
Szerkesztőségi irod:i: 

Ffipiac,  Csulak-féle  ház, 

hová í lap szellemi részét 
illető közlemények 

küldeniük. 

Kiadó hivatal : 
Poilítk M.'>r könyvnyomdája 

ho.á a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendök. 

A háromszékí 

Megjelenik ezen lap heten-| 
kint kétszer: 

csütörtökön és vasár.' >-p 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postáu küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Kél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasAhos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és kőzgazdászati lap. 
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Az uj kormány. r 

Az uj kormány folyó  hó 7-én mutatta be ma- ? 

t az országgyűlés mindkét házának. A kormány | 
íjai a királyi kéziratnak és a miniszterelnök ér- * 
sitő levelének felolvasása  után 10 és fél  óra ko- ] 

il régi szokás szerint diszmagyarban vonultak be ^ 
képviselőházba és foglalták  el az addig üres ml-

íiszteri padokat. A többség éljenzéssel fogadta  az 
uj kormányt. Tisza Kálmán erre előadta program-
beszédét, mely alatt a kormány többi tagjai is áll-
va maradtak. A beszéd nagy vonásaiban, sőt rész-
letei -nagyobb részében is megegyez a szabadelvű 
párt minapi értekezletén tett programmnyilatko-
zattal. 

A többség padjairól ismételve helyeselték a 
nyilatkozat egyes pontjait. A kisebbség pártárnya-
latai részéről Szilágyi Dezső, Irányi Dániel, Helfy 
Ignác (a szélsőbal két árnyalatának külön állása 
ezúttal tán először nyilatkozott hivatalos alakban) 
és Hoffmann  Pál (a párton kivüli párt részérő':) 
szólalt fel,  mely utóbbinak az a nyilatkozata, hogy 
dologi ellenzéket fog  képezni, de nem személyes 
ambícióknak szolgálni, még a többség padjain is 
helyeseltetett. A nyilatkozatok sora s a velük kap-
csolatban keletkezett kis vita elég komolyan és 
ünnepélyesen folyt  le. Az ellenzéki padokon még 
taps és pisszegés is volt, a mint hogy a színházi 
erkölcsök általában divatba jönek a képviselőház-
ban ; maholnap fütyülni  is fognak. 

A főrendiházban,  mely e kivételes alkalom-
mal sem tüntetett fel  a szokottnál tömöttebb pa-
dokat, a miniszterelnök ugyanazon beszédét mon-
dotta el. Itt az ellenzékek éleskedése helyett az 
elnök azon biztosítása fogadta  ,a kormányt, hogy 
az hazahas törekvéseinek támogatására az ország 
főrendei  körében számithat. 

Tisza beszédéből adjuk a következőket: 

Midőn, mint ő Felségének kinevezett kormá-
nya, a t. ház előtt megjelenünk, mindenekelőtt kö-
telességemnek ismerem, a kormányválság lefolyá-
sáról az előadottaknak némi kiegésztésével szol-
gálni. 

A válaszfelirati  vita befejezése  után ő I'elsé-
ge megbízván a kormány alakításával, — egyelőre 
felajánlottam  a kormány megalakításában való köz-
reműködésemet, a nélkül, hogy magamra nézve 
bármit is elvállaltam volna s ennek folytán  érint-
keztem a t. ház több tagjával, ezeknek tanácsait 
is kikérvén. Természetesen — és êzt félreértések 
elkerülése végett kívánom megjegyezni — nem 
érintkezhettem másokkal, mint azon többséghez 
tartozókkal, mely többség a ház 21-es bizottsága 
által készitett és a kormány által is elfogadott  vá-
laszfeliratot  elfogadta. 

Ezeknek előrebocsátása után kötelességemnek 
tartom teljesíteni azt, mit az ezen országgyűlést 
megnyitó legmagasabb trónbeszéd is kilátásba he-
lyezett : rámutatni azon főfontosságu  tárgyakra, a 
melyek a törvényhozás figyelmét  igénybe veendik. 
(Halljuk!) 

Első és legnagyobb feladat  lesz odatörekedni, 
hogy a keleti események által előidézett nehézsé-
gek és ujabb terhek dacára, államháztartásunk 
rendezésének úgyis nem könnyű munkája lehetet-
lenné ne legyen; vagyis törekedni oda, hogy a 
második kibocsátású kincstári utalványok bevál-
tása épen ugy, mint az egyéb szükségletek fede 
zése lehető legyen anélkül, hogy e miatt oly esz-
közökhöz kelljen nyúlni, melyek a percleges 
szükségen segítenek ugyan, - de az állam hitelét 
hosszabb időre megrontják. Reményünk van, hogy 
e/.cn Célt el fog  lehetni érni a magyar állam hite-
lének igénybe vételével önállóan, és remélem, hi-
szem, hogy ez irányban nemsokára konkrét tör-
vényjavaslatot leszünk képesek a t. ház elé terjesz-
teni. De tekintettel az 1867. évi törvényekre és a 

Gróf  Szapáry Gyula küszönetét fejezi  ki e 
barátságos igéretért s azon meggyőződésének köl-
csönöz szavakat, hogy egy ily elismert képességű 
s derék tisztikar támogatásával, biztosan sikerülni 
fog  neki, nehéz feladatának  megfelni  (Elénk él-
jenzés.) A miniszter erre egyenkint bemutatta ma-
gának a tisztikar tagjait. 

