
Szerkesztőségi iroda: 

Fópiac, Csnlak-felc  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldsndik. 

Kiadó hivatal: 
Polliik Múr könyvnyomdája 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendfik. Politilíai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászat] lap. 

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 . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasibos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij killön 30 kr. 
Nyllttér sora 15 kr. 

A fiárűitnszékí  „Házíípar-agytel^ és a „sapsD-szentgyQrgyi inkSnytes tűziiCtá-egyfet11  foívatatas  közlönye, 

Választások végén. 
A vihar által felkorbácsolt  tó felülete  le-

csendesül. Tükrében a kék égbolt fénye  verő-
dik vissza Alig fut  át rajla még egy-egy gyön-
ge hullám. Ilyen képet tár elénk a választások 
után közéletünk. A felvert  indulatok lecsilla-
podva, mindenki visszatér azon kötelességek tel-
jesítéséhez, melyek a nagy társadalom munka-
felosztása  által számára kijelöltettek. 

A Jcfolj  't választások után konstatálnunk 
kell a szabadelvű párt határozott diadalát Több 
sége — a kéteseket nem számítva — 89 Az 
eredmény annál kielégítőbb, mert a párt és 
kormánya küzdelemteljes életet folytatott  nem 
csak az utóbbi évek alatt, hanem — és főké-
pen — a választások alatt is. Ferdítés, gyanú-
sítás, rágalom, piszok mind mohó vágygyal ra-
gadtattak fegyverül  ellene, sö't a babonában 
való hitig sülyedve. még az elemi csapások is 
a szabadelvű kormánytól eredőknek dec'arál-
tattak, csakhogy ezzel is több legyen ellene a 
fegyver.  Mert hogy az ellenzék naivitása eny-
nyire alanti fokon  állana, azt senki sem hiszi 
De kitekert frázisokkal  a babonát is hitté le-
het emelni még a fejlettebb  gondolkozásuak 
előtt is. 

S mindezek dacára a nemzet nem nyilat-
kozott a véres szájú kolomposok kedve szerint, 
hanem a szabadelvű pártot bizta meg a tör-
vényhozás hatalmával, annak kezébe tette le 
az ország kormányzásának jogát. A nemzet ki-
mondta, hogy a szabadelvű kormány álljon to-
vábbra is az ügyek élén, az a kormány, mely 
a közgazdászat!* kiegyezést megteremtette és 
mely a külügyi politika tekintetében nem ment 
fejével  a falnak,  hanem megfontolván,  hogy a 
monarchiában kívülünk más nemzetek is élnek, 
kiknek érdekeit nem szabad ignorálnunk — és 
hogy Európa sem áll csupán és egyedül a ma-
gyar monarchiából, belenyugodott az európai 

megbízatás elfogadásába,  melynek következmé-
nyeit és horderejét a higgadtan gondolkozó 
nem a demagogok szempontjából fogja  meg-
ítélni 

Ez a tény bizonyára az öröm igaz érzeté-
vel töltheti el a szabadelvüpárt minden tagjá-
nak kebelét. Nemcsak győzelem ez, de elég-
tétel is sok bántalomért, melyek elviselésére 
minden öntudatos politikus erőt ta'ál ugyan be 
csületes meggyőződésében, de a melyeknek ta-
gadhatlan keserűségét mégis megszázszorozta 
volna a nemzetnek politikánkat elutasító szava-
zata: A nemzet azonban nem súlyosította, ha-
nem hatalmas szavazatával egyszerűen kitörölt 
lelkeinkböl minden keserűséget — és bizalmat 
szavazott azon embereknek, kik meggyőződé-
sűk parancsára az ország érdekében elég lelki 
erőt éreztek magukban az egész ellenzéki pro-
seriptio apparatusával s annak külső, látszóla-
gos, de hamis népszerűségével szembeszállani. 

A szabadelvű párt jövőjét netn az ellenzék 
támadásai, hanem a pártnak és kormánynak ak-
ciója fogja  meghatározni. A szabadelvű pártnak 
szép és nagy hadserge van; a régi gárda je-
lentékeny részét képezi, derék újoncok sok jó, 
uj anyagot hoznak belé ; de e seregnek a csa-
tákban, a parlamenti munka mezején kell meg-
nyerni azt az erőt, összetartást és szivósságot, 
melyet minden hadsereg csak a tűzkeresztség-
gel szerez meg. A vezérek feladata  arról gon-
doskodni, hogy a sereg méltó célokért, jó pozíci-
ókban és helyes taktikával vezettessék a harcba. 

Óhajtjuk, hogy a pártmanöverek, melyek 
a választási mozgalmak alatt szabadon burjá-
noztak, ezentúl megszűnjenek, mert ezeknek 
ideje letelt, mihelyt a nemzet szólott és kinyi-
latkoztatta akaratát. Csak ugy lehet helyesen 
gondolkozni és tenni, ha a szenvedélyek lecsil-
lapodtak. 

H. 

A rovarvilágból. 
— Vázlat. — 

A kőzetek belsejét kivéve talán nincs a ter-
mészetben tér, melyet a rovarvilág be nem népe-
sítene. Ha tekintetünk elől rejtve maradnak is gyak-
ran, ott nyüzsög egész rajuk. A mocsár iszapja, 
a sivatag homokja, a gletscherek jege, számtalan 
növénynek és állatnak belseje számtalan rovarnak 
szolgál tartózkodási helyül s mindenhol ugyanazok 
a néma, fáradhatalan  munkások, ugyanazon zsák-
mányvágyó, ellenállhatlan harcosok ők. 

S bár milyen^törékenyek Vagy gyöngédek test-
részeik, meplepő erőnyilvánitásra képesek. Ameri-
ka pusztáin gyakran láthatni egy bogarat, a rova-
rak sisyphusát, a mint saját súlyánál húszszorta 
nehezebb golyókat gördít maga előtt. Az afrikai 
sivatagon a fekete  pimelia fáradhatatlanul  mértföl-
deken át folytatja  útját. Az arabok „ElKetseb" az 
Í r ó n a k nevezik, mert útját két párhuzamos vo-
nal jelzi — mint két sor irás, — olyan egyenesen, 
mintha valami óriási vonalzóval húztak volna át 
dombon-völgyön. S ezen példáknál nem kevésbbé 
bámulatos a balha ugrása, melyhez hasonlóan lök-
erö a természet egyetlen állatánál sem nyilvánul. 
Még nagyobb gyorsaságot és kitartást tanúsítanak 
a repülő rovarak. Némely légyfajnak  nyilszerü to-
varöppenése tetszőleges irányban, bizonyára min-
denkinek felkeltette  már figyelmét.  Vagy pl. a szi-
takötő midőn mozdulatlanul — mintha a levegőbe 
volna függesztve  — lebeg a sás felett,  a sáskák 
vándorlásai, mind bizonyítékai repülesük erejének. 

Ezen apró tevékeny állatvilág természetesen 
bő táplálékot igényel. A rovarok még falánkab-
bak a madaraknál. 

Erre mutat azonnal fegyvereik  folyton  fúró, 
rágó apparatusa ; erre mutat a sok láb s testüknek 
egész alakja. S valóban alig van szerves anyag, 
melyet falánkságuk  meg ne győzne. Növény és 

A boszniai lázadás 
napjai előre láthatólag megvannak már számlálva. 
Ujabb tudósítások szerint a fölkelők,  miután Würt-
temberg herceg hadosztálya Travnikból hátukba 
került, sietve elhagyták a'félelmes  vranduki szo-
rost, s b. Philippovics a fősereggel  már Senicában 
van és érinkezésbe lépett a 8. hadosztálylyal. A 
fölkelők  még Vitéznél megkísérthetik az ellenál-
lást, de még kevessebb kilátással a sikerre, mint 
Zsepcsenél, s ezért valószínű, hogy most már csak 
Szerajevot kisértik meg védelmezni. A vitéz-seni-
cai vonaltól Szerajevo 9 mértföldnyire,  tehát mint-
egy 3 napi menetre fekszik  és igy, ha valami rend-
kívüli körülmény nem jő közbe, csapataink e hét 
végén bevonuluak Bosznia fővárosába. 

