
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Caulak-féle  ház, 

hová a lap szellemi részit 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
Polliik Műr könyvnyomdája 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 
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Megjelenik ezen lap heten-
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vasárnap. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
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. 
Nyilttór sora 15 kr. 

A boszniai rémhírek. 
A lapok telve voltak mostanában a Bosz-

niából jövő minden kigondolható rémhírekkel. 
Nagy lelkiismeretességgel konstatálták, hogy 
csapataink az itt meg itt felkelő  .kevésszámú* 
ellenséggel órákig küzdöttek. Itt-ott eredmény-
telenül harcoltak, mondják ók ; készakarva 
ferdítették  az ellenzéki lapok, kevesebbre tet-
ték az ellenség számát, csakhogy annál inkább 
feltűnhessen  .nagyszámú hadsergünk csapatai-
nak ügyefogyottságán  . 

Nagyon apropos jött a választási kortes-
fogásokra  ez az okkupáció Ezért kellett a la-
poknak félre  vezetni a jóhiszemű olvasó közön-
séget rémhírekkel. Ezért kellett a zsepcsei csa-
tában 3000 hitvány felkelő  ellen a magyar had-
sereg dicsőítésére naphosszat kínlódni egy egész" 
hadtestnek. — Majd megindult egy velőt rázó 
iszonyatos hir, melynek hallatára megállt a vér 
ereinkben s fellázadt  a jobb érzés minden ke-
belben; megindult a megtizedeltetés lesújtó 
hire ; a hirlapi kortesek nem átallották fóbe-
lövetni az egyéves önkénteseket s a brutális 
katonai szigor olyatén jeleit bocsátották világ-
szárnyra, a mik felett  első pillanatra megütkö-
zött minden ember. 

Es mindezeket azért tették, hogy egy 
rt&pra győzzön az ellenzék a kormány felett, 
mely mindenért felelős  és mindennek oka. 

Mit ártott nekik az, ha rémületbe hozták 
az országot, mit nekik a megrémült anyák szív-
szaggató sikoltozása; mit tett az, ha családok 
boldogságát, a népek nyugalmát össze-vissza 
forgatták  egyetlen nap alatt: nekik ez kellett 
okvetlenül A kortesfogások  előtt nem volt 
szent a magyar legszentebb kincse, a nemzeti 
becsület sem. Piszkos kézzel hozzányúltak ahoz 
a szentséghez és megfertőztették.  A magyar 
Katonák világra szóló becsületét, évezredeken 
át megingatlanul állott hősies hírnevét, a ma-
gyar faj  dicsőségét mind megkisebbítek egy 
nap alatt, csak azért, hogy ők megnagyobbod-
janak egy napon. 

Pulya gyávaság! Törpe alávaló hitvány-

ság, melyet nem fog  menteni senki és semmi 
a magyar nemzet előtt. 

Hála istennek, vége volt ezeknek is. A 
választások lezajlottak s remélhető, hogy a nem-
zeti becsület iránti érzéket szennyes pártérde-
kek nem fogják  többé elaltatni. 

A vér kiömlött Boszniában Nem volnánk ma-
gyarok, ha testvéreink áldozatára könyes sze-
mekkel nem tekintenénk, de abban a jó re-
ményben hullatják könyeinket, hogy a kiömlött 
vér nem folyt  el hiába s nem is fog  már so-
káig tartani. 

Boszniát okkupálni kellett, mert mi az a 
Bosznia? Egy társadalmi és vallási ellenlétek 
által feldúlt  föld,  — a mint egyik laptársunk 
irja. Egy századok óta az anarchia és despotia 
küzdelme és szövetsége által szétszaggatott or-
szág, hol a keresztyén feudalizmusból  mohame-
dán uraságra átment birtokososztályj a török 
kormányzat képtelenségével szövetkezve lehe-
tetlenné tett minden természetes társadalmi és 
gazdasági fejlődést;  megvetette a szultánnak 
török, tehát idegen hivatalnokait ép ugy, mint 
saját vérrokon, de hitetlen, mert keresztény, 
jobbágyait; s ezért ellentállt a szultán paran-
csainak ép ugy, mint jobbágyai emberi köve-
teléseinek, Ez állapotok tették Boszniát állandó 
lázadások és küzdelmek fészkévé.  — A bégek 
akárhányszor nyilt küzdelemben, de folyton  tit-
kos ellentállásban voltak a szultánnal és hiva-
talnokaival ; csak annyiban ragaszkodtak hoz-
zájuk, a mennyiben szükségük volt rájuk saját 
keresztyén jobbágyaik ellen. Ezek a keresz-
tyén jobbágyok meg aztán lázadtak saját uraik 
meg a török hivatalnokok ellen egyaránt, a 
kik egyaránt és versenyezve nyúzták őket 

Ez a társadalmi állapot mindenkinek láza-
dása volt mindenki ellen Mi sem bizonyíthatta 
ezt inkább, mint az utolsó hetek története Egy 
akasztófára  való gonosztevő, Hadzsi Loja, ki 
gyilkosságai miatt többszörösen el volt itélve 
már, most történelmi szerepet játszik és lázit a 
felkelők  élén Biztat ? remény, hogy e kelle-
metlen csete-paté mihamarább bevégződik. Ak-
kor minden csepp vér, mely honfitársaink  tes-

téből kiszivárgott, megtermékenyül. A jobb jö-
vő reményének véráldozatai nem hullottak el 
hiába. 

Egy csepp vér tizezerek boldogságát vál 
totta meg-. 

II 

* Az erdélyi határon magyar részről folyta-
tott útlevél-vizsgálat ellen panaszkodik a „Times" 
egy bukuresti távirata, mert a magyar részről fen-
tartott útlevél-kényszer folytán  úgymond, a román 
hatóságok visszatorlásul rendkívüli nehézségeket 
támasztanak az útlevelek láttamozásinál, ugy hogy 
az utasok rendkívül hosszadalmas és boszantó eljá-
rásnak vannak alávetve. „Hamarább véget ér egy 
válópör," úgymond a levelező, s kívánja az útlevél 
kényszer eltörlését. — A békés viszonyok megszi-
lárdulásával ez nem is fog  sokáig késni. 

Bosznia elfoglalása. 
(Vége.) 

Mint tudjuk s a hírlapokban olvastuk, a ma-
gyar nemzet nem egyszer nyilatkozott Bosznia be-
kebelezése ellen, mert ez által a szlávság, mely a 
magyarnak nem barátja — csak szaporittatnék. A 
közös kormány ezt mindaddig helyeselte, mig a óo-
milliót megszavazták. És most látjuk, hogy a nép 
szava mit ér, mert épen az ellenkező történik, ho-
lott a pénz megszavazása előtt azzal hitegették a 
népet, hogy egy orosz elleni fegyverkezésre  kel-
lene a pénz.*) A katonaság hát átlépte Bosznia ha-
tárát és mint a hírlapok közlik, hatvanezer ember 
fogja  a megszálló serget képezni. Mi azt hisszük, 
hogy igen sok, mert ha a katonaságot a nép many-
nyiségére felosztjuk,  minden különbség nélkül 17 l|t 
lakosra jut egy katona, ez nagy teher; ebbe csak 
az emberek vannak értve, de hol vannak még a 
lovak ? Mint a hírlapokban olvastuk, már 42 ezer 
ember mozgósítva van, de a folytatás  következik. 
Vájjon mire ? Talán lázadástól vagy ellenszegülés-
től tartanak ? Mi a lakosok részéről való netaláni 
ellenszegülést illeti, ugy hisszük, hogy minden har-
cias szellemük mellettt át fogják  látni, hogy ellen-
szegülés haszontalan erőlködés volna. Lehet azon-
ban, hogy a két szomszéd nagyhatalomtól: Szer-
biától és Montenegrótól tartanak. Ha ez az eset, 
akkor aztán mi is ajánlhatjuk, hogy még vagy há-
romszázezer embert okvetetlen küldjenek be Bosz-
niába, hogy biztosítva legyenek. Ha továbbá a óo 

•) Nem áll. 

