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ti „Háromszék; házi ipar-Agyit t" és a „sepsiszentgyörgyi önkéntes tflzaltó-esylet" hivatalos feMaye.
Gaudiamus igitur!
Hegedülnek, szépen muzsikálnak, jó kedve
van az egész világnak ; vagy ha nem épen is az
egész világnak, hát a nagyon tisztelt ellenzéknek.
Van öröm Izraelben A „Pesti Napló" táncol, a
„Magyarország" „murizik" s a többiek járják a
káli ai kettőst. Pesten, Budán az a hir, megbukott
gróf Andrássy! A „Független Hirlap" nem leli
helyét örömében s veszekszik az „Egyetértés"-sel,
dehogy adná át neki azt a roppant nagy dicsőséget, hogy a külügyminisztert ő buktatta meg. Gastein, Bismark, novibazári expeditió, csehek foederalismusa, császári találkozás és a többi, mind csak
azt jelentik ma, hogy vége van Andrássynak,
elmehet Tisza Kálmán. Hát kell-e ennél nagyobb
öröm széles e világon? Ugy-enem hiába zakatolt
az ellenzék, mert ime a hatalomról leszédült a
legmakacsabb magyar diplomata. Járd ki lábam,
rugd ki lábam, virradtig !
Foly is a dáridó ennek miatta hegyen völgyön.
Hogy is ne! Egy m a g y a r miniszterelnököt
megbuktatni nem is tréfa dolog.
Csakhogy ezekhez a fontos hirekhez még
nagyon sok kétség fér. Legelőször is nem tudjuk
-s azt tudni egyetlen ellenzéki kollegának sem
jutott osztályrészéül, hogy ha Andrássy le is mond,
mi voltaképen lemondásának oka. Mind az, a miről
ma lapjaink nagy garral beszélnek e tárgygyal
kapcsolatban — nem egyéb, mint légből kapott
okoskodás.
Részünkről minthogy még segiteni sem tudjuk
e megdöbbentő elhatározás indokait, tartózkodunk
is kutatni azokat. Hanem annyi tény, hogy sem
Gastein, semNovi-Bazár nem gyakorolt ez elhatározó
lépésre befolyást. Egyebütt lehetne azt keresni, a
minek aztán a jó ellenzék talán még sem örülne
olyan őrült tombolással, mint most.
Egyelőre, köteles ségünkből kifolyóan konstatáljuk, hogy a magyar ellenzék öröme leírhatatlan
egy magyar külügyminiszter bukása felett. —

Azt fel tudjuk fógni, hogy az ellenzék saját álláspontjához liiven a külügyi politika vezetése körül
követett eljárásokat annak idejében lelkiismeretesen
gáncsolta, hogy hazaárulással, alkotmány feladással
bélyegezte
Andrássyt ; mindennek akkor volt
értelme, mivel igy kivánta azt a magas „pártérdek."
De midőn a keleti politika ránk nézve szerencsés
megoldást nyert, mikor sikerült a külföldi diplomáciái tekintélyek előtt hazánk politikájának elismerést szerezni ; mikor tiszteltté és számbavehetővé
tette a magyar nemzeti befolyást a külföldi államok
életére is : hogy akkor mikép lehet józan ésszel
egy magyar államférfiú bukása felett örvendeni,
azt már épenséggel nem értjük. Hisszük, hogy az
ellenzéknek az eleven ördög is inkább kell mint
Andrássy. Hanem hazai, n e m z e t i szempontból
szabad e ennek most örülni, azt Ítélje meg a józan
hazafiság becsületessége.
Jönnek idők, mikor az ellenzék keservesen
meg fogja bánni mostani féketvesztett tombolását.
Csakhogy a kijózanodás a fájdalmas csalódással
e,'ütt még előre be nem látható károkkal is fog
járni. Nem kellett nekik a m a g y a r külügyminiszter ? Ám lássák, 'ha majd H ü b n e r ur lép
helyébe, mi fog történni akkor ? Az udvari clique,
csehekkel, közös hadügyérekkel való cimborságba
sok gyönyörűséges dolgokat fog majd akkor elkövetni nemzetünk, alkotmányunk ellen. Lesz módja
akkor örülni az ellenzéknek.
A mi másik, Tiszát illető elhamarkodott örömét illeti az ellenzéknek, egyik laptársunk rámutat messziről a következményekre, mikor iry
szól :
MidönTiszát egyszer azza 1 fenyegették, hogy
kisebbségre juthat, elég határozottan megmondta,
hogy akkor odaül az ellenzék padjaira és meg fogja
támadni ellenfelét feloldott nyelvvel. Ha Andrássy
megbuknék a parlamenten kivül, ő sem tehet mást,
mint eljő a magyar parlamentbe, Tisza és Andrássy
nem Lónyay és Bittó, a kik ím gszüntek létezni, a
mint megszűntek miniszterek ler.ni. Egy oppositio,

meghódolt volt a cs. kir. hadsergék előtt. Háromszék volt a termopylaei szoros, s Leonidas csapatai itt küzdöttek s ne n akadván áruló, itt védték
meg szülőföldjüket az ellenségtől, s mentették meg
a székelynép becsületét.
És e leonidasi küzdelem babérainak nagy
nemes Háromszék 1848 fi iki viszontagságos, de di- része illeti a békeszerződésben is felemiitett „ön
csöségteljes önvédelmi és szabadság harci történelméhez.kéntes"-eket (a kik alatt a XII. honvédzászlóalj
ide menekült vitéz fiak étretnek) s a „Mátyás
Az alább közölt békeszerződés pontozatait huszárok "-at, kiket később Kosszuth huszároknak
tiszteletes Nagy Sándor ur a következő sorok mel- neveztek. Ök voltak a m.vjva a lelttes székely csalett küldött* be hozzánk.
patoknak.
De a békekötést megelőző, annyival inkább
Tisztelt szerkesztő ur !
következő megujult harcok babérinak legnagyobb
Beváltom igéretemet. Itt van ezen lapokon. örökzöld levele Gábor Áront az ágyuk atyját s
Oly okmányt közlök, a mely még nem járt a ma többnyire végzett készültségü fijakból szervezett
gyar történész kezén. A két egyforma békekötési tüzércsapatát illeti. A székelyágyuk első dörrenéokmány közül az egyik eredeti osztrák kézben sére mondá : a székely nemzetőr : „ne félj pajtás,
maradott; a második eredeti példány, hogy a há- a mienk nagyobbat szól, mint az ellenségé."
romszéki levéltárból hová lett; azt nem tudja a
Végre megjegyzem, hogy a békekötéskor már
história; hihetőleg az ostromállapot, vagy Bach- szünetelt nem csak a megyei képviselőtestület, hakorszak alatt tünt az onnan el.
nem az úgynevezett „Honvédelmi Bizottmány" is
Nekem birtokomban levén az eredeti egyik mely Berde Mózsa elnöklete alatt, mint 24 tagu
némerezövegü példány, általam a békekötéskor választmány működött. Ezen 24 tagu választmány
leirt szószerinti német másolata : gondolám szere- állította meg az előzetes békepontokat, s hajtotta
tett szülőföldemnek, s a történelemnek teszek vele végre a 10 tagu küldöttség, a mely igy követszolgálatot, ha közlöm. Akkori állásomról meg
kell jegyeznem, hogy én a békekötésig Berde
Békeszerzőáósi pontok,
Mózsa hivatalos színezetű magán titkára voltam,
s csak mint dilettáns tüzér működtem. Ezen állá- a melyek egyfelől 09. kir. katonai biztos br. Heydte
som nyújtotta nekem az alkalmat emiitett okmányt százados ós másfelől Háromszék küldöttei között meglemásolhatni.
beszélteitek :
Ha időm s kedélyem engedi, szolgálni fogok
Háromszék által előlegesen megállított pontok
e békekötés eredményével is, a mely nem kevés1. Az ellenség határainkról eltávolitassék ;
bé fog érdekes lenni. Addig is isten velünk !
Miklósvár- és Bardocszék, Felső-FehérvármegyéHidvég, 1879. aug. 10.
nek hidvégi járása az ellenségtől rögtön kitisztitisztelője, barátja: tassék, hol most is dul.
2. Polgári és katonai kormányzás ő Felsége
Nagy Sándor.
*
által szentesitett törvények értelmében gyakorol*
+
tassák.
1
Némi tájékozásul meg kell említenem, hogy
3. Ferenc József felséges királyunknak f. ét
az alább közlendő „Béke pontok" létrejöttekor
egész Erdély s a Székelyföld leverve, elárulva, december a-ról tett királyi „Nyilatkozata" folytáh

