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Kossuth levele 
Helfy  Ignácz  országgyűlési képviselőhöz Budapesten. 

Kossuth Lajos levele, mint a „I". II.- után 
mult számunkban előre jeleztük volt, megjelent. 
A nagy hazafi  Helfty  és társai által félrevezettet-
ve. a houositási törvény felett  méltatlanul elérzé-
kenyedve,  r k i t a sz i t v a" látja magát honfitársai 
köréből. A ki a honosítási törvény czélját tudja, 
az nem lát benne ily roszakaratu czélzatokat; — 
Kossuth nagyon jól tudja ennek szükségességét s 
belátja annak csélszerüségét s hisszük, hogy ha 
azok, kikkel közelebbi leveiezésben áll, ugy nem 
informálják  őt. hogy az egész törvény „ő miatta" 
jött létre. — nem irta volna ezt a levelet. 

A levél, melyet Helffyhez  e tárgyban irt, a 
következő: 

Collegno al Baraconne. 187í>. nov. 19. 
Kedves barátom ! 

(>11 szives volt irataimnak sajtó alá rendezé-
sét magára vállalni; ámde azóta én egy lényeges 
változáson mentem keresztül, a mire önnek talán 
kötelessége leend az olvasót figyelmeztetni. 

Élőbeszédemben és kiadandó irataimban én. 
mint a magyar nemzet tagja jelenek meg. 

Sót a külföld,  kormányok és nemzetek ben-
nem a magyar nemzeti lét megtestesített eszméjé-
vel véltek találkozni. 

E magyarsági minőséget az utóbbi napokban 
a magyar nemzet képviselői által megszavazott 
törvény anachronizmussá tette. 

Azon magyar nép, melynek polgárokká emel-
kedésében egy kis részem nekem is volt, oly kép-
viselőket választott magának, a kik elhatározták, 
hogy az, a ki magyarnak született ugyan, de tíz 
évig megbízás nélkül külföldön  tartózkodik, ma-
gyar polgári minőségét elveszíti, hacsak haza nem 
megyen, hogy valamely község kötelékébe belépjen, 
vagy valamely osztrák-magyar konzulnál nem je-
lentkezik. 

Hogy mi kár, baj, nehézség érhette volna 
Magyarországot, ha ily „kimagyarositó* tör-
vény nem hozatik ? — nem értem. 

Hogy mi haszna lett belőle, vagy miként fe-
lel meg a kor kulturális igényeinek az által, hogy 
ily törvényt hoz? — ezt még kevésbé értem. 

Hogy a szabad angol ember a középkor ho-
mályában tévelyeg, mivelhogy azt, hogy ő angol 
ember, s mert angol, hát angol polgár, oly vele-
született jognak (inborn right) tartja, melyet tőle 

| senki a világon el nem vehet: azt legkevésbé ér-
i tem ; hanem azt tudom, hogy ha angol embernek 
| ilyest mondana, azt kapná válaszul, hogy öltsön 
| szőr-zsákot, hintsen port. hamut fejére  és menjen 

vezekleni, mert káromkodott isten, a természet és 
í a knltura ellen. 

H&nemhát a törvény megszavaztatott. 
En harmincz éve vagyok külföldön  és bizony 

nem az osztrák-magyar kormány megbízásából. 
En Magyarország jelen állapotát j o g s z e r ü -

; n e k el nem ismerem : mert a magyar nemzet el-
idegenithetlen lét-jogába ütközik. 

Községi kapcsolatba hát nem léphetek, mert 
I ez által oly alattvalói viszonyba lépnék, mely nem-

zeti jogérzetemmel ellenkezik. 
Osztrák konzulnál természetesen nem jelent-

; kezhetem, mert annak hatóságát magam felett  el 
nem ismerem. 

Apostata-vá nem leszek. 
Tehát én és fiaim  a k i tasz í to t tak közé 

tartozunk. 
Még néhány magyarral az egyedüli emberek 

vagyunk a kerek világon, a kik nemzet tagjai nem 
vagyunk. A világ páriái vagyunk. 

„ C o n s u m m a t u m est." 
Tudomásul vesszük. 
Fiaim, kik előtt még egy élet áll, miután 

annak jobb részét hazaszeretetből a gályarabokkal 

j egy lábon, azaz p o I g á r i j o g n é 1 k ü 1 elvesz-
j tegették - fiaim  gondoskodni fognak,  gondoskod-
| niok kell magukról, hogy világpáriák ne maratl-
j janak. 

En az maradok. 
Hát kérem figyelmeztesse  irataim olvasóit (ha 

i lesznek olvasói!), a hol ez iratokban velem mint 
! . m a g y a r r a 1" találkoznak, — olvassák elébe c 
| szót: . v o l t " , vagy e szót: . k i t a s z í t o t t . " 

Különben, a mi éltem czélját és szivem érzel-
j meit. illeti, vagyok ma. a mi tegnap voltam és 
j leszek a számomra kimért holnapon át. a mi ma 
j vagyok. 

Az anyai kebelről való eltaszitást. a változ-
hat lan liui szeretet hűségével fogom  viszonozni — 

I mind halálomig. 
Szives üdvözlettel, bar:íi;.i 

Kossuth Lajos. 

A liáromszék barczasagi vicinális vasút 
. előmunkálataira Schweinitz Gyula grófnak  sikerült 

Brassó kiváló pénzintézetei és czégjei által már is 
szép összeget előjegyeztetni. A lapunkhoz bekül-
dött névsor szerint a következő aláírások tétettek: 
Czell  Frigyes  és fiai  .100 frt.  Kammner  k Jekelius 

i 100 frt.  Shtnncscu  200 frt.  G. Jnanides  200 frt. 
Anasl. J.  Sofron  100 frt,  Hcssheimer  Adolf  100 
frt.  ./. Quittner  50 fit,  „Erdővidéki  bánya társulat* 

| 100 frt,  László 31. 50 frt,  „Első erdélyi bank" 200 
frt.  Összesen 1400 frt  o. c. 

A gróf  ur lapunkhoz intézett levelében köszö-
netet fejezi  ki a nagyon tisztelt aláíróknak, a kik 
ezen nemes felajánlással  nemcsak saját érdekükben 
tettek, hanem a közjó előmozdítása körül is érde-
met szereztek egyúttal. 

Az előmunkálatok költségei azonban nagyobb 
összeget igényelnek, hogysem az említett előjegy-
zések összegével készen lenne az alapösszeg. Ugy 
véljük, hogy a maga helyén van, ha kérésünkkel 

A „Nemere" tárczája. 

Nápolyi Endre balladája. 
— Irta ÍRA V JÁNOS. _ 

•Mit kötögetsz, mit fonsz  selyem-arany-szállal 
En szép feleségem,  Johanna királyné ?e 

-Heked, uram, látod, himezek palástul 
Koronázó napra : zsinórt verek arra.. 

Mosolyog ni as zony, de csa'; szem*, szája. — 
,Endre fiam,  félek  : gonosz itt a lé ek » 
Gvauus szeretőt az, soha se visz jóra : 
Nápolyin, vitézek! bosiüra, boszilr.i! 

-•Fiam, édes Endrém! nincs e dolog rendén: 
Jer vissza hazádba, szép Magyarországba., 
* Vem, anyám : meghalnék, szivem megszakadna; 
Szeret is J' hanna, mint a maga lelkét: 

Hímezte palástom selyem arany szállal. 
Rá mentekötőt is gyenge liz ujjával , 
I limes szeretet az, soha se visz jóra : 
Nápolyba magyarok ! bosziíra. bosztfra  ! 

Búcsút veve anyja, Erzsébet királyné : 
•In-e, az ujjodra köves arany gyiirü. 

Felvonom azt mindjár' : s méreg, aczél n-m jár : 
Üsz remete adta, pápa megáldotta „ 

— 'Lakó1 is hát nékem, asszony feleségem. 
Mini, ki az udvarnál gonosz ellenségem!, 
Holond bátorság az, soha se* visz jóra : 
Nápolyba, vitézek ! boszura, bosziíra ' 

Kulcsos Averszához, daliás nagy garral. 
Az egész udvarral, niegv Endre vadászni. 
t*ogadá olt sokszor éjjeli szállásra. 
Lakoma . hálásra, egy régi kolostor. 

