
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csulak-féle  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
Poll&k Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen int^endők. Pqlitikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vas&rofcp. 

Előfizetési  feltételek:  i 
Helyben házhoz hordva, vágyj 

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 is kr. 

A hápomszékí „Házíipar-egylet" és a „sepsiszentgyörgyi önkétiytes tüzottá-egylet" hivatalos közlönye* 

Orosz törekvések. 
iNondum matunisest« — mondatja Pliaed-

rtis a rókával, midőn a szőlőfürt  után hiába 
ugrálva nem férhetett  ahoz Oroszországnak is 
savanyu a szőlő ; majd eleped a sóvárgó vágy-
tó], de nem éri el az ingerlő falatot. 

A zsarnokság öYszága kezd őszintévé lenni 
Álnok őszinteség. Előrelátó gondoskodás leplé-
vel burkolja kajánságát, de mégis kikandikál 
a szeg a zsákból 

A >Novoje Vremja« közelebbről *az uj 
helyzet és az orosz politika* cirnü cikkében 
ezeket irja : 

»A kormány nyilatkozata jó hatást gyako-
rolt a közönségre, de akarva, nem akarva, be 
kell ismernünk, hogy Oroszország még nem 
elég hatalmas, miszerint a keleti kérdést ugy 
mego'dja, a mint ez annak érdekében állana. 
A mult évi háborít bizonyította be, hogy ne-
künk még sok hiányzik s az volt az egyedüli 
szerencse, hogy a portával volt dolgunk; de 
a jövőben már a porta helyett Ausztria s An-
golország ellen kell küzdenünk. Oroszországnak 
gyűjteni kell erejét. Ezen utolsó két év alatt 
azon tapasztalást tettük, hogy minden bonyo-
dalmat keleten Európa -- habár Töt ökország 
rovására is — főkép  oroszellenes irányban ki-
zsákmányolni törekszik Bármily meghasonlás is 
uralkodnék az európai hatalmak közt, azonnal 
egyetértésre jutnak, ha csak Oroszország ellen 
íel kell lépni Azért Oroszországunk a keleti 
kérdésnek végleges megoldásával abban kell 
hagyni, mig nem ío«ja magát elég erősnek 
érezni, hogy az egész Európának eílentálljon 
— Az orosz politikának feladata  legyen tehát: 
Törökországot támogatni s azt a nyugatiak rab-
lása ellen védeni, de egyúttal a törökországi 
keresztyéneknek is segédkezet nyújtani. E fel-
adat elég nehéz és férfiakra  van s iikségiink 
A poiiikát il etőleg melyet Ausztriává', e leg 
dühösebb ellenségünkkel szemben követnünk 
kell, még sokkal nehezebb Mindenki tudja, 
hogy Ausztria a ke'eti kérdés megoldásának 
legnagyobb akadálya s ennek folytán  hogy az 
összes erőnket arra kellene fordítanunk,  hogy 
ezen akadályt eltávolítsuk. De nem az történik. 
Ha Ausztriát a jelen pillanatban össze rombol-
nók, gyó/.e.lmünkból nem merítenénk semmiféle 
basznot, tpugy, mint a mult hadjáratból csakis 
Angolország s Ausztria húztak hasznot, ugy 
ezen hadjárat is Német- s Olaszország javára 
ü'.ne ki. Németország már rég 'ta lesi az alkal-
mat. hogy Csehországot annektája, O'aszor-
szág pedig azon ré zeket, melyeket az olaszok 
lakják.< 

Kitűnik ebből, hogy Oroszország ugy sze 
retné, megtámogatni Törökországot, segédkezet 
nyújtva egyúttal a t ir ikországi keresztyének-
nek, mint a hogy a medve harapta volt meg 
a lovat: csak a patája maradt meg Csak azt 
szeretné, hogy elébb mások egy kicsit pusztít 
sák el Ausztria-Magyarországot a föld  sziné-
ról. Azután szembe száll ő egész Európával 

A h á b o r ú . 
Augusztus 19. 

Az Abendpost még mindig nem hoz híreket 
Boszniából. Szerajevot már ezelőtt 3 nappal kellett 
volna az osztrák hadseregnek elérni és elfoglalni, 
vájjon azért nem történt-e, hogy Filippovics meg-
szeppent azon vereségektől, melyeket a vezérleté-
re bízott seregnek jobb és balszárnya szenvedett, 
vagy talán útjában sokkal nagyobb akadályokra 
bukkant, mint Maglaj, Zepcse, Yranduk és Jaica 
körül talált, vagy végre rá is csaptak Szennan-
cherib angyalai és még erősebb vereséget szenve-
dett mint akár Jovanovics, akár Szapáry. Erről 
még nem kaptak a lapok tudósítást., s igy szabad 

tér nyílt a különféle  feltételezésekre  és minthogy 
e hallgatás alig jelenthet jót, s okot ád a legna-
gyobb aggodalmakra és bal sejtelmekre. Ha lett 
volna valami győzelem, mit az Abendpost meghoz-
hatott volna, meglehetünk arról győződve, hogy 
enyhítse a rosz benyomást, melyet az utolsó na-
pokban érkezett hírek okoztak. 

A magánysürgönyök most constatálják, hogy 
a felkelők  valamennyi vezére a portával a felke-
lés előtt és alatt folyvást  egyetértésben működik. 
Azok, kik nem csatlakoznak a felkeléshez  terrori-
záltatnak. Azt mondják, hogy a Kartula hegy kö-
zelében harmincnál több katholikust húztak a fel-
kelők karóba, mert vonakodtak a felkelőkhöz  csat-
lakozni. 

Mig Hafiz  basa Filippovicscsal értekezik, az 
alatt török műszaki tisztek Szerajevo megerősíté-
sén dolgoznak. Itt nagy mennyiségű lőszer, ágyú 
és mindenféle  fegyver  van összehalmozva és a tü-
zérség száma több mint elegendő. Itt 14 zászlóalj 
nizam, 5 zászlóalj redif,  4000 főnyi  belföldi  kato-
naság és 4000 arnauta van összepontositva. Azon-
ban a tudósító véleménye szerint a felkelők  alkal-
masabb helyen, mint a szerajevoi völgyben fogná-
nak csatát elfogadni,  ha megtámadtatnának. Két 
bég Hercegovinába ment. hogy az ottani keresz-
tyén felkelőkkel  értekezzék, mert most minden fe-
lekezeti ellenségeskedések a két felkelő  tartomány-
ban megszűntek és a lakosoknak csak egy közös 
ellenségük van, az occupáló osztrák sereg. 

Mazhar pasa valamennyi Boszniában létező 
csapatnak megparancsolta, hogy e hó 2Ó-dikáig a 
Drina mögé térjen vissza, hogy egyesülésük a fel-
kelőkkel megakadályoztassák. Ezen parancs azon-
ban már későn érkezik, mert alig van egy csapat 
a törökök közt, mely eddig nem egyesült a fölke-
lökkel, egyébiránt ezen pnrancsadás hasonmása 
több ilyféle  parancsnoknak, melyek arra szolgál-
nak, hogy az osztrákokat ámítsák. 

Csainicában, a Drina jobb partján, egy fel-
kelő csapat tűnt elő egészen váratlanul, ez nem 
első, sem nem utolsó ilyféle  meglepés. 

Arról, hogy Szerbiából és Montenegróból szer-
veztetik a bosnyák felkelés,  mindig uj adatok tűn-
nek fel  és igy ezen két állam biztosításaira, miket 
loyalitásukról adtak és adnak az osztrák kormány-
nak, legkevesebb súlyt sem lehet fektetni.  Már ju-
lius 20-án Pojdina és Gracanica közt 25 tábor nem 
rendes katonaság, 6 zászlóalj rendes katonaság, és 
16 ágyú állott a felkelők  vezéreinek rendelkezé-
sére és Szerbiából az omladina felszólítására  Bosz-
niába tömegesen mentek a harcosok. Maga Fade-
jeff  is átment a Drinán és több izben értekezett a 
bosnyák felkelő  vezérekkel. Szerbia mindennel el-
látta a felkelőket  az élelmi szerektől az ágyukig. 

