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Ausztria-Magyarország politikája. 
Az osztrák-magyar kormány magatartásáról, 

melyet a napi kérdésekkel szemben elfoglal,  azt 
hisszük, igen jó forrásból  a következőket irja a 
,Daily Telegraph" bécsi tudósítója: 

Három kérdés foglalkoztatja  most az osztrák-
magyar kormányt: a Balkán-félsziget  állapota, az 
egyptomi kérdés — és a Németországgal létrejött 
„eiitente". 

A Balkán félsziget  jeleu állapota ujabb bizo-
nyíték, hogy szükség volt a berlini szerződésre. E 
szerződés kompromissiuni azon nagyhatalmak közt, 
a melyek elejét akarták venni a háborúnak. E ha-
talmak nézetei eltértek egymástól az ott szőnye-
gen forgó  kérdések fölött,  és e szerződés főérdeme 
abban rejlik, hogy legalább annyira kibékítette a 
nézeteket, hogy elhárította a tegyveres összeüt-
közést. 

A konstantinápolyi jelen bizonytalan állapot, 
örökös aggodalmat okoz. Azt lehet mondani, hogy 
gyöugeségében rejlik a szultán ereje, mert nincs 
messze az az idő, midőn az ő tekintélye nem egy 
hatalomra nézve a legnagyobb fontossággal  fog 
birni. A fényes  portán most végbement változás 
csak azért szolgáltat aggodalomra okot, mert le-
hetséges, hogy a török kormány rávéteti magát a 
Kelet-Huméliában való beavatkozásra. — Kétséges, 
vájjon képesek lesznek-e megbirkózni a törökök e 
föladattal,  és pedig fontos  pénzügyi és katonai 
okok teszik jogossá ezt a kételkedést. 

Különben Ausztria-Magyarország utasította 
philippopoli képviselőjét, hogy szólaljon föl  Aleko 
pasa előtt a muzulmán lakosság üldöztetése miatt. 
— A legutóbáí hírek, melyek ide érkeztek, nagy 
felháborodást  keltettek. Azok a megjegyzések, a 
melyeket az osztrák-magyar képviselő tett a fő-
kormányzónak, olyanok, hogy nem maradhatnak 
hatás nélkül. — A kelet-ruméliai bajokat illetőleg 
miuden körülmények közt azt a nézetet táplálja 
az osztrák-magyar kormány, hogy e bajok nem 
nem szolgáltainak neki ürügyet a berlini szerződés 
megszegésére. Ausztria-Magyarország nincs elfogód-
va Aleko pasa iránt, de azt kívánja tőle, hogy 
igazságosan és becsületesen töltse be hivatalát és 
egyforma  tekintetben részesítse az általa igazgatott 
területen a különféle  vallásfelekezetei  lakosokat. 

A leghatározottabban visszautasítják azt az 

A „Nemere" tárczája. 

Kényes Ilon. 
— Rajz. — 

Biz ez régen történt már. Tulajdonképen nem 
is esemény az, a mit leirok, csupán egy kis kép, 
mely mutat vigat is, szomorút is. 

Ezelőtt tizenöt évvel, mikor mi még csak a 
kisebb fajtáj  u diákok közé tartoztunk, eg'y magunk 
korabeli növendékleánykát K é n y e s I l o n nak 
neveztünk el. Pedig ez a kis lány minden egyéb 
megtiszteltetést megérdemelt volna, csupán a k é-
n y e s nevet nem. Barátságos, kedves, nyájas te-
remtés volt, szülőit nagyon szerette, érzékeny lel-
ke, jó szive ismeretes volt messze vidéken. Olykor-
olykor a gyermeki pajkosság, csintalan naivság, 
melyek őt a „fiuk",  tudniillik a mi társaságunkban 
jellemezték, bizony-bizony nagyon jól illettek ne-
ki, ugy hogy mindenikünk vágyva vágyott szabad 
idejét a jó Ilon mellett tölteni el. Hanem azért mi 
mégis Kényes Ilonnak hivtuk öt, nemcsak magunk 
kozt, hanem előtte is. Talán ez elnevezésre ma-
gasabb társadalmi születése, szülői fényes  háztar-
tása s különösen anyjának, egy büszke német asz-
szonynak velünk, a gyakori játszótársakkal szem 
ben tanúsított gflgös  lenézése adhatott okot. Elég 
az hozzá, hogy mi őt Kényes Ilonnak hivtuk. 

Egy szép nyári délután iskolából jöttünk ha-
za s utunkat természetesen Kényes Ilon lakása 
felé  vettük. Ötön voltunk, a kik'az Ilon társasá-
gát, csevegését ismét megkívántuk s lopva kacsint 

állítást, hogy az egyptomi kérdés tárgyalásában 
politikai okok yezérlik az osztrák-magyar kor-
mányt. Egyptomban elég jelentékeny osztrák gyar-
mat van, a melynek több tagját érdekli a pénz-
ügyi helyzet rendezése. A kormánynak kötelessége 
védeni ezeket az érdekeket, de neui szándékozik 
ezen ürügy alatt öregbíteni politikai befolyását. 
Ellenkezőleg nem vonakodik kijelenteni, hogy Fran-
cziaországnak és Angliának kell erőteljes ellenőr-
zést gyakorolniok Egyptomban és e nézetét tettek-
ben is nyilvánította, midőn az angol és franczia 
kormánynak Izmail elmozdítását követelő hivatalos 
fölszólitását,  támogatta, és midőn oly liquidáló és 
ellenőrző bizottság szervezését ajánlotta néhány 
hete, a melyben önkényt Frauczíaország és Anglia 
részére biztosította a többséget. 

Ausztria-Magyarország és Németország barát-
ságának egyik szembeszökő eredménye az, h o g y 
j o b b a n b i z t o s í t v a van a b é k e m i n d e n 
o r s z á g r é s z é r e , továbbá,; hogy Németország, a 
mely háttérben maradt a keleti kérdés részleteinek 
megállapítása alkalmával most, határozottabb irányt 
adhat keleti politikájának. 

Ausztria-Magyarország és Németország barát-
sága semmit sem tartalmaz, a miben megbotrány-
kozhatnék Anglia, és Salisbury marquisnak igen 
fontos  okai voltak arra, hogy oly barátságos mó-
don nyilatkozzék róla Manchesterben. 

Az osztrák magyar kormány reméli, hogy 
Anglia is csatlakozni fog  ez ententehoz, ha alkal-
ma lesz reá. Most, miután szakított az angol kor-
mány Lord Palmerston hagyományaival,  aki Ausz-
tria hatalmának és befolyásának  lerombolását tűzte 
ki czéljául, a legfontosabb  okok ajánlják, hogy a 
lehető legjobb viszonyban éljen egymással ez a két 
állam és kölcsönösen védelmezzék közös érdekeiket. 

Ausztria-Magyarország uj külügyminiszterének 
ezen óhajtását a legőszintébben óhajtják Lord 
J-Jeaconsíield és társai. 

Az osztrák-magyar-német entente iránya bé-
kés, czélja pedig a berlini szerződés oltalmazása 
és végrehajtása E megállapodás részleteit senkivel 
sem közölték, de nem is közölhetik, ámbár kizá-
rólag a bevallott czélokkal foglalkoznak. 

Teljes okom van hinni, hogy az irányadó kö-
rök ezeket a nézeteket a legfontosabb  napi kérdé-
sekről. 

gattunk be a vasrácsozat között, — ha nincs-e a 
kertben Ilon. 

Ott volt és meglátott bennünket. Felszökött 
a tarka virágágyások közül s pillanat alatt a rá-
csozat előtt termett. Kezében egy pompás teljes 
szirmú szekfü  volt. Mi ott álltunk előtte s arezun 
kon bizonyosan várakozásteljes kifejezés  ülhetett, 
melyet Ilon észrevett, m6rt a szekfüt  kis gömbö-
lyű kezecskéjével egészen előnkbe tartva, hirtelen 
igy kiáltott fel: 

— Melyik mondja meg ennek a virágnak a 
latin nevét ? A melyik megmondja, annak adom. 

Mindig ilyenekkel szokott incselkedni Ben-
nünk feltámadt  a nemes verseny érzete s mint a 
féle  h a r m a d i k g i m n a z i s t á k , csak ugy pré-
seltük az eszünket, ha valahogy kisüthetnők a bo-
tanikából ezt a kapciosus kérdést. Egyikünk sem 
tudta megmondani ; kis vártatva egy kerek képű 
pajtásunk nagy örömmel szólal meg: 

— Dianthus Caryophillus 1 
— A tied a szegfű  1 — feleié  Ilon s odanyujtá 

neki a virágot. 
Csak később vállá be a gaz kópé, hogy ő a 

válságos perezben a hóna alól előhúzott Pokorny-
ból lopta ki a botanikus nevat. 