K l o t i l d . 
— Beszély. — 

(Vége.) 

Sokáig ült ott, midőn elmélyedt gondolatai-
bol nehéz s lopódzó léptek zaja riasziá föl,  mely 
szobája felől  jőve, a veranda felé  közeledett. Fel-
ismerte férje  lépteit. Csakugyan ő volt s alig ért 
oda, rögtön a legkeserűbb szemrehányásokkal il-
lété,unokafivére'  iránt tanúsított magaviseletéért, a 
legnemtelenebb gyanusitgatásokkal szidalmazta s 
Klotild, talán épen mivel nem érezte magát ártat-
lannak, hevesen felelt  vissza, mit eddigelé sohasem 
tett férje  irányában. 

— Ha örökösen ily bizalmatlan s barátságta-
lan vagy velem szemben, — kiálta indulatosan — 
ugy nem szerethetlek. 

A tanácsos pokoli gúnyosan kacagott. 
— Midőn megvásároltalak, nem is számítottam 

erre, de igen engedelmességre, mert az tartozó 
kötelességed. 

— Nem vagyok rabszolganőd. 
— De elég drágán fizettelek  meg, — folytatá 

pokoli kacaj kíséretében. — Eladósodott atyádat 
sok ezerrel kelle a fenyegető  ínségtől megmente-
nem. Oh, én igen nagyrabecsüléssel vagyok irán-
tad, drága szép Klotildom, de 59,000 tallér mégis 
csak sok egy szép asszonyért. 

— Szűnj meg I — kiálta Klotild méltatlanko-
dással — ha nem akarod megvetésem kiérdemelni. 

— Akkor reszkess tőlem ! — kiálta Darvasy 
rekedt hangon s felemelé  kezét, nejét megütendő. 
Klotild erre oly vadul s kétségbeesetten sikoltott, 
hogy félje  ijedten tántorodott vissza a más körül-

mények közt annyira szelid nő elöl s Klotild kiro-
hant a nyitott ajtón keresztül ki az éj sötétébe. 

Darvasy utána tekintve, a sötét fasorok  közt 
látta a lebegő fehér  köpenyt hirtelen eltűnni, de 
azért még sem követte őt, hanem alattomosan ka-
cagva mormogá fogai  közt : 

— Elle reviendra I 
Klotild a sötét parkon keresztül tova rohant 

a nélkül, hogy tudná hová, miglen a tó elé érve, 
meg kelle állnia s annak kőpartozatán, melynek 
alját a habok mosták, pihegte ki magát. A hűvös 
dji szellő, mely a tó felől  jött s zilált hajzatával 
enyelgett, oly jól esett neki. Most kezde tisztábban 
gondolkozni. Kétségbeesett helyzetét most látta át. 
Kötelesség, becsület s hit dúltak keblében Elmár -
liozi szenvedélyes szerelmével. 

Ott állott a férj,  kit kénytelen volt megvetni, 
itt első szerelmének kimagasló alakja, melyen egész 
lelkével csüngött. Irtózatos küzdelem támadt keb-
lében, melynek hatása alatt szinte eszméletlenül ro-
gyott le, nem bírván meg gyenge női szive az 
egyenetlen harcot. 

Ekkor az éj csendjében egy paripa toporzé 
koló lépteit hallá mind közelebb érni. . . Kedvese 
jött. . . Vétkes lépésének egész nagysága feltárul 
most lelke előtt. . . Hirtelen felegyenesedik  s mint 
egy vizi tündér, oly hirtelen tűnik el fehér  alakja 
a tó sötét mélyében. A fellegek  közül előtörő hold 
a dus lombozaton keresztül épen aranyhajára süt, 
mely pár pillanatig lebeg még a tó tükörén. 

E percben érkezik Elmár s lovával épen ott 
állapodik meg, hol Klotild küzdött azelőtt lelke 
viharával, kémlelve jártatja szemeit körül, de a lá-
bainál elterülő tóra nem tekint le, hol a lágyan 
susogó habok enyelgve viszik a boldogtalan Klo-
tild fehér  köpenyét a part felé.  Nem érti a körül 
álló fák  suttogását, pedig azok ugy el szeretné^ 

neki regélni azon határtalan fájdalmat,  melylyel 
egy érte oly hőn dobogó szívnek kelle megküz-
deni. . . . . . 

S mig e nemes szivet vétke a halál karjai 
közé űzte, — mert nem akart vétkes öntudattal bol-
dog lenni, — addig Elmár fenhéjazó  lelke a közeli 
győzelem reményében türelmetlenül várakozott. — 
Órák telnek el, melyeknek csendjét csak lovának 
tüszszögése szakítja meg. Végre megfordítja  lovát 
az éj sötét lovagja s keserű mosoly közt dudo-
rászsza : 

„Az asszony ingatag, 
Álnok és csalfa  lény." 

Németből ford.  Nagy Béla. 

Választási apróságok. 
A kovásznai kerületben K. ur egyedül állott, 

az ellenzék nem gondoskodott még jelöltről. A 
választást megelőző napon azonban a habarék hi-
vei összegyűltek s tanakodtak. A kérdés az volt, 
hogy állitsanak-e fel  ellenjelöltet K.-vel szemben, 
vagy sem ? 

A „patres conscripti" sokáig tanácskoztak; 
nem tudtak megegyezni semmiképen. 

Egy öreg ur, a ki Háromszéken talpraesett 
szónoklatairól nevezetes s a kinek privilégiuma ugy 
beszélni, hogy senki se értse meg, végre meg-
szólalt : 

— Uraim ! — mondja stentori hangon — in-
dítványozom, hogy küldjön ez a párt K. úrhoz egy 
küldöttséget, mely csak ennyit kérdezzen K. úr-
tól: akar-e ellenzéki programmal képviselő lenni? 
Ha akar, akkor megválasztjuk, ellenesetben pedig 
ellenjelöltet állítunk fel. 

Azok a jó urak azonban egy kissé ridikulo-
tusnak találták ezt a dolgot s jót nevettek az öreg 
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milliót a hatvanezer emberre felosztjuk,  minden 
egyes emberre iooo frt  költség van számítva ; ez 
igen sok, elég volna egy negyede is, de talán 
még kevesebb is, azért, hogy a másoknak is jus-
son. Ez a Bosznia bekebelezése még az orosznak 
is roszul esik, ezért morrog is a hírlapokban, de 
tovább nem megy, mert tudja, hogy maga is részes 
benne. De hogy boszuját mégis kifőzhesse,  szokása 
szerint felizgatta  jó barátait, az olaszokat Ausztria-
Magyarország ellen s ezek most kigyót-békát ki-
áltanak s erősen haragusznak Ausztria-Magyaror-
szágra azért, hogy a török zsákmányból még csak 
egy malacfarkat  se kaptak; mert ők azt hiszik, 
hogy Ausztria-Magyarország az oka. Furcsa nép 
ez az olasz nép, ez olyan mint a gyermek, ki min-
den után kap, a mit meglát. Kezdetben Albániának 
egy részét akarták megszállani, de nem sikerült; 
azután Görögországgal szövetkeztek és Kréta szi-
getét akarták elfoglalni,  de nem lehetett; később 
Rhodus szigetét szerették volna megszerezni, de 
csak a kivánat mellett maradott a dolog; most 
már Triest, Istria s az Ecs völgye kellene, igen, 
de azt nem adják ingyen. De hogy Ausztria-Ma-
gyarországot a kecskebőrbe kergessék (megijesz-
szék), csúful  kiabálnak és lármáznak az utcákon, 
úgyannyira, hogy Rómából Bécsbe is elhallszik, de 
még Gajjbaldi is felvette  a veres inget és nyomja 
a nótát és szerencsésen már 300 önkénytest is to-
borzottak. No csak rajta, ha szükséges lesz s az 
olasz atyafiak  ugy kívánják, — azt hisszük, hogy 
Ausztria-Magyarország az ütenyt el fogja  találni 
nótájukhoz, még pedig az öthatodosból. Hanem 
előbb jó volna, ha szent J a n u á r i u s t segítségül 
hínák. 

