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Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csulak-fclc  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiudö hivatal : 
Pollik Húr könyvnyomdája 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmenteseii intézendők. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

Megjelenik ezen lap heten-i 
kint kétszer: 

csütörtökön és vasftraap 

Előfizetési  feltételek 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  •— kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vngy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. 

A háramszóki „Házíipar-egílet" és a tísepsí-s*ei®tgy§pgfi  önkéntes túzaltd-egylet" htvatatos közlönye. 

Vér ós becsület. 
A mit eddig csak sejteni is alig inertünk, 

ma már tény elöltünk. Bosznia okkupacioja 
hadjárattá vált. Rendszeres hadjárat fejlődött 
ki a guerilla-csoportokkal szemben, melyek 
folytonos  erősítést, folytonos  támogatást nyer-
nek jobbról balról, legközvetlenebbül pedig 
Szerbiából. 

Erre a kongresszus nem gondolt; a dol-
gok ily meglepd fordulatát  nem várta senki. 
Hogy »némi nehézségekbe' fog  ütközni az ok-
kupáció, azt̂ , legfelsőbb  körökben is hitték, de 
erősen meg voltak győződve, miszerint ez az 
actus még sem lesz egyéb békés bevonulásnál. 

Mars hadisten azonban máskép rendezte 
azt. Bevonuló csapataink lépten-nyomon fölke-
iókre és pedig jól szervezett, lőszerrel, hadi 
eszközökkel gazdagon ellátott ellenségre talál-
nak. Minden talpalatnyi földet  véráldozat árán, 
fegyverrel  kell megszerezniök. 

Nem lennénk magyarok, ha a kiömlött 
magyar vér után könyeink nem folynának.  Nem 
volnánk hazafiak,  ha honfitársaink  elcsorgott 
vérét hideg közönnyel néznök. Biztat a jó re-
mény, hogy nem sokáig fognak  már ömölni. 

Addig is azonban van hazafias  kötelessé-
günk, melyhez hiven kell ragaszkodnunk. S 
minél nagyobb az áldozat, melyet monarchiánk 
javára meghozunk, annál nagyobb, annál erő-
sebb bennünk a' kötelességérzet a m a g y a r 
f a j ,  a magyar n e m z e t i becsület iránt. 

Nem taglaljuk ez úttal: kellett-e nekünk 
Bosznia vagy sem Azon már tul vagyunk. Most 
csak azon kérdés állhat előttünk : megakarjuk-e 
m e n t e n i a magyar nemzet becsületét vagy 
sem f 

Ls ez a kérdés sokkal nehezebben oldható 
meg, mint egyelőre tán gondoltuk volna is. 
Az ellenzék, hazafiúi  kötelességéhez hiven, csak 
azért, hogy a kormánynyal szemben fentart-
hassa hagyon ányossá vált gyűlöletes viszonyát: 
kérlelhetlenül ront minden katonai intézkedésre 
Opponál, izgat, lázit, megtagad minden segélyt 
s mindezt a hazafiság  köpenye alatt teszi Le-
húzza arcánk bőrét a külföld  előtt; szégyen-

F Ü R D Ő I T Á R C A . 
Tusnád, 1878. aug. 26. 

— Ünne pély O Felsége születésnapján. I'ár szú a 'haragos dok-
tornak — 

Azt mondják, Tusnádról irni csak otthon le-
het. Itt az örök béke honában, hol nem háborog 
az indulat, nem csapong a szenvedély, — csendes 
contemplatioba merül az ember. Élet és világ ki-
békül egymással; harmonikus symphoniát susog a 
fenyőlomb,  békezsolozsmát dalol a kis madár, áb-
rándjait messze csattogtatja a távoli kőszirt . . . . 

Minden olyan édes, olyan csendes nyugodt-
sága itt, mint egy fiatal  leány hajnali álma. Édes, 
mert a természet örökifjúnak  teremtette és nyu-
godt, mert keblét nem zavarja semmi. 

Járjatok el e kedves fürdőre  gyakran. Meg-
tanultok itt szeretni és megtanultok itt feledni. 

Elfeleded  a világot merő csalfaságaival  s hoz-
zászokol a gondolathoz, hogy van egy templom, 
melynek küszöbét senki át nem hágja s a melynek 
szentélyében egyedül vagy magaddal. Ez a temp-
lom — saját lelked. A fenyvesek  titkos félhomá-
lyában ebben a templomban jól érzed magad. Ne 
félj,  idegen látogatók nem zavarják meg a csendes 
békét, melynek honában lelked ünnepet ül. 

Ez a magyar Schweiz, ez az örök szépségű 
fürdő  mindig uj marad előtted még régiségeivel is. 
Mindig találsz itt meglepőt, bármennyire beleszok-
tál is. 

Ezért lehet erről a fürdőről  innen is irni. 
Példa rá e hó 19-ik napja. 
Ekkor ülte meg fürdőközönségünk  Ö Felsége 

születésnapját nagy ünnepélylyel. 
Kora reggel, midőn Homér szerint a rózsa-

ujjú hajnal, a rhododaktülosz Éosz pirosra festette 
kelet ormait; mikor vendégeink még boldog álmn-

kőre állítja a magyar hadvezényletet s az ez-
redéves magyar vitézséget csak azért, hogy a 
kormányt tehesse felelőssé  minden dologban. 

A külföldi  lapok már is ujjal mutatnak 
ránk. Fényes elégtételt látnak az ellenzéki meg-
romlott sajtó magatartásában történeti multunk-
ért önmagukkal szemben. 

Hát hazafiság  e ez? 
Becsület e ez ? 
Pestmegye alispánja egy régi törvény el-

avult keretébe belefogózik  és megtagadja az 
előlogatok kiállítását. Nyomba követi Somogy-
megye s nagy valószínűséggel ilyen válságos 
pillanatokban meg fog  áldani a teremtő még 
egy két megyét hasonló józan gondolkozással, 
hason'ó hazafias  érzéssel. Mit nekik Boszniá-
ban harcoló gyermekeink, testvéreink élelme-
zése, a hadviselés megkönnyítése ? Nem az itt 
a fo'dolog  A jó hazafinak  legelső kötelessége, 
hogy uijat húzzon a kormánynyal s abból az-
tán ömölve ömlik az áldás szegény .megcsa-
latott1 »rászedett« hazánkra Hogy aztán en-
nek a hazafias  oppositionak épen a mi gyer-
mekeink, a mi testvéreink adják meg az árát: 
az nem jön kérdés alá Hadd vesszen el mind-
annyia, hadd hulljon el az éhség, nélkülözés 
alatt magyar hrdsergünk csoportostul : csak 
mentve legyen a mi büszkeségünk, hogy a 
legkritikusabb pillanatban szemébe mondhattuk 
a miniszternek : >a z é r t s e m ! ' 

Hát ez már csakugyan beválik hazafi-
ságnak . 

Mit szóljunk azokra az arcátlan rágalmak 
ra, ferdítésekre  s a katonaság körébe szánt 
lázitasokra, melyekkel az ellenzéki sajtó leg-
nagyobb része telve van mai napság 

Tiltakozni tőrvényellenes rendeletek ellen 
minden alkotmányos érzésű embernek joga, sőt 
kötelessége : de lázitni, izgatni egy tényleges 
hadviselés alkalmával, kényszeríteni mintegy er-
kölcsileg a honpolgárokat a hadviselés meg-
könynyitéséhez való hozzájárulás megtagadásá-
ra : több mint biin, ez g y a l á z a t , a mit a 
magyar soha meg nem tett eddig. 

Az ,Egyetértés« még tovább is ment. Fi-

kat alvák: egyszerre mozsarak dörgése rázkódtatta 
meg a fürdőt.  Az ágyúdörgés moraja végigzugott a 
szemközt fekvő  sziklákon s lassan hömpölygött az 
Olt hosszában lefelé. 

A fürdőközönség  talpon volt azonnal. A ki e 
szokatlan ágyúzás okát talán nem tudta volna, 
csakhamar rájöhetett arra : a közönség talpig ün-
nepélyes öltözékkel, ragyogó arccal jelent meg a 
sétányokon. 