"Édes uram, most is olt legyen a h á l ó . 
Veti azt Endrének a «oU lesben álló 
Rettenetes éj ez, sohse' virrad jóra : 
Nápolyba, magyarok ! boszüra, buszúra ! 

Meghitt kamarása szól tja ki Endrét 
í j féli  órában, felesége  mellől ; 
N'osza csak rátámad kivlil a zsivány ha.l. 
Megfojtani  kézzel, máskép sohse vész. el, 

Lehányja magáról gyilkosait karja, 
S hogy nyitni akarja, nem nyílik nz al ó. 
Áruló szeretet soha „e' visz jóra : 
Nápolyba, vitézek! boszüra, hoszüra ! 

Másnap egész udvar régi kolostorbu! 
Vígan haza fordul  palotás Nápolyba ; 
Szép Endre királyfit  holtan, temetetlen 
Leli majd a kertben, a ki elébb rányit : 

Szorítva nyakara egy drá?a zsinór van 
Zöld selyem fonálból,  fényes  arany szálból. 
Gyilkos szeretet volt, búra vive, biira : 
Nápolyba, magyarok! vérbeli boszüra! 

A divat. 
3 ik Folytatás. 

A tizennegyediktől a tizenötödik századig ter-
jedő korszak az átalakulás, a felvilágosultság  kez-
detének korszaka. Ezen időszaknak már kezdetén 
Francziaország adta Európának a „t o n t" s ettől 
kezdve a franczia  divatnak utánzását találjuk min-
denhol, s csak ritkán akadhatni a nemzeti jelleg 
kifejezésére,  kivéve az alsóbb néposztályokat. 

A lovagkor kifejlődésével,  a tornák és lovag-
játékok divatba jöttével érték el a nők a ragyogás 
tetőpontját A lovag semmit sem mondott, semmit 
sem tett olyat, a minek vonatkozása ne lett volna 
a nőkre; ezért nevezték magukat a lovagok a 
„szerelem szolgá" nak, „Serviteurs ou servants d° 
Amour." Nem egyszer volt eset rá, hogy a válasz-
tott hölgy lovagját egy kis lánczon vezette a küz-
dőtérre. 

Az udvari fény  kifejlődésével  a leggazdagabb 
és legnemesebb családok oda vonultak s legfőbb 
örömüket találták abban, hogy egymást felülmúl-
ják pompában. Medicis Katalin környezetében 700 
udvarhölgy volt s többé kétségbe sem lehetett von 
ni, hogy Francziaország és a franczia  udvar áll 
legeiül a galanteriában. 

A germán vagy az ó-európai népek abban 
különböztek a többiektől, hogy leggyorsabban 
változtatták öltözetük alakját és anyagát, a minek 
oka részlten a szabadságban lelhető fel,  részben 
pedig abban, hogy hadjárataikban sok uj, idegen 
dolgot ismertek mesr, a mit magukkal hoztak. Ila 
sonló hatással volt az idegen sergek, és kereske-
dők átvonulása. 

A divat azonban még nem volt általáno , 

minden országnak, minden tartománynak megvolt 
a maga divatja, mígnem a divat privilegizált szü-
lőhelyévé lett P á r i s . Megjegyezhetjük még, hogy 
a férfidivat  gyorsabban változott, mert a_férfiak 
többet utaztak idegen helyeken. 

A franczia  udvar nemcsak az öltözékre nézve 
1 szolgált ezentúl mintaképül, hanem a bútorzatot, 

az építkezést, a társadalmi intézményeket is innen 
vették át. A ruházat drágaságára és tömegére 
nézve őrült versenyt fejtettek  ki ; divatba jöttek 
a rövid ruhák, a magas süvegek s a hírhedt hosz 
szu orrú czipök a melyek ellen még az egyházi 

, átok villámai is fel-felczikáztak.  — A burgundi 
udvar egy keresztelés alkalmával 500 nemest öl-
töztetett bársonyba s ajándokul mindenik három 
soros aranylánczot kapott, üivattalálmányaikról 
hiresek Medicis Katalin s két leánya Erzsébet spa-
nyol királyné, II. Fülöp neje és Navarrai Margit. 
A női ruhák gyakran arany és ezüstszövetekből 
készültek. Hogy a nők közt magasságra nézve 
nagy külömbség ne legyen : a selyem czipőket — 
chanssure — hol sarok nélkül, hol araszos sarok-
kal látták el. 

Egészen különleges volt a spanyol nők divata, 
mely legkevésbé volt alávetve változásnak. A nők 
rangkülönbség nélkül festették  nemcsak az arezot, 
hanem fület,  kezet, vállat és homlokot. A ruha 
elől egészen zárt volt, drágakövekből készült 
gombokkal összeszorítva, a háton azonban mélyen 
ki volt vágva. Ezen öltöny oly hosszú volt, hogy 
a lábakat tökéletesen elfödte";  föléje  hosszú man-
tilla jött. Az ékszerek ép oly nehézkedek voltak, 
mint a ruha. Az öv pénzdarabokból és ereklyék-
ből állott s mellette minden spanyol nő derekán 
valimelyek egyházi rend gyapjuzsinórja volt meg-
erősítve A haj drágaköves tűkkel volt tele, s a 
természetes felett  álhajat viseltek. Minél előkelőbb 
volt valamely nő, annál nagyobb pápaszem csillo-
gott az orrán. 

XIV. Lajos alatt egész Európa társadalmi 
élete a párisi után indult, mely telve volt a leg-
rikitóbb" ellentétekkel. Egyetlen udvarnál sem 
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azon községekhez fordulunk,  a melyek leginkább 
vamiak érdekelve, legtorróbban óhajthatják, hogy 
a ../uiromszék  barczasági vasut- minél előbb kiépít-
tessék. — felkérjük  tehát az érdekelt községeket, 
hogy községi jövedelmük arányában saját,  helyesen 
felfogott  jóllétük  eme fontos  tényezőjének gyara-
pításához hozzájáruljanak : megyénk főispánjánál  az 
e rzélra kitett íven, vagy saját beküldött iveiken 
jegyezzenek elő. A községi jövedelem nagyságának 
rendjében összeállított névsora az első sorban ér-
dekelt. kézségeknek a következő: Zágon, Nagy-I'o-
rosnvó, t.ielciieze, Koviiszna, Uzon. Zabola, Sár-
falva,  Nyúl. l'áké, líodola, Szent-Katolna, Nyúj-
tód, Egerpatak, Páva, Hidvég, Ánipatak, Szofvor, 
K ilyén. 

Hasonló kéréssel fordulunk  Sepsi-Sztgyörgy, 
Kézdi-Vásárhely  és Berrczk városokhoz, azok tisz-
teli. kereskedőihez és iparosaihoz, hogy előjegyzé-
seiket közgíizdászatunk emelésének ruie hatahuas 
motorától ne tagadják meg. A polgármester urak 
állni e tárgxban helyenként összeliivaiidó értekez-
letei hisszük, hogy nem maradnak eredmény nél-
kül. viszonyok kedvező voltát latba vetve, most 
kell megragadni az alkalmat, mert az idő eljár. 

A z o r s z á g h á z november iki ülésében 
a kérvények tárgyalása után úgyszólván inciden-
'aliter a miniszterelnök fontos  nydatkozatot telt. 
H e 1 f  y Ignácz ugyanis az iránt interpellálta a kor-
mányt, miért nem közölték a magyar országgyű-
léssel annak idején hivatalosan a külügyminiszté-
riumban történt változást. T i s z a Kálmán kor-
mányelnök erre kijelentette, hogy eddig ugyan a 
gyakorlat az volt, hogy hivatalosan csak a dele-
gatiok értesültek a közö> minisztériumban előfor-
dult változásokról, mig a monarchia országos tör-
vényhozásai s nevezetesen a magyar országgyűlés 
csak oly esetben értesüliek arról hivatalosan, ha 
e változással kapcsolatosan a magyar miniczttri-
umban is fordult  elő változás, mint például A n d 
r á s y magyar miniszterelnöknek közös külügyéré, 
és grófLónyay  közös pénzügyminiszternek magyar 
miniszterelnökké történt kinevezésekor. Eddig te 
hát ez volt a gyakorlat s ezt követték Andrásy 
gróf  távozásakor is. Jövőre azonban a kormány 
maga is el akar térni az eddigi praxistól, s meg-
állapodott mar abban a többi kormánvokkal,  hogy 
minden a közös minisztériumban történt változás 
a magyar törvényhozásnak, illetőleg országgyű-
lésnek is hiva.alosan tudtára adassék a magyar 
miniszterelnök által. S ez mindenesetre a correc-
tebb, helyesebb eljárás. 

