
királyi pár ezüst lakodalma alkalmával élénken 
szót'emelt a sz.-fehérvári  kiállitás mellett s szá-
mos' főherceg  rnegigé te, hogy azt meg fogja  látó 
gatni. Az Írásbeli meghívókat az elnökség már el 
is küldte. 

A képviselőház végén május toiki ülésének 
fizóntag  Pál indítványozza, hogy a/, ülések a számos 
tárgyalan ló törvén yjavaslatri való tekintettel ezen-
túl három óráig tartsanak. Iiz indítványra hosszabb 
vita fejlődik  ki, s noha a többség azt magáévá te-
szi, utóbb az egész indítvány elesik, mert a ház 
tagjai nem voltak határozatképes számban jelen. 

Az „Klleilőr" bécsi levelezője irja, hogy a mult 
napokban Novikoff,  az orosz nagykövet Bécsben, hi-
vatalosan jelentette be külügyérünknek, miszerint a 
muszkák kivonulásukat ugy Bul.áriából, mint Ke-
let Ruméliából megkezdették. Hogyan fogadta  gróf 
Andrássy e kijelentést, nem tudjuk! De kétségte-
len, hogy Ausztria-Magyarország magatartása at-
tól függend,  hogy a muszkák mily loyállitásal fog-
ják folytatni  s végbevinni a kiürítést. A mit a 
muszkák hivatalosan mondanak és irnak, alkalmas 
volna, e loyalitást minden kétségen felül  helyezni. 
Azonban minden tisztelet és becsület mellett a bi-
zalmaskodásnak nincs helye, s kell, hogy a tények 
kövessék a szavakat. 

Battenberg fogadtatásának  ceremóniáját a 
mely a vas->1lus fejedelemnek  fogadtatása  alkal-
mával mindenkor nagy szerepet játszott a portán 
I.obanoff  herceg már elintézte. Sándor fejedelem-
nek is Konstantinápolyba kell mennie, hogy a szul-
tán kezéből fogadja  a fölavató  barátot. Minthogy 
a vasallus fejedelem  nem jelenhet meg a palotában 
valamely idegen hrdsereg egyenruhájában, Sándor 
fejedelemnek  pedig aligha van kedve török egyen-
ruhába öltözködni, azt a közvetitő módot fogad-
ták el, hogy az uj bolgár fejedelem  európai pol-
gári ruhában és fezben  megy a szultánhoz a Jil-
diz-kioszkba az első audientiára. 

Az albánok betörését illetőleg a következő jegy-
zéket intézte Karatheodori külügyminiszter a kon-
stantinápolyi szerb nagykövethez : 

„Excellenciád jegyzékének vétele után siet-
tem fölhívni  Ghazi Ozmán basa figyelmét  azokra 
a pusztításokra, a melyeket körülbelül iooo albán 
követett el Prepolác környékén. 

Hadügyminiszter collegám most közlötte ve-
lem a kossóvoi főkormányzó  sürgönyét. Ebből kitű-
nik, hogy Ahmed basa dandár tábornoknak, ki icn-
des csapatokkal a helyszínére küldetett sikerült 
22 bandidát, köztük két sebesültet, elfogni  és el-
venni tőlük a rablott állatokat. Ahmed basa foly-
tatja a kutatást és remélhető, hogy a többi táma-
dók sem menekültek ki a császári csapatok kezei 
közül, a melyek a határ fontos  pontjain fölállittat-
ván, annak biztosságára ügyelnek. De repülő csa-
patok is gondoskodnak a közbiztosságról. 

Ezek a rendszabályok összeköttetésben a pél-
dás büntetéssel, a melylyel a vétkesek eddig sújtat-
tak, bizonyára véget vetnek azon pusztításoknak 
a melyek miatt a fejedelmi  követség fölszólalt. 
Fogadja stb." 