Végül már a bécsi lapok közül is felszólalnak 
az okkupáció beszüntetése és az okkupáló hadse 
reg visszahívása mellett. — A bécsi „N. Fr. Pres-
se" mai vezércikkében kimutatja azon káros kö-
vetkezéseket, melyeknek Ausztria magát egy Tö-
rökország ellen kezdendő háború által kiteszi. — 
Azon nézet, hogy itt Ausztria és az osztrák ma-
gyar hadsereg becsülete forog  kérdésben, nem tar-
tóztathat attól, hogy a kisebb roszat elibe ne te-
gyük a nagyobbnak. Az osztrák hadseregen Sol-
ferinónál,  Magyarországban ás Königrátznél már 
annyi csorba ejtetett, hogy egygyel több vagy 
kevesebb nem árthat annyira, mint az, melyet Ausz-
tria magára hárít, ha az okkupatiót ilyen ered-
ménynyel folytatja. 

Béc , aug. 18. Egy távirat a 13. hadtest pa-
rancsnokától, Filippovics táborszernagytól a tój-
nicka-cupriai táborból aug. 16-áról, feladatott  Zep-
cék aug. 18-án: A mai támadás a felkelők  san-be-
lalovaci megerődített állásaikra tökéletes győze-
lemmé alakult. Mig a bal oldal-oszlop reggeli 6 
órakor a Hanu-Ordón, a főhadoszlop  pedig az or-
szágúton indult, a jobb szárnyoszlop az Ortije és 
Zakorina-hegyen ment át és e szerint a felkelőket 
oldalról és hátulról támadta meg, és ezeknek min-
den sátorát, egy zászlót és sok kocsit lőkészletek-
kel hatalmába keritette. A csatázás már a Han-
Ovcilukánál kezdődött és a nehezen járható hegyi 
utakon csak lassan haladhatott előre és foglalha-
tott tért. Az eldöntés a jobb oldaloszlop által dél-
ben történt, a felkelők  tömegesen futottak  több-
nyire a magaslatokon át Kisoka felé  ; más részük 
pedig Kiseljak felé  ; ágyúikat, fájdalom  már elébb 
vonszolták el, csak lassan üldöztettek, de még most 
is az előőrsök kiállításánál a felkelők  egyes csapa-
taival lövések váltattak. A jobb és főhadoszlop 
Fosnicka-Cupria mellett táborozik, a szárnyoszlop 
Kualjevác-Brodonál, hogy Visokát tartsa szemmel, 

a merre Tegethoff  altbnagy Zenicából a Bosza 
jobb partjára Kakanynába rendeltetett, kinek egy 
jelentés szerint, tegnapi napról (15 ről) este azon 
szándéka volt, hogy még ma menjen Montenegró-
ba, holnap pedig Visoka felé.  Veszteségeinkről 
még eddig semmi bizonyosat nem jelenthetni, de 
ezek semmi esetre sem nagyok. A 20-ik hadosz-
tályról érkező jelentés szerint a doboj-nadói tábor-
ból a tegnapi nap (17-ike) csendesen folyt  le. Sza-
páry gróf  altábornagy állását a Bosza jobb part-
ján még mindig tartják és az ellenség vele szem-
közt áll. A ib-iki ütközetnél a felkelők  heves tá-
madásuknál hegyi ágyukat is alkalmaztak. Miután 
beérkezett tudósításokból bebizonyult hogy a liv-
nói török őrizet erősítve pótcsapatok által, melye-
ket nekik a felkelők  küldöttek, Travnik felé  moz-
dulatot tett, hogy a hetedik hadosztály összeköté-
seit fenyegesse,  ennélfogva  Lfvnó  ellen támadás 
határoztatott el és Csikós vezérőrnagy alatt meg 
is tétetett. Ezen alkalommal Lyubernél Livnó előtt 
harcra került a dolog, melynél a dalmát honvéd 
vadászzászlóalj Mitrovicz őrnagy vezetése alatt jó-
magatartása által kitüntette magat és az ellenség-
nek tetemes veszteségeket okozott. Livnónak ezen 
fenyegetése  a felkelőket  arra határozta, hogy 3000 
lovassal és 8 hegyi ágyúval visszatérjenek Livnó-
ba és tervelt vállalkozásukkal hagyjanak fel;  igy 
tehát a tüntetés célja tökéletesen el lett érve. Az 
illető honvéd vadászzászlóalj 10 halottat és 5 se-
besültet vesztett. Az ütközet után egy török csa-
pat az 5-ikezred 6-ik zászlóaljából, mely 56 ember-
ből és egy hadnagyból állott, a fegyvert  letette. 

SürgoiiyvAltás  a szultán és az angol ki-
rályné k<izött. 

A „Vakít" a következő sürgönyt közli, me-
lyet a szultán Bosznia ügyében az angol királyné-
hoz küldött : 

„Hercegovina- és Boszniában szomorú esemé-
nyek vannak keletkezőben, melyek Felséged érző 
szivét csak fájdalmasan  érinthetik. 

A mozlim s a keresztyén lakók kétségbeesé-
sükben felkeltek,  hogy az osztrák csapatok előtt 
az utat az országba elzárják. A felkelés  annyira 
elhatalmasodott, hogy néhány magasb állású hiva-
talnok, ki a lakosság izgatott kedélyállapotát csil-
lapítani akarta, e törekvésének áldozatul esett. 
Véres eseményektől lehet tartani. En a szomorú 
következményeket,  melyek szemünk előtt fognak 
lefolyni,  sajnálat nélkül nem tekinthetem. 

Kérem tehát felségedet,  járjon közbe az em-
beriség nevében Ausztria-Magyarország császára és 
királya ő felségénél,  közös barátunk, s szövetsége-
sünknél, — hogy adja ki serege vezéreinek a pa-
rancsot, hogy azok a már megszállott Banjalukán 
tul beljebb az országba ne hatoljanak. 

Nem kétlem, hogy ezen személyes s őszinte 
ohajom felségednél,  kinek jogszerű s emberszerető 
elvei és államunk iránt való barátsága általánosan 
ismertesek, — kedvező fogadtatásra  fog  találni. 

Felséged ezen szomorú eset alkalmával újra 
barátsága jelét fogja  adni, és ezáltal ugy az otto-
mán nemzet, mint ama szerencsétlen vidékek la-
kóinak szeretetét s tiszteletét fogja  kinyerni. 

Az ar.gol királyné e sürgönyre igy válaszolt: 
„Bécsi nagykövetemet, Sir H. Elliotot utasí-

tottam, hogy Ferenc József  ő felségénél  a szük-
séges lépéseket a véráldozatok megkimélésére meg-
tegye. — A zavarok megszüntetésére azonban a 
leghatékonyabb eszköz mindenesetre a tartomány 
teljes megszállása." 

A királyné válassza világosan bizonyítja, hogy 
a szultán kérelmét kö\^te által a bécsi kabinet 
tudtára adta, ez azonban, mint az utóbbi esemé-
nyek mutatják, az angol közbenjárást visszauta-
sította. 

Zavarok Muszkaországban-
A fejetlenség  és zűrzavar oly annyira lábra-

kapott Muszkaországban, hogy a cár külön ukáz-
zal rendelte el, hogy a muszka városok rendőr-
állománya és helyőrsége megkétszereztessék. 

Szt.-Pétervártt augusztus 16-án reggel a Szt.-
Mihálytéren a tüzérségi osztály főnökére  Mezent-
sofF  tábornokra két egyén lőtt revolverekkel.  A 
tábornok elesett, a tettesek készen álló bérkocsi-
kon  elmenekültek. 

Egy ujabb távirat mondja, hogy a Mezent-
soff  tábornok ellen intézett merénylet nem revol-
verrel követtetett el, a tábornokot tőrszurás talál-



ta szive alatt, mely nincs megsebezve. — Állapota 
komoly, de nem mondtak le minden reményről fen-
maradásához. 

. Makaroff  tábornok, Mezentsoff  kisérőjének se-
be veszélyes. A támadók, kik Mezentsoffot  ledöf-
ték, eltűntek nyomtalanul. A bérkocsi megtalálta-
tott, de üresen. A tetteseknek hűlt helyét találták 
benne. A rendőrség intézkedéseiből kiderült, hogy 
a tettesek még nem lépték át a határt. 

Az egész tojnickai kerületet elözönlötte a 
forradalom.  A falvakban  fegyveres  parasztok ker-
gették el a hrtorisokat. Verholyszje falvába  egy 
század lovasság vonult be Alexandrovszka város-
ból a zavargások elnyomására. A dühös lázadók 
az egész lovasszázadot az utolsó lábig felkoncolták 
ugy, hogy a katasztrófáról  jelentést sem tehettek 
a parancsnokságnak. Ott már előbb egy, a hely-
színére kiküldött bizottságot szurkáltak le. Tojnic-
káb!l és környékére 10,000 főnyi  lakosság indult 
el Kievből. 

i Horváth Mihály. 
1809—1878. 

