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Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer :

liiír,

szerdán és szombaton
Előfizetési feltételek:

résc't

illetS közlemények
küldendők.

Kiadó-hivatal:
Pollák Már könyvnyomdája, hová a hirdetések én
•lőfizetési pénzek bérmenteien intézendSk.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat] lap,
a háromszéki „ H á z i i p a r - e g y l e t "
és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye.

A hős oroszlán megadta magát. i sában

helyben házhoihordva vagy
vidékre postán küldve:
Egész év . . 6 ft. — kr.
Fél év . . . . 3 ft. — kr.
Negyed év . . 1 ft. 80 kr-

Hirdetmények dija:
3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.

Nyilttér sora 15 kr.

osztoztak: ha kevésbé volnának a m a- szágnak kizárólag mérvadó állást vindikált volna. A
politikai fejtegetésekre áttérve, gróf Andrássy azzal, a
(—) Mult számunk táviratát lapunk bezárta g y a r nemzet életével, érdekeivel összefűzve, mit gróf Széchen a múltra tett visszatekintéseiben a
talán
menthető
volna
eljárásuk.
De
igy,
a
maszerződések tekintélyének megingatásáról mondott, telután vettük. Alig akartunk hitelt adni a megdöbbentő hirnek, hogy Plevna elesett s órosz-ro- gyar nemzet elleni tüntetés is volt az egyszers jes egyetértését fejezi Vi. A szerződések alkotásakor
mind.
Ezt
pedig
sem
helyeselni,
sem
elfogadni
1856-ban azon nézet uralgott, hogy egy hatalom befomán kézbe került. Ma már a bukuresti tudólyása helyére az összes, Európa tétessék : hogy e tö.sitások egymást váltják fel ; ezek között min- nem fogjuk soha.
siker kisérte-e, annak az igen tisztelt előtte
Brassó vá«os románsága magyar ellenes ér- rekvést
denik egyhangúlag elismeri Ozmán pasa és a
szóló mint diplomata, kötelességének őszinte és felviplevnai török hadsereg bámulatos vitézségét El- zelmeit ezzel oly alakban mutatá fel, melylyel lágosodott teljesítésében tanuja volt.
Világosj hogy Európában a szerződéseken kivül
ismeri azon hősies, elszánt, halált megvető bá- kárhoztatásunkra, s a magyar nemzet megróvó
még egy tényező dönt: a hatalom, s a szerződések
torságot, melylyel a török hadsereg a végső Ítéletére méltáu tevé magát érdemessé.
Nem hallották-e a brassói románok azon érvénye csak ugy biztosított, ha azokat a kellő nyomaórákban is oly lélekenielöen küzdött. De végre
tékkal védelmezik. Mint lelkiismeretes miniszternek
is esnie kellett a mindenkitől elhagyatott, magára borzasztó hirt Bukurestből, hogy ott a román nem- tehát arról kellett gondoskodnia, hogy ne hiányozzék
zet
bőszültsége
annyira
ment
a
magyarok
ellen
hagyott vitéz seregnek ! Nem orosz hadi taktika,
a saját hatalom és azon erő, mely a barátságos hatalnem ügyesen vezetett strategikus müveletek jut- hogy ott lakó testvéreink ellen a legvérengzőbb makhoz való jó viszonyban rejlik.
ténylegességtől
csak
a
consulatus
közbejárása
Ehelyütt gróf Andrássy, hir szerint a hármas
taták orosz kézbe Plevnát, hanem ennél sokkal
hatalmasabb ellenségnek, sokkal irtóztatóbb legy- akadályozta meg őkef. Bizonyára értesültek ők szövetségről szólt s ezen megjegyzéssel : „Ez már a
nyilvánosság elé tartozik 1" igy folytatá : A monarchia
vereknek kellett meghajolni : — a z é h s é g - erről.
szabadon rendelkezik sorsa felett ; nincs hatatom EuDe ugyanakkor nem vették fontolóra, hogy rópában, mely nagyobb biztonsággal számithatna arra,
n e k.
A körülzárolt hadsereg mikor már lovait helytelen muszkabarát tüntetéseikkel tápot szol- hogy igazságos és méltányos érdekei érvényesülni
is felemésztette, mikor már az éhség borzasztó- gáltatnak a romániai magyarság ellen fel-fel fognak.
'Vannak hatalmak, melyek ezt talán ugyanazon
bőszültségnek.
ságában tetőpontra hágott : kénytelen volt ki- lobbanó
1
Vagy talán ezt is meggondolták ő k ! . . . mérvben tehetik, de nagyobbal egyik sem. Gróf Szétörni, Az utolsó redoutte előtt azonban meghajchénnek a román szerződést illető néhány megjegyLegyen elég. Brassó város románsága fel zése alkalmából gróf Andrássy felolvasott néhány bilott. a török félhold ; a hős Ozmán megsebesült,
zalmas sürgönyt, melyek a vörös könyvben nem fogkihullott kezéből a kard s m e g a d t a m a g á ti jegyzésünkre méltóan viselte magát.
