Megjelenik ezen lap hatenkint k é t s z e r :
szerdán és szombaton.

Sierkesztőséfci Iroda: •
Fípiac, Caulak-féle hár,
ková a lap szellemi részit

Előfizetési feltételek :

illeti közlemények

Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
fél évre . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . i frt 50 kr,

küldendők.

Kiadó hiiatal:
Pollák Mér könyvnyomdája
hová a hirdetéaek és
előfizetési pénzek
béraaantasen intézendők.

k hiromszékí

Hirdetmények

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgadászati lap.
„Háztipar-egfltt"

és

a

„sepsi-szentgyörgyi

önkénytcs

tizrcttá-egyíet"

dija:

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külSn 30 kr.

Nyllttér. sora 15 kr.
fttvattías

közlönye.

gága csőcselék hallatlan vakmerősége országszerte san közelgő veszély tudata okozza. Ily körülmétalálkozott, elég fényes bizonyítéka annak, hogy nyek között a nemzetnek hallgatnia nem szabad.
népünknek minden alkalommal helyén van az esze Csak nem lehetünk olyanok, mint Szerbia mely
s kontár üzelmekkel nem ragadtatják el magukat csak a gyávák bátorságát fitogtatja, és mozog mia
^^
csak azért, hogy a botrány keresők kedvöket dőn a haldokló oroszlántól többé nincs mit tartania.
leljék.
Ha illumináltunk a török győzelmek hirére, kell
Veszedelmes tér ez, melyre nem követheti a hogy most midőn a szerencse elfordult tőlük tecimü politikai, társadalmi és közgazdászat! lap
nép a nélkül, hogy ott egyszersmind sirját ne ta- gyünk is érdekükben valamit. Nem fordulhatunk
1878. — V1IL évfolyamára.
lálja. Jaj volna annak a nemzetnek, mely csak közvetlenül a fejedelemhez, de igen is a minisztebotrányok után várná boldogságát.
rekhez, kiknek kötelessége közvetíteni a nemzet
Előfizetési teltételek :
Ma már meg kellett érnünk azt is, hogy a és uralkodója közt. Magyarországnak szólni kell,
hős
vezérek
még
dicsekszenek
is
rendbontó,
államJanuár—december . . . 6 Irt — kr.
dacára annak, hogy egész Európa hallgat. Az
ellenes srtategiai müveletekkel. Tehát még az igaz" európai országoknak rosz helyzetük van. NémetJanuár—julius
. . . .
3 írt — kr.
ság érzete fs eltompult szivökben !
ország azt óhajtja, hogy Franciaország ne consoliJanuár—április . . . .
1 í r t 5 0 kr.
Hanem mi hisszük, hogy van alkotmányos dálhassa magát, s Ausztria-Magyarország gyengítve
Külföldre egész évre . . 8 frt — kr.
jogainknak az izgató vezérek, a főbünösök szigorú
Az előfizetési pénzek a „Neméve" kiadó- megbüntetésére elég erejök. Nem a n é p , hanem legyen. Franciaország saját ügyeivel van elfoglalva.
Anglia csak kereskedelmi érdekeit latolgatja, s
hivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába annak esztelen fellármázó hadvezéreit fogja érni a
békét vagyháborut^ahoz'képest akar, amint egyik
Sepsi-Szentgyörgyre küldendők
büntetés keze.
vagy másik többet jövedelmez neki és ez országok
A nép magaviseletén csak m e g b o t r á n k o ^ könnyebben vehetik a Törökország sorsát; de
Előfizetőinket
szívesen kérjük előfizetéseiket
z u nyon k ; de ez a megbotránkozás^-is-elég"sajnos Ausztria - Magyarországnak életérdekei forognak
megújítani, miután felesleges példányokat nem
jele annak, hogy__a~-"battSpesti népgyűlés magán kockán, és azokat minden áron megvédeni kell.
mtthatunk.
üxökiis^szégyenfoltot ejtett.
Andrássy gróf ugyan azt mondja, hogy érdekeink
A „ N e m e r e " kiadólii*»fcftte»
Ilyen vezetéssel nem fogunk a kormánynak biztosítva vannak, de minő biztosítás ez, mely csak
eljárásában irányt adni, a mire különben alkotmá- a mai napra terjed ki, de a jövőt kétségessé teszi.
nyos országban szükség sincs, hanem elérték vele
Magyarországon mindenki békét akar, de csak
A budafWtí botrány viszhangja. azon nem remélt s nem várt célt is,/hogy a kor- —
olyat, mely Törökországnak politikai és területi inA budapesti lapokban közölve vannak terje- mány a közvéleménynek i t y e n ' a l a k u kifejezé- tegritását fentartsa. Ezt kell tudatni a kormánynak
delmesen a népgyülésről adott tudósítások. Célja sében kételkedjék.
Oroszországgal és kijelentenie, hogy ezek életérdeHanem mi tiltakozunk ezen botány felett ;
lett volna a népgyűlésnek az orosz-török háború
keink, melyeknek szükség, esetén fegyverrel is érmegszüntetését, Törökország integritását, mint a mi soha és semmi alkalommal nem tesszük ma* vényt fogunk szerezni. (Éljenzés.) Ajánlja a hatánagyar nemzet általános felfogását a keleti kér- gunkéivá a törvényellenes fellépéseket s nem vál- rozati javaslatot. A határozati javaslat következő :
laljuk el a n é p r e v a l ó h i v a t k o z á s t sem.
désben, kormányunk előtt sürgetni.
„A népgyűlés kijelenti, hogy :
Mi kárhoztatjuk, elitéljük a sajnálatra méltó
Csakhogy a cél brutális eredményben osz1. Oroszország hatalmi terjeszkedése az Alcselekvényt
s
visszhangul
a
botrányokra
csak
anylott fel.
Duna mentén, uj szláv államok alakulása, Töröku
A „nép k e g y e n c e i (!), azok a botrányos nyit felelünk, hogy nemcsak Háromszékmegye kö- ország függetlenségének és területi épségének megjelenetek főfaktorai, lármás, izgató beszédükkel zönsége, de az egész ország velünk együtt gon- csorbítása Magyarországra és Ausztriára nézve
veszélyes.
gyönyörű térre terelték a népgyűlést ! Az alkot- dolkozik.
2. Elérkezettnek látja az időt, hogy a magyar
H.
mányos élet gyönyörű felfogásával találkoztunk.
felelős kormány minden hatalmában álló eszközzel,
Szegény magyar nemzet!
a fegyveres erőnek felhasználásával is, haladékta* Or. Andrássy az osztrák delegátióban rész- lanul közbe lépjen a szabadság és népjog ellenes
_\z ország figyelme a főváros felé van for.
dúlva; a nemzet nézeteinek, politikai felfogásainak letesen nyilatkozott, sok okmánynyal bizonyította muszka terjeszkedés megakadályozására.
be, hogy érdekeink megvédelmezéséről kellőleg gon3- A népgyűlés minden percben élénk örömirányadójául látta mindig Budapestet. És a fővá- doskodva van, programmja, hogy a hadi esemé- mel üdvözli a nemzet áldozatkészségének e célra
rosnak ezt kellett megérnie!
nyekkel szemben a semlegességet és a jogviszonyt való igénybevételét.
A javaslat ellenzés nélkül elfogadtatott. E ö t A Rzáj-hazafiság, az ámítás, lázítás szerepe ke- tartsuk fen, egyszersmind érdekeink és befolyásunk
megóvása
mellett a viszonyok végleges alakulásá- v ö s K á r o l y lépett az emelvényre. Mindenekresetté vált. Már nem is takargatják a „vezérek"
val. Szerbia háborújával szemben semleges, de ha
meghatottságtól reszkető hangon adja tudtára
gyáva céljaikat. Nekik a nép hátán kell hajhászni Bosniában és Hercegovinában foglalna tiltakozna, aelőtt
gyülekezetnek, hogy a csak e percben kapott
a népszerűséget s ugyanakkor nem látják be, hogy az ellen és a foglalást tényleg megakadályozná. A távirati értesülés szerint Ozmán pasa Plevna hős
magát a népet rántják le magukkal a — sárba.
bizottság Koller, Coronini Herbst köszönetüket, védője kapott sebeiben meghalt. (Boszut kell állni
megnyugvásukat fejezték ki az adott felvilágosítá- haláláért! Fegyverre!) Nemcsak népének, az embeSzegény magyar nemzet!
sok felett.
riségnek hőse volt ő, mert hazája mellett, a népek
Valóban kétségbe kellene esnünk saját nem* GorcsakotT kijelenté, hogy Románia semle- szabadságának szent eszméjeért küzdött. Mint szazeti életünk fennállása felett, ha a gondviselés
badságunk Törökföldön nyugvó v é r t a n ú i é , állnem őrködnék. Országunk belsejében rágódik már gességét, nem tűrné, ho«-y ez által a hatalmak dott és szent legyen emlékezete közöttünk! (ÉljenOroszország kezét megkössék.
zés) A gyűlés tárgyára térve párhuzamot vont a
a féreg, ez a népszerűség-vadászat, hol minden
48-i szabadságharc s a törökök jelen harca között.
bocskor-politika tért és helyet követel magának
