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nék Nem marad tehát más mód, mint ellenszegülni ' 
a püspöki rendeletnek s tisztelettel visszaküldeni I 
azt olyanforma  megjegyzésbe!, mint a minővel Pi- I 
látus is élt annak idejében, hogy t. i. a mit meg- j 
irtani, megírtam (éri.sd : a mit egyszer ezen ügyben 
jól roszul határoztam, azt meghatároztam) Termé-
szetesen az egyházközségi ellenzék ezzel nem élé -
gedett meg s még püspök ur ö méltósága sem és 
az egyházkerületi köztörvényszék Ítélete alá bo-
csátotta. 

A mint veszem észre, az Ítélet ugy hangzik, 
hogy a nyomozási ügy elvétetvén a püspöki ren-
deletnek egyenesen ellenszegülő sepsi egyházme-
gyei köztörvényszéktől,  a kézdi esperes és törvény-
széknek adatott át elintézés végett. Erre!nézve is 
hailám épen ma, hogy bizonyos helyről készülnek 
a sípot a mi nagy embereink szájába adni, hogy 
t. i. folyamodni  kell az egyházkerületi köztörvény-
szék határozata ellen magához az egyházkerületi 
közgyűléshez. Valóban felséges  gondolat ! Mindent 
de mindent el kell követni, csakhogy a dolog va-
lamiképen esketéssel párosult nyomozásra ne men-
jen, mert bizony akkor végkép kárba vesz a sok 
eszem isrom, kárba sok hordó borocska és sok 2, 
5, 10, 20 forint! 

Én, t. szerkesztő ur, mind izekre azt mondom, 
hogv bizony elég szomorú dolgok mindezek — és 
azon t. hivatalos egyének, kik egy hallatlan vesz-
tegetéssel keresztülvitt papválasztás mellett még a 
törvényes téren >s agitálnak, azok nem gátlói, ha-
nem inkább terjesztői a dcmoralisationak, s nem 
méltók arra a helyre, a hová a közbizalom emelte 
őket! 

Egy választó. 

Az ipar teszi a középosztályt. 
Azon alkalomból, hogy a fehérvári  kiállításon 

résztvett budapesti kiállítók Rubin Simon urat, 
mint e kiállítás főfelügyelőjét  értékes emlékkel 
tüntették ki, Rubin ur iparunkról több érdekes 
dolgot mondott, melyeket a következőkben össze-
foglalva  közlünk: 

Igen sokszor hallottuk, hogy Magyarország-
nak van ipara; azonban a szorgalmas vizsgálódó 
figyelmét  ki nem kerülhette, hogy — a mi sajnos, 
de igaz — alig van nálunk egy két ága az ipar-
nak, a melyről a fentebbi  állítás jó lélekkel elmond-
ható ; a legtöbben bizony alig állunk a kezdetle-
gesség fokán,  sok pedig tökéletesen hiányzik. A 
ki összehasonlítást akart koczkáztatni a székesfe-
hérvári s például a párisi kiállítás közt, az tudja 
s érzi, mennyi még a tear.dő nálunk. Igaz ugyan, 
hogy a kiállítás csak véletlen találkozása az ipa 

'roknak, mert csak az állit ki, a ki akar, s noha 
tudjuk, hogy mindenki, ki valami ujat és szépet 
fel  mutatni tud, ezt az alkalmat el nem mulasztja 
annak bemutatására, mégis hinni akarjuk, hogy 
egész iparunk a székesfehérvári  kiállításon nem 
volt képviselve. 

