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* ref.  kollégium épületé-
ben, hová 

a lap szellemi részét illető 
közlemények küldendők. 

Kiadó hivatal: 
j^OLLÁK JA6 R 

könyvnyomdája  és könvv-
kereskedése, 

hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendök. 

Megjelenik ezea lap hetei 
kint kétszer: 

csütörtökön és raaársf.'í 

ELŐFIZETÉSI F E L T É T E L 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — - t t T ^ 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyi l t tör s o r a 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

A „Háromszéki háziípar-egylet" és a „sepsí-szentgyörgyí önkéntes tűzoltó-egyfet"  hivatalos közlönye 

Ax ezüstmegnyegzöi ünnepélyek Bécs-
ben. 

Bécs, ápr. 22. Károly Lajos főherceg  palotá-
jában ma este ment végbe a díszelőadás. Jelenvol 
tak ő felségeik,  a trónörökös, Lipót herceg és Gi-
z.lla főhercegnő  és a császári ház összes tagjai csa-
ládjukkal együtt, Württemberg herczeg, Lajos ba-
jor herceg, Cumberland herczeg és neje, Nassau és 
Coburg hercegek. 

A zenekart Heliresberger vezette. 
Délután megnyitották a kertészi kiállítást. Je-

lenvoltak király ő felsége,  Rudolf  trónörökös, Ká-
roly Lajos és Lajos Viktor főhercegek. 

Csütörtökön körülkocsiznak ö felségeik  a vá-
rosban. 

Az ünnepi menet 4900 jelmezes résztvevőből 
iog állni. Nevezetesen 2200 lesz a tulajdonképeni 
jelmezes csoportok létszáma ; vadászcsoport kettő 
lesz : a történelmi vadászjelmezekben fellépők  szá-
ma 183; modern vadászöltözetben 300 személy ; 28 
díszkocsi lesz ; a tűzoltók 1500-an, hadastyánok is 
1500-an lesznek. Ezan kivül a dalegyletek is im-
posans contingenst fognak  képezni; negyvenhárom 
dalegylet fog  fellépni. 

Nehéz várágyuk fogják  az ünnepi menet meg-
indulását üdvlövésekkel  jelezni és ezek számára 
külön vaktöltéseket készítenek. Az ágyukat a tüzér 
ségi fegyvertárnál  fogják  felálitani  ; ezek öntött-
vasból készült 15 ctmes ágyuk. 

A fogadalmi  templom. Az ünnepély a foga-
dalmi templomban polgári s egyházira oszlik. Az 
első e hó 23 án fog  megtartatni, midőn a kész mü 
Károly Lajos főherceg  védnöknek ünnepélyes mó-
don átadatik. Az egyházi ünnepély a templom föl-
szentelése, e hó 24-én lesz s fél  7 órakor kezdő-
dik. 8 órakor a szent ereklyéket fogják  ünnepé-
lyesen átszállítani. A szekrényt melyben ezek nyug-
szanak, ünnepi menet fogja  a templomba vinni, — 
melyben a bibornok érsek kívánságára mindazok 
résztvesznek, — kik az építésnél közreműködtek. 
A szekrény szalagjait hat fiatal  leány fogja  tartani 
ö felségeik  11 óra után hagyják el a burgot ked-
vező időben nyitott kocsiban, s a Ringen keresz-
tül a templom főajtója  elé hajtatnak, a jhol a lép-
csőnél őket a főherceg-védnők  fogadja.  A temp-
lomajtótól a lépcsözetig baldachin lesz kifeszítve  ; 
az épitési vezetőket az alatt fogják  bemutatni a fel-
ségeknek. A templomajtóban a királyi párt a püs-
pöki kar fogadja.  A felszentélési  ünnepélyre a bi-
rodalom összes püspökét meghívták. mise vé-
geztével a felségek  elhagyják a templomot s a 
templomajtóban ió fiatal  polgárleány, kik jelen 
lesznek a szertartáson, f'>gja  őket üdvözölni s egy 
közülök a királynénak Bécs városa nevében bou-
quet fog  átnyujtatni. 

Az udvari disz sátort tegnapelőtt éjjel szét-
bontották s tegnap reggel szekeren vitték a dísz-
térre. Ott a nagy innepi tribüné előtt fogják  ide-
iglenesen felállítani  és csak kedden szállítják ren-
deltetése helyére. Tegnap raggel az utcákon és 
sétányokon már állították össze a magán emelvé-
nyeket. Holnapig a munkálatokat be kell vé-
gezni. 