a török nemzet iránti rokonszenvünk inA nemzet érzi ezt a fájdalmat és nem tud mene. Fővárosi ^népgyűlés az Oroszország Elmondá
dokait s a gyűlést a határozati javaslat elfogadáelleni háború ügyében.
külni tőle. Kormányférfiai túlságos loyalitással, csak
sára hívta fel. A gyűlés éljenzéssel fogadta beszéa törvényes megtorlással felelnek az izgató csőNagyszámú közönség jelent meg vasárnap a dét s a javaslatot magáévá tette.
Erre Sztupa elnök a határozati javaslat elfocseléknek. Pedig nézetünk szerint ennél többet nemzeti lovardában, ahol délután 2 órára népgyűkellene! . .
lés volt hirdetve, melyben a háború és béke kér- gadását kijelentvén, elhatároztatik, hogy 25 tagból
álló
bizottság
vigye fel azt a miniszterelnökhöz.
Az angol mintájára népgyüléseket rendezünk dése vettetett föl. A közönség száma kétségtelenül
Némelyek Verhovayt is akarták hallani, de
nagy volt, ha nem is állitható annyinak, amennyi
hazánk jóvoltáért nagyokat iszunk, ott a hol csak a IClapka-gyülésen jelent meg. Noha a szám nem ez a zajban elveszett.
lehet szidjuk a kormányt s a nép előtt derék, ön. tartozik a gyűlés lényegéhez.
A népgyűlés- — Botrányok. — Rendzetlen hazafiak lettünk.
A népgyülésről ezeket je'entik :
őri s katonai beavatkozás.
A
népgyűlés
már
íélkettőkor
minden
zugában
Kezd a népszerűségnek ezen arcátlan hajhá.
Lehetetlen minden részletét feljegyeznünk a
megtöltötte
a
lovarda
tágas
helyiségét.
Az
összevasárnapi eseményeknek. Nagy hiba volt, hogy a
szása lábra kapni. Szerencse hogy nemzetünknek
gyűlt tömeg a helyzet komolyságához méltólag vi- küldöttség rögtön a népgyülésből, úgyszólván az
szive, szenvedélye mellett e s z e is van.
selte magát, s csak a ceglédi küldöttség és a ren- egész népgyüléssel jelent meg a kormányelnök paJól tudja ma már népünk méltányolni ezen dező bizottság nevezetesebb tagjainak érkezésére
lotája előtt. A tömegben néhány dühös természetű
minden törvényt, jogot és igazságot megvető üzel. harsogott fel a hatalmas é l j e n ! Két órakor Degre ember oly dolgokra vetemedett, hogy számos ármeket. Népünk már érti, mint kelljen az ilyen hon- Alajos indítványára Stupa orsz. képviselő elnökké tatlan család sirathatta volna mega mértéktelen
lett kikiáltva, aki a benne helyezett bizalmat meg- heveskedést.
boldogitók allarmjának hitelt adni.
felszólította a jelenlevőket, hogy a szóItt csak azt emeljük ki, ami a lánchidtéren
AÍ „Egyetértés" zászlója alatt, Verhovay ész- köszönvén,
nokokat nyugodtan hallgassák végig. Aztán Helfyt történt. A szabadelvű párti klubb előtt megállott
ficamitó sületlenségei folytán csakugyan vállalko. szólította föl, Aogy a jelen gyülekezet célját előadja.
Hermán s Verhovay egy tömeggel, mely őket nyazott még néptömeg a scandalumra 1 de hisszük
Helfy vissza emlékezvén a nyári népgyűlésre, ka fölé kerítvén, szónokolásra birta. Verhovay öszhogy hazánkban, hol még az igazság és jog nem kiemeli hogy ugyanazon helyen és ügyben mily szeszidta a klubbot, de érteni nem lehetett tisztán,
különböző érzelmek között jött össze a népgyűlés. Erre Hermán felvette a háború kérdését, melyet
halt ki egészen, nem fog vállalkozni többé soha.
Akkor lelkesedés és remény, most gyász és elkeAzon megbotránkozás, melylyel a budai iz- seredés a gyűld? indoka. Az elkeseredést a bizto- a lánchidtéren sokan megszavaztak. „Fegyverre
azonnal I" — e felkiáltásra valaki kinézett a helyiség ablakán, aki azonban nem jelentette ki beleegyezését ; nem szólt semmit. Érre követ dobott
valaki feléje, mire valóságos kőzáporba borult a
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földre s a tömeg : „Isten, adj hazánk felett tiszta
kéklő szép eget" — zajos eléneklésével tovább
vonult.
Egészben véve ez volt a küldetés lefolyása.
Végig haladt az ország és váci-utakon a Fürdő
utcán, ki a lánhidtérre, s a lánchídon keresztül
Budára, hol a várat megkerülve az Országúton
haladtak rendeltetésük helyére, a miniszterelnöki
palota elé. — Odamenet a hangulat tökéletesen
nyugodt volt, az ifjúság által fentartott rendet egy
pár éljen kiáltáson kivül nem zavarta meg semmi,
— meglátszott, hogy a tömeg célja komoly és nemes volt. Midőn a menet a miniszterelnöki palota
elé ért, egyszerre, mintha csak jeladásra történt
volna, az egész tömeg „fegyverre" kiáltásokban
tört ki, s minthogy a palota ajtai és ablakait a
nép szava előtt nemcsak hogy nem nyitották ki,
hanem az ablakfüggönyeit belülről le is eresztették,
az akkor már felbőszült tömeg a higgadtabbak tanácsára a végső ingerültség kifejezései előtt a
•szónokokat kívánta meghallgatni. Midőn Verhovay
egy emelvényre lépett, az egész tömeg egyszerre
elcsendesedett, s mindenki a legnagyobb figyelem,mel hallgatta szavait.
Alig kezdte meg azonban beszédét, midőn a
küldöttség egyik tagja azon kijelentéssel lépett a
nép elé, hogy a miniszter ő nagyméltósága a küldöttséget nem fogadja el. — Szűnni nem akaró
„le vele" kiáltások fogadták e jelentést, mely után
ismét Verhovay folytatá beszédét, kijelentvén, hogy
ezután Tisza Kálmán s összes minisztériuma —
határozottan állithatja — ki lesz zárva a nép szivéből.
Az elkeseredett tömeg már Verhovay beszéde
után ismételten zúgolódni kezdett a misztereínök
ellen, kit a legsértőbb kifejezésekkel illetett. Leirhatatlanok az átkok, szitkozódások, melyeket a
magyar kormányra szórtak.
A tömeg lecsilapithatlan volt. A józanabbak
és higadtabb gondolkozásuak minden rábeszélő tehetsége sikertelen maradt, a tömeg folyton zúgolódott, s ingerültsége még jobban fokozódott akkor,
midőn Helfy Ignác a törvényre hivatkozva, szétos/.lásra akarta birni a népet.
Ekkor vette kezdetét a tulajdonképeni ostrom,
melynek a miniszterelnöki palota a délután folyamában ki volt téve; először 4 kros darabokkal,
majd kövekkel és tojásokkal zúzták be csaknem
minden ablakát.
E között történt, hogy — midőn egy konstablér egy követ dobó fiút nyakon csippett, s be
akarta kísérni, a tömeg egy része reá rohant, s
erőszakkal mentette ki a gyermek körmei közül.
A főkapitány ekkor egy végső kísérlethez
folyamodott a fellázadt tömeg lecsillapítására. Lóra
ült s beszélni akart a néphez, ez azonban őt is
hasonló sorsban részesité, mint a miniszterelnöki
palotát. Kövekkel rohantak neki, de a főkapitány
noha több kő találta rendületlen nyugalommal állott helyén, stentori hangján kijelentette, hogy „ha
ü tömeg nem oszlik, a legvégsőkhöz fog folyamodni, hogy a teret kitisztittasa." — Alig végezte
szavait, egy lovas rendőrcsapat vágtatott neki a
közönségnek, s többeket elgázolt. — Ekkor a közönség részint távozni, részint tovább helyben maradni akarván, majd phalanxá tömörült, majd lefelé
rnduló csoportokban hullámzott.
E közben h á r o m c s a p a t k a t o n a s á g
p a r a n c s s z ó r a s o r a k o z o t t és szuronyts z e g e z v e i n d u l t m e g a n é p e l l e n . — Ilv
körülmények között sietségre fogták a dolgot és a
közelfekvő utcákon szerte oszoltak még mindig
fütytyel, a kormányelnök szidalmazásával Kossuth
Lajos éltetésével folytatva utjokat.
Egyrészüknek a lánchídfőnél vett találkozása,
s ezek „Szózat" és „Kossuth Lajos azt üzente" nóták énekével jöttek be a Duna balpartjára. A váci-utcán, zöldfa- és kecskeméti-utcákon át házakat
reszkettető kiáltások között értek a szénatérre, hol
a függetlenségi kör előtt megállottak, de a kör
tagjai közül senkit nem találtak. Némelyek oszlásra
szólították a tömeget, mivel ugymondák, a napot
befejeztük. — Nem fejeztük, kiáltott vissza a tömeg, majd „fegyverre.-' „emeljünk barrikádokat"
kiáltásokkal követelték az együttmaradást. Egv
ideig „Osman basa azt üzent';" és több lelkes dalok éneklésével töltötték az időt, mig aztán az ország-uton a kerepesi ut felé vették utjokat mind
kevesbedő csoportokban.

