Megjelenik ezen lap heten'
kint kétszer:

Szerkesztőségi iroiia:

03ütörtökön és vasirmp

Küpiac, Csulak-féle ház,
hová a lap szellemi ríszét

Előfizetési feltételek:

illet". közlemények

Helyben házhoz hordva, vaj)
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . 1 frt 50 kr.

küldendők.

Khidü hiviiíüi :

Hirdetmények dija:

'oll&lí M.'.r künyvnyomd

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külBn 30 kr.

hoií a hirdetések és
előfizetési péűzek
bérmenteí-.én intézendűk

Politikai, társadalmi,
szépirodalmi és közgazdászati lap.
1J

k háramszékí ,„Házíipap-eg-yiet

és a „sepsi-szetttgyfirgfi önkéajtes tűzoltó-egylet" fttvtfcatos kazföttye.

közbéke helyreállítására, melyet Konstantinápolyból nem birtak eszközölni. Via e'.utasitjnk
eme fóiadat kötelességszerű teljes'tését, akkor
a
a muszka vagy az ő protekturatusa mellett a
vagy más ment volna occupálni, a miből
Wf
W51 szerb
ránk nézve kiszámithatlan hátrányok származ$ $J3L É J I 1 &
mm*
nak vala. Mert a mellett, hogy minden tekinf.iinil politikai, társadalmi és közgazdiíaznti lap télyünket és külcletésszerli befolyásunkat keletre
elvesztjük, még biztonsági és kereskedelmi érIV. évnegyedére.
dekeinket is veszélyeztetjük egy nyugtalan szomszédság s ellenséges érzelmű szövetkezés által,
melyet éppen azért meg kellett akadályozni.
Előfizetési teltételek :

Előfizetési felliivás
w

w

Nyllttér sora 15 kr.

W

okI. — dici nilífi"

. . . .
1 (VI 50 kr.
3 szor. Törökország maga, lemondván BoszAz oló'íizol.évi pénzek a „Nemen;" kiadó
hivat,alának 1' o 1 1 á 1: M ó r könyvnyomdájába nia és Heicegovináról olyformán, mint az olaszok tetiek annak idejében Korzikával, melyet
S e p s i - Sz < 111 g y ö i g-y r e kiildei dök
Előfizetőinket
szívesen kérjük előfizetéseikénem birtak engedelmességre szoritani, — ini
megújítani, miután felesleges példányokat nem uyo- vagyunk első sorban érdekelve a dolog jobb
rendjét ottan megalapítani S miután az önálló
malluthatunk.
ság kellékei, közigazgatás, társadalmi és gazA „ N e m e r e " kiadóhivatala. dasági viszonyaik szomorú állapotban sinylenek
a folytonos rablás- és öldökléshez szokott latosoknál, — csakis fegyveres hata'om őrködé„Miért mentünk Boszniaba és Hcr- sével lehet a békés foglalkozásoknak utat nyitni.
czegovinába?"
4 szer. A muszka hatalom előre tör, a töEzzel a czimmel egy higgadtan irt röpirat je- rök pedig vele szemben tehetetlen S ezzel a
lent meg Aigner Lajosnál Volgai Usy.ubu név alatt. két világos körülménynyel ke 1 számot vetnünk
Conclusiója a következő :
s oda törekednünk, hogy a Balkan népei ne a
fehér czárban, a ki különben is messze van,
Bementünk Iksznia- és Herczegovinába:
i-ször Mert ottan már négy éven keresz- hanem bennünk, természetes szomszédjaikban,
tül dúl a belháború testvér testvér ellen, s 150 tnlálják meg legjobb szövetségeseiket. A mi
ezer lelek hozzánk menekült s mi láttuk el őket akkor várható, ha a quasi protekturatusi szerea legszükségesebbekkel, de azt örökké nem pet. mint egyike az eur pai nagy hatalmaknak,
tehetjük, nem telik tőlünk sem; vissza pedig mi fo«;juk elvállalni. Mert a ki csak középszerű
nem mehettek a bizonyos halálba, mivel Török- tájékozottsággal bir a nemzetek fejlődési törország oly tehetetlen, hogy a^ anarchia miatt ténetében, lehetlen be nem ismernie : hogy a
a kormány legjobb akarata mellett sem volt törökök muzulmánságukkal elvesztették örökre
képes az öldöklés ördögét levetni A veszély a keresztény tartományokra egykori hatalmú
tőszomszédságunkban lévén, E'iróp.i azt hatá- kat és vezérszerepüket.
rozta, hogy menjünk Bosznia- és Herczegovi5-ször. Mult évben nem mentünk hábonába occupálni és adminisztrálni. A török kor- rúba azért: mert kikerülhettük ; minket nem
mány, hogy súlyos bajait részben kevesbítse, támadott meg senki, s azonkívül Európa teljes
készséggel beleegyezett, miután jobb szomszédja erejével oda törekedett, miszerint a háború
nálunknál ugy sem akadhatott volna.
minél szűkebb határok között maradjon, nehogy
"2 szor. Valakinek okvetlenül vállalkoznia világháborúvá fejlődjék ki. Ide járu't azon bölkellett a bosnyákok és hercegovcok között a csen meggondolt körülmény is, hogy érdekeink

A paris-bécsi gyorsvonat kisiklása.
Ezen borzasztó vasúti szerencsétlenségről egy
utas a következőket irja a „N. fr. Pr." nek :
Hétfőn^(szept. 23-án) esti 8 óra 35 perckor ép
egészségben és jókedvűen indultunk el Páriából,
haton egy koupeban. — Mintegy 6—7 órai menet
után a vonat Epernai (Champagne) közelében meg
állott egy nem rendes állomáson. Csodálkozva kérdeztük a megállás okát. „A gépen egy kis javitni
való van", mondák. Ez a késlelkedés 40—50 percig
tartott. Második gépet fogtak a vonat elé s tovább
indultunk az éjszakába Nancy felé.
Majdnem mindnyájan ismét elszenderedtünk
már, midőn főiijesztett az az őrült gyorsaság, rnelylyel a vonat haladt. A kocsik borzasztóan rázódtak; a gépvezető az elvesztett 40 percet akarta
lielyrepótolni. Egyszerre hallom, a mint kavics és
göröngy vágódik az ablakokhoz. „Az istenért, a
vonat kisiklott; föl a lábakat az ülésre!" kiáltám.
Alig volt annyi időm, hogy lábamat fölkapjam, midőn a kocsi borzasztóul ropogni kezdett, — egymásra dobattunk, podgyászdarabok hullottak a hálóról fejünk fölött a koupeba ; a lámpás eltört s
olaja fejünkre ömlött. Rémületünk iszonyú volt, —
még egy perc s el vagyunk veszve. Ekkor — egy

rántás, egy lökés s egy mellettem való úrral együtt

kirepülök a waggonból. A vonat megáll.
Hogy e pár perc alatt mi villant keresztül
agyunkon, azt leirni nem lehet s átérezni sem, ha
ott nem volt az ember. Mindegyikünk leszámolt a
világgal; a gondolatok egymást kergették, az ott
hon, minden a mi kedves és drága, eszünkbe jutjtt. Egy lökés, egy rém ült kiált is — s m jzdu'.i

