
Szerkesztőségi iroda: 

Fópiac, Caulak-féle  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illeti közlemények 

küldendfik. 

Kiadö hivatal: 
Polliik Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések él 

eláfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendík. NEMERE 
Megjelenik ezen lap hetea-

kint kétszer: 
csütörtökön és m i i u p . 

Előfizetési  feltételek 
Helyben házhoz hordva, vagy! 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgâ daszati lap. 

A Háromszéke „ H á z ü p a r - e g y t e t " és a „sepsi-szetitgyörgyí ötikértytes t ű z a í t á - e g y f e t "  hivatalos közlönye. 

A trónbeszéd. 
Tiszteli  urak, főrendek  és  képviselők  ! 

Ked  velt  hiteink  ! 
Üdvözöljük önöket ezen uj törvényhozási 

ülésszak küszöbén, — és pedig annál nagyobb 
örömmel, minél inkább érezzük szükségét önök 
bölcs, erőteljes és hazafias  támogatásának a 
jelen viszonyok között. 

A helyzetnél fogva,  melyben az ország kor-
mányzata jelenleg van, nem 'mutathatunk rá 
azon fontos  teendőkre, melyek önök munkás-
ságát igénybe veendik, de érezve a teendők 
fontosságát,  gondunk lesz reá, hogy az ország 
kormányzata mielőbb azon helyzetben legyen, 
hogy azokat megjelölhesse és elintézésükben 
alkotmányszerü részt vehessen 

Ez alkalommal csak is azon két tárgyra 
hivjuk fel  ónok figyelmét,  melynek legalább 
ideiglenes elintézése a lehető leghamarább szük-
séges. 

Az egyik a véderöre vonatkozó intézke-
dés, a másik a Horvát- és Szlavonországokkal 
kötendő pénzügyi egyezmény, mert az ezeket 
szabályozó törvények érvénye a folyó  év végé-
vel lejár. 

Önök bölcsessége meg fogja  találni a 
módot, mely szerint ez ügyek elintézhetök lesz-
nek ugy, hogy se azok alkotmányszerü veze-
tése akadályba ne ütközzék, se fontosságukhoz 
nem ill® sietséggel ne kelljen végleges megol-
ÖSsOkat eszközölni. 

A berlini kongresszuson Bosznia és Herce-
govina megszállására és kormányzására európai 
mandatumot fogadtunk  el. 

Sajnálatunkat kell kifejeznünk  afelett,  hogy 
a feladat  megoldása békés uton nem volt esz 
közölhető. 

Hála vitéz hadseregünk legnagyobb elis-
merést érdemlő magatartásának, a feladat  első 
része ma már befejezettnek  tekinthető. 

Megnyugvásunkra szolgál tudatni önökkel 
addig is, mig külügyminiszterünk meg fogja 
legközelebb az arra hivatott testületek előtt 
adhatni a beható felvilágosítást,  hogy a jó vi-
szony, melyben az összes hatalmakkal állunk, 
reménylenünk engedi, hogy a feladat  hátralevő 
része kedvelt népeink áldozatkészségének leg-
nagyobb kímélésével lesz végrehajtható. 

E reményben és bizalommal az iránt, hogy 
önök hazafisága,  bölcsessége és mérséklete ez 
or«zággyülés alatt is fel  fogja  találni azon uta-
kat és módokat, melyek kedvelt Magyarorszá-
gunk javára és felvirágzására  szolgálnak — az 
országgyűlést inegnyitottnak nyilvánítjuk. 

őrgrófot  választá. Az alakulás után a bizottság 
rögtön megtartá első érdemleges ülését, melyben 
vizsgálat alá vette a főrendi  ház tagjainak a folyó 
országgyűlésre szóló kir. meghívóit. 

* A honvédsereg: nov. előléptetése, mely ez-
úttal — a „B. C." értesülése szerint — nagyobb 
mérvű lesz, jövő hét közepén fog  megjelenni. Mint 
értesülünk, Hild Gyula, Henneberg Károly és Sza-
bó József  ezredesek tábornokokká lettek előlép-
tetve. 