\ i orosz hadsereg hnzavonti lisa ügyében több 
tudósitás fekszik  ellőttünk, melyek szerint Orosz-
ország, habár elvileg talán még mindig nem jött 
létre a megegyezés, tényleg mégis eleget tesz 
némi részben a nyugati hatalmak követeléseinek 
és megkezdi a Balkán félsziget  kiürítését. Egyik 
fontos  oka ennek az is, hogy ha a nagyhatalmak 
az orosz okkupációt május 3-án jogilag befejezett-
nek nyilvánítják, a megszálló csapatok tartásának 
költségei o határidőn tul az orosz kincstárt terhe-
lik, mely pedig rendkívül ki merítve. Az orosz 
kormány uj kölcsönt akart fölvenni  a külföldi  pia-
cokon, de ez nem sikerült, s a pénzügyminiszter 
a pillanatnyi szorultságon nem tud máskép segí-
teni, mint hogy a beváltandó kincstári utalvá-
nyokat nem váltja be-, hanem csak ujakkal cseréli 
föl.  Az orosz pénzügyminiszter, hir szerint arról 
meggyőződött, hogy a meddig az orosz sereg vég-
kép ki nem ürítette Törökországot, az európai pi-
acokon hiába számit kölcsönre. — Az orosz-török 
közeledésről szóló hireket illetékes konstantiná-
polyi tudósítások igyekeznek ugy feltüntetni,  mint 
tulhajtását a porta ama törekvésének, hogy Orosz-
országgal ismét békességes viszonyban élhessen : 
e törekvés azonban mindenesetre kissé túlmegy 
a határon, midőn, mint egyik lap távirata je-
lenti, a porta Anglia ellenzése dacára megmarad a 
mellett, hogy Oroszország kedveért lemond Kelet-
Rumélia határpontjainak megszállásáról is. 

IlulgAriában, mint a „Pol. Corr."-nek jelentik, 
már élénken foglalkoznak  a végleges rendezkedés-
sel. A minisztérium kinevezése csak a fejedelem 
megérkezése után fog  ugyan következni, de a volt 
nemzetgyűlés főbb  tagjai már csinálgatják a mi-
niszter-lajstromokat. Miután Battenberg herceg 
hangsúlyozta, hogy a berlini szerződés alapján ki-
ván maradni, valószínű, hogy azon mérsékeltebb 
bolgár vezérférfiakat  választja minisztereiül, a kik 
szintén ez alapon állanak, — legalább egyelőre. E 
férfiak:  Balabanov, Zankov, Ekonomov, Petrov és 
Ivattenkó : ezek lesznek tehát Bulgária első mi-
niszterei. Konstantinápolyi hire't szerint Lob anov 
herceg orosz nagykövet ott már elintézte az eti-
quette kérdést is, mely a vazall-fejedelmek  fogadásá-
nál nagy szerepet játszik. A bolgár fejedelem,  — 
engedve az ősi szoxásnak, melynek Milos, Mihály 
és Milán szerb fejedelmek  s Károly román feje-
delem is eleget tettek — Konstantinápolyba megy 
hogy a szultán kezéből személyesen átvegye a be-
rátot. Mivel pedig a vazallus nem léphet a szul-
tán elé idegen hadsereg egyenruhájában, ugy ol-
dották meg a nehézséget, hogy Sándor fejedelem 
európai szalon öltözetben, fezzel  a fején  fog  a szul-
tán előtt megjelenni s ekként minden jogos érzé-
kenykedés ki lesz elégítve. 

Az eddig mondottak szerint a cserebogár ár-
tatlan teremtés volna. A gazdák nem ebben a véle-
ményben vannak, különösen ha a „repülő évek" jön-
nek. Ez pedig minden negyedik év nálunk, Fran-
ciaország déli részében és Svájcban minden har 
madik. Ennyi idő szükséges, mig a bogár 80 tojá-
sából ismét bogár lesz. Először lesz a tojásból 
tO —18 milliméteres csúnya hernyó s ez átalszik 
három telet s pusztítja a növényzet gyökerét há-
rom nyáron kielégithetlen falánksággal,  elpusztítja 
gyakran egész határok vetéseit, végre a 4 cmtre 
kinőtt lárvából negyedik évben a bogár búvik elő. 
Egy közmondás van a nagy szeretet kifejezésére  : 
„Ugy szeretlek, majd megeszlek." A cserebogár is 
ennyire megszerettette magát. Eddig csak kuri-
ózutnképen akadt migraines delnő vagy kívánós 
asszony, a ki a cserebogarat megette, most azon-
ban a francia  szakácsok kitűnő cserebogár-pásté -
tomot készítenek s több más nyalánkságot kisütött 
vagy kirántott cserebogárból. A cserebogárból ké-
szült „kocsikén')" talán a legolcsóbb. 