G o r c s a k o v h e r c z e g nov. 28 án érke-
zett Berlinbe. A „Nordd. Alig. Ztg." egy pétervári 
levéllel fogadja,  a melyben tény gyanánt közli, 
hogy Yalujev lesz a külügyi politika intézője. A 
kanczellár megtartja ugyan méltóságát, a hivatalos 
terheket azonban meghatalmazott és önálló „se-
gédje- vállaira fogja  rakni. E tekintetben mint 
praecedenst emliti meg a nevezett lap, hogy Nes-
selrode gróf  is 1862 ben bekövetkezett haláláig 
megtartotta rangját, ámbár a külügyi hivatal veze-
téséről lemondott. 

Valujevet negyven évvel ezelőtt hivta állami 

csoportosult azon időben annyi fény  és annyi nyo-
mor ; olyan zajos öröm és oly mély síri csend ; oly 
félénk  kegyesség és oly rémitő erkölcsi sülyedés. 
Lajos alatt fejlődött  ki először a jó izlés, alatta 
találták meg a r j ó t á r s a s á g - hangját, melyet 
azelőtt hiában kerestek, de a mellett annál inkább 
romlott az erkölcs; a pompaszomj és birtokvágy 
idézte elő azokat az irtózatos méregkeverési ese 
teket, a melyek számára külön törvényszéket kel-
lett felállítani  Montespan asszony egyik udvari bá-
lon a krinohnnal lepte meg az udvart, azon öl 
tör.ydarabbal, melynél az illemmel ellentétesebbet 
még soha sem találták ki. Egyik udvarhölgy az 
estélyen fejd'szül  miniatűré három árboezos hajót 
viselt. — A fé-Tiaknál  a szakáll eltűnt; minthogy 
az uralkodó nem viselte, az alattvalók is levétet 
ték. Hiába fenyegetett  a papság a purgatoriumba 
jutással, törekvése hajótörést szenvedett s igy ők 
is szépen megváltak szakáluktól. Ez volt a szakáll 
száműzetése, mely 1848 ig tartott, a midőn újra di-
vatba jött, kivéve a papokat. Á fejre  rettenetes 
nagyságú paróka került, a melyről szentül meg 
\oltak győződve, hogy fiatalit.  A nőknél a rövid 
fürtök  helyébe jött nemsokára a „Fontange" ne-
vű fejék. 

l.ajos udvara mindenben példányképül szol-
gált a többieknek. A fejedelmek  tömegesen utaz-
tak Parisba, hogy megismerhessék és tanul má->vo/-
hassák az ott levő szokást és divatot. Nagy költ-
séggel hozatták a franczia  udvarmestereket, jó-
szágiiía/tíatúkat. nevelőt és asztüliiast, gouver 
nantokat, szobalányokat, s a kis gyermek ettől 
k'/.dve elébb gyügyögött francziául,  mint anya-
nyelvén 

Folytatása köinkízik. 

szolgálatba Miklós czár. 1S61 ben belügyminiszterré 
nevezték ki. Ezt az állását megtartotta 1868. janu-
áriusig. Ekkor ellenségei zavarták ki hivatalából, 
a kik közzé Gorcsakov herczeg is tartozott azóta, 
hogy erőszakos eszközökkel akarta föltolni  a czárt 
minden szlávok pártfogójává.  187: óta az uradal-
mak minisztere volt Valujev. Különben nzt beszé-
lik Gorcsakov örököséről, hogy mozgókonv, a hol 
szükséges sőt engedékeny i*, de mindenkor tisztá 
ban van saját czéljaival 

S o h a s e m v o l t m é g a n n y i f ü g g ő 
k é r d é s az európai hatalmak közt, mint mo.st. E 
függő  kérdések nagyobb részét azonban kölcsö-
nösen csak czifraságnak  használják a hatalmak 
azon kérdések takargatására, a melyek érdekeikel 
érintik. Azon kérdésekben tehát, a melyek mellé 
kesek Ausztria-Magyarországra nézve, de a me-
lyekre súlyt fektet  a franczia  hagyomány, bizo-
nyára támogatni fogja  kormányunk Francziaország 
kívánságait. Ezen mellékes luggo kérdések közé 
sorozzuk az egyptomi kérdést is, a menyiben po-
litikai színezete van. Ez alkalommal általában is 
figyelmezteti  az „Ellenőr" külügyi kormányunkat, 
hogy ne sokat markoljon, hogy a mit mvgfog,  jót 
megmarkolhassa. 

A háromszék-barczasági vasút. 
Gróf  Bchweinit* Gyulától. 

Egy brassó-ojtozi vasút, csak a transitó for-
galomnak tenne szolgálatot, a nélkül, hogv felvenné 
a javaknak azon nagy törmgét, a mely a falvakból 
városokba szállittatnék. 

A vasútnak ezen a vidéken olyan helyeken 
kell átvonulnia, a hol megvan a nyers anyag a 
létrejövendő ipar számára, azaz főkép  a mi vidé-
künkről szólva mint ilyen a fa,  a melylyel ki- és 
befelé  kereskedést lehetne iizni. 

Nem beszélünk mi itt kizárólag a tölgyfáról, 
hanem a bükfa  és a többi eszközfák  tovaterjesz 
téséröl s e mellett mindazon iparágakról, a melyek 
fából  munkálkodnak. Szóval, hogy az erdők birto-
kosainak számára piaczról legyen gondoskodva. Az 
igavonó állatok erejét a gőz erejének teli hogy 
helyettesítse, a vasútnak a szó valódi értelmében 
vett szállítási eszközzé kell válnia s a szállítást 
nem szabad fényűzéssel  drágán emelt építkezések 
kel megterhelni. Ma már kezd utat törni nálunk 
is azon meggyőződés, hogy az ország fontos  terü-
let részeit nem szabad vasút nélkül hagyni csak 
azon okból, mivel tetszett az eddigi vasutakat pa-
lotaszerü pályaudvarokkal  s minden elképzelhető 
fényűzési  épületekkel ellátni, a melyek a tulajdon-
képeni forgalomnak  a legkisebb hasznot sem haj-
tanak. 

A vicinál és inkább országúthoz hasonlítható 
vasút, mindazon helyeket a hol egyáltalán szál-
litni való anyagot találhatni, a fővonal  pályaud-
varaival összeköttetésbe hozz 1; az ország belsejét 
s a távolabb eső térségeket; megállási helyei ma-
gukban a községekben szoktak lenni, nem szokott 
nehéz vonatokat vinni magával, hanem alkalmaz-
kodik a népességhez, ismeretlen lévén előtte a 
nagy vasutak üzletének hajlithatatlansága. ra. ily 
vasút, minden egyébtől eltekintve, a forgalom  meg-
élénkitésében és a nemzeti jólét gyarapításában 
keresi feladatát,  s csupán a mezőgazdaság, ipar és 
kereskedelem szolgálatában áll. 

Mielőtt további vizsgálódásokba bocsátkoz-
nánk, előadjuk, hogy miképen képzeljük mi e vi-
cinál vasúthálózatot nrdély északkeleti részére 
nézve : 

1) földvári  állomástól kiindulva Hidvégen 
át Árapatak, Élőpatak, Szemerja, Sepsi Sztgyörgy, 
Kilyén helységeken át Uzonnak, Egerpataknak, 
Nagy-Bordfnyó,  Zágon, Páké, Kovászna, Páva, 
Zabola, Gelencze, fiaraj,  Sz-Katolna, Kézdi-Vásár-
hely, Sárfalva,  Szászfalu,  Nyújtód, Eemhény hely-
ségeken át Berec.zknek és Soósmezőnek. 