A hirek, melyek ujabban Boszniából érkez-
nek, konstatálják, hogy Hadzsi Loja az egész or-
szágban a vallási háborút hirdeti. 

Dervisek barangolnak szerte a vidéken, s 
prédikálják a szent háborút. Szjenicában bizonyos 
Fuad effendi  a mecsetben igy szólt a tömeghez : 

„Igazhivők I Csodáljátok Allah nagyságát I 
Allah megengedte, hogy szent időket érjünk. A 
gyaurok, kik tüzzel-vassal jöttek kiirtásunkra, meg 
fogják  most látni, hogy a megtorlás órája elér-
kezett." 

A tömeg ujjongva fogadta  e szavakat, a ke-
resztyének pedig házaikban rejtőznek. 

Szerajevói tudositások szerint ott már számos 
keresztyén esett áldozatul a hordák fanatizmusá-
nak. A külhatalmak konzulai a „nemzeti" kor-
mánnyal nem léptek érintkezésbe, bezárták hiva-
talaikat és házaikat és várják, mig az osztrák-ma-
gyar csapatok helyreállítják a rendet. 

Az ellenállás szervezéséről még a következő 
részleteket jelentik : 

„Hadzsi Loja aug. 3. hagyta el Szerajevót, 
hogy a tartomány védelmének szervezését szemé-
lyesen vezesse. Az e hó másodikán tartott hadita-
nácsban tudósítások olvastattak fel,  melyek nagyon 
alkalmasok voltak arra hogy ez exaltált emberek 
túlfeszített  reményeit lehütsék. 

„A katonai ügynökök" ugyanis azt jelentet-
ték, hogy a bégek, kevés kivétellel, gyülekeznek 
ugyan a felkelés  zászlója körül, a mohamedán vá-
rosi lakók sem rettegnek életüket és vagyonukat 
kockára tenni hitük iránt való buzgalmukban, azon-
ban — és ez figyelemreméltó  — a tulajdonképeni 
nép egészen közönyösen viseli magát, sőt a dolnja 

állat, folyékony  és szilárd, egészséges vagy beteg, 
élő vagy halott — nekik mindegy: minden testen 
és testben a rovaraknak ezrei tanyáznak. Legszá-
mobban telepednek mégis a növényzetre. A gyö-
kértől kezdve a magig, a háncstól a levélig min-
den rombolásuk áldozatává lesz. Magán a cserfán 
200 faj  rovarnál több tartózkodik s egy hernyó 
hónaponként saját súlyának 60,000 szeresét veszi 
magához táplálékul. 

S ez még nem minden. Még a fémek  kemény-
sége sem áll nekik ellen. Nyomdákban, kikötőkben, 
raktárokban gyakran akadtak rovarok által minden 
felé  összebarázdázott ólomlemezekre s a francia 
Desmaret egész lajstomát állította össze a fémrágó 
rovaroknak. Valóban a rovarok a természetnek 
nagy pusztítóiként jelennek meg. 

Olyanok mint a repülő, mászó tüz, mely a 
gyulást egész földrészekre  szétviszi, s épen ott leg-
kiirthatlanabbak, hol az élet bősége a legkimerit-
lietlenebb. S milyen fegyverzetük  van hozzá 1 
Mindazon fegyver,  mellyel az ember találékonysá-
ga a kinzókamrákat és fegyvertárakat  megtöltötte, 
az anatómus rémséges művészi eszközei mind nem 
érnek fel  eszközeikkel. Van ott fogó,  fürész,  lánd-
zsa, olló, ormány, csőr, furó  külön és együtt. Sőt 
szórlövegük sem hiányzik, ha kell mérgeznek is s 
erejüket csak kitartásuk és ragadozási vágyuk 
múlja felül. 

Nincs vérszomjasabb állat a szúnyognál, mely-
nek sergei Szibéria némely vidékeit felhőként  bo-
rítják el s a kétségbeesett utazót mint ezer meg 
ezer tüszurás támadják meg. Ki ne hallott volna 
a délamerikai moskitóról s rokonairól, vagy azon 
éghajlatok rettenetes hangyáiról, melyek közt leg-
elői áll a fekete,  hüvelyknyi  hosszúságú perui er-
dei hangya, az úgynevezett Sunchiron Ha ez hosz-
szu szívó szervét a húsba mélyeszti, az alvó esze-
veszetten ugrik fel  fekhelyéről  s — noha csak rö-
vid időre — eszméletét veszti, az őrültségig foko-
zódható fájdalomtól. 

A legtöbb rovar SZÍVÓS életű s némelyiknél ezen 
szívósság a bámulatosig fokozódik.  Különösen a 

nagy hideg iránt való fogékonytalanságuk  figye-
lemre méltó. Egy A k i s , melyet novemberben fel-
tűztek még a jövő március havában is élt; még 
sajátságosabb a mit J. Rosz egy moly lárvájáról 
említ, melyeket a sarkvidéken gyűjtött. 

A meleg cajuteből kivitte 30 fokos  hidegre. 
Rögtön valamennyi megmerevült és megfagyott. 
S midőn 3 holnap múlva visszavitte a meleg hely-
re, valamennyi ismét föléledt,  aztán ismét még na-
gyobb hidegnek tette ki azokat s mégis 30 közű! 
27 életre tért. 

Kitűnik ezekből, hogy a harc ezen tsvékeny, 
okos, ugy szép mint undok állatvilággal a civili-
satio herkulesi munkái közé tartozik. Az ember, 
ki semmiben sem találékonyabb mint a háború 
mesterségében, vele szemben annál erőtlenebb, 
minél kisebb és észrevétlenebb. Hasonlít az óriás-
hoz a ki küzd a felhővel  és köddel. Mert valamint 
köd és felhő  veszi őt körül mindenfelől,  ugy nyüzs-
gik őt körül ezek; mondhatni, hogy a levegővel 
légzi be azokat, mintha élő levegőt képeznének 
azok az apró rángatódzó, szúró, szivó parányok. 
Például hozzuk fel  ismét a hangyákat. Kelet- és 
Nyugat Indiában számtalan fajuk  létezik mesés 
mennyiségben. Sumatra szigete, (mely nevét is a 
hangyáktól vette: Sumat hangya, raja nagy) termé-
keny paradicsom volt s nagy részét elpusztították 
a — hangyák. 

A pompás erdőségekben ellepnek minden 
ösvényt, bokrot, levelet; a tectoniák óriási magas 
és vaskeménységü fáját  poros múmiákká odvasit-
ják, s a hol az emberek könnyű lakásaiba férkez-
nek : ritkán hagynak hátra mást romhalmaznál. 

Brasiliából igy ir egy települő : „Tizennégy 
évig hiába vettem igénybe rabszolgáim minden ere-
jét a tanjurák (Atta cephalotes) ellen; harcoltam 
ellenük tűzzel és vizzel, kénnel és camphorral, mé-
reggel és füsttel,  üldöztem 25 lábnyi mélységre a 
föld  alatt, ezer meg ezer bolyt robbantottam szét 
s ültetvényeim mégis a legiszonyúbb rombolásnak 
vannak kitéve." 

A vándorsáskák felhői  elfödik  a napot s óra-



tuzlai kerületnek néhány falujában  az idősebbek 
kijelentették, hogy a szultántól mindeddig nem 
kaptak parancsot a fegyverfogásra,  pedig mig ez 
meg nem történik, addig nem vonhatják el falube-
lieiket békés foglalkozásuk  mellől. 

A katliolikusok számos nahiában kimondották, 
hogy mindenféle  mozgalomtól határozottan tartóz-
kodni fognak.  Egy katholikus barátról pedig Liw-
nóból az a hir, hogy sereget állított össze tisztán 
katholikusokból,] akik el vannak határozva a har-
cot Hadzsi Loja bandáival a maguk szakállára meg-
kezdeni. 

