Szerkesztőségi iroda:
Brarnai utcza 60. sz alatt,
hová a lap szellemi részét
illető közlemények
küldendők.

Kiadó-hivatal:
Po 11A k M ó r könyvnyomdája, hová a hirdetések éa
előfizetési pénzek bérmentesen intézend&'k.

NEMERE
Politikai, társadalmi) szépirodalmi és közgazdászati lap,

Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer:

szerdán és szombaton
Előfizetési feltételek:
helybon hizhozhordva vagy
vidékre postin kllldve:
Egész év . . 6 ft. — kr.
Fél év . . . . 3 ft. — kr.
Negyed év . . 1 ft. 50 kr-

Hirdetmények

dija:

3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.

Nyllttér sora 15 kr.

a haromszéki „ H á z i i p a r - e g y l e t "
és kisérendjük a jövőben s a mennyire
gek ellen,
melyeket az
oroszok s az ezek hivatalos
által tük a múltban
A „Nemere" eredeti
és a távirata.
s.-sztgyörgyi
„önkéntes
tűzoltó-egylet"
közlönye.
rajtunk áll,
támogatandjuk is a kiirthatatlan életerőFeladatott Budapesten aug. 27-én d. e. 11 ó. 10 p.
Érkezett d. e. 11 óra 55 perek.

A párisi „Temps" szerint Szulejman pasa e l f o g l a l t a d S i p k a s z o r o s t — az o r o s z o k a t
r o p p a n t v e s z t e s é g g e l k i v e r t e e szorosból, 15
á g y ú t e l v e t t tölílk — üldözi s m á r Gabrovánai verekszik.
f eladatott Budapesten aug. 27-én d. e II <5. 50 p.
Érkezett d. u. 1 óra 15 perc.

A S i p k a - s z o r o s 5 n a p i borzasztó h a r c z
u t á n b e v é v e . A z orosz o t t a n i f ő p a r a n c s n o k
elesett. H a r m i n c e z e r orosz a t r ó n ö r ö k ö s v e z é n y l e t e alatt m e g v e r e t e t t . A t r ó n ö r ö k ö s b e k e r i t v e s tízezer m u s z k a elesett, 15 á g y ú elfoglaltatott. A törökök az egész vonalon

támadnak s győznek.

Egy nemzet csalódásai.

ielbujtogatott bolgárok követtek el a védtelen
egyéneken s Andrássy gróf nemcsak hogy egyetlenegy lépést sem tesz ezen századunkat meggyalázó barbarismus meggátlása ügyében, hanem
akkor, midőn néhány muszka hóhér a cserkeszek kezeibe kerülve méltó büntetését elnyerte,
még megparancsolja követének, hogy erélyesen
tiltakozzék a törökökök kegyetlensége ellen, —
D e még ezzel nincs vége a csalódásoknak.
Csak néhány nappal ezelőtt fejeztük ki reményünk és várakozásunkat, hogy az angol befolyás ellensúlyozni fogja Bécsben a német sugdosásokat s a muszkabujtogatásokat, de itt is
csalódtunk. Az angol-magyar szövetség nem létesült. Az ischli találkozás után az angol parlament azon végszóval záratott be, hogy semlegességét mint eddig, ezután is szigorún megtartja.
Igy csalódott a magyar nemzet minden reményében s senki sem csodálhatja, ba mindenki
irányában bizalmatlanná lett, midőn látja, hogy
saját uralkodója is egy oly nemzettel rokonszenvez, mely európai önálló uralomra tör.
Azonban jó előre-megmondhatjuk Andrássynak, h o g y igen szépen köszönjük, ha Oroszországgal s különösen Németországgal fentartja
a barátságos viszonyt de ha bármikor ezen barátságért a monerchia érdekeit feláldozza, nemcsak hogy mindenki nertr magyarnak tartja, de
a világtörténetben is mint Ausztria Magyarország
sírásója fog szerepelni ; a ha valamit Törökország elle.nébeti bármi indokból Oroszország javára igyekszik tenni: figyelmeztetjük, hogy jöhet oly pillanat, midőn a magyar nemzet nem
fogja kérdezgetni külügyminiszterétől, hogy mikor látja a monarchia erdekeit veszélyeztetve.*)

A legutóbbi idők megtanították a magyar
nemzetet arra, hogy legyen bár vágyainak, kő
veteléseinek alapja jog és igazság, szolgáljanak
azok bár a monarchia javára : mégsem teljesíttetnek. ^Mindazáltal e sok csalódás elkeserítette
ugyan a hazafiúi szivet, de annyira megtörni,
hogy a nemzet egészen elhallgasson, hogy n é mán tűrjön — nem volt képes.
Azt hittük, hogy midőn az orosz cár megindította hadait, D e r b y lord sürgönye módjára
kormányunk is szemébe mondja Oroszországnak, hogy nem Európa megbízását teljesiti, hanem rabló-hadjáratot üz. Csalódtunk!
Reméltük, hogy midőn az orosz sereg Romániába ment, kormányunk legalább egy figyelő
hadtestet fog felállítani Erdély határára. Csalódtunk !
Azt gondoltuk, hogy kormányunk tiltakozni
fog, midőn a dunai hajózás beszüntetése által
kereskedelmünkön talán orvosolhatatlan sebet
(Vége)
ütöttek ; de csalódtunk !
Tehát az orosz törekvésekből hazánkra s az osz„ Azt hittük, midőn a törökök oly kétségbe- trák birodalomra háruló veszély elhárításának sikeres
ejtő helyzetbe jutottak az oroszok balkáni győ- módja nem a cár szavatartásának élhetetlen lesegetézelmei miatt, hogy kormányunk akár békeaján- sében, nem a béketárgyalások zene-zuuás fináléjánál
latokkal, akár hadsereggel könnyitend a porta található fel, hanem abban s egyedül csak is abban,
bogy amig nem késő, kezet fogjunk a törökkel, mihelyzetén. Csalódtunk !
szerint az orosz támadás győzelmes visszautasításával
Az oláh sereg' tényleges működésekor vár- az ottoman birodalomnak épsége és függetlensége ÍB
tuk, hogy kormányunk közbe fog lépni. Csa- megóvassék a az orosz hatalmi terjeszkedés minden
alakban meggátoltassék.
lódtunk !
Ha ezt nem tesszük, ha az oroszt a jelen háboSzerbia akciója esetén biztosra vettük, hogy
monarchiánk a porta érdekében fegyvert ragad, rúból győzelmesen kilépni engedjük : a cár akár tartja
szavát, akár nem, mindenesetre mint a pánszlávizmus
azonban erre is kimondhatjuk már, hogy csa- győzelmes vezére foglal állást a történelem piedestállódtunk, miután Szerbia csak alkalmas pillana- ján ; a világuralmi szláv aspirációk a cárizmus körül
tot vár, hogy megtámadhassa a török határt.
összpontosulandnak, az lesz a csillag, mely utjokst
Bár jól tudom, hogy a már félig elfeledett vezérlendi, az lesz a Messiás, melynek hívását lesik,
események felújításával csak még jobban elke- istenük, akit imádnak, uruk, ki nekik parancsol és ők
az uruknak engedelmes szolgáik; és a pánszlávizmus
serítem az érző sziveket, de még sem hallgathapanslavo-carizmusBá evolválódik.
totn el e fájdalmas csalódásokat, mert a magyar
De ha a pánszláv zászlóit lobogtató cárt győzenemzet még nem töretett meg, még van szava lem nélkül küldjük haza, Dsengisz Kháni röptének
s még tud tenni, ha kell
szárnya lesz szegve, a varázs törve lesz, s a pauszláv
aspirációk elveszítik fullánkjukat. A szlávok látni fogAzonban ez még nem minden csalódás!
ják, hogy nem jó dolog maguknak bálványt faragni,
Az ország egyes részeiből m é g most is fel- miszerint a szabadság istene helyett azt imádják. A
hangzanak a nemzet követelései, hogy az orosz támasz gyarlónak bizonyulván, mint bontott kéve hull
kegyetlenségek szüntettessenek meg. S íme mily Bzerte ami reá támaszkodott. A különféle szláv nem
szépen hangzik ezzel egyidejűleg Andrássynak zetek nem a cárizmus kultusában, mely csak russifikációra s vele a szolgaság béklyóiba és ezzel a pálinama parancsa, mely szerint a konstantinápolyi kás nyomor és brutálitás atomjára vezet, hanem saját
nagykövetnek csatlakoznia kell a porosz követ- nemzeti individuálitáBaik fentartásában, emelésében,
hez, ki panaszt emelt a portánál a törökök ál- saját nemzeti önérzetük Veszta-tüzének ápolásában
tal az orosz foglyokon elkövetett cmbertelensé- fogják üdvöket keresni. Ez az ut az, mely a szabadságnak megszerzésére vezet, ahol még nincs, megtargek miatt. Valóban elgondolhatja Andrássy gróf, tásra, fejlesztésre, ahol már van. Es mi magyarok
hogy a magyar nemzetnek mily nagy öröme őket mindannyiakat eZen az uton barátilag (livözólend
lehet, midőn saját külügyérét látja ott, hol a jök és meleg rokonszenvvel kisérendjilk, miként kisérnőket megbecstelenítő, aggokat a csecsemőket
gyilkoló kozákgk vannak.
») A legalkotmányosabb király, Andrássy gráf, a nemzet
A civilizáció lépcsőjén haladó magyarnem- érdekei ellen nem fognak intézkedni. Andrássy gróf szép múltja
kétaégbevonhatlan hazafisága— kormányunk kipróbált hazafiaága
•Át felhívja külföldi képviselőjét, hogy tiltakozkereskedik arról, hogy a magyar érdekek kellően megvédve lennék azon tényeknek. bebizonyított kegyetlensé- nek.
S z e r k.