Ma ó Felsége születésnapját ünnepeltük meg. 
A fürdőigazgatóság,  mely páratlan tapintatos-

ságának több izben jelét adta, — ezúttal is kitett 
magáért. Az ünnepélyt annak tárgyához méltóan 
rendezte el. Ugy intézkedett ugyanis, hogy midőn 
a fürdőközönség  a Károly-csucsra vezető pompás 
sétányra kiindult, a csúcson épen akkor vonták fel 
mozsarak durrogása közben a gyönyörű nagy nem-
zeti lobogót hatalmas rudjára. 

Délelőtt 11 órakor, mint minden évben, most 
is isteni tisztenitisztelet volt, melyet délben társas 
ebéd követett. A jó magyar természet itt sem ta-
gadhatta meg magát: toastiroztunk. Felköszöntöt-
tük ő Felségét a királyt és királynét, Tisza Kál-
mánt, a magyar kormány elnökét, mint Három-
székmegye legintelligensebb városa nagynevű kép-
viselőjét stb. 

Este fáklyásmenet  rendeztetett. 
Az ezután következett tűzi játék gyönyörű 

fényárban  usztatá a fürdőt.  Tündéri fényben  ra-
gyogtak az arcok s túlvilági képet mutatott a 
tarka csoportok bűvös színezete. 

Nemcsak a mi, hanem a külhoni vendégek 
lelkét is valami csudálatos igézet fogta  el, midőn 
látták, hogy egy uralkodónak, kit népe az imádá-
sig bálványoz, — születése napját igy, ekkora lel-
kesedéssel és ilyen őszinte szeretetből folyó  ünne-
pélyességgel üli meg. 

gyehnezteti a nemzetet, hogy a türelemnek is 
is van határa. Hallgatag veszélyes fanokat  hir-
det. Álljon itt pár sor ebből a lapból. 

.Az országban — úgymond — mind i z-
g a í o t t a b b a hangulat. Általános a nézet, 
hogy a jelenlegi állapotok t ű r h e t e t l e n e k . 
A nép azon a ponton áll, hogy a rá rótt teher 
alatt összeroskadva oda kiált: . E l é g , n e t o j 
v á b b 1« . . . . 

Ha a magyar nemzeti becsület érzete föl 
nem kel e lázitó szavak ellen, hisszük, hogy 
az államügyész szava megteszi hatását. 

Valóban az ilyen állapot már tűrhetetlen-
né vált. 

A. M. 

A z o k k u p á c i ó . 
A banjalukai harcról, ujabban jelentik, hogy 

veszteségeink n a g y o n c s e k é l y e k voltak. A 
fölkelők  roszul lőnek, a legtöbb sebesülés a karo-
kon és a fejen  van. 

Parancs adatott ki, hogy minden felkelőt,  kit 
kezében fegyverrel  találnak, agyon kell lőni. Ez 
fején  találta a szöget. Ma 200 török katonát szál-
lítottak Ó-Gradiskába. Midőn elfogták  őket, azzal 
mentegetődztek, hogy „kényszerítve voltak" ránk 
lőni. Komáromba viszik őket. 

A 20. hidász század, melyet elveszettnek hit-
tek, szerencsésen megkerült, egy ember híjával. A 
század Banyalukától egy órányira dolgozott egy 
hegyen, minden fedezet  nélkül, részben polgári 
munkásokkal, részben pedig foglyokkal.  A hidá-
szok egyszerre észrevették, hogy nagy ellenséges 
rajok vonulnak Banyaluka felé,  s abban a percben 
már repültek is a golyók fejük  fölött.  A beosztott 
munkások átszöktek a fölkelőkhöz.  A hidászok be-
látván, hogy nem vághatják magukat keresztül, és 
lőszerük sem lévén elég, 19 órai menetben vissza-
vonultak Kandinika Hanra. Ha a derék parancs-
nok, Lafert  százados, másképen cselekszik, egy 
ember sem menekült volna meg. Egy kápiár, ki 
távolabban dolgozott, visszavonuló osztályát már 
nem érhette utói. Felmászott tehát egy fára  és tel-
jes 24 óráig várt ott, mialatt a fölkelők  a fa  alatt 
főztek.  Kimerülten ért ismét a városba. Nagy ve-
szélyben voltak az orvosok is a banyalukai kór-
házban, mely folyton  fenyegetve  és védelem nél-
kül volt. Ott esett el Kuthi tartalékos élelmezési 
járulnok, egy az ablakon át beröpült golyó által 
találva. 

Tartsa is Őt meg számunkra az ég az évek 
hosszú során keresztül népének boldogitására 1 

* 

Nem tehetem, hogy ez alkalommal különösen 
a fürdőbirtokosságnak  köszönetet ne mondjak több 
izben tapasztaltjpáratlan szorgalmáért s a közügyek 
iránti hazafias  érdeklődéseért. Tusnád fürdő  fel  fog 
virágozni, ha ily kezek vezetik. Ennek a fürdőnek, 
mely még vendégei különfélesége  dacára is meg 
tudja mutatni, hogy ő m a g y a r , élete és pedig 
virágzó élete van a jövőben. — Mindezekre pedig 
hathatósan foly  be a fürdőigazgatóság  erélyes 
munkássága, mely nem szűnik meg soha — semmi 
körülmények közt emelni minden lépten-nyomon 
Tusnád fürdő  tekintélyét, jó hirét a világ előtt. 

* 

Olyan a mi időjárásunk mostanában, mint a 
kis gyermek szeme. Az egyik percben sir, a másik-
ban nevet. Ez a folytonos  „derűre ború s borura 
derű" tartja magát állhatatosan. Azért a közönség 
nem unatkozik. Báloknak, mulatságoknak nem va-
gyunk híjával. Most is a vasárnapi bál, mely a 
fentebb  emiitett ünnepélyt követte, egyike volt a 
legszebb, legsikerültebb és legfesztelenebbeknek. 

* 

Csakhogy „az idő már őszre jár". „Fütyül a 
szél", meg-megrázza olykor- olykor a fenyvesek 
lombjait s azok hosszat sóhajtanak rája, mintha 
éreznék a közel bekövetkező haldoklás végperceit. 
A természet észrevétlenül megy át abba a szomo-
rú stadiumba, mikor meghal minden, a mi a föl-
dön volt. A légben magasan járnak a költöző ma-
darak, alant ritkábban szól a dal. . bogarak zson-
gása megszűnt, lepkék nem szállongnak szines vi-
rágokon. Oda van a szép nyár, nincs többé nagy-
szerű csoda". Hanem hát ez még nem igen látszik 



Hercegovinában, mint a „N. Fr. Presse"-nek 
jelentik, Mostártól keletre Nevesinje körül erös föl-
kelő csapatok gyülekeznek, úgyszintén a Narenta 
folyó  hajlásánál, Montenegro szomszédságában. — 
Ezek mind keresztyének, még pedig jól begyako-
rolva és fölfegyverezve.  Bécsbe mindjárt az okku-
páció kezdetén biztos tudósitás érkezett arról, hogy 
Nikica fejedelem  az okkupációt megelőző napok-
ban mintegy 30.000 menekültet küldött haza Her-
cegovinába, s ezek közt van 7 valóságos, rendes 
zászlóalj katonaság, mely Montenegróban forma-
szerint begyakoroltatott, a Törökország elleni egész 
hadjáratot végig harcolta, s most fegyverrel  és lő-
szerrel bőven ellátva készül az osztrák-magyar csa-
patok elleni harcra. 

Mint a „Journal des Debats"-nak irják, Lay-
ard angol nagykövet olyforma  jelentést tett kor-
mányának, hogy a porta valóban képtelen hatni a 
boszniai felkelőkre,  mert intéseit a bosnyákok meg-
vetéssel visszautasítják. — Ezzel kevéssé egyezik 
egyezik meg azon körülmény, hogy Hadsi Loja 
szétugrasztott bandái Novibazárba gyülekeznek, s 
itt a török hatóságok és az albán liga segélyével 
igyekeznek újból szervezkedni. 