A „Bulletin des sciences et árts" dr Chev-
reuse következő felfedezéséről  tesz említést. Egy 
élő cserebogárnak, jóllakása után, kiirülbelől egy 
óra múlva fejét  a tortól elválasztva, a növények 
különféle  levelei szerint, melyekből az állat evett 
4—ó cseppet, s ily módon összesen 14 különböző 
szinü folyadékot  kapott. Egy vegyésztanár, egy rajz-
tanár és egy építő azt vi tték észre, hogy ez anyag 
a rajzolasnál és festésnél  a chinai tust és a szepia-
festéket  helyettesit!, s hogy ez sem a világosság 
behat asa alatt, sem acjuarelshinekkel keverve nem 
változott meg. A nedvet üvegbe vagy csészébe 
lehet gyűjteni és száradás után használatkor víz-
zel kell feloldani."  (T. K.) 

Olvastam, hogy valaki hallott kukukkoló fü-
lemülét. Ila az a lülemüle, a ki helyesebben a 
„magyar népdalok pacsirtája," dalolta volna el a 
„cserebogár, sárga cserebogárét, hát az szebb lett 
volna ennél a „cserebogárénál. 

- Gy. -

A sepsiszentgyörgyi önkéntes tüzoltö 
egylet j 

Anélkül, hogy S e P s i Sztgyörgy társadalmi 1 
szelleméről részletes ismertetésbe elegyednénk, ] 
mely már oly sokak által kiemeltetett, adjuk rö| ] 
viden azon nevezetes eredményt, mely f.  hó 11-én < 
tartott alakuló közgyűlésen el lett érve. ( 

Elnök Kelemen Lajos főparancsnok  megható í 
ecseteléssel tekint vissza tüzoltó-ogyletünk három 
éves cyclusának lefolyására.  Mivel pedig az alap- 1 

szabályok értelmében az egylet újjáalakulásáról 5 
szó sem lehet, minthogy a tagok időnként ál- s 
lottak be, igy sokakra nézve a kötelezettség a 
belépti időtől kezdődőleg a három év elteltével 1 
nem szűnik meg. De küszöbön áll a kezelő sze t 
mélyzet újra választása, melynek hatásköre az egy- l 
leti élet minden három évi cyclusával megszűnik. * 
Mielőtt azonban a lemondást megtenné, felhívja  a « 
számvizsgáló bizottságot jelentéstételre. < 

A bizottság elsőbben is az 1877-ik évről füg-  I 
gőben levő számadást terjeszti elő, mely szerint 1878 ' 
május 19-ig az egyletnek összes tartozása 3529 frt.  1 

9 kr. Ezen tartozással szemben az egyletnek ez 1 

idő szerint a város által mult évre megszavazott 1 

900 frt  negyedik részlete 225 frt  és az 1877 ik évre ] 
megszavazott 600 frt  ^ első és második részletei, • 
modyhez ha hozzá számítjuk az ezután lejárandó két 
részletet, az egylet 825 frt  biztoi fedezettel  bir. 1 

A jelzett tartozás fejében  rendelkezik az eeylet ' 
5587 frt  18 krral. 