Hazánk régi történetének tanulmányozása 
bárkit meggyőzhet, hogy dicső királyaink s a nem-
zet mily áldozatok árán honosították meg hazánk-
ban az ipart. Számtalan szabadalmat, szabaditéko-
kat, kiváltságos leveleket osztogattak telepitett ipa-
rosaknak, mert ismerték fontosságát  az iparnak s 
érezték egy polgári középosztály hiányát. És ezen 
hitükben nem csalatkoztak; az iparos városok 
pénzzavarukból kisegítették az uralkodókat, a 
XVI. és XVII századok zavargós idejében pedig 
e városok szolgáltak menhelyül a környékbeli 
nemesség és jobbágyságnak, itt találván menhelyet 
é.etük és vagyonukkal  a betörő rablók és kalan-
dosok ellen Végre a legnagyobb adófizetői  a kincs-
tárnak ezen városok iparos polgárai valának, a 
kik oly nagy becsületet tudtak maguknak kivívni, 
hogy nemes büszkeségének tartotta, ha polgári 
czimmel megtisztelték. Ennyire fejlődhetett  nálunk 
az ipar és védelem alatt s ily megtiszteltető állást 
tudott_ magának kivivni. 

Összehasonlítva mostani helyzetét az iparnak 
a múlttal, azt találjuk, hogy több oly iparág, mint 
a posztókészités, lenszövés, bőripar stb., melyek a 
régi időben nálunk nagy kiterjedésüek valának és 
számtalan munkás kezet foglalkoztattak,  másrészt 
pedig gátolták honi értékek kivándorlását a kül-
földre:  ma vagy épenséggel nem léteznek, vagy 
csak tengődnek. Hányszor hallottuk már ismételni, 
hogy alig létezik Magyarországon városiasan öltö-
zött ember, kinek öltönye magyar posztóból ké-
szült volna; tekintsük nőinket, mind az, a mi raj-
tuk van, külföldről  hozatik be s a nemzet ezen ál-
dozatok árán majdan el fog  vérezni, ha idejekorán 
még be nem látván tévedését, jobb útra nem tér. 

Az egyedüli mód pedig, mely által hazánk-
ban ipart teremteni lehet, magas behozatali vámok-
ban áll, mely által a belföldi  létező vagy keletke-
zendő ipar a hatalmas külföldi  ellen megvédetik. 
Messze vezetne ezen mód nagy és sok előnyeit itt 
taglalnom, hisz könyvtárak léteznek már a nemzet-
gazdaságtan ezen ágáról. 

Azonban legyen nekem megengedve itt egyet 
kiemelnem, és pedig azt, hogy roppant sokat nyer-
ne az ország egy hatalmas középosztály által, 
mely egyszersmind a takarékos osztály is. Tudjuk, 
hogy nagy urainknál meg van a költekezési haj-
lam, többet kiadni, mint a mennyit bevesznek; 
ezt noha sajnáljuk, de megakadályozni nem tudjuk, 
a pénznek oly természete lévén, hogy a gazdag-
tól a szegényhez szivárog, a gazdag szegény lesz, 

a szegény pedig gazdag. A dologban csak az a 
szomorú, hogy az a tömérdek pénz iparczikkekért 
a külföldre  vándorol s idehaza abból vajmi kevés 
marad. Ha azonbarv nálunk egy hatalmas közép-
osztály léteznék, melyhez ezen túlköltekezés szivá-
roghatna, ezen osztálynak megtakarítása képes 
volna a túlköltekezést ellensúlyozni s a pénz ki-
vándorlását megakadályozni. 

Boldog azon nemzet, melynek ily hatalmas 
középosztálya van, mert ez föntartja  a n e m z e t 
l e t é t . 