A stolaci harcban, melyben a hercegovi-
nai fölkelők  zöme szétveretett, Hercegovina legte-
kintélyesebb bélje, Hassán Risván Begovics is el-
esett. Följegyzésre érdemes, hogy az öt tornyú sto-
laci várkastély, a mely a város délkeleti részén 
emelkedik, a nevezett bég családjának ősi vára. E 
mohamedán íelkelővezér ellenséges magatartása fő-
leg azon körülménynek róható fel,  hogy ősei vá-
rát feltétlenül  át kellett volna a gyűlölt idegennek 
engedni. Hajdanában a stolaci vár a Branivoj gró-
fok  ősi vára volt, kikre 1244-ben a chulmi Nemanja 
(Huntszka-Hercegovina) nemzetség következett a 
grófság  feletti  uralomban és igy Stolac már a kö-
zépkorban székhelye volt a legjelentékenyebb pa-
triciusi családok egyikének. A Risván Begovics 
név, e sokat emlegetett Húszéin aga alatt 1828— 
1832-ben történt nagy reakciónárius mozgalmak 
idejében, kezdett először nagyon gyanús hangzású 
lenni és pedig az akkori családfő  Ali hűtlensége 
miatt. 

Mikor t. i. Húszéin seregei győzelmesen nyo-
multak elő egészen Ruméliáig, akkor Ali Risvan 
Begovics a legdühösebb törökfalónak  látszott, pe-
dig ő volt az első, aki elpártolt a lázadó vezértől, 
midőn Kara Mahmud nizám zászlóaljai a bosnyák 
lázadó hordákat a Rigómezőn, majd a Vitéz he-
gyek magaslatain is, Szerajevótól délkeletre meg-
verték. 

A Szerajevoba való bevonulás alkalmával Ali 
kibékítette régi bajtársait és nevezetesen az ő eré-
lyének köszönhető, hogy a szerajevói nép a várost 
az ottomán csapatoknak átszolgáltatta és Hussein 
agát futásra  kényszeritette. E tevékeny közremű-
ködéséért Ali Risván Begovics a portától Herce-
govina másod-helytartójává neveztetett ki és állí-
tólag ezen minőségben meglepő jótékonyságot fej-
tett ki. Főleg a keresztyének irányában volt na-
gyon engedékeny, ami nem csoda, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a stolaci kerületet majdnem kizáró-
lag keresztyének lakják. A stolaciak szintúgy, mint 
déikeleti Hercegovina többi törzsei, mindig igen 
vakmerő és garázda emberek voltak. 

Veszteségeink kimutatása. Folyó évi aug. hó 
16-ig terjedő hivatalos jelentések szerint a meg-
szálló csapatok vesztesége: 161 halott, 676 sebe-
sült és 139 hiányzó, összessen tehát 976 ember. 
Ebből esik Hercegovinára: 2 halott, 28 sebesült, 

meg rajtunk. Ugy mulatunk, ugy vigadunk mi itt, 
mintha a szép nyár örökké tartana. 

Pedig beh rövid a virulás ideje! 
* 

Epen azért, mert utolsó levelemet irom innen 
a „Nemerének", nem akarok a nélkül elválni e 
lapok .t. olvasóitól, hogy egy közelebb ellenem 
megjelent cikkre pár szóban ne válaszoljak. 

Ertem a „haragos doktor" ur cikkét. 
Minthogy ő dako-román üzelmekről, újságíró-

ról, kitűnő nevelőről és még nem tudom én mi 
mindenről meg nem emlékszik válaszában, azt kell 
következtetnem (és pedig joggal), hogy „error in 
persona" forog  fenn.  Én ujságiró nem vagyok, ne-
velő sohasem voltam s a dako-román üzelmekben 
pedig soha részt nem vettem. Kedvteléseim egyi-
két szokta képezni, ha olykor-olykor egy-egy lap-
nak holmi irka-firkákkal  szolgálhatok. 

Nem évelődöm a doktor úrral többé, eléggé 
bűnhődik ő mindennap azért a tévedésért, hogy 
egy ártatlan megjegyzésemet polémiává fújta  fel. 

A békepipát én már elszittam vele Tusnádon, 
csakhogy nem az ő szivarjaiból füstöltem,  sőt pár 
izben magam kínáltam meg efélével  a doktor urat 
a sétányon. 

Láthatja tehát, hogy nem haragszom. Azt is 
elh'.szem, hogy a „lég-mell-sür-belehelés" nevezetes 
vívmánya az orvosi tudománynak ; csak arra ké 
rem, hogy ha máskor valamit irnak ellene, ne ha-
ragudjék meg olyan nagyon, mert az mig egyfelől 
nem szép, másrészt árt az egészségnek is. 

A doktor ur végre „bizonyos testrészemre" 
is rá akar tapintani. Jingedjen meg, ezt már csak 
az én beleegyezésemmel teheti s akkor is — csak 
zárt ajtók mögött. 

Adieu I 
Aeolns. 

77 hiányzó ; mindössze 107 ember. Boszniára pedig: 
159 halott, 648 sebesült, 62 hiányzó ; összesen 869 
ember. Utóbbi összegből a gróf  Szapáry altábor-
nagy vezénylete alatti XX-ik gyaloghadosztályra: 
70 halott, 302 sebesült, 14 hiányzó esik. 

Kelt Bécsben, 1878. évi augusztus hó 23-án. 
A cs. és kir. közös hadügy-

minisztériumtól. 

* 0 császári és npostnli királyi felsége  folyó 
hó 19-én kelt legfelsőbb  elhatározásával — legma-
gasabb születésnapja alkalmából — S.-Sztgyörgy 
város nevében a Budapesten járt képviselőválasztó 
jogosultakból alakult küldöttség utján nyilvánult 
hódolatteljes üdvkivánatokat köszönettel legke-
gyelmesebben tudomásul venni méltóztatott, 

miről cimedet a nagyméltóságú belügyminisz-
ternek idei augusztushó 21 ről 3245—eln. sz. alatti 
leirata alapján értesítem. 

Kelt Sepsi-Sztgyörgyön, 1878. aug. 26. 
P o t s a J ó z s e f , 

főispán. 
* A tábornoki kar körében történt kinevezé-

sekről és áthelyezésekről irják Bécsből a „P. Ll"-
nak: Meglepetést okozott, hogy Gallina altábor-
nagy neve a nyugalmazottaké közt olvasható. Gal-
lina a legképzettebb vezérkari főtisztek  egyike s 
hirlik, hogy nyugalmaztatásának oka nem beteg-
ség, hanem egészen másnemű konfliktus.  Hasonló-
kép feltűnt,  hogy a névsorban nem található báró 
Ringelsheim altábornagy és erdélyi hadparancsnok 
neve, kit elismert fényes  tehetségei első sorban 
hivatottnak mutatnak hadtestparancsnokságra. — 
Hogy mégis jónak látták meghagyni Erdélyben, 
azt sokfelé  ugy magyarázzák, hogy illetékes he-
lyen még nem vélik ott nélkülözhetőnek, ami szin_ 
tén egy symptoma. 

Előfogat  ós oppozíció. 
Tudvalevőleg a pestmegyei alispán megtagad-

ta a honvéd, miniszter rendeletére az élelem-pod-
gyászszállitó előfogatok  előállítását. A megtagadást 
törvényeinkre hivatkozással tette. Erre a miniszter 
ujabb rendeletet adott ki az alispánhoz : az alispán 
ujabban megtagadta az előfogatok  kiállitását. Te-
heti, jogot ád rá neki az 1870. 42. tvcikk 58. §-a. 

Miután azonban fel  nem tehető, hogy a mi-
niszter rendeletét visszavonja, — mert hiszen pa-
rancsoló szükség nélkül azt ki nem adta volna, — 
váljon mily viszontagságok várnak még e rende-
letre ? Megmondja ugyanazon törvény; melynek 
16. §-a igy szól : 

„A törvényhatóság a jelen törvény korlátai 
közt felirat  egyes kormányrendelet ellen a végre 
hajtás előtt, ha azt törvénybe ütközőnek, vagy a 
helyi viszonyok miatt célszerűtlennek tartja. 