Ez a kis intermezzo azonban elég volt arra, 
hogy minket Ilon „becsaljon" a kertbe. Jószivvel 
mentünk. 

A kert hátulsó része gyümölcsös volt, rakva 
volt a legszebb gyümölcsfákkal,  melyek közül itt-
ott érett körtvék és jó b o r i z ü almák mosolyog-
tak le felénk.  Ilon maga ment elől a jó példával. 
Iíosszu póznát vett elő s azzal verte a gyümölcsöt, 
mi pedig igazi diák-moliósággnl falatoztunk.  Mikor 

T ö b b ó r a i m i n i s z t e r t a n á c s volt 
november n ón este, melyben Tissza Lajos l.'rályi 
biztos is részt vett. E minisztertanácsban Sz ?ged 
rekonstrukeziójának terve jóváhagyatott. A Szeged 
rekonstrukeziójára szükséges összegek — a meny-
nyiben azokat az államnak kellend adnia — a „B. 
Corr." értesülése szerint alig fognak  külön kölcsön 
utján beszereztetni. 

A m a g y a r k o r m á n y azon képviselői, 
kik a német szerződési tárgyalásokban részt vesz-
nek, 12-én Bécsbe mentek, hogy ott az osztrák-
magyar vámkonferencziának  egy csütörtökön tar-
tott értekezletben részt vegyenek, — mire aztán a 
többi képviselőkkel egyetemben pénteken Berlinbe 
indultak. 

A k é p v i s e l ő h á z k ö z i g a z g a t á s i 
b i z o t t s á g a e h ó n-én az országos ülés után 
megalakult, elnökévé Péchy Manó grófot,  jegyző-
jévé Péchy Jenőt választván. 

A z o r s z á g h á z b a n két beszéd kölcsön-
zött a ház folyó  hó 11-iki vitájának kiválóbb ér-
deket, Szilágyi Dezső és Éber Nándor beszéde. 
Formailag alig mondott Szilágyi csillogóbb beszé 
det mint ez volt Ama bántó és méltatlan szemé-
lyeskedés, mely máskor nem egy beszédét átlen-
gi, a lehető legkisebb minimumra maradt korlá-
tozva, s még kissé terjengő és ismétlésekre hajló 
modora sem vett rajta túlságosan erőt. De bár-
mennyire is elismerjük beszédének formai  előnyeit, 
távolról sem fogadhatjuk  el érveléseit. Inkább a 
legistát, mint az államférfiúi  véltünk hallani, mi-
dőn a közösügyi törvények értelmét magyarázta 
Egy rendkívül ügyes jogász állott előttünk, de 
nem egy polikus, ki az állam feladatának  és czél-
jainak természete szerint mérlegeli az eszközöl-et. 
Még jobban sajnáljuk azonban, hogy oly kicsinyes 
fegyvereket  sem vetett meg, minőket a bizottsági 
előadóval és különösen Bausznernnal szemben hasz-
nált, mig beszédének valódi lényegét elhallgatta. 
A sarkalatos kérdésre végre, hogy hát mi történ-
jék Boszniával, ha nem administráljuk közösen, oly 
tüntető módon marad adós a felelettel,  hogy be-
szédének e fordulatát  még formai  tekintatben sem 
nevezhetjük szerencsésnek. 

Homlokegyenest ellenkezőt mondhatunk Éber 
Nándor beszédéről. A külső csínyt és elegantiát, 
mely Szilágyi beszédeit annyira jellemzi, nemcsak 
hogy nem találjuk, hanem önkéntelenül is arra a 
gondolatra jövünk, hogy a szónok egyenesen meg-
veti a külsőségeket, és csupán érveinek súlya és 
felogásának  széles látköre által akar hatni. Éber 
beszédében az államférfiú  magyarázta a közösügyi 
törvényt és a világlátott európai felfogás  fejteget-
te a monarchia politikai czélját és annak eszköze-
it, keleti missiónkat és legújabban követett külü-
gyi actiónkat. 

aztán ennek is vége volt, akkor szépen leteleped-
tünk a fűbe  s egy piros kötésű könyvből el kezd-
tünk olvasni. En felolvastam,  a társaság pedig 
hallgatta s különösen Ilonnak nagyon tetszett az 
elbeszélés; Jókai „Szélcsend alatt" czimü beszély-
gyüjteményéből a „Debreczeni kastélyt" olvastuk. 
Nagyon sokat nevettünk azon a bolondos pasán, 
a ki minden ruháját rá akarta adni arra az őrültre, 
a ki neki a csudálatos kastélyról beszélt. Ilon a 
jóízű kaczagástól már mellgörcsöt kapott, szemei 
telve voltak könynyel; olyan jól mulattunk. 

Egyszer a nagy nevetést valami félelmetes 
zaj félbeszakította.  Figyeltünk a lármára, de a za-
vart 'kiabálásokból semmit sem vehettünk ki. Pár 
perczig visszafojtott  lélegzettel hallgatóztunk, mi-
kor egyszerre a vészharang kondult meg. A félre 
vert harangok, az érthetőbbé vált lárma kétségte-
lenné tették, hogy tűz van valahol. — Egyszerre 
talpon voltunk s a kert hátsó kapuján, merről a 
felszálló  füstgomoly  látszott, szaladtunk a tüz felé. 
Egy szegény napszámos kis viskója égett. Mire 
odaérkeztünk, már leégett a szalmafödelü  házikó 
— s mi szomorú részvéttel tekintettünk a szegény 
siró emberre, ki a házból ágyastól kihozott beteg 
neje ápolásával foglalkozott. 

E perezben egy csengő női hang szólalt meg 
hátunk mögött: 

— Szegény jó ember, fogadja  el tőlem ezt a 
pár forintot. 

S azzal egy kis erszényt nyújtott át neki — 
Ilon. Csak ekkor vettük észre, hogy ő is velünk 
van. Összetettük mi is filléreinket  s átadtuk a sze-
gény embernek, ki könyes szemmel köszönte meg 
az adományt s Ilon felé  fordulva  azt tnondá neki: 



R o ' o e r t s tbk Afghanisztánból  küldött je-
lentése szerint az angolok sikeres kímszemlét tar-
tottak egész B u s a k i g. Innen három ut vezet a 
burakaoi erdőig; az első Latabundon át, itt kivált 
egy szoros és nehéz hely van, meiyen át kell ha-
ladniok, ez a K o t a 1 ut, mely 8000 lábnyi ma 
gasságon fekszik  és az ágyuk vitelére majdnem át-
hatliatatlan ; a második a c h i n á r i ut, ez egy 
igen keskeny átmenet, roppant sziklák közt és 
elég hosszú; a harmadik ut a G h o s f a n d l a  szo-
ros, itt még egy más rövidebb szoros is van, mely 
csak juhoknak és kecskéknek szolgál ösvényül 
Ha ezen szorosok bármelyikén át birnalc hatni az 
angolok, akkor a többi ut könnyű szerével meg 
tehető. 

A n g l i a , mint a „Temps" állítja, Törökor-
szág által meg fogja  magának azon engedékenysé-
get fizettetni,  hogy hadi hajóraját nem küldötte a 
Bo.-sporusba és magának Syriában valamely kikö-
tőt fog  stipulálni. A franczia  és olasz nagykövetek 
Konstantinápolyban igen tartózkodó állást fognak 
elfoglalni.  A fennidézett  franczia  lap azt mondja, 
hogy Angliának vigyáznia kell, mivel, ha a por-
tának nem eszközöl kölcsönt, akkor ugyan ne so-
kat bizzék a törökök Ígéretében, ha pedig kiesz-
közli azt, akkor a törökök fogják  a kölcsön felté-
teleit megszabni. 

A z o l a s z igazságügyér V a r e valamennyi 
törvényszéki elnöknek és államügyésznek egy kör-
levelet küldött, melyben megootránkozásának ad 
kifejezést  a felett,  hogy a F a d d a százados meg-
gyilkoltatási pőrében a törvényterem majdnem 
színházi teremmé alakíttatott át és ott kétféle  be-
lépti jegyeket osztottak ki. Ö — a miniszter — 
azt már azért is botrányosnak tartja, niirel a vád-
lottat mindaddig, mig el nincs Ítélve, uery kell te-
kinteni, mint ártatlant, nem pedig mint fenevadat, 
kit az egész közönség megbámul. Egy lovarmü-
vész Carozza asszonyt, ki ezen perben nagy szere 
pet játszott, fel  akarja fogadni  czirkusa számára, 
azon esetre, ha el nem ítéltetnék ezen nő, ki mar 
elébb is lovarmüvésznő volt, s öt Politeamában 
fel  akarja léptetni. 

