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A mily jól esett ez őszinte szeretet az 
uralkodó párnak, épen oly jól esik nekünk ki-
mondani, hogy a magyar nemzetnek szive van. 

Tartsa meg az ég örökre! 
A. M 

* Az oroszok Bulgária megszállásáért 25 mil-
lió rubelt követelnek. 

* A brassai-predeal-hukarestl vasútvonal ma-
gyar területen fekvő  része Brassótól Predeálig most 
már teljesen elkészüli és miután a pálya Predeál 
tói Sinaiig román területen is már annyira elkészült 
hogy három hét múlva át lesz adható a forgalom-
nak, a brassó-sinai-i vonalszakasz — mint értesü-
lünk — május 30-án fog  megnyittatni. Azon intéz-
kedések megállapítására, melyek e vonalszakasz 
megnyitása alkalmából a Predeálon teljesítendő 
határszéli . állam szolgálat érdekében szükségesek, 
az érdekelt m. kir. minisztériumok által a helyszí-
nére vegyes bizottság küldetik ki, mely május 4-én 
a predeáli állomáson jövend össze. E bizottság leg-
kiválóbb feladata  leend megállapodni arra nézve, 
hogy mi módon lesz a vámkezelés a megnyitandó 
vasútra nézve a sok tekintetben készületlen viszo-
nyok közt legcélszerűbben teljesítendő, mely fel-
adat megoldásával a pénzügyminiszter báró Salmen 
Jenő pénzügyminiszteri osztálytanácsost és Turócy 
Adolf  budapesti fővámtárnokot  és fővámigazgatói 
helyettest bizta meg, kik egyúttal a brassai és tö-
mösi fővámhivatalok  viszonyai iránt teendő intéz-
kedések megállapítására is kiterjesztendik figyel-
möket. Á nevezett mi iszteri kikü döttek május 2-án 
indultak a román natárszélre s első értekezletöket 
a közlekedési minisztérium kiküldöttjeivel Ludvigi 
Gyula vasúti és hajózási felügyelővel  és Blasko-
vics Frodolin vasúti igazgatói helyettessel május 
5-én fogják  megtartani. Hivatalos missiójuk körül-
belül 10 napot fog  igénybe venni. 

* A magyar bankkerületek felosztásánál  Brassó 
főhelylyel  bankkerület területe : A brassói kereske-
delmi és iparkamara kerületének egy része. — A 
bankkerülethez tartoznak : Csik , Fogaras-, Há-
romszék-, Brassó- és Udvarhelymegyék. 

leti kprmányzóságok'börtöneibe nem kevesebb mint 
12.00 fogoly  gyűlt iriár össze's csat-a volgai 'ha-
józás megnyíltát várják, hogy Szibériába száíitsák 
őket. A kormány a szállítandó foglyok  nagy tö-
mege miatt Kurbatov nagykereskedővel  külön szer-
ződést volt kénytelen kötni: Kurbatov 8oo'ooo ru-
belt kap a fogolyserég  elszállításáért. — Az orosz 
kormányra különben nagy megaláztatás vár az an-
gol parlamentben. Az alsóházban ugyanis sir R. 
Peel bejelentette hogy kérdést fog  intézni a kor-

"mánytiö'í, váljon — miként stöbb évvel ezelőtt ":>áz 
akkpri kormány emberiség szentpontjából felszólalt 
a nápolyi király vérengzései ellen — szándéko-
zik-e a mostani kormány is lépéseket tenni, hogy 
enyhitessék "a kegyetlenség és rémuralom, mely 
alatt Oroszország nyolczvan milliónyi népe szenved. 
A vita e kérdés fölött  aligha dicsőségére fog  vál-
ni a cárnak és a kormánynak I 

Hegedűs Sándór országgyűlési képviselő, ki 
a tavalyi párisi szabadalmi nemzetközi kongresszu-
son Magyarországot képviselte egy, efontos  tárgy-
ról fejtegetéseket  tartalmazó beható és terjedelmes 
emlékiratot terjesztett be a kereskedelmi miniszté-
riumnak ama kongresszus működése felöl. 