De ha a miniszter a felhozott  indokok elle-
nére a végrehajtást követeli, vagy ha a törvény-
hatóságot hozott határozatának foganatosításától 
másodízben eltiltja, a kormányrendelet azonnal és 
feltétlenül  teljesítendő és végrehajtandó (58. §. e) 
pont.) Az ilyen valamint a szabadságos és tartalé-
kos katonák berendelését, és valamely, az állam 
veszélyezett érdekei miatt halaszthatlan rendőri in-
tézkedést tárgyazó kormányrendelet csak a végre-
hajtás után, s csak annyiban szolgálhat közgyűlési 
vita és határozat anyagául, a mennyiben a törvény-
hatóság a kormány eljárását netán sérelmesnek 
találván, a képviselőháznál keresne orvoslást." 

Az aug. 27-én tartandó közgyűlés tehát „fel-
írhat" a rendelet ellen és pedig, végrehajtás előtt. 

Ha megteszi, a miniszter előreláthatólag „a 
felhozott  indokok ellenére a végrehajtást fogja 
követelni." 

Ezt a rendeletet az alispán már köteles vég-
rehajtani, még a törvény — (a 42. tc. 58. §-ának 
e) pontja) értelmében is, mely igy szól: 

„(az alispán) végrehajtja a kormány azon ren-
deleteit, melyek a 16. §. szerint azonnal és feltét-
lenül végrehajtandók s eljárásáról a legközelebbi 
közgyűlésnek jelentést tesz." 

De hátha nem hajtja végre ? A törvény, mely 
oly féltékeny  gonddal ápolja a hivatalnoki enge-
detlenséget, szerencsére gondoskodik ezen esetről 
is. 54. ugyanis rendeli: 

Ha a törvényhatóság a 16. vagy az alispán 
az 58. §. e) pontja alatt megszabott törvényes kö-
telességét megszegi vugy pontosan nem teljesiti : 
a minisztérium felhatalmazhatja  a főispánt,  hogy a 
törvényhatóság mindazon tisztviselőivel és közegei-
vel, kikre a végre nem hajtott rendelet végrehaj-
tásánál szüksége van, közvetlenül rendelkezhessék." 

Ha tehát az alispán „törvényes kötelességét 
megszegi", — büntetésül a főispán  — dolgozik he-
lyette. 

* * » 

A honvédelmi miniszter aug. 21-én rendelte 
el az előfogatok  kiállitását. 

A pesti alispán 22 én jelentette, hogy nem 
engedelmeskedik. 

A miniszter 23 án ismételte rendeletét. 
Az alispán 24-én jelentette, hogy ennek da-

cára sem engedelmeskedik. 
A közgyűlés 27 én fogja  a kérdést tárgyalni. 
Ha gyorsan megy a dolog, a miniszter 28-án 

megtudhatja a gyűlés határozatát, s ujabb rende-
lete 29-én megérkezhetik a vármegyére. 

Az alispán 30-án újra megtagadhatja a végre-
hajtást. 

A. miniszter 31-én elrendelheti annak a főispán 
általi végrehajtását. 

Szeptember elsején tehát megkezdődhetik a 
rendelet végrehajtása. 

Ezen Árkádiában illő törvény folytán  tehát 
11 nappal fog  haladni a törvény végrehajtása, — 
— s még többel haladna, ha véletlenül már nem 
lett volna a közgyűlés 27-ére kitűzve. 

Tizenegy napon át a hadsereg 500 szállító-
kocsi hiányát fogja  érezni. És ki lesz felelős  azon 
katonáink, fiaink  és testvéreink nélkülözéseiért, 
kik számára e szekereknek kellett volna szállita-
niok az eledelt, a lőszert s esetleg a gyógyszert 
és sebkötőt ? 

Ki lesz érte felelős,  ha ennek következtében 
egy csomó magyar fiu  éhezik, egy csoVnó seb be-
kötözetlen marad ? 

A tekintetes vármegye ? 
Az. Es a törvényhozás, mely e képtelen, el-

avult rendszert fentartja. 

Adatok a batijalukni véres naphoz. 
A banjalukai kórház főorvosa,  mint jelenvolt, 

a következőket irja : 
A banjalukai kórház volt az egyetlen, mely 

hadműveleti ponton kívül esett. Néhány nap óta 
nyugtalanító jelenségek fordulnak  elő. Kérdést in-
téztünk : mit tegyünk megtámadtatás esetére. Azt 
válaszolták: tartsuk magunkat a katonai törvé-
nyekhez s maradjunk állomásunkon. 14-én délelőtt 
megkezdődött az ágyubömbölés a szomszédhegye-
ken. Megtámadtak. Pillanat alatt telve volt min 
den fölkelökkel,  kik különösen kórházunk elé cso-
portosultak s harcra készültek. A betegek szobáik-
ban várták sorsukat. A kórház az ő kezükben 
volt s mi mindenre el voltunk már készülve. 

Hogy a törökök eddig is békében hagytak 
bennünket, magunk is csodáltuk. Azt hittük, hogy 
nem is tudnak rólunk. Elég az ahoz, hogy hét óra 
hosszáig vártunk a legborzasztóbb aggodalommal. 
Sorsunk, ha e vadállatok kezébe jutunk, elég vilá-
gos volt előttünk. Egy zágrábi lap azt irta, hogy 
ellátók magunkat cyankalival ; igaza volt, egyéb 
hirei azonban valótlanok. 

Elhatároztuk, hogy ha jönnek a fölkelők,  fi-
gyelmeztetni fogjuk  őket a vörös kereszt jelen-
tésére. 

Mások azt kivánták, vonuljunk vissza az utolsó 
szobába s igyuk ki a mérget. Közel jártunk hozzá. 
Ugy látszik, mintha csapataink szilárd ellenállása 
már engedett volna. 

A fölkelők  a mi épületünkre forditák  figyel-
müket. Szerencsétlenségünkre egy fölkelő  sebesül-
tünk is volt, ki e pillanatban kidugta fejét  az ab-
lakon s hangos „Allah"-\al vonta magára rokonai 
szemeit. Ápolója elfutott,  a helyett, hogy csillapí-
totta volna. A katasztrófa  óriás léptekkel közele-
dett. Kövek repültek az ablakokba, golyók dobat-
tak a házra. Veszve volt minden. Az ajtókat fegy-
verrel döngették. Iszonyú recsegés rázkódtatá meg 
az épületet. Azt hittük, hogy a fölkelők  halomra 
akarnak bennünket lőni. — Lehetetlen a pillanat 
iszonyát leirni. Azt át kell élni. 

De egyszerre a fölkelők  elcsendesedtek ott 
alant. Az ajtókat nem bánták, az ablakba ki sem 
dobált. Lassan mertünk a kijárásokhoz közeledni-
Odakünn gyilkos módon tüzelt az ágyú a fölkelők 
közé, kik nyugodtan vonultak vissza, magukkal 
vive sebesülteiket is. Böhm hadnagy volt az, ki 
idején érkezett meg ütegével. Kisöpörte az utcá-
kat s mi megszabadultunk. 

Sorsunkról a csapatoknál mitsem tudtak. Csak 
annyi volt ismeretes, hogy az egész csata alatt az 
ellenség kezei között voltunk s igy egyszerűen le-
hetetlennek tárták, hogy le nem gyilkoltak ben-
nünket. A rémhírek igy mentek aztán világgá. 

A z e g y e t e m e s ta i i i tó-gyi i lés . 
(Víge.) 

— Aug. 21. folytatólag.  — 

A napirend első tárgya az 50-es bizottság je-
lentése volt, melyet Bálint Mihály biz. jegyző ter-
jesztett a gyűlés elé. A jelentés az egyetemes gyű-
lés által helyeslőleg tudomásul vétetvén, Tanos 
Imre indítványára a bizottságnak buzgó tevékeny-
ségeért jegyzőkönyvileg  köszönet szavaztatott. 