A harctérről.
A harctéren csak apróbb csatározások folynak, mintegy átmenetül a hadjárat uj felvonásához,
mely, meglehet, még csak napok múlva fog megkezdetni. Mint Sistovoból tá\ írják, a plevnai orosz
táborban vasárnap nagy egyházi szertartások folytak s ezek végeztével útra keltek a különböző
hadosztályok, melyek részint a Lom-vonal, részint
a Sófiia ellen működő sereg erösbitésére rendelvék.
Az utak nyomorúságos állapota mellett több nap
fog beletelni, mig e csapatok elfoglalják uj állásaikat s csak azután fog a nagyobb akció megindulni.
Konstantinápolyi sürgönyök szerint a porta
gondoskodik a Balkántól délre fekvő fontosabb
helyek megerősítéséről és felszereléséről, ami különben már a nyár közepe óta folyamatban van.
A Bulgáriában leyö egyetlen sereg a Szulejmané, ugylátszik visszavonul; az Elena táján e hó
első napjaiban elfoglalt állásokat a törökök ki-

ürítették. Valószínű, hogy a török hadvezénylet; ők jelszavuk mindig csak az volt: „A haza minden
itt pusztán a várak védelmére fog szorítkozni s ai előtt!"
ií
Sarkalatos joga a megyének, hogy tisztvisesereg zöme Drinápoly felé vonul.
A szerb armádia szörnyű vitézséggel ront: lűit választhassa. Boldog azon megye, melynek bielőre és nagy örömére a Dunától egészen Mra- zottsági gyűlésének tagjai átérték, hogy a jö kőzmorig — hirét sem hallja az ellenségnek; török: igazgatás az anyagi és szellemi jólétnek egyik elkatona e tájakon egyáltalában nincs. Nagyon ter- utasithatlan követelménye lévén, szavazataikkal
mészetes tehát, hogy a főparancsnokságot e tája-- olyanokat emelnek hivatalra, kiknek kipróbált hakon maga Milán vette á t
zafias érzülete, megfelelő elméleti képzettsége páSUtoYÓből 17-ik.i kelettel távirják : Radetzky• rosulva gyakorlati jártassággal, ügybuzgalom és
tábornok a Sibka-szorosba utazott. — Elena török: feddhetetlen előéletük fogja a garanciát nyújtani,
helyőrsége elvonult, a minap elfoglalt orosz ágyu-• hogy méltó kezekbe tették le megyéjök kofmánykat használhatatlan állapotban hagyván hátra. —- zatát. Szerencsétlen pedig azon megye, melynek
Plevnában vasárnap ünnepélyes tábori mise tar- bizottsági tagjai tul emelkedni nem tudnak a családi
tatott, mely után Nikulaj nagyherceg és Károly és más viszonyokból eredő, a közjót számba sem
fejedelem szemlét tartottak a csapatok fölött. Ennek: vevő összeköttetések nyűge alól és érdemetleneket
végeztével a Lom vonalhoz és Orhanie felé szánt: emelnek magok fölé. Ha még azon eset lenne,
segélyhadak útra keltek.
hogy a rosz kezekbe helyezett megyei kormányA szerb armádia, mint Nándorfehérvárról táv- zat a megyének csak belbajokat idézne elő, akkor
irják „védtelenül találta az egész török határt a uraim, önhibánk miatt bűnhődnénk, de választott
Timoktól egészen Adlieig és Supovác-Mramorig. tisztviselőink nemcsak a mi kebli ügyeinket "végUyképen aztán Horvátovics hősiesen el is foglalta zik, hanem alkotmányos szerkezetünknél fogva az
Adliét, Milán fejedelem pedig hétfőn személyesen állami kormányzat legfontosabb teendőinek lévén
megjelent Alexínácban, hogy átvegye a főparancs- végrehajtó közegei, hiányos működésűkkel az ösz
nokságot. Ugy látszik, bizik abban, hogy nem egy- haza javát veszélyeztetik. Szép és sarkalatos jog a
hamar fognak törökkel találkozni, mert különben mi alkotmányos szerkezetünkben a tisztviselők választási joga, de megfontolandó, hogy miként gyaotthon maradt volna, mint tavaly.
Az á/,siai harctérről. Tiflisböl 17-iki kelettel koroljuk azt ; mert mig egy jól kormányzott megye
távirják: Mukhtar pasa parlamentairt küldött Hei- a haza elismerését vivja ki, az ellenkező méltán
inann tábornok seregéhez; orosz részről a tárgya- sujtatik az ösz haza által.
lásokat Svjatopolk-Minsky vezeti, hogy e tárgyaláA megyének az előbbinél nem kevésbé szép
sokmi körül forognak, azt eddig még titokban tar ják. joga tisztviselőit ellenőrizni. Az autonomisták egy
iskolájának hivei ez utóbbit fontosabb jognak tart
ják, sőt a választási jogot feladják, ugy tartván,
Húroms/ckmegye tisztújító köz- hogy kinevezett tisztviselőket eljárásukban ellenőrizni lehet, de a választottak a többség kifolyása
gyűlése.
lévén, az mindig elnéző fog lenni irányunkban. —
Háromszékmegye bizottmányának tisztújító, ÉTI a két jogot együtt szeretem és meg vagyok
rendkívüli közgyűlése jelen hó 20-án délelőtt vette győződve, hogy egy megvesztegetlen többség az
kezdetét a megyeház nagytermében. A tagok a zord ellenőrzést mindig képes gyakorolni. Van azonban
idő dacára nagy számmal jelentek meg, mintegy bi- egy nagyon is dívó eljárás a közgyűléseken, mezonyságául annak, hogy a megye érdeke minde- lyet szeretnek összevéteni az ellenőrzéssel; pedig
íiek felett szivökön fekszik, hogy elodázhatlan ha- az inkább elkedvetlenítő, mint buzdító hatással van
a tisztviselőkre. Értem az interpellációknak némely
zafiúi kötelességük törvényes jogaik gyakorlása.
Az egybegyűlt tagok közt F o r r ó F e r e n c részét; mert igen is dicsérendő az, midőn érdeklődés
van a közigazgatás napi kérdései iránt, egyes
alispán megjelenvén, egy három tagu bizottság
kinevezését kéri, mely főispán ö méltóságát a gyű- concret esetekben a végrehajtás iránti tájékozottlésbe meghívja. Főispán ur ő méltósága az egybe- ság szerzését célozván az által; ámde az ellenőrgyűlt tagok hangos éljenzése közt megjelenvén, a zést nem ebben vélem én gyakorolni a megye rémára összehívott gyűlés célját röviden elmondja és széről, hanem ha egyesek ugy, mint a vidékek laa gyűlésre jegyzőknek H o r v á t h László, T o m- kói felfedezve azon hiányokat, melyeket ugy a törp a Albert és S í e n t i v á n y i Miklós urakat ne- vény, mint a megye határozatainak végrehajtásánál tapasztalnak, a hiányok orvoslására javaslatovezi ki.