lanul álltunk, vagy feküdtünk. Meg voltunk mentve. Most azonban borzasztó jajveszéklés hat füleinkbe : n Au secours ! Au secours !" Örömünkben
elfeledtük, hogy mögöttünk még waggonok voltak.
A koromsötét éjben (',., volt 4 re) alig láttunk négy
lépésnyire.
Visszafutottunk a feltúrt s kocsidarabokkal
borított töltésen. Öt perc múlva egy rakás deszkára. vasra, posztófoszlányra, üvegdarabra, romokra
akadtunk, a melyek közül segélykiáltások hallatszottak. Az utolsó I. oszt. kocsi roncsai előtt állottunk. Rémítő volt a 10—12 sebesült nyöszörgése,
kik e romhalmaz közt és mögött feküdtek. — Sem
gyertyánk, sem kötőszerünk nem volt. Le kellett
le hát vennünk a két lámpát a gépről s oda vinni
a szerencsétlenség helyére. S most mi, utasok, az a
közben odaérkezett aingerayi parasztok segítségével szétszedni kezdtük a kocsi romjait. Vasúti személyzet mindössze két embernyi volt s abból is
eltört egyiknek a bordája. A töltésről lezuhant 3
teherkocsi egyikén ült volt s halálos veszedelemben leugrott a kocsiról. A vonatvezetőnek nom lehetett jelt adni s midőn ez végre teljes ellengőzerővel megállította a gépet, már késő volt, 1000
méternél messzebbre hurcoltattunk s a szerencsétlenség megtörtént.
Először egy könnyen sebesült fiatal embert
találtunk, ki
fal deszkái közé volt szorulva. Azután egy darmstadti urat húgával és anyjával (76
éves), kiknek pár ülődésen kivül egyéb bajuk nem
esett. Most a borzasztó katasztrófa legborzasztóbb
jelenetéhez jöttünk. Egy strassburgi fiatal ember
testvérével és nagybátyjával együtt egy waggonfenék deszkái közé volt ékelve. Két társa inog volt
halva s ő, ki köztük ült, fején sebesült meg. Szívszaggató volt a szegény ember jajveszékelése. Ez
a látvány a legerősebb embert is megrendíthette.

biztositvák, s egy győzelmes hadviselés ut i n
sem nyerhetünk vala több előnyt, mint a m i t
háború nélkül kaphatunk. Sőt vesztettünk volna
igen sok pénzt, s az összes, fejlődésnak indult
balkáni népeket magunk ellen ingereljük, holott
oda kell törekednünk, hogy őkei megnyerjük
és bizalmukat magunk számára biztosítsuk.
6-szor. Az osztrák-magyar birodalom, de
kivált hazánk lenne közvetlenül kitéve a veszélyeknek, melyek abból származnának, ha Boszniát és Hercegovinát más valaki okkupálná és
adminisztrálná. Nagy hátrányokat okozott abnormitásánál fogva az a pont eddig is anyagi
fejlődésünkben és a kereskedelmi viszonyoknak.
A biztonsági érdekekről nem is szólok e pontban. Mivel tehát igen sok javunk forog kérdésben délkeleti határainkon : azért okkupáltuk
és administráltuk és administráljak Boszniát és
Hercegovinát.

Az

okkupáció-

Zvornik megszállásának hire még mindig várat magára. Ha hadvezénylétünk óvatossága okozza e késedelmet, ugy csak helyeselhetjük azt;
mert óvatosságra csakugyan szükség van Boszniában, s ha csapataink pár nappal később szállnák
is meg e várost, melynek egy küldöttsége már napok előtt capituláló készségét jelentette, az mindig
jobb, mert ha netalán félrevezettetve magokat nem
illetékes küldöttek békebiztositásai által, a seregnek bármily csekély részét kiteszik egy - - mint a
tapasztalás mutatja, épen nem lehetetlen — orvtámadás veszélyének, Zvornik helyett azonban ma
egy, stratégiailag szintén fontos pozicio megszállását jelenti a távíró.
Ez Vlasenica, Bosznia keleti részében, Szerajevótól északkeleti Írásban. Kicsiny alig 1200
mohamedán lakossal biró városka, de megszállása
fontos azért, mert támpontot nyújt a Mala és Javornik planinának a felkelőktől való megtisztítására. Holnapra jelezik ezenkívül — hacsak az idő
rosszasága meg nem nehezíti az előnyomulást, Kladanj megszállását, mert Olovotól északkeletre mintegy 15 kilométernyire fekszik, s melynek fontosságát szintén a hegységben uralkodó állása adja
meg.
Mig ekként a tartomány keleti részéből csapataink fokozatos és folytonos térfoglalását jelentik, a Boszna völgye ismét lövésektől viszhangzik.
Még két súlyosan sebesültet láttam, a mint előttem
elvitték őket. Két utasunk halt meg azon helytt;
egy nő azalatt halt meg, mig Nancyba vitték ; nem
tudhattuk meg, hogy kicsoda. Hat utas súlyosan,
hét könnyen sebesült. 12 kocsi közül 3 maradt épségben. A többi részint kisiklott, részint kereketlen, düledező volt
Ha 2—3 perccel tovább tart a menet, a mi
kocsink sem kerülte volna ki a bajt. De a sors
szerencsére, máskép akarta. De mondhatom, hogy
— bármily különös is — még mindig nem tudom
magamat rászánni a bécsi útra. A szerencsétlen .ég
okát majd a vizsgálat fogja kideríteni.
•
Egy ujabb jelentés igy hangzik :
Commercyben a "kerekeket újból megvizsgálták és Toulban ujabb vizsgálaton az tűnt ki, hogy
semmi baj sincs. A vonatot, mely 19 kocsiból állott, 2 mozdony vonta. A vonat szabályszerű gyorsasággal haladt, midőn az állomás előtt a 339-ik kilométernél egyszerre a hátulsó kocsi kereke eltört.
A kocsi, mely közvetlenül Bécs és Páris közt közlekedik, azonal kipattant a sínekből. Zuhanásában
öt más waggont rántott magával, melyek körülbelől 4—500 méternyire ragadtattak. A zuhanó vaggonok egyike két métert szakított le a mellvédből
és tetejével lefelé s a kerekekkel fölfelé a földbe
fúródott. Egy másik kocsi a szó teljes értelmében
darabokra tört. A két mozdony és a pályán maradt vaggonok sértetlenül maradtak. A kocsik recsegése, ropogása oly borzasztó volt, hogy a közel eső Aingeray falu lakosai fölébredtek és a
maire-rel élükön siettek a szerencsétlenek segítségére. Először is a megszabadult utasokat találták
a mezőn. Egyidejűleg ment az egyik lokomotív
Nancyba segélyért. A látvány, melyet a katasztrófa színhelye nyújtott., borzasztónak mondható.