Most Luttenberger Ágost tett jelentést az 
Eötvös-alap ügyében. A magyar néptanítókra néz-
ve ezen jótékony intézményt maguk a tanitók hoz-
ták létre s máris meleg pártolásban részesül a kö-
zönség részéről. Az Eötvös-alap ismertetése tár-
gyában tett jelentést az egyetemes gyűlés feszült 
figyelemmel  hallgatta végig. Győrffy  Iván Eszter-
gomból javaslatot nyújtott be ezután, melynek ér-
telmében kivánja, hogy az Eötvös-alapnak minden 
magyarországinéptanitó tagja legyen, hogy ezen alap 
szabályzata az egyes tanitó-egyletek kívánalmai-
nak megfelelöleg  módositassék s hogy e szabály-
zat megállapítása azon bizottságra ruháztassék, 
mely a tanitó-egyletek szövetségét fogja  majd létre 
hozni. Indítványozza továbbá, hogy minden tanitó-
egylet a maga körében ne csak ezen alapra ren-
dezzen gyűjtéseket, hanem a mozgósított hadköte-
les néptanítók családjai számára is. Hegedűs János 
mezőtúri tanító írásban indítványt nyújt be, mely-
ben kivánja, hogy az Eötvös-alap a tanitók ré-
széről jobban felkaroltassék.  Adakozásokat, gyűj-
téseket kiván eszközöltetni az alap jayára, György 
Aladár pártolja Győrffy  indítványát s csak azt ki-



vánja, hogy az Eötvös-alap megteremtőjéről ne 
fe  ledkezzék meg a gyűlés. Péterfy  Sándor emlékét 
a gyűlés jegyzőkönyvileg  örökíti meg. — Szóltak 
még a tárgyhoz Fischer Ignác Verbóról s vasadi 
Balogh Lajos Gyúróról. Szavazásra bocsátván el-
nök a kérdést, Győrfy  indítványa elfogadtatott.  A 
tett javaslatok G y ö r g y Aladár indítványára az 
Eötvös-alap bizottságához tétetnek át. Steiner Ist-
ván, ki az alap ügyében oly sokat fáradozott,  — 
mozgósítva lett s több k' rtársa nevében üdvözlő 
táviratot küldött a gyűléshez, mely felolvastatván, 
éljenzéssel vétetett tudomásul. 

E tárgy elintézése után a törvény revisiója 
került tárgyalás alá, mely egyik legfontosabb  tár-
gya az egyetemes gyűlésnek. Péterfy  előadó él-
jenzés között lépett a szószékre s a gyűlés feszült 
figyelme  között mondta el annak szükségességes-
ségét, hogy a törvény egyes pontjainak módosí-
tása immár elkerülhetetlen. A süket-némák s va-
kok tanítására hivja fel  különösen a gyűlés figyel-
mét. A törvény revisiójára vonatkozólag óhajtaná, 
ha a közoktatási tanácsnak erre vonatkozó javas-
lata fogadtatnék  el. E javaslat a néptanitók kívá-
nalmainak a tanitó-egyletek által kifejezett  óha 
jóknak legjobban megfelel.  Zajos helyeslés között 
ecsetelte főleg  a zsidó tanitók nyomorát s ama 
szomorú helezetet, melyben ez elhagyott tanitók 
sinylenek. Óhajtaná, hogy ezek sorsán segitendő, 
még e gyűlésből egy tisztelgő küldöttség menesz-
tessék a miniszterhez. Kívánja, hogy a törvény ne 
tegyen különbséget a községi és felekezeti  isko-
lák között. A felekezeti  tanitók sok tekintetben'.ki 
vannak véve a törvény védelme alól. — Sok van 
köztük igaz, kik egész műveltségűket csak a ha-
rangkötél mellett szerezték. 

Indítványozza, hogy mondja ki a gyűlés, mi-
szerint a törvény revisióját égető szükségesnek 
tartja s kérvényt intéz a törvényhozó testülethez, 
hogy ez a népoktatásitörvényt a közoktatási ta-
nács munkálata s az egyes tanitó-egyletek által 
beküldött javaslatok alapján módosítsa. — Az elő-
adót beszéde végével a gyűlés lelkesülten megél-
jenezte. 

Az előadó után Bálint Mihály ceglédi tanitó 
szólal fel  s az egyes pontok birálgatásába bocsát-
kozik, hangsúlyozva különösen az iskolamulasztók 
szüleinek megbüntetésére vonatkozó hiányát a tör-
vény ezen szakaszának. Kimondatni kívánja tör-
vény által, hogy a képzőintézeti tanárok egyenlő 
fizetéssel  bírjanak a középtanodai tanárokéival, — 
óhajtja továbbá, hogy a tanitóképezdékbe csak a 
középtanoda 6 osztályát végzett növendékek vétes-
senek fel;  a tanitók tekintélye érdekében óhajtja 
ezt. A fizetésre  nézve szintén határozott javaslatot 
nyújt be. Egyébiránt az előadó nézetét egészben 
magáévá teszi. 

Mikula Antal, Modorból, szólal most fel  s a 
pozsonyvidéki tanitó-testület nevében indítványoz-
za, hogy a képezdei növendékek a hadkötelezett-
ség alól vétessenek ki, legalább azon időre, mig a 
tanfolyamot  elvégzik. Beszédét helyesléssel kisérte 
a gyűlés. 

Schwarz Mór hódmező-vásárlielyi tanitó, az 
általános népiskola felállítását  óhajtja, a népokta-
tás ügyét a felekezetek  kezéből egészen ki akarja 
ragadni. Éljenzés és taps kisérte e beszédet. 

Schön Bernát győri tanitó Péteríinek köszö-
netet kiván szavaztatni a zsidó tanitók érdekében 
tett meleg felszólalásáért. 

György Aladár indítványt nyújt be, melysze-
rint mondja ki az egyetemes gyűlés, hogy a ma-
gyarnyelv tanításának kötelezővé tételét külön 
kérvény által is szorgalmazni fogja  az országgyűlés 
előtt. 

Schmid Boldizsár pécs-bányatelepi tanitó az 
iránt szólal fel,  hogy a tanterv az osztatlan isko-
lák számára más legyen, mint a külön tanítóval 
bíró népiskolában. 

Goldberg J. Pápáról a nyugdij-törvényből ki-
zárt tanitók érdekében szólalt fel. 

V. Balogh Lajos kimondatni kéri, hogy a tör-
vény revisiója alkalmával mondja ki a törvényho-
zás, hogy a tanitókat tanügyi kérdésekben min-
denkor meghallgatja s őket a tanügyi közigazgatás-
ba beosztja. 

Rebevits Imre Pécsről a tanitók fegyelmi 
ügyében emel szót s indítványozza, hogy az egye-
temes gyűlés monüja ki, hogy az iskolaszéki és 
közigazgatási bizottsági tagság összeférhetlen. 

Győrfy  Iván és Tanos Imre a tárgyalás be-
fejezése  mellett emelnek szót. 

Hecht Mór a módosítandó pontok egybeálli 
tását a tanitó egyletek szövetségét létesítendő bi-
zottságra óhajtja átruháztatni. 

Az előadó Péterfy  Sándor szólt még s az el-
nök a beadott indítványokat szavazás alá bocsátja. 
Az egyetemes tanitó gyűlés az előadó által beter-
jesztett határozati javaslatot nagy többséggel elfo-
gadja. — Elfogadtatott  ezután György Aladár és 
Goldberg indítványa is, valamint Mikula Antalé 
is. Reberits Imre, valamint Balogh Lajos indítvá-
nyai elejtettek. 

Győrfy  Ivánnak azon indítványa, hogy a moz-
gósított hadköteles néptanitók családjai számára a 
tanitó-egyletek körében gyűjtés rendeztessék, za-
jos helyesléssel elfogadtatott. 

A népiskolai törvény revíziójának tárgyalása 
ezzel befejeztetett. 

Az ülés egyik tárgya lett vclna még a nép-
könyvtárak ügye, ez azonban minthogy a tagok 
oszladozni kezdtek, e gyűlésről elmaradt s a csü-
törtöki ülésen vétetett tárgyalás alá. 

Az ülést délután 2 órakor az elnök berekesz-
tette. 

