
súg azzal replikázhat, hogy maradjon úgy ahogy I 
van, igen korai az egész tervezgetés, ha valaki ; 
vasútat akar épitni, hát épitse a maga pénzén ; 
mi nem áldozunk egy krajczárt sem ; a pályát mi 
is szükségesnek és kívánatosnak tartjuk ugyan s 
örvendeni fogunk,  ha valaki főiépiti,  csak pénzt 
ne kérjen tőlünk, stb. stb. 

Minderre mi csak annyit tudunk felelni,  hogy 
bizony a sült galamb még eddig senkinek sem re-
pült a szájába. 

Epén a plojesti vasúti csatlakozás szempont-
jából e vidékre nézve elkerülhetetlenül szükséges, 
hogy közvetlen és vasúti összeköttetésbe jöjjön a 
főpályával. 

Az ivjaz, mi, ezen a vidéken nem igen dicse 
kedhetünk nagy tőkegazdagsággal ; mindazonáltal 
vidékünknek olyan kedvező a fekvése,  hogy itt a 
gyárak és iparvállatok keletkezése szerint a meg-
lévő nyersanyagnál, részint a rendelkezésre álló 
dus vizierőnél, részint az épitési anyagok olcsósá 
gánál fogva  sokkal b hűségesebb, mint bárhol az 
országban, bármely vidéken, mint a melyek tete-
mesen távolabb esnek a főpályától. 

Idegen tőke csak oly vidéken jelenik meg, a 
hol n munknt és gyümölcsöző elhelyezésre talál ; 
vasúti forgalom  nélkül írre aligha számiihatunk 
Vasú' pedig, még a vicinális va-út is pénzbe ke-
rül. de ig^n könynyen kivihető például, hogv az 
ed iig ú'mu' kára fv.rd  iott közmunka erő legalább 
J|, ad ré>zb n a \iciná vasút javára fordit  assék s 
«-z oly nemii subventiónálása volna a var útnak, a 
mely új terhet a nép nyakára n m ró. 

A te-vhe vett vonal egyébként a kehti vas-
útat a képz Ihető legolc.-óbban kö hrti ö̂ .sze Ga-
laczczal Od ssAval, mi- dak>-ttö olyan fontos  ke-
reskedelmi pont, a mei.r-k egyedül képesek a vi-
lágíorgalomból eddig kizárt erdélyi részeket meg-
nyitni, iparát megteremteni. Ezen pontok megszer-
zése nélkül, mi mincl törhetjük magunkat iparunk 
és kereskedelmünk felvirágzásáért.  Ha pedig ez 
ügyben mi nem segítünk magunkon, az újabb po-
litikai átalakulások Keleten legalább Erdélyre 
nézve nem hogy hasznot, hanem kiszámithatatlan 
károkat tesznek. 

Románia bezzeg sokkal okosabban fogja  fel 
hivatását, a mennyiben siet a Fekete és Aegei 
tengerekkel összeköttetésbe hozni magát. Mi pedig 
ha nem akarjuk kijátszani magunkat, ha ki asar-
juk kerülni az előttünk álló romlást, mely azon 
előnyös helyzetből háramolhatik reánk, a melybe 
a berlini szerződés a keleti államokat hdyezte, ok-
vetetlen bele kell nyúlnunk ezen államok közgaz-
dasági politikájába és csatlakozásainkkal magúnk-
nak ott állást teremtenünk. 

A szükséges pénz előteremtése bizony egész 
Magyarországon nehezen megy és a Királyhágón 
innen, fájdalom,  sokkal nehezebben, mint tul. De 
azért korántsem kell kétségbeesnünk. A vasúti 
tervezet elkészítésére jó formán  már is biztosítva 
van a költség, ha pedig a kiépítéshez az állam 
részvényekben sineket szolgáltat, a vasút szániá-
ra adómentességet biztosit, aránylag oly csekély 
tőkére lesz szükség, hogy még a mi szegényes vi-
szonyaink között is részint belföldi,  részint idegen 
pénzzel könnyen fedezhető  lesz, annyival is inkább, 
mivel koczkázatról Erdély legculturalisabb s majd-
nem legnépesebb, legiparosabb vidéken szó sem 
lehet. 