Lukáts Károly. 

Bosznia megszállása, 
A főparancsnok  jelenti Zsepcséből 8-ról, hogy 

fényes  diadalt aratott augusztus 7-én Maglaj és 
Zsepcse közt a fölkelők  nagyszámú serege fölött. 

Az előnyomulás három hadoszlopban történt. 
A balszárny délben bukkant az ellenség hadállá-
sára Ponievo-Brankovics mellett. Ez erös hadállás 
minden akadályát legyőzte a tisztek erélyessége 
és a csapatok vitézsége. Négy órakor már ki volt 
verve az ellenség első állásából, és nagy. vesztesé-
geket szenvedett, de még erősebb állást foglalt  el 
a Zepacko és Zimica csúcsokon. 

A három hadoszlop concentricus és nagy ha-
tású tüze, makacs védelem után 6'|, órakor bor-
zasztó veszteséggel szorította vissza az ellenséget 
Zsepcse felé.  Egy anatóliai redif  zászlóalj, mely 
Szerajevóból jött a fölkelőkkel,  körülvétetett és 
fegyverletételre  kényszeríttetett, és a maglaji erőd-
be kisértetett. A fölkelők  a sekély Bosznia gáz-
lóin át rendetlenül menekültek. Az ellenség száma 
jóval meghaladta a 6000 et; négy ágyuja is volt. 
A szerajevói segítség két redif  zászlóaljjal teljes 
számban megérkezett hozzájuk. E zászlóaljak egyike 
megmenekült. 

Maglaj, Zsepcse, Zemca és Doboj összes mo-
hamedán lakossága részt vett a harcban. A csapa-
tok hősiessége bámulatos. 

A veszteség még nincs pontosan megállapítva 
Hat halottunk van. Az óriási fáradalmak  után egy 
napig pihennek a csapatok. 

A 7. hadosztály augusztus 5-én összeütközött 
a bégek által vezetett 1000 fölkelövei  Han Bogolja 
és Varcav Vakuf  közt. A fölkelők  heves küzdelem 
után visszaverettek Jaica felé. 

Aug. 7-én a 6. hadosztály két dandára nyomult 
előre Maglajból nagyon hegyes vidéken Zsepcse 
felé.  Az ellenség körülbelöl 6000 emberrel és négy 
ágyúval rendelkezett, és makacs ellentállás után 
két állásból visszaveretett. A 27. vadászzászlóalj 
szárnymozdulatával fegyverei  letételére kényszeri-

ur indítványán. Nem menesztettek küldöttséget s 
nem is állítottak ellenjelöltet, hanem hagyták szé-
pen megválasztatni K. urat. 

A választás után találkozik az indítványozó 
öreg ur K.-vel. Jó napot kívánnak egymásnak. 

Az öreg ur kissé boszus arccal szól K.-hez : 
— Ha az én tanácsomat meghallgatták volna, 

most az ur nem lenne képviselő 1 
— Ugyan kérem, mondja el bátyám, mi volt az. 
Az öreg elmondja azt az indítványt, a mit ott 

az ellenzéki gyűlésen tett s egyszersmind azt kérdi 
K.-töl : 

— Most már megmondhatja: mit felelt  volna 
annak a küldöttségnek ? 

Hát, bátyám, én, ha hozzám jöttek volna, le-
ültettem volna őket! 

— Ugy, ugy, — vélé az öreg ur, s hát aztán ? 
— Aztán megkínáltam volna őket szivarral, 

— mondja K. ur nyugodtan. 
— Háát aztáán ? — kérdi az öreg ur karikára 

nyillott szemekkel ? 
— Aztán megkérdeztem volna mindeniktől: 

hogy mint szolgál egészségük. 
— Ugyan kérem, mondja már egyszer az is-

isten szerelméért, mit felelt  volna nekik ! — pat-
tant fel  az öreg. 

— Azt feleltem  volna, hogy — — nem, — 
válaszola K. ur egyszerűen. 

— Na lássa, mondtam én, hogy győztünk 
volna, — feleié  angyali logikával az öreg ur. 

S ebben a meggyőződésben, most szidja az 
ellenzéket, miért nem fogadtak  szót neki. 
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tett egy rendes nizam zászlóaljat, melyet 7 tiszt 
vezényelt, és négy lőszeres kocsit foglalt  el. Phi-
lippovics tábornok és kísérete többször volt kitéve 
az ellenség ágyutüzének. Veszteségünk 58 halott 
és sebesült. Kubin főhadnagy  a Hartung tartalék-
ezredből elesett. 

Konstantinápoly, aug. 11. A leghatározottab-
ban biztosítják, hogy a porta tegnap távirati uton 
erélyes utasítást küldött Szerajevóba, és kijelentet-
te, hogy ő már megegyezett s az osztrák-magyar 
csapatok nem mint idegenek, hanem mint barátok 
lépnek az országba, igy tehát minden ellentállás 
céltalan és káros. 

Zsepcse, aug. 11. A Neues Wiener Tagblatt 
jelentése : A foglyoknál  papiros pénzt találtak, me-
lyet Hadsi Lója kényszer folyammal  bocsátott ki. 
Chorinsky gróf  huszárfőhadnagy  gyilkosát rögtön-
itélő bíróság határozata alapján agyonlőtték. Ez az 
ember Chorinszky huszárcsizmáit viselte. Egy má-
sik fölkelőt  kivégeztek, a kinél azon 14,500 forint-
nyi összeget találták meg, melyet a meggyilkolt 
Hayek élelmezési biztostól raboltak el. 

Maglaj város büntetése. 
Távirataink röviden már jelezték, hogy a hu-

szárainkat orv módon megtámadott maglaji lakos-
ságra b. Philippovics táborszernagy büntetésül sar-
cott vetett ki. — Az illető kiáltvány igy szól; 

Maglaj városához ! 
ő Felsége a császár Boszniába küldötte csa-

patait, hogy ott rendet és nyugalmat csináljanak. 
Állásotok, vagyonotok és szokástok előtünk szentek. 
A hová csapataink csak eljutottak még sehol sem for-
dult elő rendetlenség, mert a nép ő felsége  kegyét 
méltányolta. A ti városotok is seregünk egy részé-
nek azon szent Ígéretet tette, hogy megtartja a 
rendet és nyugalomban fog  maradni; ennek dacá-
ra azonban Maglaj lakosai katonáinkat áruló mó-
don megtámadták, legyilkolták és kirabolták tete-
meiket pedig megcsonkították. 

Elégtételül ezen rablás és gyilkosságért, me-
lyért a haditörvényszék szerint életetekkel és va-
gyonotokkal vagytok felelősek,  rendelem és pa-
rancsolom, hogy 50,000 frtnyi  hadisarcot 30 nap 
leforgása  alatt a cs. és kir. katonai parancsnoknak 
Maglajban lefizessetek.  Ha pedig ezt tenni vona-
kodnátok, az 50,000 frtnyi  hadisarc erőszakkal 
hajtatik be rajtatok és pedig oly módon, hogy 
minden birtokaitoktól meg fogtok  fosztatni,  házai-
tokból és telkeitekről pedig kifogtok  űzetni. 

Maglaj, ug. 6. 1878. 
A 13-ik hadtest főparancsnoka. 

PhllippOTiCS. 

A háromszékmegye közigazgatasi bi-
zottsága t. hó 13. tartott ülése. 