Budapest, aug. 19. 
A magyar történetirodalmat nagy és szinte 

pótolhatlan veszteség érte. Este későn érkezik hoz-
zánk a ^megdöbbentő hir, hogy Horváth Mihály 
püspök, a magyar történetírás egyjk első koszo-
rúsa, a magyar történelmi társulat első elnöke 
meghalt. Sokkal nagyobb a csapás, mely a fájda-
lom felzaklatott  érzéseivel ostromolja szivünket, 
semhogy elfogulatlan  megitélője tudnánk lenni ama 
nagy munkásságnak, mely mintegy négy évtized 
óta gazdagította maradandó alkotásaival a magyar 
történetirodalmat. A nehéz fájdalom  közepette a 
gazdag életnek csak vázlatos átfutására  szorítkoz-
hatunk. 

Horváth Mihály 1809-ben Szentesen született. 
Gymnaziumi tanulmányait befejezve,  1825-ben a vá-
ci egyházmegyében papi rendbe lépett s Vácon a 
bölcsészetet és hittudományt hallgatván, 1828-ban 
a pesti egyetemen bölcsészettudorrá, 1831-ben pe-
dig Vácon áldozárrá avattatott föl  Még mint diakon 
egy évig püspöki actuarius, fölszenteltetése  után 
több helyen káplánkodott, majd nevelő volt Keg-
levich és Erdődy Kajetán grófok  házában, mig 
1843. a bécsi Terezianumban a magyar nyelv és 
irodalom tanárává lett. Már ekkor több történelmi 
munkái folytán,  melyek közül három (Párhuzam. 
A kereskedelem története, két rész) az akadémia 
részéről koszorút nyert, a tekintélyesebb írók közé 
számíttatott. Az akadémia 1839-ben levelező, két 
év múlva pedig rendes tagjává választotta s mint 
ilyen székét a nagyülésben „A magyar honvéde-
lem történeti vázlatával" foglalta  el. 1847-ben V. 
Ferdinánd által hatvani préposttá, 1848-ban pedig 
csanádi püspökké neveztetett ki, s az ő indítványa 
és müve volt a püspöki kar oktoberi fölirata  a ki-
rályhoz Magyarország jogai érdekében, mely azon-
ban siker nélkül maradt. A forradalom  kitörésével, 
mint a felső  tábla tagja, részt vett a debreceni or-
szággyűlésben, s az 1848-iki kormánynak, mint 
vallás és közoktatási miniszter tagja levén, a ka-
tholikus autonomia megalapítása végett conventet 
rendelt, de szintén siker nélkül. A reá is kimondott 
halálos ítélet külföldre  késztette menekülni, élt 
Párisban, Ziirichban, Brüsselben, Genuában és 
Genfben,  de száműzetése alatt a külföldi  lapokba 
irt magyar érdekű cikkeket és a magyar történe-
lem müvelése képezte napjainak nemes foglalko-
zását. A gyűjteményekben megjelent számos dol-
gozatokon kivül első nevezetes munkája a „Brüs-
seli Magyar Okmánytár" volt, melylyel az akadé-
mia „Történelmi Emlékeit" nyitotta meg. További 
nyomozásainak eredményeit a „Történelmi Zseb-
könyvben" rakta le, melyek leginkább János király 
korát helyezik uj világításba, momentalis müve: 
A Magyarok Története, melyet két nagy munkája 
1849-ig egészit ki s pedig a „Huszonöt év Magyar-
ország történetéből" és „Magyarország független-
ségi harcának története." Mindezen becses müvek 
számos kötetet képeznek. Végre amnestiát nyerve 
Horváth Mihály 1867-ben hazajött s azóta nyug-
pénz mellett élt. Itthon folytatja  nemcsak irodalmi, 
de politikai működését, 1868-ban lelkesedéssel fo-
gadták uj föllépését  az akadémiában, midőn „A 
vármegyék szerepléséről nemzetünk életében" ér-
tekezett, valamint a Kisfaludy  társaságban, hol 
1869-ben „Zrínyi Ilona életrajzát" terjesztette elő. 
Legutolsó nagyszabású müve „A keresztyénség 
története hazánkban" volt. Mint politikus az 1869. 
megnyílt országgyűlésnek Szeged részéről tagja 
volt, később visszavonult. De Deák Ferenc halála 
után a belváros őt tisztelte meg bizalmával s újra 
képviselő lett a legutóbbi országgyűlésben. Utóbbi 
időben azonban, mint tudósnak nagyobb szerep-
köre volt. Horváth Mihály elnöke volt az akadé-
mia történeti szakosztályának és a Történelmi Tár-
sulatnak, mely utóbbiban tartott beszédei a „Szá-
zadok" folyóiratban  jelentek meg, tagja volt nem-
különben több külföldi  tudományos társulatnak i=. 
A történelmi társulat néhány nap múlva Kassán 

ül össze kiránduló közgyűlésre, úe elnöke örökre 
hiányozni fog  s azt e társulat fegja  legmélyebben 
fájlalni.  Horváth Mihály fölötte  — külsőleg is — 
érdekes arc és alak volt. Utóbbi időben gyakran 
betegeskedett s nem rég a fővárosban  is aggódtak 
életeért. Falusi birtokán azután helyre jött, mig 

végre néhány nap előtt Karlsbadból, a hová üdülni 
ment, érkezett a hir, hogy a kitűnő tudóst szél-
hűdés érte. S fájdalom  ez nem sokára életébe 
került. 

A „ Székely  mivelödési  és közgazdasági  egyletu  /. 
1878. évi september 8-án kezdödöleg  Maros-Vásár-

helyen tartandó  nagygyűlésének  : 
P r o g r a m m j a . 

1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Titkári jelentés az egylet évi működéséről. 
3. Pénztárnoki és számvizsgáló bizottsági je-

lentés. 
4. Központi választmányi 3 tag kisorsolása is 

választása. 
5. Számvizsgáló bizottság választása. 
6. Választmányi javaslatok: 
a) a választmány jelentése az egylet költsé-

gén a hosszufalusi  mümetsző felső  iskolában kép-
zett növendékek előhaladásáról, s ezzel kapcsolat-
ban azoknak segélyezése az 1878̂ 9 tanévben is; 

b) pályabirói jelentés a „Székely föld  leírásá-
ra" kitűzött dijra beérkezett munkáról; egyszer-
smind a jeligés levél felbontása,  az 1000 frt.  pálya-
díj kiadása, ugy a munka kinyomatása iránti vá-
lasztmányi javaslat tárgyalása ; 

c) az őszön Budapesten rendezendő székely 
ipari és müipari kiállitás ügye. 

7. Székely ballada Tolnay Lajostól. 
8- Marosvásárhely és Marosszék közoktatási 

és közmivelődési állapotáról felolvasás  S z á v a 
Farkastól. 

6. Kirádulás Szovátára vagy Parajdra, és eset-
leg egy nagyobb körút a székely földön  az őszi 
székely kiállitás érdekében. 

Ezen nagy gyűlésre az egyesület t. c. alapitó 
és részvényes tagjai tisztelettel meghivatnak. 

Budapest, 1878. augustus 10-én. 
llajós János .«. k. Duzogány Áron s. k. 
az egylet elnöke. az egylet titkára. 

Figyelmeztetés 
1. Az alábbi vaspálya társulatok részéről kö-

vetkező árleszállítások engedélyeztettek: 
a) A keleti vaspályán menet és jövet a II. 

kocsiosztályban III. oszt. egész jegyek, és a III. 
osztályban II. oszt. féljegyek  váltása mellett utaz-
hatnak az egyleti tagok e gyűlésre sept. 4-től 13-
áig bezárólag. Az egyleti elnökség által e célra 
kiállítandó igazolzány a jegyváltásnál előmuta-
tandó. 

b) Tiszavidéki és arad-temesvári vauton ugyan-
azon kedvezmények mellett utazhatni sept. i-töl 
sept. 15-ig- Szabad podgyászsuly 25 kilogramm. 

2. Azon tagoknak, kik e kedvezményt igény-
be venni, az egylet elnökségénél Budapesten, vár, 
uri-utca 31 sz. a. ebbeli személyes vagy levélbeli 
megkeresésre igazoló jegyek adatnak ki. 

3. A megjelenni kívánók ez iránti szándéku-
kat elszállásolásuk eszközölhetése végett szívesked-
jenek a székely-gyűlés intéző bizottságához Maros-
Vásárhelyre (Z. Dr. Knöpfler  Vilmos biz. elnökhez), 
néhány nappal előbb tudtul adni. 