Csak férfias  akarat és elszántság szükséges 
az t szrr.e megvilágositásához, a melynek megpsn-
ditésében nem keres magának e sorok írója sem-
mi érdem et. Az akarat elég férfiasan  nyilatkozott 
már azon értgkezleten is, a me'.y Ilárómszékme-
gye főispánjának  elnöklete alatt tartatott, a hol is 
a terv kivitele nagyfontosságú  szükségletnek is-
mertetett el, a vonal realitása, jövedelmezősége, 
sőt kivihetősége is bebizonyíttatott s a tervezet 
költségeinek előállítására megtétettek a szükséges 
lépések. 

Remélhetőleg át fogja  hatni rövid időn az 
egész vidék népességét a meggyőződés e vasút 
kiszámithatatlan haszna és kivihetősége iránt s a 
közérdeklődés és közlelkesedés felébredésével  sem-
mi sem fog  az eszme megvalósításának útjában ál-
lani, habár arra is ügyelnünk kell, hogy saját 
erőnket s az általunk "hozandó áldozatokat tul ne 
becsüljük. 

Felirat a képviselőházhoz 
Mélyen tisztelt képviselőház ! 

Jelen év október hó 5-én Sepsi-Sztgyörgyön 
tartott az erdélyi gazdák vándorgyűlése utolsó 
napján délután 4 órakor tanácskozás alá vétetvén 
gazdasági egyletünktől oda át tett következendő, 
HZ erdélyi országrészi minden földbirtokosokat, 
iparosokat, a nemzeti gazdászatot, a községi és 
határrendőrséget tárgyazó közvetlen és közvetve 
é.rdeklő hét következendő indítvány, u. m : 

I. A kormányilag és rendeletileg az i8.}S-iki 
állapotban fentartatni  rendelt földesúri,  és volt 
úrbéresek szeszes ital árulási jogának, a törvény-
hozásiig eszközlendő szabályozásig, szigorított 
rendeletek, vagy törvény általi megoltalmazása 
végett. 

II. Az 1874. évi deczember 21-iki az erdélyi 
gazdasági egylet által 187. szám alatt elfogadott, 
a képviselőház elébe 1875-ik évi február  6 án elő-
adott és 62O2 szám alatt szótöbbséggel a minisz-

ternek a törvényhozásnál irányadóul és figyelembe-  j 
vétel végett átadott birtokszabályozási törvényja- ! 
vaslatnak azonnali elővétele és kiadatása, vagy a 1 

viszonyoknak megfelelőleg  más törvénynek sürge-
tően kidolgozása és kiadatása iránt. 

III. Az önköltségükön birtokmegváltásra kö- j 
telezetteknek elvt'gre a megváltás eszközlésére és 1 

a nemes földesurak  kártalanítására számos éveken 
keresztül magára várató törvény szorgos munkába 
vétele, kiadatása és alkalmaztatása végett. 

IV. Az eltartóztatott vagy elmaradott úrbéri 
cs másnemű kárpótlásoknak kiíizettetése eszközlé" 
se érdekében 

V. A mezei termények és vagyonbiztonság 
helyreállítása, megmentése és biztosítása érde-
kében. 

VI Az 1871. évi XVIII. és az 1876. évi V. 
törvényezikkek  némely pontjainak a jelen körül-
ményekre való alkalmaztatása, megváltoztatása és 
azonnali alkalmazásuk elrendelése érdekében — és 
végtére 

VII. Az 187Ó. é\i Xl i l . a cselédrendtartásról 
szóló törvényezikknek  a körülmények és szemé-
lyekhez való alkalmazásukkal a szükséges változ-
tatásoknak megtétele végetti indítvány. 

