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Vasút Háromszéken. 
Sepsi-Szentgyörgy, 1879. nov. 21. 

Örvendetes hirrel lepjük meg olvasóinkat: lesz 
vasul Háromszéken!  G r ó f S c h w e i n i t z G  y u 1 a, 
hazánk erdélyrészi nemzetgazdászata hű apostola, 
kinek neve a közjólét előmozdítása körül mindig 
ott ragyog a legelső kezdeményezők között, most 
is kezdeményezett egy oly üdvös dolgot, mely 
messze fog  kihatni megyénk közgazdasága emelé-
sére. Megyénk tetterős, buzgó főispánjával  egyet-
értve értekezlet tartatott, — mely kimondotta egy 
vasút szükségességét Iláromszékmegyében, s annak 
kivitele és módozatai felől  is tanácskozott. A terv 
jóformán  készen van már, csak a legszükségesebb 
lépések vannak még hátra s igy Háromszékre a 
vasút behozatala csak igen rövid idő kérdése. — 
Üdvözöljük a derék hazafiakat,  a kik ez áldásos 
munka kivitelére vállalkoztak! Üdvözöljük a nemes 
grófot  nemes törekvésében, üdvözöljük megyénk 
főispánját,  ki kész szívvel, hathatós erejével hoz-
zálát e jóltevő munkához! Velünk együtt küldi 
hozzájok az üdvözletet, a hála legmelegebb kifeje-
zését megyénk minden lakosa, a gazdsg és szegény 
egyaránt. Mert a terv, mely valósulásra kész, ál-
dást visz be a gazdag palotájába és a pór kuny-
hójába egyaránt. 

Sokat panaszkodtunk közlekedésünk hiányaira, 
sokat panaszolt a sajtó azon elhagyatottság miatt, 
melyet a székelyföld  s különösen Háromszékmegye 
lakosai a felsőbb  intéző körök részéről éreztek. 
Ujabb fordulatok  álltak be. Kezdett gondolkozni 
népünk anyagi helyzete javításán maga az állam 
s az ige testté vált. Intézeteink vannak, melyek 
egyaránt az anyagi jólét emelésére vannak irá-
nyozva és ha ez mind nem volt elég: most itt 
van a közjólét főfő  emeltyűje, itt lesz a v a s ú t . 

Mit nyerünk a vasúttal Háromszéken, minő 
csatornája lesz ez a jólétnek megyénkre nézve, — 
nem szükség ma már bővebben fejtegetni.  Hogy 
minő helyet fog  elfoglalni  Háromszékmegye a ha-

A „Nemere" tárczája. 

A virágokról. 
Folytatás és vége, 

j-L fehér  liliom kelet virányairól származott 
hozzánk s mint az ártatlanság, tisztaság jelképe 
mindig nagy szeretetben és tiszteletben részesült. 
Tiszta fehér  színe bensőleg hatja meg a kedélyt. 
A trójai ének Helenáról és Medeáról azt mondja, 
hojjy „arezuk rózsás, ajkuk piros volt s bőrük 
fehér,  mint a liliom szirma." Igyekeztek is Görög-
hon és Róma hölgyei később a rózsa és liliom 
leheletszerű szineit viselhetni orczáikon; — sőt a 
híres „Ravissante" és az „Én Rix. Vilma" is ma 
valami ilyest akar elérni. Bölcs Salamon minden 
szépet a mezők liliomához és a rózsafához  hasonlít 
s a persa költők Szádi és Hafiz  csak e kettőt di-
csőítik. Gyakran olvashatjuk régi hitmondákban, 
hogy azon a helyen, hol egy martyr vérzett el, 
liliom sarjazott, annak bizonyságául, hogy a kín-
szenvedett ártatlan volt. A görög hitmonda szerint 
a liliom a Juno tejéből származott s ezen istennő 
nek volt szentelve. Minthogy a keresztyénség né-
mely dolgokat az ókor bál is elsajátított, nem cso-
dálkozhatni, ha a liliomot szűz Máriával hozzák 
kapcsolatba; régi festvényeken  Mária és József 
közt liliomot látunk ; liliomot tart kezében Gábor 
angyal, mikor Máriának megjelenik. Innen van az 
is, hogy némely lovagrendek, melyek Mária tisz-
teletére alapíttattak, ezen jelvényt viselik. Ki ne 
tudná, hogy Francziaország történelmében mily 
nagy szerepet játszottak a liliomos Bourbonok — 

Legközelebbről olvassuk a lapokban, hogy a spa-
nyol király arájának : Krisztina főherczegnőnek 
kelengyéjének nagyrésze Bourbon-liliomokkal van 
hímezve. 

Hanem bármennyi dísznövény ékesítse is 
kertj«inket és virágházainkat, azért mindig a rózsa 
marad a virágok királynéja. Még származásának 
történetét is a rege a legingerfőbb  köntösbe öltöz 

zai vasúthálózatok között: azt, a ki megyénk geo-
graphiai fekvését,  iparát, szorgalmas népét ismeri, 
azonnal belátja. 

A mi a testnek a véredény-rendszer, az egy 
állam életere a közlekedési eszközök hálózata. Ha 
valamelyik részecskéje a rendszernek hibás vagy 
hiányos: az életműködés meg van bénitva. 

Ezen hiányt érezzük mi, Háromszékmegye la-
kossága s e miatt — eltekintve minden egyébtől 
— bénaságban szenved az állam is. Mert sok 
kincs hever nálunk parlagon, elrejtve föld  mélyé-
be, elátkozva a messze havasok erdős oldalaira, 
kopár gerinczeire. Anyagi előhaladásunknak, kul-
turális fej]édesünknek  mennyi tényezője pusztul el 
hasznavétlenül: fa,  érez, szén stb. Kis mérvű ke-
reskedésünk nyers anyagainkkal számot sem tesz. a 
mellett a mire képesek volnánk s annak haszna is in-
kább egyesek zsebét üti, mint a mennyiben az általá-
nos jóllétet emeli. S ki ne érezné azt, hogy annak 
oka nagyrészben a szállítás nehézségeiben, a gyors 
közlekedési eszközök hiányában tekszik. Méltán 
hisszük, hogy kivétel nélkül örömmel üdvözli Há-
romszékmegye minden lakója azon üdvös kezdemé-
nyezést, melyről fentebb  szólánk. 

Maga az értesítés, melyet a lelkes gróf  Há-
romszékmegye közönségéhez intéz, a következő: 

„Értesíteni kívánom Háromszékmegye közön-

ségét, miszerint kezdeményezésem következtében a 

főispán  urnái Sepsi-Szentgyörgyön tartott értekez-

let egy Dcrcslye—Hét/alu—Uzon  irányában veze-

tendő, továbbá Földvárról  kiinduló, Sepsi-Szentgyörgy-

nél átvezetett s az elébbi vonallal való csatlakozás 

után a hegység alján Nagy-Borosnyó—Zágon— 

Gelencze—Kézdi-Vásárhely—Bereczkrc  vezető má-

sodrendű vasút kiépítésének szükségét belátván: 

elhatározta a szükséges előintézkedések megtétele-

lét, hogy ezen. a megye jövő felvirágzását  bizo-

nyára előmozdító vonal létesülhessen. Legközelebb 

a hírlapok hasábjain az egész tervezetet nyilvános-

ságra hozom, addig az érdeklődők ugy nálam, va-

lamint a megye főispánjánál  bővebb értesülést nyer-

hetnek. Bereczknek Soósmezövel  való összeköttetése 

tárgyalása további értekezésnek tartatott fenn.  — 

A vonal további kiterjedése Brassómegyében ille-

tékes helyen fog  tárgyaltatni. 

Kelt S.-Sztgyörgyön, 1879. nov. 21-én. 

Gróf  Scb.weinitz Gyula " 
íme, a nemes gróf  saját értesítése. A gróf 

neve, az intézők erélyessége kezességet nyújtanak 
a felől,  hogy az ige rövid időn testté lesz. 

Örvendünk, hogy a kellemes hirrel lapunk 
lephette meg először a közönséget. 

II. 