S z e r b i á b a n egy idő óta, mint a „Times" 
állítja, a szoczialismus, kommunizmus és nihilizmus 
nagyon kezd terjedni. Noha ott a párasztok mind 
földbirtokosak,  s alig van valami kívánni valójuk, 
igy tehát ezen mozgalom leginkább Milán fejede-
lem eilen irányul. Ezen mozgalmat szerb diákok 
Svájczból hozták és terjeszt k Szerbiában A szerb 
vidéki városokból a hatóiágok és a lakosság min-
denütt kiűzi a zsidókat. A szláv jótékony-bizottság 
Szerbiában és Bulgáriában mindenütt csinál szláv 
propagandát. 

M a k ó ff  muszka belúgyér mindenütt az egész 
birodalomban betiltotta a bálok és tánczvigalmak 
megzavarását a rendőrség által, mivel ez a nép-
ség közt rosz vért csinálna. 

G o r c s a k o f f  agg kora következtében csak-
ugyan visszavonul a külügyektől ; őt, nem, mint 
hirdették, Walujeff,  hanem Giers államtanácsos 
helyettesitendi. Gorcsakoffnak  visszavonulásánál 
még azon elégtétele van, hogy ellenségét Suwa-
loff  grófot  megbuktatta, ki nem Pétervárra megy, 

— Az isten megjutalmazza a kisasszonyt egy-
kor bizonynyal I 

Ez alatt lassankint beesteledett. Gondolnunk 
kellett a hazatérésre. Utunkat meg akarván rövi-
díteni, egy ingoványos réten futottunk  inkább, 
mint mentünk hazafelé.  A rét közepén egy meg-
lehetős nagyságú tó volt, melynek széleit kender-
áztatni használta a nép; beljebb több öl mélységű 
volt a viz. 

Egyszerre egy velőtrázó sikoltást hallottunk. 
Ilon, ki a helyet nem ismerte, félre  lépett és le-
siklott a tóba s abban a pillanatban alámerült. — 
Megkövülten állottunk a to partján, Ferkó bará-
tunk azonban, az előbb említett kerekképü ficzkó, 
nem sokat gondolkozott, hanem utána ugrott s a 
félhalt  szegény leányt kihozta a partra, 

Ilon magához tért, de már csupán segítségünk-
kel mehetett haza. Otthon a rémület tetőpontra 
hágott. Mikor bevittük a sápadt leányt s elbeszél-
tük a történteket, az anya, az a büszke r.agy uri 
nő felénk  fordult  s ropant szigorú hangon csak 
annyit mondott nekünk : 

— Soha át ne lépjétek többé e ház kapuját! 
Elmehettek! 

Mintha még most is látnám azt a fagyos  te 
kintetet, azt a szúró pillantást és fenyegető  kéz-
mozdulatot, melylyel minket a büszke nő házából 
elűzött. — A dagadó selyem kerevetek, a süppedő 
drága szőnyeg a padlón, a mozaikszerű bútorok, 
nagy olajos festmények,  nehéz finom  függönyök, 
melyek a szobát ékiték, összhangba voltak a nagy 
uri nő büszkeségével, s mi egészen megkönnyülve 
éreztük magunkat, mikor ebből a netn nekünk 
való légkörből kijuthattunk a szabadba. 

Nem is mentünk többé soha Ilonhoz s mikor 
nagy diákok lettünk és a templomban egy szép 
magas, karcsú leányt láttunk egy sürün lefátyolo-
zott de'nő mellett ülni, kezében aranymetszésü 
imakönyvvel,  akkor összesúgtunk és lopva vetett 
oldalpillantással mondók egymásnak : 

— Milyen szép leány lett a Kényes Ilonból! 

hanem falusi  jószágaira vonul vissza, midőn lekö-
szön londoni mgyköveti állásáról. 

A m u s z k a trónörökös, kit Bécsbe vártak, 
nem jön oda, hanem Gmundenböl egyenesen Ber-
linbe utazik. Egy másik távirat pedig azt mondja, 
hogy már Passauból megy egyenesen Berlinbe s 
íny egészen elkerüli Ausztriát. 

L o b a n o ff  herczeg muszka nagykövet Kon-
| stantinápolyban hosszas konferencziát  tartott Mah-
I mud Nedim és Szaid pasákkal, ezután pedig kihall-
I gatásra ment a szultánhoz I.obanofi  áttétetik nagy-

követi állásban Konstantinápolyból Londonba Su-
waloff  helyére. Midhát pasa véglegesen visszavonta 
lemondását. 

Brassó és a magyarosodás. 
Brassó, 1879. november 13. 

Jó minap a „Gazettá"-ék ablaka előtt elmen-
tem s valami hangos vihogás, tisztességes nyelven 
nevetés hallszott át a nyitott ablakon. Kíváncsi-
ságból bepillantottam s a fő  „Gazetta" ur a „Ne 
merét" tartva kezében, egy szemenszedett szem-
üveges gyöngyvirágnak,  ki nemzetiségére nézve a 
Dakó román fajból  v tló volt, — fennen  magyaráz-
gatta az ön lap a egyik czikkét, mely alkalmasint 
megfricskázta  a román hazafiakat  Annak örültek 
olyan nagyon. 

Ezt a telivér román lapot hazafias  szellem 
lengi át, mert nincs egy istenadta száma, melyben 
a magyarságot román hazafias  szellemben le ne 
piszkolná. Sajtónk, mely ki tudja miért, miért nem, 
olyan türelmes az eféle  üzelmekke! szemben, nem 
bántja őket és ennek az a következménye,  hogy 
terjed a gyom. Benövi lassanként a társadalmi 
életet, belekapaszkodik évelő gyökereivel még a 
tanintézetekbe is — és lesz belőlünk román, vagy 
szász, vagy akármi az isten csudája. — csak ma-
gyar nem. 

A „Kr nstadter Zeitung" sokkal jobban érzi i 
magát édes otthonában, sokkal inkább körülbarri-
kádozza magyarfaló  elveit a város hivatalos sze 
mé!y?etével, azok kegyes elnézésével, semhogy 
számítanunk lehetne valaha arra, hogy istenhez 
tér, hogy megszűnik ellensége lenni annak a ha 
zának, melynek földjét  tapossa, melynek kenyerét 
eszi Mostanában, mióta a főispán  igazi m a g y á r 
e r é l y e s s é g é t elég keservesen tapasztalják, 
kissé lehorgasztott fővel  jelenik meg a nevezett 
szép lap, de mihelyt egy egy jó alkalom kínálko-
zik, kirúg a hámból mégis. 

Édes testvér mindaketíő itgyik tizenkilencz, 
a másik egy tiiján husz. Mindakettő közös ellen-
sége a magyarnak, mindkettő egyformán  jóbarátja 
a mi ellenségünknek. Csudálkoznék talán, a ki a 
viszonyokkal  nem ismerős, hogy egy Brassóban, 
melynek annyi magyar lakosa van, hogyan verhet 
talajt magának a magyarfaj  gyűlölet. — Nem kell 
csudálkozni. Városi hivatalunk rakva van szászok-
kal, az orosz szlávizmus leglelkesebb barátaival : 
románokkal. Ők adják a tónust lefelé.  Alles Höch- j 
ste kommt von Oben. Lesz idő rá, mikor az ottani 
sógorság-komaság uralkodó hatalmáról majd többet 
is irhatok. Majd, ha megelégeltük már az idegen 
hatalmaskodás légrontó befolyását  a magyar tár 
sadalmi életre, beszélni fogok  még akkor 

Aztán szétváltunk ; kit erre, kit arra vetett 
az idő. Nagy emberek lettünk, elfeledtük  a régi 
játszótársakat, csak a nevére emlékeztünk egy-
másnak. 

Pár évvel ezelőtt szülővárosom felől  kérde-
zősködtem Elmondák a többek között, hogy a mi 
régi Ferkó barátunk, a ki olyan szépen kilopta 
volt hajdanában a Pokornyból a szekfü  botanikus 
nevét, kereskedő lett s egy csőd következtében 
tönkrejutott és yfőbelőtte  magát. Szegény Ferkó ! 
Elsajnálkoztam (felette  s csak akkor volt részvétem 
még nagyobb, mikor megtudtam, hogy az özvegy, 
a kit hátrahagyott roppant nyomorban — Kényes 
Ilon volt. Ilon szülői meghaltak, s mikor a büszke 
úrnőt is elkísérték száz meg száz fáklyával,  zene-
szóval a temetőbe s mikor az éneklő diákok „Már 
elmegyek az örömbe, paradicsomnak kertjébe" bús 
da'a is elhangzott, akkor hazavitték Ilont s azt 
mondták neki: mától fogva  ez a szép palota, ezek 
a gobellin szőnyegek, ezek a pompás bútorok mind 

| a máséi. Boldogult anyád nagyon fényűző  volt : 
neked nem hagyott egyebet, csak két szép fekete 
szemedet, hosszú fekete  hajadat és ragyogó terme-
tedet. A. szegény árva leány igy lett a mi Ferkó 
barátunk felesége  ; elvette szerelemből és könyö-
rületből. Mikor aztán Ferkó -is elbúcsúzott ettől a 
siralomvölgyétől, azóta Ilont nem látta senki. 