T A N Ü G Y . 

A gjmnasiumok tanterve. 
A gymnasiumok tantervére vonatkozólag a 

vallás- és közoktatási miniszter a tankerületek fő-
igazgatóihoz rendeletet bocsátott ki, melyben kije-
lenti, hogy a népiskolák számára az i879|8o-iki ta-
névben teljesen uj, a gymnasium összes osztályai-
ra kiterjedő tantervet szándékozik kibocsátani, me-
lyet a kellő felvilágosító  utasításokkal a jövő tan-
év folyamában  az intézetekkel közölni fog.  A leg-
közelebbi, 1878|Q-Í1CÍ tanévre vonatkozólag csak a 
következő átmeneti intézkedéseket rendeli el: 

1. Az első osztályban: 
a) Elmarad a németnyelv egészen (pedig volt 

2 óra hetenkint.) 
b) A rajz eddigi 4 órájából elmarad 1 óra. 
c) E helyett a magyarny. Ív tanítására az ed-

digi hetenkinti 3 óra helyett 5 óra fordítandó. 
A mi a német nyelv tanításának az első osz-

tályban ezentúl elmaradását illeti, különösen meg-
jegyzi a leirat, hogy az nem más indokból törté-
nik, mint abból, hogy sok évi tapasztalás kimu-
tatta azon nehézséget, melylyel a gymnáziumban 
két, sőt némely intézeteken három nyelvnek nyelv-
tanilag rendszeres és egyszerre való megkezdésé-
vel küzdeni kell. A kiadandó uj tantervben a né-
ni tnyelv tanítása pedig nyerni fog  az által, hogy 
kevesebb osztályon át az eddiginél több óra leszen 
rá fordítható. 

A magyarnyelv tananyagának felosztása  az 
első osztályban a következő leend : 

a) Elbeszélő prózai és költői olvasmányok 
(különösen a népmonda, magyar történeti monda, 
klaszszikai mythosz, néprajz köréből.) Értelmes és 
kellően hangsúlyozott olvasás ; és olvasmányok tar-
talmi megmagyarázása, s ugyancsak az olvasmá-
nyok tartalmának szabadon való elbeszélése. — 
Könyvnélkül  tanult versek szavallása. 

b) Nyelvtan: Egyszerű mondat és mondatré-
szek ; fő-  és mellékmondat megkülönböztetése. Mon-
dattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hang-

tani módosulásokra. Szóképzés gyakorlatilag, szó-
csoportok egybeállításával. Az előképzők. 

c) Két hetenkint egy írásbeli (vagy házi vagy 
iskolai) dolgezat, mely főleg  a nyelvtan és helyes-
írás begyakorlását tartja szem előtt. A feladat 
felfogására  a gyermeket az írásban szóbelileg 
elő kell készíteni. 

A rajz (eddig hetenkint 4 óra helyett) a raj-
zoló mértan 4 órával. Tananyagának felosztása  a 
következő lesz : Planimetriai elemek, pontok, vo-
nalak s szögek fekvése  és mérési viszonyai. A leg-
fontosabb  sik idomok tulajdonságai s alakítása, 
u in : három-, négy- és sokszög, különösen a sza-
bályosak és a kör. Az idomok ^összeillősége, sy-
metriája, hasonlósága és' terület meghatározása. Á 
kerülék és néhány más fontosabb  görbe vonal. A 
mértani ornamentális rajzolás elemei rendszeresen 
haladó táblarajzok után, előbb rajzeszközökkel, 
majd szabadkézzel. 

2 A hetedik osztályban : 
a) Elmarad a philosophiai propaedentika (ed-

dig heti 2 óra), mely jövőre csak a 8-ik osztályra 
lesz szorítva. 

b) A német nyelv tanítására az eddigi 2 óra 
helyett 3 fordítandó. 

Tananyaga : A nyelvtani ismeretek ébrentar-
tása mellett, nagyobb költői prózai müvek olvasá-
sa, tekintettel a magyar irodalmi tanitásra. — Az 
olvasmány, annak tárgyi és szerkezeti magyaráza-
tán kivül felhasználandó  német szólásmódok, syno-
nimák magyarázatára s csoportosítására. Havonkint 
írásbeli gyakorlatok, még pedig vagy az olvasmá-
nyok tartalmának német nyelven való elmondása, 
vagy magyar próza fordítása  németre. — A kötői 
olvasmány sorrendje : Goethe „Ilermann und Do-
rothea" és Schiller „Wilhelm Teli." A prózai ol-
vasmány főleg  az irodalmi (stylisztikai, rhetorikai 
poétikai, tanulmányokra való tekintettel a tudomá-
nyos stilus megértésére vezessen. 

c) Mennyiségtan, 3 óra helyett, 4. Tananyaga 
Betüszámtan : számtani s mértani haladványok. Ka-
mat-kamat-számolás. A kölcsönök törlesztése. — 
Mértan : A tömörmértan. 

3. A nyolcadik osztályban : Az elemző mértan 
elmarad; helyette a mennyiségtan többi bevégzett 
tananyagának kellő begyakorlása. 

A többi osztályok és tantárgyakra nézve az 
eddigi tanterv és órabeosztás a legközelebbi tan-
évben változatlanul maradnak. 

É r t e s í t é s . 
A sepsi szentgyörgyi gazdasági szakosztály 

lyal megtoldott felső  népiskolában az 187819. tan-
év szeptember 2 án kezdődik. A beiratások,' felvé-
teli és javitó vizsgák augusztus hó 28-tól szeptem-
ber 2-ig tartatnak meg 

Felvétetnek oly növendékek, kik bélyegmen-
tes iskolai bizonyítvány nyal igazolják, hogy a 
községi iskola 6 osztályát jó eredménynyel bevé-
gezték, — vagy ha ez nem volna, felvételi  vizsgát 
tesznek a felső  népiskolára megkívántató alapisme-
retekből. 

A beiratáskor egyszer s mindenkorra 50 kr 
felvéte'i  és 4 frt  évi tandíj fizetendő.  Szegénységü-
ket hiteles szegénységi bizonyitványnyal  igazoló 
növendékek felsőbb  helyen fél  vagy egész tandij-
elengedésben részesittetnek. 

A vidéki növendékek elszállásolása felöl  gon-
doskodva lesz. 

SepsiSzentgyörgy 1878. aug. 20. 
Tarcnli Endre, 

igazgató. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

Magyarország a párisi lókiállitáson. 
(Véce.) " 

Ez irányban legjobb példaként lebeg szeme-
ink előtt azon észszerű és öntudatos eljárás, mely-
lyel Franciaországnak sikerült nehezebb termetű 
nyugoti származású igás és hintó lófajtáit  néhány 
évtized alatt, a tökély bámulatos fokára  emelni. — 
Azon téren tehát, a hol az utánzásnak csakis kez-
detén vagyunk, nem versenyezhetünk oly nemze-
tekkel, melyek e téren a tökélyt már megközeli 
tették, annál kevésbbé, miután természeti viszo-
nyaink sem kedveznek általában a nehéz igás és 
hintós ló sikeres tenyésztésének. 

A kisebb és nagyobb hátas és kisebb és kö-
zép hámos ló azonban, főkép  és első sorban pedig 

a katonai célokra szükséges, jó minőségben és 
nagyszámban van meg nálunk. Tenyésztésével fe-
dezhetjük nemcsak az ország szükségletét, hanem 
a külföld  számára vásárra állithatunk évenkint je-
lenleg is már mintegy 30 ezer példányt, mely szám 
a növekedő igényekhez képest, néhány év alatt 
40—50 ezer példányra, sőt idővel még ennél is na-
gyobb számra is könnyen emelhető. 

Ezen az ország belszükségletein felül  rendel-
kezésre álló jelentékeny termelésfeleslegnek  lehető 
legjobb, állandó és biztos értékesítése kópezT a 
célt, melyet a párisi nemzetközi lókiállitáson elő-
mozdítani óhajtunk. 

A nép kezében minden egyes vidéken töme-
gesen található anyagból választottuk tehát a ki-
állított lovakat. Itt is ugy, vagy még- inkább, mint 



,a,z, állami ménesek kiállításánál, mellőztük a kivá-
lót és kerestük a rendest, — az általánost. 

Nagyobb tenyésztőktől vagy ménesekből egyet-
len egy lovat sem vettünk be a csoportos kiállí-
táshoz. 