* 

A kisdednevelök országos egyesülete 21-én d. 
után 5 órakor az országház 1. sz. termében szép 
számmal látogatott közgyűlést tartott. A gyűlést 
P. Szathmáry Károly elnök nyitotta meg, üdvö-
zölve az egybegyűlteket. Ezután az elnök felolvasta 
azon költeményt, melyet Brunswik Teréz emlékére 
irt. A közgyűlés a szerzőt megéljenezte s a költe-
ménynek a holnapi közgyűlésen leendő elszaval-
lással Dapsy Lászlót bizta meg. Az elnök után a 
„Nevelési szakközlöny" által az elnökség ellen fel-
hozott vádakra hivta fel  a közgyűlés figyelmét  s 
kijelenti, hogy ha a közgyűlés e vádaknak helyt 
ad, ő az elnökségről az ügy érdekében lemond. 

Az elnök kijelölése folytán  jegyzőknek Dapsy 
László és Völgyi Lajos választattak meg. A pénz-
tár megvizsgálására három tagu bizottság külde-
tett ki. Kubány Mihály olvasta fel  ezután titkári 
jelentését, melyet a közgyűlés helyeslőleg tudomá-
sul vett. Most a közgyűlés áttért azon általános 
kisdednevelő intézeti szabályok tárgyalására, me-
lyeket Fodor Lajos hódmezővásárhelyi kisdedövó 
terjesztett elő. E szabályzat vitára szolgáltatott al-
kalmat, melyhez különösen dr. Peregrinyi Elek, 
Dömötör Géza, Kozma Dénes s a nők közül is 
többen szóltak hozzá. Beható vita után némi mó-
dosítással a szabályzat elfogadtatott  s több pél-
dányban ki fog  nyomatni s a kisdedóvók között 
szétosztatni. Az alapszabályok módosítására került 
a sor. A tárgyalás folyamán  felmerült  a vidéki kö-
rök alakítása is. Erre nézve abban történt megál-
lapodás, hogy a vidéki kisdedóvók egyesüljenek 
valamely néptanító egylettel s képezzék ennek egy 
szakosztályát. Majdnem egy teljes órát vett igény-
be az alapszabályok módosítása. Élénk eszmecsere 
után a kivánt módosítások eszközlésével az alapsza-
bályok elfogadtattak.  Az egyesület másnap 22-én 
délelőtt 8 órakor az országház nagy termében is-
mét ülést tartott, melyen Komjáthy György elhunyt 
tagról olvasott fel  emlékbeszédet Fodor Lajos. Az 
ülésnek a késő est vetett véget. 

— o — 

Aug. 22-én a tanító-gyűlés szünetelt, csak az 
egyes szakosztályok tartottak előadásokat. 

— Aug. 23. — 
A 23-iki nap jelentőségteljes nap volt a nép-

tanítókra nézve. — A napirendre négy igen fontos 
tárgy volt kitűzve. A gyűlés époly látogatott volt 
mint az első napon. , 

Molnár Aladár délelőtt 9 órakor megnyitván 
a gyűlést, a jegyzőkönyv vezetésére Luttenberger 
Ágostont kéri fel. 

Melegen emlékezett meg elnök ezután Hor-
váth Mihályról, ki ugy is, mint hírneves történet-
író, ugy is, mint 1848-ban volt kultuszminiszter s 
utóbbi idődén a közoktatási tanács elnöke, méltán 
érdemli meg, hogy elhunyta alkalmával a magyar 
tanítóság róla megemlékezzék. A gyűlés általános 
helyeslése között ugy H. Mihálynak, mint Tavas-
sy Lajos, a közoktatásügy iránt rajongó lelkese-
déssel viseltetett, nemrég elhunyt tanférfiunak  em-
léke jegyzőkönyvileg  megörökittetetik. 

A mai gyűlés első tárgya a népkönyvtárak 
ügye volt. 

Az előadó Vass Mátyás (Szegedről) a nép-
könyvtárak szükségességét bizonyítgatva felemlíti, 
hogy a népiskolából kikerült gyermeknek felnőtt 
korában alig van alkalma és módja szerzett isme-
reteit érvényesíteni. A népkönytárak felállításánál 
nem szabad mellőznünk az iskolát. Indítványozza 
ezután, mondja ki az egyetemes gyűlés, hogy az 
ifjúsági  és népkönyvtárak a népiskolai nevelés ki-
egészítő részét képezik, továbbá hogy a népkönyv-
tárakból minden oly mű kizárandó, mely politikai 
avagy felekezeti,  vagy tisztán tudományos célból 
Íratott; a babona kiirtására népies nyelven Írandó 
munkára pályadíj tűzessék ki s végül kéressék fel 
a közoktatási minisztérium, hogy a népkönyvtárak 
terjesztése céljából az évi költségvetésbe bizonyos 
összeg vétessék fel.  Az előadót beszéde végével 
megéljenezték. 

Á napirend második s igen fontos  tárgya a 
tanitó-egyletek szövetsége volt. 

Györgyösy Rudolf  előadó (Aradról) a szövet-
ség célját fejtegetve  óhajtandónak tartja, hogy a 
szövetség az aradvidéki tanító-egylet által kidol-
dogozott s már ismert alapszabálytervezet alapján 
hozatnék létre. Mély figyelem  és érdeklődés közt 
szól a szövetség történetéről s indítványt nyújt be, 
melyben különösen a munkafelo«ztásra  fektet  súlyt. 
Beszédét zajos éljenzéssel kisérte a gyűlés. 

Somlyai József,  fővárosi  tanitó szólalt most 
fel  a budapesti tanitó-egylet nevében, mely első 
hozta volt létre 1872-ben a szövetséget. A tanitó-
egyletek szövetségének megalakítását különösen a 
nemzeti tanügy önállósítása, a helyes tanügy szer-
vezés s főleg  a tanügyi közvélemény megteremtése 
céljából látja szükségesnek. Hozzájárul az előadó 
indítványához. 

Péterfy  Sándor a szövetség eszméjét magáévá 
teszi s óhajtja, hogy az egyetemes gyűlés az ara-
diak által kidolgozott szabályzatot elvben fogadja 
el s a kivitelre nézve egy végrehajtó bizottságot 
küldjön ki. Melegen emlékszik meg ezúttal Rill 
Józsefről,  a volt szövetség elnökéről, kinek nevét 
említve, a gyűlés lelkes éljenzés és tapsviharban 
tört ki, mely csak akkor szűnt meg, midőn Rill 
helyéről felállt,  s magát a gyűlés előtt meghajtotta. 

Péterfynek  azon indítványa, hogy a most lé-

tesítendő szövetség teljesen ignorálja a volt szö-
vetséget nem fogadtatott  el. 

György Aladár nem óhajtja, hogy a gyűlés a 
részletekbe bocsátkozzék. 

A tanitó-egyletek szövetsége letárgyaltatván 
a sor az iskolai takarékpénztárnak kérdésre került. 

A tárgyalás, mely eddig valóban elismert 
nyugodtsággal, parlamentaris módon folyt  le, most 
kicsapott rendes medréből s szenvedélyessé fajult. 
Az elnöknek töbször ke'lett felszólalni  a zaj miatt. 

Mint előadó Lábos Imre szólalt fel  először is 
ez ügyben, gyenge hangja miatt csak indítványát 
olvashatta fel,  melyben az intézvényt melegen 
ajánlja felkarolásra. 

Többen szóltak a javaslat mellett, nevezete-
sen Hercog Emil, Rónay Ferenc, Warga István, 
Péterfy  Sándor s maga Weisz Bernát is, mig el-
lene csak Goldberg emelt szólt, bár erre sem volt 
szükség, mert másfél  órai zajos vita után az elő-
adó indítványa elvettetett s Péterfy  Sándor azon 
indítványa fogadtatott  el, hogy tanulmányozás vé-
gett az ügy tétessék át a már kiküldött végrehajtó 
bizottsághoz. 

Utolsó tárgya a mai gyűlésnek a vallás-okta-
tás kérdése volt. 