A közig, bizottság ezen ülésének kétségkívül 
legfontosabb  mozzanatát képezte a helybeli felső 
fiu-népiskolának  polgári iskolává leendő átalakítá-
sa feletti  határozat. A közigazgatási bizottság el-
fogadta  a gondnokságnak, illetőleg a tanfelügye-
lőnek e tárgyban tett ajánlatát s támogató vélemé-
nyével hozzájárult az átalakításhoz. 

A kir. tanfelügyelő  ur jelentését adva, az át-
alakítás indokolását jövő számunk hozza. 

Vajna Sándor kir. tanfelügyelő  Jelentése. 
Tekintetes k. bizottság 1 

Jelen alkalommal Háromszékmegye népokta-
tási életéből egy jelenséget vagyok bátor különö-
sebben kiemelni, mely az itteni népiskolai állomá-
sok betöltése körül uralkodó nézetek ferdeségére 
vonatkozik s melynek ellensúlyozására már a tek. 

K.-V á s á r h e l y e n az ellenzék meghallván 
Tisza Kálmán debreceni elejtetését, rögtön kortes-
kedni indul elismerésre méltó szorgalommal. Az 
egyik elmondja a másiknak, a másik a harmadik-
nak s mikor a negyedik korteshez kerül a hír, ez 
már azzal bujtogat, hogy a T i s z a k o r m á n y 
megbukott és L. M. lesz a háromszéki főispán. 

Egy szabadelvű választót épen ezzel igyekez-
nek kapacitálni. 

Ez pedig mosolygott egyet a bajusza alól s 
egy anekdotát mondott el nekik: 

— Tudják-e uraim az egyszeri pap hogy biz-
tatta hiveit az isten lételének hivésére ? 

Azt mondja a kathedrából: higyjétek el, van 
isten. Mert ha hiszitek, hogy van és még sincs : nincs 
semmi baj ; de ha nem hiszitek, hogy van és lenni 
talál, akkor az ördög elvitt benneteket. — Lássák 
uraim, igy vagyunk a Tisza kormány bukásával 
is. Ha nem hiszik önök, hogy megbukott és meg-
bukik : nincs semmi baj, de ha azt híresztelik, 
hogy megbukott és nem talált megbukni : akkor a 
komollói menkő megütött bennünket. 

É l ő p a t a k o n t ö r t é n t . Fgy budapesti 
képviselő jelöltet hoztak be Földvárról S.-Szent-
györgyre. Természetesen Élőpatakon kellett a szá-
mos kocsin ülő kiséretnek átvonulnia. Itt azonban 
a Coriolán anyja hősi vére beleszállt egy igazga-
tósági férfiúba  és kiállott a síkra, fülébe  dörgvén 
a kiséretnek: csak testemen mehettek át S.-Szent-
györgyre ! Meg is tiltott két tanú előtt a kiséret-

k. bizottság is idei májushavi ülésében intézkedni 
szükségesnek látta. 

E megye területén ugyanis — a mint látszik 
— még a községi népiskolák életbeléptetésével 
egyidejűleg kaposságnak kezdett örvendeni ama 
gyakorlat, hogy a népiskolatanitók ne állandólag, 
hanem egy vagy több évre terjedő ideiglenesség-
gel alkalmaztassanak egészen ellenkezőleg az 1868. 
évi 38. t. c. 138. §-ával, a hol az mondatik, hogy: 
„a tanitók élethosszig választatnak és hivatalukból 
súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás vagy polgári 
bűntény miatt mozdíthatók el a tankerületi iskola-
tanács — most már megyei közigazgatási bizott-
ság ítélete folytán.  Ily ítéletek azonban megerősi 
tés végett a közoktatási minister elé terjesztendők." 

A törvény ezen rendeletének mintegy kiegé-
szítéséül a polgári községi iskolaszékek számára 
az 1876. évben kiadott miniszteri utasítás 20. §-ában 
pedig az iratik, hogy „oly esetekben, midőn vala-
mely — tisztán a körülmények által előidézett ok-
nál fogva  a tanitói állomások véglegesen nem tölt-
hetők be, azokra az iskolaszék ideiglenes segéd-
tanítókat alkalmaz, vagy pedig a tanfelügyelőnek 
avagy megbízottjának vezetése alatt és a tanfel-
ügyelő jóváhagyásával ideiglenes tanítókat választ. 

Dacára a törvény ily világos és határozott 
szabványainak fordultak  elő már esetek, a melyek-
ben, némely községi iskolaszékek — állandó ren-
des tanitói állomásokra minden előleges indokolás 
illetőleg szabályszerű bejelentés nélkül ideiglenes 
tanitókat alkalmaztak s az ideiglenesség lejártával 
azok elmozdítására — a törvényben előirt közigaz-
gatási bizottsági Ítélet közbejövetele nélkül kezde-
ményező lépéseket tettek. 

En ugy hiszem, hogy a népoktatási törvény 
szellemének helyes felfogása  mellett meg nem en-
gedhető sem az, hogy a községi iskolaszékek el-
fogadható  indokolás nélkül a tanitói állomásokat 
ideiglenesen betölthessék, sem az, hogy az ilyetén 
módon netalán már betöltött állomásokat az illető 
közigazgatási bizottság megelőző fegyelmi  intézke-
dése illetőleg előmozditó határozata nélkül önké-
nyüleg megüresültnek nyilváníthassák már csak 
azon egy oknál fogva  sem, mivel ily eljárás mel-
lett magok a községi iskolaszékek minden helyes 
jogi nézettel ellenkezőleg egyszersmind vádlói és 
bírói szerepet is valósitnának. 

Midőn tehát a fentebb  vázolt visszaélésre vo-
natkozó nézetemnek kifejezést  adni szerencsés le 
hetek, egyúttal bátor vagyok azt is köztudomásra 
hozni, miszerint az általam jelzett irányban a nép-
oktatási törvény rendeletét szorosan szem előtt 
tartani s azt lehetőleg érvényre emelni mulaszthat-
lan feladatomnak  ismerem, de egyszersmind azt is 
remélem, szükség esetében ezen törekvésem kellő 
támogatásra számithat a U-k. közigazgatási bizott-
ságnál is. 

V i d é k i é l e t -

K.-Vásárhely,  1878. aug. 12. 
Tekintetes szerkesztő ur ! 

Becses lapjában jelent ugyan meg tudósítás 
a kézdi-vásárhelyi képviselőválasztás jelleme, lefo-
lyása és eredményéről s nem azért, mintha azon 
tudósítást nem tartanám eléggé kimerítőnek, mert 
hisz hiven felsorol  az minden jelentékenyebbet: 
de bátor leszek a tek. szerkesztő ur becses enge-
delmével azt mégis egy- s mással megtoldani." 

Mióta ugyanis a szorosan vett nemzeti alkot-
mányosságnak korát éljük : soh' se volt Kézdi-Vá-
sárhely polgársága a képviselőválasztás iránt any-
nyira érdeklődő, de soh' se volt annak lefolyása 
alatt annyira izgatott, mint épen most. Nem volt 
és nem lehetett azért, mert az ezt megelőző válasz-
tások alkalmakor egyedül csak most 3 éve lépett 

nek minden demonstratiót, a mivel a fürdő  vendé-
gek nyugalmát felzavarhatnák. 

— Igaz-e uram, fordul  az igazgatósági sze-
mély egyik tanúhoz — hogy itt semmifele  demon-
strációnak helye nincs ? 

A tanú nem volt ismeretes a viszonyokkal  és 
nagy bölcsen igy szólt : 

— Igaz, uraim ! A múltkor is, mikor gr. N. N. 
itt jött keresztül, olyan lármát, zajt csaptak, hogy 
majd felfordították  a fürdőt.  Igaz ám ! 

Az igazgatósági tag irult-pirult, lökdöste is a 
tanút könyökével,  de hát már az mind nem hasz-
nált semmit. Az a becsületei ember lelkiismerete-
sen tanúskodott. 