M. I. L. 

A „Greshaméról. 
A „Gresham"-ről a „M. P." a „Gresham" zár-

számlája szerint a következő számokat közli: E 
zárszámla szerint a „Gresham" passzívái, a jelen-
téktelen részvénytőke levonása után, kerek száma 
62 millió frank.  A „Gresham", valószínűleg, hogy 
nagyobb számokkal imponálhasson, angol társa-
ság létére, kizárólag frankokban  számit. E passzí-
vák ellenébe a következő tételek állíttatnak fel  : 
11.628,510 frank,  behúzások értékpacirosakban: 
44 millió 65,589 frank,  pénztárkészlet: 787,628 
frank,  s végre különböző aktiv tétel: 6.625,747 
frank.  Engedjük meg, hogy a „Gresham" minden 
kölcsöne kifogástalan  értékű, hogy az értékpapi-
rosbeli beruházások, melyek között, fájdalom,  több-
féle  amerikai vállalat papirosai is vannak, mind 
arany értékűek, — még a kedvező esetekben is 
arra a meggyőződésre keli jutnunk, hogy a „Gres-
ham", (az ő különös tnódja szerint számított) tar-
talékjai nem 1 legendők. Ugyanis a társaság ak-
tívái közt a „Diversi" rovaton a következő tételek 
kerülnek elő : be nem hajtott dijak : 2.147,072 frank, 
hitel dijak (?): 1.091,392 fr.,  be nem hajtott kama-
tok : 828.876 fr.,  bútorok és felszerelések  — a tár-
saság oly régi fennállása  mellett is — még 189,983 
frank,  és végre az ügynökök tartozásai- 1.543,294 
frank. 

Ezen tételek jelentőségét s a tartalékok ér-
tékét kellőleg megvilágítja azon megdöbbentő kö-
rülmény, hogy mig a „Gresham" összes díjbevétele 
valamivel több mint 10 millió frank,  addig ez ösz 
szeg több mint felét  képzik a künlevő dijak és 
kamatok s a többi átvitelek összege. 

Ha a „Gresham" mégis nagy alaptőkével 
biró részvénytársaság volna, a biztosított fél 
e nagy alaptőkében mint „superteserv"-ban talál-
hatni fel  legalább a fedezetet  De a „világ-intézet" 
nek egész részvény tőkéje, tndjuk csak, 542,800 
frank,  vagyis 217,000 forint.  Ily csekély összeg 
nem volna elegendő oly társaságnál sem, mely-
üzletével csak egy országra szorítkozik : hát még 
a „Gresham" nek, mely üzletét egész Európára ki 
terjeszti. 

Nem puszta frázis  tehát, hogy a „Gresham" 
is agyaglábon álló kolosz, s nem alaptalan azon 
állítás, hogy azon intézet, mely részvénytőkéje egy-
harmadrészét még mindig a bútorok és felszere-
lések értékében mutatja ki, nincs arra feljogosítva, 
hogy a biztosított felek  tán keservesen megtaka-
rított és sok millióra menő pénzét kezelje minden 
ellenőrzés nélkül. Hogy az angol állam felügye-
lete a tekintetben mennyire gyarló és elégtelen, 
mutatja egy másik angol életbiztosító társaság, az 
„European" közelebbi esete. Ez is oly nagy ki-
térj'désü intézet volt, mint a „Gresham", s a nagy 
üzlet vége nagy bukás lett. 

Nyilatkozat. 
Az erdélyi gazdák V. vándorgyűlése által a 

házi ipar-kiállitás megbirálására kiküldött bizott-
ság elnöke és jegyzőjének kezeimnél levő nyilat 
kozata szerint K ü n l e T e i ^ é z kisasszonynak 
hímzéseiért dicsérő oklevél lett megszavazva. Mi-
után azonban a biráló bizottság jegyzőkönyvéből 
véletlenül kimaradt, az erdélyi gazdasági egylet 
által megbízattam az oklevél kiszolgáltatására. 

Szolgáljon ezen nyilatkozat a tisztelt úrhölgy-
nek elégtételül a szenvedett sérelemért. 

Kelt Sz.-Dányán, 1879. november io-én. 
l'oísii József, 

az intéző bizottság elnöke. 

E Ü ' L 0 Jff  F E L E K . 
— S e p s i - S z e n t g y ö r g y v á r o s képvi-

selete f.  hó 11 — 12-én közgyűlést tartott, melyen 
igen sok tárgy intéztetett el, többek közül a köz-
gyűlés tárgyalta és megállapította a jövő 1880-ik 
évi költségvetést is. 