O l y v i h a r o s ü l é s e régen nem volt' a 
képviselőháznak, mint a november i8-iki. A bosz-
niai és herczegovinai közigazgatás tekintetében 
szükséges intézkedések megtételéről szóló törvény-
javaslatot részletében is letárgyalták és elfogadták. 
Vitára c*ak az i. és 6. § nyújtott alkalmat. Az 
elsőhöz Éltes Henrik és Dárday Sándor adtak be 
módositványt, mely Apponyit, Pulszkyt. de külö-
nösen Szilágyi Dezsőt szenvedélyes felszólalásra, 
heves kifaka'dásokra  birta. Az ennek folytán  ke-
letkezett személyes kérdésben való felszólalások-
kal telt polémiában emiitetteken kivül résztvettek 
Tisza Kálmán miniszterelnök és Jókai Mór. Az 
x. §-t azután a miniszterelnök indítványára vissza-
utasították a bizottsághoz. Az utolsó §-nál, melynél 
Molnár Aladár azt kívánta, hogy a megszavazott 
törvény csak 1882. decz. 31-ig maradjon érvény-
ben, vita keletkezett, melyben a miniszterelnök 
és Szilágyi Dezső vettek részt. Az utolsó § meg-
szavazása után elnök a jövő ülések napi rendjére 
tett indítványt. Tisza Kálmán miniszterelnök a 
véderő bizottság jelentésének tárgyalására nézve 
tett indítványt, mely alkalommal Szilágyi Dezső 
a miniszter beszéde közben megjegyzést tevő Or-
may Károlyról oly módon nyilatkozott, mely a 
kormánypárt tagjainak felháborodását  nagy mérv-
ben magára vonta. Szilágyi Dezső pprezekig nem 
juthatott szóhoz, a jobboldal „rendre" kiáltásai s 
a baloldal helyeslései lözt. Végre az elnök több-

teti. Anakreon a rózsát habcseppből származtatja, 
a melyet Vénus azon perezben hullatott a földre, 
midőn a tenger habjaiból partra szállt. Asnor az 
első rózsát Hárpokratesnek a hallgatás |istenének 
ajándékozta, a ki ezért neki megígérte, hogy a 
szerelmesek titkait nem fogja  soha elárulni. Igy 
lőn a rózsa a titoktartás jelképe. A rómaiak étter-
meik felső  padlatát fehér  rózsával ékesiték, jeléül, 
hogy vendégeik tartoznak az itt hallottakat sub 
rosa tartani. Tirdusi persa költő szerinty mielőtt 
Mahomed a földre  szállott, Isten a paradicsomban 
oly átható tekintetet vetett reá, hogy a próféta 
homlokát ijedtében verejték födé  el, melyet tenye-
rével letörölvén, két. csepp a földre  hullott s ezek 
egyikéből a rizs, másikából a rózsa bokor sarja-
zott. Az ó-korban már nagyon divatozott az ünne 
pélyeknél a rózsa, azért vala Vénusnak és Bakhus-
nak szentelve. Chios szigetén még most is szokás, 
hogy ifjú  leányok a mellettök elmenökre rózsako-
szorút hajítanak, vagy a szívesen látott vendégnek 
nyakába akasztják. A rózsa a régieknél bátorságot 
jelentett. Midőn a gallok csatára szálltak, sisak 
helyett helyett rózsakoszorút viseltek fejőkön  s az 
afrikai  Scipió Hannibálon vett győzelme következ-
tében diadalmenetet rendezvén, a 8-ik légió rózsa-
koszurut tartott kezében. — A rózsa az életet és 
halált egyformán  jelképezi és ha amott a szerelem 
és öröm kelyhében rózsák virulnak, itt a fájdalom 
miatt sírokra ültetik azokat. A rózsa jelentésteljes 
alakja által lesz az egyesülés, öröklét és viszont-
látás jelvényévé. 

Virágházaink egyik éke az ártatlan fehér  vi-
rágú myrtusz, a melyet a boldog menyasszony 
szokott homlokára tenni a legboldogabb, a legmeg-
hatóbb pillanatban. A myrtuszt a költők a szere-
lem, a házasság és az ártatlanság jelképének tart-
ják. Már a régieknél divat volt a lakodalmas ház 
ajtaját myrtuszágakkal s a házas párokat myrtusz 
koszorúval ékitni fel,  mely szokás napjainkig fen 
maradt. De myrtuszt tettek régen a sírokra is, és 
így, miként a rózsa, a halált is képviselte. Ereas 
myrtuszkoszorut viselt atyja temetésén s Elpenor 
és Polidor sirhalmán mvrtuszbokor virult. Ezért 

helyezi Virgil a szerencsétlen szerelemben meghol-
takat myrtuszligetbe. A keleti monda szerint mikor 
Ádám a paradicsomból kiűzetett, egyik kezében 
myrtuszágat tartott, melyet azon bokorról tört, hol 
Évának először szerelmet vallott. 

Van egy igen kedvelt virágunk, a melyet 
nem annyira szép szirmai, mint inkább örökzöld 
leveleiért tartanak ma már minden házban. Ertem 
alatta a repkényt vagy borostyánt. Ezen növény 
a vén fák  derekait fonja  körül s sokszor oly sűrűn 
befödi  azokat hálóival, hogy azok elkorha.dása 
után csak az ő '-a-jai tartják fenn  még őket. Épen 
ezen sajátságaiért a költök eleitől fogva  a vénülő 
aggastyánhoz^ ragaszkodó" ifjúság  és hűség jelképe-
ként tekinték s örökzöld lombjait az érdemesül, sk 
megkoszorúzására használták. Azonban mind e di-
csőség a borostyánt tulajdonképen nem illeti, mert 
ö nem szeretetből, hanem csak mint élősködő nö-
vény fonja  körül a vén fákat  s azok nedvéből 
táplálkozva, háládatosságból öleléseivel agyonszo-
rítja. Likacsos fáját  a régiek azérc szerették, mert 
azt tartották róla, hogy a belőle készült kehely a 
vizzel kevert borból a tiszta vizet átbocsátja ma-
gán. Nem ártana, ha napjainkban is ilyen vizet át-
bocsátó pohárból ihatnók — főleg  a vendéglők 
borait. 

Szerénységével, szelídségével lep meg min-
denkit a szemérmes ibolya, mely kora tavasszal 
egyetlen kedvelt virága épen ugy a paloták tün-
dérének, mint a kis pásztorleánykának. Az ibolyát 
főleg  a keletiek becsülik nagyra. Mohamed azt 
mondta róla, hogy előnyben annyira áll más nö-
vények fölött,  mint az izlam más vallások fölött. 
— A görögöknél az ibolya halálvirág volt, mert 
Plútó ibolyaszedés közben ragadta el Persephonet. 
Az alázat, szerénység és szelídség, melylyel a köl-
tök felruházták,  egészen újkori keletű. 

Említhetném még a pompás tulipánt, a mely 
keleten vadon nő és nálunk annyi fajban  ismere-
tes. Európába 1559-ben került, hol csakhamar di-
vatvirággá lett s némely ritkább fajtákat  rendkí-
vüli áron fizettek.  Minthogy az uj virág kezdetben 
felette  kapós volt, mert mindenki, akart tulipán-
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:öri sikertelen kísérlet után a házat csendre bir-
iitta, mire Szilágyi kimagyarázhatta szarait. 

— A z Í n s é g e s e k m u n k á i . Az Eperjes-
>vidnik hadászati útvonalon az ínségesekkel való 
ítépitkezést nov. 10-én indították meg. Kerekét, 
ladoma, Rákóczpatak képezik az első szakaszt. 

Tarti s. mérnök vezetése alatt: — Rákóczpatak, 
i<.ákócz, Mesztiszko képezik a második szakaszt 
Gleviczky mérnökgyakornok vezetése alatt; — 
Mesztiszko, E. Szvindik képezi a harmadik szakaszt 
és áll az egész hadászati utat vezető főmérnök 
vezetése alatt. Mint a „Felv. Közi." irja — eddig 
6000 ínséges munkás van össze írva, ellátásuk a 
következő : minden munkás kap reggelit, ebédet 
bizonyos súlyban,'kenyeret 600 gramot, délben 
pálinkát, 3 liter kukoriczát családja részére, és 
5 kr készpénzt. A munkások ezen természe-beni 
fizetménynyel  igen meg vannak elégedve, az összes 
napszám kerül 42 krba. Az ellá ás és a munkások 
elhelyezése az ut mentén barakokban történik és 
ellenőrzés alatt álló vállalkozók gondozzák. Egy 
felügyelő  alatt 150 ember, 8—10 felügyelő  egy 
mérnök alatt áll. 

Külföldi  szemle. 
Egy bécsi tudósítás értesit, hogy a szultán 

csakugyan megígérte a reformok  végrehajtását. 
Az angol kormány és a többi hatalmak nyilván 
erős pressiót gyakoroltak a szultánra, hogy ily 
hamar vállalkozott a reformok  valósítására. Layard 
nagykövet csak a kisázsiai reformok  végrehajtását 
sürgette, a szultán azonban európai tartományait 
is részesíteni fogja  e jótéteményben. Igy menekült 
meg a szultán attól a látszattól, hogy idegen hata-
lom pressiójának enged. 

