
támogatni a legőszintébb- n és — a mi fő  ön-
zetlenül ! 

Hidd el, nemzetünk zöme roppant sok józan 
észszel, ítélettel és emberismerettel bír. Nincs az a 
vizsgáló bíró, a ki oly hamar fölismerné  a swind-
ltrt, mint a mi legegyszerűbb — iparosaink. El-

lenben az őszinte hazafias  érzületből eredő igaz 
ez — reájolc döntő hatással bír. Nemes faja  ez 
nemzetünknek és mint ilyen, kész minden nemes 
és jóért hevülni és azt minden tőle kitelhető mó-
don pártolni. 

Nem akarom soraimat túlságos hosszura nyúj-
tani. Megunhatnád. Pedig az unalom és nevetség, 
a két legveszedelmesebb ellenségünk. Röviden ki-
mondom, hogy én kereskedelmünk és iparunk, 
nemkülönben gazdászati viszonyaink teljes és gyö-
keres átalakításának eszméjén dolgozom és ez iránt 
egy rendszeres tervezetet fogok  az őszre előter-
jeszteni. 

Tudom hogy nagy, óriási a vállalat, de hát 
én ugy tartom, ha akad egy pár becsületes hazafi 
akkor, de csakis akkor megmérkőzhetünk vele. Es 
ha az eredmény nem is leend azonnal észlelhető, 
ugy áldani fog  a késő utókor, mert többet tettünk 
száz parliamentnél, mert megmentettük a hazát sa-
ját maga elöl, saját magának. Megóvtuk a vége-
nyészettől ! Megmenteiidjük vagyoni bukásának el-
hárítása által nemzeti jellegét, és — megvetettük 
ez által későbbi időidre függetlenségi  alapját. 

Ez leladatunk. In plus, in moins I 
De ehez névleges és tényleges segélyre van 

szükségem. Másokra, — pro prima intrada — nem 
gondolhatok, mint gyermekkori bajtársaimra. 

Ott álltok Ti, még mindketten intakt, tisztán 
é,s b e c s ü l e t e s e n . — En régi elveimhez hü 
maradva méltó vagyok hozzátok ugy mint Ti ket 
ten hozzám ! A mit Károlyi Gyula, Széchényi 
Béla és Zichy Jenő igazán akarnak, a hol minden 
tettüket és szavukat semmi más nem fogja  vezény 
leni, mint az igaz és önzetlen hazafiúi  igyekezet, 
azt az ország fölkarolja  és azt — habár küzdve — 
(hiszen küzdele.j csak az igaz élet és nem is szép 
az élet küzdelem nélkül) — győzelemre vezetondi i 

Ez meggyőződésem. 
Olvasd el kétszer is e levelemet és aztán felelj 

igaz, őszinte barátodnak : 
Zichy Jeni. 

Program LŰ ja 
a „Székely  mivelödési  és  közyjzdasdyi  egylet'  /. 
IS79.  évi  szeptember  2-án kezdödölcg  Csik  Szeredán 

tartandó  nagygyűlésének, 
1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Titkári jelentés az egylet évi működéséről. 
3. Pénztárnoki és számvizsgáló bizottsági je-

lentés. 
4. Központi választmányi 3 tag kisorsolása és 

választás. 
5. Számvizsgáló bizottság választása. 
0. Választmányi javaslatok ; 

a) Az alapszabályok általános revisiöjára vonat-
kozó előterjesztés. 

b) „A Székelyföld  közmivelődési és gazdasági 
leírása" cimü, az egylet által jutalmazott s kinyom 
tátott mü megjelenéséről jelentés. 

c) A választmány jelentése az egylet költsé-
gén a hosszufalusi  mümetsrő-tanmühelyben képzett 
két növendék előhaladásáról s szaktanulmányok 
bevégzéséről. 

d) A választmány jelentése a váci kosárfonótan-
mühelyben az egylet költség'n elhelyezett három 
székely fiúról. 

e) Esetleg az alapszabályok értelmében felve-
hető indítványok. 

7) Felolvasások ; 
a) Csikmegye történelméből — I m e c s F ü l ö p 

Jákó, 
b) A megye küzmivelődési viszonyairól — Éltes 

Elek. 
c) A megye mezőgazdasági állapotáról — Deák 

Ignác. 
d) A csiki székely nyelvjárásról — Nagy Imre. 

