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Kiadó hivatal : 
^OLLÁK  p\ÓR 

könyvnyomdája  es kün v-
keresUedése, 

hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendó'k. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

Megjelenik ezea Isp heten 
kint kétszer: 

osütörtökön és v a s á r ; ap 

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

vidékre postán küldve 
F.gész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija : 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyi l t tór s o r a 15 kr. 

A „Háromszékt fráziípar-egyíet"  és a „sepsí-szentgyörgyi önkéntes tűzoltó-egyfct"  hivatalos közlönye. 

Szünet után. 
Nem a szindarabrul s a sceník közötti 

szünetről van szó, hanem a képviselőház ün-
nepléséről 

A tisztelt ház tehát újra együtt van. Saj-
nos, hogy az a 60 70 főnyi  tóbbség, melyet 
jó Csanediék szerettek volna a pokol tüzes fe-
nekébe kergetni, szintén berukkolt a tisztelt 
hí.zba Ebből szármszratik min len kigondolható 
szerencsétlenség a fold  kerekségén. Eiőször is 
áruba fogják  bocsátani a nemzetet, aztán egy 
k:csit pőrére vetkőztetik a szegény embert s 
mikor már nincs egy talpalatnyi földje,  egy 
felöltő  ruhadarab rajta : akkor kiveszik az 
utolsó falat  kenyeret is a szájából s azt mond-
ják neki, mint az egyszeri tót a fiának,  hogy 
„vidisti Magyarország !" 

Lesz tehát alkalma ismét a nemzetnek 
meggyőződést szerezni a Tisza-kormány haszon 
leső és magánérdekeknek szolgá'ó politikájáról 
meggyóződhetikoa nemzet ismét Eötvös Iváro'y 
hazafiságárol  és politikai bölcsességéről Hogy 
is ne. Hisz a nemzet előtt kézzel fogható  mó-
don be lett már bizonyítva az, hogy nem volt 
a hatalomnak oly pokoli ö:dög-kisértése, mely 
angyalok zengése gyanánt ne csengett volna a 
kormány fülében;  képesnek mutatta magát a 
Tisza kormány, a mi a nemzet, kózérzületével, 
az alkotmányosság, a sszabadság, egyenlőség, 
testvériség* szentháromságával homlokegyenest 
ellenkezett. Képes volt ez a kormány Boszni-
ára, oroszellenes agitaciókra, török integritás 
melletti küzdelemre, szóval mindenre, a mibfil 
a bécsi udvar, a katonai párt csak egy pará-
nyi hasznot húzhatott s a mit a nemzet, különö-
sen pedig a mélyen tisztelt ellenzék rosz né-
ven vett. 

Szó, a mi szó : nincs igazság a földön.  Ha 
volna, bizony nem történhetnék meg az a sa-
tyknikus dolog, hogy ilyen kormány még most 
is akkora többséggel rendelkezzék. 

A vitéz mameluk-sereg, az a csodálatos 
szavazó gép, ismét megkezdi egyhangú malom-
pörgését. Szavazni fog  a legnagyobb áldozat-
készséggel és hősies elszántsággal a .hatalom 
parancsszavára. Es Hunnia ezalatt nyög, a nem-
zet szegényedik, az „ónép« soványodik s vége 
leszen az egész világnak a nélkül hogy a bű-
nös elvehetné még itt e földön  megérdemlett 
büntetéséi. 

Biz ez nagyon szomorú jele az időnek, az 
emberek erkölcsi romlottságának. Különösen 
fájhat  ez a nagyon tisztelt ellenzéknek, mely 
már kipattogta minden phrazisaít, kilövelte a 
ipéreg minden herculesi nyílvesszőit s elsóhaj-
totta a búbánat minben hazafias  fájdalmát  s a 
nemzet mégis alszik. Ez a nemzet még sem akar-
ja megérteni szavát, hanem hallgat s megy 
szép csendesen azok után, a kiknek több eszök 
és jobb lelkük van. 

Bizony fájdalmas  jelenség ez! 
De ha már a nemzet még nem érett meg 

arra, hogy a tisztelt ellenzék magas politikáját 
és mély hazafiságát  kellően méltányolni tudja 
hát nyugodjunk meg rajta. Legyen elégtétel 
a küzdelem után okvetlenül bekövetkező csen-
des nyugalom érzete. 

Addig mi menjünk tovább. 
Közelebbről is tetszett az ellenzéki sajtó-

nak megsoka'ni a kormány azon szabadságát, 
hogy az országgyűlést megrőviditni szándéko-
zik, A mi érveket csak kigondolni lehetett el-
lenne, azt mind igen okosan elmohdották a fő 
urak, a nélkül hogy csak rá is hederített volna 
valaki, 

Hogy pl. ez a folytonos  ülésezés fizikailag 
lehetetlenné teszi azt, hogy a kormány az ad-

minisztráció ügyeinek gondos intézése mellett 
törvényhozási javaslatait alaposan megállapít-
hassa és előkészíthesse, arra nem gondolt senki 
a bölcs férfiak  közül. 