Nem akarjuk kicsinyelni a szultán igéretét, 
de sokat még sem merünk építeni reá. Gyönge 
lábon áll az engedékenység már azért is, mert az 
erőszak eredménye csak. Ezen kivül a török biro-
dalom belső viszonyai is oly mostohák, hogy a 
szultánnak ésgkormányának a legnagyobb őszinte-
ségre és igyekezetre lenne szüksége a sikeres 
végrehajtásban. 

A legutóbbi orosz-török háborúig elkényez-
tetett gyermek volt a porta. A nyugati hatalmak 
szakadatlan pazarolták ezen gyermekükre az in-
téseket, pénzzel is ellátták, ha megszorult, és véd-
ték mások beavatkozása ellen. Ezek a szép idők 
elmultak a porta nagy meglepetésére, a ki meg-
szokta, hogy mások veretik be érte fejüket. 

A török kormány kétség nélkül uj korszakra 
virradt föl.  Mindenki követelésekkel lép föl  ellene. 
A hatalmak leplezés nélkül nyilvánítják, hogy csak 
saját érdekökben követelik tőle a reformokat. 
Pedig ennél csak roszabb időktől félhet  a porta, 
mert a mekkora mértékben fog  a pánszlávoktóí 
való rettegés fogyni,  az oly rosz államszervezet, 
a minő eddig a török volt abban a mértékben 
szűnik meg tényező gyanánt szerepelni Európában. 

A ki figyelemmel  kisérte eddig az európai 
hatalmak magatartását, a melyet a törökországi 
reformokkal  szemben követtek, meggyőződhetett, 
hogy mindig megelégedtek a porta jóakaratával 
és ígéreteivel is. A pórta azonban világos jeleit 
adta legújabban azon szándékának, hogy Orosz-
ország szárnyai alá akar bújni a reformok  végre-
hajtása elől. Mindenki tudta, hogy Oroszország 
cserben fogja  hagyni Törökországot, ha kenyér-
törésre kerül a sor és védenie kellene a Szaid-Mah-
mud kabinetet. 

A török kormány a san stefanoi  békekötés 
kudarczából 4s tapasztalhatta, hogy Oroszország 
nem diktál Európának. Európa ellenére nem vol 
tak képesek a muszkák fölfalni  Törökországot és 
Európa ellenében megvédeni sem lesznek képesek. 
A 'szultán Ígéretével reméljük, hogy valóban a 
reformok  terére és uj korszakba lép a török kor-

mány és e korszak színvonalára emelkedvén, be-
látja, hogy a nagyhatalmak keleti politikájának 
nem az az aggodalom a rugója, hogy muszka lehet 
az egész Törökország, hanem az a bizonyosság, 
hogy szükség esetében a török kormány nélkül is 
képesek megóvni érdekeiket. 

A z o r o s z t r ó n ö r ö k ö s b é c s i é s b e r -
l i n i u t a z á s á v a l foglalkozik  a „Standard" is. 
E lap véleménye szerint azért ment az orosz trón--
örökös Bécsbe és Berlinbe, hogy tájékozást szerez-
zen a politikai hangulatról. Látogatása nem is leSz 
sikertelen, ha arra használja föl,  hogy meggyőzi 
az orosz kormányt arról, hogy abban áll legböl-
csebb politikája, ha belenyugszik a helyzetbe, a 
melyet nem képes megváltoztatni. Az, a ki becs-
ben tartja Európa békéjét, nem fogja  kívánni, hogy 
okvetetlenül ellenséges viszony legyen Oroszország 
és Ausztria-Magyaroszág közt. Ha megbékül Orosz-
ország azzal a gondolattal, hogy Ausztria Magyar-
ország semmi esetre sem tűri el keleti érdekeinek 
megsértését, és hogy hatalmas szövetséges támo-
gatja őt e tekintetben, akkor a két hatalom viszo-
nyának javulása csak hasznára válhat Európának. 

Ezután mérsékletre inti e lap a Balkán fél-
sziget fejedelemségeit,  és azt mondja, hogy legve 
szedelmesebb ellenségük nem Ausztria-Magyaror-
szág, hanem az a hatalom, a mely ellenségüknek 
mondja Ausztria Magyarországot. Azt várni lehet, 
hogy az osztrák-magyar monarchia iparkodni fog 
keleti kereskedelmi viszonyainak előmozdítására, 
de ha Ausztria Magyarországnak ezen lépéseit el-
lenkezéssel és bizalmatlansággal fogadják  egyei 
országok, igy Szerbia és Bulgária, akkor még csak-
ugyan megérhetik ezek az országok, hogy vélt 
ellenségüket valóságos ellenségükké teszik. 

A k e l e t i ü g y e k k ö z ö t t , melyek az 
utóbbi időben az európai diplomacziát folytonosan 
foglalkoztatják,  most különösen előtérbe lép a mo-
hamedánok kérdése Keletruméliában. Tudvalevő 
dolog, hogy a mohamedán menekültek felbátorítva 
a berlini szerződés határozatai által, imét vissza-
tértek hazájukba. Itt azonban házaikat és földeiket 
a bolgárok által találták elfoglalva,  a kik vonakod-
nak mostani tartózkodási helyeiket elhagyni. A 
mohamedán családok ennek következtében két-
ségbe vannak esve, fühöz-fához  kapaszkodnak, ri-
mánkodnak és éheznek, de Aleko pasához intézett 
minden eddigi kérésük sikertelen maradt. A „P. 
Ll." értesülése szerint külügyi hivatalunk is lépé-
seket tett e szerencsétlenek ügyében, figyelmez-
tetve Aleko pasát, hogylezek helyzeténja mennyire 
csak lehet igyekezzék mihamarább segíteni. 

hagymához jutni: kifejlődött  a hires tulipánszédel-
gés. Kezdetben 2—3000 forintot  fizettek  egy hagy-
máért. Később a gumók súlya szerint határozták 
meg az árt. Igy az Admiral Eyk 1620 frt,  a Vice-
ray 2500 forint,  a Lifken  4400 forint,  a Semper 
Augustus 5500 forint  volt, sőt volt rá eset, hogy 
a lei pénzzel nem tudott fizetni,  12 hold földet  is 
adott egy hagymáért. Az alkmári árvaház javára 
120 tulipánhagymát 100 ezer forintért  adtak el — 
Ezen szédelgést később a kormányoknak kellett 
betiltani. A tulipánt szép külseje, hiányzó illata és 
csekély használhatósága a szép és hiu nő jelképé 
vé tette, a ki szellemképzés és szivjóság né kül 
egyedül csak külszépségének bir múlékony be-
csével. Törökországban a szultán tiszteletére min-
den évben tulipán-ünnepélyt rendeznek a szerály 
lakói, melyet a nagy úr alattvalói szeretetének és 
vonzalmának leghizelgőbb bizonyítékául tekint 

A tulipánnal rokon a jáczint, melyet az ujabb 
költők az öröm és barátság, a régiek a panasz, 
gyász és. halál jelképének tartottak, — továbbá a 
gyöngyvirág, mint az ártatlanság, öröm és vidám 
ság jelképe. 

íme néhány virág egy csokorba összekötve a 
legközönségesebbekből. Mennyit el lehetne mon 
dani még a kaktuszokról, kameliáról, thearózsáról, 
nyári violáról, majoránnáról és a számtalan exoti-
kus virágokról, de félek,  hogy 3 tisztelt hallgatók 

A spanyol iriralyi menyegző. 
Mária Krisztina főherczegnő  búcsúja igen ér-

zékeny volt. Ezerenként tódult a nép az indóház-
hoz, hogy láthassa még egyszer a távozó főher 
czegnőt. A nyugati vaspálya indóháza ez alkalom-
mal föl  volt diszitye, különösen pedig az udvari 
váróterem, melynek falait  babér és pálma növé-
nyek ékesítették, s mely tündérien megvilágítva 
gyönyörű látványt nyújtott. A kijárattól egészen 
a 12 kocsiból álló külön udvari vonatig a perront 
szintén szőnyeg borította, fák  csoportjától díszítve 
Az udvari vonat, melyet az államvasút külön e 
czélra bocsátott rendelkezésre, Bécsből egyenesen 
Irunig halad. A mozdonyt közvetlenül egy teher-
kocsi követi, melybe a málhát rakták, ézután jön 
a 9 személykocsi — ezek közt a salon-kocsi, majd 
ismét két málhakocsi következik, mélybe a főher 
czegnő trousseauját helyezték el. 

