
Szerkesztősági iroda: 
Főpiac, Csulak-félc  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
Poll&k Mór könyvnyomdája 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

A h á r o m s z é k í 

Politikai, 
( H a z i i p a r - e g y 

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétszer: 

csütörtökön és vasárusp 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Vél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasibos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyllttór aora 15 kr. társadalmi, szépirodalmi és kőzgazdászati lap. 

tV1 és a „sepsi-szentgyörgyi önkénytes tüzatftc-egylet"  hivatalos közlönye. 

A tűzbiztonság Háromszék me-
gy ében. 

Háromszékmegye közigazgatási bizottsága 
legközelebbről tartott ülésében, melyről mai 
s/ámunk hoz tudósítás, behatóan foglalkozott  a 
megyénkben most már, mondhatni, mindenna-
possá vált tüzesetek kérdésével. Egy két szol 
gabiró a gyakori tűzvészek meggátlására rög-
t nitéló b róság kérelmezését sürgette az alis-
pánnál S csakugyan ha a mindennapos szomorú 
tapasztalatokra hivatkoznak, a kérelem jogo-
sultnak látszik. Alig van este, melyen a piros-
ra festett  égbolt tüzet ne jelezne valamelyik 
községben Tegnap ismét tiiz volt Szemerján : 
— a tüz .ismeretlen okból« támadt s leégett 
két csűr. 

Nincs kétség benne, hogy a véletlennek is 
nagy szerepe van e sajnos körülménynél, — s 
gyakran vigyázatlanságból erednek azok. Más 
felől  azonban az is tény, hogy népünk alsó osz 
tálya a visszatorlás ezen gaz nemét még min-
d'g gyakorolja és pedig oly aggasztó mérvben, 
hogy a törvényhozás figyelmét  méltán kelt-
heti fel 

A mi a szándékos gyujtogatásokat i leti, a 
köz;gazgatási bizottság e tárgybui a nyomozást 
elrendelte s ha csakugyan kétségtelen adatok-
kal fog  rendelkezni, nem késik a rögtön itélö 
bíróság elrendelését sürgetni. 

Ámde addig is, mig ez történik, nem vol-
na-e jó azon községek e'őljárói ellen meginditni 
a vizsgálatot, melyek tűzbiztonsági szempontból 
legkisebb tevékenységet, vagy legcsekélyebb 
ügyeimet tem fordítnak  községeikre. Vannak e 
tekintetben dicséretet érdemlő községeink A 
városok s külön' sen Sepsi-Szentgyörgy város 
éber rendőrségét a méltánylás teljes elismerése 
illeti ; vigyázatlanságból, vagy legalább is az 
óvintézkedések hiányából eredő tűzvész íLt nem 
fordult  elő. Mit mondjunk azonban az oly köz 

ségekró'l, melyeknek elöljárói a felelősség  sú-
lyos terhér.ek érzetében még a tüzrend ;ri meg-
lévő szabályokat sem léptették életbe közsé-
geikben. 

Ezen m e g b o t r á n k o z t a t ó hanyagság 
itt-ott annyira űzetik, hogy a cselédek nyi t 
szivarozását a gabonával telt csűrök me'lett 
minden lelkiismeretben furdalás  nélkül e'nézik. 
Tudnánk felemlíteni  fa'vakat,  hol az éjeli őrök-
nek hire-pora sincs már régóta Azon óvsza-
bályok, melyek legalább a gyakori, véleletle 
niil kiütött tüzesetek tovább terjedésének némi 
gátat vetnének : nem találhatók meg sok köz-
ségben 

Itt első sorban a szolgabirákat éri a fele-
lősség Minden községet ók tartoznak köteles-
ségeik pontos teljesítésére a törvény legerősebb 
szigorával szorítani. — Ne mondjuk azt, hogy 
.népünkkel nem l e h e t boldogulni., mint ezt 
elég vigyázatlanul egyik állitá A néppel le-
het és k e l l boldogu'ni, csak vezéreljen min-
d-in elöljárót a hivatalával jnró készséges buz-
góság. 

Lapunk pár izben már foglalkozott  e he-
lyen a tűzbiztonság kérdésével ; most Horváth 
László megyei főjegyző  urnák a közig bizott-
sághoz beadott tüzkárbiztositást illető igen 
talpraesett, S'ik utángondolással kidolgozott ter-
vezetét már jövő számunkban ismertetni fogjuk 
olvasóinkkal. A nemes gopdílkozásu főjegyző 
ur fáradozásait,  a közjó érdekében tett hasznos 
szolgálatát megyénk lakosii nagy köszönettel 
vehetik. 

Részünkről óhajtjuk, hogy a törvényhozás 
intézkedései érjék el végre-valahára azon vár-
va-várt sikert, mely megyénk lakosa t legalább 
a mindennapos ö r ö k ö s r e t t e g é s e k t ő l 
megmentheti. 