Ezek után F o r r ó Ferenc alispán ur röviden kat tesznek és a mulasztó tisztviselőt kötelessége
vázolván a hat év előtt választott tisztikarnak mű- teljesítésére szigorral, de sohasem ellenséges induködési történetét, annak nevében meleg szavakban lattal szorítják. Az ellenőrzés nem csak jog, hanem
megköszönvén a bennök helyezett bizalmat: lemon- kötelesség, mely folyik a választási jogból és ugy
dásukat jelenti be. Tudomásul vétetett azon kije- a legfelsőbb végrehajtói hatalom, mely a megyére
lentéssel, hogy az uj tisztikar beállításáig a jelen- ruházta a tisztviselöválasztási jogot, valamint a megye lakossága megkívánja, hogy azt szigorúan gyalegi folytassa működését.
korolja a megye képviselő bizottsága.
F ő i s p á n u r ő méltósága erre emelkedett
s;.ellemü és a megye életét visszatükröző kővetkeA megyei vagyon feletti ö=szes rendelkezési
ző remek beszédét mondja el :
jog is a bizottságot illetvén meg, ennek takarékos„Tisztelt bizottsági gyűlés!
sága, szigorú felülvigyázata által kell annak épen
Nemzeti létünknek ugy, mint az alkotmányos maradását eszközölnie. Helyes beosztással sokszor
szabadságnak védbástyája volt a megye és bármit oly kis vagyonnal a közjó előmozditására annyit
is mondjanak ellenségei, hol m a g y a r nemzeti lehet eredményezni, mig rendszertelenül kezelve
érzet van és kellő magas fokán áll a nép az értel- bármely szép vagyon jövedelme eredménytelenül
mi fejlettségnek, ott az soha el nem tévesztvén a fecsérlődik el. E megye bizottsága szép vagyont
helyes utat, mindig be fogja tölteni azon hivatást, vészen át elődétől kezelése alá, de annak rendszemelyet törvényeink tőle követelnek. Mint őseink- resebb kezelése okvetetlen kívánatos lenne. Nagy
től reánk maradt örökséget fentartani, az avval összeget képvisel különösen az árvái vagyon ; ezt
járó legszebb jogot, tisztviselőink választhatásának biztosan és célszerűen gyümölcsöztetve kettős célt
jogát gyakorolni, azokat ellenőrizni, vagyonunk lehet elérni, a befektetési töke hiányában szenvedő
felett rendelkezni, a községi alkotmányos életet és kisföldbirtokosok felsegélését és az árvák vagyonáa községi vagyon épen tartását felügyelni, a me- nak biztos első helyeni gyümölcsöztetését. Hanem ha
gye szellemi és anyagi felvirágzására hatni buz- valami — ugy a törvényhatósági vagyon kezelése
dítva és támogatvá: ez, uraim, a megyei képviselő megkívánja a szakképzett egyéneket és a folytonos
testület hivatása.
ellenőrzést.
Engedjék meg nekem uraim, ez ünnepélyes
Az 1871-ik évi XVIII., a községek rendezénapon, midőn az 1876. évi X X X I I I . , a megyék séről szóló törvénycikk egy, nálunk még ezelőtt
rendezéséről szóló t. c. által megváltoztatott me- ismeretlen testületet hozott életre, mintegy első tegyének az 1870. évi XLII. törvénycikk szerinti vékenységi körül tűzve ki az alkotmányos életben
már teljesen megalakultnak mondható bizottsági a haza polgárainak. Igen sokan vannak, kik e hagyűlését legelébb van szerencsém üdvözölni, ha za népeinek fejlettségéhez mérten koraínak tartotnagyobb körvonalozással is érintem azon hatáskört, t á k ezen törvényt, mások pedig a községi törvény
illetőleg azon hivatást, melyet önök uraim hivatva által feleslegesnek mondják a megyét. Ki a közép
vannak betölteni.
uton halad, az a község mellett a megye, valamint
Igen sokan vannak, kik a jelenlegi megyét viszont mindkettőnek együtttesen felismeri hivatáösszehasonlítva a régi megyék hatáskörével, olyan- sát a nekik kitűzött kör tekintetbe vételével. És
nak tartják, melyre talán már szükség se lenne.
higyjék el uraim, fejlett és virágzó községekkel
Az 1848-ik évi törvények és az azok alapján lehet csak mind azon szépet és jót az egész mealakított parlamentaris kormányforma, a helyható- gyére eredményezni, melyet annak kell tennie. —
sági rendszer mellett nyolc századon hivatását oly Azért a község alkotmányos életét nem korlátozni
szépen betöltött megyei közgyűlések ujjá alakítását kell, csak nem engedni szükséges, hogy az jogain
követelte; tagadhatatlan, hogy ez által sokat vesztett túlterjeszkedve önmaga, a megye és haza létét verégi fényéből és az alkotmánynak már nem véd- szélyeztesse ; mert a községi életben nyer befolyást
bástyája többé, de teremtője a közszellemnek, mely- közvetlen a nép az alkotmányban, ottan lesz éretté
nek határa alatt választatnak azok, kik hivatva a nyert jogok gyakorlására és igy annak becsülevannak a törvényhozás termében támogatni a haza tét tanulja ismerni, pedig amit Ismerünk és becsű
javát és annak alkotmányos szabadságát szivén lünk, azt féltjük és fennállásához szívósan ragaszhordó kormányt
kodunk.
Ha önök uraim, oly érzelmektől áthatva lépA megye közgyűlésének hivatása felügyelni
ték át e terem küszöbét, hogy mindig a haza ja- a községi v a g y o n épen tartására, annak elpazar
vára célzó törekvéseket fogják szivökben táplálni, lástóli megóvására és egyszersmind hatni annak
ha soha énjöket elébe nem teszik n, közjő kívánal- gyarapítására. Ez uraim önök hivatásának legsúmának ; ha ezt szentélynek tartják, hol törvény- lyosabb felelősséggel járó része. Vagyonos község,
tisztelettel a haza és megye javára áldoznak : akkor vagyonos megye és viszont. Ha széttekintünk, más
uraim méltók lesznek az ősökhöz, kik nyolc száza- államok egyesületi uton mily humanistikus intézedon át a megyét fentartották és önöknek szeplő- teket hoztak létre, ott gazdag községeket találunk,
mert hol a lakosság az állami adókon kívül- még