Hadzsi Loja ezek után szükségesnek látta sze-
mélyesen megjelenni a vidéken, hogy a bátortala-
nokba lelkesedést öntsön , az ingadozókat mege-
rősítse, és valamennyit háborúra izgassa. E hó 3-
ikán Hadzsi Loja már uton volt és 6-áig néhány 
bandája már fegyverben  áll. 

Nem volt rest ezalatt a vezér kollegája Pe-
tranovics sem, a ki a rábízott görög-katholikus nép-
séget igyekezett ügyüknek megnyerni. Már 4-én 
jelentette, hogy Bosznia „szerbjei" mint egy em-
ber fognak  harcolni a mohamedánok sorai közt. 
Aug. 8-án pénzzel jól ellátva, Loja, Osmán aga, és 
egy verzió szerint l'etrovics is Vrandukba mentek, 
itt ütötték fel  a a fölkelők  főhadis2állásukat.  Oda 
érkezett az ismert Rusztánbég Djolangits is, a ki 
Derventből 200 főnyi  csapatot hozott magával. 

Vrandukba hir szerint jelentékeny erő kon-
centráltatott, 14 tábor musztehafiz,  2 zászlóalj Il-od 
osztályú redif,  6 osztály keresztyén u. n. önkény-
tes, 400 „katanasz" (lovas) 8 löveggel, összesen 
mintegy 7— 8 ezer ember. 

Hir szerint, egy magasabb török katona, aki-
nek rangja ugy mint neve gondosan titkoltatik, 
lelke az egész vranduki tábornak." 

Mint már jelentettük, a vranduki tábor dicső-
sége gyorsan végett ért, — a zsepcsei csata óta a 
vranduki tábor nem létezik többé s Hadzsi Loja 
most már ismét Szerajevoban van serege romjaival 
együtt. 

llécs, aug. 13. A „Tagblatt" irja ; Hirlik, hogy 
megtétettek a kellő intézkedések az iránt, misze-
rint Szerbia és montenegró határozott nyilatkozat-
tételre kényszeríttessenek. Hir szerint a külügymi-
nisztérium a boszniai politikai ügyekre nézve a fő-
hadiszállással direkt összeköttetésben van. Ha Szer-
bia nyilatkozatai nem nyújtanának oly kezességet 
mint a minőt Ausztria Magyarország követel, az 
esetre már most tétetnek alkalmas előkészületek, 
hogy megéreztessék Milán fejedelem  kormányával 
az osztrák-magyar politika súlyát. 

Bécs, aug. 13. A Szapáry gróf  parancsnoksá-
ga alatt álló 20-ik hadosztály rendkívüli fáradsá-
g-ős, folytonos  zivatar által megnehezített ut után 
f.  hó 10-én Dolne-Tuzláig érkezett. A két Tuzla 
közt Glubaje környékén Szapáry nagyszámú fel-
kelőkre akadt, kik közt zvorniki rendes katonaság 
volt. — 11-én a lázadók támadólag léptek fel,  de 
nagy veszteséggel visszaverettek. Az alatt azonban 
teljesen kifogytak  csapataink az élelmiszerekből, 
miután az összes teherhordó lovak a rosz uton 
tönkre mentek,;a'miért is Szapáry elhatározta, hogy 
a csapatokat Gracánicára vosszavonja. Tegnap";ér-
keztek a nagyon kifárasztott  csapataink Gracani-
cára és érintkezésbe léptek Dobojnon át a hatodik 
hadosztálylyal. 

llécs, aug. 13. A „Pol. Corr." jelenti Kon-
stantinápolyból: Az orosz gárdának Odesszába való 
szállítása, hir szerint aug. 19-ikén veszi kezdetét 

hosszat tart egy-egy sereg elvonulása. A hol le-
hullanak : gyökeréig letarolják a növényzetet. 

De nem csak a földmivelő  vetése, ültetvénye, 
ellen támadnak ily ellenségek. Afrika  vizdus al-
földéin  a Tsaltsalya (Glossina morsitans) a nomá-
dok csordáit gyilkolja meg. Ennek egyik rokona 
a kolumbácsi légy, hazánkban (Karansebes, Orsova 
vidékén) pusztítja esős években a faluk  szarvas-
marháit. 

A7. iram szarvast hazájának hideg klimája 
nem védi meg, hogy egy északi szunyogfaj  tojásait 
bőre alá ne rakja, hogy a lcinzott állat saját vérén 
növelje fel  ellenségeit. 

De a természet fentartja  az erők egyensúlyát 
mindenhol. Még növényeknek is jutott szerep a 
hatalmas ellenség kiirtása közül. Több gombafaj 
nevét is onnan nyerte, hogy rovarirtó. Számos bo-
gár aztán maga tör rokonai életére. A rovarvilág 
s a s-a, a szitakötő is nevezetes szerepet játszik. 
R á is van teremtve, vagy Darwin szerint: „oda-
fejlődött."  Tud repülni előre, hátra, oldalt, le és 
fel.  Az emlősök között is hatalmas ellensége van 
pl. a hangyáknak. De leghatalmasabb ellenségek 
a madarak ; hol az embert és más állatot elhagyják 
fe  gyverei, ott ők teljesitik kötelességüket. 

Azonban az annyira rettegett, üldözött rovar-
világnak is meg van pótolhatlan szerepköre a ter-
mészet háztartásában. 

Bár mily kártékony is pusztításuk magában 
véve, egészben véve a természet áldásának tekint-
hetők. Rendeltetésük : a f ö l d n e k  é s l é g n e k 
t i s z t í t á s a . A hol egy állat elhull, valami élő 
meghal, ott megjelennek a mászó és repülő csapa-
tok. S elkezdőnek vágni, rágni, tépni, mig csak 
.1 fehér  csontok maradnak. Egy hét sem telt el, a 
hulla máris eltűnt; léteit adott egy millió uj lény-
nek : de a halálos gázok ki vannak irtva, visszave-
zetve az élet nagy körfolyamába. 

A porta még folyvást  csapatokat szállíttat a görög 
határra. Anglia azt igyekszik a portánál kieszkö-
zölni, hogy neki a Dardanella erődök megszállása 
engedtessék meg. Savfet  basa nagyvezér Anglia 
e kérelmére hajlandónak mutatkozik, de a szultán 
mit sem akar róla tudni. 

Konstantinápoly, aug. 13. Ide érkezett hirek 
szerint a felkelő  lakosság által megválasztott kor-
mányzó-bizottság megbízta az általa kinevezeti 
kormányzót, Haüz basát, hogy siessen az osztrák 
magyar csapatparancsnok elé és kérjen elnézést a 
lakosság részére. — Itt a legutóbb ide érkezett 
jelentések szerint a felkelőknek  további fegyveres 
ellenállását lehetetlennek tartják. Mehemed Ali 
basa a lakosság megnyugtatására a porta által 
boszniai biztosnak neveztetvén ki, azonnal el is 
megy oda. 