Néhány hónappal ezelőtt egyik nagyobb vá- ; 
rosunk kórházában jártam s ott a betegek között 
egy sápadt, vézna alak rám mosolygott s magához 
szólitoct : 

Emlékszik-e még Kényes Ilonra ? S azzal is 
mét visszahanyatlott párnájára. Meghatottan álltam 

í ágya mellett. A szegény nő viaszsárga arczán át-
futó  gyönge pir megmondta n;kem, hogy mi lett 
a szegény özvegyből 

Pár nap múlva ismét meg akartam látogatni, 
de már künn volt Ilon a — temetőben. Sírja felett 
egy egyszerű bárdolatlan fa  áll, egyéb semmi. — 
A sokat hányódott nő bevégezte rövid életét. 
,. . , Szegény Kényes Ilon! . . . . 

Barbarossa. 

Most hadd szóljak egy pár szót a m a g y a r 
o l v a s ó k ö r h ö z . A magyarság javát nem vá-
dolom : megtették ők a maguk kötelességét a nem-
zeti ügy érdekében minden időben. De lehetetlen, 
hogy szemökre ne lobbantsam a magyar szellem 
hanyatlását, a magyar nemzeti ügy tespedését, — 
melynek egyenesen ők lesznek az okai. Avagy 
megelégesznek-e csupán azzal, hogy olvasókört 
alakítottak ? Elég e csupán annyi társulás arra 
nézve, hogy fentartsák  a kialvófélben  levő magyar 
szellemet nálunk ? Bizonyára nem. Egy jól roszul 
összetákolt magyar dalárdánál, annak hébe-korba 
egy-egy „fellépésénél"  semmi egyéb jele nincs, 
hogy itt magyarok is laknak. Teremteni kell köz-
szeliemet és pedig magyar szellemet, a mi most 
nincs. Tömörülni kell a magyar elemnek társadalmi 
uton. Fel kell használnia befolyását  a közügyekre 
s nem szabad megengedni, hoay az intéző kezek 
csupán a magyar ellenségeiből kerüljenek ki. — 
Érvényesíteni kell akaratát ott is, hol eddig meg-
vető íenézésnél nem kaptak egyebet jobbbjaink. 
Higyjék el nekem, ha igy mozgunk, ha ezután is 
csak ennyit teszünk saját magyar véreink érde-
kében, kevés idő alatt eljön hozzánk az Ur átka ; 
megbüntet fiainkban  bennünket. Nincs már messze 
az idő, mikor szép lassan, mint a tengerbe ömlő 
patak, beleolvadunk a mi szász és román atyánk-
fiai  szokásaiba, nyelvébe s lassanként elenyészünk 
köztük s csak talán még fenmaradó  nevünk, me-
lyet szégyelve kell viselnünk, fogja  mutatni, hogy 
egykor magyarok voltunk. 

A brassói magyarságnak istentől áldást és 
buzgóságot kívánok ! 

II. 0. 

Kossuth, levele 
Helfy  Ignácz országgyűlési képviselő úrhoz Bu-

dapesten. 
t'ollcgno (al Baraccone), 1879. nov. 4. 
Kedves barátom! 

El vagyok fogla!va.  Pár hét óta — kivéve 
itt ott a távsürgönyöket — nem érek rá lapokat 
olvasni. Hanem kaptam leveleket, melyek arra a 
„Soleil" féle  botrányra vonatkoznak. Mi van tulaj-
donképen abban a „So!eil"-ben ? nem tudom. Mert 
azt a lapot életemben soha sem láttam. Utána já-
rattam annak a botránynak á propos jából. Turin-
ban — nem exisztál. Hát kénytelen voltam a ma 
gyar lapokban nézni utána .i dolognak. Ezek mind-
annyian egy beszélgetésre hivatkoznak, mely ̂ állító-
lag köztem és P e y r a m o n t L a j o s franczia 
hírlapíró közt történt volna. 

Peyramont urat nem ismerem. Sohasem lát-
tam. Sohasem volt szerencsém vagy szerencsétlen 
ségem társalgásínak élvezetében részesülni. Azt 
sem tudom, van e P e y r a m o n t a világon. 

Hanem megolvasva azokat, a miket a magyar 
lapok ebből az „imaginary conversation" ból ad-
nak, ugy találom, hogy az abban említett tárgyak 
felől  én sok, igen sok emberrel beszélgettem, töb-
bek közt egy francziával  is, ki nem Peyramont, 
de régi ismerősöm, ki sokat járt Magyarországon, 
— gondolom, tartózkodott is ott pár évig, — sok 
embert ismer a felsőbb  társadalmi rétegekből is ; 
de ez, ha hírlapíró (mit nem tudok), nem mint ilyen 
jött hozzám, nem mondta, hogy az indiskrét piety-
ka-hajhászok ama fajához  tartozik, kiknek csömör-
lesztő mesterségük legújabban divatba jött, — ez-
zel az emberrel, mint régi ismerőssel, már sokszor 
társalogta amúgy familiáris  modorban, társalog-
tam ez alkalommal is épen az emiitett tárgyak 
fc-lől,  de nem ugy, a m i n t e l ő a d a t i k ; teljes-
séggel nem ugy : egy jó harmadát az előadottak-
nak sem ugy, sem máskép nem mondtam; egy 
másik harmadát nem én, hanem ő mondta ; a har-
madikat pedig egészen máskép mondtam. — A 
reám fogottakkal  akként vagyok, mint ha valaki 
azt mondaná, hogy a Miatyánkban ezek vannak : 
„Add meg nekünk a mi mindennapi bűnünket, és 
bocsásd meg nekünk a mi kenyerünket" — minden 
s z ó o t t v a n a M i a t y á n k b a n , d e n e m 
u g y v a n. 

A mi bosszantón bánt, az amaz oktalan mág-
nás-heccz. 

Elmondom, a mi történt abban a nem Peyra-
mont-os familiáris  társalgásban. 

A keleti politikáról volt szó. 
Látogatóm fölemiitette,  hogy ő kissé ismeri 

a magyarországi viszonyokat; tudja, hogy a mág-
nás osztály fel  van mindazon requizitumukkal ru-
házva, melyek egy nemzet életében egy osztály-
nak kiváló súlyt adnak; birtok, történelmi alap, 
társadalmi befolyás,  sokaknál kitűnő intelligenczia 
is stb., — hát nem tudja megérteni, hogy miért 
vetette a súlyt, melylyel bir, hazája javára az ese-
mények mérlegébe ? 

Én : Miért nem veteite ! — Voiiá. — Ez az 
a nagy történelmi, qua esitum, melynél az ember 
lelke elborul. — Én láttam ezt az osztályt (je l'ai 
vu á l'oeuvre) 184S —49-ben. Miért nem vetette 
akkor t e s t ü l e t i súlyát a mérlegbe ? Pedig vol-
tak ez osztályban férfiak,  kiknek életet, vagyont 
áldozni-kész hszafisága  mintegy világító torony ál-
lott társaik előtt, — hősök, mártyrok, megingat-
hatlan, tántoríthatatlan jellemek, kiknek áldozat-
készségük a hazáért — nem ismert határt. Igazi 
voltak ezek mellett amolyan kalkuláló kétkulacso-
sok is (példákat idéztem,) sőt akadtak muszka be-
hívók, muszkavezetők, árulók is ; — de ezek egyén, 



'elenetek ; — rosz ember minden társadalmi réteg-
ben akad. — Nem ez volt a baj ; — a baj az volt, 
hogy a magyar mágnási kar mint testület, mint 
alkotmányos tényező elhagyta a nemzetet, — nem 
volt látható. A magyar alkotmány testületi súlyt 
adott a magyar arisztokracziának a nemzet köz-
életében; s ezt számára a 48-diki törvények is fön 
tartották ; — és tz a Süly hiányzott a nemzet sor-
sának mérlegében ; — a magyar arisztokracia, 
mint institutió, mint alkotmányos tényező nem 
ment Debreczenbe 1 Hányszor nem hallottam Pe-
rényit, azt a Perényit, ki ama kor történelmében 
egy kimagasló páratlan alak, mely c-gyedül áll : 
hányszor nem hallottam panaszkodni, hogy kérés-
sel, rimánkodással, fenyegetéssel,  levelezéssel, fut-
kározással hetek alatt sem képes egy íőrendi há-
zat összehozni ; s mikor aztán óriási fáradsággal 
egyet mégis összehozott, hát az olyan sovány volt, 
hogy szomorúság volt reá nézni. Azt a néhány 
hűt és hazafit  kivéve, a született független  magyar 
főrendiség  távolléte által tündökölt. A magyar 
közélet épületének két alkotmányos oszlopa közül 
az egyik hiányzott az egész szabadságharcz alatt 1 
Ez a hiány döntötte meg a hazát ; ha ez a hiány 
nincs, ha a magyar arisztokraczia, mint alkotmá-
nyos tényező, mint instituczió helyt áll a nép, a 
nemzet melleit, sem az önbizalomvesztés nem ver 
gyökeret a hon vérrel áztatott földjében,  sem a 
pártos visszavonás nem burjánzik fel,  sem árulás 
nem lesz lehetséges, sem el nem bukunk ; hanem, 
mert a fírendi  kar mint instiuezió nem volt Debre 
czenben — hát néhány a haza iránti kötelesség-
ről megfelejtkezett  egyénnek lehetségessé vált, ma-
gukat pozsonyi vagy hová is való-konventikulu-
mukban. mint institúciót praesentálni a cár előtt s 
a muszka behívásra a magyar főrendiség  kivána-
tának pecsétjét reá hazudni. 