Kossuth Lajos levele.

nek minden lüktetését ama bámulatos szláv „élöszobornnk", melynek nemzeti önérzetét sem üldöztetés, sem
csáb sem a hosszas szenvedés tengerárja nem törhette
meg.
Valóban, ba valaha helyzet világos volt, a mostani az
A török megértette az időnek jeleit. Alkotmányt
adott birodalma minden népeinek faj-, nyelv-, valláskülönbség nélküli jogegyenlőség alapján. Felvilágosodott államférfiéi hozzáfogtak, hogy a multak sirjába
temessék azon exclusivitási kinövéseket, melyeket a
hóditások rég elmúlt korszaka fűzött az alapelveiben
oly egyszerű, oly erkölcsileg tiszta s a civilizációnak
semmikép útjában nem álló mohamedanismushoz. A
minden oroszok cárja közbevetette fegyvereit, hogy a
török ne valósithassa a szabadságot. Mert félt, hogy ha
tpég a török félhold is a szabadság napjáuak fénycsomójál tükrözi vissza ; , annak fénye behat saját szolga-birodalmának sötétségébe, amint behatott a magyar jobbí^y
felszabadítás fénysugara az orosz rabszolgaság éjjelébe.
Hat félre azokkal a szabadsággátló fegyverekkel, melyek autonomia cime alatt orosz mintáta, orosz nyelven készítenek kényszeringot a bolgároknak.
Az osztrák-magyar kormánynak tisztában kell az
iránt lenni, hogy mit lehet még a török kormánytól
jogosan, méltányosan kívánni keresztény alattvalóinak
érdekében anélkül, hogy az ottomán birodalom állami
életképessége aláásatnék. Siessen ez iránt egyetértésre
jutni a török kormánynyal. A dolog uem lesz nehéz,
mert megvan a portánál az értelem is, a jóakarat is.
Ez egyetértés alapján kössön szövetséget a törökökkel
az orosz támadás visszautasítására, mely következéseiben hazánkat is, az osztrák birodalmat is irtózatos veBzélylyel tenyegeti. E szövetséggel kezében mondja azt
az orosznak : im a török igazságot szolgáltatott népeinek ; ha mégis folytatuád a háborút, ennek más értelme nem lehetne, mint az, hogy hatalmadat akurod
kiterjeszteni. Ezt én saját monarchiám életérdefe-Jt^k
tekintetéből nem engedhetem s el is vagyok I •—•
nem engedni. Hát legyen vége a vérontásnak. : > .
Es vége lenne. Az orosz nem fogná magát annak tekinteni, hogy mig szemben vele a török oroszlán áll, háta megott az osztrák-magyar haderő foglaljon állást éa útját vágja. A haza B a monarchia valószínűleg kardcsapás nélkül, mindeaesetre aránylag kevés áldozattal meg volna mentve, az áldozat jobbadán
egy tekintélyes haderőnek összpontosítására szoritkozandván, természetesen a Duna körül és Erdélyben,
nem pedig amott Dalmáciában B a horvát határőrvidéken, ami oly nevetséges volna, ha oly igen gyanús
nem volna. S a haza és a monarchia megmentésével
kapcsolatban egyszersmind elég tétetnék a humanitás
követelményeinek, mert az mégis CBak rettenetes dolog, hogy a XIX. században irtó háború viseltessék,
mely borzalmakban még a XIII. század tatárjárásán
is tulteszsn, és gondoskodva volna a keleti keresztény
népek jobb sorsáról is anélkül, hogy a török birodalom épsége, függetlensége megcsorbittatnék vagy állami méltósága megsértetnék; oly eredmények, melyek a csak igy, de igy teljes sikerrel biztositható
monarchiánk súlyát, tekintélyét, fényét, dicsőségé'
nagy mérvben növelnék.
Politikai irányt akartam jelölni, nem végrehajtási
részleteket. Arról megvagyok győződve, hogy hazánkról s a monarchiáról csak ily irányt tartó politikával
lehet a fenyegető veszélyt elhárítani.
Es az bizonyos, hogy ily irányban a kormány
pártkülönbség nélkül az egész magyar nemzet lelkesült áldozatkészségére a legbiztosabban számíthat.
Hát miért nem siet azt felhasználni? Ritkán adatik kormánynak ily szerencse. Miért nem veszi hasznát? Gróf Andrássy Gyulának nagy, maradandó dicsőségre nyújtanak alkalmat a körülmények. Hazájának,
a birodalomnak, az uralkodó ház jövendőjének megmentőjévé lehet, ht az alkalom intését fel tudja fogni.
Sírásójává lesz, ha vagy nem tudja, vagy nem meri.
Mi akadályozza, hogy merje ?
A poröszt hallom emlegettetni. Igen, tiz év előtt
a közösügyes alkuba ijesztgették be a nemzetet az
oroszszal, most meg az orosz karjaiba ijesztgetik bele
a poroszszal.
En nem tagadom a berlini kabinet oroszos hajlamait. Része van ebben Vilmos császár személyiségének, mely a berlini politikában kétségtelenül nagy
eulylysl bír s van része azon fonák positiónak is, melybe Elszasz-Lotharingia elfoglalásával bonyolódott s
melynek feszélyező befolyása pillanatilag még azon
magaBabb tekintetet is háttérbe látszik szorítani, ma.
lyet a német birodalomnak mint jelenben Európa első
hatalmának sohasem kellene Bzem elől téveszteni s
mely abból áll, hogy az orosz hatalomnak minden további növekedése okvetlenül kompromittálja a német

birodalom priraátusi állását Európában ; véganalysisben
pedig logikai kényszerűséggel (mely ellen személyes
hajlamok hiában küzdenek) a német és szláv faj közt
egy oly irtózatos össeiltközésre kell hogy vezessen, a
miniit még tán sohasem látott a világ. Róma és Carthagó egymás mellett soká meg nem állhat.
De bár minők legyenek is a röppenő perc feszélyező hatása alatt a berlini kabinet hajlamai, azok
odáig nem mehetnek, hogy az oroszt patronusává fogadja maga pedig kliensévé szegődjék. S végre is a
német császári politikának a német fejedelmekkel s a
német nemzettel is számolnia kell, s amazok közt és
ennek soraiban bizony még vannak akik emlékeznek,
hogy mit jelent az orosz patronátus, az orosz kliens
Németországnak, és akik erre emlékeznek, bizonnyal
emlékeztetnék a berlini kabinetet, hogy a német vér
Németországé s nem az oroszé.
Engem a történelem logikájának azon ismerete,
melyet ősz fejemnek a komoly tanulmány ós szenvedések közt gyűjtött tapasztalás szereztek meg, afelől
biztossá teszen, hogy a német császár adhat az osztrák császárnak oroszos sympathiák által sugallott tanácsokat ; de bárminő politikát kövessen is a bécsi
kabinet a keleti kérdésben, emiatt ugyan a német birodalom az osztrák-magyar monarchiának háborút
izenni sohasem fog.
Én a poroszszali ijesztgetést egyszerűen fogásnak
nyilatkoztatom azon kamarilla részéről, mely oda működik s fájdalom hatással működik, hogy a bécsi kabinet ép azt tegye most a török birodalom vesztére
törő orosz törekvésekkel szemben, amit tett a Lengyelország vesztére irányzott orosz törekvésekkel szemben,
t. i., hogy szegődjék az orosznak osztályos cinkosává
a rablásban, ahelyett, hogy a törökkel kezet fogna,
mint kellett volna a lengyellel kezet fognia, hogy a
rablást meggátolja.
Ez a veszély az, melyet mint egy halálmadárt
látok kiterjesztett szárnyakkal lebegni hazám felett s
azért a honszeretet ösztönöz, hogy erről még emlékezetbe hozzak némelyeket, kapcsolatban egy pár szerény figyelmeztetéssel a nemzeti közvélemény megindult nyilatkozatait illetőleg.
Ezt tisztelt képviselő ur engedelmével egy második levelemben fogom elmondani. — Addig is fogadja
tiszteletem nyilvánítását s barátságos üdvözletemet.
Kossuth Lajos.