nak megjelenni. E sürgönyökben gróf Andrássy haták egyelemre.
rozottan tiltakozik az ellen, hogy a keresztyén népek
* A kiegyezési provizóriumról szóló törvényja a keleten jövendőben is azon előítéletben maradjanak,
A plevnai félhold helyett, mely az igazság
és népjog jelvényéül csillogott, most ott lobog vaslatot a képviselőház pénzügyi bizottsága e hó 10- mintha Ausztria-Magyarországnak nem volna szive e
a zsarnokság félelmetes zászlója, s/.omoru saty- én tárgyalta le. Helfi, Zsedényi, Horváth L. Schwarz népek jóléte éa békés fejlődése iránt s mintha a mi
és Tisza hozzászólásai után a tárgyalás megkezdetett
rája gyanánt a hazaszeretet és szabadság esz- s a bizottság ezután a vámszövetségi provizoriumot 8 érdekünk azt követelné, hogy Törökország ugyanazon
állapotban változatlanul tartas^
fenn, a melyen a
méjének !
hónapban állapitá meg s egy uj kikezdésben kimondja, mozgalom előtt volt.
A legvitézebb vezér átadá kardját a leggyá- hogy a vámkezelési költségek általánosításáról szóló
„Nekem, úgymond gróf Andrássy tovább — be1869. H. t. c. hatálya szintén márc. végéig hosszabvább ellenségnek !
bittatik meg. A külföldi iítere.U. szerződésekre nézve vallom, hiányzik a bátorság azon vállalkozáshoz, hogy
A megfagyott és kiéheztetett szerencsétlen 6 hó tartatott meg. Miután Helfi a javaslat ellenében ily értelemben a törökországi statusquoirt helyttálljak.
• A helytállás" alatt t. i. nem szavakat, hanem tényehadsereg még bukásában is bámulatra méltó.
külön véleményt jelentett be, az ülés befejeztetett.
ket értek s itt magamtól azt kellett kérdeznem, bogy
Ozmán neve ragyogni fog a történelem lapa monarchia hatalmát szabad-e nekem felhasználnom
jain örökké!
Ausztria-Magyarország keleti po- oly célért, melynek jogosultsága éa kivihetőségében —
Mi sors vár ezután a török nemzetre ? Lesz-e
ezt bátran állítom — Európa egy államférfia sem hisz,
litikája.
elhagyatottságában barátja, ki megoltalmazza ?
a török államférfiak sem." (Mozgás.)
A miniszter ezután fölemlíti a mozgalom jelenséEurópa tétlenül fogja-e nózni a zsarnokság duló — A n d r á s s y b e s z é d e a magy. d e 1 e g á t i ó
geit, melyek évek óta mutatkoztak s mely jelenségek
külügyi bizottságában. —
fegyverei pusztításait a szabadság és igazság
azt
bizonyítják,
hogy ama mozgalom a levegőben, a
A magyar dolegátió külügyi bizottságának 10-iki
felett ? Ki tudaá azt előre megmondani!
viszonyokban volt; ezért a vörös könyv évekre fog
Nekünk ezúttal szomorú osztályrészünkül ülésén gróf Andrássy az európai helyzetről és a kor- viszonyulni s oly epizódokat fog tartalmazni, melyek
jutott a derék nemzet sorsa felett fájó részvéttel mány politikájáról több nyilatkozatot tett gr. Széchen olyan viszonyokat világitnik meg, a melyekről maga
Antal fejtegetései kapcsán, ki a keleti kérdés phasisait a szultán megengedte, bogy radikális javitást igényelelmélkedni.
chronologiai sorrendben érintette.
nek ; azokból ki fog tűnni az is, hogy mi a lehetőleg
A piros vér kihullott s a Balkán hősei köSzéchen Antal gróf azt lajtegeté, hogy elégséges minden beavatkozástól tartózkodtunk s hogy magatarzös s í r b a n n y u g o s z n a k. De az eszme; hivatalos adatok híján azon közzétett tényeket kell he- tásunkat török részről mily köszönettel ismerték el.
az igazság eszméje élni fog. Es az igazság kö- Jye8ekül elfogadnia, melyeket nem cáfoltak meg és Gróf Andrássy megcáfolta továbbá a Magyarországon
felmerülő tévhitet, hogy mi valamely hatalom nyomása
vetkezetes marad. Előbb-utóbb visszaköveteli az melyeket Andrássy ma sem cáfol meg.
Erre Andrássy azt feleié, hogy a közvéleményben alatt járunk el.
elfoglalt tért. Allah" népe hős és dicső nemzet; "
semmi sem okozott nagyobb zavart, mint azon hit,
Volt egy tüneményszerű férfiú, ki azt állitá, hogy
fegyverei még élesek, karjai elég erősek, hogy hogy az ő politikája az úgynevezett félhivatalos lapokélete feletti reményünket egészen fel ne adjuk. ban jelezve van. Ha egy ilyen lap ma ezt, holnap azt az ő megegyezése nélkül Európában egy ágyút sem
süthetnek
el; e férfiú is csak e nyilatkozatig jutott
A veszteség bár egészen váratlanul nem tudja meg, ma ilyen, holnap amolyan hangon ir, mind- annak keresztülvitelére már nem volt ereje.