Ugyanezen vizsgáló bizottság levén megbízva : 

az 1878-ik évi számadás megvizsgálásával is, kö- j 
vetkezett a második előterjesztés. Ezen számadás, j 
1878. május igétől 1879, ápril 30 ig szól. E szerint 
az egyletnek tartozása van 3012 ftt  77 kr. Fede- j 
zete a várostól 1878 ra megszavazott óoo frt.  s , 
1879-re megszavazott óoo frt  lejárt két részlete 300 , 
frt.  összesen 900 frt.  Ezzel szemben az egylet va- -
gyona 5487 frt  18 kr értékű szivattyúkban és szerel-
vényekben. Ezenkivül a Künle Józsefné-féle  100 ' 
frtos  alapítvány. Továbbá az egyletnek ajándéko-
zott zászló. 1 

Vonatkozással az 1877 ik évi számadásra, 
mint a melynek letétele Kelemen Lajos főparancs-  ^ 
nokot terhelte, ugy szintén az 1878-ik évi szám-
adásr?, mely ideiglenes pénztárnok Kupferstich 
József  által tétetett meg, valamint szertárnok Ko 
vács Bálintnak is a felmentvény  jegyzőkönyvileg 
megadatni határoztatott. Jegyző pedig utasittatik, 
hogy az egylet letárgyalt számadásait a tüzoltó-
őrtanya egy záros helyiségében helyezze el fele-
lősség terhe mellett. 

Elnök erre megköszönve az egyleti ta-
goknak irányában tanúsított támogatását, ezennel 
leteszi megbízatását. 

Ez a perc vala az, melyben elnök Kelemen 
Lajos főparancsnok  urnák eddig is tanúsított ra 
gaszkodását az egylethez egy váratlan nyilatko-
zattal tetőzte be. Ugyanis az egylet bárom éves 
kezdetleges életében a bevásárlásokhoz szükséges 
kiadásokat egyik és másik buzgó egyleti tag vagy 
előlegekkel vagy jótállásokkal fedezte.  Ebből ki-
folyó  követelése az egylettel szemben van Kele-
men Lajos főparancsnoknak  440 frt  85 kr. Az egész 
közgyűlés legnagyobb meglepetésére, főparancsnok 
ur követeléséről lermndj az egylet anyagi elő 
nyére, nem kérvén egyebét kárpótlásul, mint az 
egyleti tagoknak szellemi pártfogását  az egylet 
jövő életére. 

Egy második nevezetes ajánlat városi tiszti 
ügyész Veres Gyula ur részéről teszi neveze-
tessé e perceket, ki szintén 56 frt  53 krra menő 
hasonnemü követeléséről lemond az egylet javára. 

Ezen páratlan és nem várt ajándékozások oly 
lelkesedéssel fogadtattak,  mit csak látni és hallani 
de leírni lehetetlen. Határoztatott, hogy a nagy-
lelkű adakozók nevei jegyzőkönyvileg  örökittesse-
nek meg. 

Megbontva bár, de törve nem áll vala az egy-
let a megürült elnöki szék körül, mig pár percnyi 
néma hallgatás után azon indítvány fogadtatott  el, 
hogy városi polgrrmester id. Császár Bálint ur hi-
vassék fel  az elnöki szék ideiglenes elfoglalására 
és a tanácskozás tovább vezetésére, A szék elfog-
lalása megtörténvén az egyleti tagok buzdítása vé-
gett velős beszédet tart (.ideiglenes elnök ur 
hogy az előzmények által izgalomba hozott ke 
délyeket tényleges állapotukban tartsa meg. Befe 
jezésül indítványozza, hogy egy fogadalom  állapi-
tassék meg, melyet kiknek kötelezettségük már le-
járt ha ismét belépnek, alá kelljen irniok. 

Az indítvány elfogadtatván,  következő foga-
dalom állapíttatott meg : „Magyar állampolgári be-
csületemre fogadom,  hogy a f.  1879 ik év május 
1 i-én alakult sepsisztgyörgyi önkéntes tűzoltó-egy-
letnek tagja leszek és az alapszabályok szerinti te-
endőknek teljesítésére magamat kötelezem, s fel-

jogosítom a nevezett e.ylet igazgatóságát arra, 
nogyha netán a szabályok szerinti kötelezettségem-
nek eleget nem tennék, a felelősségre  vonás és a 
nyilvános megrovás pár.-r.ely módját alkalmazhassa, 
mit ezennel sajátkezű aláírással erősítek meg." 