Haromssékmegye közigazgatási bi-
zottsága t. hó 13 tartott üléséből 

Vajna Sándor kir. tanfelügyelő  mult számunk-
ban közölt jelentése tudomásul vétele után több 
tanügyi darab referáltatott,  melyek közül felemli-
tést érdemelnek a következők : 

a.) A helybeli, gazdászati szakosztállyal kap-
csolatos törvényhatósági felső  népiskola gondnok-
sága nevezett tanintézet kül- és beléletében szer-
zett tapasztalatai nyomán meggyőződvén a felől, 
hogy bár ezen iskola az általa felmutatott  szellemi 
eredmény tekintetében a közvárakozásnak teljesen 
megfelel,  külhatását illetőleg azonban, m i n t f e l 
s ő n é p i s k o l a n e m c s a k k ü l ö n , d e a g a z -
d á s z a t i s z a k o s z t á l l y a l m e g t o l d v a 
s e m e l é g í t i k i n é p ü n k i g é n y e i t s igy a 
közel jövőben nem várható annak felkarolása,  nép-
szerűvé tétele. Ez okon a gondnokság célirányosnak 
látná a kérdéses felső  népiskolának polgári isko-
lává alakítását egyfelől  azért, mert e vidék lakos-
ságának túlnyomó része kenyeret adó pályára kény-
telen neveltetni gyermekeit; már 'pedig a felső  nép-
iskola nem lévén szerve3 összefüggésben  más fel-
sőbb tanintézetekkel a fennforgó  kívánatnak ele-
get nem tehet, sőt alkalmat szolgáltat arra, hogy 
az ottan tanulni kezdő növendékek zsákutcába jus-
sanak. Ezzel szemben a polgári iskola ily nehézsé-
get nem helyez kilátásba, mig másfelől  különösön 
az ily intézeteknél rendesen és rendkívül előadható 
hazai élő nyelvek elsajátithatása, ezen intézeteknek 
gymnasium, realiskola s gazdasági közép intézetek-
keli szerves összefüggése,  sőt bizonyos tantárgyak-
ból leteendő felvételi  vizsga után az egy évi ön 
kéntesség megnyerhetése, a növendékeknek vasúti, 
adóhivatali, pénzügyi, ..ipari, kereskedelmi pályákra 
előkészithetése szélesebb körű hasznosságot bizto-
sit, s élénkebb és általánosabban érzett szüksé-
get pótol. 

Ép ezért kéri az illető gondnokság vallás és 
közokt. m. kir. minister ur ő nmltgát, hogy átala-
kítást engedélyezni méltóztassék annyival inkább, 
mivel az uj berendezés az első évben a négy al-
sőbb polgári iskolai osztály egyszerrei életbe lép-
tetésével az eddiginél nagyobb költekezést nem 
igényelne s csak az 5 és 6-ik osztályok fokozatos 
beállításakor lenne szükséges az intézet költségve-
tését valamivel emelni. 

A bizottsági tagok többségének véleménye 
folytán  elhatároztatott, hogy az átalakítást tárgya-
zó kérelem pártolóan felterjesztessék  olyforrnán, 
hogy a polgári iskolának megnyitása már a jövő 
tanév kezdetén megtörténhessék. 

b.) A baróthi gazdászati szakosztálylyal meg-
toldott felső  népiskolához szükségelt melléképitke-
zések 4963 frtra  helyesbített költsége a jelenlegi 
kedvezőtlen pénzviszonyok [miatt az állami pénz-
tárból fedezhető  nem lévén," ezen összegből 1963 
forint  fedezésére  Baróth községe hivatott volt fel." 
Nevezett község kinyilatkoztatja, hogy a miután a 
kérdéses iskolára eddigelő már tizezer forintot  ál-
dozott, kimerültsége miatt ez idő szerint nem ajánl-
hat semmit. 

c.) A baróti f.  népiskolai tanitók az iránt fo-
lyamodván, hogy a Baróthon helyben három izben, 
Bölön és Köpec községekben két izben tartott 
tanitói gyülésekeni megjelenésűkért az államkincs-
tárból mint állami tanítóknak személyenként mind-
annyiszori egy-egy forint  napi dij és a két utóbbi 
községbeni megjelenésért 1 frt  50 kr, illetőleg 60 
kr fuvardíj  eszközöltetnék ; a közigazgatási bizott-
ság kérdéses iskola államiságát nem ismervén el 
a kérést a megye alispánjához tett tette át, az il-
letékes összegnek a megyei iskolai alapból leendő 
kiszolgáltatása végett. 

d.) A karatnai, kökösi, ilyefalvi,  dálnoki köz-
ségi népiskolák tanitóválasztási, illetőleg állandó 
sitási elnökök kiküldéseért folyamodván,  e célból 
Újvárosi József,  Hollaki Attila, Horváth László, 
Lázár Mihály közigazgatási bizottságitagok lettük 
az emiitett iskolákhoz kiküldve. 

Az uj képviselőház. 
in. 

Kii?g;c11enséí£i pártiak-
Békés : Irányi Dániel. 
Debrecen : I. ker. Simonyi Ernő. II. ker. Hel-

fy  Ignác. III. ker. b. Baldácsy Antal (meghalt). 
Halas: Mocsáry Lajos. 
Sz.-Udvarhely: Ugrón Gábor. 
Szeged: I. ker. Simonyi Ernő. H. ker. Kállay 

Ödön. 

Szentes : Simonyi Ernő. 
Abaujmegye : szepsi ker. Tischler Vince. 
Barsmegye : lévai kerület báró Mednyánszky 

Árpád. \ 
Biharmegye: bárándi ker. Hegyessy Márton. 
Csongrádmegye : tápói ker. Madarász Jenő. 
Fehérmegye : rác-almási ker. Tassy Béla. va-

áli ker. Hollóssy Károly, csákvári ker. Sárközy 
Aurél, s.-kereszturi ker. Madarász József. 

Hevesmegye: gyöngyös-patai ker. Kaszap 
Bertalan fügedi  ker. Almássy Sándor. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye  : mezőtúri ker. 
Csávolszkv Lajos, kun szent mártoni ker. Komjáthv 
Béla. 

Komárommegye : nagy-igmándi ker. Micsky 
Lajos, ócsai ker. gr. Somssich Iván. 

Nográdmegye : füleki  ker. Károlyi János. 
Somogymegye : szigetvári ker. Fornszek Sán-

dor. kaposvári ker. Gáspár Lájos. lengyeltóti ker. 
Szalay Imre. 

Szabolcsmegye: nagykállói ker. Kállay Já-
nos. nyirbogdányi ker. Vidovich Ferenc. 

Szatmármegye : fehérgyarmati  ker. Kende 
Tibor. 

Tolnamegye : szegszárdi ker. Geist László. 
Tornamegye : görgői ker. Lükő Géza. szini 

ker. Farkas József. 
Udvarhelymegye : keresztúri ker. Orbán Ba-

lász. -
Veszprémmegye : veszprémi ker. Eötvös Ká-

roly. — 
Zalamegye : egerszegi ker. Csertán Károly, 

tapolcai ker. Verhovay Gyula. 
Zemplénmegye : ó-liszkai ker. Hegedűs László. 

IV. 

Párton kívül állanak. 
Budapest: VII. ker. Ifoffinann  Pál. 
Győrmegye: győrszigeti ker. gr. Héderváry 

Khuen Károly. 
Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye  ; karcagi ker. 

Varró Soma. 
Máramarosmegye: szigeti ker. Urányi Imre. 
Mosonmegye : zuráriyi ker. Bittó István. 
Pozsonymegye : galanthai ker. Simonyi Iván. 
Sopronmegye: lövői ker. Felsőbüki Nagy 

István. 
Somogymegye: nagyatádi ker. gr. Somssich 

Imre. 
V. 

Nemzetiségiek. 
Szebenváros: I. ker. Gc-bbel Károly. II. ker. 

Kástner Henrik. 
Zombor : dr. Maxlmovics Miklós. 
Bács-Bodrogmrgye: titeli ker. Dr. Polit Mi-

hály. 
Brassómegye : felső  ker. Zay Adolf. 
Nagy Küküllömegye : m^dgyesi ker. Graffius 

Károly 
Szebenmegye : egyik ker. Arcz Albert, másik 

ker. Dr Kaiser János. 
Torontálmegye: anlalfalvai  ker. Dr. Polit 

Mihály. 

K Ü L F Ö L D . 

