyagok á l l a n d ó színéről van szó, ha nem 
is egyről egyig, de mindenesetre azokról, melyek 
a közelmúlt időkig mint igén kedvélt szinek hor-
dattak. 

Vannic festékanyagok,  malyek marokban 
már azoa tulajdonsággal bírnak, hogy a világosság 
bshitása alatt' szinöket m3gváltoztatják ; az ugy. 
nevezett uj szinek, az ilyeneket nagyon természete 
állandó színné tenni a legtökéletesebb festőne  Z 
sem sikaral, de az olyanokat; m üjréfc  áz "ék  téh-tők' 

oly állandó színekben állítja elő, hogy azok erős 
edző lúgban sem hagyják el szinöket, mint azt a 
próba igazolja. 

Ezen festőde  megindításánál az egyesület és 
vállalkozó előtt két cél volt kitűzve : egyik az ál-
landó szin előállítása, másik az olcsóság s igy a 
nagy közönségnek a festendő  gyapjú és szőr, nem-
különben gyapot, len, kender és Jute-fonalaknak 
olcsón való festethetése.  Gyakran hallottam és hal-
lom most is, hogy ha valaki török-vörös, kávészin, 
zold vagy sárga tartós szint akart festetni,  nem-
csak Brassóba, hanem Segesvár, Medgyes vagy 
Szebenbe kellett küldeni s mégsem volt tökéletes, 
mi onnan magyarázható meg, mert ilynemű iparo-
saink csak festettek,  de nem voltak okleveles, a 
szó teljes értelmében szakértő, képzett festők.  — 
Ezen bajon ugy segített egyesületünk és a buzgó 
vállalkozó, hogy hozatott Szászországból egy tö-
kéletesen képzett elismert festőt,  ki itt most foly-
tatja a festést  s ez által emeli hazai ily nemű ipa-
runkat. 

A színek és azok festési  árára bő tájékozást 
nyújt e táblázat, mely egyszersmind áijegyzék is : 

Gyapjú és mindennemű szőrfonalak  fes- Á r a 
tése 100 kilóra számítva. frt.  | kr 

* Király-vörös  (Scharlack) 120 

* Meggyszin vörö; (Carinin) sötét 120 _ 
Meggyszin vörös (Carmin) világos 100 — 

* Sötét kék 90 

Sötét és világos kék ujszin 80 — 

Lila isötét és világos 70 

* Zöld sötét és világos 70 _ 
Methyl-zöld ujszin, igen szép 90 

* Kávészin barna 90 

* Fekíte 90 

* Sárga, narancs és világos 90 

* Divatszinek kívánat Szerint 70 -

Gyapot, len, kender és Jute-fonalak  fes-
tése 100 kilóra számítva. 

Á r a Gyapot, len, kender és Jute-fonalak  fes-
tése 100 kilóra számítva. frt. kr 

* Kék fejtő,  legsötétebb 90 -

Világos kék 60 
* Török vörös (nem olajos), tartósabb 

az olajos festésnél. : 120 1 

* Kávészin | 80 

Zöld ! 9° 1 
r 
1 
r 

* Fekete 1 90 í — 

*• Szürke 60 

* Sárga, világos vagy sötét 90 _ 

Mindén divatszin ujszinekben i 80 — 

A *-gal jelzett szinek állandók ugy a gyapjú 
mint a gyapotféléknél;  a másek is tartósak ugyan, 
de mégis állandó színeknek nem mondhatók, me-
lyeket ez idő szerint még a legnagyobb gyárasok 
sem állithatnak elő ; különben is kevés van olyan 
szin s a mi van, az is kevésbé kedvelt szin. —Fi-
gyelmét érdemel itt még azon körülmény is, mely 
szerint akár a gyapjú, akár a gyapotfélék  festésé-
nél, — ha egyszerre 10 kiló küldetik egy szinbőli 
festésre,  io°|, árleengedés, 20 kilónál 15"/'., kedvez-
mény adatik a beküldőnek ; 10 kilón felül  már 
mint nagybani festés  tekintetik. — Selyem, szőr, 
posztó és gyapot ruhákat is újból festenek  s ha 
tetszik, azok színezett nyomással is elláttatnak. 

t r Ily viszonyok között nem lehet elég melegen 
ajánlani hazai nagyobb szinesfonal-kereskedőink  és 
általában a festető  közönségnek a s.-szentgyörgyi 
szép szines és'áljandó szint festő  festőde  igénybe 
vételét, melyhez mSgrendelést elfogad  nagyban és 
kicsinyben : kereskedő Sándor István Sipsi-Szent-
Györgyön. 

Nem viszketegségből, vagy tán eddigi fes-
tőink becimérlése végett hozom e tényt a hazai 
közönség tudomisári, hanem egyszerűen azon ok-
ból, hogy pártoljuk a jót s ez által buzdítsuk a 
többieket is a korszerinti haladásra. 

—y —*• 

L E G Ú J A B B . 

Románia Arab-Tabia ügyében engedett 
Oroszországnak. 

A pestis ellen felállítandó  kordonba Dob-

rudzsa nem vonatik bele az orosz csapduj*. 
ezen haza mehetnek. A cár kiadta rendeletét 
a hazaindulásra. 

A kolozsváii küldöttség élén gr. Eszter-
házy Kálmán íöispánnal számos erdélyi képvi-
selő részvéte mellett Tiszától azon Ígéretet 
nyerte, hogy reméli a bankfiók  iránti kivánság 
teljesülését, br. Kemény Gábor határozottan 
szavazatát ígérte a kolozsvári bankfiókra. 