Már félnyolczkor  gyülekeztek a perronon a 
bécsi előkelő világ képviselői, Konrád helytartó, 
Mariscsics főhadparancsnok,  Marx rendőrfőnök,  dr 
Neiwald polgármester, a spanyol követség, a főher-
czeg főudvarmesterei,  számos tábornoki kar, a fő-
herczegnő ideiglenes kísérete, végre a kiválóan dí-
szes közönség, melynek csak kivételesen engedték 

türelmét már is kifárasztottam  nem épen mulatsá 
gos tárgyammal. Más alkalommal talán sikerülni 
fog  még beszélnem a b o r v i r á g r ó l , mely nem 
a hordóban szokott feltűnni,  bizonyos m á k v i r á-
g o k r ö 1 stb. 

Végezetül csak annyit mondok még el, hogy 
a virágok szivünkkel, lelkünkkel annyira rokonok, 
mint talán semmi a természetben. — Ha öröm ér, 
virággal adózunk kedveseinknek, ha bánat, szomo-
rúság lep meg, virágot teszünk kedveseink rava 
talára; ha szeretünk, virággal fejezzük  ki érzel-
münket s ha a világról lemondtunk, megnyugvást 
találunk a virágok ápolásában. Nagy férfiak,  kifá-
radva a küzdelmekben, a természet édes kebelére 
térnek meg. Nagy Károly és Ferencz császárok, 
Viktor Emánuel, Kossuth Lajos, István főherczeg, 
mindmegannyi botanikusok. 

Ha az elmondottakban sikerült kedves hall-
gatóimban a virágok iránti érdeklődést fokozni  : 
akkor a mai fillérestélyről  egy igen szép virágot 
fogok  emlékül magammal elvinni. Ajánlom maga 
mat és a költő következő szép dalát a szives hall-
gatók jóindulatába : 

'Szereid a virágot és ne féltsd  szivedet, 
Mert ki azt szereti rajz ember nem lehet. 
Tudod, mi a vir g ? a földnek  jósága; 
Tudod, mi a jóság ? a lélek virága. , 

a bemenetelt. Ezalatt az udvari váróteremben gyü 
lekeztek az uralkodóház tagjai, igy Salvator Ká-
roly, Albert, Jenő, István, Vilmos, Károly, József 
főherczegek,  Klotild főherczegnő,  Krisztina és Er-
zsébet főherczegnők  és Koburg herczeg nejével. 
Öt perczczel egynegyed 9 után ő felsége  is meg-
érkezett Mondel b. főhadsegéd  kíséretében. 

Nemsokára azután ő felsége  megjelent a per-
ronon, karján Erzsébet főherczegnővel,  őt követt 
Albrecht főherczeg  a királyi arával, majd az ura 
kodó ház tagjai. Krisztina főherczegnönek  igen ne 
hezére esett a válás. A főherczegnő  s anyja csak 
nehezen fojthatták  vissza megindulásukat, észre le 
hetett rajtuk venni, hogy sirtak. Mikor a perronra 
léptek s megpillantották a nagy embertömeget, 
könnyeik újra megeredtek, ugy hogy keszkenői-
ket kelle szemeik elé tartani. 

Époly nehezen esett Erzsébet főherczegnőnek 
az ideiglenes válás is otthonától Az udvari salon-
kocsi előtt a király s a két távozó főherczegnő  kö-
rül gyűltek össze a királyi család jelenlévő tagjai. 
Most ő felsége  bucsut vett a királyi menyasszony-
tól. Krisztina főherczegnő  bucsuzóul meg akarta 
csókolni a király kezét, de ez nem engedte, mele-
gen megszorította a távozó kezét s homlokon csó-
kolta Erre aztán a főherczegnők  az uralkodó cs* 
Iád többi tagjaitól |bucsuztak el, különösen benső-
ségteljes volt a bucsu Albrecht főherczegtől,  Krisz-
tina főherczegnő  nagybátyjától s "Károly, István és 
Jenő testvéreitől. Hevesen sirva, keszkenőjét ismé-
telten könyező szemeihez emelve lépett a főherczeg-
nő anyjával a coupéeba. E közben a többi utazók 
is beültek s fél  9 órakor a vonat megindult. A 
jelenlevő hölgyek a távozó főherczegnő  után még 
egy „Isten hozzádot" kiáltottak, utolsó üdvözletül 
kendőiket lobogtatták s végül a vonat eltűnt a 
láthatárról. 

A főherczegnő  kíséretében vannak : Schloiss-
nigg báró főudvarmester,  Taaffe  és Daun grófnők 
udvarhölgyek, továbbá az ideiglenes udvari sze-
mélyzet : Kinsky hg. Mittrowszky gr. Bellegarde 
gr. Ezenkívül dr. Riedl a főherczegi  orvos, az ud-
vari kincstár pénztárnoka és Klaudi udvari tanácsi 
főfelügyelő. 

Ezután a király elbúcsúzott a jelenlevőktől 
is és egyenesen az államvasút indóházához hajta-
tott, honnan az eközben odaérkezett királynéval, ki 
még a Hofburgban  búcsúzott el a fíherczegnőtöl, 
Gödöllőre utazott. 

* 

Madridban a királyi menyegzőre nagy előké-
születeket tettek. Áz egész spanyol főváros  lázasan 
várja a királyi ara érkezését. Még a divatban is 
előre vetette árnyékát az osztrák főherczegnő  jöve-
tele ; „Sombrero austriaco" nevü széles karimájú 
kalapot visel Madrid minden elegáns hölgye. A 
municipium másfél  millió reált szavazott meg a me-
nyegzői ünnepélyek költségeire. Az ünnepek e hó 
utolsó napján kezdődnek s tartanak 3 napig. A sze-
gények közt 1 frankjával  50000 frankot  osztanak 
szét s 20000 frankót  a középületek építésénél részt-
vett munkások közt. A városházban a leendő ki-
rályné' életnagyságú arczképét az Alfonz  királyé-
val szemben függesztették  föl.  Érdekes, hogy a 
hires bikaviador Frascnelo hat bikát „hivott pár-
bajra." Az érdekes látvány különben díjtalanul lesz 
látható. Ennél mindenesetre méltóbb megünneplése 
a fejedelmi  nőnek, hogy a nagy drámairó Calderon 
szobrát ez alkalommal fogják  fölavatni. 

Közegészségügyi állapotaink. 
11. 

Sepsi-Szentgyőrgy, 1879. nov. 20. 
Nem szorul bizonyitgatásokra, hogy népünk 

alsó osztálya az úgynevezett  rendszeres gyógyke-
zeléstől irtózik. Nem lévén alapos műveltsége, a 
tudomány vívmányai iránt nemcsak érzéktelen, 
sőt legtöbb esetben ellensége azoknak. Nem mon-
dok ujat, midőn népünknek a „javas asszonyok", 
a kuruzslók iránti bizalmát emlegetem s nem mon-
dok különös dolgot, — ha azt állítom, hogy ezen 
megrögzött s a mai kor műveltsége keretébe bele 
nem illő előítélet összerombolása nem könnyen s 
s nem egyhamar fog  megtörténni. 

Sajátságos példákat, szomorú eseteket lehetne 
fölemlitni  csak Háromszékmegye falvaiból  is annak 
bebizonyítására, hogy népüüknek orvos nem kell. 
Ezen az állapoton kötelessége segitni az államnak 
közvetve, az illető megyei elöljáróságnak közvet-
lenül, Hogy ezt előidézhessük, csak lassú, de foly-
tonos és kitaitó munka kell hozzá. Szüksége van 
népünknek bizonyos magasabb életnézetre, mely 
az embert felemelje  emberisége, tehát s z e m é l y i -
s é g e öntudatára, mely gátat vessen 'azon elsza-
porodott természetellenes elfajzásoknak,  melyek 
lealacsonyítják-az embert az emberben, — melyek 
egy sorba helyezik a személyes öntudattal, szemé-
lyiséggel rendelkező embert az oktalan állatok kö-
zé. Teremteni kell minden községben t á r s a d a l -
m i s z e l l e m e t . Hogy minő uton érhető el ez, 

arra bajos egyenes feleletet  adni. Ma mindent az 
iskolától várnak és remélnek. Uj eget és uj földet 
hisznek előállíthatni egy iskola létrehozásával. — 
Pedig hát az iskola bár önmagában czélért küzdő 
s czélját önmagában el is érő intézmény, mindaz-
által csak a l a p j a a társadalmi életnek, csak fel-
tétele egy jól szervezett államrendszernek. De ha 
az alap betetőzetlen marad az életben, az isk 0 

nem emelte az embert emberré. Ha nincs meg i 



községben az az élelrevalóság, hogy az iskolával 
karöltve felnőtteire,  azok szellemi életére is foly-
tonos hatással tudna lenni, akkor hasztalan minden 
kísérlet a társadalom javítására. Olyannak képze-
lem ezt az ily emberekből álló községet, mintha 
egy masszív fundamentumra,  mely emeletes báznak 
van szánva, szalmakunyhókat építenénk. Nem üres 
frázis  ma már a f e l n ő t t e k  o k t a t á s a , nem 
puszta kegyes czélokat akar elérni a v a s á r n a -
p i i s k o l a : ennek magasabb indokai vannak. 
Szeretjük Amerikát követendő példányképül idézni, 
de hogy az eféléket  át is vennők a gyakorlatba, 
arra már nem vagyunk elég erősek, vagy jobban 
mondva, nem vagyunk elég é r e t t e k. 