( ) 

* Király ő felsége,  mint a „Pest. Corr." leg 
illetékesebb forrásból  értesül, az okkupált tarto-
mányok számára általános amnestiát adni kegyes-
kedett és az erre vonatkozó Bosznia és Herceg-
ovina lakóihoz intézett proklamáció legközelebb fog 
közzététetni. 

* A képviselőház I. bíráló bizottsága nov. 9-én 
d. u. 4 órakor tartott ülésében tárgyalás alávette 
Thaly Kálmán budapest-ferencvárosi  képviselő vá-
lasztása ellen beadott kérvényt. A bizottság Stoll 
Károly előadó jelentése után, kinek a kérvény vé-
leményezés végett kiadatott, beható, hosszas vita 
nyomán a kérvényt alaki tekintetben elutasitandó-
nak itélte és Thaly Kálmánt 5 szavazattal 2 elle-
nében igazolt képvisélőnek jelenté ki. 

%'  Á E C A . 
„Kiadó szállás" 

— 1-Ujz. — 

Szegény Ilona! 
Ki hitte volna, hogy a Beszédes családot egy 

év alatt ily nyomorban lássuk. Hiába ! a sors csapá-
sainak alávetett halandók vagyunk. 

Nemsokára, talán egy hét múlva költözködni 
kell Ilonáéknak, itt van a hurcolkodás napja. 

Mennyi öröm és búbánat fűződik  e naphoz és 
ki örvend, ki várja legjobban e napot ? Egyedül 
a házi ur. Igen, egyedül ő, ki kérlelhetlen drákói 
szigorral szedi fel  a pénzt, egy kilóval nővén na 
gyobbat mája, midőn a beszedett házbér-összeget 
megint elhelyezheti a budapesti első takarékpénz-
tárban. 

Szegény emberek, kik aggódva néztek e nap-
nak elébe, hogy keserves munkáitok árával szer-
zeit pénzeteket nagy liázbér-összegként dobjátok 
ki a méltóságos tekintetű házi uraknak (kik külön-
ben nagyrészint szurtos csizmadiák, avagy asztalos 
mesterek) tárcáiba. 

Igen tárcáiba - akár a porba, mert ők azt a 
pénzt számba sem veszik ezreik mellett. Oh, hogy 
ümé meg a guta a fejüket  ! — pedig be keserves 
pénz az, legkeservesebb. Hátunk előre borsózik az 
újból lefizetendő  házbér összeg miatt, hátha az is 
eszünkbe jut, hogy a mult évnegyedből még hát-
rálékunk nincs összerakosgatva és adósnak nem 
szabad maradni s mig ki nem fizetjük,  a házi ur 
nem enged el. 

Oh ti kedves pesti házi Urak! a vakság cs os-
tor hátatokon be kevés kárt tenne rajtátok ! Egy 
házi urnák 50—60 forint  nem is pénz s mégis mily 
kapzsian, megszámlálva kétszer-háromszor, begyű-
ritek zsíros zsebeitekbe. 

Szegény ember, te látod azt s nemde elgon-
dolod, mily rendkívüli takarékosság mellett és rend-
kívüli nélkülözések árán rakosgattad össze mind 

Viliuos német császár, mint a „Köln. Ztg." a 
leghitelessebb forrásból  jelenti, dec. első hetében 
tér vissza Berlinbe és ismétjátveszi az uralkodást. 

A hazájukba visszatérő bosnyák menekültek 
több küldöttsége, mint Zágrábból irják, Horvátor-
szág különböző vidékeiről Zágrábba ment, hogy a 
horvát nemzet és a külföldi  nemes jótevők képvi-
selőinek és különösen az ottani bosnyák segélyző 
bizottság elnökének Ilija (xutesanak köszönetet 
mondjanak a 4 és félévi  számkivetésük alatt nyúj-
tott segélyért és nemes támogatásért, (irutesa az 
egyik óhitű pap által hozzá intézett beszédre hosz-
szabb beszédben válaszolt, melyet következő sza-
vakkal fejezett  be; „Isten veletek utazzatok sze-
rencsésen! Legyetek egyetértők! Szeressétek és 
támogassatok egymást kölcsönösen felejtsétek  el 
a törökök által rajtatok elkövetett bántalmazáso-
kat I Legyetek keresztény vallás szellemében bé-
kések és békülékenyek! Gondoljatok arra, hogy 
ti bosnyákok és hercegovinaiak mindnyájan egy 
vérből, egy törzsből valók vagytok, hogy szép or-
szágtok mindnyájatoknak helyet és táplálékot nyujt 
és hogy immár hivatva vagytok Európa népeinek 
kultusmüvében részt venni. Legyetek szorgalmasok 
és munkások, ez által jóléthez fogtok  jutni. Fog-
tok iskolákat kapni és a műveltség, a szellemi és 
anyagi haladás áldásai a bennetek még szunyadó 
tehetségeket fel  fogják  ébreszteni, hazátoknak szép 
és fényes  jövőt fognak  biztosítani. Isten veletek 
hát: a mindenható óvja és áldja a hazába való visz-
szatérésteket." 

azért, hogy neked egy nedves pincelyukat adott, 
melyért pénzeden kivül még azzal is megfizetsz, 
hogy egészségedből tiz évet a házi ur nagylelkű-
ségének dobsz oda. 

