
^Szerkesztőségi iroda: 
Főpiac, Csniak-féle  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
Pollik M'ír könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétszer: 

csütörtökön és vasárnap 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

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

Hirdetmények i l i j a : 

3 hasAbos petit-sorért, vagy 
annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. 

A háromszéki 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

fHáziipar-egytet3i  és a „sepsi-szentgjtrgfi  őnfcétiytes  tűzoítd-egyíet" hivatalos közlönye. j 

A feliratok. 
Nem kevesebb, mint öt felirati  terv fek-

szik az országgy ülés előtt a különféle  pártok 
által országgyűlési feleletnek  ajánlva az uj ülés-
szakot megnyitott trónbeszédre. Lássuk mind-
egyiknek a tartalmát, mely a követett külügyi 
politika köriil fordul  meg. 

A 8Zól8Őbali felír  11 nem kiván kevesebbet 
rnint hogy a király bontsa le a monarchia ösz 
szes létalapjait A szélsöbali felfogás  ismeretes 
s e felirat  nem egyéb, mint az országgyűlés ál-
tal túlnyomó többséggel elvetolt vádirat uj, de 
nem javított kiadása. Annak idején irtunk róla 
s igy most felmenthetjük  magunkat a cáfolás 
könnyű fáradsága  alól. 

A szerb túlzók felirata  panaszkodik a 
magyarországi nemzetiségek elnyomatása miatt; 
a monarchia kötelességeül jelöli ki, hogy moz 
ditsa elő a keleti keresztényeknek az ozmán 
uralom alóli felszabadulását,  de épen ne foglal-
jon állást az igy támadó keresztény (szláv) ál-
lamok ellenőrzésére s mert a boszniai okkupá-
ciót e szelleműnek tartja, kárhoztatja is azt. A 
felirat  tendenciája az, hogy ha Boszniát a tö-
röktől elvettük, azt jól is tettük, de ha a szer-
bek jóakaratától a'monarchiát megfosztani  nem 
akarjuk, első dolgunk legyen az elfoglalt  két 
tartományt kiszolgáltatni — Szerbiának és Mon-
tenegrónak. 

A horvát képviselők is előálltak egy fel-
irati tervben a maguk programmjával. ó k már 
a tartomány gyűlési feliratukban  tényként állí-
tották fel  azt, mi csak az ő óhajtásukat képe-
zi : hogy tudniillik az elfoglalt  két tartomány a 
horvát nagyhatalmasság megállapítására s a 
fogyatékos  horvát terület szaporítására van hi-
vatva s igy az okkupációt teljesen helyeslik e 
feliratban  is, — természetesen azon kikötéssel, 
hogy e két tartomány csakugyan Horvátor-
szághoz csaloltassék s az ottani mohamedán 
elem s vagyon a horvátoknak kiszolgáltassák. 

E három felírat  közül kettő : a szélsőbal 
s a szerb nyíltan követeli a monarchia alapjá-
n?k a dualismusnak megszüntetését, mit Ausz-
triában a szlavinok, morvák s csehek — a ma-
gyar szélbal kivételével mind a magyar hege-
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„Kiadó szállás" 
— Rajz. — 
(Folyta'ás.) 

Koporsóját be sokan követték. E11 is ott va-
lék. Ki nem követte volna az egyszerű, de ép oly 
becsületes család hasadó virágjában leszakadt éle-
tet. Mintha most is látnám, mily kedvesen néz fe-
lém és igézően beszél. A természet is ünnepet ült 

r temetésekor ; virágja hervadott el, méltó sugarakat 
' kell hogy loveljen felé  : \ tavasz bucsusugarait. 

Miért nyilott ki, tavaszt se érjen ? 
Fiatal, mosolygó tavasz kisérte őt, mikor a 

rügy titkából a levél kifakad  és a bimbó rejteké-
ből világra születik az illatos virág, midőn kissé 
hideget érzünk, de tavaszias kelíe üt, melyen a 
száraz levelek között nem fütyörész  a szél s a vi-
ola és játcint illatot hord. 

Oh be szép a tavasz, felettünk  mosolyg üde 
képpel az ég, melynek kék szinén a nap mincl 
élénkebben, melegebben néz felénk,  kacérkodással 
előhiva mindent, a zöld füszilt  s a fehér  szárnyú 
lepkét, a cserebogarat, a lapos zöldbékát, a tarka 
gyíkot, csuszó-mászó hernyót s a mosakodó legyet, 
virágokat, melyeket sajnálunk leszakítani. 

Oh emlékezet, csak ne volnál, hogy vissza-
gondolni engeded az agyat. 

Tizenhat évesjvolt, oly mosolygó, mint a ha-
sadó bimbó s szerény mint egy kis ibolya, szemei 
oly tisztád mint a kék ég boltozata. 