— No akkor aláz' szolgája ! s ott hagyták a 
buzgó igazgatósági tagot a szabadelvű párthoz 
tartozó szentgyörgyiek. 

Ez az eset, azt mondják, igen emelte Élőpa-
tak renoméját. 

* 

Kézdi-Vásárhelyen  A. és B. találkozik együtt. 
A. (NagyG. párti) No benneteket ugyan meg-

buktatott a p á l i n k a . 
B. (Pap L. párti) Titeket meg é p e n a pá-

l i n k a segített győzelemre. 



— m — 

vala fel  Pap Lajos úrral szemben ellenjelölt; az-
előtt mindig egyhangúlag választók képviselőnket; 
és ez az állapot huzamos időn át tartván: meg-
szokta a különben is a pénz-aristocraták, vagy ha 
ugy tetszik: az „intelligentia" (!) hatalmaskodó 
nyomása alatt állott polgárságunk álképviselői ál-
lást mintegy öröklőnek tekinteni. Elképzelhető te-
hát, mennyire rendkívüli állapot vala az nálunk, 
hogy Pap Lajos úrral szemben jelenlegi szeretett 
képviselőnk Nagy Ciábor és még a független  Sze-
mere is fellépett  ! És annál nagyobb vala az izga-
tottság, mert tulnyomólag szabadelvű városunkban 
Szemere felléptével  a független  párt is megalakul-
ván : méltán lehetett félni  attól, hogy a személy-
harc elvi harccá válik. Félni lehetett annyival in-
kább, mert városunknak égető szükségét képez-
vén egy katonai laktanya épitése: a függetlenek 
részéről Szemere megválasztatása esetén, — Fama 
kisasszony szerint — az kilátásba helyeztetett. 

De Kézdi-Vásárhely  nem az a város, mely-
nek elvi meggyőződését ez uton megvásárolni le-
hetne. S azért — bár az „intelligentia" örömmel 
fogadta  volna, a polgárság ellene szólott. E kér-
dés illustratiójakép legyen szabad felhoznom  a követ-
kező esetet. 

Nevezett párt kortesei nagy reménynyel for-
dultak egy jellemes, befolyásos  csizmadia mester 
polgártársunkhoz ügyök felkarolása  céljából. Ott 
nekik adtak bort és nem — mint szokás — ők fi-
zettek : de azért ajánlatukat visszautasította mind 
ő, mind pedig nevezetesen neje a következő sz-/-
vakkal: „Ha pénzért, vagy kaszárnyáért elakarják 
adni a várost: ne menjen3k messze, itt az én kő-
házam terjedelmes szobákkal, alkalmas helyen, tisz-
ta levegővel. Önöknek adom, ez kész kaszárnya, 
de válasszák meg érette követnek — férjemet!" 

A hol ily nemes lélekkel, hazafias  lélekkel 
bírnak a nők : milyenek a férfiak  ? 

És Kézdi-Vásárhely  polgársága megmutatta, 
hogy elveit meggyőződésből vallja. S igy a válasz-
tás mégis csak szemé'yek és nem pártok közt^folyt 
le; a mennyiben — nem lehet a Szemere által ka-
pott 57 szavazatot a Nagy Gábor és Pap Lajos 
szabadelvűek szavazatainak túlnyomó többségével 
szemben — egy rendszeresen szervezett párt pro-
ductumának tekinteni. 

A személyharc pedig, mint tudja a tek. szer-
kesztő ur, szeretett polgármesterünk, Nagy Gábor 
megválasztásával végződött; kit az „intelligentia" 
által lenézett „gyalogszeresek" választának meg, 
hogy beteljesedjen : 

„A nép szava : isten szava'" 
y. 

N.-Ajta, 1878. aug. 12. 
Megszűntek már megyénkben a képviselők 

választásait érdeklő zajos mozgalmak, minden vá-
lasztó kerület és arra joggal bíró városok polgá-
rai tudják már, a csak alig múltban létezétt titkos 
jövő eredményét, tudják kik fogják  érdeklő ügyei-
ket hazánk szivében illetékes helyen jó lélekisme-
rettel támogatni, tudják, kik fogják  az ők nevük-
ben rájok ruházott jogok alapján a haza jólétét 
és boldogságát eszközölni. 

Ezen orsz. képviselők egyike Bartha János, 
kit a n.-ajtai kerület választó polgárainak knagy 
többsége folyó  hó 7-én N. Aj tán a legszebb rend-
del és békés csenddel választott meg k. párti 
képviselőjüknek, ki e választó kerület bizalmát 
annyira kiérdemelte, hogy ezen választás alkalmá-
val az egyetértésnek, a szivek egy érzelmének és 
a lelkek összhangzó gondolatainak egy szemmel 
látható szép példánya tünt fel  a választó polgárság 
békés egyetértésében. 

Vajha hazánk minden polgárai és elöljárói az 
ily szép egyetértést tűznék célul minden országos 
ügyeink érdekében, akkor tán bizton remélhetnők 
hazánk jólétét és boldogságát az egyetértés szi-
lárd alapján felépülni. 

Tamásfalvi. 

Ilaróüi, 1878. aug. 14. 

Tekintetes szerkesztő ur : 
A vezetésem alatt álló baróthi gazdasági szak-

osztállyal megtoldott felső  népiskola könyvtárának 
gyarapítására t l)obny Ferenc: m. kir távirdatiszt 
ur Szegedről 10 frt.  szíveskedett küldeni e sorok 
kíséretében : 

Mélyen tisztelt igazgató ur ! 
Még hóban küldött iskolai „Értesitvény"-ért 

méltóztat leghálásabb köszönetemet ez úttal is fo-
gadni. Átolvasgattam s nem titkolhatom egyes 
irányban öröm helyett sajnálkozásra is kelle fakad-
nom, főleg  a barótiak ropa nt közönyöségük miatt. 
Adja isten, hogy haladjon Baróth is, s vele virá-
gozzék izkolája, mely meg is történhet, mert a mű-
ködő erők a várakozásnál jóval buzgóbbak, mél-
tán kívánhatunk sok magyar intézetnek olyan igaz-
gatót, milyennel a baróthi dicsekedhet. Részemről 
is az iskola javát csekély adakozással előmozdí-
tani kívánván: az iskolai könyvtár gyarapítására 
10 frtot  idecsatolok. Legkivállóbb tiszteletemet 
méltóztat fogadni  igen t. igazgató, ur s legszivélye-
sebben kívánom, miszerint iskolája jóléteért virágo-
zásáért mentől tovább buzgolkodhassék! 

Szeged, 1878. évi aug. 10. 

Maradtam alázatos szolgája, 
Bobay Ferenc. 

Fogadja t Dobay ur szives jó kívánságáért 
és becses adományáért itt a nyilvánosság terén is 
őszinte köszönetemet. 

H ed A József, 
igazgató. 

Az uj képviselőház. 

A választások eredménye hozzánk érkezett 
értesülésekkel kiegészítve a kővetkező : Ismeretes 
az eredmény 383 kerületből: 

Szabadelvű 228. Habarék-párti 64. Szélsőbali 
6i. Vad 10. Nemzetiségi 8. 

Uj választás lesz 12 kerületben. A szabad-
elvüpárt többsége a habarék és szélsőbali két el-
lenzék ellenében 103. 

Még 27 választás lesz, körülbelül 15 szabad-
elvű 4 szélsőbal és 8 habarék. 

S igy a kormánypárti többség, — a nemzeti-
ségit leszámítva — 114. 

Folytatjuk e képviselők névsorát: 

I. 

Szabadelvű pártiak. 
Szolnok-Dobokamegye ; bethleni ker. gr. Beth-

len András, n.-iglódi ker. b. Bánfly  László, deési 
ker. gr. Teleki Domokos, magyar láposi ker. Simó 
Lajos, n.-ilondai ker. Papp Sándor. 