Marsé lh', aug. 14. Gambetta levelet intézett a 
varos republikánus köréhez melyben sajnálatát 
fejezi  ki, hogy most a várost meg nem látogatja. 
— Ha lejöhetett volna, ugy mond, alkalmat vett 
volna magának arra, hogy a köztársaság híveinek 
ajánlja az egyetértést, a törvény tiszteletét, a buj-
togatások megvetését, a közrend fenntartását,,  és 
köztársasági politika folytatását. 

lierlin, aug. 14. A socialista törvény melyet 
Poroszország a szövetségi tanács előtt indítványo-
zott 24 §. számlál, és a „Pr. Corr." szerint követ-
kezőket tartalmazza: Socialdemokratikus és com. 
munista egyletek, melyek a fennálló  állami és tár-
sadalmi törvények felforgását  célozzák, betiltatnak. 
Mindennemű egyletek és egyleti pénztárak az 
egész birodalom területén a fennálló  tilalmaknál 
fogva  a rendőrség által lefognak  foglaltatni,  mi-
helyest a tilalom véglegesen megerősíttetett. Ezen 
tilalom ellen az egyletek elnökei panaszt emelhet-
nek a birodalmi hivatal előtt, a mely az egyletek 
és egyleti pénztárak felett  áll. A birodalmi hiva-
tal az egyleti jog és sajtó feletti  felügyeletet  gya-
korolja és Berlinben székel, 9 tagból áll, kik kö-
zül legalább 5 államilag kinevezett birák lesznek. 
A birodalmi hivatal tagjai a szövetségi tanács ál-
tal választatnak és a császártól neveztetnek ki A 
birodalmi hivatal 5 tag jelenlétével határoz, ezek 
közül háromnak birói egyéniségnek kell lenni. A 
határozatok szabadon és véglegesen megalapítva 
hozatnak. Gyülekezetek, melyekről feltehető,  hogy 
az I. szakaszba foglalt  irányok uralganak, betiltan-
dók lesznek, feloszlattatnak  mindazon egyletek, 
hol ily irány nyilvánul. Ily gyűlésekkel egyértel-
műek a nyilvános ünnepélyek és csoportulások^, A 
tilalmat és feloszlatást  a rendőrség eszközli. A 
nyomtatványok az I. §-ban kijelölt irányban betil-
tandók. — Időszaki nyomtatványokra nézve a tila-
lom azoknak további megjelenésére kiterjesztett-
nek, az időszaki nyomtatványok betiltására a szö-
vetséges állam, hol a nyomtatvány megjelenik, más 
eseteknen a rendőri hatóság. A külföldről  érkező 
nyomtatvány betiltására nézve a birodalmi kancel-
lár illetékes. A többi büntetési határozatokat 
tartalmaznak azok ellen, kik tiltott egyletben mint 
elnökök, igazgatók, rendezők, ügynökök, szónokok 
pénztárnokok vagy azok, kik a tilos nyomtatvány 



terjesztették. A legcsekélyebb büntetés pénzbírság 
legnagyobb egy évi börtön. Egyének, kik ezen irá-
nyokat növelik, bizonyos helyekből vagy kerüle-
tekből kitilthatok, ha külföldiek,  akkor az ott tar-
tózkodás meg' nem engedtetik nekik. Hasonló fel-
tételek mellett a nyomdászok, könyvárusok,  köl-
csön könyvtárak,  korcsmai helyiségek melyek üz-
letileg folytatják  ezen iránybani működésűket, be 
csukattatnak. Oly kerületekben, hol a közbátorság 
a jelzett irányok által veszélyeztetve van, ott a 
központi hatóságok a következő rendeleteket meg-
tehetik : Gyűlések csak rendőri engedély mellett 
tartathatnak. Nyomtatványok terjesztése nyilvános 
utakon, utcákon, téreken és más nyilvános helye-
ken nem engedtetnek meg. Dolog nélküli egyének 
kik be nem bizonyíthatják, hogy megélhetnek, és 
ha nincs se segélyezésük, se lakásuk, kiutasitan-
dók. Fegyverek tartása eltiltatik s korlátok, vagy 
bizonyos feltételekhez  lesz kötve. 

Ueiliii. aug. 14. A „Prov. Corr." Bismarknak 
a pápai muntiussali értekezései egy Bismarck hg. 
és az egyházi béke" cimii cikkben tárgyalja. Meg-
cáfolja  a sajtó némely tévedéseit, arra nézve, mi-
után a kancellár a kormány eddigi nézeteit meg-
tagadná, melyeket az egyházi ügyre nézve vallott. 
A cikk Bismarck beszédeiből idézeteket hoz, me-
lyekből kitűnik, hogy ha békéhez nyújtja kezét, 
csak azt teljesiti, mit a legélénkebb culturharc 
tartama alatt mondott ki tisztán. — A cikk idézi 
a koronaherceg jul io-én kelt levelét a pápához, 
ezen megjegyzéssel: Ha Bismarck herceg a pápa 
bizalmi férhával  megteszi az első lépéseket a ki-
egyezésre és a cselekvés terére lép : ugy az eddigi 
nézeteivel az egyházi feladatokról  összhangzásban 
áll, de hogy ezen őszinte igyekezete a cél eléré-
sére fög-e  vezetni, az nem egyedül tőle függ. 

KÖZGAZDASÁG. 
Az üszög és rosda ellen. 

Kundra, 1878. agusztushó. 
A buzaüszögösödés és rosdásodásról több lap-

ban több cikket olvastam, különösen a „Nemere" 
61-ik számában irt cikkben az iró ur az elgombá-
sodó üszögösödésrül szaktudósoknak irt nézetét 
fejtegeti,  t. i., hogy ezen gombásodó üszögösödés 
oka az esős, hideg évszakok, a szántóföldeknél  a 
trágyahiány, a talaj kimerültsége a gyakori hasz-
nálat miatt stb. és ajánlja a háromszori jó szántást, 
az ugarrendszert, mint legbiztosabb óvó szereket 
az üszög és rosda ellen. 

Ezen nézete a cikkiró urnák, azt hiszem, min-
den szakértő előtt igen helyes és szükséges is. De 
még kell hozzá valami a tapasztalatból is, a mit a 
tisztelt szerkesztő ur engedelmével a legrövidebben 
elősorolni fogok.  Ugyanis : 

1 -ször liogy a gazda a legjobb helyen előre 
nézze ki a vetőmagnak szánt búzáját és annak le 
aratását hagyja legutoljára, illetőleg addig, míg a 
buzafejek  az erős elérés miatt legörbülnek, meg-
hajolnak, mig az arató a kévét az erős elérés mi-
att alig tudja bekötni. Vetéskor pedig jó erős kék-
köves vizzel az elvetendő magot mindig jól meg-
kell locsolni s azután egy falapáttal  össze-vissza 
hányni (kavarni), hogy igy a mag a folyadékot 
magába vegye. 

Ezen két eljárás jól mivelt földben,  ha szinte 
az első két évben nem is egészen, de már a har-
madikban az üszögét tökéletesen ki fogja  irtani. 
Legalább itt nálunk 23 évi szolgálatom ideje alatt 
a jószágigazgató ur rendeleténél fogva  mindig ezen 
rendszert követvén, ezen eljárás után soha üszög 
nem volt. Felhozok itt egy esetet: 

Ez előtt 9 évvel egy béresünknek elvetés vé-
gett kiadott mag a kimért nyilat — a sürü vetés 
miatt — nem érte be ; hogy a hely üresen ne ma-
radjon : a stijátjából hozott mintegy két kupányi 
búzát s azzal az üresen maradt szántást behintette. 
Következő évben buzaéréskor arra járván, látom, 
hogy a béresnyilban 1 szöglet televan üszöggel mig 
egyebütt sehol nyoma sincs. Végére járván ezen 
esetnek, kiderült, hogy a béresnek az apjától ho-
zott búzája félzölden  volt learatva — s ez okozta, 
hogy azon két kupányi vetésből majd mind üszö-
ges lett. — Teliát ebből láthatni és tapasztalhatni, 
hogy a jól megérett mag jó búzát, a félzölden,  il-
letőleg éretlenül aratott buza üszögét ad. 

Még azt is tapasztalták a gazdák, hogy nagy 
szemű csóréfejü  buza hajlandóbb az üszögösödésre, 
injnt a kalászos apróbb szemű buza. 

