
változnék, s az ajtó nyitva maradna arra, hogy ha. az 
események fordulatai  ama bizonyos „osztozkodni vágyé 
befolyások"  malmára találnák a vizet hajtani, nemze-
tünk egy reggel arra ébredjen fel,  hogy a monarchia 
érdekei érvényesítésének cimén oly dolgok történték, 
melyektől a nemzet mint kárhozattól irtózik. 

Nem könyv nélkül beszélek, Nem szándékom 
principialis fejtegetésekbe  bocsátkozni. Nem akarok 
saját történelmünk annyi szomorú lapjaira, nem Polig-
nac, Mac-Mahon sok példáira hivatkozni, annak illus-
trátiója végett, hogy nem volt a nincs istentelenség, 
melynek elkövetésénél a hatalommal való visszaélés 
nem az ország érdekeire hivatkozott volna; hanem 
mert orosz terjeszkedés veszélyével állunk szemben, 
kérem t. képviselő urat, méltóztassék a történelem 
azon lapjait felütni,  melyeken meg vagyon irva, hogy 
miként szokta a bécsi kabinet a monarchia érdekei-
nek érvényesítését érteni szemben az orosz terjeszke-
dési politikával ? Ez annyira actualitási érdekkel bir, 
hogy szinte borzadok a mint rá gondolok, 

A ki e lapokat felüti,  meg fog  győződni, miként 
a bécsi cabinet a monarchia érdekeinek érvényesítését 
soha sem értette akként, hogy az orosz terjeszkedést 
nem kell megengedni, hanem mindig akként értette, 
hogy ha az orosz rabol, ; ha 
az orosz terjeszkedik, terjeszkedjék Ausztria is. 

Ekként értette Lengyelország felosztásánál,  ek-
ként mindig, kivétel nélkül mindig az egész múltban, 
szemben az orosz terjeszkedési politikával. 

Irtózatos „mementó" ez 1 
S ezt az „egyensúly helyreállítása,, politikájának 

nevezik I 
Es mit felelt  ez irtózatos politikára a történelem? 

Moralitásra, becsületességre — mely végre is mindig 
a legjobb politika — már nem is utalok. — Ez a 
diplomatia szótárából rég kitörültetett. — Tényekre 
utalok. 

E politika mellett az orosz hatalom világveszé-
lyes arányokra duzzadt. E politikának következése a 
mai háború is. Ennek következése az, hogy az orosz 
a török „Bzláv ügygyei" magának a magyar és osztrák 
„szláv ügyhöz" utat egyenget. 

Ellenben az az osztozkodási -politika az osztrák 
uralmat a zsugorodástól nem mentette npeg. 

Az orosz nőtt, az osztrák fogyott. 
Hát még ha most is e kárhozatos expedienshez 

nyúlna a bécsi kabinet. ? ! 
A múltban ez a politika borotvát adott az orosz 

kezébe, most a borotvát torkára vinné Magyarország-
nak is, Ausztriának is. 

„Duo.cum faciunt  idem, non est idem. 
A mit az orosz rabolna a töröktől, a mely tért 

az orosz befolyás  nyerne az Al-Duna mindkét partján, 
s a balkáni félszigeten,  az neki hatalmi gyarapodás, 
erőnövekedés volna; s az ekként gyarapitott befolyás, 
mint mágnes a vasra, ugy hatna az osztrák birodalom 
és a magyar korona szlávjaira. A mi szlávot az orosz 
fogna,  azt vinné ki. 

De a mit az orosz útonálló árnyékában a bécsi 
cabinet elvenne a monarchia biztonságára annyira 
szükséges török birodalomtól, az nekünk a Ausztriának 
gyöngeséget s eventualiB halált hozna, mert megszapo-
rítaná kívülről, forrásba  hozná belől a már is forrongó 
dissolvens elemeket. — A mi Bzlávot a bécsi cabinet 
fogna,  az őtet vinné. 