A kiállított 36 ló kivétel nélkül a kisebb te-
nyésztőktől vásároltatott, még pedig különös figye-
lemmel arra, hogy minden egyes vidék tényészté-
sének képviselőjeként kiállított lovak se jobbak, 
se rosszabbak ne legyenek, mint az azon vidéken 
található anyag ujabb" ivadékának túlnyomó része. 

Bátran azt állithatjuk tehát, hogy a külföld 
az esetben, ha szüksége van oly lovakra, a minő-
ket a párisi csoportos kiállításon lát; e szükség-
letét Magyarországon, bőven fedezheti.  Minden 
egyes jelentékenyebb vidék lóvásárjain tömegesen 
fel  fogják  találni a;:on lovat, melyet Párisban az 
illető vidékről kiállítva láttak. S mert ezt akartuk 
elérni, azért választottuk itt is a teljes őszinteség 
útját, talán eltérve a szokásos kiállítások módjától, 
hol rendesen több a tüntetés, mint a valóság. 

A kiállított példányok nem tenyészanyagként 
szerepelnek, nem képviselnek fajtát,  hibátlanságot 
vagy tökélyt ; hanem képviselik azon használati 
lovat, mely ma Európában legnagyobb számban 
és legolcsóbb áron Magyarország vásárain ta-
lálható. 

E lovak bevásárlási ára átlag' 500 — 700 fran-
kos volt, s csak rövid idő előtt vásároltatván, te-
hetségeik teljes kifejlesztésére,  vagy beható ido-
mitásukra idő -sem lett volna. 

A kiállított 36 ló összevásárlása után csak né-
hány hétig tartatott a bábolnai állami ménesben, 
hol megfelelően  tápláltatván, jobb conditióba jöt-
tek, mint általában a kisebb tenyésztőknél szokás; 
de különben sem testalkatra nem' különböznek a 
nép kezében lévő anyag zömétől, sem pedig mes-
terségesen betanított szép járás által nem ragadják 
el a nézőt. 

Ugyanez áll különben az állami ménesekből 
kiállított lovaknál is. 

Ezek sem készítettek elő hosszú időn át ido-
mitással a kiállításra. A kiállított mének csak né-
hány hét előtt fejezték  be az ez évi fedezési  idényt 
mely alatt nem az iskolalovaglás, hanem a fedezés 
volt hivatásuk. Szintúgy a ménesekből kiállított 
kancák legnagyobb része is már több csikót ne-
velt ; kint a szabad ménesben járt; és jelenleg is 
vemhes. 

Azt tehát nem várhatja senki sem e lovaktól, 
hogy jelenleg rendkívüli meglepő actiót mutas-
sanak. 

Mi Párisban azon nyers anyagot akarjuk be-
mutatni, mely idomítás által a használhatóság igen 
magas fokára  fejleszthető,  mert a ménesi képesség, 
s a sebes actió feltételei  megvannak lovaink túl-
nyomó nagy részében ; sokszor még azoknál is, 
melyeknek nem egészen arányos külseje a képes-
séget nem árulja el. 

E tekintetben tehát ha nem is fogunk  babé-
rokat aratni a nagy közönség előtt, mégis nyu-
godtan várjuk a szakértők birálatát; kik jól tud-
ják, hogy e lovakkal nem egy idomító iskola (éco-
le de dressage) eredményét, hanem az idomitásra 
képes anyagot akarjuk bemutatni. 

Az álladalmi ménesekből kiállított lovak nem 
fognak  eladatni, hanem a kiállítás után ismét visz-
szavitetnek. 

A tenyésztőktől összevásárolt 36 ló a kiállí-
tás bevégeztével el fog  adatni. 

Ezen lovak ugyanis a „magyarországi lóte-
nyésztés emelésére alakult társulat" tulajdonát ké-
pezik, mely társulat a kormány megbízásából vá-
sárolta össze azokat. — A kormány a csoportos 
kiállítás kedveért szállíttatta e lovakat Párisba; 
hol ugy fognak  rendeltetésüknek legjobban meg-
felelni,  ha az eladás alkalmával minél több tulaj-
donos kezébe kerülve, használhatóságuk által ter-
jesztik a magyarországi lovak jó hírét; s ez által 
minél több uj vevőt hoznak Magyarország lóvá-
sáraira. 

Különben némi önérzettel megjegyezhetjük, 
hogy e lovak jó híre már régi időktől fogva  elter-
jedt Európában : s hogy az utolsó évtized alatt 
Magyarország lókivitele rohamosan szaporodott. 

Két év óta a háborús viszonyok folytán  poli-
tikai okok miatt szükségessé vált, de most már 
megint visszavont lókiviteli tilalom teljesen meg-
szüntette e téren a külkereskedést; s igy épen je-
lenleg, midőn egy hónap óta ismét megvan a ki-
vitel lehetősége, roppant nagy számban található 
Magyarországon az eladó közép hámos, továbbá a 
nagyobb és kisebb nyerges ló. 

A mi különösen a nyerges lovakat illeti, eze-
ket a kiviteli tilalom előtt is igen nagy számban 
vitték ki Franciaországba, Németországba, Olasz-
országba, Angliába, sőt Hollandiába is hadsereg-
beli szolgálatra. 

A ítélet, melyet ezen kivitt nyerges lovak 
használhatóságáról halottunk, a legtöbb esetben 
igen kedvező volt. Dicsérték szívósságát, tanulé-
konyságát, igényeinek egyszerűségét, s főleg  azt, 
hogy a rosz tartás ós táplálást sokkal kevésbbé 
sinlik meg, mint a legtöbb nyugati származású lo-
vak ; ellenben jó tartás mellett a legerősebb hasz-
nálat közben is folyton  javulnak és igen sok 
ideig használhatók maradnak. Ezen felül  pedig 
nagy előnye a magyar lovaknak az, hogy igen 
könnyen-szokják meg az égalj és táplálék változ-
tatását, ugy hogy aclimatisatiójuk bárhol és min 
den baj nélkül végbemegy. 

Oly tulajdoságök ezek, melyek által a magyar-

országi ló méltán kiérdemelte azt, hogy mint se-
bes közép hámos és nyerges ló, főkép  pedig mint 
katonai célokra páratlan ló, egyik legelső helyen 
emlittetik, s a külföldön  keresetté vált. 

Ezen keresletet akarjuk a kiállítás által lehe-
tőleg fokozni. 

Ha jelenleg már évenkint 30 ezer lovat adha-
tunk el külföldre,  és mint egy évben 22 ezer lo-
vat tényleg ki is vittek ; elérnf  kívánjuk, hogy a 
kivitel állandó legyen, sőt évről-évre fokoztassék 
mindaddig mig a külföldi  fogyasztás,  a saját szük-
ségleteink fedezésén  felül  elérhető termelést telje-
sen igénybe veszi. 

A termelés ezen szélső határai azonban ná-
lunk igen ruganyosak. 

Anyag elegendő van arra, hogy évenkint 
most már 30.000 lovat eladhatunk a külföldre,  a 
nélkül, hogy saját lótenyésztésünk érdekei ez alatt 
csorbát szenvednének ; s a szám gyors szaporítása 
tisztán a külföld  növekvő vételkedvétől függ 

Minél több lovat visznek ki évenkint jó áron 
Magyarországból, annál több fog  az országban ma-
radni ; s minél jobbat visznek ki, annál jobb fog 
itthon maradni. 

Jelenleg ugyan is Magyarországon mintegy 
300,000 kancát használnak tenyésztésre, mely szám-
nak mintegy fele  azon keleti származású anyagot 
képviseli, mely után jó nyerges és könnyű hámos 
lovat lehet nevelni. Az ezek után nevelt csikók egy 
része azonban nem részesül a kellő ápolásban és 
tartásban, kímélet nélkül korán használtatik, s igy 
elsatnyulva, nem válik vásári áruvá 

Az tehát: vájjon Magyarországon 30 vagy 60 
ezer lovat lehessen évenkint kivitelre nevelni, a 
meglevő anyag száma által nem korlátoztatik, ha-
nem tisztán a jobb tartás, nagyobb kímélet és a 
zabos zsák kérdése. A nagyobb külföldi  kereslet 
folytán  biztossá váló eladás a javuló ár pedig nö-
velni fogja  földmiveseinknél  a tenyésztési kedvet, 
javitani fogja  a tartást és kímélést, s végre, a mi 
fő,  a nyereség megfogja  tölteni a zabos zsákot. 

Ezért tartjuk mi valónak és megdönthetetlen-
nek azon különösen hangzó nézetet, miszerint an-
nál több és jobb ló lesz az országban, minél töb-
bet és jobbat visznek ki külföldre. 