majdnem annyi községi adót fizet, ott uraim, köz< élra is meg adakozásra buzditni ugyan lehet, de
nem sikerrrel ; már pedig uraim, hogy mindent
csak az államtól várjunk, annak ideje lejárt Gyarapitsuk a községi vagyont helyes és takarékos
gazdálkodással; mert itt fogjuk megnyerni mindig
azon tőkét, melyből az egész megyét érdeklő intézményeket létrehozhatunk Hogy pedig ezen ellenőrzésikötelességünket gyakorolhatni lehessen, a községi törzsvagyon nyilvántartását kell eszközölnünk,
még pedig a legszigorúbb pontossággal és ugy a
költségelőirányzatok, valamint az évi számadások
átvizsgálásában tevékeny részt vennünk.
Sokan azon nézetben vannak, hogy a királyi
városok megyékbei beolvasztása által, ezek fejlődése anyagi és szellemi tekintetben meg lesz bénítva. — Ez is egy hivatása a megye gyűlésének,
hogy azon tévhitben élőket az ellenkezőről meggyőzze; igen és hogy egyszersmind meggyőzze
ezen városok lakosait arról, hogy az 1871-ik évi
XVIII. törv. cikk nekik szebb jogokat adott, mint
azon gyámság alatti lét. melyben azelőtt állottak.
Életerős megye csak az lehet, melyben azon
város, hol a megye székhelye van, szerves összeköttetésben -an azon megyével és mindkettő szellemi és anyagi felvirágzása közös ügy. Hol nincs
központ, teremteni kell; annál boldogabb e megye,
mert ennek van központja, van városa, melynek
polgársága magyar ugy nemzetiségére, mint szellemére. Azért uraim, törekvéseik egyik főtárgyául
tűzzék ki a központnak ugy szellemi, mint anyagi
felvirágzását nem bénítani, hanem ha első tekintetre némi áldozatokk d is lenne összekötve, előmozdítani ; mert a látszólagos áldozatok bőven lesznek kárpótolva, ha annak szellemi fejlettségében
fiaik nem távol, hanem közvetlen felügyeletünk
alatt nyernek neveltetést, mert egy város szellemi
és anyagi előhaladása vonja maga után a nevelésre
szánt intézetek virágzóvá tételét és a terményeknek áilandó fogyasztó közönség megnyerését.
Különös az, hogy a városokban szellemi és
anyagi fejlettségnek együtt kell lenni, elkülönítve
sem egyik, sem másikkal soha azon hivatást betölteni nem lesz képes. Sőt bátran kimondom, hogy
ugy a megyei, valamint az állami közigazgatás
tekintetéből vétkes mulasztás követtetik el, ha
a kettővel együtt nem biró városok községgé tételénél minden meg nem lesz téve; mert az ilyen
városok lakossága a legszomorúbb helyzetben van,
mivel a városok oly állami funkciók teljesítésével
felruházvák, melyeket csakis jó anyagi helyzetben
teljesíthetnek és oly szellemi képességgel biró városi tisztviselőkkel, mint ép a megyének tisztviselői.
Erdélynek egy költője mondá: „Hass, alkoss
és gyarapits s a haza fényre derül." Igen, a megye bizottsági gyűlésének, ha átérti hivatását, hatni
kell, alkotni kell, nem szabad, hogy nélküle, kívüle semmi szép és jó létre jöjjön, neki kell kezdeményezni, elvetni a magot, neki kell gondos ápolás alá venni minden kicsirázott nemes intézményt
és akkor övé az aratás, a legszebb, az anyagilag
és szellemileg felvirágzott megye népének elismerése.
Ily megyét képzelek én, méltó utódjaként az
ősi megyének. Önökön áll uraim, a képzeletet valóssággá tenni és akkor ismét visszaadják a régi
fényét'Háromszékmegyének, hamvaiból,mint a phönix, uj életre ébredve. Ekkor méltók lesznek az
őseiktől örökölt szép jelentőségű címerre, mely
egyebet nem jelent, mint hogy e megye népe hajdan szive sugallatát követve harcolt a hazáért, —
mert a polgári jogok gyakorlatában is szívok nemes indulatát követve munkálnak a haza, a nemzet
és megye javára.
Mielőtt, uraim, bezárnám beszédemet, egyről
biztosithatom: hogy csüggedés nélkül működöm,
hogy jó közigazgatással birjon e megye. A megye
szellemi és anyagi felvirágzása lesz főtörekvésem,
erre irányozom működésemet legőrömestebb önökkel együtt, mindnyájokkal, de ha ez nem lehetne,
kevesekkel bár. Biztosíték nekem pedig törekvésem a kitűzött jelmondattal, hogy követő nélkül
nem marad, elég kezesség azon ismerős arcok sora,
kiket e terem falai közt ma megjelenve látok, mert
jól tudom, hogy ezeknek szent törekvésök volt
mindig munkálni e megye jóhirnevének megtartásán. Ma. uj életet kezdünk.
Hiszem, — mert már ismerem a talajt — hogy
e megye jó földében megfogamzik minden szép és
nemes; hiszem, hogy az uj megye kivivandja a haza elismerését.
Midőn Háromszékmegyének bizottsági gyűlését megalakultnak nyilvánítom, felhivom minden
tagját alattvalói hűségünk hódolatának kifejezésér e : éltetni felséges urunk és királyunk első Ferenc
Józsefet."
A sokszoros lelkes éljenzésekkel fogadott beszédet I á z á r Mihály indítványára jegyzőkönyvbe
igtatni határozta a gyűlés.
T h u r y Gergely ezután talpraesett beszédében üdvözli a főispánt azon teremben, melyet elődeink a politikai szabadság templomává emeltek és a hova a válság idején Erdély alkotmánya

menekült, mint a szabadság s hazafiság erődébe ; kívánja, hogy az uj bizottmány jegyzökönyve a honfiúi kötelmeknek teljesítésében szolgálhasson az utókor számára követendő példányul.
Főispán ur az idő kíméletére való hivatkozással egy munka-programmot terjeszt elő elfogadás