Es a kimaradhatlan végeredmény! — A talio 
büntetése. — Ha most Szentpétervár és Bécs a török 
birodalom szétszaggatott romjain megosztozkodnának ; 
nem telnék bele 25 év, hogy orosz, poroBz, olasz Ausz-
trián és Magyarországon osztozkodnának ; juttatva a 
prédából az orosz fensőség  árán az oláhnak is. — 
Oly igaz, mint a hogy isten él. 

No hiszen nekem teljességgel nem hivatásom 
Ausztria szétbomlása felett  aggódni — hogy helyébe 
szabad nemzetek lépnek — de igen is hivatásomnak 
tartom aggódni az oly felbomlás  felett,  mely az orosz 
hatalmat s befolyást  tezjesztené. Annyira hivatásomnak 
tartom, hogy ha hazánkat s Ausztriát semmi máB ka-
pocs nem kötné is össze, mint a jó szomszédság viszo-
nya; s Ausztriát az orosz fenyegetné,  szintoly elha-
tározással mondhatnám nemzetemnek : védjed osztrák 
szomszédodat utolsó csepp véredig az orosz ellen ; 
mint a miként most mondom: védjed török szomszé-
dodat utolsó csepp vérig az orosz ellen. 

Az uralkodóház pedig vessen számot történelmi 
logikájával. Elkövetkezhetik az idő — el fog  következni 
— midőn német tartományai — — 
Bizony bizony mondom: Buda várának királyi széke 
dicső egy szék. — Jó lesz arról gondoskodni, hogy 
ennek sem épségét, sem ezredéves történelmi typusát 
az orosz szörny sem Boa-Constrictor, sem száz karú 
polyp alakjában ne fenyegethesse.  — Itt van az idő, 
itt az alkalom e gondoskodásra : amott az élet-halál 
harcot oly dicsőségesen vivó török oroszlán oldala 
mellett. Ne szalaszszák el ez alkalmat! „Sero medicina 
paratur — Mene I Mene ! Thekel I Upharain !" 

En nem mondom, hogy a magyar kormány az 
osztozkodási hajlamoknak már megadta magit. — 
Csak azt mondom, ez sincs kizárva „keretéből". — 
E& a lidérc ül agyán, mellén karján. Rázza le a li-
dércet. Tegye szabaddá kezét a nemzet élére állani. 
Dicsőséges egy állás ez. Egy nemzet hálája jár vele. 
— Egy n e m z e t átka, hanem teszi. — Ily nagy-
szerű körülmények közt nagyon kÍBBzertl ambitió volna 
azt tUzni ki célul, hogy egy ügyesen összekerekitett 
írázia „tudomásul vétele" által magának pártja által 
bizalmat szavaztasson. — Excelsior I Tegye, hogy az 
összes nemzet bizalma vegye körül. — Megteheti. — 
Fogja fel  az irányt, melyet az összes nemzet kije-
lölt. Hiszen nem jő magával ellentétbe, azt mondá, 
hogy keze szabad. 

A nemzet képviselőinek pedig azt szeretném 

, távol magányomból kiáltani : A haza veszélyben van 1 
melyhez hasonlóan, tekintve a helyrehozhatlan követ-

•gezéBeket, még soha sem volt Hát ne legyen a „Haza" 
pártkérdés köztetek atyámfiai.  — Lebegjen felettetek 
a kölcsönös engesztelődés angyala, a mint kart karba 
öltetek a'Haza oltára körül. — Nem arra kérlek én, 
hogy buktassátok, meg a kormányt, hanem arra kérlek, 
tegyétek oly helyzetbe, miszerint megértse, bogy ál-
lásának biztosítása a nemzet világosan kifejezett  aka-
ratának teljesítésétől függ.  — Szerbia készülődései 
megadták erre az alkalmat, mely még a diplomatikai 
tekinteteknek is megfelel;  ne legyen ez alkalom el-
szalasztva. 

A nemzet akaratának teljesítése a legtisztább 
loyalitás is. Ezt én mondom, a ki nem tágít. Es nem 
sajnálom, hogy mondanom kell. En nem szeretem az 
osztrák Bast „hazánkban", de azt nem akarom, hogy e 
sast az orosz égesse, el ; attól pedig borzadok, hogy 
hazíám legyen a máglya, melyen a sas elégettetik. 