Adalék

melyet An.lrássy és Tisza vezet, nagyon rövidre
fogja szabni azoknak az embereknek dicsőségét,
kik elég vakmerőek volnának csehek és udvari
clique ek védelme alatt saját hazájuk alkotmánya
ellen törni.
Még nem vagyunk Törökországban, melyért
talán éj azért rajongott annyit a „Napló", mert
ott elég ha a miniszter kegyvesztett lesz s akkor
félre lehet lökni, mint a kifacsart citromit. S ha
csakugyan valami titkos, alkotmány-ellenes kezek
működnének I nem lesz e pártban egy sem, ki ne
ismerné kötelességét hazája és nemzete iránt ; nem
lesz egy sem, ki átszaladna azok táborába, kik
hazájuk sarkalatos jogainak feladásával kerültek a
hatalomra. Mint egy ember fognók Andrássyt és
Tiszát az oppositióba követni.

A. M.
Ő felsége két kézirata
a melyben elfogadja a Stremayr minisztérium lekököszöntését és Taaffe grófot bizi.:i meg az uj kabinet megalakításával, ekképen szól :
.
Kedves dr. Stremayr !
Teljesítve az ez évi julius 11 én hozzám terjesztett kérelmüket, kegyelmesen indíttatva érzem
magamat a reichsrathban képviselt királyságok és
tartományok összes minisztériumának lemondását
elfogadni és Taaffe grófot, az eddigi-belügy minisztert bízom meg az uj minisztérium megalakításával.
München, 1899. aug. 10.
Ferenc József, s. k.

Streninyr, s. k.
*
*

*

Kedvis Taaffe gróf!
Midőn elfogadom a rcchsrathban képviselt
királyságok és tartományok összes miniszter urnának lemondását, megbízom önt az uj minisztérium
törvényeink és az ezekben adót: engedmények
megtart tssanak és a törvények és a királyi szó
szentség? meg ne bántassék,
4. Fegyvereink, melyekkel magunkat s liatárainkot védjük, sőt Bardoc és Miklósvárszéktől
ezenkívül a határszéleken az oláhság által leöletett
székelyeinktől elvettek is, adassanak vissza.
5. Törvényhatóságainkba sorkatonaság, sem
semmi nemű rendetlen nép be ne vezettessék.
6. Népünk, mely önvédelmére küzd, semmi
táborozási költséggel meg ne terheltessék. Miklósvár- és Bardocszékekbe, ugy F.-Fehérvárme^ye
hidvégi járásában történt károsítások téríttessenek meg,
s 7. Keblünkben levő „önkéntesek,"és „Mátyás
lovagok" (későbbi Kossuth huszárok) csapatjai,
mint a melyek ő Felsége jóváhagyásával és a
főhadi kormány tudtával alakitattak, bántatlanul
hagyassanak, nemcsak, sőt tökélefeseia felszereltessenek és ellátassanak minden szükségesekkel.
8. A törvényhatóság kebelében létező egyének közül senki felelősség ós m ^gterii íltetéi alá
ne vonassék.
9. A hadi foglyok kölcsönösan elbocsáttassanak.
10. A megszüntetett országos közekédéi ál
litassék helyre.
11 Ezen békefeltételek feletti alkudozások
ideje aiatt mindkét részrőli megtámadás megszüntessék.
12. Brassóvidéke s általában a hétfjluá magyarság személy és vagyon bátorsága s jóllétére
nézve- b'.ztositassék s minden terheltetésektől mentesítess'k.
Ratifikált békepontok :
Acl. 1. Személy és vagyon nem sértetik meg
Miklós vár és Bardocszék s Hidvég vidéke ellenségtő lnincs nngszála, mivel mi olyanok nak nem
tekintet\etünk, mivel az elhivatásuik, hogy a törvényes állapotott helyre hozzuk.