2) Uzontól Kökös, Prázsmár, Ny én, Bodola, 
Tatrang, Hosszufalú,  Csernátfalú,  Bácsfalú,  Deres-
tye, Hétfalú,  Brassó, Keresztyénfalva,  Vulkán, Fe-
ket'ihalom, községnek. 

Ha a vasút-vonal egyenesen Kézdi-Vásárhely-
nek, illetőleg Bereczknek vitetnék, sokkal kisebb 
volna a va út területe, ha bár igaz, a vonal is rö-
videbb. A tervezett vasút területének népessége 
Brassó kivételével kerekszámban 95,000 lelket tesz, 
ha a vasút pedig egyenesen vitetnék, csak 60,000 
lakos esnék azon területre, a mely a vasút vidé 
kének volna mondható. 

Ha már most két és fél  tonna szállitmányt 
számítunk egy lakosra, akkor 4.603,000 mázsa es-
nék a vasútra, mig ellenben egyenes összekötte-
tésben csak 3.000,000 mázsa. A vasút forgalma  pe 
dig nem növekedhetnék, mivel a fa  az egyenes vo-
naltól nagyon távol esik s a népesebb kö/.ségeket 
pedig egyáltalán nem is érintené. 

Nem is arról van tulajdonképen szó, hogv 
Kézdi-Vásárhely,  illetőleg Bereczk é- az Ojtoz szo-
ros a legrövidebb uton megközelitessék, hanem 
arról, ho_ry azon vidék, mely Erdély délkeletén 
fekszik,  be legyen vonva a forgalomba,  hogy ezen 
vidék term ?nyei a fővonalra  terelte .senek ; amint-
hogy bárki ik beláthatja, hogy az országnak ezen 
része száz meg száz oknál fogva  az ipari fejlődésre 
nézve is sokkal képesebb és alkalmasabb, mint az 
ország többi részén. 

Minekutánna kijelöltük a pálya irányát, ve-
gyük ;ontolóra annak költségeit. 

A pálya hossza 156 kilométer. 
Az épitési, sinlerakási, az építmények, a föl  -

építmények, a vizállomások, a nagyobb hidak stb. 
költségei kilometerenkint 12.263 forintra  tehetők s 
igy !5Ó kilomeíerre nézve 1,913.028 írtra, a for-
galmi eszközök kilómeterenkint 1473 frtba,  együtt 
229,788 forintba  kerülnek. - Már most számítva a 
részvénykamatokat az építés alatt, továbbá a pénz 
beszerzést, összesen 2,575.235 frtnyi  töke szüksé 

1 ges ; minthogy pedig a forgalmi  költség kilomete-
renkint 790 frtra,  156 kilometer után 123.240 frtra 
rug, ennélfogva  évenként 329,258 frtnyi  jövedelmet 
kéli e vasútnak hajtania, hogy a résvények és pri-
oritások kamatjait is födözni  lehessen. 

Vegyük számba már most a pálya jövedelme-
zőségét. 

Olyan vidéken, hol csak földmivelés  és állat-
tenyésztés van, minden fejre  két tonna szállítmány 
és nyolcz utas vehető fel,  ha ugyan egy négyszög 
kilóméter területen legalább 8<j ember lakik. 

Háromszéken egy nsz. kilométerre 35 ember 
jut átlag; a számítás mindazáltal talál, m-rt <: vi-
déken két és fél  tonna teherszállítmány jut egv-
egy lakosra 

Háromszéken csak gabonanemekből termesz 
tetik : 

buza : 174.251 mázsa, 
elegybuza: 27.793 „ 
rozs: 390.212 „ 
árpa: 120.48S „ 
zab: 135-^-5 r 
kukoricza: 276.625 „ 
pityóka : 25.288 v 

összesen 1,150.382 mázsa. 
Ebből leütendő: táplálékul 525.191 mázsa; ma-

radt O25.191 mázsa; ebből vetőmagnak kell 225 
ezer mázsa, melyből azonban csak 200.000 mázsái 
veszünk föl,  mint olyant, mely vasútra kerül. 

E szerint lesz e pályán szállítmányi teher : 

a) gabona 200 000 mmázsa 
b) só, vas, szesz, dohány 

mintegy 50.000 mmázsa 
c.) behozatali és kiviteli áruk 80.000 mmázsa 
dl fa  és faáruk  . . . . 4.400 000 mmázsa 
összesen : 4.530.000 mmázsa. 
A pálya hossza Kerekszámban 22 mértföld-

Már most fölvesszük,  hogy az áru átlag 10 mért" 
földet  halad a pályán s ezért csak 10 kr esik : ez 
473.000 frtot  tesz, minél fogva  tehát a pálya költ-
ségei, a részvények és prioiitások kamatjai és tör-
lesztése teljesen födözve  vannak, valamint a szük 
séges jövedelmezőség megvan. 

A fára  nézve meg kell jegyeznünk, hogy Há-
romszék és Brassómegyében mintegy 51 nszög 
mértföld  erdő van ; ebből csaknem a hozzáférhe 
tetlenségig távol fekvőnek  és letaroltnak vétetik 
20 nsz. mértföld.  Marad tehát 22 nszög mértföld 
vagyis 220000 hold erdőség ; mi ebből 40 évi for-
galmat veszünk fel,  ho.dánként csak 50 ölet, egy 
ölre csak 20 mázsát; ez pedig 4.400.000 mázsát 
tesz összesen. 

A személyszállítás tekintetében tartózkodunk 
minden számítástól ; ha csak 3 utazást számítunk 
egy lakosra — megjegyzendő, hogy So lakóssal 
egy nsz. mértföldön  8 utazást szoktak venni, e 
szerint 35 lakóssal 3-5 jönne, tehát csak 3 személyt 
véve számításba : ez a tervezett pályánál 288.000 
személyt eredményezne személyenkint 10 krajezár-
jával, tehát 28 800 frtot. 

AZ élőállat forgalmat  még nem vehettük szá 
mitásba, mivel e tekintetben nem állanak rendel-
kezésünkre adatok; különben ez sem lenne épen 
jelentéktelen. 

A mi azokat a brassómegyei községeket il-
leti, melyek a tervezett pálya által érintetnek : 
ezekre nézve a következő számítást vesszük : 

Feketehalom (Zeiden) 3 S > 0 0 2 mázsa 
Keresztényfalva  (Neustadt) 114,000 „ 
Rozsnyó (Rösenau) 115,000 „ 
Volkány (Wolkenau) 160,000 „ _ 

együtt: 427,062 „ 
E községeknek van 11570 lakosuk, mire nézve 

megjegyzendő, hogy Keresztény falvára  vonatko-
zólag a szállítási viszonyok nagyon alatta állanak 
a valóságnak, mivel itt a pálinkafőzés  500 hizó-
ökörrel együtt, valamint a csak most fejlődésnek 
indult tűzmentes anyagáru gyártás nem vétetett 
egészen számitásoa. 

Fővárosi lsvél 
Budapest, 1S79. november 30 

Tisztelt szerkesztő ur I 
Azt hiszem, hogy nem teszek fölösleges  dol 

got, midőn becses lapjában a „Kisfaludy  társaság" 
utóbbi érdekes gyűléséről egyetmást vázlatosan 
leirok. Remélem, hogy a közönség is szívesen ol-
vas el egy pár olyan sort, mely e derék társulat-
ról szól. 

Folyó hó 26-án délután 5 órától kezdve tar-
tatott meg a gyűlés. Igen szép számú közönség 
jelent meg az akadémia épületében. Ott lehetett 
látni a hölgyek szép társaságát, a lelkesülni tudó 
ifjúság  egy részét s az irodalom nevezetes cori-
pheusait. Az ember szive repesett az örömtől, mely 
oly vidám és vonzó magyar társaság szemléléséből 



fakadt.  Á szivek mintha érezték volna, hogy kel-
lemes meglepetésük lesz. 