E jelenségnek nem kell azonban túlságos fontos- sem birtak megállni. Kladanjnak, az egész kerület csakis a közoktatási törvény 138.
alapján leheságot tulajdonitanunk.
kulcsának megszállása most már csak rövid idő tett volna elbocsátható, következésképen annak
helyét nem tekinti megüresedettnek.
Egyes kisebb felkelő bandák garázdálkod- kérdése lehet.
nak itt, melyek a Szapáry gr. által visszanyomott
Veszteségeink Boszniában a hadügyminisztéIly eltérő nézetek miatt a kitűzött tárgy el
hadaktól elszakadva, az erdős hegységben keres- rium által közzétett kimutatások szerint a követ- nem intéztethetvén, mérvadó intézkedés végett
tek menedékei, s nem törődve állásuk stratégiai kezők : Az augusztus 16-ig közzétett kimutatások nmgodhoz apellállunk és nézeteinknek a követkelehetetlenségével, mert nem lévén értesülve ez ör- 676 sebesültet, 161 halottat és 139 eltüntet mutat- zőkben adunk kifejezést:
döngös tudomány létezéséről, — előbújnak az er- nak ki. Az azóta közzétett 6—22. sz. kimutatási
Az 1868. évi X X X V I I I , t. c szerint, népokdőkből ott, ahol nem látnak orruk előtt ellenséget liszták, melyek a Brcska (sept 17), Trebinje (sept. tatási intézeteket állíthatnak fel :
s rablónlódon szerencsét próbálnak egy-egy ma- 7) és Doboj melletti (szept. 15) harcokban szenvea) hitfelekezetek,
gános őrszemen vagy tábori szekeren. Ily rablótá- dett veszteségeinket is magukban foglalják, veszb) társulatok,
madásokra csapatainknak még jó ideig el kell ké- teségeinket 2400 sebesültre, 391 halottra és 215
c) egyesek,
szülve lenniök ; ezektől a most már a szó szoros eltűntre teszik. E szerint összes veszteségünk 307O
d) közi-égek és
értelmében utonállókká lett, mert a szükség ál- sebesült, 652 halott és 354 eltűnt, vagy, minthogy
e) az állam — melyek mind egyformán szertal útonállásra kényszeritett lázadóktól csak gya- az utóbbiakat a halottakhoz számithatjuk, 1006 ha- vezendők és a közigazgatási bizottság- s a kir. tan
kori portyázások és a tél hava fogja a tartományt lott. A Dokany, Baudin-Agjak és Senkovics mel- felügy ilő hatósága alatt állanak.
végkép megtisztítani.
letti harcok veszteségei, mivel még ismeretlenek,
Ennek folytán bármelyik állított iskola egy
Habár tehát távol van még a nap, melyen egy — nem foglaltatnak e számban. Nem ismerjük to- és ugyan elvek szerént igazgatandó, s az iskola
puska elsülése eseményt fog képezni Boszniában, vábbá a betegek létszámát, bár az is jelentékeny körül előforduló esetek ezen törvény értelmében
a háborút már be végzettnek tekinthetjük.
és szabályai szerint kezelendők el.
lehet.
E felfogásunkban csak megerősítenek a hirek
Köztudat, hogy az emiitett törvény 80 ij.
melyek a küszöbön álló demobilizációról Bécsből
alapján az állam által felállított iskoláknál a taníA tanitövillautAsoklioz *)
érkeznek. Nemcsak helyeseljük őket, de kívánunk
tók kivétel nélkül egy vagy több évi próba időre
nekik nagyobb mérvű teljesülést. A legigazságoA s.-sztgyörgyi iskolaszéknek folyó hó 17-én neveztetnek ki, s ennek lejártával a körülményeksabb — és hadseregünk egyes részcinek begyakor- hozott, a tanitók állandósítását illető határozatát a hez képest állandósittatnak, vagy pedig ha nem
lása szempontjából talán — a leggyakorlatibb rend- „Nemere" 81. számában épen vezércikkben támadta alkalmasok, a hivatolt törvény 138.
figyelembe
szabály az volna, ha a Boszniában eddig harcolt meg és a tényállást elferdítve igyekezik a tanfel- vétele nélkül, igen helyesen, elbocsáttatnak.
összes ezredek visszahivatnának és a télire szüksé- ügyelő korrekt eljárásán elmélkedni.
Önként következik, hogy az ily próbaidőre
ges megszálló haderő az eddig pihent ezredekből
Hogy az olvasó közönség tájékozva legyen alkalmazott ideiglenes tanitók is, az időközben felállitassék ki.
a tanfelügyelő ur korrektségéről és az Írónak a merült hibákért épen ugy mint az állandósított
alapján mozdíthatók el
A mennyiben azonban ily általános rendsza- cikkben felhozott indokai és consequentiáinak he- tanitók, a törvény 138.
bály túlságos szállítási nehézségekkel és költség- lyességéről, az igazság érdekében, az c tárgyban hivatalukból.
Ha szükségesnek látszik az, hogy az állam
gel járna, a méltányosság ugy hozná magával, hogy szerkesztett feliratot becses lapjában szíveskedjék
által fenntartott iskoláknál a tanitók kinevezése
azon ezredek, melyekn. k a mult két hónap harcai- közre adni, a mint következik.
próba
időhöz köttessék, meg nem foghatjuk azt,
ból s fáradalmaiból az oroszlánrész jutott, mielőbb
Nmg. miniszter ur kegyelmes urunk !
miért nem lenne üdvös és szükséges ez .-intézkedést
másokkal cseréltessenek fel.
Városunk községi iskoláinál ideiglenes alkal- a községeknek is követni.
Csapataink egy részének Boszniából való haza
Igy meg nem foghatjuk azt sem, hogy tanhívásának ügyében ujabban jelentik, hogy Philip- mazásban levő több tanitó és tanítónő állandósítása
céljából
iskolaszékünk Háromszékmegye kir. felügyelő ur minő alapon követelheti azt, hogy az
povics tábornagy már beleegyezett ez intézkedéstanfelügyelőjéhez
idei
30
cs
32
szám
alatt
azon
kéideiglenesen
megválasztott Király Sándor, csakis a
be, mely valószínűleg okt. második felében fog
végrehajtatni. A csapatok előbb régi, vagy uj hely- réssel járult, hogy a törvényhatóság közigazgatási hivatolt törvény 138. £-ban körülirt módon távolit
bizottságánál
egy
küldött
kirendelése
iránt
lépésetassék el hivatalából.
őrségeikre fognak menni és ott demobilizáltatni.
Még inkább csodáljuk azt, hogy az követelAz egyelőre Boszniában maradó csapatok tartalé- ket tenni szíveskedjék.
Ennek
folytán
a
kir
tanfelügyelő
ur
az
A.)
tetik,
miszerint a próbaidőre megválasztott tanitó
kosainak elbocsátása nem szándéko'tatik.
alatt csatolt hozzánk 1359. sz. a. intézett rendelet- — tekintet nélkül qualilicátiojára — állandósitasHogy mely csapatok fognak hazahivatni, azt tel értesített, hogy mint küldött maga fog ki- sék, vagy a mondott törvény 138.
alapján távomég nem tudni. -— Azonban a k'rálynak Grácban szállni.
litassék el állomásából; és ha mégis e követelés
mondott szavaiból következtetve, első sorban a
az iskolaszék akaratán és befolyásán kivül érvéA
kitűzött
határnapon
megjelenvén,
mindjárt
stájerok visszaküldését várják; ezek a „Hartung"
nyesíthető volna ki adna az ilyen tanítónak dijlevelet
és „Belga" ezredek és egy zászlóalj vadász. Tu- a tárgyalás kezdetén kitűnt, hogy a tanfelügyelő a tanfelügyelő ur e vagy a központi igazgatólajdonképen azonban ugy áll a dolog, hogy ama ur az 1868. évi X X X V I I I . törvényt aként értel- ság ? Ez nyílt kérdésnek hagyatik fenn.
mezi,
miszerint:
3 hadosztály, mely a XIII. hadtestet képezi, fog
a) az iskolaszéknek nem áll jogában, hogy
Ha ez igy lenne, akkor a közigazgatási biegészben hazaküldetni. Ezek Tegetthoff, Müller
zottság kiküldöttének elnöklete alatt soha sem tör
(rlőbb Würtenberg) és Kaiffel (előbb Szapáry) had- a tanítókat ideiglenesen alkalmazza ;
b) ha valamely tanitó ideiglenesen alkalmaz- ténnének választások, hanem az iskolaszék ideigosztályai. Ha további demobilizálás is lehető lesz,
;rgy jovanovics és Pelikán hadosztályai jönnének tatott, köteles azt az iskolaszék — bárha a pró- lenes választottai csak időleges rectiticatio alá estekintetbe, minthogy abból az elvből indulnak ki, baév folyamán annak képtelenségéről lett is meg- nének.