A harctérről.
A törökök konstantinápolyi hirek szerint elfoglalták a Sipka-szorost.
A semleges hatalmak francia lapok hirei szerint
elhatározták a hadviselők kívánatára közbelépni. Az
ázsiai muszka sereg 20,000-re fog szaporittatni.
A muszkák Eski-Dj urna mellett több napi ütközetekben a Jastarból Popkőig terjedő egész vonalon
tá
-jk. A törökök kétszer visazaiizettek s kétszer
fi c . .JK vissza a papkői magaslatokat. Pénteken délben volt az utolsó ütközet és a magaslatok a törökök
kezeiben maradtak.
A görög kormány biztosította a portát az iránt,
mintha ö Thes&aliában levő fegyveres rablóbandákkal
érintkezésben állana.
A törökök mindenütt győznek.
Az oláh hadsereg visszavonatik Bulgáriából, minthogy Miklós nagyherceg Románia önálló kooperáciojába nem egyezik bele. Az oláh hadsereg teljos lefegyvci-ezietését követeli.
Konstantinápolyi hirek szerint Rassin basa hadoeztálya egyesült Szulejman basa seregével. Ozmán
b::»a hadserege naponkint erősítést nyer a fővárosból.
A Voronzov-féle 10 muszka hadtest, mely a bulgáriai hadsereg erősbitésére Brailáig ment, hirtelen
parancsot kapott a visszavonulásra. A mobilizált muszka
njnbb csapatok közül egy sem érkezett román területre, oka, hogy vasúton — azok tábori készletek
szállításával levén elfoglalva — nem szállíthatók —
igy a csapatok gyalog teszik meg a nagy utat.
* Nachtnebel és Zoller arzenali Írnokok
Bi'csben elfogattak, mert az orosz követségnek
nz Uchatius-ágyuk gyártásáról okmányokat. akartak eladni.

Ének, vagyis dal.
A mostsni európai körülmények között ugy hiszem, hogy majd minden értelmes ember kisebb vagy
nagyobb mértékben izgatva vau. Várva várja kiki a
hírlapokat s örömsugárzó képpel olvassa, ha az orosz
barbárok vereséget szenvednek. Ezen szempontból kiindulva hiszem, hogy egy-egy a tisztelt olvasók közül
gondolni fogja: „Mit akar ez az omber az énekével?
Most, mikor egész Európa szemét, fü^t a Duna torkolatához és Bulgáriára szegzi, inostcnkar a dalolásról szólani ? furcsa gondolat ; talán valami lelte ? I"
Nein, t. olvasó I semmi btijom sincsen, hanem a legkomorabb dolgok között is történnek némelykor oly
esetek, melynek az elfogulatlan nézőnek vagy hallgatónak nevető izmait tevékenységbe hozzák ; ha tehát most
nz énekről vagy dalról akarok szólani, nem én vagyok
az oka, hanem a muszka cár. Egy pár nappal ezelőtt
nzt olvastam, liogy az orosz cár egész sergét egy harci
dalra tauittatja s ezzel reméli, hogy a törököt megveri és Konstantinápolyba fog jutni. A cár e különös
eszméje oly hatással volt reám, hogy hahotába törtem
ki; de hogy jóízűen kinevethessem magamat, felkeltem
íróasztalomtól, a kertbe mentem, sétáltam és nevettem. A novetés közben utolért a prüsszenés, erre jött