végett, mely rövid vitatkozás után nagy többséggel elfogadtatik.
A kijelölő bizottságba közfelkiáltással megválasztattak a közgyűlés által : Lázár Mihály, Künle
József, gróf Nemes János; a főispán által kineveztettek: gróf Kálnoky Pál, Beke Sámuel és Hollaki
Attila.
Ez alkalommal eldöntetett azon elvi kérdés
is, miszerint a régi tisztviselők a jelen gyűlésen
még bírnak a törvényadta szavazati jogukkal es
azt gyakorolhatják.
Az igazoló, bíráló és állandó választmányoknak megválasztására egy bizottság küldetett ki
Forró Ferenc alispán elnöklete alatt Ujvárossi József, Bogdán István és Káinoki András tagokkal.
Ezután a kijelölő bízottságnak az alispáni, főjegyzői, tiszti ügyészi és árvaszéki elnöki állomásokra leendő kijelölési idejére a gyűlés felfüggesztetett.
A kijelölő bizottság egy rövid órai munkálkodás után visszatérve, kijelenté, miszerint az alispáni állásra Forró Ferenc és Tompa Miklós, a
főjegyzői állásra egyedül Horváth László, a tiszti
ügyészére Kelemen Lajos és ifjabb Kovács Károly
ügyvédek, az árvaszéki elnöki állomásra Antal Zsigmond és báró Apor János jelöltettek ki.
A főjegyzői állomásra közfelkiáltással H o r v á t h László éljenzések között megválasztottnak
jelentetik ki és ezzel a gyűlés délután 4 óráig elhalasztatott.
A délután 4 órakor tovább folytatott gyűlésben
először is a kijelölő bizottság terjeszti elő a főorvosi, föszámvevöi, két árvaszéki ülnök, alszámvevö, két közigazgatási és egy árvaszéki jegyzői állomásra történt megállapodást, mely szerint főorvosi állomásra dr. Víssiák Antal és dr. Antal Mihály, főszámvevőségre Csabai László és Nagy Sándor, árvaszéki ülnököknek Séra Tamás, Barabás
Károly, Nagy Sándor és Sebestyén Sándor, alszámvevöségre Gál Antal és Jakó László, első aljegyzőnek D á l n o k i Károly, ->-ik aljegyzőnek S z e n t i v á n y i Miklós, árvaszéki jegyzőnek N a g y Dénes
jelöltettek ki. Ezen utóbbi három jegyző ellenjelölt
nélkül megválasztottnak jelentetett ki s igy meglévén a jegyzői kar választva, a közgyűlés színe
előtt az esküt le is tették; Horváth főjegyző pedig
mindnyájok nevében meleg szavakkal köszönte
meg az őket ért kitüntetést.
A közgyűlés második napján az első napi
gyűlés jegyzökönyve olvastatván, az előzött napon
kiküldött szavazó bizottság jelentéséből kitűnt,
hogy alispánnak 113 szavazattal F o r r ó F e r e n c
választatott meg Tompa Miklós ellenében; megválasztatott továbbá árvaszéki elnöknek A n t a l Zsigmond 129 szavazattal báró Apor János ellenében;
tiszti ügyész K e l e m e n Lajos lett 136 szavazattal
Kovács Károly ellenében. Elrendeltetett továbbá
5 közigazgatási bizottsági tagnak törvény szerinti
kisorsolása. Kisorsoltattak: Nagy Károly, Révay
Lajos, Újvárosi Ferenc, Gyárfás Imre és gr. Nemes
János; Földes Bálint pedig bejelenti lemondását.
F o r r ó F e r e n c megválasztott alispán lelkes,
meleg szavakkal köszöni meg a bizalmat s elfoglalja
székét.
Felolvastattak a szolgabirói állomásokra kandidáltak nevei s ezek közül megválasztattak a közgyűlés által közfelkiáltás utján: T o m p a Miklós
az uzoni, b. A p o r Gábor s.-sztgyörgyi, H e n t e r
Béla miklósvári, P ó t s a Gyula a k.-vásárhelyi járás szolgabiráivá. A délutáni szavazásra két szolgabirói állás maradt, hol szavazattöbbséggel megválasztatott P e t h ö István csernátoni, C s i a Albert
a kovásznai járáshoz. Szolgabirói segédeknek: Kónya Miklós, Kovács Albert, Geréb Béla, Cseh
Emil, Barabás Albert, Gidófalvi Lajos.
Pénztárnokká K ö n c e i József, ellenőrré K o n c é i Béla, főorvossá dr. A n t a l Mihály, alorvosokká K ósa István, S z á s z Károly és B a r a b á s Sándor választatott meg, közfelkiáltással a miklósvári
járáshoz S c h w a r z Zsigmond letc megválasztva.
Állatorvosokká lettek Tana András és Born Lajos.
Megyei főszámvevő nagy szavazattöbbséggel
lett C s a b a i László, alszámvevö G á l Antal és árvaszéki ülnökök: S e b e s t y é n Sándor és S é r a
Tamás.
Ezen választások a közgyűlés harmadik napján, mely 10 órakor vette kezdetét, kihirdettettek.
A közigazgatási bizottság kisorsolt tagjai helyébe beválasztattak: gr. Neme* János, Nagy Károly, Újvárosi József, Béldi Tivadar, Lázár Mihály
és Seethal Ferenc.
A gyűlés előtt végül a megválasztott hivatalnokok esküjüket letévén, a közgyűlés véget ért.
Általában meg kell jegyeznünk, hogy a tisztújító közgyűlés a legszebb rendben, példás türelemmel folyt le úgyannyira, hogy e téren Háromszékmegye választó polgárainak őszinte elismerésünket kifejezni kedves kötelességünknek Ismerjük.

A román senatus dec 8-iki vftlaszf e l i r a t a
„Fenség ! A senatus midőn április 30-iki ülésében konstatálta, hogy Románia háborúját egyedül az ottomán kormány okozta s midőn azon kötelékeket, melyek bennüntet a magas portához
fűztek, felbontottnak nyilvánította, kijelenté egyszersmind abbeli óhaját, hogy a kormány mindent
elkövessen és tegye meg a szükséges intézkedéseket arra nézve, hogy területünk megvédessék és a.

román állam fennállása biztositassék oly formán,
hogy a bekövetkező békekötéskor Románia a jél
meghatározott politikai helyzettel, mint önálló állam bontakozzék ki.
Ezen határozatunk következménye dunaparti
határszélünk megvédése volt.
Midőn azonban a hadmüveletek egész súlya
a Duna túlsó partjára lón áttéve, akkor törvényes
védelmünk érdekében szükség-parancsolta köte'ess é g volt ránk nézve fegyvereinket azon részre is
kiterjeszteni.
A Duhán való átkelés tehát az okszerű és
előrelátó védelem követelménye volt
A Senatus elismeri jogos büszkeséggel, hogy
a román hadsereg fenséged magas és hazafias vezetése alatt megtette kötelességét a becsület mezején és bebizonyította, hogy ereiben nem szűnt
meg ősei vére csergedezni.
Fegyvereseink és vezérük emlékét áldani fogják utódaink. Legyen meggyőződve fenséged, hogy
a senatusnak is kellő gondja lesz rájuk és családjaikra.
A román hadsereg a becsület mezején s általa Románia megszerezte ő felségének a minden
oroszok cárjának legfelsőbb szeretetét s gondoskodását. A sereg vitézsége és odaadása, a nép által
hozott megmérhetlen áldozatok igazolják a nemzet
életképességét s a súlyt, mit jogainak fentartására
s megvédésére fektet.
A senatus ennélfogva biztos abban, hogy a
magas biztosító hatalmak, melyek soha sem szűntek meg ezen ország iránt jó indulattal viseltetni,
teljesen meggyőzödvén most már a nemzet életképességéről is s hogy mennyi áldozatra képes, ha
nemzeti jogai védelméről van szó, a békekötéskor
nem fogják akarni, hogy önálló helyzet nélkül maradjon.
A nemzet becsülete és jövője, fenség, mamár
biztositva van. Romániának nem illik, hogy letegye kezéből a fegyvert mindaddig, mig függetlensége és jogai nem lesz'isk teljesen elismerve.
Éljen a szabadság és független Románia !
Éljen fenséged 1
Éljen a fenséges asszony 1" (Prosit I)
líácsfalu, 1877. dec. 17.
Tisztelt szerkesztő ur!
Nem kisebb terve van Sándor orosz cárnak,
mint volt Nagy Sándor macedóniai királynak. Csak
Európa és Ázsia összes országainak bírása csillapíthatja le pokoli étvágyát. A vérengző tigris néhány kölykével török testvéreinket szemelte ki
martalékul s issza is már vérét, borzalommal töltve
el a keresztény és mohamedán világot. Valóban
szomorú adventi napokat élünk! A keresztény bundába öltözött sátán korlátlanul dul Törökország
virányain irtózatos boszura gyújtva fel ama híjdani karácsoni angyalokat, kik örömet hirdettek a
szeretet, a szabadság királyának születése fölött.
Oh ne Ítéljétek el keresztény hitünket, kedves török véreink, hisz a mi vallásalapitónk maga
is sir látva, hogy Mohamed népe méltóbb isten
országára mint ama hírhedt keresztény orosz hóhérok, kik 1849 ben nemzetünk vérével táplálkoztak. Méltán támadhat lelkünkben' ama kérdés és
forró óhajtás : „Oh hát nincs jegyesek, gyermekük,
anyjok e szörnyeknek, kik ezen becstelen, átkozott
„Harctérről haza intsék
Á férjt és az atyát s fiút?"
Fájdalom, nincs, az ártatlan vérnek még
folyni kell; a szívszaggató jajkiáltás enyhítő segélyért esd.
Hétfalu is lát, hall, érez, mert 1848 9 m gtanitotta nemzetéhez forrni s vele élni, halni. A bácsfalusi magyarok letesznek ezennel a török nemzet
oltáráraa sebesültek ápolására 13 kiló 70 deka tépést és 3 frtot.
E kegyes adományokba adott 1 kiló tépést
és gyűjtött 29 adakozóktól Borcsa Mihályné Baconi
Borbára 5 kiló 24 deka tépést és 2 frt 60 krt.
Kövér Lázár tanitó ur 42 tanulótól 4 kiló tépés és 20 kr. Petko Károly tanitó ur 64 tanulótól
3 kiló 16 deka tépést és 20 kr.
A béke angyala vessen véget a kegyetlen öldöklésnek és törje meg a zsarnok hatalmát I
Borcsa Mihály.