Nagyon öreg ember vagyok. Rég túlléptem a 
vonalt, melyet az irás az emberéletnek határául jelölt. 
Ki tudja, nem utolsó szavam-e ez ? Hadd nc legyen 
a pusztában kiáltónak szava I 

Fogadja képviselő ur, s adja át az én kedves jó 
Ceglédemnek szíves üdvözletemet. 

Kossuth Lajos. 

* Bécsből irják, hogy az olasz követségi titkárnál 
bázmotozás történt. Az olasz követség tiltakozása fi-
gyelmen kívül hagyatott. Nacbtnebelnek az Uchatius-
ágyu titkára vonatkozó több irata koboztatott el. 
Ezenkívül az olasz követségi titkárnál több osztrák 
erőd leírása is találtatott az azokkal járó térképekkel 
és rajzokkal egyetemben. Az olasz kormány magatar-
tása e fölfedezéssel  szemben ismeretlen. Az ola=z kö-
vetségi titkár megszökéie ellen intézkedések tétettek. 

* Milán szárnysegéde szept. 11. Bécsbeérkezett 
Milán kardjának kiváltása végett, melylyel a háborúba 
megyen. Némelyek nagy fontosságú  politikai küldetést 
tulajdonítanak neki s azt hiszik, hogy Ausztria-Ma-
gyarország szíves elnézését kívánja kieszközölni Szerbia 
függetlenségi  nyilatkozata iránt, melyet legott ki-
mondanak. 

* Az Uchatius-ágyu titka az,olaBZ követség titkár-
tól elmotozott iratokban teljesen el van árulva. 

* Királyunk Kassán ivott Sándor cár barátja és 
szövetségese egészségére s játszották rá az orosz nép-
hymnust. (Táviratunk ellenkezőt mond. Egy uralkodó, 
kit népe imád, ki iránt határtalan tisztelettel viseltetik 
— nem üthette ily nyilatkozattal hü magyar népét 
arcul Szerk.) 

A honvédség KaBBán kitüntette magát. 

A harctérről. 
A bécsi ottomán császári követséghez az utolsó 

percig nem érkezett oly sürgöny, mely Plevna elestét 
jelezte volna ; megerősítésre talált az, hogy a muszkák 
nincsenek ott fölényben. 

Nándorfehérvárról  távirják a „P. C." nek : Az 
angol konzult kivéve egy külföldi  képviselő sem szó-
lalt fel  Szerbia hadikészületei miatt. — Nischből a 
szerb határ felé  török csapatok közeledtét jelzik. — 
A topschundi táborban lévő csapatok elindulását a ha-
tár felé  elhalasztották. 

A „P. C."-nek távirják ll-én reggelről Buku-
restből : Ez óráig sincs még megerősítve, hogy a 
muszka-román hadsereg elfoglalta  volna Plevnát. — 
Slotozia és Ruscsuk között heves ágyúzás foly,  mely-
ben egy török monitor is részt vesz, mely Gyurgyevó 
előtt foglalt  álláspontot. A monitor Gyurgyevot 1 és 
fél  óráig ágyúzta ós borzasztó károkat okozott. 

Egy bukurestí jelentós szerint a muszka főbadi-
i szálláson meg vannak győződve, hogy a cár egy ujabb 
vereség után le fog  köszönni. Ténynek mondják kü-
lönben azt is, hogy a cár Vilmos császárhoz intézett 
levelében is kifejezte  e szándékát. A cár oly ideges, 
hogy környezete a legrosszabbtól tart. 

Niksics vára szombaton kapitulált. — A török 
határszéli csapatok parancsot kaptak, azon esetbej, 
ha Szerbia a háborúban részt kívánna venni, Szerbiába 
való azonnali betörésre. 

Blum pasa, Mehemed Ali táborkari főnöke  ll-én 
Konstantinápolyba ment. A muszkák döntő veresége 
esetére a béketeltételeket hozza meg zsebében a török 
főhadiszállásra. 