Hát arra a kérdésre, hogy a keleti bonyo-
dalmak kérdésében a magyar főrendi  kar miért 
nem vetette súlyát az események mérlegébe ? fele-
letem az, hogy a magyar főrendek  soraiban min-
dig voltak s most is vannak minden tekintetben 
kitűnő hazafiak,  de a magyar lőrendiség, mint al-
kotmányos tényező, mint politikai institúció — va-
lóságos anachronizmus. Gleiche Rechte, gleiche 
Pflichten  — volt Széchenyi kedvencz mot data. 
Privilégiumok számára nincs a XIX. század utol-
só negyedében hely. 

P e r é n y i t ugy említettem, mint egy pá-
ratlan kimagasló alakot, m e l y e g y e d ü l á l l . 
Annak a francziának,  kitől beszélgetésünk oly „bo 
csásd meg nekünk a mi kenyerünket" alakban 
került valami hypolhetikus P e y r a m o n t tolla 
alá, nem magyarázgattam biz én, hogy mi okon 
mondtam azt Percnyiről. 

Hát most alkalmat veszek elmondani Jegyez-
zék fel  az élők a jövendők számára ; méltó a föl-
jegyezésre. 

Bécsben voltunk szankczionáltatni a 48-iki 
törvényeket Valami zajos fogadtatásról  annyira nem 
is álmodtam, hogy még szegény áldott ideges nőmet 
is magammal vittem — Bécset látni. 

lőn az a váratlan bámulatos jelenet, mely 
engem, az egysz-rü magyar polgárt, a Bécsben 
idegent azon különös helyzetbe tett, hogy azt 
mondhattam az ős bécsi Burgban a fejedelmi  ház-
nak : „Ich schaffe  Ruhe (lem Hause Öesterreich 
in Wien," — a mint erről a nagyméltóságú orszá-
gos küldöttségnek nyomban in pleno jelentést is 
tettem. 

Ama fogadtatási  jelenet után szerettek mág-
násaink közül sokan szállásom nappaliában időzni. 
Nem csoda, sok furcsát  lehetett ott látni, hallani. 
Gyakran ott üldögélt órahosszat Széchényi is, ki 
azelőtt lakom küszöbét soha át nem lépte. 

Mindjárt első este Perényi késő éjjelig ott 
maradt — utolsónak maradt; s mikor már csak 
kettecskén valánk, imigyen szólt: 

„Barátom 1 ez itt már forradalom  ; majd lesz 
nálunk is. Es ez a forradalom  azzal a beszéddel 
csinálódott, melybsn azt mondád, hogy a magyrar 
királyi és- osztrák császári korona közti ellentétet 
alkotmányossággal ki lehet egyenlíteni. Tudod e 
te, hogy te ezzel egy nagy abszurdumot mondtál? 
Nem lehet azt kiegyenlíteni. Ezek az emberek itt 
körülted mind azt képzelik, hogy csak a szankezió 
legyen meg, minden jói lesz. Dehogy lesz! Hisz 
azt a szankeziót igy-amugy majd csak hazavisszük, 
de egyenlíteni: — vagy osztrák egységes provin 
czia, vagy elválás. „Tertium non datur." Minden, 
a mi e kettő közt van, csak amolyan színházi de-
koráczió, csak amolyan czafrang,  melylyrel magun-
kat ámítjuk, hogy állami életünk rongyait ne lás-
suk. Ily időkben jó az embereket ismerned. Hát én 
tudtodra adom már most, hogy engem a czafrang 
nem ámit, nekem a provincziáskodás nem kell, én 
el vagyok határozva a másik irányban menni. — 
Légy bizonyos benne, a dolgok oda fognak  menni, 
oda kell menniök; én készen vagyok menni a 
végletekig : győzelemre, ha lehet, az akasztófára, 
ha kell — én megyek. Ezt akartam neked tudtodra 
adni." 

Én megilletődéssel néztem férfias  arczába, a 
mint e nagy dolgokat oly indulatlanul nyugodtan 
beszélte, mintha egy sakk-játszmáról szólna, és azt 
mondám neki: „Te látnók vagy ; a látnók hivatá 
sa a népet vezérelni. , Vezesd nemzetedet I" — Ő 
el mosolygott és ennyit mondott: „A vezér nem 
csinálja magát, — ő csinálódik; a vezérséget a 

körülmények adják, — neked adták, — vond igá-
dat te szegény 1 Kötelességed. — Jó éjszakát 1" 

És én vontam igámat. Igen nehéz volt. És 
még olyanok is akadtak, a kik irigyelték és az 
irigység-szülte gyűlölet dühét még a számkivetés-
be' is elvitték. — És még megérem, hogy még ma-
gyarnak sem lesz s?abad magamat neveznem. — 
Azt pedig már megértem, hogy emberek, kik saját 
tegnapjukat is elfelejtették,  kik ama nagy idők 
névtelen félisteneinek  még csak az erkölcsi elisme 
rés adóját is felejtik  megadni, — engem, már hogy 
engem „feledékeny  kortársnak" neveznek el. 
Semmit sem tesz. 

De neked, te kimagasló alak, ki a b b ó l a z 
i d ő b ő l oly páratlan egyedül állasz : neked lebo-
rulok emléked előtt — M e s t e r e m ! 

Kossuth. 

VIDÉKI ÉLET. 
A székely „ídsüst". 

Felcsernáton, 1879. november 11. 
Tisztelt szerkesztő ur ! 

A mai napon tartott rendkívüli képviselő 
gyűlésen egy közérdekű ügy tárgyaltatott, mely 
megérdemli, hogy a közvélemény előtt is tárgyal-
tassék s az eredmény a magas kormány elébe jut-
hasson. 

A tárgy ez : Megtudván a birtokosság, hogy 
képviselőgyülés tartatik. tömegesen csoportosultak 
a községházához, kérvén sérelmök felvételét,  mely 
abból állott, hogy közelebbről a finánezőrök  kiosz-
tották az 1868 évi IÖ. törvezikk folytán  a székely 
birtokosság számára 2 forint  fogyasztási  adó álta-
lány lefizetése  mellett engedélyezett s még eddig 
fotytonosan  élvezett 80 kupa pálinka kifőzhetését 
tárgyazó iveket, a melyekből az illetők a legna-
gyobb indignatioval értették meg, hogy a 2 frtért 
nyert engedély nem egyéb, mint porhintés a szé-
kely birtokosság szemébe 3 amellett a lehető leg-
nagyobb kalamitás. 

Ugyanis az eddigi gyakorlattól eltérve, oly 
módon engedélyeztetett — legalább az itteni bir-
tokosság számára — a 80 kupa (100 liter) pálin-
kafőzés,  mint a nagy szeszgyárakban, t. i. egy-
másután három nap s három káddal forrózzanak 
az illetők s minden üstre 2 órát számítva, rövid 
idő alatt, 4—5, legtovább 6 nap alatt az eegedé 
lyezett 80 kupa pálinka gőzöltessék le a moslékra 
való teleimet nélkül. 

Ezen fináncz-óperáczió  képtelenséget foglal 
magában. Melyik székely asszonynak van ugyanis 
olyan pálinkafőzdéje,  hogy abban három forrózó, 
három malotás kádat el tudna helyezni, s olyan főző 
készlete, hogy abba 4—5 nap alatt 81 kupa, vagy-
100 liter 15 fokú  pálinkát tudjon termelni, azon-
kívül a malotát is hasznosítani márhái fentartásá-
ra ? S minthogy ezt tenni egyik sem képes, az ott 
leskelődő finánezok  szüntelen nyakukon lévén, — 
következik a sok pénzbirság, melyet egyik sem 
tud kikerülni. 