2-szor. A mi a rosdásodást illeti, ennek min-
denesetre legjobb orvossága a jó szántás, jó trá-
gyázás és a maga idejében való vetés s mégis en-
nek dacára az alant fekvő,  folyó  melletti gaboná-
kat, ugy szintén a gyér, ;zöldes, későnöveteket a 
ragya vagy rosda érni szokta. Ezen ragyásodást, 
vagy rosdásodást mindig a gabona szernzésekor a 
határon megszálló vagy keresztülhuzódó köd szokta 
előidézni: 

A ki figyelemmel  kisérte, tapasztalhatta, hogy 
a köd után harmad nap, ha a búzájába ment: ros-
dás csizmával, bemázolt ruhával jött ki. 

A rosda ellen ez ideig a jó szántás, trágyázá-
son kívül más orvosság nincs. 

Ezen igénytelen, egyszerű cikkemmel csak 
azért valék bátor alkalmatlankodni a t. szerkesztő 
urnái, miszerint ezen tapasztalatot — melyet ugyan 
már rég' minden közönséges gazda ismer — az 
üszögről irt egy cikkben sem olvastam. 

líóréh Ferenc, 
, gazdatiszt. 

Assicurazioni Generáli 
Folyó hó 12 ikén tartatott meg Triesztben az 

„Assicurazioni Generáli" részvényeseinek közgyű-
lése. Ezen, csaknem egész Európában elterjedt, fé-
nyes és szilárd alapon nyugvó hírnévnek örvendő 
biztosító társulat immár túlélte áldásdús működé 
sének 46-dik évét s teljes megelégedéssel emléke-
zünk vissza ama eredményekre, melyeket ez inté-
zet 1877. évben is megért. A társulat által űzött 
egyes biztosítási ágakat illetőleg a tűzbiztosításnál 
a készben bevett jutalékdijnak 45 százalóka 1 mil-
lió 411,543 frt  95 krban díjtartalékra és áthozatra 
51)833 frt  17 kr, az 1876 évi 1.396,144 frt  75 kr., 
illetve 98,631 frt  51 kr. ellenében az 1877. évi de-
cember 31-én folyóban  levő károk fedezésére  el-
helyeztetett. A függőben  maradt károkra való tar-
talék az elemi ágakban 680,271 frt  1 krt tesz. A 
dijjegyek és a jövendő jüzletévekben beszedendő 
díjösszegek 11.166,002 frt  96 krt tesznek, ellentét-
ben az 1876. év végével eredményezett 11.216,541 
frt  36 krral s ez összeg a mérlegszárnlából tökéle-
tesen kihagyatott. Az életbiztosítási osztály tarta-
lékjai 13,726.957 frt  75 kr, ellentétben az 1876-iki 
13.161,691 frt  63 krhoz s vonatkoznak 57.521,366 
frt  95 krra rugó tőkékre és 290,309 frt  70 krnyi 
életjáradékra 38,952 darab biztosítási jegyekben. A 
túlélési biztosítások kiválasztása után az év végé-
vel érvényességben maradó halála elrei biztosítás-
ra szóló tőkére 18 százalék tartalék eredményezte-
tett. A függőben  maradt károkra való tartalék 
168,972 frt  51 kr. A nyereségi tartalék azj előévi 
1.664,385 forintról  1.675,233 frt  70 krra rúgott. Az 
1877. évben a készben levő tartalékok 684,892 frt 

12 krral gyarapodtak s összesen 17.794,212 frt  25 
krt tesznek, ellentétben az 1876. évi 17.109,320 frt 
13 kr összeggel. A társulat rendelkezésére áll to-
vábbá egy 4.200,000 frtnyi  alaptőke s az évenkinti 
díjbefizetésekből  az elemi osztályban 7.500,000 frt, 
az életbiztosítási osztályban pedig 2.500,000 forint 
remélhető. Az 1877. évben 15.729 kárért kifizetett 
6.488,909 frt  80 krral a társulat által fennállása  óta 
károkért kifizetett  összeg 122.988,891 frtot  tesz ki. 
A közgyűlés határozata folytán  az osztalék min-
den egyes részvényre 122 frank  aranyban lett ki-
szabva. E számok elegendő bizonyságot adnak ar-
ról, hogy e régi, jó hírnévben részesülő társulat 
nemhogy sok ezreknek mindig növekedő bizalma 
által tiszteltetik, de hogy vezénylete a vállalat ér-
dekeit is szintoly tapintatosan, mint eredménydu-
san kezelendi. 

L E G Ú J A B B . 
Bosznia megszállása. 

Bécs, aug. 14. A 13-ik hadtest parancsnoksá-
ga jelenti a zenicai táborból augusztus 12-ről: A 
derékhad ide érkezett augusztus 11-én. A 7. had-
osztály még 10 én megszállotta Travnikot ellent-
állás nélkül és ekkor mind a két hadoszlop köz-
vetlen összeköttetésbe lépett. 

A 20. hadosztály igen heves harcokat állott 
ki Tuzla mellett aug. 9-én és 10-én; a fölkelők 
sokan voltak és ágyukat is vittek a harcba. Ám 
bár a 20. hadosztály némi előnyöket vivott mái-
ki, de a parancsnok mégis jobbnak látta küzdve 
visszavonulni Gracsanica felé,  — mert az élelmezés 
úgyszólván legyőzhetlen akadályokba ütközött és 
a felkelőknek  minden oldalról "való támadásai ki-
fárasztották  a csapatokat. A hadosztály 12-én ér-
kezett Gracsanicába. 

Ilaíiz pasa Buszovacsába (Zenicától délre a 
szerajevói útban) érkezett és jelentette, hogy érte-
kezni akar a hadtest parancsnokságával és kísére-
tet kért. Az utóbbit megkapta ; azóta az értekezés 
is megtörténhetett. 

Hogy kipihenhessék magukat a fáradt  kato-
nák és a Vitezbe vivő utat járhatóvá lehessen 
tenni, a hadtest parancsnoksága táborba szállította 
Zenica mellett a csapatokat. 

Dalmáciából jelentik, hogy a határok biztosí-
tása kedveért Livno felé  elrendelt cirkálást meg-
kezdették, melyben a 79. és 80. dalmáciai honvéd-
zászlóaljak is részt vesznek és e célból a határon 
át előre küldettek. 

Ali pasának 6000 emberből álló török csapa-
tait, melyek Metkovicsnál táboroztak, hadihajókon 
és a „L1 oyd-társaság" hajóin az albán partra szál-
lítják. 

Bécs, aug. 14. A „Pol. C." fentartással  közli 
Konstantinápolyból aug. 13-ról kapott értesülést, 
mely szerint azt állítják a porta köreiben, hogy a 
formális  conventio még nem Íratott ugyan alá 
Ausztria-Magyarországgal, de már létrejött a meg-
állapodás, melynek értelmében az osztrák-magyar 
zászló mellett a török zászló fog  helyet foglalni. 

Bécs, aug. 15. Kétségen ltivül való tény, hogy 
a boszniai lázadást Szerbia nemcsak erkölcsileg, 
hanem anyagilag is, fegyverrel  és pénzzel támo-
gatja. — Tuzlánál a fölkelők  közt szerbek is har-
coltak. 

Belgrád, aug 14. A szerb hadi párt keresztül 
vitte, hogy Bielimarkovics tábornokot nevezték ki 
a a drinai felügyelő  hadtest parancsnokává. Bjeli-
nából több ezer felkelő  ment Tuzlába,'hogy a zvor-
niki és visegrádi törökökkel egyesüljenek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Városunkból a küldöttség, mely Tisza Kál-

mán miniszterelnöknek képviselői mandatumát ün-
nepélyesen adja át, tegnap reggel elindult Buda-
pestre. 