Ezen indokok előrebocsátása után az ezen
hogy a legtöbbet szenvedett csapatókat kell miha- győződve — állandósítani.
Továbbá a fent csatolt A) melléklet szerint gyűlés jegyzőkönyve II) alatt ide csatolása melmarább való visszaküldés által kárpótolni, a mi
bi/.onyára megfelel az igazságnak. Egyelőre azon- tanfelügyelő ur azon nézetének adott kifejezést, lett alázatos tisztelettel kérjük a nmg. m. kir. valban nem hiszik, hogy három hadosztálynál többet hogy Király Sándor ideiglenes tanitó, ki a mult lás és közoktatási miniszter urat, méltóztassék Háiskolai év végén mint ideiglenes el lett bocsátva, romszéknv gye tek. kir. tanfelügyelőjét oda utasi
lehet nélkülözni.
tani, hogy az ismerje el, miszerint a s.-sztgyörgyi
Csapataink Vlasenicát, keleti Bosznia e fontos
községi iskolaszéknek jogában áll:
•) Ezen cikket a s?psi-szentgyi»rgyi iskolaszék <*gyik illevárosát e hó 26-án harc nélkül megszállották. VlaI. hogy a községi iskolához a tanítókat idesenica, törökül Birce, egy csaknem kizárólag mo- tékes tagjától közöljük válaszul lapunk Sl-ik számában közölt
hasontáigyn vezéicikkére. A nélkül, lio/y a kérdéses vezércikk Író- iglenesen próba időre is alkalmazhassa :
hamedán városka 1200 lakossal, Szerajevotól észak- ját
védelmünkbe vennők, a ki meg fog felelni bizonyára, ha szükII. hogy az ideiglenesen próbaidőre alkalmakeletre és 20 kilométernyire keletre Kladanjtól. A séget látja : csupán azon téves felfogás ellen tiltakozunk ez nlkifelkelők, Olovo melletti vereségük után Ivladanjba loimnal, mintha cikkirő az ideiglenes tauitAválasz'ásuk ellen felho- zott tanítónak ideiglenes alkalmazása nem ád jogcímet
arra, a kir. tanfelügyelő ur annak végleés a környékbeli hegységbe vonultak vissza. Mint- zott érveivel, minők |it. a lo—15 frtos megvesztegetések, Irgliskövetelhesse, valamint arra
vonatkozással is lett volna a s -sztgyörgyi iskolaszékre. Nem ges megválasztását
hogy Vlasenica is a Mali- és a Javornik-Planina sebb
lévén tehát az é r v e k és r.z. iskolaszék e l v i állnspuntja között
határán fekszik, e város nagy jelentőséggel bír és semmi t é n y l e g e s összeköttet s: nincs U miért refieclálnunk az sem, hogy a próbaidő lejártával az ujabban nem
alkalmazott tanitó ellen az 1868. évi t. c. 138. §-át
azt mutatja, hogy a felkelők ebben a hegységben emiitett téves felfogásra.
Szerk.
alkalmazni köteles.
S.-Sztgyörgyön a községi iskolaszéknek 1878.
vagy
öntudatos
gazsággal
még
jobban
elbolondiFormátlan tömegek rakásban heveitek egymáson.
szept. 17-én tartott üléséből.
A gyorsan érkezett segélynek lehetett köszönni, tották a szegény hölgyet.
Annyi bizonyos, hogy Grosmenille grófnő azt
hogy a^vonat sinei jobbról reggel 6 órára ismét
Szükségesnek véltem közre adni ezt azért,
rendben voltak, de a baloldaliakkal csak délfelé vette a fejébe, hogy ő hivatva van egy oly óriási hogy mig a főméltóságu m. kir. vallás és közokkészülhettek el. A Nancyba hozott utasok egyike újításra, mely az egész világ bámulatát vonandja tatásügyi miniszter ur — mint illetékes — a tanbeszélte, hogy valódi csoda, hogy senki el nem maga után, hogy t. i. ha sikerülend legyőznie a felügyelő ur korrektséget igazolná addig is az író
veszté eszméletét, oly roppant nagy voit a zu- test anyagi ellentállását, képes lesz repülni, sebe- igazság szeretetéről az olvasó közönség meggyőhanást megelőző lökés.
sen utazni, mint szellem, egy fuvatban óriási távol- ződhessék.
ságokat befutni. — De hogy ezt tehesse, nem volt
Nem fogom el mulasztani annak idejében a
szabad táplálkoznia, hanem könnyűvé válnia, mint
a pehely, hogy a szelek hullámaiban himbálózhas- tanfelügyelő korrektségét igazoló miniszteri leiraE g y előkelő hölgy
chhalála.
sék. Azon kezdte tehát, hogy két hónapon át min- tot az olvasó közönséggel megismertetni.
Egy különös és szinte hihetetlen esemény ké- den nap leszállította élelmi adagjait, mig az utolsó
Egy az iskolaszéktől.
pezi ma Rómában, az örökvárosban a közbeszéd hétben csak néhány kanál levessel s néhány korty
s közizgatottság tárgyát: egy előkelő francia hölgy vizzel táplálkozott.
KÖZGAZDASÁG.
ugyanis önkéntes éhhalállal mult ki. Megvallom,
Háza ez alatt zárva maradt a rendes baráti
magam sem hittem el a dolgot mindaddig, mig kör előtt, csakis a spiritismus avatottjainak vala
meggyőződést nem szereztem, hogy az éhhalál egy szabad a bemenet. A cselédségnek meghagyatott
A z ii s z ö g r ő l .
kitűnő római orvos által lön konstatálva s az ál- senkinek el nem árulni a grófnő életmódját s álla(Vége.)
lamügyészségnek azonnal föl is jelentve. Közlöm potát.
A
föld
nedve
közvetítését megakadályozandók,
önökkel az e szomorú esetre vonatkozó leghiteleSzept. 24-én a grófnő hirtelen roszul lett, el- vessük búzánkat akkor, midőn a talaj száraz, porsebb helyről vett részleteket.
ájult s föl sem ébredt többé. Ekkor a megijedt
Grosmenille grófnő vagyonos hölgy vala, ki cselédség orvos után futott, ki megvizsgálván a zó, továbbá vizes vagy általában vizenyős terszellemi tulajdonaival s műveltségével igen szere- beteget, azonnal felismerte az éhhalál előjeleit s mészetű talajba búzát sohse vessünk.
A szél és eső ellen sajnos ép semmi nem
tett fényleni, tán elmebeli tehetségei s tanulmányai- kevés kilátást mutatott megmentésére. — Sikerült
nak határain tul is - a római előkelő társaságban. ugyan kissé magához térítenie a szegény csontig áll hatalmukban tenni, noha mindkettő jelentékeny
Művelte a zenét, az irodalmat, a festészetet; háza lefogyott s 20 évvel megöregedettnek látszott hői üszögspora közvetítő, részint a földfelületéről vivén
a legdíszesebb társaságnak, de különösen költők- gyet, de a táplálék hiánya már fölemésztette volt az üszögsporát gabnanövényeinkhez.
Legyen szabad mostan a vetőmagról mondannek s művészeknek legkedvencebb gyülhelyévé minden életerejét s másnap este meghalt leánya
dókat megelőzni, egy pár szükséges tudnivaló felképződött. Volt egy szép fiatal leánya, ki azonban karjaiban, kit táviratilag hivattak ide.
emlitésével.
ugy látszik külön lakott.
De most jön a magyarázata e szomorú törtéVolt már említve, hogy az üszög fejlődéséhez
Hogy történt, hogy nem, e hölgyön hirtelen netnek. Az egész házban sem pénz, sem értékpalég,
meleg és nedvesség szükségeltetik— kérdés:
egy borzasztó szenvedély vön erőt : a delejesség, pírok nem valának találhatók, holott a grófnő a
a spiritizmus szenvedélye; s miután lehetetlensé- francia gyarmatnak egyik leggazdagabb tagja volt. lehet-e a gazdának valamit tennie a végből, hogy
gét látta annak, hogy magát ilt a földön kitüntet- Az ügy, mint nagyon természetes, át lőn adva a amazokat — vetőmagja elromlása nélkül —• az
hesse, halhatatlanságát a természetfölötti szférák- királyi ügyésznek s mint hallom, több spiritista üszögtől egyidejig és némileg legalább megvonja ?
Igenis lehet és pedig :
ban vélte föltalálhatni. Pénze elég lévén s bőven már a hűvösön lesi a dolog fejlődését.
a léget elzárjuk bizonyos mértékben akkor,
költekezvén, nem tartott soká s a spiritisták nagy
N. ,H.
ha vetőmagunkat
2 hüvelyk mélyen takarjuk
számmal sereglettek köréje, kik vagy öntudatlanul,