A bolgár nemzetgyűlés küldöttsége, mely Bat-
tenberg hercegnek átnyújtja fejedelemmé  választa-
tásának jegyzőkönyvét,  hat tagból áll: Simon püs-
pükböl, Hadsi Priszlava sumlai müezzinből és négy 
bolgár képviselőből. 

A magyar nyelv kötelező oktatása feletti  vi-
tában a törvényjavaslat ellen Maximovics Miklós 
és Bacon József,  mellette Hérics Antal és Váradi 
Gábor szólaltak fel.  Az általános érveken kivül He-
rich és Várady szolgáltak külön érvékkel is, amaz 
Sopron ez Máramaros — tehát két, vegyes nemze 
tiségek lakta megye visszonyait festvén,  melyek-
ben, nemzetiségi kérdés, mert nincsenek nemzetiségi 
izgatók. A vita nyert érdekében e beszédek által, 
de még be sem fejeztetett,  folytatása  a jövö héten 
következik. A kérvények tárgyalása semmi érde-
keset nem hozott. Annál érdekesebb és örvende-
tesebb volt a pénzügyminiszter válasza Falk ur 
interpellációjára. 

Tirnova máj. 3. Dondukov-Korzakov  hg. Li-
vádiába utazása alkalmával tegnap itt zajos orosz-
barát tüntetések voltak. Dondukov kocsijából ki-
fogták  a lovakat és nagy örömujjongás közt a vá-
ros kapujáig húzták. Itt a polgármester beszédet 
intézett Dondukov hdfcceghez,  melyben örömét fe-
jezte ki Battenberg hercegnek fejedelemmé  válasz-
tatása fölött.  Dondukov a népnek a cárt éltető ki-
áltásai közt folytatta  útját. 

Battenberg herceg megválasztását Bulgária 
fejedelmévé,  mint előre látható volt, a nagyhatal-
mak helyeslőleg fogadták  Monarchiánk részéről, 
mint Bécsből jelentik már tegnap távirat küldetett 
Livádiába, tudatva h o ; y a bécsi kabinet beleegye 
zik Battenberg herceg megválasztásába. Berlinben 
természetesen örömmel beleegyeznek, az angol és 
francia  félhivatalos  közlönyök pedig szintén meg 
nyugvásukat fejezik  ki. Az uj fejedelmet  egyébiránt 
Oroszország nem ereszti azonnal szabad szárnyra." 
Mint Tirnovából jelentik, Dondukov hg, kí a cár 
parancsára Livádiába utazott, bevárja ott Batten-
berg herceget s két hét múlva — talán az uj feje-
delemmel együtt visszatér Szófiába,  hol aztán né-
hány hónapig I. Sándor mellett, vagyis igazabban 
helyette vezetni fogja  a kormányt. 

Kz orosz belzavarok az ostrom állapot uralma 
alatt nem igen szűnnek. Varsói hirek szerint a ni-
hilisták épen nincsenek megfélemlítve  s Szentpé-
terváron a petárdák robbantása folyton  tart. A 
város minden részében katonaság van elszállásolva; 
az utcákon folyvást  erös őrjáratok cirkálnak, ugy 
hogy a város egészen oly képet nyújt, mintha el-
lenséges hadsereg tartaná megszállva. Hire járt, 
hogy a cár le akar mondani, majd ismét hogy a 
trónörököst akarja kinevezni, — e hirek azonban 
nem nyertek erősítést. Annál sűrűbben folynak  az 
elfogatások  még pedig a legfelsőbb  hivatalnok 
körökben is. Maga a „Golos" jelenti, hogy a ke-

A királyi pár megérkezése Budapestre. 
Alig lett f.  hó 3-án közhírré, hogy a királyi 

pár délután Budapestre érkezik, a polgárság, min-
denki a maga családi körében készületeket tett a 
szeretett vendégek elfogadására.  S ez a fogadta-
tás méltó volt a fővároshoz,  annál méltóbb, minél 
kevésbé volt benne csak árnyéka is a hivatalos 
színezetnek. 

