
meg-a1akit4siv.il, és legközelebb elvárom az önnek 
erre vonatkozó ajánlatait. 

München, 1879. aug. 10. 
Ferenc Józsf,  s. k. 

Stremayr, s. k. 
* * 

Az uj miniszterek névsoráról nagyon kevés 
ujat jegyezhetünk föl.  A kinevezést ő felsége  kéz-
irata értelmében „legközelebbre" várják. Majdnem 
bizonyosnak tartják, hogy Taaffe  grófon  kivül 
Stremayr, Horst és Ziemiaikowski az uj kabinetnek 
is tagjai lesznek és igy csak Pretis, Chlumetzky, 
Glaser és Mannsfeld  fognak  kiválni belőle. Ezek 
utódjait azonban még csak nem is találgatják a 
bécsi lapok ; lehetséges, hogy a többi pártárnya-
latokból fognak  választatni, az alkotmányhü pártot 
pedig az emiitett négy miniszter fogja  képviselni. 

* A bécsi  hivatalos  lap  közli azosztr. miniszté-
rium kineveztetését. Taaffe  min elnök, Stremayr 
igazságügy, Horst honvédelem Falkenhaym 
gróf,  fóldmivelés,  Korb Weindenhaim báró ke-
reskedelem, további Ziemlalko>ski és Prazak 
leftek  miniszterek. Ta-nfi-i  egyúttal a belügyi 
S'remayr a közoktatási és Csertek osztályfőnök 
a pénzügyminisztérium vezetésével bizatik meg. 

* Gróf  Andrássy  lemondását király ő felsége 
elvben elfogadta. 

A lapok Andrássy gróf  lemondásáról. 
A P e s t e r L l o y d a következ ő sorokat 

irja : 
Oly forrásból,  melynek megbízhatóságát illető-

leg legkisebb kételyünk sem lehet, nagyfontosságú 
közleményt kapunk, mely minden más érdeket 
háttérbe szőrit. Azt jelentik ugyanis nekünk, hogy 
gr. Andrássy kirándulása Terebesre nem szabad-
ságra menetel, hanem ugy tekintendő, mint beve 
zetése gróf  Andrássy végleges viszavonulásának 
a külügyek vezetésétől. A budai gr. Andrássy-féle 
palota összes lakóinak már felmondtak  és a palotát 
télre berendezik a gróf  számára. Ismétélj ük : a 
közleményt feltétlenül  megbízható forrásból  vesszük 
de a definiálhatlan,  hogy ne mondjuk félelmes  per-
spektívával szemben, mely ellőttünk fel  tárul, mé-
gis azon reménynek akarnánk helyet adni, hogy a 
hir nem fog  valónak bizonyulni. Egyelőre tartóz-
kodunk minden kommentártól és be akarjuk várni 
mit hoz a legközelebbi nap. 

A „ P e s t e r L l o y d" 12-én kelt esti lapja 
a következő megjegyzéseket teszi ; 

Azon fontos  tartalmú hírünkhöz, melyet An-
drássy terebesi utazásának jelentősége felöl  kap-
tunk, a politikai kérdések oly halmaza fűződik, 
hogy botorság lenne azonnal megkísérlem ezekre 
a válasz adást. Micsoda okok azok melyek András-
syt most arra bírhatják, hogy lemondását adja be, 
s lemondása szabad elhatározásának eredménye-e 
avagy kényszerítve lett rá ? Politikai indokok fo-
rognak-e fenn,  vagy csupán személyi kérdések vol-
tak a döntök ? S ha az indokok politikaiak — a 

Ad. 2. 3. Ezen pontokról semmi továbbit nem 
nyilváníthatok, minthogy az ő Felsége által szen-
tesitett törvények mindig megtartattak, s hogy 
ezen vidék is az ő felsége  által megerősitett tör-
vények szerint azonban ideiglenesen katonai ellen-
őrzés alatt igazgattatik. 

Ad. 4. A fegyverek  az eddig katonai szolgá-
latot tett székelyeknél meghagyatnak, a többi 
népességnél levő fegyverek  azonban mind addig 
mig a közös (gemeinschaflich)  igazgatás (Verwal-
tung) által szükségesnek láttatik illető feljegyzés 
és ellenőrzés alatt, a vidékben meghatározandó 
helyekre lefognak  rakatni. A határőrvonali szol-
gálat azonban, hasonló katonai kötelezettség, fe-
gyelem és hűség alatt, további törvényszerű sza-
bályozásij.', ezután a szék minden polgárai által 
egyformán  fog  teljesíttetni , a mennyiben ezek 
tudniillik katonai szolgálatra alkalmasok, önként 
értetődik, hogy ezek a szolgálat alatt katonai tör-
véayek szerint igazgattatnak. Ellenben a sorkato-
naság is kezeskedik (garantirt), hogy az ország 
minden nemzeteit erőszakos megrohanások ellen 
védeni foj  ja. 