Ez előtt egy órával jöttek haza Beszédes és 
leánya a temetőből. Ibolya koszorút tűztek a kö-
zös sirhantra, addig Andor otthon őrizte a házat-

monia megszüntethetése érdekéhen — követel-
nek ; a horvátok nem mondják ugyan ki e kö-
vetelést, de annak valósítására hatalmasan dol-
goznak a horvát Délszláviára célzó törekvé-
seikkel. 

Most lássuk, mit mondanak felirataikban 
a ktiliigyi politikához s az okkupációhoz a biro-
dalom alapját a "dualizmust fentartani  hivatott 
osztrák s magyar pártok ? 

A roichsrath többsége által elfogadott 
felirat  kárhoztatja azt, mint a mely az okku-
pációval a monarchia pénzügyeit nagyon meg-
terhelte s annak szláv elemeit megszaporította 
s ezek miatt s alkotmányellenesnek vádolt el-
járása miatt bepanaszolja a kormányt a koro 
na elfítt  E feliratot  is a magyar t'ónbeszédre 
adott válasznak tekintjük, mert a reichsrath az 
ószszel csak uj ülésszakot kezdett meg s igy 
királyi leirat nélkül nyilik meg. 

A magyar egyesült ellenzék felirati  ja-
vaslata körülbelől hasonló s z e l l e m ű a 
reichsrathéval s ettől csak abban különbözik, 
hogy nemcsak elitéli a külpolitikát, mert állítása 
szerint az Magyarország jövőjét veszélyezteti, 
az orosz befolyás  terjedését elősegíti s igy a 
kormány s külügyminiszter eitávolitását határo-
zottan követeli, hanem hosszú értekezésben el-
mondja, hogy nekünk ha máskép nem lehetett, 
Oroszország ellen háborút kellett volna inditni 
Törökország fentartása  végett. 

Végül hagytuk a szabadelvű 'párt felirati 
javaslátát Erőteljesen hangsúlyozza az az ok-
kupácionális politika által okozott nyugtalansá-
got, kivánja, hogy az okkupáció időrés helyre 
korlátolt s pénzügyi állapotunkat lehetőleg ki-
inélö legyen, az országgyűlés részére követeli 
az illetékességet e két elfoglalt  tartomány jövő 
szervezése nánt s különös hangsulylyal emlé-
kezik meg azon veszélyekről, melyekkel e po-
litika téves irányban való folytatása  a monar-
chia létalapját fenyegetheti  s végül azon íemé-
nyének ad kifejezést,  hogy az okkupácionális 
vállalat a nemzet óhajai értelmében fog  befe-
jeztetni 

Kétségtelen, hogy a nemzet túlnyomó nagy 
többségének akarata a szabadelvű párt íelira-

- Az uton némán ballagtak, szótlanul a fájdalom 
miatt. Egyszer csak az apa könyük  között szólal 
meg leányához : 

— Ilona, Ilona ! mily boldogok volnánk most, 
ha élne Máli, boldogan Márkodyval.  Ah, nem te-
tekintenék most aggódva napjaim elé, nem csüg-
gednék boldogságod felett.  Igy neked is még ser-
dülő leánynak meg kell tanulnod a bánatot, osz-
tozkodni kell a családfentartás  gondjaiban, hogy 
keresményünket,  nyomorunkat enyhíthessük s a 
végkimerüléstói megóvhassuk magunkat. Itt állunk 
a hídig rögök között, melyek némán is beszélni 
tudnak és szavaikat megértik a kiknek  fájnak. 

Ilonka zokogva ült le egy padra. Fájt lelké-
nek, hogy sirjokat nem jelzi emlékkő, mint a töb-
biekét. Hányan nincs már felirat,  koszorú, mikre 
fényt  semmi mécs nem vet. Hányan vándorolnak 
ki ide, gyászoló nők és férfiak  s megszólítják, mi-
ként Ilona, kedveseik  porait, és azok a porszemek 
felelnek  nekik. Mennyi sirban hány drága remény 
fekszik  ; nagy tervek hamvai, boldog jövő, mind 
annyian a hideg anyaföldben,  mely n -m képes a 
lelkesedés gyökereit a föld  színére hozni. 

Amott a jeltelen sírokon is csakugyan nyuga-
lom van, melyek felett  láthatatlan kétségbeesés 
virraszt — és a tiszta kegyelet, emlékezet ; hiszen 
szegény sirok azok, a szaporodó szegénység meg-
tagadja a jelt, a keresztet, márványkövet,  de nem 
az örök emlékezetet. 