Délelőtt már lengettek városszerte a házakon 
a nemzeti lobogók főkép  a középületeken és temp-
lomokon. De különös diszt öltöttek azok az utcák, 
a melyeken az uralkodó párnak az osztrák állam 
vaspályától a várpalotáig kellett haladnia. A hosz-
szu széles váci ut impozáns látványt nyújtott száz 
meg száz lobogójával csínnal földíszített  virágos 
erkélyeivel tarka-barka szőnyegeket lebocsátó ab-
lakaival. Továbbá a marokkai és a fürdőutcák  ösz-
szébb szoruló házsorain a bámuló szem nem tudott 
hol megpihenni, annyi vo'.t emeletről emeletre a 
számta'an lobogó, kép, csokorfüzér,  szőnyeg. S 
minden ablak, minden erkély végig az egész hosz-
szu utsoron tömve nézőkkel. A Ferenci József-tér 
házai mind fel  voltak-diszitve, az akadémián s a 
régi Llyod épületen három-három óriási zászló 
lengett A tér közepén magas rúdra a város lobo-
gója volt feltűzve  : a lánchíd fellobogzzva,  a Du-
nán a hajók mind lobogódiszben. 

A lánchídon végig sürii sorban állott a nép. 
A budai utcák az Albrecht ut, a vár, a palotatér, 
mind fel  voltak diszitve s tele néppel. 

Az indóháztól a királyi palotáig a kocsi ut 
végig be volt hintve friss  füvei.  A váci uton és a 
Ferenc József-téren  székekből rögtönzött tribünök 
voltak, s bérkocsik, társas és terhes kocsik meg-
annyi néző helyekül állottak szerteszét, természe-
tesen annyi emberrel megrakya, a hánv csak rájok 
fért. 

Egymásután érkeztek 5 óra felé  a kocsik az 
ünnepi közönséggel. A városi hatóság tagjai' na-
gyobbára magyar díszruhában jelentek meg, a par-
liamenti tagok szalonöltözetben, a hölgyek pedig, 
egyszerű de ízléses utcai toilettekben. 

Ráth főpolgármester  neje egy gyönyörű nagy 
virágbokrétát tartott kezében, melynek hosszú nem-
zeti szinü szalagjain e felírás  volt: „A budapesti 
hölgyek hódolata". Az „Erzsébet" árvaház növen-
dékei díszruháikban képeztek sorfalat  a királyi vá-
róterem ajtaja előtt, kosarakban töménytelen 
gyöngyvirágot és árvácskát tartva készen, hogy 
azokat a kirá'yi pár elé hintsék. Hoflman  Gizela 
intézeti növendék pompás csokrot tartott kezében 
a királyné számára. Szemben a leánykákkal a höl-
gyek képeztek tömött hosszú sort az egyik oldalon, 
a másik oldalon pedi^ a férfi  közönség állott 
sorba. 

Itt voltak — a gyöngélkedő Péchin kivül — 
a miniszterek : Tisza, Wenkheim, Szapáry, Trefort 
Pauler, Kemény, mindannyian díszruhában s Szeade 
honvédezredesi egyenruhában. Ók állottak a te-
rembe vezető kettős sor élén Ráth főpolgármes 
terrel és Kamermaier polgármesterrel. A főrendi-
ház és képviselőház tagjai is ott voltak. 

Néhány perccel, '/,6 előtt adták az első jelt, s 
fél  hatkor berobogott a vonat a pályaudvarba, s 
a mint lassan lassan megállott, a várakozók soka-
sága mind harsányabb éljenzésbe tört ki, kivált a 
midőn a királyné és a király először voltak fneg-
pillanthatók. Végre a vonat megállott, s kiszállott 
a királyné, a főhercegnővel,  s a király, Lajos ba-
jor herceggel s fölléptek  a szőnyeggel bevont per-
ronra. Hivatalos fogadtatás  nem lévén,' beszédek 
nem voltak, csupán Ráth főpolgármester  mondá a 
Felségek előtt meghajolva — ez üdvözlő szavakat: 

„Isten hozta Felséges királyunkat és király-" 
nénkat!" 