Elnök csenget A gyűlést megnyitja. — Már 
mindenki „Divina comoedia" nak egy részletére 
gondolt jeles n üforditónk  Szász Károly fordításá-
ban, midőn Gyulai Pál jó vaskos könyvet tarta 
fel  kezében s örömtől sugárzó arczczal jelenté, 
hogy Arany János „T o 1 d y s z e r e l m e " czimü 
uj müvét küldi a társaságnak tisztelete jeléül. — 
Minden szem Gyulai Pálon csüngött s oly hallga-
tás állott be, mint milyen a kellemes hirt követni 
szokta. 

Elnök azután elmondá, hogy A r a n y János 
személyéhez a társaságnak több kedves emléke 
fűződik  s „Toldi"-jának más részeiből saját ülésein 
is hallott már. j\ költő halála előtt nem akará kö-
zölni e részt. De engedett mégis barátai unszolásá-
nak s beküldő a „Kisfaludy-társaságnak",  hogy 
onnan induljon ki hódító útjára. „A sok unszoló 
között én valék a leggyöngédtelenebb — mondá 
az elnök — tán vétettem, de bárcsak mind ilyen 
hibákat követhetnék el életemben." 

Elnök azon ajánlata, hogy „Toldi szerelmé"-
ből egy rész azonnal olvastassák fel,  nagy tetszés-
sel fogadtatott  s a közönség élvezettel hallgatá 
végig azt az epizódot, mely a prágai kalandot 
tárgyalja. A legnemesebb mulatság volt ez. Az él 
jenek elhangzása után Szász Károly a lelkesülés 
hangján azt az indítványt tevé, hogy e jó hatás 
megőrzése végett őt és társát a felolvasástól  mentse 
fel  a közönség. Elfogadtatott,  valamint azon in-
ditvány is, hogy a társaság azonnal testületileg fe-
jezze ki tiszteletét a nagy költőnél. Ez meg is 
történt, kívánván neki annyi áldást, mennyi dicső-
séget éltében kivívott. — Az ülés fél  7 órakor ért 
véget. A közönség igen elégülten oszlott el, vivén 
keblében az Arany iránti tiszteletet megkétsze-
esve. 

Elmondván a gyűlés tulajdonképeni folyamát, 
legyen szabad :i közönség figyelmébe  hozni vala-
mit azok közül, mit már régen tud a Toldi mondá-
ról. A Toldi-mondáról a történelem nem tud sem-
mit. A nép teremtette, az ö száján járt „szájrul-száj-
ra". Egv hős, Toldi Miklós szerepel benne kezdettől 
végig, a néptől költőileg felfogva  s igy e nemben 
egyedül áll a magyar irodalomban. Nagy Lajos 
király idejéből eredt. Első, ki énekekbe összefog-
lalta. Illosvai Péter éneklő diák 1574-ben. Övé a 
dicsőség az anyag megőrzésében s bár egyéb ér-
deme nincs is,_ azért a figyelmet  nem lehet tőle 
megtagadni. Énekeinek egy lőcsei példánya fen-
maradt s abból vevé Arany „Toldi"jának tárgyát, 
melyet három részre osztott. 

Az I. rész, melyet a közönség 1846-ban „Tol-
di" czimen kapott, a hírhedt, hős Toldi Miklósnak 
fiatal  korát tárgyalja. Előbb otthon ül Miklós sze-
retett anyja oldalánál dologgal tölti idejét. György 
bátyjával nem él békében, — mert az örökségét 
akarja elkaparni. Miklós véletlen utján gyilkossá-
got követ el s bujdosik, nyomorúsággal küzdve 
sokáig. Rendkívüli  ereje feltűnik,  vitézzé lesz s a 
cseh óriás elleni vívásban kitünteti magát. A ki-
rály megbocsátja bűnét, udvarába veszi és György 
bátyját elereszti. 

A Ill.'rész 1848-ban jelent meg. Az elhírhedt 
hős Miklós most szürke hajúvá lett. Haza vonul 
magányába s miután még egyszer kitünteti magát, 
végkép visszavonul, nem állhatván ki az őt csú-
foló  apródokat. Majd később meghal szülőföldjén. 
E rész czime „Toldi estéje". 

A mondának eleje és utója már készen volt. 
Toldit mint ifjút  és öreget látta a közönség, de 
mint férfit  nem. A költőnek nem állt elég anyag 
rendelkezésére s a középrésze nem készíthette el 
korán. De az a tudat, hogy Toldit egészen kell 
birni a nemzetnek s az ilyen biztatások, mint a 
Petőfié  : „hogyha megteremtetted a fejét  és lábát, 
teremtsd meg' a törzsét is" összeszedték a költő 
erejét s a tavasz meghozá „Toldi szerelmét", a 
monda középrészét. 

Ez Toldinak más emberekétől eltérő szerel-
mét tárgyalja Rozgonyi Piroskával, mely Piroska 
Aranynak Piroska unokáját és meghalt leánvát 
juttatja eszébe s a fájdalmas  emlékezet a legszebb 
érzelmeket csalja papírra. Tárgyalja ez még a ná-
polyi hadjáratot, miközben Toldi kegyet is veszít, 
de később visszanyeri azt. És mi a legnagyobb 
művészeti alkotásokhoz tartozik, e kor után ,300 
évvel következő dolgokról is ssól Rákóczy idejé-
ből. — Itt az anyag „Toldi"-ból, „Toldi szerelmé"-
ből és „Toldi estéjé "-bői. Ezt Arany nem elbeszéli, 
— hanem elzenéli ugy hogy magyar ember vére 
csak amúgy pezseg, mikor hallja. Láttatja az igazi 
magyar alakot, jeliemet a maga egyszerűségében, 
szögletességében és lovagias jóságában. De többet 
nem is szólok a műről. Ismervén tartalmát rövi-
den, igyekezzünk egészen megismerkedni vele. — 
Azután meg boruljunk le a költő nagysága előtt, 
kit mocsoktalan jellem és fáradhatlan  munkásság 
bálvány gyanánt állita a nemzet elé, ki megadá a 
nemzetnek azt, mivel tartozék: ada müvet, melyet 

minden magyar embernek bibliája mellett kell 
tartania. 

Haló József. 

Brassó. 1879. nov. 27. 
Tekintetes szerkesztő ur ! 

A „Nemere" ez idei 92-dik számában „Brassó 
és a magyarosodás" czim alatt R. G. aláírással 
egy czikk jelent meg, mely végszavaiban maró 
gunynyal lobbantja szemére a „magyar olvasókör-
nek" a magyar szellem hanyatlását, magyar nem-
zeti ügy tespeclését." 

Magában a czikk elég jó indulattal van szer-
kesztve s sokban igaza is van Írónak, ámbár a mi 
viszonyainkat nem ismerőnek látszik, erre mutat 
legalább az is, hogy a „magyar társalgó"-t „kör"-
nek nevezi. Ilyes hibácskát azonban szívesen elnéz 
minden idevaló jóérzelmü magyar ember, tekintve 
R. G. urnák nemes intentióit, melyekből kiindulva 
látszik irni czikkét. Ámde nem hallgathatjuk csak 
ugy szó nélkül azon bizarr könyelmüséget, mely-
lyel egyetlen mondatában ugy elbánik a magyar 
dalárdával, mintha erre szót vesztegetni se volna 
érdemes. Azt mondja czikkiró ur : 

„Egy jól roszul összetákolt magyar dalár-
dánál, annak liébe-korba egy egy „fellépésnél" 
semmi egyéb jele nincs, hogy itt magyarok is lak-
nak." 

Nincs tehát „közszellem, magyar szellem" Bras-
sóban s a dalárda is, mely még jelezné, „hogy 
itt magyarok is laknak", csak ugy „jól-roszul ösz-
szetákolt," s csak „hébe korba" s akkor is idéző-
jel között lép fel,  azaz „fellép"  az . . . . állványra 
és . . . . semmi egyéb. 

Vájjon lehet-e, szabad-e még ellenségének is 
igy beszélni a „Brassói magyar dalárdá"-ról ? Nem! 
itzen egyletnek érdemei vannak, melyeket tőle 
eldisputálni nem lehet. Rövid fennállása  óta lan 
kadatlan kitartással tört nemes czélja felé  : mivelni 
a magyar nemzeti dalt s ez által a közművelődést 
elősegíteni. Ezek mellett a helybeli tekintélyes, 
jóhirnevü, idegen ajkú dalegyletekkel nemes, de 
nehéz versenyre kellett kelnie. S a próbát kiál-
lotta. Tanúskodnak erről a „Kronstiidter" nek ne-
künk különben hízelkedni nem szokó kritikái. A 
mi jelzőnk nem „jól-roszul összetákolt", hanem 
mint dalárdának ez „magyar" s mint testületnek 
ez ; „erkölcsi." Bárki előtt nyitva életünk, multunk 
és jelenünk : mi nem pirulunk azokért, mert kö-
telességünket megtevők. 