8. Kirándulás a tusnádi fürdőre,  Szent-Anna 
tóhoz,̂  torjai kénes barlanghoz ; esetleg Borszékre, 

September 1 én ismerkedési estély, september 
2-án közebéd. 

Ezen nagygyűlésre az egyesület t. c. alapító 
és részvényes tagjai tisztelettel meghivatnak. 

Budapest 1879. augusztus 6-án. 

Hajós János. s. k. Buzogány Áron s. k. 
az egylet elnöke. az egylet titkára. 

Figyelmeztetés. 
1. Az alábbi vaspályatársulatok részéről kö-

vetkező árleszálitások engedélyeztetett: 
a) A keleti vaspályán menet és jövet a II. 

kocsiosztályban HL oszt.egész jegyek, és a III. 

osztályban II oszt. féljegyek  váltása mellett utaz 
hatnak az egyleti tagok e gyűlésre augusztus 24-től 
szeptember 7 éig bezárólag. Az egyleti elnökség 
által e célra kiállítandó igazolvány a jegyváltásnál 
előmutatandó. 

b) A tiszavidéki és arad-temesvári vasúton 
ugyanazon kedvezmények mellett utazhatni. Sza-
bad podgyászul 25 kilogramm. 

2 Azon tagoknak kik e kedvezményt igénybe 
kívánják venni, az egylet elnökségétől Budapes-
ten, vár, uri utca 31. sz. a. ebbeli személyes vagy 
levélbeli megkeresésre igazoló jegyek adatnak ki. 

3. A ;megjelenni kívánók az iránti szándé-
kukat elszállásolásuk eszközölhetése végett szí-
veskedjenek a székely gyűlés intéző bizottságához 
Csik-Szeredára néhány nappal előbb tudtul adni. 

F E L H Í V Á S . 
Az „Erdélyrészi házi ipar és iparfejlesztő 

egylet" szükségesnek találván a hazai ipar eme-
lése érdekében egy árucsnrnok felállítását,  a mely-
ben egyfelől  a vevő közönség biztos lehessen a 
szigorú ellenőrzés által, hogy kizárólag hazai ipar-
cikket talál, másfelől  a termelő hazai iparosok 
teljes biztosítékot nyerjenek, hogy e csarnokban 
készítményeik az általuk meghatározott árban áru-
sittatnak el: egy ily árucsarnoknak 

s r á á l y a M a i ápair* és  i j p a r f s j -

l e s a t © á i r x i e s a r i i s l k . a " 
cég alatt Kolozsvárit leendő felállítása  iránt D e-
m e t e r J ó z s e f  kereskedő úrral szerződést 
kötött. 

E szerződés értelmében egyletünk Demeter 
József  urat a saját egyleti tanműhelyeiben készülő 
cikkekre nézve kizárólagos bizományosává tette s 
Demeter József  ur kötelezte magát, hogy üzletében 
kizárólag hazai iparcikkeket tart, ezek között a 
hazai tanműhelyek és ipartanodák, valamint az 
egylet választmánya által különösen meghatározott 
cikkeket kötelességének tekinti üzlete számára 
beszerezni s mind ezen, mind az általa üzletébe 
önkényt felvett  áruk után, a mennyiben ez iránt 
a termelő iparosok Demeter József  úrral külön 
szerződésre lépni nem kívánnak, kicsinyben t i z, 
nagyban a csomagolási költségben kivül 5"|,-nál több 
nyereséget nem vesz és nem követel. A kötele 
zettség' teljesítésének s termelő iparosaink biztosí-
tása végett pedig egyleti választmányunk a maga 
részére Demeter József  ur üzleti könyvéinek és 
egész üzletének legszigorúbb ellenőrzési jogát kö-
tötte ki. 

A midőn tehát egyleti választmányunk tu-
datja, hogy az egylet tanműhelyeiben készülő cik-
kek csak Demeter József  ur utján rendelhetők meg, 
v.tn szerencsénk hazánk összes ipartanmühelyeinek 
igazgatóit és termelő iparosait hazafias  tisztelettel 
felszólítani,  hogy saját készítményeik elárusithatása 
és e hazafias  célú vállalat sikerének előmozditha-
tása végett bizalommal forduljanak  Demeter Jó-
zsef  úrhoz s ipari terményeiket bizományba en-
gedni, vagy ha ez nem lehetséges, a megrendelés 
eszközölhetése végett cikk-ikből ezen árucsarnok 
számára mintákat szíveskedjenek küldeni. 