a köhögés s a megerőltetés után egy pár köny. MiAz o ' r o s z o k h a r c i dala.
nekutánna a természetnek ezen jótékony megrázkódáSándor cár ékes rigmust osztatott ki hadserege
sából helyrejöttem, a szomszédkertből megszólala egy között, amely prózában visszaadva ilyformán hangzik:
női bang és mondá:
Induló.
„Adja isten jó egészségére, édes bácsi!"
Testvérek ébredjetek I a pillanat elérkezett. A
„Köszönöm édes húgom", feleltem én.
„De bácsi, ugyan egészségeset prüsszene," mon- cár vezet benneteket Cár-Grád (Konstantinápoly) felé.
Az igazság müve megkezdetett, orosz nép, állj kédá az asszonyka.
„Nem tehetek azért édes búgom, a muszka cár szen I Testvérek, bátorság 1 Sokan elesnek bár, hanem
aki közülünk elesik, ezeredmagával fog felkelni az eloka", volt a rövid vála°z.
Erre tovább sétáltam ós nevettem, de egyszer esettek helyébe, hogy a sanyargatás napjainak bűneivel
végezzen. Tertvérek imádkozzatok! Minden,az isazt vettem észre, hogy a hugocskám a deszkahasadékok között szemeit kémszemlére küldötte, talán hogy tentől jő. Az istennel menjetek előre bátran I O a ti
lássa, vájjon a házi sapka alatt tisztában van-e a do- révpartotok, ő a ti fentartótok, minthogy titeket ő velog, vagy nem. Ez még inkább nevettetett engemet. zet diadalra. Testvérek reméljetek I Dicsőséges ut áll
Hogy miféle meggyőződést szerzett magának, azt nem előttetek nyitva Cár-Grád felé. Uralkodótok veletek
tudom, de annyit hallottam, hogy a kerttől visszahú- együtt indul (és szalad vissza) s Oroszország vállain
zódott, a karós fuszulykát leszedte s ezzel a kertből visz benneteket.
Az igaz, hogy itt prózában és rövid kivonatban
eltávozott. Gondolám magamban, a biblia azt mondja
ugyan: „Boldogok akik nem látnak és mégis hisznek, van adva a költeménynek veleje, mégis véleményünket
valami
mert övék a menyország", de én azt mondom: „Bol- elmondhatjuk róla. Az egész költeményen
dogabbak akik látnak és nem hisznek, mert azokat nyomasztó .hangulat uralkodik, mégis észlelhető benne
a
jezsuitái
áhitatoskodás.
Az
egészben
két
uralkodó
nem lehet olyan könnyen az orroknál húzni "
eszme van : az isten s a cár. Ugy látszik, hogy a peNo de menjünk a dolog velejére.
gasus a költőt, mikor fel akart ülni, ugy megrúgta,
Gondoljon magának a t. olvasó két ellenfélt szem- hogy hasra esett, ezért oly beteges hangulatu a költeben, egyiknek van százezer embere s a másiknak is mény. A castaliai forrást s a hypocraeuet sem kóstolannyi, tehát egyiknek van száz ágyuja s a má- hatta meg, mert a lelkesités is csak nulla.
siknak sem kevesebb. Az első csatarendbe áll 27,778
Vegyük már most részletesen a költeménynek
gyalog, ugyanannyi a második és harmadik csatarendben is. Az első csatarendnek az egyik szárnyán áll prózai velejét.
A költemény hát egy induló, — igen, de melyik
4166 lovas, a másikon is annyi, épen annyi van a tartalékban is ; a száz ágyúból hasonlóképen 30 tarta- ütenyből ? A koplalásból vagy vereségből ?
Azt
mondja: „ T e s t v é r e k , é b r e d j e t e k ! ,
lékban marad. Már most kezdődik a harc; a két részről 140 ágyú bömböl, 18,000 csatár pattogtat, a kür- — A testvéri megszóllitás valami uj divat, mert eztösök adják a jeleket, 64 trombitás fújja a lovasságnál előtt az orosz katonát ritkán szólították másképen
a riadót. A lovasság összekap, a kardok csattognak, a mint: „Ti durák" (te ostoba) vagy „Ti korohom dulovak nyerítenek, a föld reng, a legények buzdítják rák." (te körödöncs körül ostoba) Mi az ébredést illeti,
egymást. -Az első csatarend felváltatik, lesz harmadik; az maradjon el. Folytatja tovább: „A pillanat elérkea töltéses szekerük jőnek elé s ellátják a legénységet zett, a cár vezet benneteket Cár-Grád (szórói-szóra
töltéssel, az ellőtt ágyuk helyett mások mennek elé ; forditva csáBzár vár) felé. Szerencsés utat hol török
ez igy megy némelykor 10—12 óráig is. Már most azt nincsen. Mondja továbbá: Az igazság (i betű nélkül
kérdem : kinek jut ily zavar közt eszébe a harci dal ? mondva) müve megkezdetett, orosz nép állj készen —
de ki hallja a dalt ? Mikor 140 ágyú megszólal, az minden gazságra. Ezután felkiált: „Testvérek bátorság."
olyan hangversenyt fú, hogy az ember inkább halleat, De ha nincs, mivel potoljuk ? Felelet, vutkival. Folymintsem énekel. Hát nem méltán nevettem-e a cár öt- tatja tovább : „Sokan elvesznek bár, (nem nagy viletén ? Azonban a dal egy igen szép adománya a ter- gasztalás) hanem a ki közülünk állásán elesik, ezred
mészetnek, s azt hiszem, hogy egy csinos dal minden magával fog felkelni az elesettek helyébe, (ehez vastag
embernek tetszeni fog; magjegyzendő, hogy én nem orthodox hit kell, hogy a sanyargatás napjainak bűegy olyan dalt értek, mely az ajtónyikorgáshoz ha- neivel végezzen." Ha azt hiszik, hogy egy elesett kasonlít. Es mily tisztán lehet egy dalban az érzelme- tona helyett ezer fog feltámadni, akkor legcélszerűbb
ket kifejezni! Igy szokásban volt az ős népeknél a volna, ha egyik a másikat agyonlőné vagy agyonverné,
csatadal ; igen, de akkor lehetett hallani, mert paizs, hiszen úgyis ezredmagával támad fel, s aztán nem
páncél, kard, lándzsa, dárda, buzogány stb. nem csi- lenne szükség azon katonafogdosás, mit most Pétersnáltak olyan lármát, mint a mostani fegyverek, továbbá burgba végrehajtanak. Ha a napok oly sanyarúk, ki
az akkori harcosok a nemzeteknek polgáraiból állot- az oka ? Felelet: a cár, tessék hát a seregnek a cár
tak, de nem zsoldosokból ; ezeket az értelmes embe- bűneivel végezni. Jő megint egy lélekemelő felkiáltás:
reket lehetett egy harci dallal felvillanyozni, és hogy „Testvérek imádkozzatok !" Jobb lesz segíts magadon,
egy harci dalnak némelykor mily hatása volt, bátor- s aztán az úristen is segít rajtad. Mondja továbbá :
kodom egy történelmi esettel bizonyítani. A spártaiak „Mindon az istentől jő." Ez aztán egy 50 vedres liorháborút akartak indítani, de szerették volna előre donyi vastagságú orthodox hazugság, mert az aggok
tudni, hogy győznek-e vagy nem. Ezért hát a delphii és gyermekek gyilkolása, a falvák felégetése, a nők
jósdához fordultak és megkérdezték, hogy a kitörő megferlőztetése, nem jő az úristentől, mit a vitéz orosz
háborúban nyernek-e vagy vesztenek. A jósda azt a hadsereg a cár szemei előtt oly embertelenül végrefeleletet adta, hogy hozzanak magoknak Atticából egv hajtott és hajt. Hanem ennek is van oka foka. Én ugy
vezért s akkor győznek, különben vesztenek. A spár- veszem észre, hogy a cár Bulgáriát elakarná Töröktaiak már most azon törték a fejőket, hogy Atticának országtól szakítani, de hogy oroszokkal begyarmatomelyik helyiségéből hozzák a vezért. Végtére meg- sithassa, a törököket kiöleti az oroszokkal, a bolgároegyeztek, hogy Athénéből kérnek egyet. Elindítottak kat a törökökkel; természetcsen, hogy Tirnovában egy
tehát egy követséget Athenebe és minekutánna meg- orosz herceg székelne, s ezáltal fontos támpontot
érkeztek, előadták, hogy mi dologban járnak. Ezek a nyerne nyugat felé ; adja isten, hogy gazda nélkül lefurfangos és csúfondáros atbeneiek összedugták fejei- gyen e számítás. Látszik, hogy Pétersburg nincsen
ket s egy Thyrteus nevű embert ajánlottak a fővezér- messze a Jegestengertől, mert a cár szive körül is
ségre. Ez nem volt senki más, mint egy szegény cipó jégkéreg vau. Mondja továbbá: „Az istennel menjetek
hátú, sánta iskolamester vagyis rektor, ki soha egye- bátran előre I" Elől azt mondja, a cár vezeti a serget
bet nem Csinált volt, mint a gyermekeket írásra, olva- Cár-Grád felé, itt megint az uristenra bizza a vezérsásra, számadásra s éneklésre tanította. Azon hiszem- letet, igen, de jelenleg Nikuláj herceg a vezér, már
ben, bogy valami jobb tanitói állomást fog kapni, szí- most az a kérdés, hogy ki lesz a három közül a gevesen elindult Lacaedemonba, de gondolhatja kiki, neralissimus. En az úristent ajánlanám, de ő vezérelje
hogy hogy megnyúlt a képe, mikor vele a kö az orosz sereget ugy, mint a zsidókat vezérelte. A
rüiményeket közölték s egyszersmind tudatták, hogy bibliából tudjulc, hogy az úristen 40 szóval negyven
neki fővezérnek kell lenni, me:t a delphii jósda pa évekig vezérelte a zsidókat, ezt a fokhagyma és libarancsolja. Mentegetés neui használt semmit, a fővezér- máj pusztító népet, a syriai pusztába, holott jelenleg
séget át kellett venni, Thyrteus uram hát a kénytelen- egy sebes dromedáron 12 nap alatt Kairóból Jeruzsáségből erkölcsöt csinált s átvette a fővezérséget. Elér- lembe lehet menni, ugyancsak a syriai pusztán keroszkezett végre a nap, melyen az ellenséget meg kellett tül. Nappal mint egy sötét felhő ment előttük, éjszaka
támadni s a rektorraarschal urain vitézül harcolt, de a egy világos, természetesen azért, hogy ne botorkázzaspártaiak mégis hátrálni kezdettek. E kínjában a fő- nak s az orrokot betörjék. Méltóztasson tehát a szent
vezér elfelejtette magát, elővette rektori szokását s úristen, a muszkákat it a Dunán ugy visszavezetni,
énekelni kezdett egy kitűnő harci dalt. A hátráló mint a zsidókat a Verestengeren át vezette, azután
spártaiak fellelkesedve, minden erejöket megfeszítet- menjen velők éjjel nappal a Gobi pusztájába, és maték, az ellenséget megverték, a fővárost bevetté^ s séroztassa őket ottan 40„évekig — Amnn. A költetemérdek zsákmányt ejtettek. A béke után Lacaede- mény mondja továbbá: „O a ti révpartotok." Hiszem,
monba visszatért a sereg, Thyrteusnak köszönetet Ha Bulgáriából a Dunán álüsznak Oláhországba, akkor
mondottak, kiadták a zsákmányból az ö részét, meg- igazán az „úristen viszi őket a révpartra. Továbbá
koszorúzták egy babérkoszorúval s illendő díszkísé- mondja : „O a ti fentartótok, (nem a cár és az élelrettel hazaküldötték. Ahogy Thyrteus Athenebe meg- mezési biztosok ?) minthogy titeket ő vezet a diadalra."
érkezett, a nép üdvözölte a rektormarschalt, a furfan- Lassan ! még megvállik mere legyint a szürke a farkával. Továbbá igy szól: „Testvérek reméljetek I" De
gosok pedig nevettek, hogy szinte megpukkantak.
mit? Kancsukát vagy botot? Egy további szép passusba
azt mondja: „Dicsőséges ut áll előttetek nyitva CárGrád
felé." Engedelmet kérek a törökök elállották az
Lehet, hogy talán Sándor cár is tanulta, hogy
utat ós Lurkó vagy Gurko tábornokot épen most kerThyrteus csatadala mily hatással volt, tehát fogta ma- getik
a Duna felé, mert passus nélkül lépte volt át a
gát s egy ékss rigmusokban készitett harci dalt osz- Balkánt. Végül igy szól: .Uralkodótok veletek egyliit
tatott ki az orosz sereg között. Igen, de már most a indul (és szalad vissza) s Oroszország vállain visz
dyákokat (orosz iskolatanitók) is össze kellene fogdostat benneteket." Szűkiégtelen, ha Gobi pusztájába menni és Bulgáriába kellene hozatni, bogy Thyrteusi módra nek ; de ba nem mennek, akkor igen jó lesz, ha az
vezéreljék a serget; az orosz tábornokokból pedig oroszok egy egy katonát a vállukra vesznek és velők
dyákokat kellene csinálni, ekkor talán jobban, vagy Kamcsatkába indulnak.
még rosszabbul menne a dolog. Da itt még az a kérdés, hogy a kiosztott csatadalt hányan tudják elolvasni,
vagy hányan értik, ha el is tudják olva-ini ?
Valahogy keresztülvergődtünk a sok orosz sfllMár most bátorkodom az oroszok harci dalát, telen'ségen. Én nem tudom, hogy egy ilyforma költemény
hogy lelkesítheti a katonát, mert az nem áll
ugy, ahogy a vasárnapi hírlap közli, itt leírni.

egyébből, mint cárból és istenből ; azonban mit mondjon az ember, már csodák is kezdenek történni. Az
egyik hírlapban t. i. azt olvastam, hogy egy bomba
két lépésnyire a cár előtt a földbe fúrta magát, elpattant és senkinek sem csinált Bemmit. Az áhítatos cár
ahogy látta, bogy a bomba senkit sem sértett meg
környezetéből, levette sapkáját és kétszer keresztet
vetett. Más becsületes embert csak a szele is ugy a
földre teritett volna, hogy többé talán nem kelt volna fel; de hiába no, a cár mégis csak cár, még a
bomba előtt is. Átellenben a piskii csata után egy dévai cigány kiment a szántókra és fe'keresgélte az
ágyúgolyókat. Minekutánua jól megrakodott, hazatért
s egyet a tűzbe dugott, hogy kovácsolja. Ahogy a golyó veresedni kezdett, szorterobbant, megölte a cigánynak feleségót és 3 gyermekét, megsebzette őt magát
is, kinyomta kunyhójának oldalfalait. A tudatlan cigány egy még el nem sült 7 fontos gráuátot dugott
volt a tiizbe s ez okozta neki n váratlan meglepetést.
Egy 7 fontos gránát tudott egy ilyen kárt okozni, de
egy bomba egész tisztelr-ttel volt a cár iránt ; ez aztán
a csodák közé tartozik. Ha ez a csoda megtörtént,
akkor hiszem azt is, hogy az orosz harci dal fel tudja
lelkesíteni a katonaságot és hogy minden orosz katonából egy oroszlán válhat.
Lukács Károly.