földdel, igaz ugyan ez esetben is beállhat az üszögspora csírázása, de lasabban és később, mely esetben az-időnyeréssel elérjük, hogy a kevesitett lég
mellett könnyebben és hamarább esirázó vetőmagból kikelt növény addig, mig az üszög poromycelium stadiumába lép — midőn t. i. a gabonanövényre szorul — annyira megerősödik, hogy az a
növény megkeménykedett hámszövetén áthatolni
nem tud.
A meleg részbeni elzárását, szintén a vetőmag szokásosnál mélyebbeni takarással eszközölhetjük — mit kézzeli vetés után nehéz vasborona
vagy a könnyebb borona nehezebbé tétele által
érhetünk el — midőn ismét emiitett időnyerési
előnyben részesülünk.
A nedvességet elzárja bizonyos mértékben
ez időre a gazda, ha száraz főidbe vet, — mi az
ő:;zi vetéseknél különben is szabály, mert tavaszszul sárba, Ősszel porba vess, —- a nedvesség elzárásával pedig az üszögsporától csirázási feltételeinek leglényegesobliikét vontuk el, sőt megfosztottuk azt a közlekedés viziutjától, s igy terjedését is akadályoztuk.
A fennt mondottakra — a Tamások és akadékoskodok kedvéért — megjegyezni kivónom hogy
a lég, meleg és nedvesség elzárása a mondottak
szerint tökéletesen nem történik és nem is történhet, mert akkor vetőmagunk is a földben veszne,
annak is csirázási feltételeit képezvén a fentiek —
de a lég, meleg és nedvesség egy oly nagyobb
fokú jelenlétének kizárásával, milyet az üszögspora
csírázásához kíván — mm zártuk ki azok egy olv
kisebb fokú jelenlétét, mely a gabonaszem cúrázási igényeinek megfelel.
Az őszi vetésről lévén szó, bátorkodom figyelmeztetni a t. gazdatársakat, igyekezzenek őszi buzájokat korán vetni — ha lehetséges szept. hó folytán — mert tapasztaltatott, hogy a korán vetett
búzák bevésbé szenvedtek az üszögtől, minek magyarázatát az alábbiakban vélem : az ősz kezdetén
szokásos száraz időjárás alatt a korai vetések anynyira megerősödnek, hogy a későbbi — vagy tavaszi — esős idő beálltával fejlődő üszögnek ellent
állani képesek, s ily esetben csak az esősidő be
álltával induló sarjadzás (bukrosodás) fogékony az
üszög tanyájául szolgálni. (Tanuságául a fennti állitásnak, a mult évi száraz ősz után, a kora tavaszszal indult sarjadzás, az idén nagy részben üszög
volt.) A vetőmagra, mint legfontosabb és veszélyesebb üszögspora küzvetítőre főligyelm '-t kell a gazdának fordítani és szabályul tartani : legyen a vetőmag tökéletesen érett, jól kifejlett, egészséges,
ép és száraz, menten üszög, doh, vagy más kezelési hibától, továbbá ajánlatos vetőmagunkat idő
szakonként változtatni, mely esetben az mindig hidegebb és gyengébb talajú vidékről hoza^sék. A
vetőmag fenti tulajdonainak elérését célzó teendők, minden gazda előtt iiineretesek lévén mellőzzük azok előadását, s még csak az üszög óvszeréül használt csávázásról emlékezünk meg.
Tudva azt, hogy csávázni vagy is pácolni anynyit jelent, mint a vetőmagot egy oly oldattal
megáztatni, mely oldat bizonyos méreganyagot
vagy is oly szert tartalmaz, mely szer a létező
üszögsporákat és hibás magszemekot életképtelenné teszi, megöli: a gazda tetszésétől függ a
számos pácanyágok közül — melyeket a földmivelési minisztérium, gazdasági és politikai lapok
nagy számmal ajánlottak — egyet kiválasztani és
vetőmagján azzal a pácoláá műtétet végrehajtani.
S most mielőtt tán kelletinél már is hosszabban tárgyalt közlésemet befejezném, jó szívvel és
melegen ajánlok a t. gazdatársaknak egy kipró
bált és teljesen hatékonynak bizonyult pácolási
módot, mely a következő : 10 liter, gyenge meleg
vizben i klg. kékkő és i klg. konyhasó oldatik
fel. s az igy nyert oldatt:il (10" „ tólil) 5. hectoliter
buza pácoltatik meg és pedig — előveszünk egy
nagy teknőt s abba 1 licl. búzát töltünk, melyre
az oldatból 2 litei t locsolunk, az igy meglocsolt
búzát lapát, vagy helyesebben kézz-1 addig kavarjuk és dörzsöljük, mig nem minden buzaszem mognyirkult, mit elérve, már pácolt búzánk zsákba
szedetik s 12, helyesebben 24 órái zsákban maradás után ugy kézzel, mint géppel vethető. A pácolt buza hosszasabb ideig eláll romlás nélkül, azt
azonban állati eledül használni nem tanácsos.
l'elhő (»yö:-fjv,
gazdatiszt.