meg-a1akit4siv.il, és legközelebb elvárom az önnek külügyi politikai menete-e az, mely a változást a barátjainál. Ehhez járul mindenesetre a cseh és
külügyek vezetésében szükségessé vagy hasznossá morva nagybirtokosok compromissuma is, és Auerre vonatkozó ajánlatait.
teszi : avagy a belviszonyokban készül-e gyöke- drássynak azon agodalma, hogy Taaffe cabinettel,
München, 1879. aug. 10.
res átalakulás, mely lehetetlenné teszi, hogy An- vagy ennek a még inkább jobbra kanyarodó utóddrássy az eddigi irányban működjék ; avagy An- jaival tartósan nem m-iradhat együtt. Taaffe és AnFerenc Józsf, s. k.
drásy személyiségében akadályát látjuk-e egy uj drássy közt utóbbi napokban egyetértés jött létre
Stremayr, s. k.
belügyi politika inauguralásának ? Es mily követ- a külügyi politikát illetőleg, sőt Andrássy Taaffe*
*
kezései lesznek a gróf visszalépésének a belső át- jövendő collegáinak neveit is tudta, és azok kineAz uj miniszterek névsoráról nagyon kevés alakulásokra s milyenek a monárcliia nemzetközi veztetését helyeselte, de a belügyi politika jelen
ujat jegyezhetünk föl. A kinevezést ő felsége kéz- viszonyaira? Hol van és ki az a politikai [szemé- fordulatával szemben a mostani pillanatot aránylag
irata értelmében „legközelebbre" várják. Majdnem lyiség, ki hivatva lehet Andrássy grófot pótolni, s a legkedvezőbbnek tartja a lemondásra. Ő azt
bizonyosnak tartják, hogy Taaffe grófon kivül micsoda politika fog az Andrássy által követett hisszi, hogy a delegatióban mint delegátus jobban,
Stremayr, Horst és Ziemiaikowski az uj kabinetnek helyébe lépni? Ki akar vállalkozni arra, hogy és elfogódás nélkül védelmezheti politikáját, mint
is tagjai lesznek és igy csak Pretis, Chlumetzky, Ausztria-Magyarországon folytassa azon politikát, a miniszterszékből. Esetleges utódjáról mindenféle
Glaser és Mannsfeld fognak kiválni belőle. Ezek a melynek részére Andrássyr a közélet szellemeit hirek keringenek. Nekem okom van hinni, hogy
utódjait azonban még csak nem is találgatják a csak nehezen nyerhette meg, avagy Andrássy vi- jelenleg Clam-Martinitz Henrik gróf áll az előtérbécsi lapok ; lehetséges, hogy a többi pártárnya- szalépése ezen politika meghátrálását jelenté ? Be ben, ámbár a hírlapok eddig még nem emlegették
latokból fognak választatni, az alkotmányhü pártot ismerjük, hogy tudomásunk a tényeknek közölt őt. Andrássy utódjának megválasztása kétszeresen
pedig az emiitett négy miniszter fogja képviselni. ismertetésénél többre nem terjed. Előttünk csak nehéz, a berlini cabinethez való viszony miatt, a
a tény áll, a melyben kétkedni teljességgel semmi melynek az eddig megnevezettek állítólag nem
* A bécsi hivatalos lap közli azosztr. miniszté- okunk sincs, de a kulisszák mögött történt dolgok tetszettek valami különösen. Andrássy már két
erők összejátszása s az akció célja egyelőre hónappal ezelőtt tudatta Bismark herceggel elharium kineveztetését. Taaffe min elnök, Stremayr az
előttünk s az egész világ előtt sűrűn el van lep- tározását, hogy lemond."
igazságügy, Horst honvédelem Falkenhaym lezve. Csak gyanitásokat hozhatnánk fel, tényeA „D e u t s c h e Z e i t u n g " irja. hogy And
gróf, fóldmivelés, Korb Weindenhaim báró ke- ket nem. Oly hirtelen, oly váratlan s a helyzet
reskedelem, további Ziemlalko>ski és Prazak által oly kevéssé indokoltan tűnik fel Andrássy rássy gróf barátjai még most is remélik, hogy a
válság a külügyminiszter javára fogjeldölni, és valeftek miniszterek. Ta-nfi-i egyúttal a belügyi hogy szükségképen oly behatásokra kell gondol- lószínűnek
tartják, hogy az uralkodó hercegi címet
S'remayr a közoktatási és Csertek osztályfőnök nunk, melyek nem normális mértékkel mérendők. fog adni elismerése és kegye állandó jeléül a. távozó
Hogy csak egyre emlékeztessük ; Andrássy visszaa pénzügyminisztérium vezetésével bizatik meg. lépése
államférfinak.
még csak parlamentalisau sem igazolható.
Andrássy gróf megnyerte a delegációknak, tehát
T i s z a L aj o s, szegedi kir. biztos msgke
* Gróf Andrássy lemondását király ő felsége azon alkotmányos testületeknek bizalmát és jóváhagyását, a melyeknek felelős, sőt politikája a reste a fővárosi hatóságot, hogy az újonnan feléelvben elfogadta.
pülendő
város díszítéséhez majdan szükséges bekét parlement sanctióját is megnyerte s azon
egyedüli tényt, melyet a delegációk szervezete óta fásítási ültetvényeket, nevezetesen fákat és cserjéc. i. a portávali konvenciót még nem ket a főváros költség kímélés szempontjából enA lapok Andrássy gróf lemondásáról. végrehajtott,
volt alkalma az illető testületek előtt képviselni." gedné neki át. Gerlócy polgármester ur azonnal
A P e s t e r L l o y d a következ ő sorokat
intézkedett, s a főkertész által egy kimutatást kő
irja :
(A „ N e u e f r e i e P r e s s e", Andrássy po szitetett arról, hogy milyen fák s cserjék állnak
Oly forrásból, melynek megbízhatóságát illető- litikájának elkeseredett ellensége, egy gyönge for- a főváros rendelkezésére. A főkertész kimutatá
leg legkisebb kételyünk sem lehet, nagyfontosságú dulatot tesz. Ajánljuk ellenzéki lapjaink figyelmébe sában külön fe'sorolja azon fanemeket, melye; díszítésre alkalmasak. Ilyenekből 5000 darab cserje
közleményt kapunk, mely minden más érdeket
háttérbe szőrit. Azt jelentik ugyanis nekünk, hogy a m3lyek a bécsi collegát tartották eszményképük volna rendelkezésre, sétányokra 4000 darab van
gr. Andrássy kirándulása Terebesre nem szabad- gyanánt. A „Neue freie Presse" tehát nem tartja használható, erdőültet vényekre alkalmas magonc
ságra menetel, hanem ugy tekintendő, mint beve meglepőnek, ha olyanok emelték volna ki And- pedig 25000 darab adható át. Ge.-lócy az ügyet e
zetése gróf Andrássy végleges viszavonulásának rássyt a nyeregből, a kik nincsenek képviselve a szerint fogja a legközelebbi tanács ülés elé tera külügyek vezetésétől. A budai gr. Andrássy-féle parliamentben : de ő azt hiszi, hogy a novibazári jeszteni s a főváros e idig tanusitott áldozatkészsépalota összes lakóinak már felmondtak és a palotát conventió soványsága buktatta meg Andrássy gró- gétől remélhető, hogy Szeged város kiépi^ésá kötélre berendezik a gróf számára. Ismétélj ük : a fot és ezt mondja, hogy őt nem fogja gyászolni rül is, megteszi kö:elességét.
közleményt feltétlenül megbízható forrásból vesszük azt a minisztert, a ki nem vette tekntetbe a köz—
\
de a definiálhatlan, hogy ne mondjuk félelmes per- véleményt és a delegatiokban olykor lovagostort
K a t o n a i k ö r ö k b e n f o n t o s -váltospektívával szemben, mely ellőttünk fel tárul, mé- suhogtatott, hanem örülni sem fognak bukásán, z á s o k történnek. A hivatalos lap következőket
gis azon reménynek akarnánk helyet adni, hogy a mert nagyon jól tudják, hogy az általuk megtá- közli: ö Felsége, montepastellói báró Mollináry
hir nem fog valónak bizonyulni. Egyelőre tartóz- madott politika tovább fog élni Andrássynál. Ezért
kodunk minden kommentártól és be akarjuk várni ő felelős, de uem az ő munkája, ámbár szivesen Antal táborszernagy, lelnbergi parancsnokoló tábornoknak, egészségi tekintetből tett saját kéreldicsekszik vele.
mit hoz a legközelebbi nap.
A „N e u f r e i e P r e s s e "
tehát már mére, ezen állásától való fölmentését elrendelni
kezdi belátni, hogy még rosszabb is következ- és neki a kérelmezett szabadságot, számfeletti viszonyba való helyezés mellett, megadni ; továbbá
A „ P e s t e r L l o y d" 12-én kelt esti lapja hetik.
báró Litzelhofen Ede altábornagyot krakkói hida következő megjegyzéseket teszi ;
Azon fontos tartalmú hírünkhöz, melyet AnA „K ö l n i s c h e Z e i t u n g n a k " a kö- parancsnokot, — lembergi parancsnokolo tábor
drássy terebesi utazásának jelentősége felöl kap- vetkezőket je.lenti Bécsből ! „Andrássy gróf néhány nokká - báró Bienerth Károly altábornagyot, a
tunk, a politikai kérdések oly halmaza fűződik, nap előtt azt a sürgős kivánságát fejezte ki ö fel- II ik gyaloghadosztály ós a törzstiszti tanfolyam
hogy botorság lenne azonnal megkísérlem ezekre sége előtt, hogy lemondhasson, de határozott vá; parancsnokát, — krakkói hadparancsnokká kinea válasz adást. Micsoda okok azok melyek András- laszt nem kapott az uralkodótól. Mindamellett bi- vezni méltóztatott.
syt most arra bírhatják, hogy lemondását adja be, zonyosnak mondható, hogy Andrássy nem fogja
s lemondása szabad elhatározásának eredménye-e visszavenni lemondási kérelmét! azonban a végleA t e l j - e se n l e v e r t n e k h i t t zulukir ály
avagy kényszerítve lett rá ? Politikai indokok fo- ges elintézés még elhuzodhatik talán novemberig — mint a Times legújabban jelentig -- még ujabb
rognak-e fenn, vagy csupán személyi kérdések vol- is. Andrássy lemondásának okául most is azt mon- ellentállási kísérletekre készül. Az angolok visszatak a döntök ? S ha az indokok politikaiak — a dják, hogy erős ellenzésre talált előbbi befolyásos vonulását Ulundiból annak tulajdonítja, hogy su
Ad. 2. 3. Ezen pontokról semmi továbbit nem
nyilváníthatok, minthogy az ő Felsége által szentesitett törvények mindig megtartattak, s hogy
ezen vidék is az ő felsége által megerősitett törvények szerint azonban ideiglenesen katonai ellenőrzés alatt igazgattatik.
Ad. 4. A fegyverek az eddig katonai szolgálatot tett székelyeknél meghagyatnak, a többi
népességnél levő fegyverek azonban mind addig
mig a közös (gemeinschaflich) igazgatás (Verwaltung) által szükségesnek láttatik illető feljegyzés
és ellenőrzés alatt, a vidékben meghatározandó
helyekre lefognak rakatni. A határőrvonali szolgálat azonban, hasonló katonai kötelezettség, fegyelem és hűség alatt, további törvényszerű szabályozásij.', ezután a szék minden polgárai által
egyformán fog teljesíttetni , a mennyiben ezek
tudniillik katonai szolgálatra alkalmasok, önként
értetődik, hogy ezek a szolgálat alatt katonai törvéayek szerint igazgattatnak. Ellenben a sorkatonaság is kezeskedik (garantirt), hogy az ország
minden nemzeteit erőszakos megrohanások ellen
védeni foj ja.
Ad. 5. Az előbbi pontok által meg van oldva
s marad az előbbi állásban.
Ad. 6. Minthogy az országgyűlés teendője,
annálfogva nem lehet a mostani szerződésnek
tárgya.
Ad. 7. Ezen pontba B. Heydte százados teljeséggel bele nem egyezik, sőt inkább határozottan
követeti, hogy az „önkéntesek" éa „Mátyás-huszárok" fegyvereiket s lovaikat a cs. kir csapatok
előőrsénél letegyék. A lovakra vonatkozólag azok,
melyek a huszárok által nyugta mellett vétettek
át, ugy hiszi a százados és előőrsi parancsnok,
hogy az előbbi tulajdonosoknak hiteles kimutatása
mellett azoknak alapos igényeire a vezénylő tábornok ő nagyméltósága méltányos tekintettel leend
ugy szintén azon lófelszerelvényekre is, ,melyek a
székelyhuszároktól adattak át.