— Uzonhól értesítenek bennünket, hogy az 
ott a'akult műkedvelő társulat — melyről már egy 
alkalommal megemlékeztünk — f.  hó 24-én tartja 
meg első előadását. Tóth Ede „T o 1 o n c"-a lesz 
előadva. Ismételten felhívjuk  rá a t. közönség fi-
gyelmét s egyúttal kitartást kívánunk a társulatnak. 

— Felhívás a székely művelődési és közgaz-
dasági egyesület tagjaihoz. A székely művelődési 
és közgazdasági egyesület idei nagy gyűlését sep-
tember hó 8 án városunkban tartván — van sze-
rencsénk arra meghívni és egyúttal felhivni  az egy-
let összes alapító és pártoló tagjait, hogy mind 
azok, kik azon alkalommal bocses megjelenésükkel 
megtisztelni óhajtanak, ezen körölményröl folyó  hó 
31-ig levélben értesíteni szíveskedjenek, hogy az 
elszállásolás iránt a kellő intézkedések idején meg-
tehetők legyenek. A levél cime : „A székely mű-
velődési egyesület vidéki választmányának Maros-
Vásárlielytt." — Maros-Vásárliely, 1878. aug. 14. 
Deák Lajos, Zarándi dr. Knöpfler  Vilmos, 

jegyző. elnök. 
— Értesítés. A kézdi-vásárhelyi ipari szakosz-

tállyal megtoldott felső  népiskolánál a jövő 187"!,-
iki tanévre a beiratások f.  évi szeptemberhó 1 én 
és másodikán fognak  eszközöltetni ; — a javító-, 
pót- és felvételi  vizsgálatok pedig ugyanazon hó 
3-án tartatnak meg. A rendes előadások 4-én kez-
dődnek. A tandíj egész évre 4 frt;  a beiratási díj 
50 kr. Ezen összegek a beiratáskor azonnal lefize-
tendők. Szegénységi bizonyítványt előmutató tanu-
lók tandíjmentesek. — Kézdi-Vásárhelyit,  1878. 
aug. 16. Erdélyi Károly, igazgató. 

— Báró Baldácsi temetése f.  hó 14-én történt 
Bélán. Szántóffy  esztergomi püspök végezte a be-
szent'jst a templom előtt, mire a budapestről meg-
jelent veteránok a koporiót vállaikra emelve a 
családi sírbolthoz vitték. Következő napon requiem 
tartatott. 

— Harmadik országos tniiitógyülés. A tanítók 
kongresszusa iránti érdeklődés folyton  fokozódik.  A 
rendező bizottságnál (cukor utca, népiskola épülete) 
eddig már 300-nál több ingyen szállást jelentettek 
be a vendégek részére. A sugáruti tanitónőképezde 
80 tanítónőnek ajánlott fel  szabad szállást. A nem-
zeti színház, népszínház és állatkert igazgatóságai 
a vendégek részére tetemes kedvezményeket igért. 
Több vendéglős és majortulajdonos a szálláson ki 
vül élelmezést is ajánlott fel.  — Az ismerkedési 
estél}' f.  hó 20-án, valószínűleg a „Hotel Hungaria" 
dísztermében tartatik. Az üléseknél a kormányt 
T a n á r k y államtitkár fogja  képviselni azon eset-
ben, ha addig T r e f  o r t közoktatásügyi miniszter 
Budapestre nem érkezik. A tanácskozás tárgyai a 
következők : 1. Indítvány az o r s z á g o s e g y e -
s ü l é s r e vonatkozólag. 2. A z E ö t v ö s - a l a p 
ügye. 3. A n é p o k t a t á s i t ö r v é n y néhány 
pontjának változtatása. 4. A f e l n ő t t e k  o k t a -
t á s a é s a n é p k ö n y v t á r a k kérdésének tár-
gyalása. 5. A v a l l á s t a n í t á s ügye. F. hó 22-én 
néptanítók bankettre jönnek össze, mely vagy a 
lövölde helyiségeiben vagy a Margitszigeten tar-
tatik. Következő napon bucsuestélyt tartanak kon-
certtel és táncmulatsággal. 

Közönség1 köréből.*) 
Még egy válasz „ Aeolu*"-nak. 

Tusnád, 1878. aug. 14. 

Tekintetes szerkesztő ur 1 
Ámbár nem szívesen teszem, de ha már ben-

ne vagyunk, szíveskedjék „Aeolus" urnák végvá-
laszkép becses lapjában néhány sornak helyet en-
gedni. 

A „Nemere" 68-ik számában „Aeolus" ur ke-
gyes ujabban is megemlékezni a Tusnád fürdői 
„haragos doktorról". Válaszolok nem annyira Aeo-
lus, mint inkább Dobay ur végett. 

Aeolus ur nagyon kitűnő egyéniség lehet a 
nevelés terén, de azért ugy-e még sem tud jó csiz-
mát csinálni ? S pedig ha még sokáig fitogtatja  az 
orvosi téreni szakismereteinek expectorálását, ha 
azokat esetleg egy szakember olvassa, bizony arra 
a gondolatra jöhet, hogy kár volt Áeolus urnák 
pályát téveszteni, sokkal okosabb lenne, ha jó csiz-
mát csinálna és nem kotyogna bele olyasmibe, a 
mihez nem ért. Hanem hát meg van ennek a mi 
szaktudományunknak az a szerencsétlensége, hogy 
beleszól minden ember ; pedig tudomásom szerint 
még eddig csak Angliában tartozik a jól neveltség 
föltételéhez  némi ismerettel birni az orvosi szaktu-
domány terén is. Hogy mi vagy utódaink mikor 
jutnak el odáig : ezt talán Aeolus ur inkább meg-
mondhatná. 

Én, kedves Aeolus ur, nem haragszom ; de ön 
— ugy látom, hogy nem tud feledni.  Vájjon nem 
csinálok-e ez egyszer jó kórismét, ha rátappintva 
önnek bizonyos testrészére, ugy vélekedem, hogy 
az ön baja idült, több éves, tudja, a „daco-román 

•) E rovat alatt megjelent közleményekért  felelősséget  nem 
vállal a Szerk. 
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üzelmek" idejéből való ? Nem szép önnek a „tene 
mente". Más alapja az Aeolus kötekedésének nem 
lehet, ha csak nem az a közmondás, tudja ? bizo-
nyos veres állatokról szól. 

A „lelketlenség" egy ártatlan embert bele-
hozni a „krédóba", ez a bün nem az én, hanem 
egyenesen az ön, az Aeolus lelkét terheli. Az ön 
fogadatlan  ügyvédkedésének köszönheti Dobay ur, 
hogy neve meg lett hurcolva. 

Hogy ama fürdői  tárcalevelet Dobay ur irta 
volna, azt én soha sem hittem, de megvallom, azt 
gondoltam, hogy a közlemény megjelenéséről elő-
legesen tudomással birt. Tévedtem. Dobay ur en-
gem e felől  meggyőzött, ez okból annál is inkább 
sajnálom, hogy neve meg lett hurcolva, mert ne-
kem egyáltalában nem szokásom, nem kenyerem a 
mások bántalmazása ; ezt megmondottam Dobay 
urnák és ismétlem a nyilvánosság terén. 

Egyébiránt azok a kifejezések,  melyek Dobay 
urat annyira bántottták, csak Aeolus urnák dok-
torságról való fogalma  illustrátiojául voltak szánva 
és nem a Dobay ur személyét akarták sérteni. 

Aeolus Dobay urat szeretné újból beleugratni, 
de Dobay ur lemond az illetékességről az én „te-
hetségem legbiztosabb információk"  után való meg-
ítéléséről. 

Aeolus úrral tovább vitatkozni nem fogok; 
nekem olyan emberrel, ki az orvosi szaktudnmány 
egy annyira jelentékeny vívmánya fölött,  minő a 
sűrített levegő gyógycélokra való alkalmazása, oly 
modorban tud viccelni — nem lehet szóba állanom. 
Ezek a viccek újból illustrálják az ön fogalmát  a 
doktorságról. Tessék a szót szakembernek adni át, 
de kérem, ne annak, a kitől ezt az ékes kifejezést  : 
„lég-mell-sür-belehellés" profitirozta  és ha a tek. 

szerkesztő ur szives lesz becses lapjában tért en-
gedni : én állok eléje. 