A mi a „fellépést  illeti, egyszer a német Ge 
sangverein karmestere igy bírálta meg a dalárdát: 
„Ihr seid Meister ím p "1 a n o S i n g e n" Zsasskow-
sky Endre, ismert zeneszerző pedig egy véletlen 
alkalmával a dalárdát hallva, meglepetését nem 
titkolá s megelégedésének jeléül a dalárdának 
emlékéül küldé „Harmónia" czimü jeles férfi-négye-
sek füzetét.  Távol minden öndicsekvéstől, bi-
zony mi nemcsak „fellépünk"  hanem meg is áll-
juk helyünket. 

Égy dulárdista. 

Brassó, 1879. november 26-án. 
Tisztelt szerkesztő ur ! 

A „Kronstádter Zeitung" nénike 187-ik szá-
mában „dumme Junge aus Kronstadt" és ön lapja 
ellen nagyon kifakad  és ezen kifakadásában  át-
csapong a „Tisza ázsiai gazdálkodásra". Régi nóta 
ez; tudjuk, hogy a „Kronstádter Zeitung" és hí-
veinek a mi magyar, semmi sem tetszik, az mind 
ázsiai gazdálnodás ! Pedig hiába rugdolózik, mert 
ő és párthívei soha oly rózsaszinben magokat nem 
fogják  többé látni, mint azt ők óhajtják. 

Azt gondolja a „Kronst. Zeitung" és hívei, 
hogy az ő boldogságuk vagy boldogtalanságuk 
Tisza személyéhez van kötve s ennek bukásával 
sorsuk jobbra fordulna  ? Illúzió, melyben ringat-
ják magukat. Iligyjék el önök atyafiak,  hogy so-
ha kormány nem leend Magyarországon, mely 
több privilégiumot nyújtson önöknek, mint a je-
lenlegi. 

jvülönben önöknek nem is az a vágyuk, hogy 
Magyarországon ilyen vagy amolyan színezetű 
kormány legyen, — hanem az, „hogy egyáltalában 
magyar kormány ne legyen. Önök egy czentrali 
zált osztrák-német kormányt óhajtanai, ez az esz-
mejárások, mely agyokban forr;  nem gondolják 
meg. hogy mig a mostani dualisztikus államforma 
tart, addig kedvencz eszméjök csak szerény óhaj-
tás marad. 

Ha pedig ezen államforma  egykor fölbomla-
na — mire különben még soká várhatnak — ak-
kor is gondunk leend, hogy többet Bach-huszárok 
ne legyenek. Jó volna, ha a „Kronst. Zeitung" és 
h'tvei megbarátkoznának nagy költünk ezen sza-
vaival : 

*A nagy világon e kivül nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: itt élned, halnod kel'.. 

Hódoljanak ennek s sokkal boldogabbak lesznek. 
Egyébiránt a mint az eddigi eljárásokból na-

ponta tapasztaljuk, önök, a hol tehetik, nyíltan és 
titokban, mindenütt a magyar nemzetiséget s kor-
mányát gúnyolják, a legönzetlenebb intézkedéseit 
nevetségesnek szeretik feltüntetni  s oly kifejezése-
ket használnak, melyek önöktől semmi esetre sem 
méltányosak ; ez által, ne higyjék, hogy jó szolgá-
latot tesznek párthiveiknek. 

Köztünk is van elég magyar, ki Tiszával 
nincs megelégedve; de ezen elégedetlenség nem 
azonos az önökével, mert nálunk nincs oly ma-
gyar, ki a magyar állameszme ellen J üzdene, Mi 

ezen eszme mellett harczolunk s azt egyesekért 
senki személyeért feláldozni  nem kívánjuk. Önök 
szeretnék látni, hogy bukjék a személy, Je nem 
azért, hogy ez vagy az legyen, hanem azért, hogy 
az által az eszme is bukjék. Önöknél a személy 
csak ürügye egy messzebb ágazó fondorlatnak. 

Önök mindig haboznak, nem mernek nyíltak, 
határozottak lenni ; ha előveszik is a gúny fegy-
verét, mindig szeretik a körülményeket szereplő 
magasabb személyekkel egybekeverni s azoknak 
palástja alá rejtőzni. Például utóbbi czikkében is 
az itteni főispánra  támaszkodva, ugy futólagosan 
jegyzi meg : hogy merészli a „Nemere" a főispán 
személyét az itteni tényezők közé bele vonni ? — 

1 Hát mit gondolnak önök, hogy a főispán  ur sze-
! mélye vagy bárkié is oly szent, közelithetetlen 

valami, hogy még nevét sem szabad említeni ? De 
1 igen ! bárki nevét is — illedelmesen ; illemet ta-
j nulni pedig nem fogunk  a „Kr. Ztg\" iskolájába 
! menni. 

Azt hiszi a „Kronst. Ztg." hogy mindegy a 
magyar államnak, akárki Brassóban főispán  ? Oh 
nem, az nem lehet nekünk közönyös. Ide oly 
egyén kell első sorban, ki a magyar állameszme 
barátja testestől-lelkestől és a ki "a közmegbecsü • 
lés színvonalán áll mint polgár; ezen tulajdonsá 
gokat, azt hiszem, feltalálja  a „Kr. Ztg." is a je-
lenlegi főispánban. 

Legjobb volna, ha a jelen viszonyokkal  kibé-
külnének s többet tanulnának magyarul, mint a 
mennyit tudnak ; több hasznát vennék, mintha ide-
jöket gúnyos czikkek fecsérlésére  vesztegetik. — 
Bizony furcsa  emberek is önök ! Magyarországon 
lakván, mint egyoldalú okos emberek, azt képze-
lik magukról, hogy a kulturát ho- á-tovább árasz-
tani hivatvák, és mégis mint i! képzelt és kép-
zett emberek az állam nyelvét uly kevéssé tudták 
megtanulni. 

Mindaddig, mig önök, mikor nekünk örömünk 
van s velünk nem örvendenek — ezt pedig szán-
dékosan kerülik minden alkalommal — és mikor 
bánatunk, gyászunk van, velünk sirni nem tudnak, 
addig mig ezek iránt közönyösek maradnak : hiába 
hirdetik, hogy jó hazafiak,  mert azt ugy sem hisz-
szük el. 

Legczélszerübb leend jövőre itteni hiányaink -
j ról szólani, melyen önök, magunk segíthetünk ; az 

ipar és kereskedelemről, továbbá rosz utainkról 
— hol vannak, — a czélnak, a kor igényeinek ma 
meg nem felelő  rendőrségről s egyáltalában mind 
azokról, melyeken közös egyetértéssel segíthetünk. 
Elég ezen a téren a teendő. 

Közelebbről itteni_ észleleteimről fogok  a t. 
szerkesztő urnák szolgá'lni, ha elfogadja. 

__ Székelyi!. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A m e g y e i közigazgatási bizottság folyó 

hó 2-iki üléséről szóló tudósítást csupán jövő szá-
munkban adhatjuk térhiány miatt. 

— 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 
mult szombati fillérestélye  igen szépen sikerült. A 
programm változatossága nagyobb estély nek is dí-
szére vált volna. Zirkelbach Frida és Bogdán Ma-
riska kisasszonyok a Rákóczy indulót adták elő 
zongorán, majd Bőhm József  gymn. tanár ur olva-
sott csinos költemény füzért,  eredeti és jeles kül-
földiek  után fordított  darabokat. Utána Reményik 
Kálmán és P'ogolyán István urak tilinkó-kettőse 
és az elsőnek magyar népdalai a tilinkón keltettek 
sok tapsot. Bogdán Blanka kisasszony „Pókainét" 
szavalta, kitönő előadása nagy tetszésben részesült. 
Volt még vegyes dal, játszottak zongorán ; volt 
tombolajáték, egy második szavalat Váncsa György 
ur által s kedélyes pár táncz zongoraszó mellett 
fejezte  be az estélyt. A jövő szombati estélyt Bog-
dán Istvánné és Csalah Kálmánné úrasszonyok 
rendezik. Lesz egy zenequartett Albert Károly, 
Nagy Elek, Ilyés Tamás, Kozma Gábor és Ráduiy 
József  közre működésűk mellett. Gidófalvi  Anna 
k. a. zongorázni fog,  llarmath Domokosné pedig 
szavalni fog.  Felolvas Váncsa György. 