Ezen két csapat (Corps) embereinek, mint
olyanoknak semmi bántalmok nem lesz, tetszések
szerint a cs. kir. hadseregben szolgálatba léphetnek, a foglalkozás nélküliek pedig útlevéllel ellátva
lakhelyükre (Heimath) utasitt itnak. A minisztérium
által kinevezett tisztek rangjekra vonatkozó igényeiket annak idejébed a meghatározott hivatal
elébe terjeszthetik.
Ad. 8. Mindkét részről bizalomteljesen reméljük ő Felsége kegyétől, hogy vidékünk, politikai
mozgalmakban résztvett egyénei semmi felelősség
alá nem fognak vonatni.
Ad. 9. 10. 11. 12: Ezek önként értetődnek.
A fennebbi pontok általunk, a békekötésre
(Pacificirung) ki küldött biztosok által ilyenképen
módositattak a Ratificatió feltétele alatt, a mely
legközelebbi reggel 4 órakor Árapatakán fog megtörténni és kicseréltetni. \
Földvár (Marienburg) jan. 1. 1849.
Azon megjegyzéssel, hogy azon ágyuk, melyek a határszéli ezredek állományához nem tar
toznak, vagy a cs. kir. raktárakba, valamint az
e^redeknez nem tartozó lőszerek'kiszolgáltassanak,
vagy az ágyuk a mennyiben alkalmasok leendenek,
cs. kir. hatóság által meghatározott helyen, Háromszék költségére ismét harangokká öntessenek.

tetn k a cs. kir. hadcsapat commendáns által befoglalásával azonban a katonai biztos által tett és
a küldöttség által is megengedett pótléknak (hozzátételnek) a lőszerek és ágyuk átadására vonatkozólag.
Ezen békeszerződés (Pacilikation) kölcsönös
kicserélése 1849. jan. 2-án Arapatakon fog megtörténni és csak azután lép teljesen érvénybe, ha a
katonai határőrök meg a Szék katonai és polgári
tekintélyei és a községek eskületétele a katonai
biztos br. Heydte századosnak adott kézbaadissal
fog megtörténni.
Kelt Brassó, január 2. 1849 reggeli 4 órakor.

tíeleiiii Jó/.seí,
tábornok I1adcsap.1t vezér.
Mint ezen eskületételre felhatalmazottak megerősítjük, ratificaljuk mi is Háromszéknevéb?n a
fennebbi pontokat.
Arapatak, január 2 án 1849.

Béldi Gergely,

mint elnök.
Btál is Ferenc. Gyár/ás Dávid
Br. lleydté,
Gr. Kálnoky Imre Varga Miszázados,
hály. Gödri Ferenc Jannsó
cs. k. meghatalmazott.
Etek. Széke tg Dávid, Papp
Béldi Gergely, mint a küldöttség
,
György
elnöke. Gr Kálnoky Imre. BiaríZ eredeti németszövegü szerződés, egykorú
lis Ferenc. Jancsó Elek Gödri hiteles német szövegű másolatából leforditotta és
Ferenc. Varga Mihály
Cseh közli
Imre. Gyár/ás Dávid Papp
Hidvég, 1879. aug. 10 én.
György. Nagy Ferenc.
>'agy Sándor.
A fennebbi megállított 12 szerződési pontok
azoknak jól kifejezett értelmében és a békekötés
pacifikatió jól felfogott céljából ezennel megerősit-

lyos veszteségeket szenvedtek. Három-négyezer
embere van a ngomei erdőben és az angolok követeit — mint beszélik — le fogja mészároltatni.
Az angol hadoszlopok ezen hírek folytán ismét
előre nyomulnak észak felé ! Oham zuluvezérrel
és a swazik néptörzsével három felől akarják Cetewayot megtámadni. Egy hatalmas -zulu-főnök is
akadt, ki erős pozíciókra támaszkodva, készül az
ellentállásra.