Nem oknélkül foglalkoztam  a községek szel-
lemi életével; hataílmas rugója ez az állami élet-
nek, főtényezője  ez a közerkölcsiségnek, a köz-
egészségi állapotok normális folyásának.  Ha nincs 
nép, mely a szaktudományt az orvoslás terén res-
pektálja, ha nincs nép, mely bizalmával az orvos-
tudományt elébe helyezze a közönséges kuruzslás-
nak, akkor az orvosok megmaradnak csupán a kö-
zép- és felső  osztályok számára, akkor a közegész-
ségügyi állapotok maridnak in statu quo, szégye-
nér« a müveit századnak, átkára az emberiségnek, 
s megmérhetlen kárára az államnak, mely azt be-
hunyt szemmel nézni elég meggondolatlan. 

Részemről nem tartózkodom kijelenteni, hogy 
azt a népet, mely saját maga élete ellen az orvo-
soktól való félelmében  minden egyes gyógykeze-
lés elmulasztásánál valóságos öngyilkossági kísér-
letet követ el, azon nép ellen, mely önmagát csupa 
tudatlanságból megcsalja^ k a r h a t a l m a t , erő-
szakot alkalmaznék. Ámde az erőszak nehéz dolog 
ott, a hol s z e g é n y e m b e r r e l van dolgunk. 
Pedig népünk zömét, az alsó osztályt épen a sze-
génység teszi. Nincs módja magát gyógyszertári 
orvosszerekkel gyógyíttatni, nincs tehetsége orvo-
sokat fizetni.  Az állam pedig nem áll még ma ott, 
hogy az orvosok, a járásorvosok számát »zaporitsa, 
— azt pedig, hogy minden szegény beteget saját 
költségén gyógykezeltessen, kívánni sem lehet. — 
Már most hogyan lehet kényszeríteni a szegény 
beteget, hogy orvosokkal gyógyíttassa magát ? 

Es én mégis azt akarom mondani, hogy igenis 
van mód arra, hogy minden beteg gyógyíttassa 
magát. Csak nézzen utánna minden község bete-
geinek. Törvényeink nem elegendők arra nézve, 
hogy minden speciális esetre utasítást adjanak; 
épen azért a megyei törvényhatóság — nálunk a 
közigazgatási bizottság — saját kezdeményezése 
folytán  dolgozhat ki ez alapon szabályrendeletet, 
mely mérvadó legyen az egész megyére. A szol-
gabirák a községek elöljáróinak, ezek a népnek 
közegészségügyben is folytonos  őrei; ők gondos-
kodhatnak arról, hogy az egészségügynek minden 
rendszabályai, a törvénynek nemcsak betűje, hanem 
szelleme is érvényre jusson. Szóval ők a lelkei az 
életnek, a társadalmi rendnek, az egészségügynek 
is egyaránt. Ha ők nem tesznek a törvény betű-
jén felül,  csupán holt betűnek hódolnak minden 
belátás nélkül: akkor a közegészségügy is marad 
ott, a hol volt ezelőtt századokkal. 

Háromszéki. 

A sepsii egyházmegye közgyűlése. 
Sepsi-Szentgyörgy, 1879. nov. 20. 

A sepsi ev. ref.  egyházmegye esp«resválasztó 
közgyűlését folyó  hó 20-án tartotta az ev. ref.  ta-
noda dísztermében. 

üsperes nt. Csiszér Gábor a közgyűlést meg-
nyitó beszédében a szerénységnek és nemes önér-
zetnek hangján tekint vissz* 6-évi esperesi pályá-
jára, megköszöni az egyházmegye bizalmát, hiva-
taltársainak támogatását, alkotmányos érzületéből 
kifolyólag  tisztelettel hajol meg az 1873-ban hozott 
azon törvény előtt, melynek meghozatalában neki 
is csekély része volt, m«ly törvény szerint a pro 
testáns alkotmányos szabadság elvénél fogva  az 
esperesi hivatal szabad választás utján 6 évenként 
töltetik be. Ezután a közelebbi közgyűlés óta az 
egyházmegyében előfordult  nevezetesebb esemé-
nyekről teszen előterjesztést Ezen beszéd egész 
terjedelmében jegyzőkönyvre  iktatása elhatározta-
tott. T. Újvárosi József  gondnok ur indítványára 
az egyházmegyei közgyűlés egyhangúlag hálás el-
ismerést szavaz esperes urnák 6 évi buzgó, lelki-
ismeretes és tapintatos működéséért. 

A tárgysorozat rendje fölött  többek közbe-
szólásával meddő vita fejlett  ki, mi után a közgyű-
lés a törvényes napirendre tért. 

A mult gyűlés jegyzőkönyvének  felolvasása 
és tudomása vétele után, — a felsőbb  rendeletek 
olvastattak fel,  ezeknek kapcsán a budapesti pro-
testáns országos árva-egylet meleg hangon irt át 
irata olvastatván, egyházmegyénk ezen jótékony 
czélu egyletnek évi 6 forint  részvényfizetéssel  ren-
des évi részvényes tagja lett. 

Ezután Csiszér Gábor esperes fölkelt  helyé-
ről s röviden ismételvén, hogy esperesi hivatalos-
kodása ideje lejárt — mint megnyitó beszédében 
jelzé — s ismételten megköszönvén a benne helye-
tett bizalmat, átadta hivatalát azon testületnek, 
mely őt megválasztá, a közgyűlésnek. A közgyű-
lés éljenzéssel kisérte Csiszér G. beszédét. 

Ekkor kezdődött az esperesválasztás. 
Mindenekelőtt korelnököt választott a gyűlés 

s mint legidősebb, Bartha L. sepsi martonosi ref. 
lelkész foglalta  el az elnöki széket. Újvárosi Jó 

zsef  meleg szavakban emlékezett meg a volt espe-
res hivatali buzgóságáról, erélyességéről s indít-
ványozta, hogy a közgyűlés adja meg az érdem-
nek az elismerést az által, hogy kiáltsa ki újból 
esperessé Csiszér Gábort. A. közgyűlés hatalmas 
éljennel fogadta  az indítványt. Voltak azonban 
többen, kik a közfelkiáltás  általi választást tör-
vénybeütközőnek tartották s ezek között kifejezést 
is adott ez elvnek Nagy Sándor és Csulak Zsig-
mond, az előbbi idézvén is egy paragraphust, mely 
a „communibus suffragiis"-ról  szól. Székely Gergely 
véleménye szerint azonban a „communibus suffra-
giis" nem zárja ki a közfelkiáltással  való szavazást 
s egy fényes  beszédben nagy hatással szólt egy 
buzgón működő, lelkiismeretes- esperes iránti tar-
tozó elismerésről s hozzácsatlakozott a közfjlkiál-
tással való választáshoz. — Pár felszólalás  után a 
közgyűlés zajosan sürgette az enunciálást. Az el-
nök állhatatosan hallgatott, mig végre orákulum-
szerűen enunciálta, hogy C s i s z é r Gábor közfel-
kiáltással megválasztatott. Majd egy küldöttség 
behívta öt a terembe, hol ismét Székely Gergely 
fogadta  őt szép beszéddel. 

Délután még az államsegélyt igénylók bizo-
nyítványai vétettek számba s tárgyalta és elfogadta 
a közgyűlés Révay Lajosnak a kepemegváltás tár-
gyában hozott javaslatát. Jövő számunk ez érdekes 
javaslatot egész terjedelmében hozni fogja. 

Tadósitó. 

A korcsolyázás. 
— Egy ki» reklám. — 

Sepsi-Szentgyörgy, 1879. nov. 20. 
Olvasván Salamon Sándor urnák a kolozsvá-

ri „korcsolyázó-egylet" titkárának az egylet köz-
gyűlésén tett jelentését a „Kelet"-ben, czélirányos-
nak tartottam — mások óhajának is engedve — 
ama jelentés nyomán elmondani egyetmást a kor-
csolyázásról. A mellett hogy „évadszerü" tárgy ez • 
még alkalomszerű is, most alakulván meg váro-
sunkban a „korcsolya egylet." 