Országgyűlés.
A képviselőház december 17-iki ülésének elején Tisza m. elnök beléptekor a ház zajos éljenzésekben tört ki. S z o n t a g h miután a botrány
által sértve találja Tiszát, kérdi a ház elnökét, tett-e,
vagy mit szándékozik tenni a történtek megtorlására. G h y c y elnök hivatalosan a dologról még
nem értesült, de arról, hogy tegnap a miniszterelnök lakása előtt törvényellenes merénylet követtetett el, a közönségesen tudvalevő adatok szerint
nem kételkedhetík. Szóló nézete is az, hogy Tisza
K. immunitásának megsértését a ház közönyösen
nem nézheti. Elnöki kötelességének tartja felszólítani az igazságügyminisztert, hogy a történteket vizsgálja meg, s a mennyiben törvényellenes cselekvények történtek, azok megtorlása iránt intézkedjék,
mindenesetre pedig tegyen a háznak jelentést.
T i s z a miniszterelnök : Miután a tegnapi események a ház keblében szóba hozattak, előzetesen
is felvilágosítja a házat a történtekről. A képviselői immunitás megsértéséért nem fordult a ház el-

nőkéhez, s a háztól függ, mit akar e tekintetben
tenni, s azon nézetben van-e, hogy az immunitás
megsértethetik akkor is, ha az illető képviselő egyúttal a kormány tagja? A népgyűlés megtartását
nem ellenzé, s azon nézetben volt, hogy a rendezők közt legalább a törvényhozók ügyelni fognak
a törvény megtartására. Értesité az illetőket, hogy
küldöttséget elfogad, de ha tömegesen jönnek, senkit sem fogadhat el, mert összecsoportosult néptömegek által Magyarország politikájára megfélemlitési kisérletet tenni nem szabad. A küldöttség tagjai nem külön, hanem a tömeggel együtt jöttek fel,
legalább annak megérkezte előtt elfogadás végett
senki sem jelentkezett. Ennélfogva tudatá a küldöttséggel, hogy az nap senkit sem fogadhat el.
Erre ugy Sztupa, mint Helfy igyekeztek az illetőket eloszlásra birni, de hangjok elveszett a pusztában, átvették a vezérletet mások, s kezdődött a
zsibaj, s lakásának kövekkel dobálása, melyekből
pár példányt örök emlékül megőriz.
A katonaság ekkor előállott, de a polgári
rendőrség közbelépte folytán nem érintkezett a
néppel, s a rendőrség ezt eloszlatá, s a nép útközben a szabadelvű párt ablakai előtt is rendetlenkedett, evvel is mutatva, mennyire tiszteli Magyarország törvényhozóinak szabadságát. Maga oka annak, hogy a r e n d ő r s é g az utcán mindjárt
nem oszlatá szét a tömeget, mert nem hiheté, hogy
oly nevek mellett is, a minők a tüntetést rendezték,
ily rendetlenségek történhetnek. — Utcai tüntetésekkel pressiót gyakorolni akár a bel-, akár a külpolitikára, a békés polgárok nyugalmának megzavarását tűrni nem szabad, s szóló nem fogja azt
megtűrni. E tekintetben számit mindan józan hazafi, s a ház tagjai támogatására s a midőn ez első
esetben a kötelességszerű szigort alkalmazandja,
csak kötelességét teljesitendi, s ha szükségét látja,
a népgyűlések tartását is eltiltandja. (Élénk helyeslés.)
A ház, Simonyi, Madarász, Apponyi hozzászólásai után a sajnálatra méltó ügyben Ghycy K.
elnöknek a gyűlés ele jén tett indítványát fogadja el.

A „Nemere" magántávirata.
Feladatott Budapesten, dec. 22-én d. e. 10 ó. 5 p.
Érkezett 11 óra 10 perc.

A porta háromszázezer újoncot készül beszólítani, Milánt pedig trónvesztettnek nyilvánítani.
Szulejman pasa visszavonul a Balkán
mögé.
L e g ú j a b b .

mányos képzettségű s köztünk általános tiszteletben álló orvost kisérje uj állására szerencsekivátunk. Hunyadmegye orvosi kara egy szakképzett
és humánus műveltségű orvossal szaporodott.
— A kézdi-rásárheiyi „közművelődési egylet"
zeneszakosztálya folyó év dec. 30-án egy rendkívüli műkedvelői előadást tartand. Ezen előadást a
nagyérdemű közönségnek jó előre szives figyelmébe ajánljuk, mennyiben örvendetesen jelezhetjük,
hogy a zeneszakosztály előadásán tek. Mátéfy Károly ur s több műkedvelők is közreműködnek, Erdélyi Károly ur pedig egy csinos felolvasással fog
részt venni. A müsorozatot jövö számunk hozza.
— A hároinszéki Erzsébet árva leánynevelőintézet ügyében. A karácson és ujé v közelgetvén,
kedves kötelességemnek ismerem a szegény árva
gyermekek iránti keresztyéni jóindulatból felhívni
és kérni a velem együtt érzőket arra, hogy karácsom vagy újévi ajándékaikkal egy-egy percnyi
örömet szerezni a gyermekeknek legyenek szívesek. Ajándékozni lehet élelem , ruha- és játéknemüt is, mindent hálával fogad az intézet. Az ajándékok K.-Vésárhelyre alelnök t. Hankó Lászlóné
úrasszonyhoz küldendők. A szives ajándékozókra
előre is isten áldását kéri
b. Szentkereszty Stephánie, árvaházi elnök.
— Alólirt tisztelettel tudatja a nagyérdemű
közönséggel, hogy tánciskoláját Móra Károlynál a
2-ik emeleten jelen hó 25-én nyitandja meg. — A
táncot tanulni szándékozók beiratás végett ugyanott jelentkezhetnek a jelzett napon. Tisztelettel
G l ü c k S á m u e l , tánctanító

ség igényeinek teljesen megfelelnek. Ételek és italok változatossága mellett, halamint eddig, ugy
ezután is nagy gondot fordítok a tisztaságra és
pontosságra.
Azon közönség, mely eddigi vendéglőmben
meghálálhatatlan nagyrabecsült pártfogásában részesíteni kegyeskedett, fogadja legmélyebb köszönetemet s azon igéretemet, hogy jövőre is legkedvesebb kötelességemnek tartom e becses pártfogást kiérdemelni.
Sepsi-Szentgyörgyön, dec. hó.
2

Pál István,
—3

vendéglős.

Kitűnő

bogácsi ó-bor.
Scherg Károlyné, Tíkosi Máriánál 3 félő
kitűnőbb minőségű narancs és vékony fehér
farkasszőrü és külonhözó' boutehiá* borok 10
literenként háztól elhordva ugy hordóslag j u talmas árban miudig kaphatók.
Erről a t. közönséget tisztelettel tuyatja

Scherg Károly.
Lakása: Benkö Elek ház Csutak testvérek
boltja felett S.-Sztgyörgyön.
3—3

Bécsi tőzsde és pénzek dec 21.
5 8 /, Matalliques . 63.24
M. földt. kötv. . 78.25
5°/0 nem. köles. . 66.50
Tem. földt kötv. 78.50
1860. államkölcs. 117.75
Erd. földt. kötv. . 76.40
Dálnok község területén a szesz és sör árulBankrészvények 783.—
Ezüst
105.85
Hitelrészvények 202.25
Cs. kir. arany . . . 5.68 hatási joga egymásután következő három évre árverés
utján Dálnok községházánál folyó év decemLondon
120.90
Napoleond'or . . 5.65
berhó 30-án d. e. 8 órakor a legtöbbet Ígérőnek
átadatik. Az árverezési feltételek hivatalos órákban
Felelős szerkesztő: Málik József.
bármikor a körjegyzői irodában megtekinthetők.
Dálnok, 1877. december 18-án.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

Hirdetmény.