Vasárnap a hentesek tartották jelmezpróbájo-
kat; 64 mester és számos legény volt együtt. A 
mestérele barna, sötét és cseresznyeszínű bársony-
ujjast, térdig érő bársonynadrágot, trikót bársony-
cipőt, prémezett felöltöt  és széles tollas baretet 
viselnek. Derekuk körül bronzlánc fűződik,  me-
lyen rövid kés lóg tokostól ; mellükön aranylán-
con érempénz látható. A kocsikon ülő nők jelme-
zei izintén igen gazdagon vannak kiállítva, ezüs-
tözött kék-fehérböl,  cseresznye pirosból és rózsa-
szín-fehér  selyemből. Tegnap reggel Uhl alpolgár-
mester és az ünnepi bizottság tagjai stb. előtt volt 
vasúti csoportok próbája. Imposans menetet fog 

képezni A pompásan kiállított vasúti kocsi, mely 
minden kocsi fölött  kimagaslik és a nagyszámú 
kiséret nem mindennapi látványt fog  nyújtani 
Hat fekete  vörösbe öltözött zászlótartó kibontott 
zászlókkal, két herold gazdag szerszámú lovon 
eltakart lobogóval nyitja meg a sort, utánok a 
nyolc ló által vont és tizenhat apród által kisért 
diszkocsi, majd a kétszázfőnyi  munkáscsoport kü-
lönféle  jelvényekkel,  fekete-piros  öltözetben. 

Amagyar parlament küldöttsége Károly La-
jos főherceg  termeiben a legnagyobb szívességgel 
s oly kitüntető bizalmassággal fogadtattak,  a mi-
nőnek becsét csak a főherceg  ő fenségének  azon 
nyilatkozata fokozhatta  és tehette még feledhetle-
nebbé, hogy e bizalom és nyájasság magyarok 
iránti rokonszenvből fakad. 

A magasrangu házigazda ehez képest iga 
zán magyaros tempóban beszélgetett aztán „ven-
dégeivel" a mi a szélbal egyik képviselőjét anyira 
kihozta sodrából, hogy a főherceg  kérdésre : „Ho-
vá való képviselő ur ?" megtagadta — Debrecent, 
s zavarában ezt felelte,  hogy — Pestre I 

Általában a főherceg  mindenkivel leereszke-
dő nyájassággal beszélgetett. Jókainak is kijutott 
a maga része. „Ah, ön öcse tán a hires irónak", 
szólt a főherczeg,  midőn Jókai magát bemutatta. 
„Nem fönség!  felelt  állítólag Jókai. Én bátya va-
gyok annak a bizonyos öcscsnek s egy személyben 
az illető regényíró". A főherczeg  — ugy látszik — 
igy még inkább szerette,, mert kijelenté, hogy már 
sokat olvasott Jókaitól fordításban,  de most ma-
gyarul tanul s nem sokára eredetiben is reméli ol-
vashatni. Sietnem kell mert gyermekeim is mind 
tanulnak magyarul még kitennének rajtam. 

Becs, ápril 15. A forradalmi  templom ün-
nepélyes átadása ma délben történt meg. A 
templomhoz vezető feljárók  virágfüzérekkel,  cí-
merekkel és lobogókkal voltak diszit.ve. A tem-
plom belseje a maga természetes művészi dí-
szében pompázott. Már 11 órakor nagyszámú 
közönség, közte sok nő, az építésben részt ve ft 
művészek, a helytartó, a polgármester, a rend-
őrfőnök  stb. gyűlt egybe a helyszínén. A tem-
plom közepén vörös damaszttal bevont három 
karszék állt. Károly Lajos főherceg,  mint a 
templom védnöke, — továbbá ennek neje és 
Kutschker bibornok érsek részére Jobbról emel-
vény volt felállítva  a férfi  dalegylet számára. 
A fényben  ragyogó üvegfestmények,  melyek 
néhánya a budapesti müintézetben készült, álta-
lános bámulat tárgyát képezték. Pontban 12 
órakor három hintóban megérkezett a főher-
cegi család, me'yet Ferstel vezetése alatt az 
épitési kizottság fogadott.  A magas vendége-
ket a helytartó és polgármester üdvözö te, 
mire Kutschker b'bornok-érsek kíséretében a 
templomba léptek, hol a helytartó, mint a tem-
plomép'tési igazgatótanács elnöke a főherceg-
nek átnynjtotta az emlékérmet. 

Az ezüstmenyegző megünneplése 
í>.-Szentgyörgyön. 

A királyi pár eziistmenyegzője alkalmával 
S-Szentgyőrgy város ápril 24-én ünnepi szint 
öltött. Városunk lakossága áthatva a boldog 
királyi házasság 25 ik évfordulóján  a trón iránti 
hódolat, legmélyebb tisztelet és szeretet ma-
gasztos érzetétől, kifejezést  adott érzelmeinek 
külsőleg is olyan alakban, melynek szine méltó 
volt e város eddigi jó hirnevéhez. hazafias  múlt-
jához s az alkotmányos király iránti szokott hó-
dolatához. 