A korcsolyázás eredete a mythosszal egykorú. 
Az Edda szerint Uller isten lábain korcsolyát vi-
selt. Angliában már a 13-dik században korcso-
lyáztak, igaz, hogy nem valami „H á 1 i f  * x" kor-
csolya volt, hanem csak valamely állat lábszár-
csontja. A székely gyermekeknek kóczmadzaggal 
felkötözött  c s á k l y á j a sem valami privilegizált 
manufacture  ugyan, azonban az ő igényeinek meg-
felel  tökéletesen ; mint a fergeteg  rohan le rajt* a 
meredek lejtőn s még a svájczi hegylakóval iski-
állaná a versenyt. 

A modern korcsolya valószinüleg Hollandiá-
ból származik, Angliában 1873-ban szerepel a kor-
csolyázás a sportnemek között ; nagy mestere egy 
F e r g u s o n nevü skót volt, a ki olyan „módszer-
tan"^ állított fel,  a melyet követve biztosan sajá-
títhatja el bárki a korcsolyázás művészetét. Az egész 
három paragrafusból  áll, úgymint : 

Először: „Pokolba a félelemmell" 
Másodszor: „Kösd fel  jól korcsolyádat!" 
Harmadszor: „Tartsd fel  az egyensúlyt!" 
Van-e kérem más olyan tudomány, — vagy 

művészeti ág, melynek eltanulására vonatkozó sza 
bályokat ilyen rövid kathekizmusba lehetme össze-
foglalni  ?! 

A korcsolyázás a legelsöbb, a legegészsége-
sebb testgyakorlat és igy o r v o s s á g, épen ugy, 
mint maga az a szép tiszta, sima jég, mely oly 
ellenállhatatlanul vonzza a törekvő embert. Mint 
az elérhetetlen repülés kárpótlása, oly hatással 
van a korcsolyázás az emelkedésre vágyó halan-
dóra, mintha beteljesednék a „sic itar ad astra." — 

A korcsolyázás a legnemesebb időtöltések 
egyike s nincs mozgás, melynek szépsége és plasz-
tikája felülmúlná  emezét, nem véve ki a tánczot 
sem. A merész hajlások, a változatos mozdulatok, 
a könnyed tovasikamlás kimondhatlan bájt kölcsö-
nöz a nőnek, a kinek társasága még fokozza  a 
korcsolyázás gyönyörét. A híres festő,  Hogarth a 
kettős domborulatu kígyó vonalat tartja legtökéle-
tesebbnek, bizonyosan a korcsolyázó nő láttára 
támadt fel  benne ezen meggyőződés. — 

S ezen élvezet oly ritka, a mily rövid 1 A sze-
szélyes jég ma van, holnap nincs. Nem mulasztás-e 
legalább, felhasználatlanul^  szalasztani el az időt 
és alkalmat, mikor a téli mulatságok legelsejében 
részesülhetünk ? — Legyen jelszavunk ; é l n i a z 
i d ő v e l ! 

—g. 

KÜLÖN FELÉK. 
— F o l y ó hó 1 9-é n. mint a népeinek s kü-

lönösen hü ma'gyar népének szeretetében méltán 
gazdag E r z s é b e t királynénk O Felsége kedves 
névnapja, városunkban is — mint Háromszékme-
gye központján, — a vallásos kegyelet-ülte ün-
nepnap volt. D. e. 9 órakor a helybeli rom. cath. 
templomban ünnepélyes hálaadó istenitisztelet tar-
tatott. Jelen volt megyénk leikés főispánja  egész 
tisztikarával, a városi tanács, m. kir. járásbiróság 
testületileg, s a nép is szép számban kipviselve ; 
mindnyájan hazafias  buzgó imában kértük le a 
népek Istenének áldását szeretett királyassionyunk-
ra és az egész királyi családra. 

— A j á n l j u k o l v a s ó i n k figyelmé-
b e mai számunk első cz'kkét, mely örvendetes új-

donsággal lepi meg Háromszékmegye közönségét 
Megyénknek vasútja lesz 1 Kell e ennél nagyobb 
öröm gazdáink, iparosaink, kereskedőink részére ? 
A vasút tervezete, mint lapunk elején olvasható, 
már jórészt készen vau Gr S c h w e i n i t z G y u -
1 a ur kezdeményezése folytán,  kinek a köszönet, 
hála és elismerés legmelegebb kifejezéseit  tolmá-
csoljuk ez alkalommal is megyénk közönsége ne-
vében. 

— H á r o m s z é k m e g y e évnegyede? köz-
gyűléséről lapunk mult számában közölt tudósítá-
sunk kiegészítéséül megemlítjük még, hogy több 
folyó,  községi és magán ügy letárgyalásán kivül 
* közjfyülés  kimondotta Szemerja községnek Sep-
si-Szentgyörgy várossal való egyesítését, miután 
a kiküldött bizottság jelentése után maga a köz-
gyűlés is konstatálta Szemerja összeépittetését Sep-
si Szentgyörgygyei.  A csatlakozást illető feltétele-
ket, miután Szemerja nem volt hajlandó ezek 
tárgyalásába belebocsátkozni, maga a közgyűlés 
állapította meg. 

— A z e r d é l y i g a z d á k V. vándorgyűlé-
sét intéző bizottság f.  hó 19-én gyűlést tartott, 
melyen a többek közül a cselédjutalmazások álla-
píttattak meg. E szerint az első dijt, 30 frtot  M. 
Seethal Ferencz kocsisa Jakab Dániel nyerte 42 
évi hü és becsületes szolgálatáért, a második jutal-
mat Szentkatolnai özv. Cseh Ignáczné béres birája 
Dudás János kapta hü szolgálatáért ; a harmadik 
díjban, 10 frtban  M á l n á s i A n t a l n é kocsisa 
részesült 17 évi becsületes szolgálatáért. — A 
nőcselédek közül az első jutalmat 15 frtot  György-
biró Béniámné cseléde Buzsi Mária nyerte 15 évi 
lelkiismeretes szolgálaiáért, a második jutalmat, 15 
frtot  czofalvi  Csia Gergely cseléde Bede Trézsi 
kapta meg 21 esztendőn át tanúsított becsületes 
magaviseletéért. —Ugyanezen bizottsági gyűlésen 
Bogdán Arthur pénztárnok számadása is felolvas-
tatott. Az összes bevétel a kiállításból tett 687 frt. 
*3 krt; ebből kiadás volt 288 frt.  86 kr. maradt 
398 frt.  37 kr. Ezen összegbe nincs beszámítva a 
megyei tanulmányi alapból megszavazott 300 frt, 
mely érintetlenül visszaadatni határoztatott a bizott-
ság hálás köszönete mellett. A pénztár javára fenn-
maradt, fentebb  kimutatott 398 frt.  37 krból „El-
ső székely szövő gyár" féle  részvények vásároltat-
nak a Háromszéken felállítandó  g a z d a s á g i e g y-
1 e t javára annak czime alatt. 

— A s e p s i - s z e n t g y ö r g y i n ő e g y -
l e t fillérestélyei,  a lapunk által is jelzett uj irány-
ban megkezdődtek. Mult szombaton tartatott az 
ilynemű első estély igen szép, változatos prog-
rammal. Dr. Szász Istvánnak érdekes felolvasása 
a virágokról köztetszéssel fogadtatott,  kár hogy a 
férfi  közönség a felolvasás  alatt a mellékszobában 
maradt. Nagy Elek és Albert Károly csinos he-
gedű duette-el lepték meg a közönséget, mig Ré-
vay Lajos szavalata (Petőfi  : „Dalaim") általános 
hatást keltett. Ily irányban és ilyen programm 
mellett, hisszük, hogy lesz közönség ezután is. A 
mai (szombati) estélyen G y á r f á s  G y ő z ő fog 
felolvasni  a divatról. 

— M e g h í v á s . A házi ipart és ipari okta-
tást terjesztő egyesület választmánya folyó  hó 26-
án délután 3 órakor a szokott helyen ülést tart, 
melyre a választmány tagjait tisztelettel meghívja 
Sepsi szentgyörgyön 1879 november 20 án elnöki 
meg bízásból T a r c z a l i E n d r e titkár. 

— É r t e s í t é s . Minthogy a korcsolyázó 
egylet előleges munkálataival annyira készen van, 
hogy kedvező idő beálltával a jégpályát azonnal 
a tagok rendelkezésére bocsáthatja : mindazok, kik 
az egylet tagjai kívánnak lenni, de még nem Írat-
ták be magokat, felhivatnak,  hogy e végett alattirt-
nál jelentkezzenek. S.-Sztgyörgyön, 1879. nov. 22. 
S i m ó D é n e s , titkár. 