Kimutatás

a székely hází ipart és ipari oktatást terjesztő egyesületnek Ktesülésn óta történt "bevételei, kiadásai
es jelenlegi vagyoni állásáról.
I. B e v é t e l e k .
1) Zimmermann János szászországi
kereskededelmi tanácsos alapítványa (12600 márka á 60 kr) . .
7328 frt — kr.
2) A m. kir. földmivelési, ipar- és
keresk. minisztérium segélye '
1000 „ —
3) A m. kir. nmlt. vallás és közokt.
minisztérium segélye . . . .
1000 „ —
4) A székely művelődési egyesület
segélye
\ . .
100 „ — „
5) A. brassói iparkamara segélye
50 „ — „
6) A kibocsátott gyiijtőivekeni aláírásokból
2721 „ 10 „
7) Takarékpénztárba tett összegek
kamataiból
g-j 0
40
8) Eladott lenmag árából . . .
200 „
^
Összesen 13320 frt 50 kr.

II. K i a d á s o k .
1) A sepsi-izentgyörgyi szövészeti
** Hyiuen. Báró Szentkereszty Béla, árkosi
tanműhely berendezése és fentartása
3093 frt 55 kr. birtokos, a napokban jegyezte el Florescu, bukuresti
tábornok müveit és szép leányát Mariét. A
2) A kézdi-vásárhelyi müfaragászati
báró tegnapelőtt utazott el Bukurestbe a házassági
tanműhely óerendezése és fentartása
2048 , 03 , előkészületeket megtenni. A menyegző hihetőleg
3) Lenkikészitő gépre
. . . .
845 „ 40 „ még az ősz végén meg fog tartatni.
— Az „Egyetértés" azt újságolja, hogy Tisza
4) Lenbeváltásra
575 „ 95 „
5) Lenmagra
1282 „ 37 „ Kálmán miniszterelnök Ostendéből hozott gyönyörű
tengeri kagyló-gyűjteményét a sepsi-szentgyörgy i
6) Irodai kellékekre, nyomtatvány,
posta, távírda és bélyegekre .
200 „ 48 „ népiskolának ajándékozta. Nagy jocositással beszéli,
7) A vándortunitás költségei . .
95 „ 81 „ hogy egy szemtanú előadása szerint „a g ó b é k a
soha nem látott csudát megbámulták s külön szek8) Utazásokra s más vegyes költségekre
280 „ 20 , rényt készíttettek a gyűjtemény számára, melyet
Összesen 8421 frt 99 kr. egy külön teremben helyeztek el." Ila az „Egyetértés" minden híreit ilyen megbízható forrásból
Tehát leütve a bevételből . 13329 frt 50 kr- veszi, akkor csak gratulálhatunk ő jólértesültségéból a kiadást
S421 „ 99 „ nek. — Tény az, hogy városunk egy ily becses
marad készpénz
4907 frt 51 kr. ajándékot nagy örömmel fogadna, de az is tény,
hogy még nem részesültünk azon szerencsében, miIII. V a g y o n i á l l á s .
szerint azzal megkináltattunk volna. A „ g ó b é k "
1) Készpénzben
4907 frt 51 kr. tehát nem volt mit megbámuljanak csak az „EÍ. "
2) 109.55 métermázsa meglevő lenhízott kacsáján csudálkoznak ma is.
nek értéke
575 „ 95 „
— Első közlemény a sepsi szentgyörgyi nők
3) 7140 liter meglevő lenmagnak
értéke . _ . . . . . _ . . . .
1282 „ 57 „ segélygyüjtő bizottságához a Boszniában megsebesültek
javára történt adakozásokról: Vásárhelyi
4) A sepsi-szentgyörgyi szövészeti
tanműhely felszerelésének értéke 2293 „ — „ S.-né gyüjtőivén Gyárfás Samu, Benke Andrásné,
Jancsó Albertné, Csalah és neje 2 — 2 frt. Molnár
5) A kézdi-vásárhelyi müfaragászati
tanműhely felszerelésének értéke 700 „ — r Sámuel, Kovács Bálint, Kosztyán Győző, Betegh
6) A lenkikészitő gép értéke . .
845 „ 40 „ Bálint, Fogolyán Lukács, Bartha Béni, Cíinádi Lajos, Váncsa György, Barabás Emília, Kupfer.sticli
7) Az aláirt alapítványok kamataiJózsef, Csutak Péterné, Molnár Sámuelné, Pál Istból, pártfogó tagsági és rész vényvánné, Nagy Elek, Szabó Istvánné, Wissiák Maldijakból esedékessé vált hátrávina, Bogdán Flóriánné, Szilágyi György, Blaskó
lékok
2063 „ 50
Összesen 12667 * r t 93 kr. Lajos, Nagy Tamásné, Huszka Gizella, Dévai JáEhez számítva az anyagokban fek, nos, Szász Károly, Rasztavieckyné Száva Kata,
Nagy Károlyné, Görög István, Császár Józsefné,
vő forgó tőkét . . . . . .
8oo frt — kr Demeter Róza, Lengyel Jánosné (Császár Kata),
összes vagyon (nem véve tekintetbe
Schwarz Erigyesné, Müller Emília 1 — 1 frt Antal
az alapítványi összegeket, melyeZsigmondné 1 frt 50 kr. Kiss Ödön, Kőrősi Miket az aláírók csak kamatozni,
hályné, Fülöp János, Dézsi Ferenc, Diószegi Káde fizetni nem kötelesek,)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ rolyné, Tőrös Mózes, özv. Vizy Istvánné, Kovács
teszen
13 ló7 frt 93 kr Gábor, Sequens Mari, óváriné Gyárfás Anna, Bikfalvi Ferencné 50—50 kr. János Dávidné 30, Kuti
István 25, Platsintár Lukács, Hary Géza, Kajcsa
L E G Ú J A B B .
Ferencné 20—20, Császár Istvánné 10 kr Összeg:
A népgyűlés megtartatott Budapesten. BHÍ 47 forint 45 kr.
nem történt. A keresztényeknek vasárnapjok, a
— A helybeli kereskedő ifjúság szept. 21-én
zsidóknak pedig nagy ünnepjök lévén, s a lövölde kedélyes táncvigalniat rendezett a sebesültek jaa városliget felé is útba esvén, a tódulás nagy vára. A bál nem valami nagy közönséget tudót
volt. A kijelölt szónokok beszéltek, de hatást csak összehozni, hanem a táncoló párok annál kényelmet
az keltett, a ki válogatott gorombaságokat tudott sebben mulathattak. — Nem fürkésszük ezúttal a
mondani. A resolutiót elfogadták, ugy a mint elé- részvétlenség okát s egyszerűen konstatáljuk, hogy
bök tálaltatott. A legnagyobb szerencse az, hogy az összes bevétel 85 frt volt, ebből a 69 frt 74 kr.
Simonyi Ernő kibeszélhette magát egy kicsit, s kiadást leszámítva, tiszta jövedelem maradt 18 frt
nem ártana, ha a klubbok és népkörök minél több 26 kr. Felülfizetcek: Méltóságos Potsa József
ször meghívnák őt az országgyűlés egybegyültéig. főispán ur 4 frt. Császár Bálint polgármester
Ennek aztán talán kevesebb jutna Simonyi ur bő- ur, Hary Gyula 2 - 2 frt. Fencel János m. kir. posbeszédüségéből. No meg azt is megértük, hogy takezelő, Benkő Elekné, Kovács Lajos, Gidófalvi
Eötvös Károly szerepel a fővárosban, mint szélső- Pálné, Sebestyén Sándorné, Pünkösti Lajos, Csubal i agitator.
tak Péter, Csut-.k Péterné, Séra/ Tamásné, FogoIlyen csődületet, mint a mai volt, veres plakát" lyán Lukács 1 —1 frt. A 18 frt. 26 kr. jövedelem t.
tal még hűhóval mindig 1 het össehozni, kivált ha Bogdán Andrásné uraszonynak átadatott s gyűjtőscandalumra is van kilátás, de hogy ez a fővárosi ivére íratott. (Tárgyhalmaz miatt késett.)
polgárság közérzületének kifejezése lett volna, azt
— Kézdi-Vásírhelytt folyó hó 21-én műkedtagadjuk a vezérek egyéniségénél ugy, mint társadalmi és politikai állásán U fogva, de tagadjuk velők által a Boszniában megsebesült katonák ittazok után is, a miket a hely szinén látni és hallani hon maradt gyámoltalan családjainak felsegélyezésére színi-, dal-, felolvasási és szavalati estély
lehetett.
tartatván, a következők voltak szívesek a rendes
Bécs, szept. 29. Jovanovici altábornagy jelen- bementi dijon kivül felülfizetni : Molnár Józsiás 2
ti, a Trebinycsica hidjától szept. 28-ról, este 8. forint, Ludwig Sembratovitz 1 frt 20 kr, Kakucsi
órakor :
Ádám, Türk Károly 1 —1 frt. Wellenreiter János,
Klobukot a Hercegovinái fölkelők végső me- Tóth Géza 60—60 kr. Bándi István 50 kr, Turóci
nedékhelyét, 5 napig tartó erős bombáztatás és László 40 kr, Csiszár Dénes, egy valaki, Fejér János, N N 20 20 kr, X X 5 krt. — Fogadják a
kétségbeesett védelem után ma d. e. megszállot- nemeskeblü adakozók az árvák és gyámoltalan csaták csapatjaink, és rögtön inegkezdntték e szikla" ládok nevében a közvélemény elismerését és kövár lerombolását. Két ágyú, igen sok munitioj szönetét. Az előadás összes bevétele 107 frt 6 kr,
kiadás 40 frt 6 kr, tiszta jövedelem, mely rendelsok puska esett zsákmányul.
tetési helyére már el is küldetett, 67 frt. G y ö n Az ostrom a következőképem folyt le : A ke- g y ö s i I s t v á n .
gyetlenségeikről hires korjenicei tölkelők megsza— A k.-vásárhelyi „közművelődési egyesület"
porodva a Stolác mellett szétugrasztott fölkelőkkel a hadosztálynak Trebinye felé való nyomulás- folyó év október havában a miskolci és egri szerencsétlenek
javára előadást készül tartani, ugy a
kor szept. 18 án Jassen mellett lesbe állottak; csapatjaink azonban észrevették és ágyutüzeléssel Boszniában megsebesült harcosaink segélyezésére
szétkergették őket, Ekkor a járhatlan vidékekre is valószínűleg egy előadást fog rendezni. Valóban
vonultak vissza és Klobuk sziklavárat is megszá- örvendetes jelenség a „közművelődési egyesület"
lották. A hadosztály közeledésekor lődözte Gran- ébredése, mely oly régóta szünetel és oly szép
csarevót a fölkelők fészkét, és ekkor Klobuk hely- tettekre van hivatva.
őrségén kivül mindenki Montenegróba menekült,
— Egert ismét rizreszedelem érto mult hó
A helyőrség egészen miig nag bravourral állotta 28-án. A város tetemes károkat szenvedett. A viz
ki az ostromot és csak ma zeggel tűzte ki a fehér mindjárt délután kiáradt — s mindig magasabbra
zászlót. A helyőrség nagy veszteségeket szenve- emelkedvén, a rémült lakosságot futásra kényszedett. A mi veszteségeink ; a belga király ezredből ritette. Délután 4 órakor a magasabban fekvő réWagner főhadnagy és Weinberger hadnagy eles- szeken kivül már az egész város viz alatt volt. A
tek, két tiszt könnyen megsebesült, egy közvitéz kereskedők ismét nagy károkat szenvedtek, mintelesett, négy megsebesült. A csapatok magatar- hogy minden bolt, földszinti helyiség és pince el
tása példás, hangulata kitűnő. A dandárnokok, van öntve. Este 8 óra tájban a vész enyhülni kezparancsnokok, a táborkar, a szolgálajtevó tisztek dett, de több épület omladozófélben volt. A vészés az intendatura vetélykedtek kötelességeik di- bizottság táviratilag fölkérte a tóvárosi tanácsot,
cséretes teljesítésében. Nagy vezérőrnagyot a mel- hogy Egerbe haladéktalanul egy gőzszivattyut küldléje beosztott Mollinary hadnagyot, Slamecka őr- jön. A tanács elhatáfozta rögtön eleget tenni e felnagyot, Dessovics táborkari századost, Kom tüzér- hívásnak s Krause Valdemár tuzfelügyelő urat inímagyot, Capp százados ütegparancsnokot már dítani útnak a kért szivattyúval. Mivel pedig a
most fölemlítem, mint a kik kiválóan kitűntek.
magyar államvasút a mult alkalommal 190 forimot
Az expeditio kezdete óta, nevezetesen pedig fizettetett magának a gőzszivattyu oda- és visszaszállításáért,
azon kérelemmel fordult a tanács a
Klobuk ostroma alatt rendkivül kedvezőtlen volt
nevezett vasút igazgatóságához, hogy tekintve az
az időjárás ; ma van az első szép nap.
emberbaráti célt, a szállítást díjtalanul eszközöltetni
szíveskedjék.