György Aladár, mint előadó, röviden indo-
kolva a következő indítványt terjeszti elő : A ma-
gyarországi tanitók harmadik egyetemes tanitógyü-
lése óhaját fejezi  ki, hogy a hittan mint a nevelés 
s okszerű lényeges kiegészítő része más tantárgyak-
kal összhangzatban s ugyanazon elvek szerint adas-
sék elő. Evégből szükségesnek tartja, hogy a pa-
pok, mint törvényes hitoktatók kivétel nélkül ré-
szesüljenek padagogiai képzésben s mint hitokta-
tók a tanítókkal ugyanazon iskolai rend és fegye-
lemnek legyenek alávetve ; szükségesnek tartja to-
vábbá, hogy miután az ethikának az egész neve-
lést át kell hatnia, az etliika tanítására, a tanitók 
a képzőintézetekben képesittessenek; erre vonat-
kozólag külön kézikönyvek  dolgoztassanak ki. 
Ezen okból, megbízza az egyet, gyűlés a szövet-
ség bizottságát, hogy ily irányban s ily elvek alap 
ján igyekezzék, ugy a kormány s egyházi hatósá-
goknál, mint társadalmi téren működni. 

Az indítványhoz hozzászóltak : Sándor A. Tol-
dy László, Karancsy Dániel, Győrfy  Iván s végül 
még az előadó, mire a beadott indítvány egyhan-
gúlag elfogadtatott. 

Tanárky Gedeon, államtitkár üdvözölte most 
az egyetemes gyűlést a kormány nevében, beszéde 
lelkesedést idézett elő, — s az elnök inditványára 
jegyzőkönyvileg  köszönetet szavaztak neki. 

A napirend ezzel ki lévén merítve, az egyes 
szakosztályok részéről történtek még bejelentések, 
melyeket a nagy gyűlés egyszerűen tudomásul vett. 

Molnár Aladár elnök inditványára a gyűlés 
köszönetet mondott végül a képviselőháznak ille-
tőleg a háznagynak a terem átengedéseért, továbbá 
a fővárosnak,  a gazdasági egyesületnek, s mind-
azoknak, kik értekezésök által emelték a gyűlés 
jelentőségét s ezzel a harmadik egyetemes tanitó-
gyülést befejezettnek  nyilvánította. 

Vass Mátyás inditványára a gyűlés Molnár 
Aladárnak jegyzőkönyvileg  köszönetet szavazott. 

Az egyetemes tanitógyülés ezzel d. u. 2 óra-
kor befejeztetett. 

L E G Ú J A B B . 
Bécs, aug. 25. S z a p á r y altábornagy jelenti 

Dobojból, hogy a 20 hadosztályt e hó 23-án ismét 
megtámadták a fölkelők  a Boszna jobbpartján. 

A küzdelem délelőtt n'/, órától este 8'j, óráij; 
tartott. A fölkelők  először a balszárnyat támadták 
meg, melyet a 78. tartalékezred képezett. A fölke-
lők ugy látszik, a Boszna hidját akarták hatalmuk-
ba keríteni, de a 70. ezrednek oda rendelt 2 szá-
zada szuronyszegezve visszaverte őket. Ekkor a 
fölkelők  azonnal visszavonultak Grabszkáig. 

A centrumunk ellen intézett támadás még 
csak most fejlődött  ki. Legélénkebb volt a 29. ez-
red küzdelme. A fölkelők  végre mindenütt vissza-
verettek. 

Pétervár, aug. 25. Az „Ag. Russe" az angol 
konzulok jelentése által indokolt angol jegyzékkel 
és a „Times" cikkével szemben — mely szerint az 
orosz hatóságok állitólag egyetértettek a bolgá-
roknak a muzulmánokon elkövetett kegyetlensé-
geikkel — kijelenti, hogy ez sértő gyanúsítás, a 
mely ellen tiltakozik Lobanoff  és Dondudoff-Kor-
zakoff  hercegek jelleme, a kiket tökéletes gentle-
manok gyanánt ismer a világ, nem különben az 
orosz katonaság jószívűsége is. Az „Ag. R." ebből 
azt következteti, hogy Stlisbury szándékozik meg-
kezdeni Oroszország ellen a harcot, hogy előké-
szítse Angliának túlkapásait, befolyását  és közbe-
lépését még Bulgáriában is, és hogy most gyakor-
latilag akadályozza meg azt, a mit a berlini kon-
gresszus megállapított. Az „Ag'. R" kijelenti, hogy 
az orosz kormány szembeáll a tulkapásokkal és 
meg fogja  óvni tudni a berlini szerződés [érteimé-
bon az okkupáció tartamára nyert jogait. 

B e l g r á d , aug. 25. Hitelt érdemlő tudósitá-
sok szerint 20 tábor nizam és 300 felkelő  ékelte be 
magát a főhadiszállás  és Szapári hadosztálya közé 
és az összeköttetést a két haderő közt fenyegeti, 
nemkülönben Jovanovics altábornagy összekötte-
tése Mostarral is fenyegetve  van. 



K Ü L Ö N F É L É K . 
— király ü felsége  a sebesültetnél. E hó 24-

dikén reggel fél  10 órakor király ő felsége  előle-
ges tudósitás nélkül megjelent a bécsi Alservor-
stadtban* levő 1. sz. kórházban, az ott levő sel:e 
sültek látogatására. A kórházban nem csekély iz 
gatottság támadt, de minden a legszebb rendber 
volt. — Ó felsége  belépett a második emeleti kél 
nagy terembe, melyben 62, köztük mintegy 20 ne-
héz sebesült fekszik.  Ö felsége  számos tiszt és se-
gédorvos kíséretében ágyról ágyra járt, minden 
sebesültet anyanyelvén szólitván meg, a dalmátokat 
olaszul vagy délszláv nyelven, a tótországiakat 
sziavon, a krajnaiakat krajnai dialektusban. Luk-
sics szakaszvezetőhöz, ki a jaicai csatában hand-
zsár-csapást kapott, hosszasabban beszélt az ural-
kodó s midőn megtudta, hogy Luksics egy felkelő-
zászlót kerített kézre, kegyesen vállára vert s más 
ágyhoz menvén, hozzátevé : „Igen derék." — Egy 
másik horvát katonától, ki ugyanazon csatában 
lövést kapott lábába, azt kérdezte ö felsége,  hogy 
fáj-e  a seb, stb. — A sebesültek közt alio- látszott 
csüggedtnek vagy komornak egyik is. <5 felsége 
láthatólag elégülten hagyá el a kórházat, honnan 
a „Rennweg"-en levő 2. számú kórházba ment, itt 
szintén egy órát töltvén. 

— Horváth Mihály holtteste 24-én reggel ér-
kezett meg az osztrák államvaspályán ; 7 óra után 
szállították pipautcai lakására s tették a már ké-
szen álló gyászravatalra. Temetése 25-én délután 
5 órakor a fővárosi  közönség osztatlan részvéte 
mellett ment végbe. Már 4 órakor nagy néptömeg 
állta el az utat a pipa-utca s a mészáros utca sar-
kán, gyalog és lovas rendőrök nagy számban vol-
tak kirendelve és sorfalba  oszták kétfelől  a néző-
ket. Egymásután érkeztek a küldöttségek, a testü-
letek s hatóságok képviselői. Kevéssel félőt  előtt 
érkezett meg Ipolyi Arnold, besztercebányai püs-
pök s fényes  segédlettel beszentelte a halottasszo-
bában a nagynevű történetíró drága hamvait. — 
5 órakor indult meg a menet szakadó záporesőben. 
Elől mentek városi és önkéntes tűzoltók, azután a 
tiszai vaspálya társaság személyzete gyászlobogó-
val, a „Concordia" temetkezési egylet lobogóval, 
az egyházi személyzet, majd a gyászkocsi, melybe 
6 ezüstszerszámu fekete  ló volt befogva.  Az ércko-
porsón a püspöki jelvények feküdtek  s az akadé-
mia, a család, a tört.-társulat, a fővárosi  tvhatóság 
koszorú, a gyászkocsi menyezetén Samassa érsek, 
a karlsbadi fürdővendégek,  Szentes és Szeged vá-
rosok koszorúi csüngtek alá. A városi rendőrök, 
megyei huszárok mentek kétfelől  kivont karddal s 
a temetkezési társulat diszbe öltözött szolgái fák-
lyákkal. A gyászkocsit 3 gyászfogat  követte a csa- 1 
ládtagokkal, ezután pedig jött közel 30 bérkocsi ' 
és magánfogat.  A menet a muzeum körúton s a 
kerepesi-uton átvonult harangzugás közt a kere- ' 
pesi temetőbe, hol a családi sírboltban az egyházi ' 
személyzet még egyszer beszentelte a koporsót s 
a jelenvoltak áldást rebegtek a nagu történész s * 
nemeskeblü hazafi  emlékére. 