. * Tisza miniszterelnök a szabadelvű párt ér-
tekezletén — mint a „B. C." értesül — nyilatkozni 
fog  a miniszterkrizis és az ezt okozta külügyi po-
litika fölött.  Miután a miniszterkrizisre vonatkozó 
nyilatkozatot a miniszterelnök legelső alkalommal 
szokás szerint, a házban akarja megtenni, az akkor 
adandó felvilágosítások  nem lesznek a nyilvános 
ságra szánva. 

* Báró Fehérváry államtitkár e napokban 
megtekintette mind az erdélyi védmüveket,  melyek 
az idén ott készültek és legnagyobb rendben ta-
lálta a szorosokban aránylag rövid idő alatt vég-
hez vitt munkákat. 

* A főrendi  házba a jelen országgyűlésre kir. 
meghívó levelet kapott a „P. N." összeállítása sze-
rint : 2 főherceg  (Albrecht és József,)  26 római 
kath. érsek és megyés püspök, 17 címzetes püspök, 
2 főapát,  főpap  és prépost, 10 görögkeleti szerb és 
román érsek, 10 országzászlós, 67 főispán,  1 fiu-
mei kormányzó, 19 herceg, 389 gróf,  199 báró és 
5 erdélyi k. hivatalnok, összesen 747 meghívott tag 
és ezenkívül a horvát országgyűlésnek 2 küldötte. 

* A főrendi  ház igazoló bizottsága 19-én d. 
u. 1 órákor taxtott ülésében megalakult s elnöké-
vé id. Vay Mik/ós bárót, jegyzővé Pal Uviciny Ec 

A (1 cinobilizáció ügyében a „P. Ll."-nak jelen-
tik Bécsből: A II. hadsereg 4. hadosztályának fo-
lyamatban levő demobilizációja, továbbá a Boszniá-
ban, Hercegovinában és Dalmáciában visszamaradó 
hadcsapatok állományának leszállítása a hadsereg 
létszámának mindössze 58,080 emberrel való ke-
..vesbedést fogja  eredményezni. A megszállt tarto-
mányokban maradó hét hadosztály a létszám le-
szállítása után is 86,000 emberből álló, 312 tábori 
és hegyi ágyúval ellátott haderőt képvisel. E mel-
lett meg kell jegyeznünk, hogy minden gyalog és 
vadászszázad nem, mint több lap jelentette 150, 
hanem 163 emberből áll. A Boszniából kivont csa-
patok jó része a télen át Horváth és Szlavonor-
szágban fognak  elszállásoltatni. Phtlippovics b. t -
szernagy visszahelyeztetése előbbeni állomására, 
mint Csehország főhadparancsnoka  a jövő hónap-
ban, valószínűleg az őszi előléptetések alkalmával 
fog  megvalósulni. Ez az előléptetés ezúttal nem té-
tetili közzé már októberben, hanem majd csak no-
vember elején, körülbelól 3. és 5. közt és valószí-
nűleg Württemberg herceg táborszernagynak a 
II. hadsereg parancsnokává és Ramberg báró al 
tábornagynak Neipperg gr. lorassági tábornok he-
lyébe Galícia és Bukovina főhadparancsnokává  va-
ló kineveztetését is tartalmazni fogja.  Az utóbbi a 
nyugalomba lépő Montenuovo herceg helyett a da-
rabont testőrség és udvari palota őrség kapitányá-
vá van kinevezve.  A feloszlatott  hadtestek másik 
két parancsnoka közül Bienerth lovag altábornagy 
a krakdi hadosztály és katonai parancsnokságot, 
Szapáry gróf  altábornagy pedig a trieszti hadosz-
tály és katonai parancsnokságot veszi át. 

A porta körjegyzékére Andrássy gróf  által 
adott választ illetőleg a „Times" bécsi tudósitója 
ugy értesül, hogy eredetileg tervben volt egy jegy-
zékben felelni  a portának ugy a konvenció megadá-
sára, mint kegyetlenkedési  vádakra. Később azon-
ban, tekintettel arra, hogy a porta csak a kegyet-
lenkedési ügyet hozta körjegyzékben  a hatalmak 
elé, az határoztatott, hogy külön-külön válasz ada-
tik a két jegyzékre. 