Méltóságos Hajós János elnöki megnyitó
beszéde a „Székely közmivelődési egylet"
Udvarhelyen tartott II. gyűlésén
(Vége.)

Azonban nz egyéni és nemzeti kiváló tulajdonokkal szemben nem csekély aggodalmat gerjeszthet napjainkban a közérdekek iránt észlelhető lanyhaság, hogy
ne mondjam közönyüBBég. Ha őszintén akarunk szó
lani, ennek okát némileg azon sajátságos helyzetben
is kereshetjük, melyben a jelen nemzedéknek élnie
kell, a midőn ugyszólva félkézzel a mult kor rendszerén himbálózunk, és a más félkézzel az uj idők
által követelt javítások körül tapogatózunk. De azért
én azt hiszem, sőt móg azon lanyha pártolással szemben is, melyben a székely egylet a székelyföld Déraely
vidékein részesült, azon meggyőződésben vagyok, hogy
e jelenség nem a hazaszeretet vagy a fejlődési törekvés megszűnését jelzi, hanem csak az eiők pillanatnyi
elzsibbadását, elszunyadását jelenti, vagy más szóval:
bonus quandumque dormitat Homerus.
És ezt annál több joggal merem állítani, mert
hiszen maga a székely egylet eszméje is épen a közelebbi években és a székelyföld szülötteitől és kebeléből származott, célja pedig — a politikai irányt kivéve, mellyel nem foglalkozik, épen azon vezér eszmében központosul, mely inár a múltnak előbb jelzett
történeti fovonásaíbau feltalálható. E cél elérésére föladatul tűzte ki magának kizárólag ás folytonosan a
székelyföld szellemi és anyagi érdekeivel foglalkozni,
megismertetni a székelyföldet önmagával mivelődési
és nemzetgazdászati tekintetben, kikutatni a fejlődést
és haladást hátráltató okokat, eszközöket találni a főbb
bajok orvoslására, előkészitni az eszméket az egy vajy
más irányban teendőkre, főleg odahatni, hogy az öntevékenység minél hatalmasabban ébresztessék fel és
tartassék fenn, közbejárni az érdekek előmozdításánál
azon a ponton, hol az egyéni vagy társulati inunkás
ság szerepe kezdődik, sőt szükség esetén a törvényhozó testület és a kormányzat figyelmét is a vonatkozókra felhívni, s általában figyelemmel kisérni és ereje
haláláig támogatni az ilynemű közérdekek nyilvaníliásait és érvényre juthatását.
Ily szerény, de munkára kész őrszemet képez
egyletünk a székelyföld miv. és közgazd. érdekei fölött De hogy az egy hafalmas táborrá nőjje ki magát,
az a székelyföldi lakosság részvételétől függ.
Egyletünknek e nyilván bevallott, s dicsekvés
nélkül legyen mondva, uéinely eddigelé már el is ért
eredményekben foganatosított feladatával szemben nem
o g y t ő l volt alkalmam hallani azon észrevételt:
mi szükség van ezen vagy más ilyen egyletekre? hiszen alkotmányos törvényhozásunk, felelős kormányunk
van, rendezve van a törvényhalósági s a községi élet,
eligazitának azok mindent.
Nem célom t. közgyűlés I kivált ez alkalommal
setn eizme harcba elegyedni, sem a székely-egylet
létezését olyan mindenuapi kenyérként feltüntetni,
mely nélkül a székelyföld lakossága fenn nem állhatna,
s az egyéni vagy társulati munkásság terén a legüdvösebb eredményeket ki ne fejthetné. Hanem azért
szabad legyen e valósággal felmerült észrevételre meg
jegyzést tennem.
E kiindulási szempont szerintem már politikailag
téves, mert nem csak nyilván ellenkezik a parlf.men
talis alkotmányos éiet főirányaival és attribútumaival,
sőt épen azon irányeszmét alapítaná meg, a mit a
contralizálok és önkényuralkodók követni szoktak,
hogy t. i. az állam legyen mindenben minden, vagy a
mit szokták mondani: az állam én vagyok. De ezt
mint politikai érvet mellőzöm, hanem az önmivelődés
és nemzetgazdászat érdekeit véve tekintetbe nézetem
szerint nagy csalódás lenno azt hinni, hogyha már a
parlamentális és alkotmányos élet e felsőbb és alsóbb
közegeit birni szerencsénk van, ezek a belső átalakítás
nagy munkáját minden izében keresztül vihetnék, a az
egyeseknek e feladat megoldása nagy munkájánál
csak néma nézőkként kellene szorepelniök. Ellenkezőleg igazat adok Chaningnek, a ki mmcsak nagyhírű
lelkész, de egyszersmind politikai ós társadalmi reformátor is volt. 0 rosznak tartja azon elméletet, moly
szerint az államnak kellene átalakítani a társadalmat.
Az állam szerinte csak arra vala, h jgy biztosítsa az
embereket, hogy társaságban élhessenek ós közösön

munkálhassanak a köz- és anyagi jólétre. A társadalom előhaladása a bennünk lévő munkaerőtől és nem
az államtól függ.
Tehát a nagy reformátor is a fősúlyt sz önerőre
és önmunkásságra fekteti. Mihez még csak azt adom :
nem célom fogadásba venni, hogy a törvények, ha
azok kivált nem olyan idegen népektől, melyekkel
nincsenek közös érzéseink kölcsönöztettek, hanem, a
mint ismét Chaning mondja, a népek nemzeti jellemével megegyeznek, a népek múltját a jövővel célszerűen összekötik, ne lennének képesek önmngukra is
ösztönözni és fejteni az önmunkásságot, de azért azon
pontból, hol a törvény batüje végződik, annak megtestesttléseig, vagyis azon kedvező állapot bekövetkezéséig, mely a törvényhozó szeme előtt lebegett, egy
véghetetlen nagy tér vau és ennek áthidalásában az
egyéni munkásság és egyesületi szövetkezés jelentékeny részt- vehet.

fejlődésnek is egyik főokát természetesen jó törvények
B egyéb kedvező behatások egybetalálkozása mellett,
tagadhatatlanul az önmunkásság éa az önerőn való
fejlődésre törekvés képezi, mely a felolvasott szakasz
által kiemelt egyes vonásokon veres vonalként húzódik át. S ez azon iránypont, melyre a legnagyobb
súlyt fektetem. S ha szabad a költészet terén kivül
is a kicsinyt a uagygyal összehasonlítani, ez azon fogalom, melyre egyletünk eredetét is visszavinni lehet
azon feltevés kíséretében, hogy erőnk parányiságáboz
képest mi is egyengethetjük az átalakulás útját, szaporíthatjuk az önfejlődés eszközeit, de mindenesetre
csak ugy, ha e törekvésünk fajszülötteink között méltó
viszhangra talál.
De akár létezzék ez egylet, akár ne, azt hogy a
székelyföld lakossága minél nagyobb erőt fejtsen ki
az önmivelődés és a haladás terén, a székelyföldi lakosság jövője érdekében is óhajtanunk kell. És ez
állitásom bebizonyításáért már nem megyek a tengeren
túlra, mert megkapom a vezéreszmét ós a föbizonyitékot erre saját hazánk politikai lexiconában is. Azt
mondta hazánk bölcse a nagy Deák Ferenc: .csak
az veszítheti el jogát, ki azt feladta!" De kérdem
uraim I nincs-e meg ezen mondat alapeszméje ? az erkölcsi világ azon másik példabeszédében is : „a mely
nép önmagát elhagyja, megérdemli, ba elbukik és a
semmiségbe vész."
De ne folytassuk tovább. Az idő is gazdálkodásra int. Hanem fűzzük tovább elmélkedéseinket e
magasztos vezéreszme behatása alatt — önmagunkba,
a székelyföld anyagi és szellemi érdekei fejlesztéséről
B az arra alkalmas eszközökről. Egyletünket, alapszabályaink korlátai közt, a legbuzgóbb munkások közt
fogja találni miuden hazafi, minden gondolkozó fő és
fejlődésre törekvő birtokos, iparos, kereskedő, vagy
nevelési osztálya a székelyföldnek.
Ha pedig o jelenlegi ünnepélyünk némi érdekeltséget kelthetett a közérdekeink iránti figyelemre és
közremunkálásra, ne legyen az a szokott szalmatüz,
hanem vigyük által nemes felgerjedésünket az életre,
a gyakorlati térre * mert ezt cselekedve erkölcsi erőt
kölcsönöztünk 8 egy állandó emléket is emeltünk ezen
mostani közgyűlésnek is, melyet van szerencsém rnegnyitottnak kijelenteni.