* A MAGYAR  delegáció összbizottsága valószí-
nűleg holnap, esetleg legkésőbben holnapután fogja 
tárgyalni a közös kormány azon előterjesztését, 
mely az okkupatió 1879-iki rendkívüli szükségletére 
vonatkozik. 

* A magyar kölcsönügy tárgyában, mint a 
„Presse" értesül, e hét folytán  újra megkezdetnek 
az értekezések s minden jel arra mutat, hogy most 
már végleges eredményre fognak  vezetni. 

A sz elrii pártbúi F r ő h l i c h Gustáv, H o -
ci o s s y Imre, H o r v á t Boldizsár, H o r v á t La-
jos, gróf  P é c h y Manó és W a li r m a n 11 Mór 
képviselő urak kiléptek. Kilépésük indoka, a mint 
ezt a párt elnökéhez intézett levelükben előadják, 
abban áll, hogy a kormány programmjában nem 
találnak biztosítékot arra, hogy a keleti politika 
nézeteiknek megfelelő  irányban fog  vezettetni, s 
ily fontos  kérdésben nem hajlandók meggyőződésü-
ket a pártfegyelemnek  alávetni. Kivülük,  még — a 
mint halljuk — a jelenleg távollevő Mihályi Péter 
szándékozik hasonló indokból kilépni. A kilépett 
kiváló képviselő urak nem csatlakoznak az ellenzé-
ki árnyalatok egyikéhez sem, sőt a „pártonkivüli 
körbe" sem szándékoznak belépni; hanem fenn  tart-
ják minden irányban akciójuk szabadságát. 
Nemkevésbé fontos  a Horvát Szlavonországgal kö-
tött pénzügyi egyezménynek egy ujabb időszakra 
megújítása, melynél mindkét félnek  ugy anyagi 
helyzete, m:nt méltányos igényei lesznek figyelem-
be veendők. 

Várna várát és városát, mint Parenzov vezér-
őrnagynak, az orosz éjszaki hadsereg táborkari fő-
nökének a szentpétervári „Golos" ban közzétett 
nyilatkozata jelenti, a török csapatok még októ-

. ber misodik felében  t e l j e s e n k i ü r í t e t t é k 
és most már a városban és annak körében egyet-
lenegy török katona sincs. A v á r a t a 33-ik orosz 
hadosztály és egy tüzérosztály tartja megszállva. 

1 Október közepe óta orosz közigazgatás áll fenn 
Várnában és ez idő óta Baumgarten kamarás, a 
kormányzóság (Szandság) és Várna város tényle-
ges igazgatója. 

Az afgán  harctérről Lahoreból táviiják: Hen-
' derson alezredest a 60-dik vadászezred második 
• zászlóaljával rövid csata után Dahunt bevette. Ste-

wart Donald tábornok Quettah-hadoszlopa Kelat 
Abdalaht és a Khodsa-szoros 7000 lábnyi magas'atát 
megszállotta. A kurum-hadoszlopról jelentik, hogy 

' Themwell tábornok dandárából a pandzsab ezredeic 
• és a hígyi skotok veszteségei nem c-.ak ilyek. Reid 

százados, ki Hazarclaraktnál megsebasült, újra részt 
[ vett a csatában és ismét magsebesült. Co'oden tá-
j bornok dandára már tulmjnt Kotulon. A bengá-

li lovasság sok foglyot  ejtett. — Sir brownj Sá-
! muel főhadoszlopa  ellentállás nélkül nyomul a Ka-
• bul-völgyben, két osztályban uyomul előre afo'yó 

kéc partján. A shukhaküelek éi malikok felkelése 
egészen el van nyomva, Tytlortábornok Charvenbe, 
15 angolmérföldnyire  Dzhellalagudtól érkezett. A 
inohmundok, kik Cavagnari vezénylete alatt egész 

• Dzsellalabadig tartottak k-imszemlét, azt jelentik, 
t hogy ezen város egészen ki van ürítve. A Khyber 
: szorosban Mac Pherson tábornok vette át a cja-
j patok feletti  parancsnokká rot.í Rawal Pináiban a 

vasúti állam'tsnál az angol éi ind'ai csapatok közt 
nagy összeütküzés volt, mily csak migasb rangú 

- tisztek közbelépése által csendesült le. 
Orosz forrásból  jeletik, hogy az afgán  főváros' 

t Kabul megerősítését két orosz mérnökkari tábor-
nok és 60 orosz tiszt vezeti. Orosz katonai körök-
ben ugy vannak mjggyöződve, hagy a : afgán  se-