Az Erdélyrészi házi ipar- és iparfejlesztő 
egylet választmánya nevében. 

Békési  Károly,  Gr Eszterházy  Kálmán 
igazgató. elnök. 

V I D É K I E L E T . 

Brassó, 1879. aug. 10. 
Tekintetes szerkesztő ur I 

A „Brassói magyar dalárda" egy készítendő 
egyleti zászló javáia a mult hó 8-án egy majálist 
rendezett. 

Hogy a kiadások előre is fedezhetők  legye-
nek, 50 kros részvények mellett aláírási iveket 
indítottunk meg, azon magyarázattal, miszerint a 
felülfizetések  nyilvánosan:nyugtáztatnak. 

Ezen ígéretnek eleget teendő, tisztelettel kér-
jük fel  szerkesztő urat, legyen szíves becses lap-
jának valamelyik rovatában az alábbi felülfizeté-
seknek helyet engedni. 

A „Brassói magyar dalárda" f.  évi julius hó 
8-án egy egyleti zászló megszerezhetése céljából 
kirándulást — majálist rendezett. 

A cél biztos keresztül vitele végett 50 kros 
részvények mellett aláírási iveket indított meg. 
Az 50 kros részvény lefizetése  mellett felülada-
koztak : 

Stromszkv Sándor 4 frt  40 kr, Vaulhier Hen-
rik 2 frt.  Szentiványi Gyula 1 frt.  50 kr, Löbl. 
Wolfsohn  1 frt,  Lévi Anna 70 kr. Soós Ferenc és 
neje, Nagy Samu, Lemhényi Zsigmond, Batik 
József,  Brenner Vilmos, Rápolti Károly, Tompa 
M. főjegyző,  N. N., Száva Zakariás. László Márton, 
Maicher Mór, Dr Weiss Ignác, Wolff  József,  Fára 
Péter, Józseffy  Imreh, Papp Ferenc, Mály István, 
Páncél Joachim, Bisztray Károly, Kovács József, 
Kovács Gábor, Simái testvérek, Cserey Gábor né, 
Grünfeld  S., Löbl Áronsohn, Steinharclt Zsigmond, 
Semo Marié, Potgisser Ilon, Mátyás József,  Nicol. 
Senius, Adler Leopold, Lázár Ereasz, Sperling N., 
Vadady Rifael,  Biró Gyula, Daragics Elek, Do-
brosi István, Szele István. 

Valamint a t. felülfizetők,  ugy a csak tisztán 
részvényt fizetők,  nemes célú adakozásukért fo-
gadják forró  köszönetünket. 

Biró Sándor, Kilin György, 
egyleti alelnök. egyleti jegyző. 

S Z Í N E S Z E T . 

Vasárnap Mureau „Szövetségesek" cimü 3 
felvonásos  vígjátéka került színre, A könnyű ele-
gáns darab a közönség osztatlan tetszését nyerte 
ki. Bár meséje nagyon szűkre van szabva, de épen 
az a darab főérdeme,  hogy mindamellett is elmés 
változati kban gazdag cselekvényei, gyors menete 
a közönség érdeklődését folytonos  feszültségben 
tartják. P r i e 11 e Kornélia (Henriette) kedves já-
téka, bámulatos könnyűsége a közönségnél zajos 
tetszést aratott. S z a t h m á r y (Mauri J.) ismét 
elemében veit. A játék sikerére kedélyes humora 
nagy befolyással  volt. K a z a l i c k y (Rech Gaston) 
ügyes magatartással, szerepkörének elég helyes 
felfogás:.val  alakított ; K o m á r o m y (Badinois) 
és Z á d o r (Montgerard) szintén emelték az elő-
adást csinosan kivitt alakításaikkal. 