— A j ö v ő s z o m b a t i filléresté]  y 
programmja már meglehetős változatos lesz. Ér 
tesülésünk szerint az estélyen lesz felolvasás,  he-
gedű duette, egy magán férfi  négyes, szavalat. Az 
élvezetesnek ígérkező estélyt Kelemen Lajosné és 
Révay Lajosné úrhölgyek rendezik s a belépti dij 
mint eddig, csupán 10 kr. Felesleges is monda-
nunk, hogy a műélvezet, melyben a közönség ré-
szesülni fog,  bizony nem áll a csekély belépti díj-
jal arányban, hanem hát azérc fillérestély, 
hogy a szeretet filléreit,  minél több egyleti tag-
nak lehessen alkalma lefizetni. 

— A s e p s i - s z e n t g y ö r g y i önkényles 
\üzoltó egylet parancsnoksága folyó  hó 1 én tar-

| tott gyűlésében elhatározta, hogy e hó 16-án dél* 
után 2 órakor a szivattyú kezelésébél vizsgát tart 
azon hat egyén részére, kik ebeli óhajukat a pa-
rancsnoksághoz bejelentették. Azonban, hogy a 
vizsgálat minél kimeritettebb lehessen, felhívja  az 
egylet müködö tagjait, hogy a megnevezett idóre 
jelenjenek meg egy gyakorlat tarthatására. Ugyan-
ezen gyűlésben határoztatott el, hogy a jelzett 
gyakorlat után több gyakorlat tartatni nem fog, 
mivel már a téli idő bekövetkezik. Alkalmatlan 
időjárás esetében a vizsga 16 ról egy kedvezőbb 
időre marad. — A parancsnokság meghagyásából 
kiadta a titkár. 

— F e l h í v á s Azon t. urak és úrnők, kik 
egy városunkban alakítandó korcsolyázó-egylet-
nek ragjai kívánnak lenni, tisztelettel felkéretnek 
hogy folyó  hó 13 án (csütörtökön) délután 5 óra-
kor, a nőegylet helyiségében tartandó alakuló köz-
gyűlésre szíveskedjenek megjelenni. 

— S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 15 ().(«. 
urnák Budapesten. Szíveskedjék velünk lakását 
tudatni. „ A j ó t r é f a . "  Reméljük, hogy „tréfából 
küldte be ezt a rosz viczczet. 

— N a g y - B o r o s n y ó n folyó  hó 6 án az 
épülőben levő községháza, egy tekintélyes nagy 
emeletes épület egy része beszakadt. A födél,  az 
emelet és földszint  födényei  az összeomlás alkal-
mával több munkást veszélyesen megsértettek. Állí-
tólag az épületanyag — tégla — csekély hord- és 
ellenállási "képessége okozta a szerencsétlenséget. 
Az eset újból intő példa, hogy nem ajánlatos a 
szilárd vaskötésekkel takarékoskodni az építke-
zéseknél s minden szakértői felügyelet  nélkül épí-
teni, még ilyen esetben is, midőn oly tetemes ösz-
szeg — 23,000 forint  — forog  kérdésben. A meg-
sebesített 7 egyén közül kettőnek életéhez kevés 
remény van. 