Ismét a „Cserey-muzenm ügy."
Azt hittük, már belenyugodtak a muzeum
„jóakarói" ezen kérdésnek status-quojába; ugy
látszikazonban, hogy ajiecc nem szilnik. A „Maros
Vidék" legközelebbi számában Sándor Kálmán, a
„Cserey muzeum" álapostola ismét vezércikkezik s
irja a következő bölcsességeket :
„A szenvedélyesség terén elől megy Háromszékmegye a l i s p á n j a , a ki egy közelebbről
tartott megyei közgyűlésen mentegetni igyekezett
magát, hogy 1877. óta e muzeumot azért nem
vették át, mert midőn 1879. február hóban a leköltöztetés felöl intézkedni akart, az asztalos munkák még nem készültek el, valamint az átadási
lajstom harmadik példányának (!!) elkészülését is
mai napig is várja.
És habár a muzeumőr május 17-ike óta a
muzeumot tolytonosan költözteti és folytonosan
annak rendezésén egyedül (minden, még egy szolga
segítsége nélkül is) fáradozik, olyan ürügyek alatt,
hogy a muzeum berendezve még nincs átadva, és
hogy az átadási lajstrom 3-ik példánya még nincs
elkészítve, a muzeumőr lizetését megtagadta az
alispán indítványára a megye is és mindaddig,
mig készen átadva nincs, özv. Cserey Jánosnét, a
lelkes alapitónőt kényszeritik továbbra is a költségek hordozására, a ki csak azóta is, a mióta a
költöztetés megkezdődött, 156 frtot költött asztalos,
üveges, lakatos, festő, kőműves és ácsmunkálatokra s azon kivül kénytelen — a megyei hatóság
s/íves figyelme folytán — a muzeum őr fizetését
is még mindig sajátjából hordozni.
Ez igy nem jól megy, ez nincs a maga rendjén. A megye követeli a muzeumőrtől a 72 íves
lajstrom harmadik példányát s még a két elsőért
s az eddigi fáradozásért se fizet semmit, miféle
méltányosság ez ?
Nem személyes rokon-, vagy ellenszenv íratja
velünk e sorokat. Sem a megye alispánját, sem a
muzeumőr urat személyesen ismerni nincs sze rencsénk, sőt egyetlen egyszer látni sem volt al
kalmunk ; de a lelkes alapitónő szavaiból tudjuk,
hogy a buzgó muzeumőr lelkiismeretes fáradozásaiért nem megróvást, hanem elismerést érdemelne. (!!)
Ez igy tovább nem mehet ; vagy intézkedjék
a megye saját hatáskörében rögtön és a további
halogatásokat mellőzze, vagy a muzeum tulajdonosa
ugy is a székelység lévén és Hiromszékmegye
Sepsi-Szentgyörgy széklrelylyel csupán bizományosa, ve^'ye kezébe a muzeum ügyét, a kit leginkább megillet, a „székelymüvelődési és közgazdasági egylet" utján. Aszept. 2 án Csíkszeredában
tartandó székelygyülésen e muzeum ügyét rendezni
kell. 11a nem tud, vagy nem akar a megye még
évi 500 frtot sem fizetni a muzeumőrnek, alakítson
a székely egylet székely nemzeti rnuzeum-egyletet
pl, 5 frt. évi dij mellett s mi a székely nemzet
közmunkásai (?) szívesen és hazafias készséggel
állunk a kibontott ^zászló alá."
Nem tudjuk megérteni, miért fekszik olyan
nagyon S. K. és társainak szivén ez a „nemzeti
közkincs." Fellármázták vele a budapesti lapokat,
az erdélyi közlönyöket s voltaképen maguk a leglelkesebb lármások sem tudnák megmondani, mi
hát ennek a célja voltaképen. Mert, hogy ez „nemzeti kincs," s hogy annak „vezetését ellenőrizni
kell " abba mi is belenyugszunk teljes hazafiúi
készséggel. De hogy vezércikkeket írjanak rőf
számra avatatlan kezek, hogy tévútra vezessék a
közönséget gyanús informatiók után hozzá nem
értő újdondászok s kompromittálni igyekezzenek
egy, mindenesetre müveit megye tisztikarát csupán
pajtáskodásból, azt már nem szabad megengednünk.
Sándor Kálmán, igen nagy valószínűséggel
megbízás folytán, hevesen neki ront az alispánnak,
innerteti az alapitónő költekezéseit a muzeum
beállítása körül s nem gondolja meg, hogy mig
az utóbbi ellen illetéktelen beavatkozása által a
tartozó illemet sérti meg, addig a megye ellen
szórt alaptalan vádaival gí anussá teszi önmagát.
Mi nem akarjuk S. K. ur bölcsességét kétségbe vonni, teljesen megnyugszunk a muzeumőr
érdemeiben, de azt kereken tagadjuk, hogy a mu
zeumőr (I) eljárása a megyével szemben korrekt
lett volna.TLz'volt pedig a heccnek kiindulási pontja

s a megsértett ambitió ezért követelt annyi félke-

gyelmű cikket a „Közvélemény," „Pesti Napló,"

„Maros Vidék" stb. hasábjain.

Hogy a közgyűlés megtagadta a muzeumőr
fuetését az alispin inlttviayira, ait biz01/ n -

gyon okosan tette. Mindaddig, mig a megyének
hivatalosan át nem adatott a muzeum, addig honnan utalványozza fizetését. Ezen átadást nem kellene késleltetni sem a muzeumőrnek. sem a muzeumőr kebelbarátjaink az eféle cikkezések által.
Végül is azt látjuk, hogy S. K. urnák nincs
rendén a szénája. Először a „székely nemzeti gyűlés
(sic) fóruma elé kívánja terelni a dolgot s miután
ez nem létezett, hát most„& székely mivelődési és
közg. egylet kezébe akarja letenni. Egyik olya.i
hóbortos kivánság, mint a másik. Ha ismerné az
alapitvány levelet, tudná akkor, hogy ezzel a nevezett egyesületnek épen semmi köze nincs. Háromszékmegye át fogja venni a muzeumot minden
beavatkozás nalkül s intézkedni fog annak sorsa
felöl S. K. ur nélkü: is.
Az alispán és a megye megtette a maga kötelességét s megfogja ezután is tenni a nélkül,
hogy S. K. ur épületes tanácsait meghallgatni
szükségesnek tartaná.

A tüzesetek

tárgyában

az alispáni hivatal következő rendeleteit bocsátotta ki
a szolgabirókhoz és városi tanácsokhoz :
Dacára a rögtönbirósági eljárás fennállásának
a tüzesetek folyton ujulnak meg, roppant károkat
hagyva maguk utíri.
Ezen szomorú körülmények között hivatalos
kötelességemnek ismerem a legéberebb felügye*
letre hivni fel a tekintetes szolgabíró urat (városi
tanácsot és a tek. szolgabíró ur városi tanács)
által nemcsak az alantabb községi elöljáróságokat,
de magát a lakosságot is, mert ezen csapástól
csak a legáltalánosabbin átérzett polgári kötelesség teljesítése mentheti meg az egyesek vagyonát.
És hogy e tekintetben maga a hatóság- járjon elöl a legjobb példával, ennek kötelessége
mindazt megtenni, mi hatalmában áll, minélfogva
midőn felkérem a tek. szolgabíró urat (városi ta
nácsot), hogy saját hatásköréből is mindazt rendelje el, mit a vagyonbiztonság megóvására a
törvények korlátain belől szükségesnek vél és
azt ide jelentse be, különösen pedig időhaladék
nélkül intézkedjék, hogy :
1. a rögtönbirósági eljárás minden egyházban
újból is kihirdettessék,
2. hogy az éjjeli őrök kötelességeik teljesítésében, az elöljáróságok által szigorúan ellenőriztessenek s mulasztások esetében megbüntettessenek,
3. minden községben a tüzrendőri szabályok
legpontosabban végrehajtva legyenek, mely c olból
4. minden községben a vizi puskák, kampók,
vízhordó edények, hogy jó karban vannak-e, a tek!
szolgabíró ur (városi tanács) által vizsgáltassanak
meg és erről jelentését e hó végéig id< tegye
meg.
5. törekedjék oda, hogy általában társadalmi
utón az annyira veszélyesnek bizonyult papiros
szivarozás korlátoltassék, mit különösen a gazdák
tilthatnak el saját háztartásukhoz tartozó egyéneknél.
Sepsi Sztgyörgyön 1876. aug. 10 én.
Alispán helyett

Horváth László,
főjegyző.