Temesmegye: orcífalvai  ker. Gorove István, 
moravicai ker. Rác Athanáz. rittbergi ker. Vargics 
Imre. kidegkuti ker. Scháffer  Antal, kisbecskereki 
ker. ifj  Ormós Zsigmond, csákovai ker. Prepeli-
cay Gyula, uj-aradi ker. Frőhlich Gusztáv, rékási 
ker. Janicsáry Sándor. 

Tolnamegye: kölesdi ker. Vizsolyi Gusztáv, 
szakcsi ker. Láng Lajos, paksi ker. Szenicey Ödön 
pincehelyi ker. ifj.  Percei Béla, bonyhádi ker. Dőry 
Dénes. 

Torontálmegye : párdányi ker. Csávossy Béla. 
pancsovai ker. id. gr. Ráday Gedeon, zsombolyai 
ker. Hieronymi Károly, sz.-györgyi ker. Ittebei 
Kiss Miklós ó.-besenyői ker. Sváb Károly n.-szt. 
miklósi ker. Vécsey Tamás, zichy-falvai  ker. Dániel 
Pál. b.-komlósi ker. Gödi Károly, ó-vecsei ker. Po-
povits Vazul, lovrini ker. Zsiros Lajos. 

Torda-Aranyosmegye : m.-ludasi ker. Miksa 
Elek. tordai ker. Tisza László, torockói ker. b. Jó-
sika Gyula, felvinci  ker. Gál Jenő. 

Trencsénmegye : baáni ker. Andaházy Pál. bit-
sei ker. Urbanovszky Ernő. illavai ker. Baross Gá-
bor. trencséni ker. Marsovszky Jenő. vág-besztercei 
ker. Szitányi Bernát, csacai ker. Máday Lajos, 
zsolnai ker. gr. Pongrác Lajos, vártni ker. gr. Csá-
ky László. 

Turócmegye : stubnyai kerület: Révay Simon. 
Udvarhelymegye : havasaljai ker. Tibád An-

tal. oklándi ker. ifj.  Dániel Gábor. 
Ungmegye : bereznai ker. Mocsáry Géza. 
Vasmegye: muraszombati ker. Berke József, 

felső-eőri  ker. Ernuszt Kelemen, szombathelyi ker. 
Horváth Boldizsár, sz.-gothárdi ker. Széli Kálmán, 
német-újvári kei. Ernuszt Sándor, rumi ker. Istócy 
Győző, kőszegi ker. Szájbely Gyula, sárvári ker. 
Márkus István, kiscelli ker. Ajkay Gyula. 

Veszprémmegye: somlyó-vásárhelyi ker. Béká-
ssy Károly, ugodi kerület: báró Üchtric Zsig-
mond. 

Zalamegye: n.-kanizsai ker. Csengery Antal, 
kereszthelyijker. Falk Miksa, csáktornyai ker. Sza-
bó Imre. letenyei ker. Apáthy István. 

Zemplénmegye: terebesi ker. Vladár Ervin, 
homonnai ker. Szirmay Ödön. mádi ker. Zalay 
István. 

Zólyommegye: breznóbányai ker. Lehocky 
Egyed, szliácsi ker. Grünwald Béla. korponai ker. 
Randvánszky  Béla. 

II. 

Habarék píírtiak. 
Arad : Chorin Ferenc. 
Budapest: VIII. ker. Szilágyi Dezső. Gyula-

fehérvár  : Lukács Béla. Körmöcbánya : Gyurgyik 
Gyula. 

Aradmegye : világosi ker. b. Simonyi Lajos, 
kisjenöi ker. br. Bánhidy Béla. radnai ker. Biró 
Kálmán. 

Árvamegye : bobrói ker. gr. Apponyi Albert, 
kubini ker. Kubinyi Árpád. 

Bácsmegye : kernyajai ker. Szemző Gyula. 
Biharmegye: nagy szalontai ker. b. Simonyi 

Lajos. 
Esztergommegye: köbölkuti kerület: Hazay 

Ernő. 
Gömörmegye. peéri ker. Bay Géza. téthi ker. 

Matkovics János. 
Hajdumegye: szoboszlói kerület: Thury Sá-

muel. 
Háromszékmegye : kézdii ker. Lázár Mihály, 

ilyefalvi  ker. gr. Nemes Nándor. 
Hontmegye : ipolysági ker : Pacolay János. 
Hunyadmcgye : szászvárosi ker. gróf  Kun 

István. 
Hevesmegye ; pétervásári kerület: Ivády 

Béla. 
Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye  : jász-jákohalmi 

ker. Szilágyi Dezső. 
Maros-Tordamegye: szeredai ker. Berecky 

Sándor. 
Nográdmegye : nógrádi ker. Szcitovszky Já-

nos. szécsényi ker. Pulszky Ágost. 

Nyitramegye : érsekújvári ker. gr. Berchtol 
László, vágujhelyi ker. gr Pongrác Ádolf.  galgóc. 
ker. Ocskay István, verbói ker. Ocskay Rudolf 
szenicei ker. gr Apponyi Albert. 

Pozsonymegye : somorjai ker. Bittó Béni. 
Sárosmegye : zbórói ker. gr. Dessewffy  Aurél 

eperjesi ker. Bujanovics Sándor, héthársi kerület: 
Leskó István. 

. Somogymegye: marcalii ker. gróf  Szécheny 
Pál. 

Sopronmegye : kismártoni ker. Hérics Antal, 
eszterházai ker. Ürményi Miksa, csornai kerület : 
Beöthy Ákos. 

Szabolcsmegye: kisváradi ker. Pilissy László, 
nyirbátori ker. Mandel Pál. tiszalöki ker. gr. Des-
sewffy  Aurél. 

Ungmegye : kaposi ker. Bernáth Dezső, ung-
vári ker. Kende Péter, szobránci ker. Tomcsányi 
László. 

Vasmegye : körmendi ker. Pázmándy Dénes, 
Veszprémmegye: zirci ker. Hánkár Sándor, 

n.-vázsonyi ker. Molnár Aladár. 
Zalamegye: lendvai ker. Veszter Imre. 
Zemplénmegye : sátoralja-ujhelyi ker. Mecsner 

Hyula. nagy-mihályi ker. Kotsuth Mihály, király-
helmeci ker. Füzesséry Sándor, megyaszói ker. 
Potocky Dezső. 

(Folyta tás.) 

É r t e s í t é s , 

A s.-sztgyörgyi államilag segélyezett 4 osz-
tályú polgári leányiskolánál az 187819 tanévre sep-
tember 1—3-ig tartanak a beiratások. 

Előleges tájékozásul, kötelességünk értesiteni 
a t. közönséget afelől,  hogy a tantárgyak nagyobb 
terjedelme mellett különös súlyt fektetünk  a n é-
m e t n y e l v a l a p o s t a n í t á s á r a . Ugy ren-
deztük be ugyanis ezen tantárgyat, hogy a polgári 
leányiskola 4 évi tanfolyamának  bevégzése után 
teljesen birtokába legyenek a németnyelvnek s azt 
gyakorlatias könnyűséggel kezelhessék az életben 
növendékeink. A gyakorlati ágak közül jóval na-
gyobb terjedelemben tanitatjuk a női munkát is. 

Minden a nőknek szükséges kézi munkát, ide 
értve a legújabb mértékrendszer szerint kezelt s z a 
b á s z a t o t is, teljes alapossággal tanulnak, Ezeken 
kivül, mint rendkívüli tantárgy, taníttatni fog  a 
f r a n c i a n y e l v  és z o n g o r a is vállalkozók 
számára egészen d í j t a l a n u l . 