Ezek tekintetbevételével jobbnak látták a pá-
linkafőzhetési  iveket visszaszolgáltatni a biró ke-
zéhez azon alázatos kérelemmel, hogy ezen sérel-
mes ügyet orvoslás végett terjesztené fél  a közs. 
képviselet a magas országgyűlés elébe. — Ezen 
panaszos ügy felvétetvén,  a sérelmesek kivánsága 
szerint felterjesztetett  egy illedelmesen szerkesztett 
feliratban  a mélyen tisztelt országos képviselő-
gyűlés elé. 

Szolgáljon ez tudomásul a többi székely köz-
ségeknek is. 

Ha a t. szerkesztő ur szívós lesz helyet adni 
becses lapjában, a^ felirati  szöveggel is készségei 
szolgálhatunk.'"1' 

Lévén hazafias  tisztelettel 
több érdekelt fél. 

A brassómegyei tanítótestület közgyűlése. 
lirassó, 1879. november 12. 

Tisztelt szerkesztő ur ! 
Brassómegye hivatalos tanítótestülete ez évi 

közgyűlését október 31 én és november 1 ső nap-
ján Hosszufaluban  az ottani községi iskola tanhe-
lyiségében tartá meg. Örvendetes jelenség gya 
nánt felemlítem  a vendégek szép számát, neveze-
tesen a hosszufalusi  járági szolgabíró és lelkész 
urat, a krizbai lelkész és jegyző, a négyfalusi  or 
vos és jegyző urakat, kik nagy érdeklődéssel hall-
gatták az előadásokai, felolvasásokat  és az azok-
ból folyó  eszmecserét, melyekből a komoly és nyu-
godt hangulat méltósága jótékonyan sugárzott a 
kedélyekre vissza. 

A két nap fontosabb  eseményeit vegyük azon-
ban egyenkint. 

A gyűlés első nap reggelét a négyfalusi  ta-
nítói kör dalárdája egy alkalmi gyönyörű négy-
hangu dal elzengésével nyitotta meg, — melyhez 
Koós Ferencz kir. tanfelügyelő,  mint elnök, meg-
ragadó beszédét fűzé,  s evveljkapcsolatban a tárgy-
sorozatban jelzett „földgömb  rendszeres ismerteté-
séhez" fogott,  mi két óráig tartva, bármelyik egye-

* A koiérdik szempontjából sebesen lielyet a<!u'ik a fel-
iratnak. Szerk. 

tem dísztermébe beillett volna, tekintve a tartal-
mat, beosztást s az előadás könnyüségét. melylyel 
a tárgynak legnehezebb részeit megoldotta. A hall-
gatók mély figyelem,  komoly magábaszállással kö-
vették az elvadás minden egyes phazisát, tanulva 
és buzdulva a látott remekművön. A testület az 
érdemes előadót kitüntető éljenekkel jutalmazá. " 

Ezt követte a mult ülés jegyzőkönyve é-i a 
választmány működéséről szóló é\ i jelentés felol-
vasása, melyből következő adatokkal szolgálhatok: 
Tartatott összesen 8 választmányi ülés s ezekben 
hozatott 74 határozat, csoportosítván azokat 13 fő-
tárgy körül, mint az Eötvös-alap, könyvtár, a nép-
iskolai kézimunka, az országos tanító-követség stb. 
Az országos tanítói szövetség tárgyában a jelentés 
azt mondja, hogy elszigetelt társadalmi cs politi-
kai helyzetünknél fogva  tantestület mi ez idő sze-
rint vezérszereplésre nem vállalkozhatik. inkább 
szerényen bevárja a hazai tekintélyes tanitó' ístü-
letek nyilatkozatait, semhogy oly akczióba lépjék, 
melynek utóbb megfelelni  ne legyen képes. 

A jelentés egy k legkedvesebb mozzanatát a 
királyi pár ezüstmenyegzője képezte Ugyanis a 
választmány márczius 7 én a magyarországi nép-
tanítók III. egyetemes gyűlésének végrehajtó bi-
zottsága által az összes néptanító testületekhez in-
tézett körlevele alapján 7-ik pont alatt határozta : 

a) hogy e megye területén minden állami és 
községi iskolában folyó  evi ápril 24 ét a dicsősé-
gesen uralkodó felséges  urunk és apostoli kirá-
lyunk családi ünnepe alkalmából a növendékek-
nek a király iránti hűség s a hazaszeretet eré-
nyeiről előadást tartva, az iskola méltóságához iilő 
alakban ünnepeljék meg ; 

b) a növendékek számára kiadandó „Királyi 
ünnep emlék" czimü füzetet  a választmány mind 
a négy járási kör részére 250 példányban meg-
rendeli ; 

c) a brassómegyo-i tanítótestület óhajtja a III. 
egyetemes tanitógyülés végrehajtó bizottsága által 
készítendő hódoló feliratba  felvétetését. 

A választmány terjedelmes évi jelentése he-
lyesléssel vétetett tudomásul. 

Minden járási kör köteles az elhunyt tagtár-
sak életrajzát egyik vagy másik tagja á tai kidol-
goztatni, melyek rendesen a közgyűlés alkalmával 
olvastatnak fel.  Ez alkalommal Bartha Károly fel-
olvasta Bakó Mihály és Péter Gyula tatrangi ta-
nítók é'etrajzát, — Bede Dániel Ksnyó Zsigmond 
csernátfalusi  tanítóét. Mindketten átéiezték tár-
gyuk fontosságát,  ünnepies, szónoki hangon ' tar-
tották előadásaikat. 

Másnap díszebéd tartatott a legfényesebb 
hangulat mellett Koós Ferencz első poharát Tre-
fort  Ágoston m. kir vallás és közoktatási minisz -
ter úrra, Orbán Ferencz Gönczy Pál min tanácsos 
úrra ürité, Veres Sándor Koós Fer^nczre stb. 

M ndnyájan elmondhatjuk, hogy szép, kedves 
emiékekkel váltunk el egymástól, a tanítói köz-
szellem hathatósan nyilvánult tettekben és szavak-
ban, a visszaemlékezés az órákra, melyeket együtt 
tölténk, soká, soká fog  élni keblünkben. 

Egy hallgató. 

A Kemény Zsigmond-társaság közgyűlése 
Marosvásárhely, 1878. nov. 9. 

A „Kemény [Zsigmond társaság" folyó  hó 9-
én, d. e. 10 órakor tartá meg 1. közgyűlését a 
városház tanácstermében. Az értelmiség tekintélyes 
képviselete tisztelte meg városunk ezen első szép-
irodalmi közgyűlését, melyet báró Apor Károly úr 
ő méltósága igen szép elnöki beszéddel nyitott meg. 
A tárgysorozat második számát dr. Tolnai Lajos 
titkári jelentése képezte, melyben a társaság ad-
digi működéséről emlékezett meg. Ezen jelentés-
ből kitűnt, hogy a fiatal  társaság 78 ret:des, 30 
alapító és 100-nál több pártoló taggal bir, mely 
szám időről időre remélhetőleg mind mind nagyobb 
mérvben fog  szaporodni. Az alaptőke már is 
3000 forintra  növekedett, melynek létrehozásá-
ban elnök ö méltóságának van a legnagyobb ér-
deme. Ugyancsak a titkári jelentésből értesülhetett 
a közönség gróf  Teleki Sámuel nagybecsű alapí-
tóleveléről, melyről a sajtó melegen emlékezett 
meg a nemes gróf  áldozatkész alapitványtétele al-
kalmával. Ezen titkári jelentésben lelt bemutatva 
a nov. 8 iki ülésen tartott tisztújítás és tagválasz-
tás eredménye. A niult évi tisztikar maradt meg 
az idénre is. Elnök: báró Apor Károly, alelnök Z. 
dr. Knöpíler Vilmos, titkár dr. Tolnai Lajos, m. tit-
kár : Kerekes Sámuel, pénztárnok, Watervliet Ká-
roly, ügyvéd : Dájbukát János. Megválasztattak uj 
tagoknak: K. Papp Miklós és fndali  Gyula Ko-
lozsvárról. Karácsony Márton, Molnár Zsigmond, 
Lakatos Sámuel és Petelei István Maros Vásár-
helyről.'Ugy az elröki megnyitó beszédet, mint 
a titkári jelentést a közgyűlés tetszéssel fogadta, 
s Kerekes Sámuel indítványára jegyzőkönyvre 
venni határozta. 