A lókivitel fejlesztése  azonban csak ugy ér-
heti el a kivánt mérveket, ha lovaink minősége a 
külföld  igényeit és Ízlését teljesen ki elégíti. Meny-
nyiben van megelégedve a külföld  a jelenleg ren-
delkezésre álló anyaggal, azt a kiállításunk felett 
hozandó bírálat és Ítélet fogja  velünk tudatni. 

A birálat eredménye szerint iparkodni fogunk 
arra, hogy lovaink azon tulajdonságai, melyek a 
külföldi  fogyasztók  igényeinek megfelelnek,  minél 
jobban fejlesztessenek;  azon tulajdonságok pedig, 
melyek az uralkodó ízlést ki nem elégítik, mindin-
kább háttérbe szerittassanak országos lótenyészté-
tésünk terén. A mennyire az ország természeti és 
gazdasági viszonyai engedik, a külföldi  fogyasztók 
igényeihez és Ízléséhez kívánunk tehát alkalmaz-
kodni ; mert ez uton legbiztosabban véljük elér-
hetni kivitelünk lehető fokozását. 

„N. H." 

„Ki lesz az én párom?" 
— A modern rabszolga-életből. — 

Egy angol cirkáló hajó — irják Alexandriá-
ból — nem rég a Vöröstengeren elfogott  egy tö-
rök rabszolga-hajót és a rajta levő rabszolgákat a 
Suakimben székelő basa, a rabszolgaság eltörlését 
célzó bizottság feje,  szabadon bocsátotta. Csupán a 
szabadonbocsátással azonban nem igen volt segít-
ve e s z e g é n y teremtéseken és elszállásolásuk 
és táplálkozásukról is kelle gondoskodni. Ehez já-
rul még, hogy ezek az afrikai  rabszolgák, a kik 
többnyire Afrika  belsejéből valók, tapasztalatlanok, 
mint a gyermek, szellemi képességük és élettapasz-
talásuk oly csekély és tökéletlen, hogy ha néhány 
száz mértföldnyi  távolságban vannak hazájoktól, 
sohasem tudnának többé visszatalálni s igy egy-
szerűen szabadon bocsátva, tökéletesen apathiába 
esnének és elpusztulnának. 

A török hajón körülbelől 80 rabszolga volt 
fogva,  — köztük vagy 70 asszony, fiatal  leány és 
gyermek. A férfiak  nem nagy bajt okoztak; az 
egyptomi katonaság egyenruhája nagyon megtet-
szett nekik és mindnyájan önkénytesen és szívesen 
álltak be a katonasághoz. 

Az asszonyokkal és gyermekekkel azonban 
nem lehetett könnyen boldogulni. Az asszonyoknál 
a felfogási  képesség még gyöngébb, mint a férfi-
aknál ; nem is értik, hogy mi az a „szabadság". 
Ha tehát a tengerparton mohamedán kezekbe ke-
rülnek, akkor nagyon is természetes, hogy minden 
oktatás dacára is ellenállás nélkül fognak  az illető 
háremekbe mint házi rabszolgák kerülni. Ha 
ez megtörténik, ugy tökéletesen el vannak zárva 
a külvilágtól s az illető házi ur rövid idő múlva 
szintén ellenállás nélkül ismét eladhatná e szegény 
teremtéseket. 

A hajó kikötése után az egyptomi csapatok 
több tisztje azt a kérelmet intézte a basához, hogy 
ezt vagy amazt a rabszolganőt engedje át nekik, 
majd ök szívesen gondjaikat viselik ; néhányan egy 
pár csinos, fiatal  négernőre veték szemeiket és az 
egészen fiatal  tizenegy éveseket különösen kitün-
tették. De arra, hogy az illető rabszolganőt fele-

ségül vegye, egy tiszt sem akart vállalkozni. Ké-
relmük természetesen megtagadtatott. 

Ez arra az eredeti gondolatra hozta a basát, 
hogy a szabadon bocsátott rabszolganőket kiháza-
sitsa. Különösen az egyptomi katonaságra számí-
tott —• és ki is hirdette előttük, hogy ennyi meg 
ennyi nő van itt, ki férjhez  óhajt menni; a kinek 
csak kedve van, a meghatározott órában eljöhet s 
hat tallér lefizetése  mellett választhat magának fe-
leséget. Az egyptomi katonaság házasodása elé 
nem gördittettnek akadályok. Feleségeik a kor-
mánytól kapnak élelmet, az alsóbb rendű nők el-
tartása ott amúgy is igen könnyű, mert az asszony 
már a népszokás szerint is szorgalmasabban dol-
gozik, sőt tartozik is dolgozni, — mint a férfi. 

így a kitűzött órában egy egész sereg háza-
sodni óhajtó fiatal  és öreg férfi,  különösen katona 
jelent meg. 

Minthogy férfi  fölös  számmal volt, nehogy a 
választásnál veszekedés támadjon, a dolgon ugy 
segítettek, hogy a nőknek engedtetett át a válasz-
tás. Sorba állították a férfiakat  s megmagyarázták 
a fehér  (fekete)  cselédeknek, hogy most mi a dol-
guk. Lehetetlen a helyzet komikumát elképzelni. 
Mindkét részen páratlan nevetgélés, csevegés és 
mozgás volt. Hosszabb tétovázás után az asszonyok 
a legnagyobb zavarral összefutottak,  mint a birka-
nyáj. Olykor-olykor egyikük tétovázó léptekkel el-
indult a férfisor  felé,  de csakhamar a legnagyobb 
izgatottsággal és elfojtott  lélegzettel fordult  vissza 
és mintegy félelemtől  kínozva, visszarohant az asz-
szonycsoporthoz. 

Végre a tisztek és polgári hivatalnokok rá-
beszélésének sikerült az asszonyok egyikébe egy 
kis bátorságot önteni. Lassan, de elhatározottság-
gal egy se nem fiatal,  se nem szép koromfekete 
egyptomi altiszthez ment és kezét vállára tette, je-
léül annak, hogy ez és senki más az, kit férjül 
óhajt. 

Ezzel aztán a varázslat meg volt törve. Min-
degyik asszony félt,  hogy el talál késni és pilla-
nat alatt mindnyájan kivétel nélkül a férfiakhoz 
rohantak. A választás csak egy szempillanatig tar-
tott s mindegyik asszony egy férfi  vállára helyezte 
kezét. 

Most a férfiakon  volt a sor kijelenteni, hogy 
belenyugosznak-e az asszonyok választásába, mire 
ötnek kivételével mindnyájan megelégedettségüket 
fejezték  ki. A szegény mellőzött öt asszonyt — 
az igaz egyik nem volt valami szép — semmi áron 
sem lehetett többé rábírni, hogy a többi férfi  kö-
zül válasszon ; az asszonyi szeméremérzet még e 
szegény lényeknél is ösztönszerűleg nyilvánult. A 
basa fáradozásainak  végre mégis sikerült a meg-
maradt hölgyeknek férjet  szerezni és valamennyi 
férfi  kivétel nélkül lefizette  a hat tallért, mely ar-
ra szolgál, hogy ha a házas felek  elválnának, le-
gyen a nőnek miből élnie. 

Igy nyertek támaszt a szegény elhagyott te-
remtések és most uj viszonyaik között boldogok 
és megelégedettek. Egy ünnepélyes, törvényes szer-
tartás után a pároknak még különösen tudtukra 
adatott, hogy az asszonyoknak mindig nyitva áll 
az ut a basához, kinél, ha férjeik  nem jól bánná-
nak velők, panaszt emelhetnek; a férfiaknak  ellen-
ben megmondatott, hogy válás esetén az egész 6 
tallér az asszonyé lesz, nem pedig — mint külön-
ben szokásos — csakia fele. 

E szerencsésen sikerült házasitási ünnepély 
azonban nem maradt egy kis humorisztikus utójX 
ték nélkül. 