A császári találkozás.

tartott. Az estély alatt a sraubinger-téren nagy
néptömeg gyűlt össze, s mikor királyunk a "„fur
dőkastély"-ból kijött, egetverő riadás fogadta. Ö
felsége kíséretével együtt gyalog karsétát tett, s
látható örömmel szemlélte a nagyon sikerült kivilágítást. A hegyormokon nagy faniáglyákat s
bengáli tüzeket gyújtattak meg. Másnap reggelre
az idő kiderült. A király nyilatkozataiból, mint
különösen fontosat főljegyzik azt, melyet Sw.trzenberg és Rohan hercegeknek mondott: „Önöknek" úgymond, „azt az örvendetes közlést tehetem
hogy a legközelebbi birodalmi gyűlésben egész
Csehország képviselve lesz" A király már fél háromkor megreggelizett s 4 órakor kirándult Kö schthalba ; azután pedig egyet sétált a Swarzenberg
kertben. 7 órakor az uj kathólikus templomba
ment misét halgatni, ezután a Meran villában a
gyógybizotságot s a városi hatóságot fogadta.
Ö felsége az uj templom kifejtésére 500, a gasteni
szegények részére 200, s a szegények fürdőházára
300 forintot adatott át a polgármesternek, e^y
bénának pedig, kivel útközben találkozott, 50 frtot
küldött. 10 órakor a király bucsulátogatást tett
a németcsászárnál, melyet ez neg-yedóra múlva viszonzott. Búcsúzáskor [a német császár könnyes
szemekkel azt mondá ; „Ki tudja, foíjuk-e egymást
viszot látni?" Az osztrák-magyar uralko ló vigasztalta őt, utalván erős szervezetére, Tegnip a német császár, mint mondják, szerencsét kívánt Ferenc Józsefnek a csapatai által Boszniában kivívott sikerekért. — A búcsúzás alatt a közönség
ismét a Meran-villa körül csoportosult, a terasseon
a már emiitett méltóságok s nők által virágcsokorral. Miután a király a német császárt a készen álló
kocsihoz kisérte, Swarzenberg, Rohan hercegekkel
Szlávyval, Wodianerrel s többekkel beszélgetett.
Mondel báró főhadsegéd intésére egy négylovas
postakocsi hajtatott elő. a király a jelenlevők közül többnek kezet nyújtott, a nők virágcsokrait elfogadta, a kocsiba ült, köszönt s az osztrák néphymnus hangjai, hoch és éljenriadisok közt eltávozott.

Az o r o s z o k k i t a k a r o d á s a i t u m e i i á b ó l ,
Burgasból írják a „Pol. Cor." nek, hogy mult
hó 27-én hagyta el aí utolsó orosz ezred a kilétruméliai földet. Stolypin is ugyanaz nap szállt hajóra. Burgas házai már azelőtt való nap fel voltak lobogózva és tömérdek bolgár özönlött a kikötővárosba. Stolypin elu'azása előtt a következő
beszédet mondotta :
„Soha senki se kételkedett abban, ho y a
bolgáiok az Oroszország és uralkodója iránti szeretet és hódolat érzelmeitől vannak áthatva. Ez
érzelmeket a bolgárok az anyatejjel szívták ma
gukba s ezért második természetükké kellett válniok. De a mi örömmel tölt el m'.nket, az ama
bizonyíték, hogy a bolgárok méltók a nép által
a cár parancsára kivivott szabadságra. Jóllehet a
a Kelet Ruméliában teremtett dolgok közül sok a
ti hibátok nélkül, kezdett ingadozni, mégis nyugodtan maradtok és hidegvérrel várjátok a jövendő
dolgokat, minthogy abban a jogos reményben éltek, hogy önmagatokban találhatjátok az ellenállási erő! minden szélsőség ellen. Ebben a körülményben pillantom én meg a nemzet politikai
bölcseségének és polgári erényeinek teljes fejletségét.
Tanácslom nektek, hogy továbbra is ugyanezt az irányt kövessétek s kérlek, maradjatok meg
minden körülmény közt a törvényesség terén, hogy
Európának ne adjatok rá okot, hogy nektek szemrehányásokat tegyen, és hogy a közös ügy ne
veszélyeztessék, jtbben a reményben minden szláv
egységére iszom, kik lépjenek föl mindig közösen
a közös ellenség ellen, bár honnan jöjjön is az."
A „Zsivej" kiálttásoknak e beszéd után nem
akart vége szakadni. Midőn némi csend állott oe
a philippopoli plébános Georgije és a nagy bolgár
párt egyik feje felállott, £tolypin tábornokhoz közeledett következő Kelet-Rumélia 10 kerületének
képviselője által aláirt, á cárhoz intézatt feliratot
olvasta föl :
„Mindenekelőtt inditattva érezzük magunkat
legteljesebb hódolatunk és határtalan hálánk kifejezését alázattal jutattni császári felséged elé.
A bolgárok becsülik és méltányolják az ön
népe által értük hozott áldozatok nagyságát és isten és a világ szine előtt újra kijelent k, ncgy ez
érzelmeket nemzedékről nemzedékre akarják átszármaztatni. — A bolgárok háláját és hűségét
sziveikből sem az idő, sem a körülmények nem
fogják soha kitörölhetni. Oroszország iránti hodolatunkat, mint szentséget szivünkben minden századon át megfogjuk őrizni.
Az orosz nemzet által hozott áldozatok o'.y
nagyok és önzetlenek, a keleti keresztyénekért kiontott vér oly szent, hogy tulajdonkép eg/ nyelv
se tudj* a kellő köszönetett szavakban kifejez 11 Kér
jük elhinnii hogy a bolgárok a maguk részéből készek felségee egy szavára minden lehető áldozatot
meghozni és örömmel adni oda életüket közös érdekekért.

Midőn a német császár a Merán villa elé érkezett, az osztrák magyar uralkodó egészen meg
volt lepve az érkezés által és sietve ment le a lépcsőkön vendége elé, miután figyelmeztették annak
jövetelére. A kocsihoz érve, e szavakkal illette a
német császárt: Egészen megszégyenitesz gyorsmegérkezéseddel. A két uralkodó szívélyesen kezét szoritott, megölelte s háromszor megcsókolta
egymást. Mikor a Merán-villához értek s a német
császár a lépcsőre lépett, uralkodónk igy szólt hozzá
,Azt csak mégsem fogod tenni !" „De fogom s
meg fogod engedni, hogy e botra támaszkodjam,"
felelt a német császár, egyszersmind egy erős botra
mutatott, melyet a lépcsőkön való fölmenísnél
nzokolt használni. Vilmos császár mintegy fél óráigidőzött a Meran villában E villa nagyon szerény
egy emeletes épület. A látogatás ideje alatt a két
uralkodó kisérete a villa előtt várakozott. Az elfogadó terem ugy szólván tömve volt virágokkal, az
asztal közepén Hardrl báróné egy óriási virágcsokra állt. Ő felsége hálószobája egy keskeny
helyiségből állt, fenyőfa ágygyal, kis mosdószek rénynyel s pár székkel. A német császár látogatása
után egy negyedórával királyunk visszaadta a látogatást a „fürdőkastély"-ban. mely idő alatt a német császár kisérete teljes díszben várakozott a
lépcsőnél. A két uralkodó körülbelől negyedóráig
beszélgetett együtt. Délután 3 óráig a német császárnál ebéd volt, melyen Szlávy, Sclnvarzenberg
és Rohan is részt vettek. FelKöszöntőt nem mondottak általában az ebéd alatt az eső szakadni
kezdett s ezért a Bócksteinra tervezett kirándulás^
nak el kelle" maradni. A másfél óráig tartó ebéd
Elemi számtan,
után királyin k , v l " z a m e n t a Merán villába. Este
A n.n. vallás és közokt m. kir. miniszter ur
a német csász r n á l t e a e s t < % volt, Mely 9 óráig1879 ik évi 17630. sz. a. kelt rendeletével kiadott