Pedig e nélkül nem sokat ér az egész or-
szággyülés. Meddő viták, zajos jelenetek szín-
helye, egy csomó gyenge, tarthatatlan életű 
törvényjavaslat gépgyára s egyéb semmi. A 
kormánynak időt kell engedni. A kormánynak 
idő' kel! engedni az előkészületre, inert ez elő-
készítő munka egyik legfontosabb  tényezője az 
egész törvényhozási apparatus működésének. A 
ki a parlamenti munkálkodás természetét job-
ban ismeri, vagy legalubb jobban akarja is-
merni, mint az oppozitió, annak nemsok fejtö-
résébe kerül kitalálni, hogy egy rosé kormány-
javaslatból a parlamentnek még tűrhető tőr-
vényt sem igen sikerül előállítani. Már pedig 
üthetjük a minisztereket, betölthetjiik a piros 
bársonyos székekrt a legbölcsebb emberekkel 
ha elraboljuk tőlök azt, a mi rájok nézve még 
a bö'csességnél is drágább és megbecsülhetle-
nebb, az időt.  A miniszterek e'töltének a 
házban, a klubbokban 10 — 12 órát s ezen sza-
kadatlan folytonosság  alatt hogyan várunk tő-
ink szervesen kigondolt, a fennálló  kormány-
zati tendszer keretébe beillő s teljes alapos-
sággal kidolgozott javaslatot 

Hanem hát azért a minisztereket lehet bün-
tetlenül korholni, tőlök emberfeletti  munkát 
megkívánni s hol ők megfeszített  erővel dol-
goznak s ilyen magasra csigázott pretenziók 
mellett is hivek maradnak kötelességeikben: 
akkor is szabad nekünk lármázni. S a kik leg-
jobban lármázn?k, azok rendesen jó hazafiak 
nak tartatnak. 

Nyugodjék bele hát az ellenzék, mert az-
zal, ha az ülésszak rövidül, csak a parlament 
érdekének teszünk eleget. Nyugodjék bele az 
ellenzék, mert sokkal több óntud itossággal és 
sokkal beszámithatóbb jóindulattal teszi azt a 
kormány, mint a minővel ők ellenzik. 

A M. 

A király ezüst lakodalma. 
llécs, ápril 27. A nagy nap, mit rsötörtök óta 

aggódva, félve  és türelmetlenül vártak Bécs vá-
ros felai  közt százezerek, végre meg érkezett. A 
díszmenet, mely ma délben a pompás Ringsrasen 
végig vonult, fényben,  gazdagságban és művészi 
ízlésben a legtökéletesebb és legbóditóbb benyo-
mást gyakorló volt, mit Bécs városa századok óta 
látott. Már a tegnapi száraz — cár hideg — idő 
megváltoztatta Bécs arczulatát. A lehangoltságo t 
öröm válta fel.  Annak az öröme, hogy a díszme-
net ma csakugyan megtartható lesz. És mégis tar-
tatott, oly nagy lelkesedés és óriási részvétt mel 
lett, minőt embernek ritkán van alkalma láthatni. 
Már éjnek idején megérkeztek a diszfogatok  a 
prater körteréte. Még hajnal volt, midőn a menet-
ben résztvevő személyek dacára a hűvös időnek — 
vagy ^fekete  báli öltönyökben, vagy jelmezben 
szintén megjelent a praterben, hogy ott a külön 
csoportokat rendezhessék. A vadász csoport ren-
dezői már 3 órakor reggel indultak a praterbe, az 
egyes gruppok rendezésse végett- Sok kévéház 
egesz éjjel nyitva maradt és tele volt vendégek-
kel, kik azért töltötték ott az éjt, mert jó helyre 
akartak szert tenni. Reggel pompás idő volt, de 
tizenegy óra tájban borulni és fél  egyjórakor per-
metezni kezdett, épen midőn a menet vége a kirá-
lyi sátorhoz érkezett. A menet rendezése minden 
várakozást és képzetet felülmu't.  A menet éle az 
összekötés! vaspálya vízvezetéki hidján foglalt  he-
lyet, a többi csoportok ugy helyezkedtek el, a 
mint rendben következtek egymásután. Igy kez-
dett a hódolati menet 8 óra után lessan megindulni. 
A praterből befrodult  a Praterstrásséba s innen az 
Aspern hidon keresztül a Ringstrasséra. 