A polgári leányiskola 1. o s z t á l y á b a fel-
vétetnek azon növendékek, ki legalább az elemi 
iskola IV. osztályára előirt tantárgyakból a felvé-
teli vizsgálatot jó sikerrel leteszik. 

Beiratások alkalmával minden ' növendék kö-
teles 4 frt,  tandijt és 50 kr. felvételi  dijt fizetni; 
azon növendékek, kik szegénységüket rendszere-
sen kiállított bizonyítvánnyal igazolják, tandij^elen-
gedésben és ingyen könyvekben,  írószerekben ré-
szesülnek. 

Beiratkozáskor kéretnek a t. szülök vagy gyá-
rnak személyesen megjelenni s a növendék leendő 
szállását az igazgatónál azonnal bejelenteni. 

Sepsi-Szentgyörgy, 1878. aug. 14. 
,Válik József, 

igazgató. 

É r t e s í t é s . 

A nm. vallás és közokt. m. kir. miniszter ur-
nák f.  évi aug. hó 6-án 18501 sz. a. kelt magas in-
tézkedése folytán  Brassóban az állami felső  leány-
iskola I. osztálya még a f.  évi szept. hó elején meg-
fog  nyittatni az állami elemi leányiskola mostani 
belvárosi helyiségének egyik tantermében. 

A tanfolyam  két év. 
A felvétetni  akaró növendékeknek vagy bé-

lyegmentes bizonyítványt kell felmutatni  arról, 
hogy a 6 osztályú népiskolai tanfolyamot  nyilvá-
nos törvény szerint elvégezte, vagy pedig felvételi 
vizsgát kell letennie a felsőbb  népiskola alapjául 
szükséges ismeretekből. 

Beiratási dij fejében  évenkint 50 kr. tandíjfi-
zetésében évenkint 5 frt.  fog  fizettetni. 

Az igazgatói teendők F. Orbán Ferenc bras-
sói állami elemi népiskolai igazgató úrra vannak 
bizva, ezért kérem a t. szüléket egyenesen hozzá 
fordulni. 

Brassó, 1878. aug. 12. 
Koós Ferenc, 

kir. tanfelügyelő. 

L E G Ú J A B B . 
Brood, aug. 12. A maglaji citadellában hadi-

törvényszék állíttatott fel,  mely a lázadók és az 
ágens provokateurök felett  szigorú Ítéletet fog 
tartani. Az el nem ítélt lázadók Ausztriába inter-
náltatnak. Az elfogott  redif  zászlóalj egyelőre a 
magláji citadellában helyeztetett el. — Mihelyt a 
kellő intézkedéseket megtették, e zászlóalj József-
városba vagy Königgratzbe fog  S2állittatni. 

Bécs, aug. 12. A 13-ik hadtest parancsnoksága 
a zsepcsei főhadiszállásról  augusztus 10-ről követ-
kezőket jelenti: Mély sajnálattal jelentem, hogy a 
Zsepcsénél megvert és megfutott  felkelők  Vrandu-



kot tartózkodás nélkül és, mint hallom, Zenicát is 
elfoglalták  és Szerajevo felé  menekülnek. Ma reg-
gel 5 órakor Müller vezérőrnagy 6 zászlóaljjal és 
nyolc hegyi ágyúval Poprabnicán, Celeznopoljén és 
Golubinjén át, Bisztricától nyugatra rendeltetett, 
hogy holnap kora reggel Dogladon át az ellenség 
balszárnyát támadja meg s ha lehet, visszavonu-
lási útját vágja el. A főhadoszlop  Zsepcséből reg-
gel egy negyed a órakor indult el. Már tegnap 
délután Zsepcsénél 3 zászlóaljat és egy hegyi üte-
get szállíttattam a Boszna jobb partjára ama meg-
bízással, hogy a folyó  jobb partján éd  ennek völ-
gyén egész az Orosznica-Nemila magaslatáig nyo-
muljanak, ott táborozzanak és holnap aug. 11-én a 
Vepar hegyre menjenek, honnét, menekült keresz-
tyének (katholikusok és görögök) állításai szerint, 
kitűnően lehet Vranduk kastélyára lőni; de ma 
már a félúton  jöttek elém Vrandukból keresztyé. 
nek, kik azt jelentették, hogy a lázadók a szoro-
son keresztül Szerajevoba menekültek. — Szintén 
jelentkezett nálam egy török táborkari százados, 
kit a lázadók Szerajevoban állítólag kényszeritet-
tek, hogy fogadjon  el egy parancsnokságot és ki 
Zsepcsinél tényleg vezényelt is. Ó a Zsepcsei harc-
ban részt vett lázadók haderejét 6—10.000 ember-
re teszi és konstatálja azok futását  Szerajevoba, 
azonban azt véli, hogy Szerajevo ból egy másik 
csapat fog  elénk jönni, Bicsovakánál utunkat állja, 
mit én azonban kétségbe vonok. — A hetedik csa-
pathadosztláy parancsnokságától 13-án a következő 
távirat érkezett: 

A hadosztály aug. 8-án Jaicától egy órányira 
északnyugatra a kitűnő jó poziciókban levő ellen-
ségre bukkani. Majdnem 9 órai harc és a csapa-
tok és vezérek valóban kitűnő maguktartása után 
az ellenség a jobb szárny által megrendittetett és 
futásra  kényszeríttetett. A közel 5000 emberből ál-
ló ellenség szívósan ellenállt. Veszteség halottak-
ban Svoboda hadnagy a 10. vadászzászlóaljból és 
többen a közvitézek közül; sebesültek 6 tiszt és 
140 közvitéz. Sok foglyot  ejtettünk, 3 ágyút és 3 
zászlót foglaltunk  el. Jaicát az 52. gyalogezred szál-
lotta meg. — A csapatok hangulata, a roppant fá-
radalmak és nélkülözések dacára, kitűnő. Az el-
lenség 3' zászlóalj rendes katonaságból és lázadó-
csapatokból állt. A 20. hadosztálytól nem érkezett 
jelentés. Holnap Zenica ellen indulnak. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Rudolf  trónörökös e hó g-én tartá első és 

fényesen  sikerült vadászati kirándulását Prágából; 
10-én egy szarvast, egy őzt, egy keselyűt s sok 
más állatot lőtt, tegnap pedig Fürstenberg Leon-
tin hercegnő mellett — négy szarvast ejtett el. A 
lanai kastélyban, hol Fürstenberg hercegéknek volt 
vendége, nagy ünnepélyességgel fogadták  a trón-
örököst ugy a hatóságok, mint a nép. 

— Küldöttség Tisza Kálmán iniuiszterelnök-
hez. A s.-szentgyörgyi választó polgárokból egy 
szép számú küldöttség fog  holnap Budapestre in-
dulni Tisza Kálmán miniszterelnökhez. A küldött-
ség megyénk főispánja  vezetése alatt ünnepélyesen 
fogja  átadni Sepsi-Szentgyörgy város részéről a 
miniszterelnök urnák képviselői mandatumát. Ör-
vendünk, hogy városunknak alkalom nyújtatott a 
miniszterelnök ur személye iránti ragaszkodásának 
kifejezésére.  *A küldöttség tagjai : Mélt. Pótsa Jó-
zsef  főispán  ur, Császár Bálint v. volgármester. 
Benedek János, kir. közjegyző. Kelemen Lajos 
ügyvéd, Molnár Samu, Gyárfás  Lajos, Ötves Pál 
gyógyszerész, Sas József,  Bikfalvi  Ferenc, Kiss 
Dénes, Málik József  igazgató, Fogolyán Kristóf  ke-
reskedő, Császár Domokos, Király  József,  Zajzon 
Farkas polg. tanitó, János Miklós, Szabó István, 
Gyárfás  Samu, Kovács Albert, Sorbán János, Nagy 
Károly, Nagy . Elek, Barthos Domokos, Bartha Bé-
ni, Benkő János. 