Ilyen az élet. A szegény embernek nem elég" 
pénzével fizetni,  de egészségét, ruhadarabjait, pár-
náit, bútorait is követelik; pedig nem adó-exeku-
torok, nem, csak a jó pesti házi urak. 

Oh, mennyit busult, sírt Ilona és bátyja Jenő, 
ki szivén hordott mindent épen ugy, mint apjuk : 
Beszédes Imre. 

Egyszerű polgárember volt, szabó mestersé-
géből fáradhatlan  munkásság és takarékosság mel-
lett alig szerezhetett össze néhány forintot,  mely-
ből Jenőt taníttathassa s ő maga szerény családját 
fen  tartsa. 

Alig mult negyven éves és fejét  r ár galamb-
ősz haj boritá. On, hogy fájt  lelkem, midőn láttam 
az utcán szaladva, ka:ján„egy foltozott  nadrággal, 
vagy egy kijavításra hazaviendő színehagyott ka-
báttal. Uj ruhákat talán nem is készít, hiszen mes-
terségének fénykora  letűnt; el sem hiszik, hogy 
ő Pest városának első szabója vala. 

Sok, de sok csapás érte szegény Beszédest 
Felesége régen elhunyt, még a hatvanas években, 
abban a jó magyar világban, midőn a magyarnad-
rág és magyarka járta. Ah, fénykora  volt az, mely 
nemzeti viseletünkkel karöltve hanyatlott alá — s 
többé nem volt elég erős, hogy ércnyelven han-
goztassa a magyar jólétét, megelégedését. 

Szegény hazám ! — csoda, hogy apáink által 
vérrel szerzett földünkön  létünket megfeszitett  szor-
galom mellett valamiképen tengethetjük, hiszen az 
idegenek maholnap kitúrnak, nyelvünket egy más 
rabszolganyelv váltja fel,  — az undor és gyűlölet 
nyelve. 

A honfoglalásban  — magyarom — őseid har-
coltak, on .ák vérüket; most nem ontod, ham-m 
koldusbottal kezedben vándorolsz tova azokho.:, a 
kik ezelőtt hozzád mentek, de most birtokkal ta-
nyát ütvén földünkön,  mint honfoglaló,  ki mindig 
„sehonnai" volt. 

Nincs okom kétkedni drága vérem, hogy a 
magyar nemzet ideje-java letelt, de van okom két 
kedni a nagy magyar Széchényi szavain, hogy — 
„Magyarorszag nem volt, hanem lesz". 

Eltűntek a boldog idők. 
Beszédes jövedelme százakra, ezerekre ment; 

ki hinné el azt most. Nagy lakást tartott, kényel-
mesen bebutorozva, ellátva gazdagon házi szük-
ségletekkel ugy, miként jó magyar gazdasszonyok-
nál tapasztaljuk és a család érdeke megkívánja. 

A régi jó idők óta hány sóhaj lebbent el Ilo-
na ajkain I Virágzón, boldogan éltek víg családi 
körben, midőn többi testvérei is éltek. Most se-
gély-adományokra szorulnak, eltekintve a keserű 
fájdalmaktól,  melyek óráról órára következtek ba. 

— Nincs igazság a világon ! — mondá csüg-
gedetton Beszédes. — Hogy lehet, miként egy csa-
ládra a sors lolytonos átkait mérje. , 

Nehéz idők borultak szegény Beszédesre, kit 
az vigasztalt némileg, hogy két gyermekét még" az 
isten megtartotta ; talán boldogok is lehetnek. Mis 
felől  gyermekei jó testv rek voltak, szerették egy-
mást, tisztelték szülőiket. A többiek már nyugosz-
nak ; a feledhetlen  jó édes anya Trézsi néni, leá-
nyai Irma, Mili, Paulina, és fiai  József,  Imre mind, 
mind a kerepesi köztemetőben, hol az enyészet 
örök hazájuk, hol siri csendjüket nem háborgatja 
a vad irigység, a kaján gyűlölet, — semmi. 

Szegény Mili! virágzó korában ragadta el a 
halál. Oh, miiy gyönyörű leányka volt ; aranyhaiu, 
mert szép szőke hajjal birt, tündéri egész valójá-
ban. Dr. Márkody Zoltán járt a házhoz. Komoly 
szándéka két hónap múlva teljesülhetett volna, — 
hogy Milit Hymen rózsaláncai közé emelje, de a 
kérlelhetlen végzet, hogy világi hatalmának újból 
egy szikráját hányja szét, az ezer sebből vérzett 
Beszédes családba ütközött, hogy az elvérzett fáj-
dalmaknak örökös sírkeresztet emeljen. 

(Folytatása következik  ) 