íiröf  Zichy Ferencz konstantinápolyi nagykö-
vetünk csütörtökön szabadsággal elutazott Kon-
stantinápolyból s a jövö hét elején Bécsbe érkezik 
a monarchiánk és Törfkország  közt megkötött kon-
vencióval. Mint Bécsből jelentik, a konvenció, el-
lenkező a rólla eddig keringett hírekkel, sorban 
épen Boszniával és Hercegovinával foglalkozik, 
cime is igy szóll : „Egyezmény Hercegovina és 
Bosznia megszállásáról." A szultán formaszerins 
szentesíti az okkupációt, ugy hogy az osztrák mat 
gyar csapatok egy része haza is hívható. Ezzel-
egyidejüleg jelentik, hogy a török kormlny végre 
komolyan igyekszik rendet csinálni a novibnzári 
szandságban, hol eddig az albán liga oly féktele-
nül garázdálkodom, 

A kelet rumélial kérdés elintézése ugy lát-
szik, még mindig nem sikerült s egy berlini táv-
irat ismét jelenti, hogy az orosz kormány meg-
marad kívánsága mellett, miszerint ugy a kelett 
ruméliai nemzetközi bizottság, mint a balkán-ha-
tár kijelölésére küldött bizottság csupán kisebb 
jelentőségű kérdésekben határozhasson többség ál-
tal, az elvi határozatok hozatalához pedig a szava-
zatok egyhangúsága legyen szükséges, — a mi 
természetesen Oroszország kényére bizná minden 
fontosabb  határozat megakadályozását. — A mi 
az Aleko basáról elterjedt liireket illeti, Bécsből, 
hová Aleko Basa tegnapelőtt megérkezett, újból 
megerősitik, hogy Aleko basa ott is ugy nyilat-
kozott, miszerint hajlandó volna a bolgár trónt el-
foglalni,  természetesnek találja azonban, hogy a 
bolgár fejedellem  nem lehetne egyúttal Kelet-Ru-
mélia kormányzója, nem csak inert a nagyhatal-
mak meg nem engednék, hanem mert nem volna 
kompatibilis, hogy a bolgár fejedelem  egyúttal a 
porta alá rendelt hivatalnok legyen. E kombiná-
ciók egyébiránt aligha bírnak gyakorlati jelentő -
séggel, mert minden ellenkező erőfeszítések  dacá-
ra kétségkivül Battenberg herceg fog  bolgár feje-
delemmé megválasztatni. 

Oroszországban nagy erélylyel folytatják  az 
összeesküvés nyomozását, s egy szentpétervári távi-
rat szerint Szoloviev mult vasárnap állítólag kime-
rítő vallomást t^tt, melynek alapján a kormány 
nyomora jutott az egész összeesküvésnek. A cár 
elleni merénylet sikere esetén,í hir szerint, még 
1400 főbb  katonai és polgári hivatalnok meggyil-
kolása terveztetett, hogy a forradalmárok  kizsák-
mányolhassák az általános zavart. A rendőrség 
hatalmába ejtett sok fontos  irományt is és most 
külön vizsgáló bizottságot küldetnek Charkovba 
és Odesszába, mert az összeesküvés főleg  e két 
városban ágazott el. Ha e hirek valóknak bizo-
nyulnak, csak még keményebb katonai uralom lesz 
a következményük.  Maga a cár, ugy látszik, nem 
igen érzi magát jól többé hü oroszai között, mert 
ugyancsak, szentpétervári jelentések szerint, a nyár 
nagyobb részét külföldön  fogja  tölteni s ez időre 
az idősebb nagyhercegek egyikét nevezi ki kor-
mányzónak. 

Egy elismerő hang a háromszéki .házi 
iparról. 

Szikszai Lajos, Zilah város derék képviselője' 
közelebdtöl megrendeléseket tett a sepsiszentgyör-
gyi szövő tanműhely által előállított cikkekből, a 
köldemény annyira megnyerte tetszését, hogy az 
alábbi meleg hangon irt levelet küldé az intézet 
egyik vezetőjének. 

A levél következőleg hangzik : 
Tekintetes ur ! 

A sepsi szentgyörgyi háziipür egyesület rak-
tárából mult március hó 20-áról keltezett becses 
levele kíséretében küldött kelmékért fogadja  min-
denekelőtt szíves köszönetemet. 

Örömmel telt kebellel szemléltem a sikert mely 
a készítmények minőségében meglepő tanúságot 
ad arról, hogy a székelyföld  minden korban min-
den viszonyok között a kor intő szavát megértette. 
Egykor Gábor Áron ágyúival értesítette az ellent, 
hogy a székely élni, s szabad akar maradni ősi 
honában, most szövőszékei s mart szökéseivel készül 
törni utat a magyar ipar s culturának keletre. Se-
gélje a magyarok istene I 

A küldemény értékét 27 frt.  46 kr, tisztelet-
tel ide zárom s miután célom az, hogy addig is 
mig mi ezen a vidéken magunk is hasonló házi 
ipari cikkeket előállítani tudnánk az ott előállított 
készítményeknek itt piacot szerezzek e téren. Kérek 
még 2 ágyteritőt, 4 asztalteritőt mutatványul és 