Ad. 5. Az előbbi pontok által meg van oldva 
s marad az előbbi állásban. 

Ad. 6. Minthogy az országgyűlés teendője, 
annálfogva  nem lehet a mostani szerződésnek 
tárgya. 

Ad. 7. Ezen pontba B. Heydte százados tel-
jeséggel bele nem egyezik, sőt inkább határozottan 
követeti, hogy az „önkéntesek" éa „Mátyás-huszá-
rok" fegyvereiket  s lovaikat a cs. kir csapatok 
előőrsénél letegyék. A lovakra vonatkozólag azok, 
melyek a huszárok által nyugta mellett vétettek 
át, ugy hiszi a százados és előőrsi parancsnok, 
hogy az előbbi tulajdonosoknak hiteles kimutatása 
mellett azoknak alapos igényeire a vezénylő tá-
bornok ő nagyméltósága méltányos tekintettel leend 
ugy szintén azon lófelszerelvényekre  is, ,melyek a 
székelyhuszároktól adattak át. 

külügyi politikai menete-e az, mely a változást a 
külügyek vezetésében szükségessé vagy hasznossá 
teszi : avagy a belviszonyokban készül-e gyöke-
res átalakulás, mely lehetetlenné teszi, hogy An-
drássy az eddigi irányban működjék ; avagy An-
drásy személyiségében akadályát látjuk-e egy uj 
belügyi politika inauguralásának ? Es mily követ-
kezései lesznek a gróf  visszalépésének a belső át-
alakulásokra s milyenek a monárcliia nemzetközi 
viszonyaira? Hol van és ki az a politikai [szemé-
lyiség, ki hivatva lehet Andrássy grófot  pótolni, s 
micsoda politika fog  az Andrássy által követett 
helyébe lépni? Ki akar vállalkozni arra, hogy 
Ausztria-Magyarországon folytassa  azon politikát, 
a melynek részére Andrássyr  a közélet szellemeit 
csak nehezen nyerhette meg, avagy Andrássy vi-
szalépése ezen politika meghátrálását jelenté ? Be 
ismerjük, hogy tudomásunk a tényeknek közölt 
ismertetésénél többre nem terjed. Előttünk csak 
a tény áll, a melyben kétkedni teljességgel semmi 
okunk sincs, de a kulisszák mögött történt dolgok 
az erők összejátszása s az akció célja egyelőre 
előttünk s az egész világ előtt sűrűn el van lep-
lezve. Csak gyanitásokat hozhatnánk fel,  ténye-
ket nem. Oly hirtelen, oly váratlan s a helyzet 
által oly kevéssé indokoltan tűnik fel  Andrássy 
hogy szükségképen oly behatásokra kell gondol-
nunk, melyek nem normális mértékkel mérendők. 
Hogy csak egyre emlékeztessük ; Andrássy vissza-
lépése még csak parlamentalisau sem igazolható. 
Andrássy gróf  megnyerte a delegációknak, tehát 
azon alkotmányos testületeknek bizalmát és jó-
váhagyását, a melyeknek felelős,  sőt politikája a 
két parlement sanctióját is megnyerte s azon 
egyedüli tényt, melyet a delegációk szervezete óta 
végrehajtott, c. i. a portávali konvenciót még nem 
volt alkalma az illető testületek előtt képviselni." 

(A „ N e u e f r e i e  P r e s s e", Andrássy po 
litikájának elkeseredett ellensége, egy gyönge for-
dulatot tesz. Ajánljuk ellenzéki lapjaink figyelmébe 
a m3lyek a bécsi collegát tartották eszményképük 
gyanánt. A „Neue freie  Presse" tehát nem tartja 
meglepőnek, ha olyanok emelték volna ki And-
rássyt a nyeregből, a kik nincsenek képviselve a 
parliamentben : de ő azt hiszi, hogy a novibazári 
conventió soványsága buktatta meg Andrássy gró-
fot  és ezt mondja, hogy őt nem fogja  gyászolni 
azt a minisztert, a ki nem vette tekntetbe a köz-
véleményt és a delegatiokban olykor lovagostort 
suhogtatott, hanem örülni sem fognak  bukásán, 
mert nagyon jól tudják, hogy az általuk megtá-
madott politika tovább fog  élni Andrássynál. Ezért 
ő felelős,  de uem az ő munkája, ámbár szivesen 
dicsekszik vele. 