— Egy pap, ki nem élteti a magyar királyt, j 
Segesváron ő felsége  születésnapját nagy fénynyel 
ülték meg. Jelen volt a megyei tisztviselői kar, já-
rásbíróság, adóhivatal, városi tanács stb. Az isteni j 
tisztelet az evangélikusok ódon templomában tar-
tatott, hol Schuller főpap  tartott teszédet. A be-
beszéd — mint az ,Erd. Ellenőr' irja — hiven tük-
rözte vissza a szivek érzelmeit, — hanem egy hiba 
mégis volt benne. A nagytiszteletü ur elfeledte  él-
tetni a m a g y a r k i r á l y t , pedig nem hisszük, 
hogy a szebeni programmban ez is benne lett vol- ^ 
na. A nagytiszteletü urnák — irja tovább nevezett j. 
lap — tudni kellene, hogy a magyar nemzet ugyan q 
hódoló tisztelettel viseltetik az osztrák császár irá ^ 
nyában is, kit a nagytiszteletü ur annyiszor emli- j, 
ten: méltóztatott, de a magyar királyért, ha kell, j 
vérünket adjuk minden percben. 

f  Necrolog. Zabolai gróf  M i k e s B e n e d e k 
meghalt. Háromszékmegye egyik legfényesebb  ne-

körben szeretve tisztelt humánus érzésű emberba-
rátját veszti el a megboldogultban, ó volt az, ki 

4- az erdélyi fürdők  legszebbikkét, Tusnádot alapitá s 
e annak felvirágzásáért  nagy áldozatokat sem kiméit. 
r" Az elhunyt hosszassan szenvedett s bekövetkező 
0 halálát maga is érezte pár hóval ezelőtt. Számos 

gyermekei, nagy családja s a résztvevő közönség 
nagy száma kiséri őt sírjába. Nyugodjanak béké-

; t vei porai I — A családi gyászjelentés következőleg 
e" hangzik: Zabolai gróf  Mikes Benedekné született 
5" Moser Sofia,  maga és kiskorú gyermekei: Erzsé-
n beth, Sofia,  Ármin, Emma, Ilona és János; zabo-
l t lai'gróf  Mikes Miklós és neje kászoni báró Bor-
L t nemissza Janka, gyermekeik : Janka, Zsigmond és 

Lipót; gróf  Mikes Etelka és férje  báró Bornemissza 
Károly, gyermekeik .- Károly, Elemér és Eszter ne-

l" vében, szomorodott szívvel tudatják a hü férjnek, 
illetőleg apának, ipának és nagyapának z a b o l a i 

5 g r ó f  M i k e s B e n e d e k n e k , a vaskorona 
rend tulajdonosának, hosszas szenvedés és az utol-

1 só szentségek áhítatos felvétele  után, életének 59-ik 
évében, folyó  hó 27-én délután 5 órakor történt 
gyászos kimultát. A boldogult hűlt tetemei folyó 
hó 30-án, délután 3 órakor, a zabolai családi sír-
boltba örök nyugalomba fognak  helyeztetni. Az 
engesztelő szentmise-áldozatok folyó  hó 31-én Za-
bolán, sept. 6-án Bikszádon és Krásznán fognak 
az egek urának bemutattatni. — Kelt Z a b o 1 á n, 

1 1878. augusztus 27-én. — Béke poraira! 
— Utánzásra méltó. Kézdi-Vásárhelyen  köze-

lebbről a Boszniát okkupáló hadseregben elesett s 
megsebesült magyar katonák honn maradt és nyo-
morban sinlődő családainak fölsegélyezésére  egy 
jötékonycélu előadás fog  rendeztetni, melyre előre 
is ugy a működő tagok, valamint a nagyérdemű 
közönség figyelmét  felhívjuk. 

— A Zajzonbau elfogo  tt kémeket illetőleg kö-
vetkezőket irja nekünk onna n egy szemtanú : Zaj-
zonban e hó 21-én brassómegyei alispán ur és hét-
falusi  járás szolgabirója kiszállva, 2 gyanús eg yént 
fogtak  el, kiknél lerajzolva találták: a 7 erdélyi 
határszéli vámot, több várat, a szorosokban készí-
tett sáncolatokat és ágyutelepeket. A mint az iro-
mányokból kiderült: egyik muszka, másik porosz 
— foglalkozásokra  nézve : egyik főmérnök,  másik 
kapitány — a vizsgálat alapján kiderülvén a gya-
nú alapossága az egyik még azon a napon este 
xo órakor csendőrök kíséretében Budapestre szál-
líttatott. 

— A t. szülők figyelmébe.  A Nagy ülivia 
kisasszony által oly szakértően s már is szép ered-
ménynyel vezetett kisdedóvoda szeptember i-ső 
napján újból meg fog  nyittatni. Remélhetőleg az 
idő még pár hónapig kedvezni fog  s a szülők ezen 
valóban hasznos tanintézetbe bátran beírhatják 
gyermekeiket. Örvendünk, hogy szavunk nem hang-
zott a pusztában s a kisdednevelés ily szakavatott 
kezek között utat tört magának. Melegen ajánljuk 
újólag a fentebbi  kisdedóvodát a t. szülők és ér-
deklődők szives pártfogásába. 

Érték- és váltó árlolyam a bécsi cs. kir. nyilTános 
tőzsdén augusztus 27. 

Magyar aranyjáradék 87.50 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 117 — 
„ n » . H. „ 112.75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 75.75 
„ „ „ 1876. évi államkötv. . 6659 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 99 75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78 50 

Magyar hitelbank 215.25 
Ezüst 100.40 
Cs. kir. arany 5.50 
Napoleond'or 9.25 
Német birodalmi márka 56.85 
London >15-25 

Felelős szerkesztő: Málik József.  1 

Mercur! Mercur! Mercur! 
Tudakozódók, bárminemű szolgálati 

személyzetet kereső gazdák és biztos ke-
resetet kivánó egyének forduljanak  bi 
zalmasan a 

hoz, az első általános, hatóságilag enge-
délyezett tudakozó, közvetitő, elhelyező 
és állomást szerző intézethez : Szent Já-
nos-utca 618. sz. a. Brassóban, hol min-
denféle  egyének ugy a bel , mint a kül-
földre  helybe állíttatnak jutányosán, az 
alapszabályok értelmében fizetendő  díj 
mellett. 2—2 

Az arcszín fiatal  üdesége! 
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-

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

SAVON RAVISSANTE; 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan ] 
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

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

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett _ 
hölgyvilág állal általánosan elismerve a hiva-
talosan meg vizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód 

RAVISSANTE 
l)r. LEJOSSE tói Párisban. 

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

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár-
sonys/.erű fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségiivé  és gyön-
géddé teszi, hűsitő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
ibőrt szerez a legkésőbbi 
'öregségig. 

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

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

Központi szétküldési raktár: Schwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.)4—50 

P O L L A K MÓR 
újonnan berendezett s sept. 1 -én megnyitandó 

K Ö N Y V -  és I R Ó S Z E R K E R E S K E D É S E T 
ajánlja a t. ez. közönség becses pártfogásába. 

Az üzlet minden e nembe vágó áruczikkekkel dúsan fel  van szerelve; 
egyszersmind elfogad  könyvekre megrendeléseket is, melyeket a t. cz. 
közönség bolti áron íog kapni. — Megrendelések elfogadtatnak  minden, 

magyar és német nyelven megjelenő havi füzetekre  is. 
3l ref.  ^rolleg î-UL^ncLép-ü-letloenra.. 

- — 