— Nők számára távírdakezelői tanfolyamok
fognak folyó év októberhó első felében a távírdaigazgatóságok székhelyein megnyittatni és 6 8
hétig tartani. A felvételi határidő folyó év október
5-én jár le. Az illető igazgatóságoknál felvételért
folyamodhatnak i8—30 éves nők, a kik valamely
magasabb leányiskolát jó sikerrel végeztek, feddlietlen crkölcsüek, ép egészségesek, a magyar és német nyelvet tökéletesen birják. Közelebbi felvilágosi
tás a hivatalos lapban egyidejűleg megjelent hirdetésben foglaltatik esetleg" az illető igazgatóságoktól
kérhető.
— „A ntaglaji hős fiuk vezére" cim alatt a
„V. Ujs." cikket közöl és melegen emlékszik meg
a vitéz P a c o n a István huszárszázadosról, kinek
arcképét is közli. Pacona István jelenleg 38—40
évc-s, magas, sugár, kiváló szép férfi. Rácalmáson
született, Fehérmegyében, hol atyja Paczona Elek
föidbirt.okos volt. A Paczona-család egyike a legderekabb köznemes családoknak. Paczona Istvánnak még két fivére van Fehérmegyében. István a
bécsújhelyi katonai intézetben tanult; onnin került a hadsereghez, hol igen kedvelték mindenütt.
Szigorú és a vakmerőségig bátor katona, de vidám, nyájas ember és jó cimbora. Neki jutott a
sors, hogy az első ütközetet e hadjáratban megvívja, de már előbb is magára vonta a figyelmet,
inert a bosnyák határra vonulás napján ő volt az,
ki többedmagával a Száván átúsztatott és a hidon
vonuló csapatokat megelőzve, Bosznia földére lépett s kitűzte ott a magyar monarchia zászlaját.