Egy koros férfi,  ki a mellőzött asszonyik 
egyikén, egy valóságos madárijjesztőn könyörült 
volt meg, néhány nappal megházasodása után fele-
ségével a basához ment. ' 

„Uram, nem élhetek a feleségemmel,  vegye 
vissza ! Ismerőseim nevetnek rajtam ; világ gúnyja 
leszek. Nemrég egy félszemű  tevét vettem magam-
nak s már akkor nem hagytak békével. Ha isme-
rőssel találkoztam, az egyik szemét kezével min-
dig eltakarta. Már az is elég boszantó volt, — de 
most nagyuram, most, képzelje csak, mindakét sze-
müket takarják el. — Ezt már tovább nem bírom ; 
mert még az utcára sem mehetek. Allahra, a nagy-
ra, az egyetlenre kérem, tartsa meg feleségemet/ 

A basa hiába buzgólkodott megmagyarázni 
neki, miszerint az nem megy ; nem fogja-e  fel,  hogy 
minden szépség mulandó, hogy a rútság csak kül-
sőség és hogy felesége  bizonyosan nem fog  más 
férfiakra  kacsintgatni stb. stb. Hasztalan ! — Csak 
mikor hiába rugaszkodott a hat tallér kifizetése 
ellen, hogy hiszen csak pár napig birta az asz-
szonyt s az nem ér annyit, akkor ellágyult és szí-
vesen magával vitte ismét feleségét.  Talán megvi-
gasztalódott a basa bölcs tanácsával: 

„Hunyd be te is mind a két szemedet, ha is-
merőssel találkozol!" 

L E G Ú J A B B . 
Bócs, aug 19 Az augusztus 16-án vívott 

győzelmes c-ata alkalmából a következő táv-
iratot kiildölte ó felsége  Philoppovics tábor-
szernagyhoz : 

„Köszönetet mondok önnek a születésna-
pomra bemutatott kedves ajándékért és teljes 
szivemből köszönetet mondok önnek és a vitéz 
csapatoknak odaadásuk és bátorságuk ujabb 
sikereért. Adja azt tudtára alárendeltjeinek'-. 



Több megszállott városból loyalitási nyilat 
kozatok érkeztek ő felsége  születésnapja alkalmá-
ból. Mosztárban a csapatok tábori misét hallgattak, 
a katholikus és görög templomban pedig ünnepé-
lyes isteni szolgálatot tartottak. A püspök és az 
előkelők Jovanovics tábornokhoz mentek és sze-
rencskevivánataikat fejezték  ki és kérték, hogy 
hódolatukat mutassa be Jovanovics, ő felsége  előtt. 

A banjalukai mutesarif  elment Sametz ^tábor-
nokhoz és kifejezte  változatlan odaadását ő felsége 
iránt. — A berbiri kajmakám és a városi hatóság 
szintén kifejezték  a helybeli parancsnok előtt sze-
rencsekivánataikat ő felsége  születésnapja alkal-
mából. 

Tudósitás érkezett, hogy Golub, Babics és 
több ceta-vezér híveikkel együtt Szrbben lerakták 
fegyvereiket  és állítólag még több fölkelő  csapat 
is Tszt szándékozik tenni. 

Szluinból az a tudósitás érkezett, hogy Pro-
szicseni mellett a Korona hidjánál mohamedán föl-
kelők gyülekeznek és Noviból két tábor redif  is 
érkezett oda. 

A 18. hadosztály egy része aug. 16. és 17-én 
részleges harcot vivott a Sztolác mellett erös had-
álláshan táborozó fölkelőkkel,  mely a mi csapata-
ink győzelmével végződött, a melyek 2 halottat és 
15 sebesültet vesztettek. 

llécs, aug. 19. Azon közlemények, melyek 
Banj^ilukának ós Travniknak a fölkelők  részéről 
való felgyujtásáról  és csapataink lemészároltatásá-
sáról szólnak, teljesen alaptalanok. A fölkelők  a 
Banjalukában hátrahagyott helyőrségünk által tel-
jesen visszaverettek. Az ujabban mozgósitott 36-ik 
zágrábi divizió egyik dandárja már tegnapelőtt át-
lépte a határt és ma Banjalukába ért. Annak má-
sodik dandárja, valamint egy újonnan szervezett 
hegyi dandár Bródon keresztül Doboj felé  nyomul 
előre. Az 1. (bécsi) divíziónak egy része Dalmáciá-
ba indult és a 4. (brünni) divizió Boszniába indít-
tatott, és a mint a hadi lábra állított magyar hon-
védcsapatok állomásaikra érnek, Broódnál és Sa-
macnál átlépi a határt. Néhány zászlóalj katonaság 
ma Mitrovictól Samacig foglalt  állást, hogy a köz-
lekedést a Száván biztosítsa. A hajó-közlekedés a 
Száván ismét felvétetik. 

Bécs, aug. 19. A „Pol. Corr." jelenti Konstan-
tinápolyból : Totleben tábornok 83000 ember s 350 
á.gyu fölött  tartott szemlét szombaton Makrikeni és 
San-Stefano  közt. A szemle vége felé  egy török 
kilőtte pisztolyát Totleben közelében, de senkit 
sem sebesített meg. Totleben környezete megfogta 
az illetőt és mint attentatort kegyetlenül elverte. 
A kihallgatás alkalmával azonban kitűnt, hogy ez 
a török azt hitte, hogy az oroszok most kezdik 
meg az elvonulást és örömében a levegőbe lőtt 
Ekk or 1 otleben parancsára szabadon bocsátották. 

Az oroszok a főhadiszállásból  kiszivárgó hirek 
szerint 20-án kezdik meg az elvonulást. Layard ál-
litólag megígérte Labanolfnak,  hogy nagyobb orosz 
csapatok távoztával aj. angol flotta  is visszavonul. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A sepsi szentgyörgyi küldöttség fogadtatá-

sáról következőket irja az „Ellenőr". A s.-sztgyör-
gyi küldöttség vasárnap d. e. 12 órakor nyújtotta 
át a képviselői mandatumot Tisza Kálmánnak. A 
székelység eme hazafias  érzületű városa a minisz-
terelnöknél 24 tagból álló küldöttséggel képvisel-
tette magát. Szép volt látni ezen testületet, mely-
nek minden tagját a kiváló kormányférfiu  iránti 
erős ragaszkodás és benső szeretetet vezényelte. 
4 főváros  örömmel fogadta  őket, mert a küldött-
ség nemcsak képviselőjének, hanem az ország kor-
mányának is meleg üdvözletet hozott a távol bér-
cek hónából. Es ezen üdvözlet jól esett a főváros-
nak, mert ebben látta szép jelét azon erős bizalom-
nak. melynek hazánk egyik legtávolabb fekvő  me-
gyéje s annak leginteligensebb városa kifejezést 
adott. Legyen üdvözölve Sepsi-Szentgyörgy váro-
sa s derék küldöttsége. A küldöttség vasárnap a 
Margit-szigeten ebédelt, hol számos talpraesett to-
asztokat mondottak ő felségére  a királyra, József 
főhercegre,  Tisza Kálmánra, br. Kemény Gáborra, 
Szász Károlyra, Pótsa József  háromszékmegye fő-
ispánjára. A székely küldöttség még pár napig 
időzik a fővárosban,  közöttük láttuk Császár Bá-
lintot, Málik Józsefet,  a „Nemere" szerkesztőjét, 
Kelemen Lajos ügyvédet, stb Vendégeink minden 
bizonnyal kedvesen fognak  megemlékezni fővárosi 
utjokra. 

— Angyalosról folyó  hó 21-ről irják: Angya-
los községében, mely természetes fekvésénél  fogva 
nincs kitéve a romboló vizáradásoknak, e hó 9-én 
oly borzasztó vizáradat volt, mely csaknem az ez 
előtt néhány évvel Bun községében történt vízára-
dással versenyzett. A rohanó vízár a jelenleg e 
községben levő legöregebb emberek emlékezete 
szerinti legmagasabb áradatnál 2 meterrel volt 
magasabb. Futása közben egy háznak féloldalát 
seperte el, azon kívül az útjában eső kerítéseket 
magával ragadta, udvarkapukat rontott össze s 
iszappal töltött meg több pincét; némely helyeken 
borzasztó árkolásokat csinált, más helyen nagy 
dombokat rakott, egy szóval kevés volt híja, hogy 
nevezetesen a község alsó felén  egyetlen épület 
épen maradt. Mig az ár dühöngött, az alatt a köz-
ség egyik lakosának csűrében egy ismeretlen, egé-
szen elrongyolt parasztos ruhába öltözött férfi  ma-
gát felakasztotta.  Későbben annyi megtudódott ró-
la, hogy nevezett férfi  aranyosszéki származású, 

mint gyermek vetődött be Háromszékre s itt mint 
kóborló pásztorcseléd vénült meg. A kik reá em-
lékeztek azon időből, azok „Kincses", mostani is-
merősei „Macsukás" néven ismerték. Csakugyan e 
hó 7-én egy jómódú, igen szelid természetű föld-
mives gazda szobája gerendájára felakasztotta"ma-
gát. Tette elkövetése előtt pár nőnaptól fogva 
mfndig  búskomor volt. 