Ezek a vándorgyűlésnek legnépesebb érte-
kezhtén tanácskozás alá vétetvén, miután azok 
felolva-ottaknak  és elfogadottaknak  közfelkiáltás-
sal kinyi atkoztaitak, általánosan a vándorgyűlés 
meggyőződvén arról, hogy ezen ind tványokban 
oly fontos  és oly életbevágó kérdésekkel áll szem-
b.-n, melyeket ily rövid idő alatt oiy nagyszámú 
gyülekezetben • lintézni nem lehet, felkérni  hatá-
ro ta'.o't az Erdélyi gazdasági egyíet a t. inditvá 
n>ozo meghívásával ezen indítványokat alaposan 
tárgyalni és még ezen év folytán  alkalmazás vé-
gett a törvényhozó testülethez felterjeszteni. 

Ezen közgyűlési határozat alapján 416. szám 
alatti átiratunkkal az indítványozott 27 ik novem-
beren kezdőleg a kiküldött bizottsági tagokkal 
előértekezletre msghiva, ennek és a inai napra 
összehívott és megtartott igazgató választmányi 
gyűlés mindenikre külön hozott •. alatt csatolt 
gyűlési jegyzőkönyvből  is kitetsző határozatok 
alapján, mint a tények által igazoltatott, a minde-
nikbe felhozott  indokolások alapján elfogadtuk  s 
ezen indítványoknak indokolásaikkal együtt indo 
kolás érdekében I—VII. mellett a magyar biro-
dalmi képviselőházhoz, a három elsőnek legsürge-
tőbb voltuk miatt a minisztériumhoz, az ügyek és 
komoly helyzet el nem odázható sürgősségéhez 
mérten, a mindenikre külön orvoslás és mentés 
érdekében hozandó törvénynél alapul használás és 
figyelembe  vétel végett felterjeszteni  határoztatott. 

Mélyen tisztelt képviselőház ! Bár érezzük és 
tudjuk a m. kir. kormkny terhes helyzetét, teljes 
részvéttel méltányoljuk áldozatteljes mukásságát, 
mindazonáltal tudva azt, hogy csak a földbirtoko-
sod és minden rendű polgárok, iparosok, vagyonos 
és megelégedett állapotában sarkailik és alapszik 
minden államnak ugy be-, mint kifelé  hatalma, 
befolyása  és tekintélye, és mégis ezen kormány-

. zási, államként létezhetési alapelvvel szemben ná-
i lünk ugy a földbirtokosok,  valamint az iparosok 

nagy többsége aggasztólag naponta szegényedik, 
birtek é3 keresetnélkülivé lesz. A mint pedig a 

; történelem bizonyítja, az elszegényedésnek legbi-
j zonyosabb következése az elaljasodás, az önbiza-
; lomvesztés, ezeknek eredménye pedig a szolgaság. 
I A midőn látjuk azt, hogy a vagyon és jogtiszte 
| let azon néprétegekben, mely a legnagyobb hálára 