Ö Felségeik mosolyogva köszöngettek min-
denfelé  s szünetlen éljenzés között lépdeltek a ki-
járás felé.  A királyné kegyesen fogadta  Ráth fő-
polgármesterné kezéből a budapestihölgyek virág-
csokrát s az árvaleányok bokrétáját, kik közül ket-
tő, nagy virágkosarat viye, abból a királyné út-
jába virágot szórt. Gizella főhercegnőnek  a terem-
ben Kármán Lajosné nyújtott át szép virágcsokrot 
mit a főhercegnő.  nyájas „köszönöm" szóval foga-
dott el. A királyné ki ragyogó, üde szinben volt, 
egyszerű fekete  nem ez kalapot, a király huszár-
tábornipki egyenruhát viselt, — B.Nopcsán, b.Mon-
delen es Ferency Idán kivül nagyszámú udvari ki-
séret követte a királyi párt. 1 

A paviiíjM»i kijárása előtti kis körtéren várták 
•az udvíriv^kQ^k a Felségeket. Itt Tisza Kálmán 
üdvözölte- anrlc r̂ályi párt, s most a királyné és Gi-
zella zárt kocsiba, a király és Lajos herceg nyitott 
kocsiba ülve, iegyre tartó s csak erősbödő éljenkiál-
tások közt -megindult 'a menet. Az udvari kocsikat 
több mint ioö^kocsi követte a fentebb  elősorolt 
urakkaL éS'fho%y  ékkel. 

A vái? palotában a főbejárat  lépcsőjén József 
főherceg  fogadta  ő Felségeiket ki honvédségi főpa-
Tancsnoki-egyenruhájában várta a királyi családot, 
József  főherceg  fél  hatkor érkezett a várba, hol a 
közönség lelkes éljenzéssel fogadta.  A hosszú ki 
séret, melyhez b. Éd^lsheim Gyulai, Gráf  altábor-
nagy, Krautvald ezred „-s. s több főbb  tiszt és a kon-
zulok; csatlakoztak, — most bemutatván hódolatát, 
ő Felsége által elbocsáttatott. 

A közönség azonban most sem hagyta el a 
földiszitett  utcákat, hanem szétrajzott mindenfelé, 
folyvást  szaporodva még ujabb tömegekkel egész 
beestéledésig, midőn egymásután kigyúltak az ab-
lakok s rögtönzött a lakoság o'.yan önkénytelen 
kivilágítást, a milyenhez alig lehet hasonlítani a 
szokott cerimoniális kivilágításokat. Alig volt ház, 
melynek ablakai ne ragyogtak volna, — uri-,váci-
és Dorottya-utca, a Dunapart végig, a József-és  Er 
zsébettér, s általában az egész Lipótváros, a váci-
és országút, királyutca, kerepesi-és üllei-ut, sorok-
sári- és mészáros utca, a belváros utcái és terei 
csaknem mindenütt a legfényesebben  ki voltak vi-
lágítva, s az enyhe szép estén a nép még órékig 
sétálgatott az utcákon. 

. Az ünnepély méltó volt a magyar fővároshoz, 
s nagyobb és fényesebb  volt, mint akárki még ma 
délelőtt csak képzelte volna is. Ilyen ünnepélyt csak 
az igaz szeretet és lelkesülés képes rögtönözni. 

Háromszökmegye közig, bizottsága 
lö79. május 6-án tartott ülésé. 