A mi pedig az egyesek kitartása, s a társulatok
szövetkezése által még hatályosabbá váló önmuukásság
eredményeit illeti, a helyett, hogy más példákhoz folyamodnám — engedjék meg uraim, hogy Macaulay
Anglia történetéből idézzek egy szakaszt. Auglia fejlődéséről ő ezeket mondja, azon állapotot rajzolva,
mikor a korona II. Károlyról (estvérére szállott. Minden tapasztalati tudoináuyban van némi tökélyesedési
irány. Minden emberi lényben meg vau a vágy javítani Baját állapotán. E két elem, nagy közosapások és
rosz intézmények akadályozása mellett is gyakran elég
volt gyorsan előbbre vin.ii a polgáriasodást. Se közönséges szerencsétlenség, se általában a ro»z kormányzat
nem teszen annyit valamely nemzet romlására, mint a
természeti tudományok folytouos előhaladása, s az
egyes emberek folytonos önjavitási törekvése tesz valamely nemzet jólétére. Sokszor tapasztalák, hogy tékozló kiadás, sUlyoa adó, a kereskedés fonák megszorítása, vesztegetett itélőszékok, szerencsétlen háborúk, pártütések, üldözések, tűzveszély és vizár nem
voltak képesek valamely fővárost olyliamar elpusztítani, mint magán polgárok iparkodásai képesek voltak
teremteni. Könnyű megmutatni, hogy hazánkban a
nemzeti vagyon, legalább hatszázadon át, majdnem
szakadatlanul növekedésben volt, hogy a Tudorok
alatt nagyobb volt, mint a Plantagenetek alatt; a Stuartok alatt nagyobb mint a Tudorok alatt ; hogy a
visszaállítás idején, csaták, ostromok és kobzások dacára nagyobb volt, mint az nap mikor a hosszú parEszinetöredókek
liemunt egybe gyűlt; hogy II. Károly halálakor, minden
rosz kormányzás, kicsapongás, közbukás, hét költsénemzetgazdászati
hivatásunkról.
ges és szerencsétlen háború, tűzvész és döghalál dacára (Felolvastatott Sz.-Udvarhelyit aug. 19-én a vidéki választmányi
nagyobb volt, mint a visszaállítás napján. Ez emelkegyűlésen báró Orbán Balázs által.)
dés sok időszakon át tartván, végre a XVIII. század
(Vége.)
közepe táján csodáson gyorssá lett s a XIX. század
Azt mondhatják, hogy miként merhet ily nagy
folytán rohanó sebességgel haladt előre.
feladathoz ily csekély erővel, inkább jó akarattal biró
Rászánt földrajzi, részint erkölcsi helyzetünk kö- egyesület hozzáfogni ? Azonban t. gyülekezet bár most
vetkeztében több nemzedéken át mentvo voltunk azon kezdetben erőnk korlátolt, mégsem szabad önsg^i"froBzaktól, a melyek másutt az ipar törekvéseit gátol- nck nagy alapelvén nyugvó ez egylet hivattt.
ták B gyümölcseit semmivé tették. Mig a száraz min- horderejót kicsinyelnünk ; mert igen gyakran idéztek
den része, Moskovától Lissabouig, véros és pusztitó elő kicsiny eszközökkel már nagy eredményeket a
háborúk színhelye volt, Anglia cern látott ellenséges népek életében ; ez egyletnek körvonalozott, sajátságos
zászlót, hacsak mint diadaljelt nem. Mig körülünk működési körén kivül a figyelem ébresztés, az irányforradalom foglalt helyett mindenütt, kormányunk so- adás is hivatása körébe tartozik és ez azon tér a mehasem forgattatott fel erőszakkal. Szigetünkön száz év lyen csekély eszközeivel is nagy eredményeket foghat
alatt nem volt olyan jelentőségű zendülés, a melyet felmutatni.
fölkelésnek lehetett mondani. A törvényt se népünk,
Mert nincsen a nagy magyar hazának egyetlen
se királyi zsarnokság nem taposta. Még oly időkben oly fia, a ki a székely nép iránt rokonszenvvel, mondis, a melyeket az angol méltán mondhatott íVsz idők- hatnám kiváló előszeretettel ne viseltetnék ; a székely
nek, olyan mértékben élveztük a polgári Es vallási önfeláldozó hazaszeretete és hősiessége a múltban az
szabadságot, a mellyel a világ bármely nemzete bőven érdem és elismerés dicskoszorujával övedzi körül e
beértve volna. Mindenki teijes bizalmat érzett, bogy népecskét; havatása biztosítja az érdekeltséget a jeaz állam oltalmazza öt birtokában, a mit szorgalma lenben, a támogatást a jövőben. Nincsen széles Maszerzett vagy önmegtagadás^ megtakarított. A béke és
szabadság jótékony befolyása alatt virágzott a tudo gyarországnak egyetlen hü fia se a ki ösztönszerűleg
mány B gyakorlati célokra, addig nem ismert mérték- ne érezné azt, hogy hazánk biztonságáuak és szabadben alkalmaztatott. Minek következtetében olyan vál- ságának egyik főfeltétele, mondhatnók conditio sine
tozás történt hazánkban, a melyhez hasonlót nem ta- qua nonja az, hogy a keleti határaiuál őrt álló székely
lálunk az óvilág történetében. Ha valamely bűvös nép erős, tett és védelem képes legyen, hogy aunak
mesterséggel szemeink elé varázsolhatnék Angliát, a hős fiai megtartassanak e hazában e haza szolgálatára.
mint 1685 ben volt, száz közül egy vidékra, vagy tiz Már pedig, ha most már előre nem gondoskodunk a
ezer közül egy épületre alig ismernénk. A falusi bir létfeltételek megteremtéséről, e nép munkakedvének
tokoB nem ismerné meg saját földeit. A városi lakos hasznosításáról; be fog rövid időn következni azon
nem ismerne saját tulajdonára. Minden megváltozott, a sajnos, de elkerülhetlen eset, hogy a most szorványos
természet nagy alakjain s az emberi mesterség néhány székely kivándorlás, vagy ha ugy akariák kiszivárgás,
tömeges és állandó müvein kivül. Megtalálnok Snow- tömegessé fog válni ; mert nézzenek önök szét a medont és Windermeret, Cheddar sziklákat ós Beachy redek oldalokon mindenütt mutatkozó szakadásokon, a
Headet. Lelnénk itt amott egy normán egyházat, avagy melyek ma kis árkok, de pár év múlva roppant méegy várat, mely a rózsák harcairól tesz tanúságot Ds lyedésekké alakulnak, melyek lassankéut egész határgyér kivételekkel minden idegennek látszuuék előt- részek termő talaját teszik hasznavehetlené, s egész
tünk. Sok ezer négyszög mér'tföld, hol most gazdag községek táplálékát vonják el. Nézzék önök a mindbúzaföld vagy rét van zöld mesgyékkel kerítve s fa- inkább fogyó és pusztuló erdőségeket, a melyek a
lukkal és kellemes mezei lakokkal rakva, ugy tűnnék székelység fele részinek adtak eddig keresetet, « mefel előttünk mint hangás, kopár fölck s vad réczéknek lyek a jelenlegi vadraodoru kezelés mellett rövid időn
engedett posvány. Fakunyhókat látnánk, kákával fedve, teljesen ki fognak pusztulni, a mikor aztán több mint
a hol most müiparos városokat és tengeri kikötők?) 150 000 embernek lug egyetlen jövedelmi forrása ellátunk, a melyeknek híre a világ legtávolabb részéig apadni. Mert ki merné tagadni, hogy ma egész Csík,
terjed. Maga a főváros oly kis térre zsugorodnék össze, Udvarhely, Háromszék és részben Maros-Torda memely nem igen haladná felül azon külvárost, a mely gyék havaaalji része is a fakereskedóssol tengeti élejelenleg a Temse déli partján fekszik.
tét, löldmüvelésre alkalmas talajuk, oly kevés és rosz
minőségű lévén, hogy az az ottani népesség egy neTávol van tőlem t. nagygyűlés 1 hogy saját vi- gyed részének sem tud kenyeret szolgáltatni.
szonyainkat Anglia, e boldog sziget-országéival egy
Már ina is a folytonos letarolási rendszer mellett
behasonlítsam s a Makaulay által rajzolt képekből vont az erdők oly messze esnek, hogy 2—3 napba kerül
következtetésekre támaszkodva tán vádat emeljek ma- egy szekér tűzi-, épületfánnk, vagy eszköznek a leggunk ellen, vagy azon kérdést kiv-ánnáin fölállítani, közelebbi városba való beszállítása; egy pár évtized
hogyha e nagyszerű fejlődés ott megtörténhetett, mi- alatt az erdő egészen kifogy s ha addig e népnek
ért nem részesülhetünk mi is az önmunkásság nagy más munkakört nem biztosítunk a tömeges kivándoráldásában ? mert be kell látnom a véghetotlej nagy lásnál mái Bors reája nem várhat.
különbséget, mely e két ország geograpliiai fekvéséEzt kell a székely-egyletnek megértetni s bizonyben, ó- és ujabbkori imtitutioiban, társadalmi és tör- nyal e szerényke egylet, mely most tagjait leginkább,
téneti múltjában, s egyáulán minden viszonyaiban itt önkörünkben toborzá, a nagy magyar haza fui
velünk szemben létezik. Nem is ily célból hoztam fel közt is fog buzgó proselitákat és nigylelkü támogato:
ezeket, hanem csak rá akartain mutatni, hogy ez óriási kat nyerni B igy birtokába jutand az eszközöknek,