A tárgysorozat 3-ik . számát Szilágyi Sándor 
értekezése: — Az első alkotmányos kobzás Ez-
délyben, 1O04 ben — képezte, melyet Kovács Fe-
rencz íőesperes plébános társaságtag olvasott fel 
az ő ékes szónoki hangjával, melynek tiszta csen-
gését mindig kedvesen szokta fogadni  a hallgató 
közönség. A nagy tetszéssel fogadott  értekezés, 
valamint Hegedűs István társasági tagnak „A 



puszta kin.arási sir" czimü fenkölt  szellemű elé-
giája, ugy az elnöki beszéd, mint a titkári jelen-
tés a lársatág évkönyve és közlönye lapjain lesz-
nek a n é. olvasó közönségnek bemutatva, e he 
lyen csak azt kivánjuk még fölemlíteni,  hogy Sán-
d.or Kálmán társasági tag a szép eiegia felolvasása 
által ujabb bizonyítékát nyerte a közönség elisme-
résének. Az elnöki zárszó a jelenvoltakat a „Ke-
mény Zsigmond társaság" iránti meleg érdeklő 
désre hlván fel,  a közönség azon biztató remény-
nyel távozott, hogy egy esztendő leteltével még 
nagyobb számmal fog  megjelenni a társaság 2 ik 
közgyűlésén 

A társaság jövőre is miden hó első vasárnap 
ján rendes, minden hó harmadik szombatján szak-
bizottsági ülést fog"  tartani. 

—r.—1. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A k o r c s o l y á z ó-e g y 1 e t alakuló köz-

gyűlését a kitűzött időben nem tarthatván meg: 
az illetők tudomására hozzuk, miszerint az f.  hó 
16 án, az az vasárnnap d. u. 3 órakor fog  meg-
tartatni a már említett helyen. 

— K á i n o k r ó l irják lapunknak : A hosszú 
téli esték uaalmas óráinak elűzése czéljából, de 
leginkább a szellemi élet fejlesztése  végett ujonan 
választott községi tanítónk, Hosszú Ferencz nov. 
12-én este szép számú közönséget hívott össze a 
községi iskola helyiségébe, mely alkalommal csi-
nos beszédében találó szavakkal fejté  ki az egye-
sülésnek szükségességét s ebből kifolyólag  felszó-
lná a megjeleut hallgatókat egy „Olvasó egylet" 
felállítására  Ez indítvány a mily meglepő volt, 
ép oly hamar elfogadtatott.  Huszonhaton irák alá 
nevőket csakhamar, bebizonyítandó, hogy ők ezen 
gondolatot a mily örvendetesnek, ép oiy üdvösnek 
is tartják. Az eszme megteremtetett: „K á 1 n o k i 
O l v a s ó e g y l e t " czimén s így Káinok község 
is sorakozott azon más községekhez, melyek elis-
merik, hogy a mily szükséges az anyagi táplálék 
ép oly elkerülhetlen a szellemi! Adja Isten, hogy 
sok és még több község találhasson ily ügy bu/. 
gó férfiakra,  kik szerény, de üd/ös intézkedéseik 
által a népet fölvilágosod'is  a juttassák — Isten 
éltesse fiatal  tanítónkat s fiatalabb  egyletünket 
sokáig ! U. 

— A g y o n r u g t a a ló. Nagy Borosnyón 
a réten folyó  hó 9 én a 8 éves Csutak Mózes a 
legelőn teheneket őrzött. Nem messze lovak legel-
tek s a gyermek megakarta tériteni ezeket a falu 
felé.  Az egyik ló e közb ui a fiu  felé  rúgott s ugy 
homlokoa találta, hogy a kis fiu  elalélt Hosszabb 
idő múlva f-d  jcsudván, haza vánszorgott a faluba 
szülőihez, kiknek az esetet elbeszélvén azonnal 
orvosi ápolás alá vétetett. Az agy azonban sokkal 
inkább megsérült hogysem a gyermek túlélhette 
volna a szerencsétlen rúgást; folyó  hó 12-én meghalt. 

— D i s z u j s á g a m u r c i a i v i z k á r o 
s u l t a k j a v á r a . Párisból irják, hogy a párisi 
sajtó Lebeyt, az „Agence Havas" igazgatóját, egy 
lap szerkesztőségének elnökségével tisztelte meg, 
melyet a Hippodromban levő ünepély alkalmával 
a murciai vizkárosultak javára fognak  elárusitani. 
E iap oly térj delmü s alakú lesz, mint az „Illus-
tration" s 16 oldalból fog  állani. Legérdekesebbek 
lesznek benne az összes élő fejedelmek  és állam-
fők  kéziratainak facsimiléi.  Augier Emil, Dumas 
Sándor, V. Sardou, Jules Simon, Naquet Alfréd 
és Broglie herczeg közreműködésüket szintén meg 
ígérték Jules Simon az iskoláról, Naquet a pol-
gári házasságról és Broglie a franczia  akadémiáról 
fognak  czikket írni, mig Sardou a nataralismust 
választotta értekezése tárgyául. Got egy közle-
ményt igért meg a Comédia Francaiseről; a képek 
szintén kitűnőek lesznek, s erre nézve Meissonier, 
Duran, Doré Gusztáv, Vibert, Worms és Cabanel 
közreműködése szintén biztosítva van. A lapfejét 
Doré G. rajzolta, melyben a murcziai katasztró-
fából  e^y megható részlet van gyönyörűen kidol-
gozva. Pron kiadó a lapot 300,000 példányban 
•nyomatja. Ez egyszer megjelenő lap ára Ausztria-
Magyarország részére egy frank  50 centime A 
megrendelést Ed. Lebeyhez, az „Agence Havas" 
igazgatójához, Rue Notre-Dam des Victoires, 34. 
kell czimezni. Különben tervezik, hogy ily lapot 
állandóan adjanak ki, miből aztán egész jótékony-
sági alap fejlődhetnék  ki, mely a szegedi vagy 
murcziai szerencsétlenségekhez hasonló esetekben 
vétetnék igénybe. 

— V e r h o v a y 1 a p j a. A „Somogy" hite-
les forrásból  hallja, hogy Verhovay Gyula csaku-
gyan megindítja közelebb politikai nagy napi lapját, 
melynek kiadási költségei fedezésére  a pénz már 
nagyrészben beszerezve van. Egy Svájczban tar-
tózkodó honleány maga 10 ezer frtot  (?) adott e 
czélra, s ezenkívül a párt tagjai tetemes aláírásokat 
tettek. A lap czime „Függetlenség' lesz. 

— R e n z b e m u t a t t a a f ő v á r o s i  c i r 
c u s b a . n Chan-Yu-Ling khinai óriást é̂s nejét. 
Midőn a közönség elé lépett az uj vendég, általá-
nos volt a csodálkozás. Az óriás majdnem 9 lábat 
(2 méter 35 cm.) megütő alak, sajátságos nemzeti 
öltönyben, kék tógában és csúcsos kalapban, a 
felesége  mellette törpének mondható. Majdnem ké-
telkedtek az óriás valódiságában. Azonban Chan-
Yu-Ling csakugyan hamisítatlan a szó legteljesebb 
értelmében. Teste arányos. A fej,  különösen az 

aicz rendkivüli mértékű. A nő kicsi, alig 4 láb 
magas, de azért elég erőteljes testalkatú. Az óriás 
született China Sauton tartományban, mely északra 
Szibériához közel esik. Kora 33 év és a tatár-
mandzsu fajhoz  tartozik. A t. közönség kívánságát 
kielégítendő, Renz a chinaiakat a közönség közzé 
vezetteté, hol az hatalmas tenyerével jobbra-balra 
parolákat osztogatott, melyből Edelsheim Gyulai 
bárónak is jutott egy kiváló. 

— A s z ü z d o h á n y . Egy gyöngyösi fináticz 
nemrég megszag- lta, hogy a Czinkota melletti 
szentmihályi pusztán egy gazdasági hivatalnok-
nál nagy mennyiségű szűz dohány van felhalmozva. 
A mult hét egyik napján megjelent a fináncz  a 
a pusztán, hogy végezze hivatalos teendőjét. Mint a 
„N. P. Journal" beszéli, a kasznárné asszony sze-
rény házának épen ekkor igen előkelő vendége 
volt, a királyné t. i. a ki az egyik szóbába vissza-
vonulva, épen a vadászacra öltözködött. A szent-
mihályi pusztán volt ugyanis ez nap a rókavadá-
szok gyűlő helye. A fináncz  megérkezvén, meg-
kezdte a házmotozást ; nem ismert irgalmut; meg-
kezdte az első szobával, a hol talált is néhány 
piros levelet. Feltűnt azonban neki, hogy a másik 
szoba ajtaja zárva van. Bizonyosan ott van a na-
gyobb készlet, fel  kell nyitni! A kasznárné azon-
ban tiltakozott, mondván, hogy ott ő felsége  öltöz-
ködik, de a fináncz  nem akart hitelt adni szavának. 
Az asszony végre oda állt a gyanús ajtó elé, s 
kijelenté, hogy a mig ő él, addig a fináncz  oda 
be nem megy. A szóváltás javában folyt,  midőn 
egyszerre megnyílik az ajtó, s kilépett a szobából 
a királyné. Ekkorra felöltözött  s indult a vadá-
szatra. Ugylátszott, hogy az esetből nem vett észre 
semmit. A királyné öltöző szobájában azonban a 
fináncz  80 font  szüzdohányt talált, melyet el is 
kobozott. A kasznárné most avval fenyegeti, 
kogy bepanaszolja a királynénál. 