Novibazárból a török csapatok Kis-Zvornikba 
rendeltettek a rác határra, hol egy hadtest vonatik 
össze a rácok ellen. 

Minden hir, hogy a románok vagy oroszok vala-
mely török posíciót elfoglaltak  volna, alaptalan Plev-
nánál öt nap óta foly  a harc, háromszáz orosz-román 
ágyú folytatja  a tüzelést. — Az eredmény még isme-
retlen. 

Török monitor lövi Gyurgyevot s abban sok 
kárt tett. 

A turnu szeverini praefekt  értesíttetett, hogy öt-
venezer muszka lép szerb területre. 

Az edinburgi herceget elhívták Athénből, mert 
az angol befolyás  dacára Görögország a háborúba 
megy . 

H&romszékmegye rendkiviili évne-
gyedes gyülóse Sepsi-Szentgyörgyön 

szeptember 12., 13. napjain. 
Főispán ő méltósága a gylilésben megjelenvén, 

elnöki székét éljenzések között foglalja  el, megnyitó 
beszédében felfejti,  hogy e gyűlés öszehivását a 
legtöbb adót fizetők  névsorának megállapítása, a bi-
zottmány! tagok megválasztása és a választási elnökök 

kiküldése tette szükségessé. Elnök főispán  ur előpataki 
fürdőorvos  Schwarz Zsigmondot tiszteletbeli főorvossá, 
végzott jogász Cseh Emilt tiszteletbeli aljegyzővé ne-
vezvén ki, kinevezettek — a gyűlés a kinevezést öröm-
mel fogadván  — a szabályszerű esküt letették. 

Alispán Forró Ferenc a megye állapotáról s a 
mult gyűlés óta ejőfordult  nevezetesebb mozzanatokról 
következő jelentését olvasta fel: 

Tek. törvényhatósági közgyűlés! 
Ezen rendkívüli közgyűléshez a t. közgyűlésnek 

ide vonatkozó határozatára van szerencsém jelentése-
met teljes tisztelettel az alábbiakban megtenni, előre 
bocsátom azonban, bogy a tanácskozás alá kerülendő 
tárgyak sokféleségéhez  mérten azt annyival rövidebben 
(ehetem, mivel a mult gyűlés óta lejárt időszak alatt 
nevezetes mozzanatokat alig említhetnék. Ennél fogva 
az egész megyét általánosan érdeklőket kell első sor 
ban megemlítenem. 

Jelentem tehát, hogy a megye területén az egész-
ségügy valamint az emberek, ugy a hasznos házi álla-
tok között általánosan kielégítő, eltekintve azon szór-
ványosan még mindig mutatkozó betegségtől, mely 
N-Borosnyón toroklob cim alatt mutatkozik, hol julius 
óta 69 beteg közül meghalt 16, meggyógyult 45, or-
vosi kezelés alatt maradott 8. El kell tekinteni a Lem-
hényben és Nyén községében uralkodott vérhaB beteg-
ségtől is, minthogy mind ott, mind pedig itt e beteg-
ség szünőfélben  van s jelenlenleg az elsőben 78 beteg 
közül gyógyult 37, elhalt 23, gyógykezelés alatt van 
18, az utóbbiban pedig hivatalosan bejelentve beteg 
volt 50, meggyógyult 15, meghalt 22, jelenleg beteg 
10.- A szükséges orvosi utánlátás mindenütt megtör-
tént B az orvosi intézkedések részint a főorvos,  részint 
a járási orvosok közbenjárásával egyáltalán foganato 
sittattak. 

A lóállományt Kováaznán a hagymáz betegség 
lepte meg; a közigazgatási bizottság e tekintetben ha-
tá-osan intézkedvén) a közlekedés megszüntetését ren-
delte el. 

Termésünk se őszi, Be tavaszi gabonában nem 
felelt  meg a várakozásnak s bár e megye némely 
helységében meglehetős dúsan termett a buza, azon-
ban a rozs még azokban is gyér volt; ahol pedig a 
juliusban viharzott jég átvonult, ott a tavaszgabonák 
általában, az ősziek" pedig nagyobb részben elpusztul-
tak. Sajnos jelenség különösen akkor, mikor a mult 
évi hideg és sok eső által előidézett terményszükség 
csak a jelen évi aratás eredménye által lett volna pótol-
ható. 