De lám itten mily kolosszális, drága külbecs-
csel biró márványkövek  emelkednek magasra, kö-
vetvén századunk ki,tünő művészetét. A pénz emelte 
azokat és nem a kegyelet; ha tehetnék, a benne 
nyugvót, kilöknék  a hová az orgyilkosokat  szo-
kás, megvetőn, hanyagul. 

tában talált hü tolmácsra. Bizonyos, hogy a 
nemzet meg van győződve, miszerint a nagy 
keleti bonyodalommal szemben a monarchia 
hatalmi érdekei védelmére erőteljes akciót kel-
lett kezdeni s közönségesen e célra megfelelő-
nek tartatott a két tartomány elfoglalása,  ha 
az Oroszország hatalmi terjeszkedésének gáto-
lására s a monarchia dualisztikus alapjának sér-
tetlen fentartására  irányul. 

Andrássy a delegációk előtt s Tisza az 
országgyűlés előtt meg fogják  aclni a nemzet 
aggályai megszüntetésére a felvilágosításokat  e 
politika iránt. E felvilágosítások  kielégítő voltát 
annál inkább várhatjuk, mert maga a k i r á ly 
már teljesen megnyugtató nyilatkozatot telt a 
delegációk fogadásakor.  Kijelenté, hogy a ber-
lini szerződós szószerinti kiviteléhez feltétle-
nül ragaszkodni fog  (tehát teljes erővel fen-
tartja a gátat, melyet a kongresszus vetett az 
orosz terjeszkedés elé s hogy a monarchia e 
szándékában angol szövetségre fog  ta'ální, bi-
zonyítja az angol külügyminiszternek majdnem 
szóról szóra azonos nyílt kifejezése).  Kimondá 
a király, hogy az okkupáció terjedelme s az 
elfoglalt  tartományok szervezése a monarchia 
pénzügyei legnagyobb kímélésével terveztetik 
s kijelenté, hogy e politika célja a monarcnia 
mind kül-, mind belviszonyainak további sér-
tetlen fentartása.  A király szavai szerint tehát 
a követett külpolitika a monarchia érdekeinek 
védelmében történt, a monarchia dualisztikus 
alapjának megerősítésére s fentartására. 

Ez vo't a válasz a magyar hegemóniát s 
a dualizmust ellenző cseheknek, szerbeknek A 
horvát nagyravágyás pedig kiválólag éles rend-
reutasitást kapott a horvát tartománygyülés 
feliratára  adott királyi válaszban, mely nyíltan 
kimondá, hogy Horvátország csak a szt. István 
magyar koronája kötelékében létezhetik s ezen 
tul menő aspirációk lehetlenek s a korona által 
elitéltetnek. 

A kirá'.ynak e kijelentései után nyugodtas 
várhatjuk a kormány nyilatkozatát s aggály 
nélkül nézhetünk a fejlemények  elé. 

A. M. 

Ott most ásnak egy sirt; itt egy mély gödör 
megásva, nyitott sir várja a maga halottját, ki most 
még a ravatalon nyugszik. Mellette szomorú fűz 
ujul, hogy majd hervadt lombját egykedvűen hullas-
sa alá, hogy rothadjon és bele vegyüljön a sir rö-
gei közé. 

Sokat sirt az öreg és leánya Ilona ; könyeik 
a rögökön szivárogtak át; i gyötrő bánat igaz 
csöppei voltak. E csöppek a hantokon koszorú gya-
nánt tündököltek. 

Nap nap után telt, szent György napja eljött 
s végre május elsején a hurcolkodási ivad konven-
ciós szokása is beköszöntött. 

Szegény Beszédes az utcán lázas izgatottság-
gal fut  jobbra balra, fut  jó embereihez, hogy né-
hány forintot  kölcsön kérjen, hiszen 44 forint  hi-
ányzik még a lefizetendő  házbérösszegbői s mig 
ki nem fizeti,  letartóztatva lesz bútora még csak 
nem is dolgozhatik. Mit tegyen? Ha nem kap köl-
csön, mindenét elzálogosítja, ha nagy kamatokra 
is; a házi ur nem várakozik. — Ilonának van egy 
szép fekete  selyem köntöse, melyet Markody ur, 
nővérének jegyese vett ajándékul; igen, elzálogo-
sítja, okvetlen kap 20 forintot  reá ; ámde nem elég 
20 forint.  Van Ilonkának még egy szép aranygyű-
rűje is, a keresztmama — nyugodjék csendesen — 
vette ; erre is adnak 15 forintot.  A hiányzó 9 fo-
rintot pedig ugy egészíti ki, hogy elzálogosítja leg-
szükségesebb ruhadarabját, csakhogy házi urát ki-
elégíthesse. 

Ali, nyomor és bánat tengere I Te szegény 
ember vagy, éhezel és adnod kell mégis, hogy házi 
urad gyomra és felesége  luxusa még nagyobb fényt 
löveljen a váci utcában. — Oh, neked nyomorult 
nincs hiteled, neked nem szabad adós maradni. No 
lám, a gazdagoknak ez is szabad; ők csalhatnak 