Az orosz török viszonyokról  jelentik a „Times"-
n -k : A porta tudtul adta, hogy Spuz és Poggo-
rica átadására a parancsot kiadja, még mielőtt a 
montenegrói határigazitó bizottság megkezdené mű-
ködését. Azt hiszik, hogy a porta ez elhatározá-
sára nagy befolyással  volt Oroszország azon nyi-
latkozata, miszerint az orosz csapatok addig nem 
távoznak Drinápolyból, mig a berlini szerződés 
összes pótjai végre nem lesznek hajtva. A szentpé-
tervári kormány értesítése, melyben a hatalmak-
ban tudatta, hogy a csapatok visszavonul Is át meg-
szüntette, felhivást  is tartalmazott, hogy az euró-
pai kabinetek Oroszországhoz csatlakozva sürges-
sék a berlini szerződés végrehajtását. Ugy látszik 
azonban, hogy a hatalmak közül egyik sem hajlan-
dó ez ügyben hivatalos lépést tenni; de az való-
színű, hogy több^oldalról barátságosan figyelmez-
tették a portát a bajokra és veszélyekre,  melyek 
bekövetkezhetnek,  ha Törőkország nem töreked-
nék minden erejéből arra, hogy okot és ürügyöt 
ne adjon panaszokra. 

Szerajevöból jelentik e hó 18-ról: Philippovics 
táborszernagy Rotky  udvari tanácsossal, Mazura-
nics alispánnal, Kezumovics, Vakula, Marani és 
Bakheim kerületi elöljárókkal, Badoninács pénz-
ügyi főtanácsossal  és az összes politikai hivatalno-
kokkal  tartott ismételt tanácskozásai után Bosznia 
és Hercegovina részére a tartományi és községi 
statutum valamint Szerajevó részére a rendőri 
statátum ma végleg megállapittatott és az utóbbi 
azonnal ki is hirdettetett. Igeiglenes rendőrigaz-
gatónak Szerajevóban Csavrak fogalmazó  nevezte-
tett ki. A rendőri statutum e hó 20-án lép életbe. 

Az aígin ügyben Simlából jelentik a „Stan-
ledardnak" e hó 16 ról: Folvtonos és tartós ciiDat-

mozgalmak észlelhetők a határ felé  és sok ezred 
most már a számára kijelölt hadállásban van, Thu-
elba e hó 13-án megérkezett az 5. pundsáb gya-
log- és az 5. pundsab lovasezred, hasonlókép e hó 
14-án a 29. pundsib gyalogezred és a következő 
napon a 12 bengáliai lovasezred Kohatból. Kohat-
dan a 1 o huszárezred egy százada, egy hegyi üteg 
és az 5. Gurka-ezred vannak. Ügynökünket Gho-
tam Husszeint e hó 2-ára várják Kohatba. ó el 
fogja  hozni az emir válaszát. Megérkezte előtt 
nem nyúlnak tettleges intézkedésekhez. Ha a levél 
kedvezőtlen volna, akkor vége minden békeremény-
nek és az operációkat azonnal megkezdik, mert 
fölteszik,  hogy addig az előnyomulásra minden 
kész lesz. Ama hírek szerint, melyeket a hegyi 
lakók a határállomásokról hoznak, az emir fölszó-
litását a hegyi törzsek főnökeihez,  hogy egye-
süljenek vele az angolok ellen, sok vidéken hide-
gen fogadták,  általában azt hiszik, hogy e tör-
zsek semlegességét olcsón meglehet vásárolni, bi-
zonyosan olcsóbban, mint a mennyiben azok leve-
retése kerülne, ha ellenünk nyilatkoznának. 

A kózdi-vásArhelyi jótókonycólu ipar-
és termónyki&llitás. 