Következik  az aláírás : működő tag Kelemen 
Lajos, Tarcali Endre, Kis Ödön, Benedek János, 
Bene József,  Csinádi Lajos, Váncsa György, Mihály 
Elek, ifj.  Nagy Elek, Kupferstich  József,  Jakab Já-
nos, Szőcs Béni, Fábián György, Binder Márton, 
Kiss János, Dancs János Kovács Bálint, Kurmesz 
Mihály, Fejér András, Weinberger Lajos, Berkecy 
János, Jancsó Albert, Farkas • András, Bikfalvi  Fe-
renc, — Bikfalvi  István, — Nagy Miklós, Lász-
ló Károly, Urbán József,  Jancsó Sándor, Deme-
ter Ferenc, .Tankó János, K'.vács Gábor, Szász 
Károly, Király István, Nagy Móza. Pártoló tagok: 
Id. Császár Bálint,'Schvartz Frigyes, Veres Gyula, 
Sükösd Tamás, ifj.  Nagy István, Bogdán Emil, 
Csutak Gyula, Velmann Sámuel, Györbiró Ferenc, 
Szinte József,  Csutak Péter, Császár Sándor. 

Megelőzőleg az alakulást Benedek János indít-
ványára határoztatott, hogy a leköszönt igazgató-
ság és parancsnokság három évi súlyos működé-
séért jegyzőkönyvi  köszönet fejeztessék  ki. 

Az ideiglenes elnök működésének egy igen 
nevezetes pontja a következő nyilatkozat. Tekintet-
tel Kelemen Lajos volt főparancsnok  három évi 
fáradhatlan  11 üködésére, mely teljesen lekötelezte 
az egyletet, nem tartja elfogadhatónak  azon tetemes 
áldozatot, hogy 400 s nehánv forint  követelését az 
egyletért áldozza fel,  indítványozza, hogy a köz 
gyűlés köszönje meg e nemes törekvést, de el ne 
fogadja.  Az indítvány tetszéssel fogadtatván  Kele 
men Lajos atyafi  azon kifejezéssel  utasítja vissza 
a jelzett indítványt, hogy az ajánlatot lelkiismere-
tes meggyőződése folytán  nem pedig azért tette, 
hogy mint egy rakléta végtére nagyot pattanjon. 
Ennélfogva  ajánlata mellett .szilárdul megmarad. 

A már jelzett aláírás megtörténte után ki-
tüzetett az igazgató tanács és parancsnokság meg 
választása. Titkos szavazat al megvállasztattak 45 
beadott szavazatból: Igazgató és főparancsnoknak 
Kelemen Lajos 44 szavazattal; Alparancsnoknak 
Benedek János 36; Titkár Bene József  41; Pénz-
tárnok Kupferstich  József  39; Szertárnok Kováts 
Bálint 36; Ellenőr id. Császár Bálint 30; Mászó 
parancsnok Csinádi Lajos 42; 'Szivattyús parancs-
nok Kiss Ödön 39; Mentő parancsnok Király Ist-
ván 34: felügyelő  parancsnok Bikfalvi  Ferenc 41; 
Egyleti orvos Szász Károly. Bizottsági tagok: 
Tarcali Endre 34; Csutak Péter 39; Sükösd Tamás 
35; Jancsó Albert 28; Fábián György 31 szavazattal. 

Ismét tehát rendben van egyletünk. Mit nem 
reméltünk megjött, t. i. az egyleti élet pártolása 
városunk részére és biztonságára. Legyen jövő 
cyclussa kitartó, ezen jó kívánattal zárja be néhai 
és uj főparancsnok  Kelemen I . elnök a gyűlést. 

A közgyűlés megbízásából 
S.-Sztgyörgy 1879. május 12-én. 

Hene József, 
egyl. titkár és segédtiszt. 