— M e g f a g y o t t .  A fáráó  borzas i vadékai-
ból egy szurtos karaván család „mulatott" tegnap-
előtt egyik pálinka mérésben. S mikor a spiri-
tusból már eleget felvettek,  mint a kik jól végez-
ték dolgukat, útnak indultak Árkos felé.  Ott az 
uton azonban az egyik, a ki legtöbbet ivott, nem 
birt tovább bukdácsolni a fagyos  göröngyökön, 
hanem végig vágta magát az árokba a honnan az 
\xtána jött barna atyafiság  már félig  megfagyva 
vihette el. Otthon aztán addig gyógykezelték 
jobbra-balra, mig a szegény teremtés kiadta lel-
két. A bonczolás szénsavmérgezést konstatált az 
elfogyasztott  spiritualiák következménye gyanánt. 
A jajveszékelés mit a hátrahagyot rajkók és atya-
fiak  elkövettek, szivrenditő volt. A bonczolásnál 
pedig egyik sem akart segiteni, attól való féltük-
ben, hogy „ e l v i s z i a d e v 1 a." 

— A f ő h e r c z e g  p o r t á s a. Humm er Ádám, 
Lajos Viktor főherczeg  portása, Prokesch palota-
inspektorral összeveszvén, a főherczeg  palotájával 
szomszédos házban fölakasztotta  magát. Hummer 
16 évig szolgált* a főherczegnél.  A veszekedés miatt 
azonnal elbocsátották, mit annyira szivére vett, 
hogy elhatározta, mikép életének véget vet, s vé-
get is vetett. 

— P e y r a m o n t a „Soliel" dolgozótársa, 
ugyanaz, ki ICossuthnál volt állítólag s tőle azon, 
nagy zajt csapott nyilatkozatokat csikarta ki orosz 
szövetségről, magyar mágnásokról — az „S." mi-
napi számában nyilatkozatot tesz közzé, kijelentve, 
hogy Kossuth igenis jól tudta, hegy neki csak 
irói álneve Peyramont, 6 különben mindazt, amit 



i párbeszéd leirásban közölt, fentartja  most is, 
. állítja, hogy Kossuth csak azért akarta utólag 
óvátenni azon nyilatkozatát, melyet a magyar mág-
násokról adott, minthogy hazulról renkivül sok 
szemrehányó levelat kapott. 

— J ó z s e f  f ő h e r c z e g r ő l  beszélik ezt 
az érdekes adomát. A minden izében magyar 
főherczeg  odahaza nyáron bö ingben, gatyában 
jár, makrapipából pipázik. A nyár végén maga sé-
tált kertjében a midőn egyszerre csak, honnan, 
lionr>an nem egy malacz ugrott ki előtte. Ugyan 
e perezben egv hang szólalt meg a kertfal  mögül : 
„Szorítsa csak kee földi  azt a malaczot sarokba, 
azután dobja ki." Jól van jól, csak ne kiabáljon 
atyafi,  mert a kertész ha meghallja, strófot  kell 
fizetni  — szólt a főherczeg  s a malaczot a sarokba 
szorította s kidobta a bámulatában majd hanyatt 
eső kondásnak, ki halálra ijedt, a mint a főhercze-
get felismerte.  A főherczeg  piros mellényéből egy 
ezüst forintost  vett elő, s a mint észrevévén a 
kondás ijedelmét, igy szólt: Igyék kend az ijed -
ségre. 

— D o b r a k e r ü l t s z í n h á z . Fájdalom 
ez is előfordulhat.  A székesfehérvári  színház. mely 
a székesfehérvári  szinház részvénytársulat tulajdo 
na, 1880-ik év január 15-én 119926 frtnyi  becsár 
mellett nyilvános árverés alá kerül. 

— V e n d é g s z e r e p l ő z u l u k . Prágából 
távirják, hogy valami pajkos fiu  a jelenleg ott 
időző zulukat hólabdákkal megdobálta, miáltal egy 
zulu könnyen megsérült. A zuluk azonban nem 
vették tréfára  a dolgot. Bőszülten utána iramod-
tak a fiúnak,  ki egy borbély műhelybe szaladt s 
onnan egy oldalajtón tovább menekült. A zuluk, 
midőn a fiút  a borbély-műhelyben nem találták, 
össze visza tördelték az ott található tükröket, 
ablakokat, s azután a borbélymühelylyel szemközt 
levő hentes boltba iramodtak, hova a fiút  besza-
ladni látták. A fekete  csapat itt is borzasztó dü-
höngést vitt véghez, sőt az elősiető rendőrökkel 
küzdelemre kelt, mely alkalommal két zulut a 
rendőrök megsebesítettek, még pedig ugy, hogy 
az egyik mély sebet kapott a fején  és több szúrást, 
a másik pedig a mellén szenvedt sérülést. Tern é-
szetes, hogy a verekadésre roppant embertömeg 
futott  össze. A sebesült zulukat azonnal a kórházba 
szállították. s 

— E l e t u n t h u s z á r . Csernus József,  6-ik 
liuszár-ezredbeli tizedest, ki nemrég a katonai bör-
tönből megszökött, mult pénteken délután Bécs-
ben a Lessing utczában elfogták,  midőn tolonczo-
zás közben a huszár az Augarter h:don elta'adt, 
egyszerre a hid karján a Dunába vette mag. i. Ez 
esetre többen gyorsan csolnakba ugrottak, s utána 
eveztek a hűszárnak, kit szerencsésen meg is men-
tettek. A magához tért Csernust a katonai ható-
ságnak adták át. 

— S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . „Egy másik 
választó" feleletét,  miután a beküldő nevét csak 
ma vettük, jövő számunk fogja  hozni. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.* 
Nyilatkozat. 

Tisztelt szerkesztő ur ! 
Folyó hó elején bizonyos B. K. lovag párat-

lan élelmességével és hóbortjaival nemcsak kis 
városunk nyugalmát zavarta fel,  hanem hogy a 
botrányt nevelje, a „Pester Lloyd" egyik közelebbi 
számában „Ázsiai állapotok" czim alatt szélnek 
eresztett hírlapi kacsájával a napi sajtót is alarmi 
rozta. A mi ellenzéki napi sajtónk szokott mohó-
sággal igyekezett ebből is politikai tőkét csinálni. 

B. K. úrral nem akarok Drn Quixotte-féle 
szélmalomharczot folytatni;  az olvasó közönség 
iránti tiszteletből csak ennyit kívánok megjegyezni: 
ha B. K, ur pikáns pletyisáival, üzérkedő ráfogásai-
val szomben valaki részletesebb felvilág  'Sitást akar 
szerezni, megszerezheti a sepsi szentgyörgyi királyi 
járásbíróságnál ós a kezdi-vásárhelyi királyi törvény-
széknél, hol ellene bűnvádi panaszt emeltem. 

B. K. urnák ajánlom, hogy hasonló „G'scháf-
tek" csinálása végett menjen „Ázsiába", mert itt 
sem pletyka nyelvétől, sem pénzétől, sem lovagi 
revolverétől, sem agyafúrt  hói.-ortjaitól nem rette-
nünk meg. 

Az olvasó közönségnek ajánlom: „fide,  sed 
cui, vide !" 

Megjegyezni kívánom végre, hogy ezen nyi-
latkozatomat mai postával a „Pester Lloyd"-nak 
is elküldtem. 

Sepsi-Szentgvörgyön. 1879. nov. 22. 
Császár Bálint, 
polgármester. 

T. Pál Károly lelkész urnák válaszul. 
Annak idejében a papválasztási szabályok 

módosítására vonatkozólag egy kis közleményt Ír-
tam volt. — Ereszte ényi lelkész Pál Károly ur 
csakhamar belekezdett az általam felállított  el 
vek megbirálásába s oly szép előhaladást tett e 
szerény munkájában, hogy a „Nemere" jelen évi 
85-ik számában egészen egyéni jellemem gyanúsí-
tásáig jutott el. 

C E rovat alatt megjelent közleményekért felelősséget 
viílal a s z e r k . 

Nem czélom a P. K..ur czikkének egész ter-
jedelmére kiterjeszkedni. Az ámításra czélzó tudá-
koskodás, a magát mutogató papi szenteskedés el-
len czáfolatot  irni semmi kedvem sincs. Az olyan 
egyént pe'lig, ki a helyes érvelés és a becsület-
kisebbítés fogalmait  összezavarja, az olyan egyént 
— ha mindjárt a legszentebb pap is az — a ma-
gánéletben kikerülöm, a hírlapi téren pedig meg-
vetem. 

Nem a P. K. ur ciikke, — hanem az abban 
méltatlanul gyanúsított becsületem védelmezése 
kényszerit arra, hogy e lap szük terén egy kis 
helyet kérjek a t. szerkesztő úrtól; azt hiszem, ha 
tér nyittatott a megtámadásra, nem fog  b zárulni 
az a védelem előtt sem. 