— F i g y e l m e z t e t é s Azon nőegyleti ta-
gok, kik az 1S79 ik évi tagsági díjjal még hátralék-
ban vannak, felhivatnak  hátrálékaik szives lefize-
tésére még e hó folytán.  B o g d á n A r t h u r , 
pénztárnok. 

— F e l h í v á s . A s.-szentgyörgyi jótékony 
czélu nőegylet, magasztos hivatásához képest a jö-
vő karácsoni ünnepek alkalmával a s z e r e t e t -
nek o l t á r t akar emelni; a város szegényeinek, 
munkaképtelen öregeknek, árváknak, szegény jó-
tanuló iskolás gyermekeknek karácsoni ajándéko-
kat szándékozik kiosztani. A karácsonfa  a város-
ház dísztermében fog  felállitatni,  az ajándékok ün-
nepélyesen fognak  kiosztatni. (Az ünnepély napját 
és óráját annak idejében közhírré teendjük.) 

Az idvezitő, kinek születése emlékére ünne-
pet fogunk  szentelni — igy szólott : „a ki egvgyel 
az én kicsinyeim közül jót cselekszik, annyi, mínt-

] ha én velem cselekedte volna ; éheztem és ennem 
I adtatok, szomjaztam és innom adtatok, fogoly  vul-
I tam és megszabadítottatok, rongyos voltam és fel-

ruháztatok ; jöjjetek el én atyámnak áldottai I" 
Jöjjetek, oh jöjjetek könyörületes szivű keresz-

: tyének, jöjjetek ti, a kiket megáldott a mennyei 
| jó atya, testi lelki áldásaival, jöjjetek ti boldog 
| családapák, családanyák, jöjjetek, kiknek fölösleges 



világi java'tok vannak; jöjjetek, áldozzatok a sze 
retet oltáránál, bár egy fillérrel,  bár egy falat  ke-
nyérrel, bár egy ruhadarabbal ; mutassuk meg fe-
lekezeti és nemzetiség különbség nélkül, hogy em-
berek, keresztyének vagyunk, hogy szivünkből 
nem aludt ki a szeretetnek és könyörületnek ér-
zete. 

Jöjjetek mindnyájan, tehetségünkhöz képest 
töröljünk le bár egy-egy kön.nycseppet a szeren-
csétlen nyomorultak szemeiről. 

Egyletünk pénztárából egy bizonyos csszeg 
e szent czélra fog  fordíttatni,  de e mellet felhívjuk 
nemcsak egyletünk tagjait, hanem városunk összes 
polgárságát közadakozásra. Mindennemű adomá-
nyok, különösen 

a, pénz 
b, élelmi czikkek 
c, ruha neműek stb. 

egyletünk al'>lirt alelnökeihez küldendők f.  évi 
deczember hó 23-ig. Mindennemű adományok a 
kiosztás után a sajtó utján n}'ilvánosan fognak 
nyugtáztatni. — A kiosztás ünnepélyre tisztelettel 
meghívjuk a közönséget. Tegyük ez ünnepélyt ha-
sonlóvá isten országa előestéjéhez, hol összetalál-
koznak a. szegények és gazdagok, hol isten dicső-
itési. re összefolynak  a boldogok örömkönnyei a 
boldc ;talanok hálakönnyeivel. 

S.Szentgyörgyön, 1879. decz. 3-án. 
R é v a y L a j o s , K e l e m e n L a j o s n é , 

titkir. B o g d á n A n d r á s n é 
alelnökök. 

— É r t e s í t é s . A helybeli korcsolyázó egy-
let a jégpálya ünnepélyes megnyitását kedvező idő 
esetén folyó  hó 8-án az az vasárnap tartja meg. 
Részletes programmot e lapok következő száma 
fog  hozni. S -Szentgyörgy, 1879. dec. 4. A t i t k á r . 

— P i a c z u n k r a , már t. i a piaeztérre vo-
natkozólag a következőket irják nekünk : „Mindig 
bizonyos szorongással vegyes bámulattal olvastam 
nevezetes utazók útleírását, midőn valamely utnél-
küli pusztaságban, ingoványos mocsárokon ezer baj 
közt kellett átkelniük. Ezen nyomasztó érzések sok 
tekintetben változtak, hol növekedtek, hol csök-
kentek, mióta a sepsiszentgyörgyi „befagyott  pia-
ezon" láthatom naponként a tél beállása óta azt a 
szörnyűséges átkelést, melvlyel ott ember és állat 
szánalomra méltóan küzködik. A szegény iskolás 
gyermekek közül nem egy vészen téli fürdőt  a 
32 centimeter (megmértem !) mélységű lékekben s 
csodálkozom, hogy azok közül a teherhordó álla-
tok közül még nem törtek ki néhánynak a lábai. 
Valóban, ha azen i s k o l á s gyermekeket a jég 
között bukdácsolva, azokat a szegény párákat 
t é r d r e h u l l v a a hasztalan erőlködés miatt 
nem látnám : Wolga mocsárai között, vagy Tibet 
pusztán „Ázsiában" képzelném magam. Nem tudom, 
ki a hibás: r közig, bizottság-e, mely „e n g e d é -
1 y é v e 1" ez állapotot előidézte ; a városi elöljá-
róság-e, mely megtűri ezt, csak annyit tudok, hogy 
a városra nézve nagy szégyen —s. 

— B o g d á n A n d r á s , városunk köztiszte-
letben álló nagybirtokosa névnapja alkalmából 
mult vasárnap fényes  estélyt adott, melyen diszes 
vendégsereg vett részt.? kedély estély a legjobb 
hangulatban éjfél  után ért véget. 

— H a m z a M i s k a nagyváradi zenskara 
kedden este a nagyvendéglőben élvezetes estélyt 
szerzett az igen csekély számú közönségnek ép 
oly jól kezelt népdalai-, mint operáival. Ma szer-
dán este még szintén fog  játszani; kívánatos volna, 
hogy a rendkívüli műélvezetet ne szalassza el váro-
sunk szépet s jót szerető közönsége. 

— A h á r o m s z é k i t a k a r é k p é n z t á r 
1879 nov. havi forgalmi  kimutatása. Bevétel kész-
pénz áthozat ámult hóról 5273 frt  75 kr. 99 féltől 
betét kis könyvekre 6744 frt  96 kr. Visszafizetett 
váltókból 52470 frt.  Előlegből 1000 frt.  Kamatból 
i34y frt  06 kr. Illetékből 339 frt  13 kr. — Összeg 
67.226 frt  90 kr. Kiadás 40 félnek  betét visszafize-
tésre 8323 frt  05 kr. Folyó kamatra 68 frt  51 kr. 
Váltóleszámítolására 51.205 frt.  Előlegekre 335 frt. 
Osztalékra 28 frt  80 kr. "Kezelési költségekre 15 
frt  88 kr. Tiszti fizetésre  94 frt  99 kr. Posta dijak-
ra 40 kr. Állami adóba 79 frt  87 kr. Részpénz ma-
radvány 7075 frt  40 kr. — Összeg 67.226 irt 90 kr. 
S.-Szentgyörgy, 1879. nov. 30 án. 
Ö t v ö s P á l , V á s á r h e l y i S a m u , I 
pénztárnok. könyvvezető. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL,* 
T szerkesztő ur ! 