~ N y i l t t ö r.*)
A török sebesültek részére hozzám begyült
250 frt 24 kr és 2 cs. kir. arany (17 drb ezüsthuszas beváltatott.) Elküldetett a nálam lévő s nagyrészben a „Nemeré"-ben is közzétett nyugták szerint a török konzulhoz s a budapesti tud. egyetem
fiatalsága gyűjtő bizottmányának 269 frt 7 kr, 2
drb cs. kir. arany és igy 18 frt 83 krral több és két •
nagy láda tépés.
Császár Bálint polgármester, hogy nemtelen
boszuját kielégithesse oly összegeket is felszámított,
melyek csak nyugtáztattak a lapban, de nem általam küldettek el.
Császár urat r á g a l m a z ó n a k
nyilvánitom; ellene a rágalmazási pert meginditottam. A
18 frt 83 kr többletet Cs. B. ur nevében a sebesültek
segélyére ajánlom fel — igy egyszer jótékony célra
adakozni fog, nem ugyan a saját zsebéből.
Császár urnák nem ta tozom számadással. A
t. adakozóknak e lap jővö számában részletesen
számolok.
Vécsey Róbert.

Konstantinápoly, dec. 19. Mukhtár pasa jelenti Erzerumból, hogy a muszka hadak élelme,
zése és mozdulatai rendldvül m e g v a n n a k nehezitve.
Ez idö szerint szó sincs támadásról. Roppant nagy
a hideg. — Hétfőn a rácok és törökök közt jelentéktelen ütközet volt.
Szulejman pasa azon jelentése folytán, hogy
a muszkák Gyurgyevóból a vörös félhold védelme
alatti kórházakra lőnek, a külügyér jegyzéket intéz a hatalmakhoz, kereken kijelentvén, ha ez még
") E rovat alatt megjelentekért felelősséget nem TAllal a
egyszer megtörténik, a gazság meg fog toroltatni.
Sserk.
Konstantinápoly, dec. 19. A portát értesíttették, hogy Görög- Olaszország élénken közeledik
egymáshoz, ami nagyveszélyt hoz a portára. Servet pasa kit ez nyugtalanít, a római török köveAlattirt községi elöljáróság által közhirré
tet utasította, kérjen Quirnálbeli kormánytól föl- tétetik, miszerint Nagyborosnyó községe által
világosítást.
a község piacára épittetni határozott egy emeletes több szobákkal ellátandó ujközségi kőház
telépitése, a mérnöki tervrajz és költségvetés
KÜLÖNFÉLÉK.
szerint a jövő 1878 évi januárhó 16-án d. e.
— Meghívás. A volt székelyhuszár-családok
tagjait van szerencsém meghívni uj év után való 9 órakor Nagyborosnyó községe házánál tarvasárnap (jan. 6-án) d. e. 11 órakor Gidófalván a köz- tandó nyilt árlejtés utján arra vállalkozónak
ségházánál tartandó értekezletre.JJBakcsy F e r e n c . kilóg adatni.
— A török sebesültek jaTára Borcsa Mihály
A kikiáltás-ár 26,000 frt. O é ezen kikiur szives volt szerkesztőségünkhöz 13 kilogr. és áltási árnnk 5°/„ bánatpénzül készpénzben, vagy
70 deka tépést, továbbá 3 frtot beküldeni. — Az
Írásbeli zárt ajánlatok ellátott bánatpénzzel a
adakozók neveit bácsfalusi levelünk közli.
Kézdi-Martonfalva községében 6zintén adakoz- hozzá szóllani kivánók tiltal előre leteendő.
tak: a kaszinó 8 frt 30 krt, Cell Dénes 1 frt, Sor«
A feltételek, tervrajz és költségvetés a közbán Sándor 1 frtot, Rákosi Ferenc 1 frtot, Mátis ségi elöljáróságnál bár mikor megtekinthetők.
János i frtot; összesen 12 frt 30 krt.
Nagyborosnyó 1877. december 4-én.
Szentkatolna községében adakoztak továbbá :
Bak Adámné 1'[, klgr. és 400 gr., Szabó Józsefné
Kónya
Mihály,
Kónya Sándor,
i'lj klgr. és 400 gr., Elekes Józsefné 1 klgr. és 320
biró.
közs. jegyző.
gr., Cseh Sándorné 1 klgr. és gr., Györbiró Berta
390 gr., Györbiró Lázárné 200 gr., Serén László- 2 - 3
né 810 gr. t é p é s t , Bánfy Mari és Berta 100 gr. tépést, 6 drb sebkötöt és 8 drb sebtakarót, Demény
Gáborné 42 drb sebkötöt. Szabó József 1 frt.
Felküldöttük a török konzulátusnak s egyVan szerencsém a t. közönség szives tudomászersmind fogadják a mi részünkről is ösz inti kö- sára hozni, miszerint a városház alatti vendéglőmet
szönetünket.
újévtől kezdve csiki-utcai saját helyiségembe teEddigi gyüjtésünk eredménye tehát 16 frt 30 szem át.
kr és 21 klgr. 70 deka tépés.
Mikor a t. közönséget erről értesíteni szeren— Amint a „Hunyad" cimü lapból értesülünk, csém van, egyszersmind tudósíthatom, miszerint
dr. Nagy Gusztáv kineveztetett vasúti gyár- és pá- ugy kényelem, mint a berendezés célszerűségét
lyaorvosnak Piskiben, s tudomásunk szerint ezen illetőleg vendéglői helyiségem igen kitűnő leend.
állomását közelebbről el is foglalandja. A tudoÉttermek, lakszobák, istálló stb. a t. közön-

Árlejtési hirdetés.

Előleges jelentés.

Lázár László,
körjegyző

Hadnagy János,
^

főbiró.

Árverezés.
M á l n á s közönsége közbirtokossága í. évi
december 30 án a szesz, bor és sör haszonbére
a jövő 1878. évre árverés utján ki log adatui.
Árverezni szándékozók a kikiáltási árnak tiz
*L-ával magokat nllátva — irt időn jelenjenek
meg.
Málnás községének 1877. dec. 9-én tartott
üléséből.

Bartók Gergely,
1 3

k főbiró.

ARVEREZES.
A korcsmái lási jog az 1878-ik év január
1-ső napján kezdődőleg három évekre, folyó
évi decemberhó 30-án délután 2 órakor a községházánál nyilvános Arveressés utján haszonbérbe fog adatni.
1
Az árverezési feltételek a Szemerja községházánál megtekinthetők.
Szemerján, 1877. decemberhó 20.
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Bora Sándor.
biró.

Pályázat.
A sepsiszentgyörgyi, „Ferenc József" nevet
viselő megyei közkórházi orvosi állomásra évi 300
frt fizetés és a kórházbani szabad lakás mellett pályázat nyittatik meg.
A kellőleg bélyegzett és okmányokkal ellátott
folyamodások folyó hó 3 i-ig bezárólag Háromszékmegye mélt. főispánjához benyújtandók.
Sepsi-Szentgyörgy, 1877. decs. 18.
Forró Ferenc, alispán.

Haszonbéri hirdetés.
Kovászna község képviseló testületnek f. évi
dec. hó 10-én tartott gyűlése határozata folytán a
szesz, pálinka, sör áruihatása, valamint a piaci
vámszedés, baromcédulairás, vadászat, a község
mészárszéke és borsika szedési jog f. évi decemberhó 28-án d. e. 9 órakor a község házánál tartandó nyilvános árverezésen a jövő 1878-ik évre a
többet Ígérőnek haszonbérbe ki fognak adatni. A
feltételi pontok a község házánál hivatalos órák
alatt megtekinthetők.
Kovászna, 1877. dec. 10.

Deák Albert,
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közs. jegyző.