— T ö r ö k f a n a t i s m u s .  Achmed efFendi 
Konstantinápolyban jó pénzért közbenjárt egy an-
gol missionárius érdekében, hogy ez a bibliát tö-
rökre fordíthassa.  E miatt Achmedet elitélték. A 
porta Achmed efFendi  ellen hozott ítéletet a török 
alkotmány n . czikkével akarja igazolni. Az 1876. 
deczamber 23-iki alkotmány erre vonatkozó § sa 
így szól : „Az izlam és államvallás. Ez alapelv 
teljes tekintetbe vétele mellett az állam védi minden, 
a birodalomban elismert vallás gyakorlatát 
oly föltétel  mellett, ha ez által közrend és közér-
zület nem sértetik meg." A magas porta véle 
ménye szerint Achmed effendi  az által, hogy egy 
hitetlennek egy keresztyén könyvnek töröknyelvre 
való fordításánál  segédkezet nyújtott, a közrendet 
oly veszedelmesen megzavarta, hogy e nagy bűné-
ért csak a halál, vagy az é'.et hossziglani börtön 
lehet a megfelelő  büntetés. 

— E l f o g o t t  c s a l ó . A főváros  előkelő kö-
reit, különösen a képviselőket, egy furfangos  csaló 
működése régóta izgatottságban tartja. A körmön 
font  gazember valamely előkelőbb képviselő vagy 
nagy birtokos levelével állított be valamely ismer-
tebb egyéniséghez, mely levélnek örökös refraineje 
az volt: 100, 50 vagy több frtra  van az illetőnek 
szüksége. Igy már többeket lefőzött  az illető; de 
tegnapelőtt megjárta nagyon Gróf  Károlyi Tibor-
hoz személyesen állított be. A gróf  baráti viszony 
ban állott az illetővel, a kinek nevében a csaló 
pénzt kért tőle, különben is tudomással bírván a 
csaló maneuvre-jeiről, várakozásra kérte öt, mialatt 
konstáblerért küldött. A rendőr által aztán letar-
toztattatta az ügyes gazembert, kiben e rendőr-
ség Ung-megye egyik tekintélyes családjának iva-
dékát, Banovics Emilt ismerte fal.  Az illető az 
összes bűnjelekkel együtt haladéktalanul átszol-
gáltatott a királyi ügyészségnek. 

— A h a l o t t f ö l ö t t i  v i r a s z t á s or-
szágszerte divatban lévén, e szokásnak hiven hó-
doltak Borsod egyik falujában  is ; itt egy módos 
ember felesége  feküdvén  a ravatalon, a rokonok 
el nem mulasztották ama végső tiszteletet meg-
adni. Kártyát kerítve, durnyizáshoz láttalj, mi is 
elég alkalmat nyújtott a szórakozás élénkké téte 
lére. Egyszerre az ajtó megnyílik azon belép egy 
alak halotti szemfödélbe  burkolva. Szemölc, szá 
jok megállt. Az alak pedig ily dorgatoriumot inté-
zett hozzájok : „Hát ti itt isztok, kártyáztok s en-
gem magamra hagytok ?" Ezzel nagyot sóhajt, 
összekulcsolja kezeit s meredten a földhöz  szö-
gezve megállapodott. Embereinkben megfagyott  a 
vér, kukkanni sem mertek s nyugodt önmegadás-
sal várták a történendőket. Próbára tették egymás 
türelmét, de mégis a leple-burkolt alak unta meg 
előbb a dicsőséget, ajtót nyitva, a mint jött, távo-
zott. Másnapra kelve elég bátorságot vőnek ma-
guknak hogy a halottas szobába betekintsenek. A 
ravatal teljes rendben, a halotton az életnek lcg- ' 
kisebb jele sem észleltetett. A temetés alatt miről 
sem folyt  a beszéd, mint az éjjel végbement je-
lenetről. Képzelhetni, mily rémületet, mily megle-
petést szült az eset a falu  népében. De még na-
gyobb rémület és meglepetés vön erőt az özvegy-
gyé lett hitvesen, a mint a padon járt cseléd azon 
hírt hozta, hogy onnan a kukoricza-koszoruk mind 
eltűntek. 

— E g y k ü l|ö n ö 3 m e n h e l y e t fognak 
legközelebb Lintorfban  megnyitni: az előkelőbb 
iszákosok asylumát. E menház egy pompás erdő 
szélén, nagy kiterjedésű telken áll. Epitési költsé-
gei szintén adakozás, s kamat pélküli kölcsön n e l-

fedeztettek.  Berendezése lehetőleg kényelmes ; van 
benne nagy étterem zongorával, billiardasztal, van 
olvasóterem, az épület körül szép park stb. Az 
intézetben a szellemi foglalkozásról  nemcsak egy 
gazdag könyvtár, hanem rendszeres felolvasások 
által is gondoskodni fognak.  Az intézetben csak 
önként jelentkezőket fognak  felvenni,  hogy rend-
szerint egy-egy évet töltsenek ott. A tartozási 
költség 100—150 mark Ezen intézet Németország-
ban az első, de a német lap, mely e közleményt 
hozza, teljes reménységét fejezi  ki az iránt, 
hogy nemsokára több ilyen intézet is fog  kelet-
kezni, mert nagy szükség van rá. Már eddig is jó 
előre 135-en jelentkeztek felvételre,  pedig még a 
megnyitás messze van. 

Felelős szerkesztő: Mállk József. 

Kiadótulajdonos: Hernsteiu Márk. 

TUTSEK E . 
temetkezési intézete Brassóban 

(felső  nagy-utcia 484 szám) 

ajánlja dúsan ellátott raktárát a nagyérdemű kö 
zünség figyelmébe.  — Raktárban tart a legjobb 
gyártmányú 

é r c z k o p o r s ó k a t 
a legelső kizárólag engedélyezett bécsi gyárból 
valamint minden fajta  saját gyártmányú 

f a k o p o r s ő k a t 
is, úgyszintén minden 

ii t e m e t k e z é s h e z cs gyászolók részére 
szükséglendő czikkeket dús választékban a legju-
tányosabb árak mellett. 

Elvállal miudi'.u rendű egész kiállilásokat is 
a legolcsóbb osztálytól a legfényesebbig  jutányosán 
szabott ár melleit. 

Az intézet saját díszes- 2— 0 
H A L O T T I K O O S I -

val is rendelkezik, mit kívánatra vidékre is kiad. 

Sz. 3137. közig. 

~ 1879. 

H i r ( l e t m é n y . 
A sepsi-szentgyörgyi városi tanács részéről 

ezennel közhírré tétetik, hogy a város tulajdonát 
képező DACZÓ-féle  telken levő rozzant csűr, szín 
és töiökbuza-lcas farészei,  — úgyszintén a három 
zsellérház folyó  évi novemberhó IG án délutáni 3 
óraiíov készpénz fizetés  mellett árverezés utján a 
legtöbbet Ígérőnek cl fognak  adatni. 

Sepsi-Szentgyörgyön, 1879. november 9-én 
A városi tanácstól 

Császár Bálint, 
l o polgármester. 

Sz. 7871. Háromszékmegye alispánjától. 

Pályázati hirdetés. 
Törvényhatósági központi iktató Könczei Bé-

la az árapataki csoportban körjegyzővé lett vá-
lasztásával hivataláról lemondván, a mltsg. főispán 
urnák 858. idei szám alatt tett intézkedése szerint, 
ezen hivatai betöltésére pályázat hirdettetik. Pá-
lyázó köteles bebizonyítani kifogástalan  erkölcsi 
életét és megyei illetékenységét s ha netalán ha-
sonló hivatalt viselt volna, — azt kellő okmányok-
kal tanúsítani. 

Pályázati határidő november 30-ika, mely 
idő alatt' a folyamodás  közvetlen ő méltóságához 
lesz beadandó. 

Kelt S.-Szentgyörgyön 1879 nov. 7-én. 
FORRÓ FERENCZ, 

alispán. 

f i i  Z E L A D Á S . 
M 11 A Csiki-utczában 372. házszám alatti 
| | L J | telek két lakházznl, veteményes és gyfl-
|S p íviölcsns kerttel egészben vagy részben 
11 jg| szabad kézből előnyös feltételek  mellett 

l g 11 eladó. — Ez iránt tudakozódhatni a szer-