Br. Szentkereszty Ircne gyűjtése.
Egyszersmindenkorra adakoztak : Gr. Teleky
Elize 3 frt. Mélt. Sándor Lászlóné 2 frt. Br. Splényi Antal 5 frt. .
A kézdi-vásárhelyi jótékony „nő-egylet" 50
frt alap.
Turócy Adolf gyűjtése Pesten.
Egyszersmindenkorra adakoztak : Bedő Albert
5 frt, Ackershausen i frt, Rokai Imre 1 frt. Turócy Adolf 5 frt. Összesen 12 frt.
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A hidvégi községi iskolánál egy rendes tanitói állomás üresedésbe jővén, ennek betöltésére
pályázat hirdettetik.
Évi fizetés : 300 frt. tisztességes lakás-, kertilletménynyel és 2 öl száraz tűzi fa.
Fölhivatnak e pályázók f. év okt. hó 10-ig
annál is inkább]joklevéllel ellátott folyamodványokat alólirt isk. széki elnökhöz benyújtani, mivel a
Gróf Wass Otlilia ivén Kolozsvárit.
későbben érkezők figyelmen kivül hagyatnak.
Gróf Wass Ottilia 5 frt, gróf Karacsay CleHidvég, 1878. szept. 25-én.
mence 1 forint, gróf Kornis Berta 1 frt, grófKún
Kónya Miklós,
Irma 5 frt, báró Jósika Kálmánné 3 frt. összesen
1 —3
isk. széki elnök.
15 forint.
Ugy a buzgó gyűjtők, mint szives adakozók,
fogadják az alakuló intézet nevében kifejezett há
lás köszönetünket.
Zágon, 1878. szept. 21 én
A haralyi községi tanitói állomás megüresedNagy Giibo--,
Kovács István,
vén, arra ezennel pályázat hirdettetik.
id. igazgató.
id. jegyző.
Tanitói fizetés; 300 frt az államtól, az iskolateremmel együtt öt szobából álló tisztességes lakás,
P I A C I
Á R A K
2 öl tűzi fa a községtől, egy hold veteményes és
gyümölcsös
S.-Szt.Ezen állomásra pályázótól meg kívántatik,
Brassó,
György
hogy az 1868-ik évi X X X V I I I . t. cz. értelmében
sept. 3° i'sept. 27. tanitói oklevéllel biijon, valamint igazolandó eddigi
tanitói pályáján való sikeres működése és a mafrt. 1 kkr.
1 frt
gyar nyelvben tökéletes való jártassága is.
1
0
óo
I
legszebb
.
.
6
I50
— A haldokló esküvője. Egy bécsi lap irja:
A kellőképpen felszerelt, sajátkezüleg irt foBuza (tiszta) !• közepes . .
0 —
6 A 8-ik gyalogsorezred tartalékos tizedese Loquenz
lyamodványok f. év sept. 30-ig a haralyi községi
1 gyöngébb .
5
50 í 5
Lipót éveken át szerelmi viszonyban volt Müller
iskolaszék elnökségéhez beterjesztendők.
—
—
Buza (vegyes)
4 50
Anna varrónővel, mely nem maradt következmény
Haraly, 1878. september 18-án.
legszebb
4 40 i 4 20
nélkül. Loquenz, ki igen szerette a leányt, mindent
R
Finta Antal,
vozs
közepes
3
Ó
O
4
elkövetett, hogy őt törvényes nejévé tegye, de a
2—
iskolaszéki elnök.
1
legszebb
3 t>o
leány szülői ellenezték, mert állását nem találták
4 —
—
elégségesnek arra, hogy abból egy nőt tisztességepa
közepes
1 3 40
legszebb
2 —
20
sen eltarthasson. Most egyszerre a tizedest behívZab
—
—
ták. Már Maglajnál találta őt mellben az ellenség
közepes
2 10
—
golyója és az orvosok halálosnak mondták a sebet.
Törökbuza
4
80
5
—
A főméltóságu m. k. belügyminisztériumnak
6
Loquenz levélben értesité kedvesét sebe felől, mire
80
—
—
ez azonnal Broodba sietett. A haldoklónak és MülBorsó
10 f, hó 13-án 36,924. szí a. beadott engedélye foly7
—
—
ler Annának kérésére egy katholikus lelkész a haLencse
7
40 tán az alólirt szolgabírói járásban rennszeresitett
lálos ágyon megesketé őket. Alig egy óra múlva
Fuszulyka
— —
80 két körorvosi állomásra ezennel pályázat hirdette5
tik u. m :
aztán a sebesült neje karjai közt hunyt el.
—
—
9
.Lenmag
80
I. A Nagy- és Kisborosnyó, Feldoboly, LécBurgunya
1 2.5
1 Oo
— A négy Icgszobb. A „Hölgyek Lapja" pá—
Marhahús
3<>
40 falva, Várhegy, Bita, Réty, Magyarós, Komolló,
risi tudósítója irja, hogy a világkiállítási női szép—
48
48 Egerpatak, Szacsva, Bodzaforduló és Szitabodza
ségek albumába, melybe Magyarországból a szép
—
Juhhus .
26 —
28 községekből 93S2 lélek számmal alakított közegésznők arcképeit Pulszky Ferenc küldé be. a jury
Faggyú friss
! — I30 — 32 ségügyi körbe, évi 800 frt. fizetéssel Ezen csoport
ítélete alapján négy arckép vétetett be, ezek :
főhelye Nagyborosnyó nagyközség (hol egyúttal
Andrássy Ilona grófnő, a külügyminiszter leánya K-téií- és vá'tó árlolyam a bécsi cs. kir. nyilváuos gyógyszertár is van) tekintélyes vásáros hely, néPejacsevich Ilka grófnő, Inkey Naudine és Bartho
pes vidék központja, s orvostudorral biró városoktőzsdén október 1. ji
deiszky Matild kisasszonyok.
tól távol fekszik. Ezen állomás csak is orvostu
Magyar'
aranyjáradék
84.—
dóri oklevéllel biró pályázóval tölthető be.
— Harminc csók cuy pár topán káért. A na"
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
pókban a n.-szebeni rendőrségnél egy pincér előII. Az Uzon, S.-Szt.-Iván Laborfalva, Lisznyó
U l , 2 - ~
»
» .
n
adta, hogy egy leánynak 30 csókért egy pár uj toBikfalva, Dobolló, Márkos, Nyén, Bodola és Bod.'
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
74 25 zavám községekből 10.964 lélek számmal alakított
pánkát vett. A topánkát a leány elfogadta, de a
„
„
„
1876. évi államkötv. .
64 71 közegészségügyi körbe 300 frt. évi fizetés s 50 fr t 30 csókot nem akarja megadni, azért kéri a leányt
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
90 50 lakbérrel; főhely Uzon v hfisonlólag vásáros helység,
a topánka visszaadására szorítani. A rendőrség,
„
földtehermentesitési kötvény
. . 77.50
delicat ügyben a határozat hozatalt nehéznek tartA kellőleg felszerelt pályázatok jövő októl)
Temesvári
„
„
. .
74.75 hó 31-éig ezen szolgabírósághoz küldendők.
ván, panaszlót más forumhoz utasította.
Erdélyi
„
„
. .
73.20
— Jiiért késett mult héten a Kapus-Szeben Szölödézinaváltsági
A Háromszékmegyei sepsii felső járási szo'„
. .
84.—
közötti vonat 50 percet ? Báró Ringelsheim altá- Osztrák egys.-államadósság papirban
. .
82.50 gabiróság.
bornagy M.-Vásárhelyről Szeben felé menve, KoUzon (p. állomás) 1878. szept. 26-án.
„
„
„
ezüstben
. .
61.10
csárdon egy első osztályú kocsiba ült be — az
„ aranyjáradék
62.80
altábornagy maga lévén, a lámpát és ablakokat
Tompa Miklós,
719.50
jól elfüggönyözte és kényelmesen elhelyezte ma- 1860. államsorsjegy
szolgabiró112.20 x —
gát nyugalomra. A vonat Tövisre szerencsésen meg- Osztrák nemzeti bankrészvény
„
hitelintézeti
796.—
érkezvén, ott uj vonatvezető vette át a vonatot. Az
Magyar
hitelbank
232.30
altábornagy kocsija a legutolsó és sötét is volt, —
209.—
a vonatvezető tehát e kocsit szépen üres kocsi Ezüst
5 50
gyanánt Tövisen hagyta. A vonat elindul, és már Cs. kir. arany
5|I„
•Scherg Károlyné Tikosi Máriánál tiz literenNapoleond'or
9.33
Balázsfalvához közel megy, midőn az altábornagy
Német
birodalmi
márka
57
6° ként háztól elhordva 28, 30, 35 és 40 kr.
Tövisen felébredt, kinéz az ablakon, látja az álloAzonkívül finom
11645
mást, de észreveszi a nagy csendet, később látja, London
hogy maga van az egész pályaudvarban. Nem akaFelelős szerkesztő: Múlik József.
runk hosszasak lenni, — irja az „Erd. Ellenőr", a
buteliában 50 kron, nagyban hordóslag jutányodolog vége az lett, hogy a tábornagy egy külön
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
sabb árban mindig kapható.
vonattal azonnal K.-Kapusra indult, s midőn oda
ért, tudták meg a vasúti utazók az 50 perc késeErről a t. c. közönséget tisztelettel tudatja :
delem okát.
2 3
Sclierg K á r o l y .
Lakáya: BENKÖ ELEK-féle ház, a Csutak
— A „tanár" ur. Körmöcs Gergely kecsketestvérek kereskedése felett -Sepsi .Szentgyörgyön.
méti születésű egyén, ki Fehérmegye Vál mezővárosában végrehajtó volt, de onnan a felek pénzéH
é
v
i
z
é
n
(Nagy-Küküllómcgye,
a
vasúttól
vel megszökött, aztán falusi jegyő lett, később pe
dig Pestmegye székházában a telekkönyvnél az 1 órányira) 700 hold b ü k k ós 150 liold c s e r e ,
időn az oda bejött falusiaktól éldegélt, a főváros- — D a t h (N.-Küküllőmegye, 2 órányira a vasúttól:
ban több helyen adósságot csinálván, szintén me- 700 liold b ii k k- és 100 hold c s e r e-m a k k o 1 á s
nekülni kényszerült, útját Erdélybe, Brassónak eladó.
vette, a hol azután magát „tanár u -nak adván ki,
Értekezhetni Sepsi-Szentgyörgyün gróf K á 1Brassóban Ludvig Ferenc vendéglőjébe szált. De n o k y I m r é n é l .
u. m. régi fegyvereket, kardokat, tőezen vendéglőből is, a nélkül, hogy adósságait kiröket, különféle hímzett szöveteket,
fizette volna, minden holmija hátrahagyásával aug.
régi edényeket, mindenféle nemzet réz,
2-án eltávozott és oda mostanáig sem jött vissza.
ezüst vagy arany pénzeit, érmeket,
A brassói alispán kértére tehát a belügyminisztéáltalában mindennemű becses tárgyarium most országszerte körözteti a „tanár" urat.
Alattirt községi elöljáróság által közhírré tékat, melyek egy régiségtár berendezétetik, miszerint A.ldoboly községe a vámoshidnál
séhez szükségesek, alulirt Igen előnyös
lévő korcsomának és vámszedő háznak használt
Arukon bevásárol.
épület kijavítani és egy sütő házat épiteni hatá4 ik k ö z l e m é n y
Erre nézve szerencsés voltam Károly
rozta, melynek árlejtésen való kiadása 678 frt. 48 kr.a br Szentkereszty Stephánie kezdeményezése kezdve a község házánál f. év okt. 6 án d. u. 2.
ö lensége, Románia fejedelmétől is
folytán Kézdi-Vásárhelyt létesítendő közkórház órakor fog eszközöltetni, a hová szólni szándémegbízást nyerni.
kozók a kikiáltási árnak 10 |,-ait előre letemi' kö
J . A. itijsiior.
javára tett szives adakozásodról
telesek. Egyéb foltételek a község házánU barmiBrassó, nagyuteza.
B Szentkereszty Stephánie gyűjtésének folytatása. kor a1: ár-erezés napjá'g megtekinthetők.
Egyszersmindenkorra adakoztak : Nagy Péter
Aldoboly, 1878. szept- 26-án.
püspök '5, N. 5 frt. Tornallyai Zoltán 5 frt. Nagy
Pl ugor János,
Dániel 2 frt. Acél Péter aradmegyei főispán megyéjéből 2 frt 20 kr. Összeg 19 frt 20 kr.
I—2
biró.
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!! Bogácsi es többféle ó-borok!!
Tisza-bor

Tudósítás.
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