E kiállítást f.  hó 20. d. e. '|ti2 órakor nyitotta 
meg nem nagyjszámu közönség jelenlétében, Szé-
kely János, a kiállítási bizottság elnöke rövid, ha-
zafias  szellemű beszéddel. E rövid, velős Jbeszéd-
ben felemlité  az ilyen vidéki kis kiállítások célját 
és hasznát ugy az egyes, mint a közgazdaság és 
ipar emelésére ; felemlité  nagy horderejét az egyes 
iparosok és az azok által űzött egyes iparágak 
tökéletesítésére; szólott arról is, hogy csak az ily 
kiállítások által érhető é lés te<rtestthct<5 még a tan, 
ránk nézve magasztos eszme: hogy iparos álammá 
alakuljunk, ha az erős államok sorában meg akarunk 
állani, mely hiztosithatja helyzetünket. 

Beszédében a magyarok történetére egy futó 
pillantást vetve — igazoltnak tünt fel  azon eszme, 
hogy egy állam, habár földmivelő  is, csak ugy le-
het benn virágzó és künn erős, hatalmas, ha ipara 
és kereskedelme virágzó és oly alapon nyugszik, 
melyen biztos az épités s mely habár idővel, de 
mégis képes lesz a hasonnemü külföldit  a mi tala-
junkról leszorítani. S mily nagy előnyben állanánk 
mi most, ha ezen magasztos eszmét ezelőtt nem 
ezred, hanem csak 2—3 századdal igyekeztünk 
volna realizálni. Azt leginkább azon szomszéd ál-
lamok példája igazolja, melyek ezt idejekorán meg-
értve azon térre léptek s melyek piacunkat s igy 
erszényünket is meghóditák s viszik ma is véres 
verejtékkel  szerzett pénzünket azon cikkekért,  me-
lyeket egy kis türelem és hazafi  áldozathozatallal 
benn maraszthatnánk s melylyel tökélyesíthetnők 
azon iparágakat, melyek tán most kezdetlegesek 
és igy minden igényt nem kielégítők, de később az-
zá válnának. 

Végre egy kis statisztikai adatot emiitett fel, 
mely mig egy részről örömmel töltötte el lelkün-
ket, másrészt ép oly lesújtó volt. Ez adat szerint 
a kisvárosok  sorában Kézdi-Vásárhely  ipar és ke-
reskedelem tekintetében Magyarországon a harma-
dik helyet foglalja  el s ha bepillantunk a kiállítási 
három terembe: nagyító üveggel se látunk tán 
egy városi iparost is képviselve a megnyitáskor; 
ez az, mi nagyon lesújtó volt, hogy egy iparos 
város, mint Kézdi-Vásárhely  — jóllehet ipara ezen 
a vidéken ismeretes — ha jól émlékszem, egy zá-
ron kivül egy-ébbel nem képviselte magát. 

Nagy részvétlenség, nagy közöny és Kézdi-
Vásárhely polgáraihoz nem illő tüntetés az eszme 
és annak indítóival szemben, kik e város szellemi és 
anyagi felvirágoztatásáért,  minden előitéletet mel-
lőzve oly sok kellemetlenségnek tették és teszik 
ki magukat. 

A megnyitáson ott láttuk e vidék szegény és 
árváinak védangyalát : br. Szentkereszty Stephá-
nie honleányt a behozott, illetőleg küldött tárgyak 
rendezésébe merülve, magasztos terveinek valósí-
tására segédkező vidéki és városi hölgyek kísére-
tében, kik az ügy érdekében készek voltak szol-
gálatot -teljesíteni. És pedig a cukrászdában báró 
Szentkereszty Irén, a kedves Pótsa Flóra és Gi-
zella kisasszonyok,  kik a tárlat elsó napján cseme-
gékből mintegy 25 frtot  árultak ; a vacsoráló he-
lyiségben az általánosan ismert, müveit lelkű hon-
leány Székely Jánosné, Zajzon Lázárné, Feilné s 
még mások, kik a közügyekért  szívesen szolgáltak. 
Köszönet érette. Bárcsak másoknak is például szol-

gálna ezen honleányi lelkesedés ! 