Könyvismertetés.

tanterv alapján irta dr. Zafferi Károly, főgymn.
rendes tanár I. rész. Szathmár 1879- Ára 50 kr.
Ezen a cimen jelent meg közelebbről egy
számtani kézi könyvnek első ive. A könyv a gymnasiumok, reáliskolák, első képezdék, felső népés polgári iskolák megfelelő osztályai számára készül. Minthogy pedig az épen most nyomtatás
alatt álló műnek még csak ezen első ive fekszik
előttünk ; igen természete.';, hogy az egészről jelenleg nem szólhatunk. Szerző, mint előszavában
irja, segíteni akar a bajon, mely a mennyiségtani
tankönyv irodalomban az alsóbb osztályokra előirt
tananyag feldolgozásában mutatkozott. Szem előtt
tartotta azon intentiót, melyet a legújabban megjelent miniszteri utasitásból kiolvas t. i. a számtanban való biztosság elérése. Különös súlyt fektet
a fejszámolásra, melynek hatása az alaki képzett
ség növelésére igen nagy fontosságú. S a mi nem
kevésbé fontos: a kidolgozandó példákat ugy
választja, hogy azok részben előkészítésül, részben
pedig megerősítésül szolgálhatnak a földrajzi, történelmi és természettudományi ismereteknek. A
mi nagyon helyes, mert valóban nem lehet eléggé
óhajtani azt, hogy az egyes tantárgyak egymásnak
feldolgozási anyagot szolgáljanak. Szerző, könyvének ezen első ivében feladata megoldására kerüli
a mennyiségtani fogalmak meghatározásainál a
növendékek foglalkozási körét túlhaladó irányt ;
meghatározásai, irálya megszerzik s minden oda
mutat, hogy az elemi számtanitásnál e könyv valóban hézagot fog betölteni. — Egyúttal megemlítjük, hogy szerzőnek rajzoltató modorban irt
„Magyarország s a földközi tenger mellékeinek
képes földrajza" ugyanily osztályokr Tettey Nándor
budapesti könyvkereskedő kiadásában e napokban
kerül ki a sajt alól.

KÜLÖNFÉLÉÉ
— S z t u p a színtársulatánál f. hó 14-én a
„Niniss" került szinre. A kis bohózatnak a magyar
színpadokra való kirukkolása sokkal lármásabb
volt, hogysem a közönség már jó előre ne igyekezett
\olna megismerkedni annak meséjével is.
A könnyű, néhol a frivolitásba átmeneteket engedő darab, talán ezen jellegénél fogva kevés kö.
zönséget gyűjtött; pedig bizony megnézhették
volna azok is, a kik talán féltek tőle.Benkő Jolán
(Niniss). bár nem tartozik a cimszerep, az ő sajátképeni szerepköréhez, csinos játékával jól mulattatta a közönséget; Komáromy (Korniszky) egyike
volt a legjobbaknak, mig Kazalicky (Anatol) fürge
modorával tetszést aratott. Leginkább hatott különben Zádor (Ge^oir) komikuma. Az egyes énekek
leszámitva itt-ott a leszámitandókat, meglehetősen
sikerültek.

nalistai kötelességünk volt megmondani, a nélkül
azonban, hogy akár a testület szervezetét, akár
annak egyes tagjait megbántani akartuk volna.
Legjobban mi tudtuk és tudjuk nálunk egy tűzoltó
társulat hasznát kellően méltányolni s azon tevékenység, melyet az egyesület mindnyájunk örömére
folytonosan kifejt, lapunk részéről minden időben
a legnagyobb elismerésre talált. Épen ezért nem
szabad a sajtó jóakaratú figyelmeztetéseit szándékosan félre magyarázni, a mit az adott esetben
tenni nem is lehet.
— A z e r d é l y r é s z i ev. ref. kollégiumok
tanárai ez évi értekezletüket f. hó 24-én kezdődőleg Sepsi Sztgyörgyön fogják megtartani. Ezen
értekezletre iskolánk s általában a tanügy iránt
érdeklődőket tisztelettel meghivja az elöljáróság.
— N e m t e l e n b o s z u . Szilágyi Imre és
ennek öcscse Ferenc, továbbá Pánti György, kik
sz igazságszolgáltatás setét odújából nem rég ver
gődtek napfényre, oly embertelen módon állottak
boszut egy vélt sérelemért, a mi a bűnesetek krónikájában mostanában hallatlan. Ük ugyanis zaláni
Ilyés Mózes és Apor Miklós ökreinek farkát megcsonkították, két legszebbik ökörnek pedig tőlii'il
metszették le farkukat. A gonosz amputálók ismét
hűvösre kerültek.
— Szent-István
ü n n e p é r e külön
vonatok a Imagyar államvasutakon. A folyó évi
augusztus 20 ra eső szent István ünnepély s az e
hóban tartandó szent János vásár alkalmából
nyolc napi érvényeséggel biró II od és harmad
osztályú menet térti jegyek fognak az északi vonal legtöbb állomásain, valami a keleti vonal Brasó,
Segesvár, Erzsébetváros, Medgyes, Nagy Enyed,
Maros-Vásárhely,
Nagy Szeben, Kolozsvár, és
Bánfi-Hunyad állomásain Budapestre különösen
mérsékelt menetárak mellett kiadatni. — A mérsékelt menettérti jegyek az északi vonal állomásain folyó év aug. 19 ón a keleti vonal Brassó,
Segesvár, Erzsébetváros, Medgyes, Nagy-Enyed,
Maros-Vásársely, és Nagy-Szeben állomásain aug'.
18-án, Bánffy-Hunyad és Kolozsváron pedig aug.
18-án és 19-én adatnak ki. — A visszautazása
gyorsvonatok kivételével, bármily személyszáilitó
vonattal, de legkésőbb aug. 26-án történhet. Bővebb felvilágosítás valamennyi állomásunk személy pénztáránál nyerhető — Budapesten, 1879.
évi aug. hó 12.én Az igazgatóság.