P «- i e 11 e Kornélia búcsúelőadása hétfőn  volt 
a „Sphinx"-ben. A közönség, mely meg szokta be-
csülni az érdemet, ezúttal sem maradt adós az ün-
nepelt művésznő iránt. Mindjárt megjelenésskor 
falrenditő  tapsok és éljenek riadalában tört ki a 
közönség" : ezátán jött a szebbnél szebb virágcsok-
rok zápora, a színtársulat szép babérkoszorúja. Pár 
percig, mi'.; a virágokat összeszedhették, az elő-
adás is szünetelt. Prielle K. ezen különben nem 
elég háládatos szerepben is elbűvölte a közönséget; 
különösen utolsó jelenetében a művészet utánoz-
hatlan magaslatán ragyogott. Elegáns öltözékei 
általános feltűnést  keltettek most is, mint minden 
megjelenése alkalmával. Mikor a közönség szűnni 
nem akaró lapsai között előadás végén többszörö-
sen kihívta őt, a művésznő, mintegy bucsuzásul 
egészen előlépett a szinpadon s láthatóan kellemes 
meghatottság"gal köszönte meg a közönség tünteté-
seit. Prielle Kornélia nálunk maradandó, örökbecsű 
emlékeket higyott: itt hagyta magas művészete 
emlékét. E város közönsége soha nem fogja  feledni 
a művésznőt. Ö hazánkban talán az egyetlen ki-
tűnőség, a ki az igazi természetesség mesterkélet-
len bájával hódi:, ki örökifjú  lélekkel, fenkölt 
múzsája szellemével még sokáig fog  ragyogni hazai 
müvészetü ik egén. Prielle Kornélia után első he-
lyen kell említenünk B e n kő Jolánt (Savignyné). 
Városun : közönsége előtt pár évvel ezelőtt már 
határozott sikerrel játszott s könnyed alakításával, 
tehetséggel párosult szorgalma által a közönség 
kedvence lett. Mai szerepében, mely mindenesetre 
sokoldrilu megfigyelést  igényel, tiszta érzéssel, sok 
bensőséggel játszott. K a z a l i c k y (Savigny) is 
osztozott a sikerben, melyhez K o m á r o m y (Ast-
ley) és S z a t h 111 á r y (Líjardie) is jelentékenyen 
hozzájárultak. Z á d o r (De Chelles gr.) szokott 
nyugodtságával egyike volt a legjobb alakoknak, 
kár, hogy a fejér  paróka alól kikandikáló barna 
haj kissé rontotta az illusiót. Ha nem hát ez nem 
olyan égbekiáltó vétek, a min máskor segiteni ne 
lehetne. M o r v a y r ó l (Ulrik) legjobb lesz hall-
gatnunk. Megjegyezzük itt még egyszer (és ezt a 
vidéki közönség kedvéért is tesszük), hogy e szín-
társulat tiszta játéka ritkaság vidéken. Csinos 
színpadi készletei emelik a hatást s uj klassikus 
darabjai bizony megérdemlik, hogy a vidéki mü-
veit közönség is minél gyakrabban s minél számo-
sabban ^togassa az előadásokat. 

K Ü L Ö N F É L É K 

— A z e r d é l y i g a z d á k ötödik vándor-
gyűlését rendező tárlati bizottság gr. Kálnoky Pál 
és gr. Schweinitz Gyula elnökök jelenlétében ülést 
tartotté hó 12-én d. e. a megyeház nagytermében. 
A gyűlésre csupán az albizottságok alelnökei és 
jegyzői voltak ezúttal hivatalosak, hanem ezek is 
igen csekély számban jelentek meg. A tanácsko-
zás tárgyát az október 2-án megtaétandó vándor-
gyűlés és annak rendezése képezte Megállapította 
a bizottság a tárlati helyiségek osztályozásait; 
ezek szerint a kiállitás a szövő tanműhely, a Bazár 
a községi fiu  iskola és a ref.  középtanoda épüle-
tében helyeztetik el megfelelő  szakcsoportokban. 
A rendező bizottság továbbá átiratot küld az erd 
gazd. egyesülethez, hogy Paget János, Zeyk Jó-
zsef  és br. Bánfty  Dániel urak azon gazdákat, kik 
a Paget féle  angol juhfajtával  keresztezték juhaikat 
ezen juhaknak a kiállításon leendő bemutatásá-a 
szólítsák fel.  Hasonlóképen átirat küldetett a ko-
lozsvári és brassói iparkamrákhoz a liszt-ipa" érie-
kében egyszersmind,hogy a galaci s bukuresti konzu-
látust é:-:esitse e kiállításról, felhiván  a nevezstt kon-
sulatusokat, hogy a tárlat megtekintésére képvise-
lőket küldjenek hozzánk. A mennyiben a kiállítás-
nál az Á.po rtcikkekre nagy suly lesz fektetve,  ezen 
megszem élésnek mind ránk, mind pedig a szom-
3zéd ország okra nézve gyakorlati eredménye is 
lesz. Msid gr. Bethlen Ivamilló ur kéretett fel, 
hogy K'.s- és Nagy-Küküllőmegye  bortermelőit a 