Naígy-Szeben, febr.  17 Wiichter Frigyes 
főispán  kitüntetése a Szt. István-rend kis ke-
resztjével itt fényesen  lett megünnepelve Az 
összes katonai és polgári hatóságok, a megyei 
összes községek küldöttjei tisztelegtek. 16 án 
este fényes  fáklyás  menet volt 1000 fáklyavi-
vővel, magyar, német, román üdvözlő beszé-
dek tartattak, melyekre a főispán  hasonlókig 
\álaszolt. 

A lelkesedésben csekély szánni ószászokat 
kivéve, az egész itteni polgárság részt vett. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Ö Felségök bánsági utazása. A „Wiener 

Extrablatt"nak je'entik a következőket: A had-
ügyminisztériumhoz ő Felségének egy parancsa 
érkezett, mely szerint a jövő évi hadgyakorlatok 
terve mielőbb elkészíttessék. Irányadóul a csapatok 
mostani elhelyezése szolgál. A részletek közül ne-
vezett lap csak annyit jegyez meg, hogy Temes-
várit és környékén a 34. gyaloghadosztály, a 7-
lovasdandár, továbbá a honvédség részéről a 45. 
(szegedi) és a 64-ik (lugosi) honvédgyalogsági dan-
dárok, valamint a 3-ik honvédhuszárezred fog  el-
helyeztetni. E hadgyakorlaton valószínűleg ő Fel-
sége is jelen lesz. Ide pedig nem katonai tekinte-
tek vonzzák ő Felségét, hanem az az ünnepély ad 
alkalmat, melyet szeptemberben Temes, Szörény, 
Krassó és Torontál (a bánsági) megyék tartanak, 
s melyre már nagyban tétetnek az előkészületek. 
Szeptember lesz ugyanis a Bánságnak, 1779-ben 
Mária Therézia uralkodása alatt, Magyarországhoz 
való csatolásának 100 éves évfodulója.  Hogy király-
né ő Felsége is megjelen 0 ez ünnepélyen, még 
nem tudják, hanem remélik. Ez alkalommal nagy 
testvériségi ünnepélyt terveznek a déli Magyaror-
szág nemzetiségei közt. 

— A nőegylet javára folyó  hó 15-én tartott 
álarcos táncvigalom összes jövedelme 177 frt  volt, 
ezen összegből a kiadásokat leszámítva, maradt 
tiszta jövedelem 45 frt  22 kr. — Felülfizetett 
Eglmayer Adolf  ur 1 frtot.  Mikor a t. közönség-
nek szives pártfogásáért  őszinte köszönetet mon-
dok, egyszersmind fogadják  a t. rendezők, különö-
sen t. S z á s z Károly és H a r y Gyula urak az 
ügy érdekében kifejtett  buzgóságukért a nőegylet 
nevében kifejezett  köszönetemet. — S.-Sztgyörgy. 
1879. február  18. B o g d á n A n d r á s n é , egyl. 
alelnök. 

— A f.  h 22 éu  rendezendő bálra, ha vétség-
ből nem kapott volna valaki, ki arra igényt tart-
hat — meghívót, tekintsék ugy a felhívást  mint 
meghívót. Hisszük mennyire az előzményekből kö-
vetkeztethetni lehet hogy e bál oly sikerült leend, 
mint a tűzoltók javára rendezett volt. A terem dí-
szítése oly elegánsnak Ígérkezik, milyen rég nem 
volt. El is várjuk a művezetőtől, hogy a termet a 
szövészeti tanműhely produktumaiból fogja  nagy 
részben disziteni kellő változatossággal, hogy a 
közönség ne csak a tánczban találjon élvezetet, 
hanem a hazai ipar változatosságában is. — Mint 
hallottuk, néhány tárgy is ki fog  sorsoltatni szü-
net közben, mely néhány krajczáron vásárolt sors-
jegyre bizonyára kellő^nyeremény leend. — Nem 
mulaszthatjuk el e jótékonycélu bált a bálozó kö-
zönség figyelmébe  ajánlani kiváltkép azért, mert 
ebből minden krajcár hazai iparunk emelésére fog 
fordíttatni,  mely minden esetre megtermi gyü-
mölcsét. . , 

— A székely inireiőd. és kfizgnzd  egyesülőt 
központi választmánya legutóbbi ülésén liajós Já-
nos elnöklete alatt a folyó  ügyeken kivül több 
közérdekű ügyet tárgyalt. Ezeknek legfőbbikét  az 
1000 forinttal  jutalmazott pályamű sajtó alá adása 
képezte. Az egylet kiküldöttei megbízást kaptak a 
Franklin-társulattal lehető jutányosán egyezkedni, 
a szerződést megkötni s ezzel a nyomatást meg-
kezdetni s aképen végrehajtatni, hogy a munka a 
folyó  évi közgyűlés elő t közrebocsáttathassék. — 
A revízióval és a sajtó alá rendezés tekintetében 
még szükségesek elintézésével Deák Farkas magy 
akad. 1. tag bízatott mag, ki e fáradságot  az ügy 
érdekében készséggel elvállalta. Egy példány ára 
(.?o -35 nyomattott iv) az egyleti tagok számára 1 
frt,  könyvárusi uton 2 frtban  állíttatott meg. Kül-
döttség menesztetett ki a kereskedelmi miniszter 
ő nagyméltóságához egy folyamodvány  benyujtá 
sára, melylyel az egylet részére államsegély kére-
tik. Ugyanezen küldöttség a miniszterelnök ő nagy-
méltóságánál való tisztelgéssel és ő nagyméltga 
által az összes kormánynak az egylet közhasznú 
vállalatai támogatása iránti felkérésével  bízatott 
meg. A folyó  évi költségvetés tételenként megvizs-
gáltatván, megállíttatott. Husz marosszéki község 
és^négy magánosnak az egyletbe belépése öröm-