— Tissot Viktor Rózsa Sándornál. A hires 
fzancia  iró a napokban Kolozsvárt megtekintvén, 
innét gr. Eszterházy Kálmán főispánnal  Szamosuj-
várra ment, hogy megtekintse az állami fegyházat, 
a mire engedélyt szerzett a kormánytól. A vár-
parancsnokság készséggel mutatott meg mindent. 
A többek között felvilágosításokat  nyújtott a lét-
számról, az egészségi viszonyok s több statisztikai 
adatról. Megtekintette Tissot ur a Rózsa Sándor 
celláját is. Maga nem beszélhetvén vele, tolmácsol-
ták kérdéseit. Rózsa Sándor, a testben és lélekben 
összetört betyár-király, nem örömest felelgetett. 
Alig lehet már reá ismerni. Szótalan, mogorva em-
ber lett, a kit untat a mások kíváncsisága. Arra 
a kérdésre, hogy emlékezik-e néha-néha a régi 
időkre s viselt dolgaira? az öreg Rózsa azt fe-
lelte : „Mi haszna emlékezném. Az én sírom itt van 
megásva." Erre a jelenvoltak egyike azt kérdezte: 
„De ha most oda lenn a kapuban egy jó csikó 
várná, mégis csak megtudná ülni most is, mint ré-
gen ?" „Nem hiszem. Oda vannak a lábaim 1" Tis-
s ot nagy érdekkel nézte az egykor oly hires ve-
zért, s jegyzeteket csinált látogatásáról. 

— Szent-Istráunapi kéjvonatok. A m. kir. ál-
lamvasutak igazgatósága jelenti: A f.  évi aug. hó 
20-ikára eső Szent-István ünnep alkalmából 8 napi 
érvényességgel biró II. és III. oszt, menettérti je-
gyek fognak  az északi vonal legtöbb állomásain, 
valamint a keleti vonal Brassó, Segesvár, Erzsé-
betváros, Medgyes, Nagy-Szeben, Nagy Enyed, M.-
Vásárhely, Kolozsvár és B.-Hunyad, állomásain 
Budapestre különösen mérsékelt menetárak mellett 
kiadatni. A mérsékelt menettérti jegyek az északi 
vonal állomásain f.  é. aug. 19. N.-Györk és Gyön-
gyös állomásokon ellenben aug. 20-án- továbbá a 
keleti vonal Brassó, Segesvár, Erzsébetváros és 
Medgyes állomásain aug 18-án, B.-Hunyad és Ko-
lozsvárit ellenben aug 19-én adatnak ki. A vissza-
utazás, a gyorsvonatok kivételével, bármely sze-
mélyszállító vonattal, de legkésőbb aug. 26-án tör-
ténhetik. — A tiszavidéki vasút igazgatósága je-
jenti: Mint minden évben, ugy ez idén is a Szent-
István ünnepély alkalmása a tiszavidéki vasút kö-
vetkező állomásairól: Nyíregyházáról (Debrecenen 
át) N.-Váradról (P.-Ladányon át) és Aradról (Ceglé-
den át) fognak  folyó  évi aug. hó 19-én. külön sze-
mélyvonatok Budapestre közlekedni. — Indulás 
Nyíregyházáról d. u. 4 óra 10 perckor, Debrecen-
ből esti 6 óra 30 perckor, N.-Váradról d. u. 5 óra 
30 perckor, és Aradról esti 6 órakor. 

Érték- és vá'tó-árlolyain a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén augusztus 11. 

Magyar aranyjáradék 89.15 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 117.— 
" , » I L " I I 3 - ~ 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 75 50 
» n „ 1876. évi államkötv. . 68.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.30 

Temesvári „ . . 77.--
Erdélyi „ n . . 7Ö!_ 
Szőlődézmaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 63.45 

n  » „ ezüstben . . 66.— 
„ aranyjáradék 73-8o 

1860. államsorsjegy 112.35 
Osztrák nemzeti bankrészvény 821.— 

„ hitelintézeti „ 262.30 
Magyar hitelbank 231-75 
Ezüst 100.90 
Cs. kir. arany 5.50 
Napoleond'or 9-27'li 
Német birodalmi márka 57 65 
London 115.65 

Felelős szerkesztő: Málik Józfteí. 

Kiadótulajdonos: Poll&k Mór. 

HIRDETMÉNY. 
Füle község birtokosságn által közhírré 

tétetik, hogy Füle községtől félóra  távolságra 
a birtokosság határozata folytán  az úgynevezett 
>Cserkabala« közt levő 40 hold térületen fek-
vő 14—20 cntmtr vastagsági! cserefák  szabad 
árverezés utján folyó  1878. évi augusztus 31 én 
délelőtt 10 órakor Fülében a birtokosság há-
zánál eladatnak a kővetkező feltételek  mellett: 

a) A kikiáltási ár 6000 forintban  van meg-
állapítva. 

b) Köteles vásárló a vásári ősszegből 1000 
forintot  azonnal készpénzben lefizetni,  a hátra 
levő összeget 5 egyenlő részben 5 év alatt S"|̂  
kamataival, mire nézve biztosíték lekötendő. 

c) A fák  levágatása és elhordására 3 évi 
határidő engedtetik. 

Füle, 1878 aug. 10-én. 

1 —3 Boga Sámuel, 
a birtokosság elnöke. 

Pályázat. 
A csernátfalusi  első s második osztályú 

segédtan-tói állomás megüresedésbe jővén, — 
ezennel pályázat hirdettetetik oly feltétel  mel-
lett, hogy az elsó' év próba-év leend 

Évi fizetés  300 frt,  6 öl fa,  melyből egy-
szersmind osztálya is fütendő,  és szabad lakás. 
A pályázni kivánók jelentkezhetnek kellőleg 
felszerelt  folyamodványaikkal  lolyó hó 25-ig a 
a helybeli községi iskolaszék elnökségénél-

Csernátfalu,  1878. aug. 9 én. 1—3 

Csak 50 krajcárért!!! 
Brassóban a rózsa piacon 579. sz. 

alatt a földszinten  lakó uri családnál 
naponkénti 50 krajcár dijért iskolás 
gyermekek felvételt  találnak. Jó ellá-
tásrról és tanulásról feleletet  vállalnak. 
A háznál mindig németül beszélnek. 

Értekezhetni aug. 28 ig Bolgárszeg 
porond-utca 1425 , és a rózsa-piacon 
579 szám alatt.. 

1 - 3 

Az arcszín fiatal  üdeség-e! 
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr-
I.EJOSSE-féle 

8A VON RAVISSANTE ; 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ mis szappant. 

A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszópitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódj 

RAVISSANTE 
Dr. LEJOSSE tói Párisban. 

Ezen világhírű bőrtisz 
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napágés, 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-
lanság biztos eltávolítására 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdessóget 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-

£ üditőleg hat s gyöngéd 
ibőrt szerez a legkésőbbi 

Budapesten valódi minőségben kapható: 
T ö r ö k J ó z s e f  gyógyszerész urnái király-
utca 7. sz. Sepsi-Szentgyörgyön Ö t v e s é s 
B e t e g urak gyógyszertárában. 

Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Kis „ „ n 1 frt  50 kr. 

Központi szélküldési raktár: Schwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.)2—5 o 

Friedrioh fínoireldéje  Brassóban. 
Tanuló fiak  a kik Brassóban valamely nyilvános oskolát látogatnak, szeretetteljes 

bánásmód, leggondosb ápolás, gyöngéd figyelem  és szigorú felügyelet  mellett, esetleg az iskolai 
feladványok  elkészítésében is kellő útmutatásban részesülnek. 

A felvételi  árak igen jutányosak. 
Programmok kívánatra ingyen és bérmentesen küldetnek, ugy szintén e lap tisztelt szer-

kesztőségénél és tekintetes BORA ELEK urnái is Szemerján szívességből kaphatók. 2—4 