A „N e u f r e i e  P r e s s e " tehát már 
kezdi belátni, hogy még rosszabb is következ-
hetik. 

A „K ö l n i s c h e Z e i t u n g n a k " a kö-
vetkezőket je.lenti Bécsből ! „Andrássy gróf  néhány 
nap előtt azt a sürgős kivánságát fejezte  ki ö fel-
sége előtt, hogy lemondhasson, de határozott vá; 
laszt nem kapott az uralkodótól. Mindamellett bi-
zonyosnak mondható, hogy Andrássy nem fogja 
visszavenni lemondási kérelmét! azonban a végle-
ges elintézés még elhuzodhatik talán novemberig 
is. Andrássy lemondásának okául most is azt mon-
dják, hogy erős ellenzésre talált előbbi befolyásos 

Ezen két csapat (Corps) embereinek, mint 
olyanoknak semmi bántalmok nem lesz, tetszések 
szerint a cs. kir. hadseregben szolgálatba léphet-
nek, a foglalkozás  nélküliek pedig útlevéllel ellátva 
lakhelyükre (Heimath) utasitt itnak. A minisztérium 
által kinevezett tisztek rangjekra vonatkozó igé-
nyeiket annak idejébed a meghatározott hivatal 
elébe terjeszthetik. 

Ad. 8. Mindkét részről bizalomteljesen remél-
jük ő Felsége kegyétől, hogy vidékünk, politikai 
mozgalmakban résztvett egyénei semmi felelősség 
alá nem fognak  vonatni. 

Ad. 9. 10. 11. 12: Ezek önként értetődnek. 
A fennebbi  pontok általunk, a békekötésre 

(Pacificirung)  ki küldött biztosok által ilyenképen 
módositattak a Ratificatió  feltétele  alatt, a mely 
legközelebbi reggel 4 órakor Árapatakán fog  meg-
történni és kicseréltetni. \ 

Földvár (Marienburg) jan. 1. 1849. 
Azon megjegyzéssel, hogy azon ágyuk, me-

lyek a határszéli ezredek állományához nem tar 
toznak, vagy a cs. kir. raktárakba, valamint az 
e^redeknez nem tartozó lőszerek'kiszolgáltassanak, 
vagy az ágyuk a mennyiben alkalmasok leendenek, 
cs. kir. hatóság által meghatározott helyen, Há-
romszék költségére ismét harangokká öntessenek. 

Br. lleydté, 
százados, 

cs. k. meghatalmazott. 
Béldi  Gergely,  mint  a küldöttség 
elnöke.  Gr Kálnoky  Imre.  Bia-
lis  Ferenc.  Jancsó  Elek  Gödri 
Ferenc.  Varga  Mihály  Cseh 
Imre.  Gyár/ás  Dávid  Papp 
György.  Nagy  Ferenc. 

A fennebbi  megállított 12 szerződési pontok 
azoknak jól kifejezett  értelmében és a békekötés 
pacifikatió  jól felfogott  céljából ezennel megerősit-

barátjainál. Ehhez járul mindenesetre a cseh és 
morva nagybirtokosok compromissuma is, és Au-
drássynak azon agodalma, hogy Taaffe  cabinettel, 

vagy ennek a még inkább jobbra kanyarodó utód-
jaival tartósan nem m-iradhat együtt. Taaffe  és An-
drássy közt utóbbi napokban egyetértés jött létre 
a külügyi politikát illetőleg, sőt Andrássy Taaffe-
jövendő collegáinak neveit is tudta, és azok kine-
veztetését helyeselte, de a belügyi politika jelen 
fordulatával  szemben a mostani pillanatot aránylag 
a legkedvezőbbnek tartja a lemondásra. Ő azt 
hisszi, hogy a delegatióban mint delegátus jobban, 
és elfogódás  nélkül védelmezheti politikáját, mint 
a miniszterszékből. Esetleges utódjáról mindenféle 
hirek keringenek. Nekem okom van hinni, hogy 
jelenleg Clam-Martinitz Henrik gróf  áll az előtér-
ben, ámbár a hírlapok eddig még nem emlegették 
őt. Andrássy utódjának megválasztása kétszeresen 
nehéz, a berlini cabinethez való viszony miatt, a 
melynek az eddig megnevezettek állítólag nem 
tetszettek valami különösen. Andrássy már két 
hónappal ezelőtt tudatta Bismark herceggel elha-
tározását, hogy lemond." 