— Paprikás bál. A z . . i fürdőben  a fürdői 
vendégek közelebbről bált rendeztek; javában folyt 
a mulatság midőn egyszerre a „négyes„ párosai 
„vizit" alkalmával rettenetes prüszkölésbe törtek ki, 
mi onnan eredett, hogy a táncterem nagymennyi-
ségű paprikával hintetett be — vájjon ki lehetett e 
paprikás vitéz? 

— Adoma. Egy táncosnő panaszkodott orvo-
sának, hogy nagyon hizik. „Nem tudna ön azon 
segíteni, kedves dóktor ?" — „Mindeneíetre" feleié 
a tudomány embere. — „Nos hát, mit kell ten-
nem ?" - „Ne éljen egyébből, csak a fizetéséből." 

Háromszék gazdaközönségét tisztelettel fel-
kérjük, hogy fontosabb,  a gazdasági állapotokat 
illető pár sorral lapunkat időnként felkeresni  szi-
veskedjék. Igy aztán a mellett, hogy egymást ta-
nácscsal segítik, a figyelem  más oldalról is fel  lesz 
keltve megyénk iránt. 

Érték és váltó árfolyam  a bécsi c«. kir. nyilvános 
tőzsdén augusztus 21. 

Magyar aranyjáradék 87.90 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
» » » II. p 11^-75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 75 80 
„ íj b 1876. évi államkötv. . 68.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 100.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.50 

Temesvári „ „ . . 76.50 
Erdélyi „ „ . . 7 5 . _ 
Szőlődézinaváltsági „ . . 85.50 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 62.35 

„ „ „ ezüstben . . 64.55 
„ aranyjáradék 72.65 

1860. államsorsjegy 111.50 
Osztrák nemzeti bankrészvény 810.— 

„ hitelintézeti „ 258.80 
Magyar hitelbank 226.50 
Ezüst 100.75 
Cs. kir. arany 5.52 
Napoleond'or 9-27'li 
Német birodalmi márka 57.- -
London 115.55 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

I S p e c i a l i t á s o k 
tinders J. N. központi üzleti irodájából Neutitseheinban, 

A megrendeléseknek azonnal elég tétetik. — A pénzek bérmentesen kéretnek. 

Valódi, ó SÓS BORSZES7J Egyedül valódi VAS-LIQUEUR.  Egy palack ára használati uta 
(Franzbranntwein) legjobb mi-[;Egy palack ára használati uta- sitással együtt 80 kr. 
nőségü. Egy palack 70 kr. Cso- 'sitással együtt 1 frt.  E " n » " győgjhatásu, rothadásmen-

, , , , , ü . tes aroin- tikus én erősitíi gyógyszerek-magolásért 10 kr számíttatik. Ezen liquer vastartalmánái fogva,  kap- . . .. , , , ,, , 
2 ! . . '>41 lészittetik, a foghusra  nézve elteto 

Valódi svéd dr. A. O. Wer a ^ T é s h " , í s l ™ 5 »»«'< l c ' m é s " 
, 1 venyi kesernyékkel,  az egeszségre kitu- . .. . . 

ner-féle  E L E T - E S S E N C I A . - n ű h a l á s s a l v a n > k ü I ö n ü s c n a z U o m . é s « « P'rossígot kol«onoz, , ,„ , . j . a fo-
„ , , , , ,, .. . ' . . . . gr.kat s azoknak elefántcsont  fehérségét, 
Egy palack ára hasznalati Uta-idegrendszer gyengesége, h.ányos Kp-  h e l í l m . m < . L ^ a d á l y o z I 1 a f o g a k 

sitással együtt 1 frt.  J á l k o z i s < s vérképződé*, vérszegénység,  U i n U l 4 ; é s k S h u , : í l d t ) e > j é t v e s 2 i 

Az egészség fentartása  vagy helyreál ^P1"'"-. "orbut, « typhus utóbaja,, válló ^ o d v a s o d : S i n a k s e E v s z e ,smind legjobb 
mása, magas kor elérése kétségen kivü  l í z (Ideglelés) és nedvveszteség eseté- ^ ^ ^ f Q g  s z á ; b e t e g 5 Í B e k 

majd minden embernek ohsjtása; meri b e n - k U l i l n i i s e u P e d , £ 3 v é r l é s n i e £ " ell n 
alig van valami .zomoritóbb, mintha va/"".Xetésére és gyermekágyi  bántalmak „ a t w A v i t t A 
lakit majd eme, majd ama baj lep meg. K  V a l Ó d l ' ^ l a i HAJNOVELŐ 
va«y egész ék-lét állandó betegségben! . .. , OLAJ (L'huile d' Indes vérí-
kell eltöltenir s csak rttkán örvendhet]' Schveid havasi n ö v é n y e k b ő l ^ ^  £ g y p a , a c k á r a franda 
egy-egy fájdalommentes  órának A kijkészült GYOMOR-LIQUEUR,  & s n é m e t n y e l v i i használati Uta-
teliát egé ízségét fentartani  vagy helyre[jaz Ugyn. CSODA-LIQUEUR  s ; t £ s s a j együtt 70 kr. 
állítani óhajtja: leginkább ajánlhatjuk a y r H Waltertől. Egy palack Ezen v i 1 á g h i r ű h a j - o l a j nem-
dr. Werner-lele elet-essenciát. ,!, f  . , 

. á r a 1 i r t . esik a gyönge Inju.knak ajánlható, ha-

Dr. J C. Herbert-félé  ERŐ-I Kitűnő óvszer gyomorbajok ellen, — nem mindenkinek kik hajukat valamely 

E S S E N C I A az idegek S izmok » j í n l v a l a n i C 5 ° S d r M ü l l e r T h e o d ° r " M elvesztették; használata 
. , , „ , , , I Berlinben. u án szép, tömött liaj nő. 

erősítésére. — Egy palack ára1 

használati utasítással 1 frt.  j XOUEUR HYGIÉNIQUE ^ r • H- Vogel FÓRRA-
E,en erő essenciát kívülről a K a l m a z - j ' p ^ f r t  2 Q k r ' ~ DÁST GYÓGYÍTÓ OLAJA, 

zák rheumaükus arc és izületi hintál- " J ' Palackja 1 frt. 
máknál,- ^ ^ ^ ^ ^ egy-két üveg elégséges, 
fulzugás,  a kereszt sontfádalma  a ta P ^ J ^ ^ S I Ü k . hogy a bőrsérüléseket teljesen meggyó-
gok gyengesége ellen, k;, onosen nag^ , J 5 f m  „, gyitsa Ajánlható orvosoknak  épenugy, 
megerőltetem után;, ovabbi í l t a l i d i n k i n t e E y . k é t k a , mint laikusoknak. 
ide", es testi gyengeseg, hamorrholdalis " " t>i 
fájdalmak,  nemi szervek gyengesége,!"*11*1 v « z U n k b e l 6 1 e ' naEyOB Jó1 ( " S " Legjobb, legkitűnőbb és mé 
terméketlenség, ge incagy-szédülés éS[j"k m»e»"k»t regmentes P O L O S K A - I R T Ó 
általában olyan bántalmak ellen meiy.i^ D r W i 11 i a m eredeti TINKTURA.  Egy palack ára 

U ' S g e !FOG- é s SZÁJBALZSAMA,  használati utasítással 60 kr. 

Könyv-, irószer- és papirkeroskedóst-
nyitok a jövö tanév elejére, hol kapható lesz minden iskolánál, gymnasiumi, felső  nép-

es polgári vagy elemi iskolánál használt tankönyv. 

A könyvek beszerzésénél tapasztalt eddigi nehézségeket könnyíteni igyekez-

tem az által, hogy az eddig magas postai költségek mellett megrendelt tankönyvek ná. 
lam csupán "bolti árOIl legyenek kaphatók. 

Tömeges pártolás esetén magam is szívesen járulok az egyes 

tanitó-ogyletek könyvfcárainak 

becses munkákkal leendú segélyezéséhez. 
Kereskedésembon a különféle  füzetes  vállalatok, mint pl a „ M i l g j n r íi«>XÍkon'', 

„l'otóll összes köUemciiyoitiek  illustríilt füzetes  kinilásn' a „Nemzeti iroda-
l o m " stb stb bolti áron könnyen beszerezhetők lesznek. 

Ajánlva magamat a t tanító urak és közönség pártfogásába,  maradtam 

teljes tisztelettel 
Pollák Mór. 