Egyebekben én is azt mondom : „ b é k e ve-
1 ü n k". Ha Tusnádra jön kedves Aeolus ur, néz-
zen el hozzám, szíjuk el a béke-pipát. Jó szivaraim 
vannak. Kóstolja meg ezt a sűrített levegőt, nem 
fog  az önnek a torkán akadni. Talán megszokhat-
juk egymás arcát ; látja, én már előre is szeretem 
az önét és igy talán lehetünk ezután még jó bará-
tok is. Részemről nagyon tudom becsülni egy ha-
mis zuzáju ujságiró kegyes gráciáját. 

A tek. szerkesztő urat pedig ismételten kérve 
e sorok nyilvánosságra való hozatalára, tiszteletem 
kifejezése  mellett vagyok kész szolgája 

Dr. Lengyel Gyula, 
Tusnád fürdő  orvosa. 

Cs, kir. szabadalm. általános biztositó-társaság (Assicurazioni Generáli) Triestben. 
Negyvenhatodik számadás A. azl877-ik évre az életbiztosítás kivételével  valamennyi üzleteket átölelve. 

Mérlegszaímla 1877 deczember 31-én. 
Osztrák értékben Osz 

forint  | kr forint  | kr forint 

rák 

ÍL 

értékben 

forint kr 

VAGYON:  J*' TARTOZÁS: 

1 A részvényelek biztosított adóslevelei 2940000 — 1 Törzstőke — 4200000 
2 Városi telkek 3769293 °7 2 Az A leszámolás nyeremény tartalékja 697194 68 
3 Mezőgazdasági birtokok Olaszországban 6729 hektárnyi ösz- Ugyanaz, B. leszámolásnál 778039 62 

szes terület 2973023 94 Rendelkezésre álló rendkívüli nyereraénytartalék 200000 — '675233 70 
4 Kölcsönök életbiztosítási ivekre 1-545472 U 3 Tartalék bejelentett, de deczember 31-ig még folyóvá  nem 

Aktiv  életjáradékok és jelzálog által biitositott a biztosítottak vált keresetre 
halálakor felveendő  tökek költségei 80II5 76 1625587 9° a") tiizbiztositási ágazatra 506468 12 

5 Kamatozó jelzálogositott tőkék az osztrák-magyar államban, a b) tengeri és szállítási biztositási ágazatra 169770 5> 
zálogosztályé kizárásával (alapszab. 1. rész e) betű) 2388944 07 c ) jégkár elleni biztositási 4032 5° 

6 Kamatozó jelzálogositott tőkék fekvőségekre  Olaszországban a d) életbiztositáji ágazatra 168972 5' 849243 64 
fenti  zálogosztályé kizárásával 483915 73 4 Jutaléktartalék az A. leszámolás még 1877. decz. 3I én folyó 

7 Kölcsönök letéteményezett állampapírok, kereskedelmi és ipar- biztosítására 
részvényekre 373072 JO a ) tűzbiztosításra >4' '543 95 

8 Értékpapírok, ipar- és kereskedelmi részvények,  jegyzék sze- b) tengeri és szállítási biztosításra 5"33 '7 1462777 12 
nnt (A. melléklet) 3018158 74 5 Jutaléktartalék a B. leszámolás még I877. decz. 31-én folyó 

9 Váltók a tárczában, különféle  helyeken fizetendő  1033212 34 biztosiiására 
lo Előlegek a jelzálog-osztály részére 369687 6' a) halálesetre 8110495 27 
11 Mezőgazdasági, deczember 31-én még eladatlan termesztmé- b) a feltétlen  életjáradékra 1464968 98 

nyei a társulatnak olaszországi birtokairól 149465 9° c) megélési esetre és elhalasztott járadékokra 4151493 54 >3726957 79 
I2 Különféle  bankok és hitelintézeteknél folyó  számlában letéte- 6 Osztalék-alap az életbiztosításra nyeremény-osztalékkal 430969 7° 

ményezett pénzek kamattal 624494 99 7 A két életintézeti osztály vagyona kauiatbiztositássjl '37065 81 
13 Pénzkészlet a társulat trieszti és velenczei igazgatósági pénz- 8 Ugyanaz a hivatalnokok  nyugdij-péuztáráuál 142628 '7 

táraiban 119492 34 9 Saldo a végbiztositók számlájából '»93'3 93 
I4 Ugyanaz az ügynökségek  pénztáraiban 171896 '8 lo Saldo az intézet ügynökségeinek  számláiból 7454 49 
15 Saldo viszbiztositók számláiból 27817O 07 1, Különféle  hitelezők 166390 21 
16 Saldo a társaság 4I99. ügynöksége felügyelőségei  számláiból I19III8 04 j a Tartalékalap kétes követelésekért 80000 — 

17 OráhoE kötött életbiztosítási jutalékok 704761 >4 13 Rendes osztalék a részvényesek számára 117600 ... 
18 Adósok különféle  czimekért 871484 4° Kelülosztalék 82480 — 200080 

84 lg Butorozat az intézet valamennyi irodáiban, ezégek, papír és 14 A két igazgatóság tantiémjei 13018 84 
nyomtatványok  raktáraiban 118224 52 '5 A hivatalnokok  alapszabályszerü jutalmazásai 1692 44 

23284009 28 16 Nyeremény-fölösleg  az 1878^1 átvitelhez " 7 3 44 
20 Deciember 3l-én érvénybe lépi jutalék-ivek  és későbbi évek- 232S4009 28 

ben behajtandó jutalékok 11466002 86 l 7 futalékivek  és későbbi években behajtandó jutalékok 11466002 96 

Triest, 1878. junius 24. Az „ Assecurazione Generáli" igazgatósása 

Masino Levi, G. Morpurgo, I. Pesaro Maurogonato, Amb. di S. Ralli. A főtitkár  - M. Besso. 

Iroda Budapesten: az intézet hazában (Dorottya-utca 20.) A cs. kir. sz »Assecurazioni Generáli* magyarországi föügynöksége 

Ellenberger , Krellwitz, Rott. 

Érték- és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén augusztus 16. 

Magyar aranyjáradék 89.15 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 117.— 
» n. n . II- v 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 75.50 
„ „ „ 1876. évi államkötv. . 68.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.30 

Temesvári „ „ . . 77.--
Erdélyi „ „ . . 76.— 
Szölődézmaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 63.45 

„ „ „ 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 57-05 
London 115.65 

szersmind osztálya is fütendő,  és szabad lakás. 
A pályázni kívánók jelentkezhetnek kellőleg 
felszerelt  folyamodványaikkal  íolyó hó 25-ig a 
a helybeli községi isko'aszék elnökségénél. 

Csernátfalu,  1878. aug. 9 én. 1 — 3 

h i r d e t m é n y " 
Füle község birtokossága által közhírré 

tétetik, hogy Füle községtől félóra  távokágra 
a birtokosság határozata folytán  az úgynevezett 
,Cserkabala« közt levő 40 hold térületen fek-
vő' 1 4 - 2 0 cntmtr vastagságú cserefák  szabad 
árverezés utján folyó  1878. évi augusztus 31 én 
délelőtt 10 órakor Fülében a birtokosság há-
zánál eladatnak a következő 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 8"|„ 
kamataival, mire nézve biztosíték lekötendő. 

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

Füle, 1878 aug. 10-én. 

2-3 Boga Sámuel, 
a birtokosság elnöke. 

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

alatt a földszinten  lakó uri családnál 
naponkénti 50 krajcár díjért 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.. 
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Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: l'ollák Mór. 

Pályázat. 
A csernátfalusi  első s második osztályú 

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

Évi fizetés  300 frt,  6 öl fa,  melyből egy-

Friedrich finőveldéje  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. 

gj9F" 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. 3—4 