— A s.-s z t g y ö r g y i s z ö v ő
tanmüh e 1 y. Illetékes helyről a következő helyreigazítást közlik: A székesfehérvári kiállításról szóló jelentés 89-ik lapján a sepsiszentgyörgyi szövészeti
tanműhelyről foglalt megjegyzések annyiban helyesbítendők, hogy az egylet a szóban levő telket
és épületet egészen bírja, abba még a kormánytól kilátásba helyezett segély kiadása előtt hurcolkodott s a telken a szükséges adoptálások után,
céljainak egészen megfelelőleg fog berendezkedhetni. Megemlítendő még, hogy a telekvásárláshoz a kormány eddig csak 500 forinttal járult további 40 ezer frt, az egyesületnek csak kiállítás
ban levén helyezve. A mi pedig az intézet igaz
gatóságát illeti, az ügybuzgalmáért, gyakorlatiasságáért teljes elismerést érdemel, élén derék elnökével Potsa r József úrral, Háromszékmegye főispánjával. Ezen tanmijjiely, mely mostanig a kezdet
nehézségeivel küzdött, mig egyfelől szép reményekre jogosít, ugy másfelől a székely háziipar
emelésével, jelentékeny szolgálatokat van hivatva
tenni.
— A h e l y b e l i legközelebbi tűzesetről lapunk mult számában egy rövid tudósítást tettünk
volt közzé, melyben a többek között az mondatott,
hogy „a tűzoltók nem sokat seg thettek, mivel a
fecskendők roszul lévén conservalva, e g y e l ő r e
semmi vizet át nem bocsáthatak a csövön." A tudósítás ezen része többekre nézve sérelmesnek
látszott s megfoghatatlan naivitással olyan szint
kölcsönöztek annak, mintha ezt a „Nemere" „a
tűzoltó egylet népszerütlenitése céljából" tette
vo'na közzé. Mielőtt e felfogás terjesztőivel szemben a szükséges lépéseket megtennők, e helyen
csak egyszerűen visszautasítjuk azt, melyet tiszta
szándékkal, józan ésszel a sajtó egyetlen képviselőjéről is elmondani nem szabad. A mi már most
a dolog érdemét illeti, maga a választmány is elismeri átiratában, hogy „a tűznél jelen volt három
szivattyú közül egyik kezdetben némi akadály
miatt nem működött elég gyorsaságai, valamint
igaz az is, hogy egy másik későbbi áthelyezés alkalmával részint vízhiány miatt egy néhány percig
nein működött." Mi sem mondhatunk annál többet
egy szóval sem. Hanem a mit mondtunk, azt jour-

— Egy
hajmeresztő
gyermek
g y i l k o s s á g jött napfényre e hó első napján
Ratko vidékén, j —i körjegyző él gazdaszonnya,
egy csinos szirk-i menyecske között gyöngéd szerelmi visszony fejlődött ki, mely nem soká maradt
következmény nélkül. Mult hó utolsó napjain a
körjegyző lakszobájában az emiitett gazdasszonyt
szülési fájdalmak lepték meg, a nő. az {egészséges
és kifejlődött gyermeket álló helyzetben jszulte
meg, ki a köldökzsinórón egy ideig fügve, a földre
zuhant. Ekkor a kegyetlen anya a gyermeket
íongyba csavarva az ágyba dugta, honna l ismét
kivéve az ártatlan csecsemő agyát kapával zúzta
szét, mely kegyetlenség után a liullát a .aszínhe
takarta al földel hol 8 napg volt rejtve. Ekkor a
jegyző kutyái lelték fel a hullát s azt a községen
végig hurcolva, annak egy alsó lábszárát elrágták
mig végre a falubeliek a kutyáktól elvették. Ter
helő körülmény, az asszony előleges kihallgatása
alapján a körjegyzőre nézve, hogy ő a szülés tar
tama alatt a mellékszobában volt s az asszony
kiáltásai dacára sem gondoskodott a kellő segítségről.
— S z e b b l e s z m i n t v o l t Szegeden
nagyban épitkeznek. A „Sz. H." szerint naponként
átlag 100 nál több épitkezési engedély adatik, mult
szombaton pláne 265. Tápén is meglehetett már
tartani az első isteni tiszteletet : a lakosok nagyszorgalommal dolgoznak Dorozsmán jótékeny célú
bál is volt. — Sándofalván, az algyői lakosság által telepitett uj községben m^r megkezdték az
építkezéseket : azonban a lakosság egy része A1
gyön építkezik. Ezek makacsul ragaszkodnak az
ősi röghöz, bár egy Algyő helyén épülő uj község
teljesen ki van téve a jövőben is könnyen megtörténhető pusztulásnak : a mellett a régi község alacsony fekvésénél és átázott talajánál fogva nagyon
egészségtelen. A lakosság megoszlását az illetékes
felsőbbség ugy látszik, elnézi I pedig a vármegye
saját részéről is kimondotta, hogy a lakoság Algyőről kitelepítendő. Ha ez a határozat végre nem
h jtatik, akkor az algyői lakosság két községé
szakad s a régi falu hamvaiból két uj község ke
letkezik : Sándorfalva es az uj Algyő. A lakósság
megoszlásának aránya körülbelül a következő ; a
lakosok két harmad része Sándorfalván települt le,
egy harmad része Algyön marad. A fiatal őrgróf
mindent elkövet az uj község mielőbbi fölépítése
érdekében, Még az idén szándékozik létesíteni
Sándorfalván a legszükségesebb középületeket.
Templomot, paplakot, urasági kastélyt, két gazdatiszti lakást s egy vendéglőt akar épitettni, Sán
dorfalváról legutóbb egy küldöttség tisztelgett az
őrgrófnál, hogy megköszönje a közönségnek adományozott 300 hold földet, A küldöttség és a lakosság nevében Rády plébános adott kifejezést
Sándorfalva hálás köszönetének. Az özvegy grófné
is nemesen buzgolkodik a nép nyomorának enyhítésén s a szükséges szenvedő lakosók gyámolitására Bécsben 22000 forintnyi szép adomanyt gyűjtött. A fiatal őrgróf, ki ielenles ssonerádmegy e i

jószágon időz, vasárnap személyesen meg fogja tekinteni Sádorfalvát.
— U b r i k B o r b á l a . A jászberényi örömházak egyik szabadalmazott Megáráje a körme
közé került és már a társadalom megvetése által
úgyis eléggé sújtott szerencsétlen lányokkal nemcsak hogy embertelenül bánt, de még élelmezésükről sem gondoskodott illendően, — sőt egyet a
leányok közül, ki parancsának hódolni — magát
áruba bocsátani — vonakodott, elzár a padlásra
s naponta csupán a megélhetésre szükséges élelemmel látta el ez által remélvén megtörni makacsságát. — Ily dolgok után általános lett az intézetnél az elkeseredés: a lányok hazulról nem
távozhatván, a történtüket egyik vendégük, egy
jószívű emberbarátnak elpanaszolták és kérték segélyét. A segély nem késett soká, mert városi főkapitány vizsgálatot tartván, az elzárt Ubrik Borbálát szerzet beli növérsivel együtt a fejedelemnő
nagy keserűségére — a siélrózsa minden irányában
szabadon bocsátotta.
— B e k ü l d e t e t t a székelyudvarhelyi ev.
ref collegium értesítője a lefolyt taévről. A; elöljáróság- megbízásából szerkesztette S / 4 k á c s
Mózes tanvezető tanár. A 76 lapra terjedő, nagy
gonddal szerkesztett értesítő magádan foglalja a
tanoda minden nevezetesebb mozzanatait. A tanár k
és tanitók száma 17, a tanulóké összesen a nyolc
osztályban vo'.t 311,
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90 Ikrajcárért*
Egy s> belvárosban, a tehén piacon 411
szám alatt a felső emeleten lakó uri családnál
iskolás gyeimekek naponként

őO krajcárért
vétetnek fel. J> ellitásról, tanulásról
kodva van, a háznál mindig németül

gondosbeszélnek.

ERTEK EZ NI lehet a fentem! itett
] —2
háznál.