P. K ur megsértve érzi magát az által, hogy 
én egy „pajkos suszterinast" és eery „közönséges 
bakát" párhuzamba mertem állítani egy ifjú  lel-
készszel ; illetlen dolognak nevezi e tet'emet. Pedig 
azt hiszem, nogy ebben semmi illetlen, semmi sértő 
nincs Hiszen az egyik épen ugy Isten képét viseli 
magán, mint a másik és a legutolsó iparos, vagy 
közvitéz épen ugy ember a maga állásán, mint az 
eresztevényi pap a maga kathetráján 

P. II. ur magas papi személyének ily lealázó 
ösjzeliaso ílitcat isa által felbőszülve,  nekiront be-
csületemnek s ezt mondja : „ki milyen, olyan a be-
széde." 

Lelkész ur 1 e szavakban rejlik a vett sérelem, 
s e szavakban van becsületem megtámadva. 

„Ki milyen, olyan a beszéde!" 
Lelkész ur 1 tegye szivére kezét s mondja , 

meg nyíltan, volt-e önnek oka e gyanús tartalmú ! 
szavakat reám vonatkozólag világ elébe bocsátani, f 
Ön nem ismer, nem ismerhet engem ; ön csak lá-
tott, de nem tudja, hogy „milyen" vagyok én; ön 
nem rég lépett be egyházmegyénkbe és velem sem 
magános, sem hivatalos érintkezésben nem volt. 
Ugy í mikép mer rólam mégis ugy nyilatkozni, 
mintha bensőleg is jól ismert volna? — V a g y tán 
egyházmegyénk azon közgyűlésétől nyerte ön ró 
lam az informatiot,  mely a közelebbi időkben 
nagyrabecsült bizalmával szives volt engem meg-
tiszlelni a tanügyi előadói tisztes hivatallal, mit 
körülményeim miatt el nem fogadhattam,  és szives 
volt megtisztelni mind a házassági, mind pedig az 
egyházmegyei köztörvényszéki  ülnökségekkel, me-
lyek mindenikét ma is szerencsés vagyok birni ? 

E kérdéseimre feleljen  meg az ön papi lelke 
és Jhozzon igazságos ítéletet a becsületet szeretni 
tudó olvasó közönség józan ítélete. 

Ön hozzákezdett czikkem megbirálásához s 
midőn nézeteim megc-áfolására  kellő indokokat 
nem talált: féltett  kincemet, becsületemet támadta 
meg, pedig az én bscsületemnek a papválasztási 
szabályokkal semmi összeköttetése sincs. Ugyan 
illik-e 'ez egy becsületes emberhez, illik e ez egy 
;fju  lelkészhez, kit szerénységnek ts jézusi szere 
tetnek kellene jellemezni. 

Megtámadni és üldözni ellenségeinket ez em 1 

beri természetünk gyöngesége; de megtámadni és 
érzékenyen megsérteni azt, kit tulajdonkénen nem | 
is ismerünk, ez rosz lelkület, ez szennyes jellem 
szüleménye. 

Lelkész ur 1 ön hozzám „egy boldogtaln sza-
vaival" szólott Ej azt mondotta: _ki milyen, olyan 
a beszéde " 

Én önhöz saját szavaimmal szólok s azt mon-
dom : van nekem egy drága kincsem : becsületem 
s a ki ezt méltatlanul megtámadja, azt s e m m i 
r e k e l l ő n e k nevezem. 

Kis Lajos, 
étfalvi  ref.  pap. 

G-ik közlemény 
a báró Szentkereszty Stephanie kezdeményezése 
folytán  Kézdi-Vásárhelyit  létesítendő közkórház 

javára tett szives adakozásokról. 
Alapitványaikat  kifizették  : Br. Szenkereszty 

Stephanie ioo frt.  Csiszár József  íoo frt.  Csiszár 
Mihály 25 frt.  Molnár Józsiásné 25 frt.  Benkő Sán-
dorné 25 frt.  Tóth József  25 frt.  Csiszár Pál 25 frt. 
Török Bálint 25 frt.  Szabó Elek 25 frt.  Fejér Lu-
kács 25 frt.  Jancsó Dénesné 25 frt.  Szőcs József 
25 frt.  Wertán testvérek 25 frt.  Szotyori Dániel 
25 frt.  Kölönte László 25 frt.  Szabó Mózes 25 frt. 
— Összeg: 550 forint.  — 

Br. Szentkereszty Stephanie gyűjtésének foly-
tatása : Beczásy Kristóf  egyszersmindenkorra adott 
5 frtot.  Névtelen 50 frt  Koncz György 2 frt  Bi-
hari Sándor 2 frt  Magyarosi István 2 frt.  Gróf 
Zichy Domokos 50 frt.  Gr. Károly Eduárdné 50 frt. 
N. báró Kemény Gábor 20 frt.  Csekme Béla 3 frt. 
Br. Simonyi Lajos 10 frt.  N. N. 1 forint,  — Össze-
sen 1Q5 frt.  o. é. 

V i z i I s t v á n gyűjtése Pozsony : Vincze 
István 3 frt.  Müller Emilla 1 frt.  Weinhold Emma 
50 kr. Weinhold Ida 50 kr. — Összesen 5 forint 
N. N. 1 frt. 

Fogadják a buzgó gyűjtők és jótevő adakozók 
az intézet nevében kifejezett  hálás köszönetünket. 

K.-Vásárhelytt,  1879 okt. 23. 
Szőcs József,  Kovács István, 
id. igazgat^.. id. jegyző. 

Hivatalos  árfolyamok  a budapesti  áru- és értéktőzs-
dén 1879.  november 21-én. 

Magyar aranyjáradék 94.70 
Magyar vasúti kölcsön 113.25 
Magy. kel. vasúti államkötv. I. kibocsátás . 74.30 
Magy. kel. vasúti államkötv. II. kibocsátás . 85.25 
Magyar kel. vasúti államkötv. 1870. évi . 7G.75 
Magyar nyeremény-sorsjegy-kölcsön . . 106.— 
Magyar szőlődézsmaváltsági kötvény . . 88.50 
Magyar földtehermentesitési  kötvény . . 87.75 
Magy. földteherment.  kctv. záradékkal . 86.— 
Temes-bánáti földtehermentesitési  kötvény 86.50 
Tcmes-bánáti földteherm.  kötv. záradékkal 84.50 

j Erdélyi földtehermentesitési  kötvény . . 84.75 
í Hor vát-szlavon földteherment.  kötvény . —.— 
I Osztrák járadék papírban 68.25 
j Osztrák járadék ezüstben 70.75 
1 Osztrák járadék aranyban 80.25 
j 1 SCO-ikí államsorsjegyek 127.50 

Osztrák-magyar bankrészvény . . . . 845. — 
I Magyar hitelbank-részvény 254.— 
I Osztrák hitelintézet-részvény . . . . 2G9.— 
i Ezüst —. 
I Cs. és kir. arany 5.54 
1 2 0 frankos  arany (Napoleon'dor) . . . 9.31 
[ Német birodalmi márka 57.75 

London (3 havi váltókért) 116.55 
Felelős®szrrkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: He.nstein Márk. 

Haszonbéri hirdetés. 
Ezennel közhírré tétetik, hogy Kilyén közön-

ségben a korcsmárlási jóg az 1880. iSSi. 1882 ik 
évekre f.  1879 év deczember 7-én délutáni 1 órakor 
kezdődöleg árverés utján a községházánál haszon-
bérbe fog  adatni. 

A feltételek  alattirtnál bár mikor megtekint-
hetők. — Vállalkozni kívánók lássák el magokat 
40 frt.  bánatpénzzel. 

Kilyénben, 1879 november 20-án. 
INCZE FERENCZ, 

1—3. biró. 

H i r d e t m é n v. 
Zágon község képviselete jelen évi október 

hó 11-én tartott képviseleti gyűlésében a szesz, 
pálinka és sör egyedárulási jogot Zágonban benn 
és a hozzátartozó Baikány környékén a jövő 1880. 
kerek évre nyilvános á r v e r é s e n haszonbérbe 
adni elhatározta, s annak árverezési határidejét 
Zágon községházánál jelen évi deczember hó 6 án 
délelőtt 9 órára tűzte. Árverezni kívánók a felté-
teleket Zágon községházánál, addig is bármelyik 
napon a hivatalos órákban megtekinthetik. 

Kelt Zágon, 1879. november hó 18-án. 
LÁZÁR  JÓZSEF, 

1—3. községi jegyző 

Olysói Gabányi Sándor. 

Mariahilf,  Schmalzho/gasse  Nr.  14. 
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