— A Z i c h y-As b ó th-ü g y a két ellenfél 
közt csütörtökön kiegyenlittetett. Csütörtökön dé-
lután a pártbaj Asbóht János és Zichy Viktor 
közt megtörtént. De tartsunk <fsorrendet  az esemé-
nyek előadásában. A becsületbíróság b. Edelsheim-
Gyulay tábcr.i/.érnagy elnöklete alatt megelőző 
napon es:i fél  12 órától kezdve másnap reggel 
5 óráig tanácskozott. A becsületbíróság Ítélete a 
következő : A>bóth János gr. Zichy Viktor kihívása 
folytán  gr. Kichy Viktornak elégtételt adhat ; az 
elégtételadás azonban Asbóthnak egészen tetszé-
sére van bízva, s joga van azt gróf  Zichy Viktor-
tól megtagadni. Az elégtételadás nem az Asbóth 
János által hónapokkal ezelőtt írottakért történik, 
hanem gr. Zichy Viktornak a napokban tett kihí-
vása folytán.  Csütörtökön délután a dolog uj sta-
diumba lépett; 4 órakor Asbóth János és gr. Zic-
hy Viktor közt a párbaj megtörtént. Zichy segé-
dei voltak : gr. Bánffy  Béla és hg. Thurn-Taxis 
Egon ; Asbóth részéről jelen voltak : br. Simonyi 
Lajos és Elek Gusztáv. Ez utÓDbiak azonban ki-
jelentették, hogy ők nem mint segédek, hanem 
csak mint tanuk jelentek meg. A párbaj Rákoson 
folyt  le. A felek  pisztolyt használtak. Egyszerre 
lőttek 20 lépésről. Baj? természetesen ne:n esett 
egyik félnek  sem. A lövés ntán Zichy Asbóthhoz 
lépett, s igy szólt hozzá : „Most pedig be fogom 
bizonyítani, hogy azokat a mik róiam írattak, nem 
tettem." Az Asbóth Zichy ügy ezzel körülbelől be-
fejezettnek  tekinthető. 

— A p á r b a j o z á s m á n i á j á t sikerülten 
figurázza  ki a D. Z. Ámbár 30 lépés távolról, 
úgymond, még mindig megvan annak lehetősége, 
hogy a felek,"ha  jó szemök van, egymást meglát-
ják/ mindamellett is a harcz többnyíre vérontás 
nélkül iolyik le, a mikor aztán a segédek a', ügyet 
elintézettnek jelentik ki. A verekedők számára a 
nevezett lap uj párbaj-törvényeket hoz javaslatba 
a következő határozmányokkal. Ha valamely ne-
mes embert nyiivánosan gazembernek neveznek, 
ez, miután pontosan meggyőződött róla, hog" jól 
hallott, azonnal becsületbíróságot hi egybs. A pár-
baj előtti napon a vivók végrendeletet tesznek, s 
ünnepélyes elbúcsúzás után gyorsvonatra ülve az 
egyik fél  Baziásra megy, a másik Bodenbachba. 
Másnap reggel 7 órakor a sértett fél  állást foglal 
az Elbe partján, a sértő pedig a Duna vize mel-
lett. — Táviratilag mindketten még egyszer felhi-
vatnak a kibékülésre ; ha felhívásnak  sikere nincs, 
akkor mindketten előveszik a pisztolyt ; három lé-
pést tesznek egymás felé,  s aztán egyszerre elsü-
tik a fegyvert.  Minthogy a prágai idő a budapes-
tinél 20 * perczczel hátrább van, a báziási fél  20 
perczczel később süti el fegyverét,  mint a boden-
bachi. — Ha a két fél  többszörös golyóváltás után 
is sértetlen marad, akkor a legközelebbi vonattal 
visszatérnek Budapestre, társpoharat isznak, s az-
tán mindaketten csatlakoznak a kormánypárthoz. 

— K ü z d e l e m e g y m e d v é v e l . Arad-
megye nagy-halmágyi járásának Acsuva községét 
hosszabb idő óta egy nagy medve tartá rettegés-
ben, elrabolván a lakosság marháit és sertéseit. 
Jó dar.ibig senki sam mert a medve elejtésére gon-
dolni, mult héten azonban négy acsuvai lakos el-
szánta magát, hogy megkeresik a medvét, ölaskó 
Nikolaje, Zsurzsele ürsz, Oancsa Mihály és Szerb 
Juon kimentek az erdőre és felkeresték  a rette-
gett vadat,' csakhamar megtalálták a nagy macz-