? reg szándékosan vonul vissza, hogy mentül b ilj ibb 
csalja az angol hadakat, melyek okként mindig 
több-több erőt kénytelenek hátrahagyni összeköt-
tetéseik biztosítására. Az ország belsejében azt'in, 

" ugy remélik az oroszok, a minden oldalról előtörő 
afgán  hultömegok teljesen nug fogják  s immisitjni 

1- az angol sereget. 
A harctérről érkező tudósítások n xgyon ke-

véssé igazolják ez orosz ábrándokat. 

monarchia mind két állama törvényhozásának ha-
zafiságára  egészen — minden viszonyok között — 
a kombinációból kizártnak nem tekinthetem azt 
sem, hogy oly költségek, melyek a monarchia kö-
zös akciójának következményei,  a magyar-osztrák 
monarchia hitelének igénybe vételével fedeztes-
senek. 

Ezen égető és főfontosságu  kérdéseken kívül 
igen nagyszámú kérdés az a belkormányzat terén, 
a mely megoldásra vár. 

Első helyen áll a fontos  kérdések között a vé 
derőről szóló törvényjavaslatnak egy ujabb időszak-
ra megalkotása. E törvény megalkotásánál, hazánk 
és a magyar-osztrák monarchia biztosának szem-
pontjai egyfelől,  misfelöl  a pénzügyi helyzet igé-
nyei okvetlenül, komolyan fontolóra  veendők lesz-
nek.'Akár egyik, akár másik szempontnak mellőzé 
se bizonnyal megboszulná magát, és csak ha mind-
két szempont kellő figyelemre  méltattatik, fog  oly 
törvény alkottatni, mely ugy Magyarorsz. és a mo-
narchia jóllétének, mint a trón dicsőségének elő-
mozditója lehet. 

Ezen felsorolt  kérdések mellett lehetetlen 
még csak elmondani is mindazon nagyfontosságú 
kérdéseket, melyeknek mielőbbi elintézése hazánk 
érdekében van. 

Ott van az igazságügy terén a teendőknek 
egész halmaza. 

A mult országgyűlés alatt megalkotott tör-
vénykönyv  az életbeléptetési törvényre, a rendőri 
kihágásokról szóló törvényre, a büntető eljárásról 
szóló törvényre vár, hogy a reményeknek, melyek 
hozzá kötve vannak, megfelelhessen. 

E mellett a perrendtartás javítása, egy a kor 
igényeinek megfelelő  csődtörvény alkotása hason-
lag égető szükség. 

Több, számos törvény van még az igazságügy 
terén, és mindezekhez hozzájárul a magánjogi tör-
vénykönyv  elkészítésének teljes szorgalomnál 
való haladéktalan folytatása. 

A közigazgatás terén a többi bár fontos,  de 
mégis csekélyebb kérdéseken felül  kiemelkedik a 
legfőbb  közigazgatási biróság szervezésének min-
den oldalról sürgetett kérdése. (Helyeslés jobb-

J felöl.) 
Régen érzett szükség kielégítésére van hivat-

va a katona beszállásolásról szóló törvénynek meg-
alkotása. (Helyeslés jobbfelől.) 

E mellett — nem említve egyebet — a me-
c gyék háztartásának végleges rendezése épen ugy, 
1 mint a honosítási törvény megalkotása az eluta-
z sithatlan szükség követelményeivel  lépnek föl. 

Mindenfelől  méltán sürgetik a háború idején 
teendő természetbeli szolgálmányoknak törvény által 
szabályozását, és a háború esetén szükségesekké 

c válható rendkívüli intézkedések törvény által meg-
' állapítása, sem halasztható hosszabb id-iig. 

A közlekedés terén a közmunkatörvény meg-
1 alkotása, a vasúti hálózat célszerűbb csoportosi-
• tása iránti intézkedések és keleti össeköttetéseink 

biztosítása aíok, melyek lehető gyors elintézési 
> igényelnek. Közgazdíszati szempontból pedig az 

erdő-és bányatörvény megalkotása és a külfölddé' 
í való viszonyainknak,  érdekinknek megfelelő  sza 

bályozása azok, melyeknek első sorban kell törek 
1 véseink tárgyát képezniök. 

Közművelődési érdekeink előmozdítása s z 
közoktatás terén részint a miglevő törvények mi 
dositása, részint ujak alkotása hasonlag kell hogj 

s igénybe vegyo a törvényhozás figyelmét. 

* Ur. Szn-jilry Gyula pénzügyminiszter dec 
9-én 12 órakor fogadea  a pénzügyniniszterium tisz 
ti karát összkihalljatáson. Madarassy Pál állam 
titkár, tiszttársai nevében nehiny melegszóval üd 
vüzlé, őt a tisztikar őszinte támogatása s ügybuz 

1 g i lmi f>tót  b ' . íjvt/'n. 