lepett meg, mégis oly megrendítő, hogy a fáj- járt ingadozást jeleznek a kormány politikájában.
Mi sem akadályozhatjuk meg, bogy Európában
Ezen felfogással szemben ki kell mondania, hogy
dalom e percben összeszorítja szivünket.
ő nem ismer el félhivatalosnak egy lapot sem, kivéve lőjjenek s nem is teszünk kísérletet arra, hogy egyIgy kellett-e a gyávaságnak diadalmaskod- a „Wiener Abendpost a -ot azon cikkekben, melyek ha- magunk döntsük el a világrész sorsát. Európában ninfjs
nia a bátorság felett? . .
tározott felhatalmazásra hivatkoznak; vannak lapok, hatalom, mely a másik hatalom nélkül valamit megteSzivünk összeszorul a fájdalom miatt. Lel- melyek — hálával ismeri el — a kormáoyt szívesen hetne és keresztülvihetne , de épen ugy nincs hatalom,
künk óhajtása a derék török nemzetért imába támogatják és közleményeinek meggyőződésből tért mely nélkülünk a keleti ügyek szabályozásához hozzá
adnak, de ezen lapok irányáért ő nem állhat jót, kü- foghatna.
olvad össze. . .
Ma a mi földrajzi, katonai és politikai helyzetünk
lönben a külügyi hivatalban kellene azokat szerkeszImádkozzunk ! . . .
tenie; nincs is neki ideje minden helytelen közleményt olyan, hogy azt mondhatjuk : „mi az európai érdekemegcáfolni, bele kell abba nyugodnia, ha világos, kö- keket Európával való egyetértésbea fogjuk megvédeni,
Bukurest a plevnai kapjtulació hirére vilá- vetkezetes politikáját következetlennek tüntetik fel, ha de a magunk érdekeiért magunk fogunk helytt állani."
Gróf Széchen azon kérdésére, hogy a mi érdegított Utcáit lelkesült tömegek örömrivalgásai oly nyilatkozatokat tulajdonítanak neki, melyeket ő
sohasem tett. Példaképen felhozza Aadrássy, hogy ő
tölték be. A házak fellobogózva, a főtérek ro- Angolország hozzájárulását a berlini emlékirathoz — keink védelmére, az anyagi hatalmon kivül, a miniszmán nemzeti jelvényekkel ékitve hirdeték a ro- soha sem helyezte biztos kilátásba, miként Széchen ter mily biztosítékokat hisz birni, a miniszter megnyugvással utal a két parlamentben történt interpelláváli ; ő csak reményt fejezett ki, melyre Angolország ciókra adott válaszokra. Ezen válaszokban hangsúlyozmán nemzet örömét Plevna elfoglalása lelett.
nyilatkozatai
még
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Nekünk ehez semmi szavunk nem lehet.
tátott a nyíltság, meiylyel a mi érdekeinket minden
mondta Teuschel delegátusnak : ne kézdezzék tőle, irányban határozottan s világosan megjelöltük ; ez vaEzt mi is igen természetesnek találhatjuk.
hogy a békét fenn lehet-e tartani, mert őt vagy arra lóban minden irányban megtörtént s uem uraloghat
De hát Brassó ?
kényszeritik, hogy az „igen" szóval magát lekösse,
Szv'iad volt-e Brassó város román polgá- vagy a „nem" szóval a monarchia ós Európa hitelvi- semmi kétely azon pontok felett, melyek által érdekeink körét megérintve tartjuk. Ha e pontokat nem hozrainak ugyanakkor oly kihívó alakban tüntetni? szonyait válságnak tegye ki.
ta nyilvánosságra, ezt azon meggyőződése folytán nem
Azon világitás, lövöldözés s utcai kurjongatás
E nyilt válasz nem menté fel őt attól, hogy azon tette, hogy a diseret eljárás mellett érdekeink megóvása
indokolté a muszka győzelemmel? Lehet-e egy szemrehányással ne illessék, miszerint csalódott, mert könnyebben érhető el.
Vannak különböző utak. Parisban az érdekek
nemzet testében oly rész, mely az egész fájdal- a béke fentartáaát helyezte kilátásba. (Elénk* hely esi.)
ma felett győzelmi ünnepet ülhessen ? Miuő fel- Épugy csak e napokban az osztrák delegátió egy tisz- kérdése, a kamrák 8 a nép zajos helyeslése és a város
telt tagjával (Sturmwal) szemben tett azon nyilatkoza- kivilágítása mellett tétetett közzé; a vé^ ismeretes. A
logása ez a polgári kötelességeknek ?
tát, hogy a mi helyzetünk a keleten sem katonailag, másik ut abban áll, hogy az érdekek megjolöltesaeujk
Román testvéreik győzelme felett trium- sem földrajzilag nem alárendelt, hanem domináló — zaj nélkül s oly módon, mely nem sérthat s azon megphaltak ők ! S a mennyiben t e s t v é r e i k sor- ugy közölték, mintha ő a keleten Auszztria-Magyaror-. győződést keltheti, hogy azért, ami k n > tiltott, •it>