A szerkesztése mellett megjelenő „Nemere" 
czimü lapnak f.  év nov. 27-én megjelent 95-ik szá-
mának a „közönség köréből" rovatában „a sepsi-
szentgyörgyi ázsiai állapotok" felirattal  egy köz-
lemény jelent meg, melyben a többek között B. I. 
kir. ügyészre vonatkozólag is tétetnek megjegyzé-
sek. líz alkalommal sem az egész közleményben, 
sem annak egyes részeiben foglaltak  igaz, vagy 
nem igaz volta iránt nyilatkozatot tenni, sem ccél-
szerűnek, sem szükségesnek, sem megengedhető 
nek nem látom. ítéljen a felett  majd akkor a t. 
közönség', midőn a/, ország rendes bíróságai is el-
végztítideclék ahbuiii feladatukat,  s mikor ezen ügy 

< K rovul ilau megjeleni közleményekért  felelíssécet 
nem VJIIJI 3 sztrk" 

a nyilvánosságnak is átadható lesz. Jelenleg tehát 
becses engedelmével csakis azon óvást bátorkodom 
a t. olvasó közönséghez intézni : bárki által is le-
gyen eme körülmény aláírva, annak tartalmát ál-
talában s főleg  azt, mi B. I. kir. ügyészre vonatko-
zólag abban mondatik, s mintegy szájába adatik, 
ne méltóztassék feltétlenül  elhinni, s annak mintegy 
felülni,  ha még Császár Bálint sepsi szentgyörgyi 
polgármester mondaná is. Hanem tartsa fel  Ítéletét 
akkorra, midőn azt kimondhatni hitelt érdemlő 
adatok fognak  rendelkezése alatt állani. Ezen óvás 
meghallgatását e lapoknak müveit és higgadt ol-
vasó közönségétől annál is inkább el lehet várni, 
mert eme közleményben több oly egyénie tétetik 
vonatkozás, kik akár egyenkint, akár egyetemleg, 
legalább annyi hitelt mindenesetre vindícalhatnak 
maguknak, mint a közlő, különben széles körben 
ismeretes polgármester ; s mert általános erkölcsi 
érdek az, hogy hitellel a közönség is csak való és 
semmi tekintetben el nem ferdített  ténveknek ada 
kőzzék. 

K. - Vásárhely tt, 1879. nov. 28 án. 
Kiírtba Ignáez, 

királyi alügyész. 

Sz. 2891 közig, 

HIKDETMENY, 
mely mellett közhírré tétetik, hogy Adler 

Henrik jelen szám alá beadott tervrajz szerint egy 
sörfőződét  szándékozik a 302 házszám alatti (Mi-
hály János féle)  közelebb megvásárlóit telkére 
építtetni szilárd anyagokból és tüzkéménnyel el-
látva cseréppel födve. 

Mi is jelen hirdetmény által azon hozzáadás-
sal juttatik köztudomásra, miszerint mindazok kik 
ez ellen bármi oknál fogva  kifogást  tenni akar-
nak, kötelesek az 1872-iki év VIII. t. cz. 10 és 10. 
í^§-ai értelmében mától számítva 14 nap alatt ki 
fogásaikat  szóval vagy írásban e városi tanácsnál 
előadni. 

S.-Szentgyörgyön, 1879. november hó 27-én. 
a városi tanács mint iparhatóság. 

CSÁSZÁR  BÁLINT, 
1 — 2 polgármester. 

Hivatalos  dr folyamok  a budapesti  áru- és rték/ó zs 
dén 1879.  november 2-án. 

Magyar aranyjáradék 95 50 
Magyar vasúti kölcsön 113 50 
Magy. kel. vasúti államkötv. 1. kibocsátás . 74 25 
Magy. kel. vasúti államkötv. 11. kibocsátás . 85 25 
Magyar kel. vasúti államkötv. 187(i. évi . 77 50 

Magyar nyeremény-sorsjegy-kölcsön 108 — 

Magyar szó'lődézstnaváltsági kötvény 88 50 
Magyar földtehermentesitési  kötvény . . 88 — 

Magy. földteherment.  kötv. záradékkal 80 25 

Temes-bánáti földteheiwntesitési  kötvény 87 — 

Temes-bánáti földteherm.  kötv. záradékkal 84 25 
Erdélyi földtehermentesitési  kötvény . . S4 50 
Horvát-szlavon földteherment.  kötvény — — 

Osztrák járadék papírban 08 50 
Osztrák járadék ezüstben 70 50 
Osztrák járadék aranyban 80 75 
18(10-iki államsorsjegyek 128 50 
Osztrák-magyar bankrészvény . . . . 8-10 — 

Magyar hitelbank-részvény 258 50 
Osztrák hitelintézet-részvény . . . . 279 25 
Ezüst — — 

Cs. és kir. arany 5 51 
20frankos  arany (Napoleon'dor) . 9 30 
Német birodalmi márka 57 70 
London (3 havi váltókért) 116 (50 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: He nstein Márk. 

Sz. 7401.879 közig. 

Hirdetmény. 
Al-Doboly község képviselete jelen o'vi szep-

temberhó 14-éri tartott képviseleti gyűlésében a 
szesz, pálinka, bor és sör áruláíi jogot Aldoboly-
ban, ugy a vámoshidnál levő korcsmában a jövő 
1S80. év januárhó i-én kezdődőleg három egymás-
utáni évekre haszonbérbe kiadni határozta és an 
nak határidejéül 1879. deczember 9-ikére délelőtti 
9 órára tűzetven ki) a feltételek  a község házánál 
a hivatalos órákban megtekinthetők. 

Az árverezni szándékozók, ha nyilt szavazat 
vagy jzárt ajánlattal akarnak hozzászólani, 50 frt 
báoatpénzzel ellátva legyeneic. 

Aldoboly, 1879. november 24-én. 
M A G Y A R I  F E R E N C Z , 

1—3 körjegyző. 

Haszonbéri hirdetés. 
Árkos közönsége által a szesz- és pálinka 

árulás f.  év deczember hó iS-án d. e. 10 órakor 
a községházánál árlejtés utján haszonbérbe kiada 
tik. A feltételek  alulirtnál megtekinthetők a köz-
ségházánál. 

Árkos, 1879. dec. 2-án. 
B A R A B Á S  SÁNDOR, 

községi biró. 

Árverési hirdetés. 
Száraz-Ajta községben a pálinka- és szeszáru-

lási jog az iSSoTk évre a község házánál f.  év 
d e c z e m b e r 14-én tartandó árverszés által ha-
szonbérbe adatik. A feltételek  előlegesen is meg-
tekinthetők az alulirtnál, 

Száraz-Ajta, 1879, nov. 24-én. 
INCZE K Á R O L Y , 

1—2 községi biró. 

Hirdetmény. 
Kőrispatak közönsége részéről a bor és sör-

árulási jog, valamint- a husszék s az ezzel együtt 
járó hüsárulási jóg lakással 1880 ik évre f.  év de-
czember 4-én d. e. 10 ó r a k o r a község házánál 
árverezés utján haszonbérbe kiadatik A husárulás 
a kitűzött határidő előtt is kivehető szabad kéz-
ből. 

Az árverezési feltételek  megtekinthetők a 
községházánál. 

Kőrispatak, 1879. nov. 24-én. 
TÉGLÁS BÉNIÁM, 

2 - 2 községi biró. 

Eladó zongora. 
S\ÜV c s a k n e m uj , j ó k a r b a n tar-

l ó i t 'zongora olcsó á r b a n k a p h a t ó . 

É r t e k e h c t n i S e p s i - S / e n t g ) ó r g y ö n 

Benkö János, 
ref.  énekvezérrel. 

Kis-Borosnyó községében a szesz, pálinka és 
sör áruihatása az 1880-ik évre folyó  1870 év decz. 
hó 16 án a község házánál nyilvános árverés utján 
haszonbérbe adatnak. Kikiáltási ár 300 forint, 
melynek io7„ ka bánatpénzül az árverezni kivá-
nók által előre fizetendő. 

Az árverezési feltételek  a községházánál kedd 
és vasárnap napokon megtekinthetők. 

Kisborosnyón. 1879. nov. 22-én. 

J O Ő S A N D R Á S , 
j 2 községi bir.ó. 

Ny. Bernitein Marku.1l Seusi-Szentgyörgyön. 

PIA  C Z1  ARAK 
Sepsi-Szenígyörgyön  1870.  november 10-én 
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