A „D e u t s c h e Z e i t u n g " irja. hogy And 
rássy gróf  barátjai még most is remélik, hogy a 
válság a külügyminiszter javára fogjeldölni,  és va-
lószínűnek tartják, hogy az uralkodó hercegi címet 
fog  adni elismerése és kegye állandó jeléül a. távozó 
államférfinak. 

T i s z a L aj o s, szegedi kir. biztos msgke 
reste a fővárosi  hatóságot, hogy az újonnan felé-
pülendő város díszítéséhez majdan szükséges be-
fásítási  ültetvényeket, nevezetesen fákat  és cserjé-
ket a főváros  költség kímélés szempontjából en-
gedné neki át. Gerlócy polgármester ur azonnal 
intézkedett, s a főkertész  által egy kimutatást kő 
szitetett arról, hogy milyen fák  s cserjék állnak 
a főváros  rendelkezésére. A főkertész  kimutatá 
sában külön fe'sorolja  azon fanemeket,  melye; dí-
szítésre alkalmasak. Ilyenekből 5000 darab cserje 
volna rendelkezésre, sétányokra 4000 darab van 
használható, erdőültet vényekre alkalmas magonc 
pedig 25000 darab adható át. Ge.-lócy az ügyet e 
szerint fogja  a legközelebbi tanács ülés elé ter-
jeszteni s a főváros  e idig tanusitott áldozatkészsé-
gétől remélhető, hogy Szeged város kiépi^ésá kö-
rül is, megteszi kö:elességét. 

— \ 

K a t o n a i k ö r ö k b e n f o n t o s  - v á l t o -
z á s o k történnek. A hivatalos lap következőket 
közli: ö Felsége, montepastellói báró Mollináry 
Antal táborszernagy, lelnbergi parancsnokoló tá-
bornoknak, egészségi tekintetből tett saját kérel-
mére, ezen állásától való fölmentését  elrendelni 
és neki a kérelmezett szabadságot, számfeletti  vi-
szonyba való helyezés mellett, megadni ; továbbá 
báró Litzelhofen  Ede altábornagyot krakkói hid-
parancsnokot, — lembergi parancsnokolo tábor 
nokká - báró Bienerth Károly altábornagyot, a 
II ik gyaloghadosztály ós a törzstiszti tanfolyam 
parancsnokát, — krakkói hadparancsnokká kine-
vezni méltóztatott. 

A te l j -e se n l e v e r t n e k h i t t zulukir ály 
— mint a Times legújabban jelentig -- még ujabb 
ellentállási kísérletekre készül. Az angolok vissza-
vonulását Ulundiból annak tulajdonítja, hogy su 

tetn k a cs. kir. hadcsapat commendáns által be-
foglalásával  azonban a katonai biztos által tett és 
a küldöttség által is megengedett pótléknak (hoz-
zátételnek) a lőszerek és ágyuk átadására vonat-
kozólag. 

Ezen békeszerződés (Pacilikation) kölcsönös 
kicserélése 1849. jan. 2-án Arapatakon fog  megtör-
ténni és csak azután lép teljesen érvénybe, ha a 
katonai határőrök meg a Szék katonai és polgári 
tekintélyei és a községek eskületétele a katonai 
biztos br. Heydte századosnak adott kézbaadissal 
fog  megtörténni. 

Kelt Brassó, január 2. 1849 reggeli 4 órakor. 

tíeleiiii Jó/.seí, 
tábornok I1adcsap.1t vezér. 

Mint ezen eskületételre felhatalmazottak  meg-
erősítjük, ratificaljuk  mi is Háromszéknevéb?n a 
fennebbi  pontokat. 

Arapatak, január 2 án 1849. 
Béldi Gergely, 

mint elnök. 
Btál  is Ferenc.  Gyár/ás  Dávid 
Gr. Kálnoky  Imre  Varga  Mi-
hály.  Gödri  Ferenc  Jannsó 
Etek.  Széke  tg Dávid,  Papp 

, György 
ríZ eredeti németszövegü szerződés, egykorú 

hiteles német szövegű másolatából leforditotta  és 
közli 

Hidvég, 1879. aug. 10 én. 
>'agy Sándor. 