kötelezett a volt földesurak  és földbirtokosok  iránt 
— lazul és ugy az egyes földbirtokosok  gazdasá-
ga, valamint általánosan a nemzeti gazdaság és 
ipar pang, hanyatlóban van, a midőn tudjuk, hogy 
a nem követelt s részint meg nem hozott törvé-
nyek miatta a terhesen adózott fekvő  birtokain-
kat a kor roppant szükségei és követelményeinek 
megfelelőleg  nem hasznosíthatjuk s a mi többszö-
rös költekezéssel előállított terményünk is van, az 
a mezei és rendőri szabályok hiányában nagyobb 
részban a rakonczátlan cs tunya, semmi törvény 
által nem sújtott erőszakos eltulajdonitás áldoza 
tául engedtetik; a midőn tudjuk, hogy illő helye-
ken felhozott  törvények ellenére — s mert némely 
rendeletek és intézkedések a körülményekhez és vi-
szonyokhoz mérten tudtára az illetőknek nem ju-
tottak — a volt földesuraknak  úrbéri, zselléri, vi 
tási és tized kárpótlásaik ki nem adattak s tán az 
állam szerfeletti  szükségei miatt a kiadás igen 
hosszadalmasan odábboztatik ; a midőn tudjuk, 
hogy a községi önkormányzás cseléd- és munkás 
viszonyt tárgyazó törvények a kor- és viszonyok-
hoz mérten sok részben a községeknek a földbir 
tokosok, az értelmiség es nagy adóval szemben 
túlzott hatalmat és befolyást  adtak, — még pedig 
többnyire érzék és köteíességfogalom  nélkül — a 
cseléd- és munkástartók, meg a nemzetgazdaság 
rovására és kárára olyanoknak, a kik évtizedek 
múlva is nem hasznosíthatják szabadságaikat; a 
midőn látjuk, hogy a hajótörésből egyedül még 
megmaradóit nagy jövedeimü és jelenleg a családi 
szükségeket a nagy többségnél egyedül pótolható 
szeszes ital árulási jog a számnélküli visszaélések, 
napontai rend- és korcsmajogsértések miatt majd 
semmire olvadt le: ezek és más számtalan ked-
vetlenségek és károx miatt az erdélyrészi földbir-
tokosság és polgárság tizszerezett munka közt is 
szokásos vidor, áldozatkész életét folytatni  nem 
képes, az iparos és középosztály, mind e népek, 

a nemzet zöme és ereje kétségbeejtő sebességgel 
rohan a szegénység és tehetetlenség örvényébe ; 
mert az országrész mintegy 108} nszmértföld  terü-
letű birtokból, a nemzet és birodalom vcdb&styá 
jából naponta szomoritólag foszlik  ki s nem képe-
sek hazafias  és szokásos segédkezéssel nemhogy a 
köz- és népnevelési intézetek, hanem saját nomze 
dekeik, gyermekeik, a nemzet egyedüli biztositéka 
iránt tenni. Csak a helvét hitüeknél 1875 tői fog-
va ez év közepéig 633-ról 445-re olvadtak le a 
népiskolák; a gyermekek nem taníttatnak a csa-
ládi és szokásos magyar hévvel, csak ezelőtt 5—0 
évvel a leghazafiasabb  gondoskodásuk nem telje-
síthető ; az általános jollét, bizalom és megelégedés 
nagy részénél a birodalmat fentartani  kellető né-
pünknél ha nem is egészen, de nagy részben el 
tünt. A természetünkké vált határtalan bizalom 
és tisztelettel kérjük : 

méltóztasson a tisztelt képviselőház a minisz-
tériumtól is bizonyosan átteendő 3, összesen 7 in-
dítványba jelzett tűrhetetlen és általános, az erdé-
lyi minden birtokosok által sajnosan érzett s kü-
lönösen a megyei és városi középosztályt es pol-
gárokat erőteljesen és hazafiasan  létezhetési és 
fennállhatási  képességükben végvezzélylyel  fénye 
gető, a nagy többséget aláásott bajokban és rend-
kívüli terhekben tapasztalt s már most szükség-
szerűvé vált hazafias  hajlamával és tetterős, czél-
arányos rendelkezésével legalább a 12-ik óránál 
segítségül jőni, megmentvén az 1848. éven kezdő-
leg mind üldözéseknek, fájdalmak-  és áldozatoknak 
kitéve vo t, nagy részben önhibáján kivül szegény-
nyé és mindenben bizalmatlanná válni kezdett nem-
zetfeleinket. 

Kolozsvárit, 1879. desember 1 én. 
PáTal Vujua Elek. 