melyekkel kitűzött nagy célját, ha nem is most mindjárt, de idővel érvényesítheti.
Tehát ez egyletnek első teendője a nagy magyar
közönség és az államhatalom érdeklődésének felköltése,
inert fájdalom, hogy ezen az ország szivétől messze
eső területre, vajmi kevés figyelmet fordítottak eddig
kormányaink, melyek például hazánk felső vidékének
emelésére vasutak épilése, vizi utak szabályozása je
les szaktanodák állítása által oly nagy áldozatokat
hoztak. Oda kell tehát az egyletnek törni, hogy a
kormány jövőben ne tekintse e székelyföldet jól jövedelmező adóterületnek, hanem tegyen is valamit az
adóképesség emelésére, az ipari szakoktatás emelésére
a hitel viszonyok rendezésére- Az ipari szakoktatás
csekély áldozattal megkezdhető, ha reál- és gazdasági
intézeteinknél, főleg az e városban szervezett főreál
iskolában az ipari szakoktatás is szerveztetik, s a kiválóbb tanoncoknak alkalom nyujtatik itt szerzendö
előismereteiket külföldi tapasztalatokkal is kibővíteni.
Ezt a székely-egylet által szervezendő néhány ösztöndíjjal tetemesen lehet előmozdítani.
Hitelviszonyaink rendezése, önálló magyar jegybank ; iparunk és kereskedelmünk felélesztése, külön
vámterület nélkül, a birtok viszonyok rendezése tagoBÍtás nélkül — képzelhetlen. Már pedig tudjuk, hogy a
két elsőt feladták Bécsnek, az utóbbit pedig előintózkedések nélkül a székelyföldön áthajszolni nem lehet.
Mert épen a birtok viszonyok rendezetlensége
tehát egy nonormis helyzet, élteti a székelységnek
egy negyed részét. Tudjuk azt, hogy minden székely
községben sok oly szegény zsellérféle ember létezik,
a kinek fekvő birtoka alig van; de az ilyen az oszt
hatlan közhelyeken és havasi legelőkön az ugarban
tartott, vagy aratás után felszabadult határrészeken
szabadon legeltethet egy pár igásmarhát, a melylyel
szekereakedik, napszámoskodik, vagy az osztatlan havasi erdőségekből fát szállít a városokba, s igy a közösön, vagy másén élődve fentartja magát és családját.
Ugy de ezen usurpatio a tagosítással, a közhelyek és
erdők felosztásával be lenne szüntetve természetesen
jogosan ; de egyszersmint a nagyitzániu szegényebb
néposztály megélhetése is lehetetlenné tétetnék.
Mielőtt tehát a birtokrendezést és tagositást a
székelyföldön keresztül vinnök, előre gondoskodnunk
kell a birtoktalan szegényebb néposztály jövőjéről;
azt pedig csakis a gyár és házziipar hnositása által
érhetjük el, hogy igy a kereset nélkül maradandó s a
földmivelésnél foglalkozást nem találó népfeleslegnek
itthonjában munkakört teremtsünk ós keresetmódot
biztosítsunk.
E tekintetben a székely-egylet rövid fennállása
óta és csekély anyagi eszközeivel is tett valamit, legalább az előmunkálatokhoz hozzáfogott, akkor midőn
néhány Bzékely ifjrt az ipari ét gazdászati szakoktatásban segélyez s főleg azáltal, hogy a székelyföld
közgazdászati statistikájának megírására, ily nagy
méltó pályadijt tűzött ki.
"" Egy oly munkával, mint iránytűvel kezünkben
aztán megkezdhetjük a regeneratio, az átalakítás nagy
ir.üvét; fametszetben, szalma fonásban, érc, bőr, kender,
len feldolgozásában kiképzett fiatalaink segélyével
honosíthatjuk a háziipart, a' miáltal a birtoktalanoknak
munkájuk keresetképességét, a földmivelőknek pedig
inunkaszünetek idejében nyereményes mellékkeresetet,
B igy a munka folytonosságával biztosítjuk, igy aztán
a sok csecsebecseért s máB iparcikkekért külföldrn
vándorló milliókból bennmaraBztalhatunk e hazában.
E statisztika segélyével megjelölhetjük azon pontokat,
hol nagyobb gyár vállalatokat létesíthetünk, melyek
egy egész vidék népének nyujtandanak foglalkozást
és keresetet.
Az egész székelyföld értelmisége, községei, s a
magyar haza vagyonosabb osztálya által támogatandó
székely-egylet higyjük, hogy maga is rendelkezni fog,
oly anyagi eszközökkel, miszerint ily kisebbmérü vállalatokat kezdeményeztessen ; de mindenesetre birand,
oly erkölcsi tekintélylyel és nyomatékkal, bogy az
államkormánynyal az ily vállalatok előföítételét: a
székelyföld néhány főbb ipari és kereskedelmi pontjára irányulandó szárnyvasutak kiépítését hajókázható
kéj folyonk (Maros és Olt) szabályozását, s a gyár és
ipar vállalatok bizonyos időre való adó mentességet
kieszközölje; készítményeinknek a fővárosban, s főleg
természetes piacunkon : keleten elhelyezést árutért
nyisson.
A természet mindennemű áldásaival elárasztotta
e területet, só, vas, réz, cinober, kén, kőszén roppant
mennyiségben ajánlkozik a kiaknázásra ; „fánk, lenünk,
kenderünk, bőrünk, szurkunk s még rongyunk is mind
feldolgozandó gazdag anyagul kínálkozik nyereményes
ipari és gyári vállalatokra. Népünkben meg van a
hajlam és tanulékonyság, mit ipari és gazdászati szakoktatással könnyen lehet fejleszteni s igy értelmiséggel párosult nagy munkaerejét saját és az állam jólétének előmozdítására fordítani.
A gazdaggá és nagygyá létei elemei mind meg
vannak itt, csak az intéző és mozgató kéz hiányzott.
A székely közgazdászati és közművelődési egyletre
vár azon nemes feladat, hogy az állam és a magyar
közönség segélyével elhárítsa fejlődésünk akadályait s
rávezesse a székelységet azon útra, a mely jövő jóiélének és nagyságának biztos kikötőjébe fogja eljuttatni.
Kívánom, hogy siker kövesse e nagyra hivatott egylet
önzetlen nemes fáradozásait.