Korán reggel mindjárt 4 óra után a zene 
kellemes hangjai ébresztették fel  álmukból a la-
kosságot. Ágyudörgések,  íidvlövések reszket-

tették meg a léget, mintegy jelezni akarván az 
ünnepély nagyságát, a mai nap emlékezetes-
ségét. 

A nap ragyogó tisztán kelt föl,  a csendes 
tavaszi regg üde levegője korán kicsalta a kö-
zönséget a piacra, hol a különféle  testületek lo-
bogókkal gyülekeztek össze 

Délelőtti fél  9 órakor megkezdőbtek me-
gyénk főispánjánál  a tisztelgések ? megyei, vá-
rosi, törvényszéki, katonai, iskolai kivatalnokok 
részéről. A küldöttségeket főispán  ur hazafias 
szellemű, elragadóan szép beszédekkel üdvö-
zölte. 

A tanintézetek lobogókkal, testületileg vo-
nultak ki, midőn az ünnepélyes menet, élén 
mélt. Potsa József  háromszékmegyei főispán 
úrral, a r. kath, templomba megindult, A kis 
templom szLik volt a nagy tömeg befogadására 
s szerer ~sés volt, a ki hamarább érkezve meg, 
csak ál . j helyet is kaphatott. Itt az isteni tisz-
telet valóban lélekemelő volt. Tisztelendő Mol-
nár Mihály ur, helybeli rom. kath. plebánus vé-
gezte a szertartást, melyet a Zajzon Farkas ur 
vezetése alatt működő énekkar szabatos és szé-
pen összévágó mise részletei egészítettek ki. 
A teljes mise minden ágában megható vol t ; a 
kar részéről a pontos vezetés mellett különösen 
az altot kell kiemelnünk, mely valódi műélve-
zetet nyújtott a közönségnek. 

Innen a ref.  templomba vonít fel  a dísz-
menet. A »SzáIjon áldás rád az égből« elének-
lése után tiszt. Révay ur, helybeli ref.  lelkész 
állott fel  a szószékbe. A roppant számú közön-
ség, mely a szó teljes értelmében zsúfolva  töl-
tötte meg a templomot, elragadtatással hall-
gatta Révay ur szónoklatát, ki előbb egy rö-
vid bevezető beszédben élénk színnel, hazafias 
lelkesedéssel ecsetelte népünk hódolatát a fel-
séges királyi pár iránt, ennek végeztével egy 
fenkólt  szellemben tartott imát mondott el a 
boldog uralkodó pár életéért. A szép actus alatt 
a nagy közönség egy lélekké fort  össze, a beszéd 
és ima alatt a felmagasztosult  érzés örömkönyei 
ragyogtak a szemekben s a hivők serge is 
azon fohásszal  vált meg a templomból, hogy 
.Száljon áldás rájok az égből!« Isteni tisztelet 
alatt Benkő János ref.  énekvezér ur vezetése 
alatt a ref.  egyházi énekkar zengett el pár dal-
lamot. 

í^ég egy szép jelenet folyt  le ezen napon 
városunkban, melyről — bár az kisebb kör-
ben történt — méltó megemlékeznünk. A ref. 
középtanoda növendékei számára templomozás 
előtt egy kis ünnepélyt rendezett derék „igaz-
gatójuk. Ez alkalommal a díszteremben 0 fel-
ségeik arcképei virágfüzérekkel  voltak körítve 
s a növendékek elénekelvén a szózatot, Görög 
István igazgató ur igen szép beszédben ma-
gyarázta meg előttük a mai ünnepély jelentő-
ségét, majd egy alkalmi szavalat volt s a ta-
nuló ifjúság  a meghatottság érzetével szép rend-
ben kivonult lobogókkal a collegium elé. 

Délután zene volt a piacon s este séta-
hangverseny, mely azonban látogatottabb is le-
hetett volna. 

A szépan lefolyt  ünnep soká feledhetlen 
emlékű lesz városunk előtt. 

* A protestáns vallásfelekezetek  küldöttségi-
leg nem tiszteleghetvén, Tisza és b. Kemény mi-
niszterek, mint egyszersmind kerületi főgondnokok 
nyújtották át a helvét evangelikus egyházkerüle-
tek üdvözlő feliratát,  mire ő felsége  következőleg 
válaszolt: 
„Szívesen veszem önöktől a magyar- és erdélyor-
szági refonnált  vallásúak nevében átnyújtott üd-
vözlő feliratot  és meleg köszönettel viszonzom 
azt a királyné nevében is. Bizom hitsorsósaik 