Az árviz. 
Egész Erdélyből a vizek kiöntéséről érkeznek 

most is tudositások. Árvizünk egészen sajátságos 
s elüt attól, a mint az árvizek rendszerint fel  szok-
tak lépni. Korántsem az a csapás, hogy olvadá-
sok miatt nagy volna a viz, ellenkezőleg folyóink 
rendes állapotjukban vannak s az a baj, hogy ol 
vadás helyet a roppant hideg miatt be fagynak. 
Ennek következtében a nagy jégtáblák egy-egy 
helyen felhalmozódnak  s a hol nem is álmodhattak 
árvízről, kiöntötték a folyók 

A Szamos mentéről kaptunk ujabb tudósítá-
sokat, melyek egybehangzólag jelentik, hogy a viz 
számos helyen átlépte medrét. Deésnél áttörte az or-
szágutat, az utasoknak, amint átakartak jönni, majd 
lovaik vesztek a jégtáblák alá. Sz. Benedek határa 
nagyrésze el van öntve, a malmokat pedig az égés? 
Szamos mentén csaknem mind elsodorta, megron-
gálta, más helyekre vitte A legnagyobb baj, hogy 
egyáltalán nem létezik módja a védelemnek ezen 
áradásokkal szemben. A Szamos mentén egyálta-
lán nem szokás gátokkal védekezni árviz ellen, de 
különben sem tudhatni, hogy a viz hol csap ki, 
mivel most ott csap ki, a hol legsebesebb a folyá-
sa, hirtelen felhalmozván  maga előtt a jeget. 

A Királyhágón túlról írják : 
A r a d , deczember 10. 

A M a r o s-m e d e r és az ellepett ártéren 
csontkeményre fagyott  a tájtékzó elem ; haragos 
habjából kemény csipke szegélyzi a bilincsbe vert 
ellenséget Egy pár szomszéd falu  halála árán, mi 
egyidőre mentve vagyunk. Mikalaka és Glogovátz, 
Csicsér és Mondorlak vályog kunyhói egymás-
után omladoznak össze. Ezer és ezer éhező, mene-
külő lepi el az országútat, melyből már alig két 
centimétenyi van még szárazon. Nálunk még ma 
is egész kétségbeesetten foly  a munka, különösen 
a zsilipek tömésénél, melyeken embervastagsággal 
ömlött be a viz. — Ezernyi kocsi hordta folyton 
a legprimitívebb töltő anyagot, trágyát és szalma-
töreket, melyeket fagyos  rögökkel fúrkóztak  any-
nyira, hogy a hozzá fagyott  jég segítségével ki-
tarthatja a neki fekvő  árt. Ha megindul a jég, 
ily vízállás mellett, mint a tollat, m o s s a a l az 
eső zajlás. 

Hogy az elöntött árterületről és szerencsétlen 
falvakról  mikor húzódik vissza a jég, a jó Isten 
megmondhatója. A városház tornyából szivrepesz-
tő látvány terül el a város körül. A merre a szem 
lát,, jégtenger a határ, s a város, mint egy zátony-
ra tolt rozzant hajó, tétlenül kénytelen várni az 
isteni kegyelmet mely válságos helyzetéből ki-
menti. 

Erdélyből a következő hírek érkeztek : 
E r z s é b e t v á r o s t a -Vagy Küküllő egé-

szen elárasztotta e hó 6-án. 
Már a délelőtti órákban mintegy 70—80 la-

kóház megközelíthetetlen volt, s az ár még folyton 
növekedett. Délután ó óra tájban érte el az árvíz 
tetőpontját, maga a főtér  is vizben volt, a kétség-
beesés leirhatatlanná vált. Több mint száz épület 
állott már vizben. s az épületek lakói — épen 
legszegényebbjei városunknak — hajléktalanul, ét-
len, szomjan, didergő tagokkal várták a segélyt, 
mely bár éle'üknek szabadulást nyújtson. A men-
tési munkálatok ernyedetlen buzgalommal folytak, 
s a kitartó szorgalom és önzetlen felebaráti  szere-
tetnek köszönhető, hogy a fenyegető  ár ember éle-
tet áldozatul nem ragadhatott el. Az árviz-ejtette 
kár ez idő szerint még hozzá vetőleg sem állapit-