gártársunknak barompiac-utcai lakháza, csűre, istálója,
vágóhídja, Sas Miklósnak csűre leégett. Nagy Gyulá
nál 17 disznó, egy 190 és egy 200 frtos ló, több szalona, faggyú égett oda. A tüzet derék tűzoltóink dacára a szélnek — lokalizálták. E két telek egész éjjel
égett, annyira, hogy a tüz elfojtása végett őrséget kellett felállítani, mi nehezen történt meg, mert polgáraink, kik nagy részben ácsorgó, bámuló gyanánt jelentek e tűzesetnél is meg — vagyonukat veszélyeztetve nem látván — hazatértek. Altalán nem tudjuk,,
mi az oka a polgártársainknál minden tűzesetnél észlelhető roppant közönynek. Polgárságunk nagy része
csak bámulni megy, sok szivarral a szájában ; arról,
hogy szerencsétlen polgártársa vagyonát megment?e —
tudni sem akar. E közöny magyarázza meg a roppant
erőfeszítést, melyet drék tűzoltóink e tüz elfojtásánál
ÍB kifejtettek, kik megtettek mindent, kértek, fenyegetődztek, hogy vízről legyen gondoskodva. Ha víz IOBZ,
e tüz akkora mérvet nem ölthetett volna. Mit ér tűzoltóink buzgósága — akár lelköket adhatják ki —
gyors eredményt nem mutathatnak fel, mert a városi
polgárok a lecsekélyebb mérvben sem támogatják.
Polgáraink példát vehetnek derék, köztiszteletben álló
főispánunktól, ki maga nemcsak tényleg résztvett az
oltásban, intézkedett az oltás körül, hanem éjfél után 3
óráig nem távozott el, mig a tüz teljesen eloltva nem
lett. Ideje már hogy tüzrendészeti szabályaink meghozva legyenek. Kendőrségünk hónapok óta készíti e
szabályokat, de máig sincs semmi. Rendőrségünk igen
jól tenné, ha negyedekre osxtaná a várost fel, minden
negyedet 24 óráig kötelezne égés esetében az oltásra,
s ki abban nem venne részt — szigorúan büntetné.
Jó lesz vigyáznunk, mert egy ilyen tűznek könnyen
áldozata lehet városunk, most ÍB csak az isteni gondviselés őrködött felette, mert ha egy órával hamarább
üt ki, mikor szélvihar dühöngött, ma vároBunk nagy
részben üszök és hamu volna.
— A sepsi-szentgyörgyi polgári leányiskola, a
mint olvasóink előtt ismeretes, mind négy osztályával
ezen tanév elején megnyittatik. Mikor egyfelől részünkről is legnagyobb örömünknek adunk kifejezést ezen
fontos tanügyi mozzanat felett: egyszersmind nem mulaszthatjuk el meleg pártolásra felhívni a t. szülőket:
siessenek leánygyermekeik neveltetéje felől a mai szellemmel párhuzamosan baladva, gondoskodni; hadd legyen ezen tanintézet Háromszékmegyében minden tekintetben virágzó. A beiratások szeptember 1-ső napján veBzik kezdőtöket M á l i k J ó z s e f igazgató urnái a Bazárban.
— Tisztelettel értesítem a t. közönséget, miszerint a helybeli községi elemi fiu- és leányiskola
növendékei számára az 1877/8 ik tanév f. év szeptember 3-án nyittatik meg. A beiratkozások mint rendesen, ezúttal ia a Bazár épület hivatalos helyiségében
történnek, hol kéretnek a t. szülők lehetőleg személyesen megjelenni gyermekeikkel. Azon leáaynövendékekre nézve, kik négy elemi osztályt jó sikerrel bevégezték, újólag meg kell jegyeznem, hogy azok a polgári leányiskola első osztályába fognak belépni. —
Sepsí-Szentgyörgy, 1877 aug 27-én. M á l i k J ó z s e f ,
igazgató.
— Hetek óta tartó szárazság, roppant meleg
után tegnap sokáig tartó záporeső üdítette fel az eső
után sóvárgó vegetatiot s tisztította meg a miasmás
légkört
— Brassóban oly roppant zápor esett, hogy a
vároB a szó szoros értelmében vízben nszott. Több
embert, kiket a zápor az utcán talált, a vizbefulladástól segélyükre küldött egyének mentettek meg.
— A sepsi ref. egyházmegyei közgyűlésről.
Folyó hó 23 án tartatott meg a sepsi ev. ref. egyházmegyei közgyűlés, melyen mintegy 37 tag volt jelen
és két gondnok : mélt. Székely Gergely és tek. Szilveszter Dávid. A gyűlést — miután a csekély szám
össze volt gyűlve a „Mikó-tanoda" egyik díszes halitermében — esperes tiszt. Csiszér Gábor ur egy igen
csinos beszéddel nyitotta meg, melyben nagyon jól
fejtegette általános egyházi ügyeinket, s mely beszéd
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatandónak fogadtatott el a gyűlés által. Ezután a múltkori jegyzőkönyv felolvastatott éa helybenhagyatott némi figyelmeztetés után, mely jegyző urat illette. Ezután jött a
felsőbb rendeletek felolvasása, a melyek közül csak a
nevezetesebbet említve fel, tüzetesen tárgyaltatott az
1878. évre megválasztandó egyházkerületi képviselőkről szóló leirat, mely hangsúlyozza, hogy egyházmegyénknek népességénél fogva, mely törvényesen ki
van mutatva, 5 képviselőt kell választania ; ezen választandó képviselők diját 25 frtban állította meg a
közgyűlés. A közgyűlés egy bizottságot nevezett ki a
végett, hogy a választandó képviselők száma és a népesség szerint az egyházakat csoportosítsák ; ezen
megbízatásában a bizottság következő csoportosításban
állapodott meg, miy#gyűlés el is fogadott : 1 ső csoport : Hidvég, Arfipatak, Erősd, Aldoboly, Ilyefalva,
Szentkirály, Kökös, Szemerja. 2-ik csoport : Szotyor,
Kilyén, S.-Szentgyörgy, Árkos, Káinok, Kőröspatak,
Za-án. 3-ik csoport: Málnás, Oltszem, Étfalva, Bodok,
Gidófalva, Marionos, Fotos, Besenyő, Angyalos. 4-ik
csoport: Brassó, Bodola, Nyén, Bikfalva, Magyaros,
Lisznyó. 6 ik csoport: Eresztevény, Szacsva, Komolló,
Réty, Feldoboly, Egérpatak, KÍB-Borosnyó, Nagy-Bo
rosnyó, Uzon. A választás sept. 15-ig meg kell bogy
történjék minden egyházban, a presbyterium választ s
V E G Y E S
a választásokról! jegyzőkönyvet és szavazatot bepecsé— T ü z . Mult pénteken aug. 24-én este 8 óra- telt levélben adja át a sept. 17-én tartandó közgyűlés
kor harangok félreverése tudatta városunk lakóival, nek felbontás végett. — Egy igen lényeges tárgy volt
hogy ujolag tüz ütött ki. Nagy Gyula mészáros pol- még a nyéni szép egyház meghasonlása a kepefizetés

tárgyában, megszomoritólag hatott az egész gyttlésre
Vajha szép egyetértés elenyésitetne mindent!
— A kézdi-vágárhelyi közmivelődési egylet n.
é. elnöke tiszteletes Székely Iván urnák K.-Vásárhelytt. Mélyen tisztelt elnök ur I Midőn e nemes város
vendégszerető falai közül távozom, elodázhatlan kötelességemnek tartom a mélyen tisztelt eluök urnák,
mint a helyi közmivelődési egylet első tisztviselőjének
alázatos köszönetemet nyilvánítani, azon páratlan szívesség, fáradhatlan ttgybuzgalom és nagylelkű pártfogásért, melyben csekélységemet a közmivelődési egylet
egyes szakosztályai külön-külön ép ugy mint együttesen részesíteni kegyeskedtek. — Komoly meggyőződésem, hogy a n. é. egylet erkölcsi támogatása nélkül
nehezen, vagy épen nem sikerült volna Kézdi-Vásárhely városa öszpontositott értelmiségének általános
elismerését vívni ki, mellyel ez ídőszerint önérzettel
dicsekedhetni szerencsés lehetek. — S midőn e meggyőződésemnek jelen soraimban kifejezést adok, mély
tisztelettel fölkérem a nagyérdemű elnök urat kegyeskedjék alkalomszerüleg a kézdi-vásárhelyi közmivelődési egylet minden egyes tagját biztosítani afelől, hogy
az irányomban tanúsított figyelem és jóindulat örökös
hálára kötelez azon erkölcsi testület iránt, mely magasztos hivatásul a legszebbet, a legmagasztosabbat
tűzte ki, a műveltség terjesztését a szép művészetek
pártolása és gyakorlása által. — Fogadja a nagyérdemű elnök ur megkülönböztetett tiszteletem legőszintőbb kifejezését. Kézdi-Vásárhely, 1877. aug. 24»én.
M á t r a i B. B é l a , színész.
— líákósi László ilyefalvi volt mester, később
tanító, tegnap Földvár és Brassó között a vasúti sínekre feküdt — testét a mozdony kettészakította.
— „Néh. kökösi lelkész Kincses János és neje Móric Sára hagyatékából" ez olvasható ma azon szószék
felett álló koronán, melyben nevezett apostoli hivatását mintegy 33 éven át folytatta. E lelkes pap és neje
szivén hordozta az egyház szükségeit és ada egy oly
összeget, melyből idővol a kökösi ref. templom BZÓszéke fölébe egy korona tétessék. Napok, évek teltek
el addig, mig e százak által várt ajándék e hó 19-én
megérkezett, melyet hosszufalusi m ű f a r a g á s z a t i
t a n á r tek. K u p c s a i János ur kitűnő ízléssel készített el. Már kora reggel látható volt a lelkesedés, mely
önkénytelenül arra vezetett, hogy ma Kökös ref. közönségének örömünnepe lesz. A falu leányai Bzebbnél
szebb virágkoszorúkkal, a fiak zöldágakkal mintegy
vetélkedve disziték a templom pitvarát és belsejét. A
kis templom különböző virágillattal telt meg, a templomba menésre szóló harang megkonditása szivszakadva váratott, mely l / , 1 0 órakor hallható vala, — A
harangszó megszűnt s ezt felváltotta azon nagyszámú
közönség lelkes ónekléBe, mely ez ünnepélyes alkalomra
összegyűlt. Az egyházi éneket követte helybeli ref,
lelkész t. Bíró Áron ur ez alkalomra készített szép
könyörgése és megható beszéde. Ezt követte említett
lelkész fia Biró Aron végzett théologus ur által szép,
érthető hangon felolvarott alkalmi beszéd. Ezek után
a több százra menő gyülekezet lelkes éneke tartott.
E lelkes örömünnepélynek 'J,12 órakor volt vége. —
Délután '',4 órakor az iskolaháznál gyűlés volt, melyben a már felavatott korona a Bzerződés alapján ünnepélyesen átvétetett, tervrajzilag megvizsgáltatván. Itt
a készitő, műfaragászati tanár Kupcsai János ur belépése alkalmával lelkes éljenzéssel fogadtatott s kitűnő
szakértelemmel készített müvéért a csekély fizetés
mellett forró köszönettel. — Kökös, 1877. aug. 21.
M á I n á s y, tanárjelölt.
Lapunk bezárta utón a következő eredeti
táviratot v e t t ü k :
Feladatott Budapesten ang. 28 iu d. e. 11. 6. 10 p.
Érkezett 2 óra 34 perc.

Mukthár Karszi sikon megverte az oroszokat, közülök 3 — 4 ezeret megölt — sebesültekben roppant a vesztesség muszka részről. T ö rökök vesztesége ezerkétszáz halott és sebesült.
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