A r közigazgatási bizottság pár tag kivételével 
teljes számban összegyűlt. A jelentések sorát mint 
rendesen, az alispáni jelentés nyitotta meg. A je-
lentés mindenek előtt megemlékezett azon szép 
ünnepélyről, mely Sepsi-Sztgyőrgyön ő Felségeik 
ezüstmenyegzőjük alkalmával oly magasztos alak-
ban folyt  le, s melyen a megyei és városi tisztvi-
selők testületileg vettek részt. Ezzel kapcsolatban 
értesültünk, hogy a közelebbről megtartott bizott-
mányi gyűlés megállapodása szerint szövegezett 
hódolati feliratok  ő felségeikhez  Posner Károly 
Lajosnál művészi kiállításban elkészülvén, báró 
Wenkheim Béla miniszter urnák legfelsőbb  helyre 
leendő átszolgál tatás végett felküldettek.  Miután 
lapunk ezen feliratok  külső alakjáról nem szólha-
tott,. örömmel jegyezzük fel  e helyen, hogy a Posner 
által készített mü gazdag pompával, dúsan aranyo-
zott selyem kötésben ő Felségeik monogrammjá-
val ékítve általános tetszésben részesült mindazok 
előtt, kik azt láthatták. 

Értesültünk továbbá az alispáni jelentésből, 
miszerint a szegedi vizkárosultak javára a megye 
részéről eddig begyült 1399 frt.  72 kr. 

A C s e r e y-muzeum leszállítása, illetőleg le 
nem szállítása ügyében is nyilatkozott az alispán. 

Ezen ügy már lapunkban is érintve volt s a 
mennyiben ott kérdésbe helyeztetett a muzeum le 
nem szállításának indoka, szükségesnek látjuk az 
alispánnak e tárgyban adott válaszából közölni 
annyit, hogy már mult hó 26-án megkereste volt 
Csereyné úrasszonyt az átvétel tárgyában, de ápril 
30-ról azt a választ kapta, hogy Vasady Gyula 
honn nemléte miatt az átadás még most nem tör-
ténhetik meg. E szerint tehát az alispáni hivatal 
részéről mulasztás nem történt. 

M i h á l y István kir. adófelügyelő  jelentése 
szerint mult ápril hóban egyenes adóul befolyt 
8103 frt.  36 kr. Összehasonlítva azt a mult év hason 
időszakával, hiány mutatkozik 9601. E szembeötlő 
hiány a kézdi és orbai járások felelős  községeinek 
mulasztásai s az ottani két városi tanács laza el-
járása miatt mutatkozik ; e végből az illetők ellen 
a felelősségre  vonás iránt külön indítványt adott 
be az adófelügyelő. 

A z á r v a s z é k i elnök jelentése szerint ár-
vaeset volt ápril végén 3827. gyámolt létszám 8273 
gondnokolt eset 91. ügyforgalom  1268. A gyám-
pénztár ól ápril hóban a kikölcsönzött 6400 frt. 
tőke után bejött kamat 423 frt.  70 kr. 

A k i r . ü g y é s z rendes havi jelentése után 
dr. A n t a l M i h á l y megyei főorvos  előterjesz 
tése vétetett tudomásul. E szerint a megye terület 

' tén a mult bónápban veszélyes nagyo ibszerü be-
tegségek nem fordultak  elő, a heveny kütegeg 
bántalmak s a légző szervek bántalmai főkép  a 
folyton  tartó szeles időjárásban lelik indokaikat. 

E g l m a y e r Adolf  kir. mérnök jelentése tu-
domásul vétetett. Megemlitendőnek tartjuk az elő-
terjesztésből, miszerint a közi. minisztérium óhaj-
tása folytán  a Nyéntől Bodzáig terjedő útvonal 
még ez év folytán  ki fog  építtetni. 

V a j n a Sándor kir. tanfelügyelő  sajnálattal 
jelenti, miszerint a mult hónap folytán  is szünete 
lések .állottak be, különféle  nemű betegségek mi-
att az iskoláztatásnál, igy pl. Lemhény községben 
csak január 3-án lehetett a jelen évet megnyitni. 
Almáson is az általános himlőzés következtében 
márc. 20-ika óta szünetel az iskoláztatás. 

A kisebb letárgyalt ügydarabok közül meg-
említjük a következőket: 