Utaink, melyeket az illető községek által kihor 
dott kavics sok helyen nem mondom járhatlanná, de 
bizonyosan olyanná tett, melyek csakis az őszi utcsi-
nálás által javíthatók ki — minden hivatalosan tett 
sokszöri intézkedések dacára se olyanok, mint milye-
neknek lenni kellene, reménylem azonban, hogy a me-
zei munka bevgeztével megkezdendő útjavítás a most 
darabosan odahordott s nagyréBzben töretlen kavicB 
elfedésével  teljesíeg helyrehozhatók lösznek, tartóssá-
guk pedig épen a kemény talaj által lesz biztosítva. 

A Nyéntől Kraszna és KiB-Borosnyóról szinte 
Kraszna a Bodzavám felé  vezető utak .munkálata az 
aratási idő alatt szünetelvén, ezen hónapban folyamat-
ba indul. A K.-Vásárhely-büdösi útvonal építése most 
van folyamatban. 

Élőpatak és Arapatak, valamint Imecsfalva  közti 
elromlott hidak újra építése árcsökkenés utján bizto-
sítva van s még november haváig elkészüleudnek. 
Egerpatak alatt a Kovászna vizén levő nagyobb hid 
helyreállítását 200 frt  reáfizeíéssel  Egerpatak községe 
fogja  eszközölni. 

Ezt azon hozzáadással közlöm, hogy segélyezésre 
Bita községe is fel  fog  általam szólittatni. 

Kórházi ápolási nap julius és augusztus havában 
1563 volt ; ápoltatott összesen 75 személy férfi  48, nő 
27, gyógyult férfi  26, nő 8, meghalt 2 férfi,  gyógyulat-
lanul elbocsáttatott 1 nő, jelenleg ápolás alatt van 13 
férfi,  14 nő. 

A megyei kórház épületén több helyen a cserép -
födél  kiigazítást kivánván, a kórházi bizottmány azt 
nem halaszthatónak jelezte és kiigazítását jegyzőköny-
vileg kimondotta s megbízta a kórházgondnokot és 
bizottmányi tag Antal Zsigmond urat a továbbiak el 
iütézésével Lesznek még javitni valók, mert a kerí-
tés is gyenge, de ez a jövő évi költségelőirányzatnak 
megtehetéseig függőben  maradott, ugy is nem lévén 
még moBt okvetlen szükséges. Benn a szobák kellő-
leg meszelve és tisztán tartva, a betegek öltözete és 
ágyneműje, valamint a felvigyázat  és élelmezés igen 
kielégítő. 

Tüzeset volt 7. 
Útlevél a lejárt két hóban a főméltóságu  belügy-

minisztérium által idevaló lakosoknak kiadatott egy 
évi tartamra 111 darab, váróban van a megtörtént fel-
terjesztés eredményeként 190, általam 15 napra kiál-
líttatott összesen 118 db. 

Kebli pénztárunk rendben van, még pedig a kö-
vetkező pé izösszegekkel: Készpénz a pénztárban 3497 
frt  22'/, krt, úrbéri kötvényekben 151596 frt  41 kr, 
a takarékpénztárban, melynek betéti könyvei a pénz-
tárban állanak, van 16663 frt  23 kr, a bárom összeg 
együtt 171756 frt  861 /, kr. 

Építkezés történt az iskolai alapból fedezve  a 
baróthi felső  népiskola helyiségében, továbbá a megye-
ház tanácskozó termében, hol annak elővétele igen 
égető szükség volt. Ez most van munka alatt; a költ-
séget az épület fentartására  irányzott évi átalány hor-
dozandja. 

Ha még megemlítem, bogy a közbátorság meg-
zavarva nem lett és hogy az elhiresedett Deánu rabló-
vezérre vonatkozólag ezen törvényhatóság kebelében 
ÍB hírre kapott állitások a szigorúan eszközölt hivata-


