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Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseike 
megújítani,  miután,  felesleges  példányokat  nem nyo-
maltathatunk.  ^M 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

Az okkupáezió költségei. 
(—) Mióta a miniszterválság megindult; 

mióta a válságot előidéző indokok kisebb-
nagyobb elfogadhatósággal  szellőztetve vannak : 
általános nézet gyanánt van elfogadva,  hogy a 
magyar felelős  minisztérium lemondását az ok-
kupaczio költségei feletti  vitás kérdések idffz-
ték elő. 

Igen nagy mamelukság kellene ahoz, ha 
az állitnók, hogy Bosznia okkupaczioja a nem-
zet általános ohajiásának kifolyása  volt. A nem-
zetnek egy része — helyes vagy helytelen 
érvekkel támogatva nézetét — ellenezte az ok-
kupacziot, s igy természetesen a 6o milliós 
kölcsönbe sem nyugodott bele. Megtörtént az 
európai kongressus határozata folytán  az okku-
paczio. A berlini szerződés 25-ik pontja meg-
szabá kötelességeinket: meg kellett szállanunk 
a tartományt. S minthogy részben Európa, 
ríszben Osztrák-Magyarország sarkolatos ér-
dekei parancsolták ezt: a megszállás sem nem 
Ausztria joga, sem nem Magyarország köteles-
sége. Egyiknek épen u g y joga van ahoz, 

Ekkor szükségkép Bosznia tiszta jövedelme 
Magyarország külön budgetjének állandó rovat-
jává lesz. A magyar pénzügyminiszter fogja  be-
venni a jövedelmeket.' 

Ha egyéb nem, a kincstári birtokok, me-
lyek a tartomány terjedelméhez képest sehol 
a föld  kerekségén nem oly óriásiak, mint 
Boszniában, a jövedelemről kezeskednek. 

Ilyen körülmények, ilyen viszony között 
Lajthán innen és tul egyes pénzügyminiszter 
szabad akarata szerint lemondhat és senkinek 
sincs joga az egyéni indokokat nagyon kutatni 
és hibáztatni; de a két törvényhozás nem te 
heti azt, hogy egy, a belső' bajoknál sokkal 
kisebb baj miatt lemondjon, 

Egy 36 millióból álló monarchiához hozzá 
adunk (a mohamedánok leszámításával) vagy 
600 000 uj lakost. Ha ez mind pánszláv volna 
is, (a mitől a jámbor bosnyák rája távol van), 
esik a monarchia minden eddigi 60 lakosára 1 
szál bosnyák. S ezen veszélyes (?) elem nem 
veszélyesebb-e, ha gazdátlanul, ellenőrzésünk 
nélkül működhetik ? 

Nagyon megijedt politika az, mely ezek-
ben a bosnyákokban oly veszedelmes ellenfe-
let lát, hogy miattuk otthon akar mindent ki-

sarkábol. 

mint a milyen k ö t e l e s s é g s z e r ű az r; 
né2ve. A megszállás ténye tehát^özös teher 
közös jog, a mennyiben jogélvezetről van szó 

Önkényt következik, hogy a költségei 
hordozásának is közösen kell történnie, elte 
kintve minden k ü l ö n é r d e k e k t ő l . 

1 A terhek, illetőleg költség arányositásá 
megszabja a k v ó t a-t ö r v é n y . 

A kvóta-törvény szerint, annak aránya 
után kell viselnünk a megszállás e d-d i g i é: 
e z u t á n i költségeit is. 

Erre nézve érdekesen ir egyik publicistánk 
Bosznia — úgymond — elébb utóbb múl-

hatatlanul, ha csak mint kolonia is, a mi egye-
dül helyes forma  — a monarchiához csatolta-
tik s kapcsolata az ozmán birodalommal meg-
szakad : szükséges, hogy vagy Ausztriához, 
vagy a magyar koronához tartozzék. Minthogy 
pedig képtelenség lenne Ausztriához tartoznia 
fekvésénél  fogva,  — mulhatlanul s a koroná-
zási eskü értelmében is, a magyar koronához 
kell ennek tartoznia-

Ekkor már egy pacifikált  tartomány lesz 
az, melynek szervezetét olyanná kell tenni, hogy 
költségeit bőven fedezze  ama terület jövedelme. 
Mi korántsem nehéz, miután nem csak a bá-
nyák és roppant terjedelmű erdők a kincstá-
réi, hanem az ország területeinek mintegy har-
madát tevő úgynevezett v a k f o k  is (holt 
kéz birtokok), melyeknek szekularizálását már 
a szultán kormánya is kimondta. A szultánnal 
kötendő konvencióban, meglehet, ezen holt kézi, 
mohamedán vallásos alapítványok jövedelmének 
egy része le lesz kötve. De a mi fennmarad, 
az mindig igen tetemes kincstári birtok. El volt 
mondva, hogy Boszniának katonai szervezete 
(milici*) a legolcsóbb, s polgári szervezete még 
sokkal olcsóbb lenne. Ez a viszonyokhoz leg-
illőbb rendezkedés. 

Az anyaországnak nem szabad költségbe 
vernie magát miatta. 

Sőt úikább mulhatatlan, hogy a tartomány 
jövedelmei oly fölösleget  adjanak, melyek éven-
kint fedezni  fogják  az okkupáció költségeinek 
kamatjait. 

* A hivatalos lap 6-ki száma a következő leg 
felsőbb  kir. elhatározásokat közli: 

Kedves Széli! 
Midőn önnek magyar országos pénzügyi mi-

niszteri állásától való lemondását, buzgó és hü. 
szolgálatainak elismerése mellett ezennel elfogadom, 
egyúttal felhivom  önt, hogy e tárca ügyeit más-
nemű elhatározásomig ideiglenesen még tovább 
vezesse. 

Kelt Bécsben, 1878. okt. 3-án. 
F e r e n c z J ó z s e f ,  s. k. 

T i s z a K á l m á n s. k. 
Ő császári és apostoli kir. felsége,  f.  évi okt. 

hó 4-én kelt legfelsőbb  elhatározásával, a magyar 
összes minisztérium hivatali lemondását, buzgó és 
hü szolgálatainak elismerése mellett legkegyelm^ 
sebben elfogadni,  egyszersmind azonban meghagy* 
ni méltóztatott, hogy az egyes miniszterek, utódaik 
kinevezéseig, eddigi hivatalos működésűket foly-
tassák. 

r £ Á> M,  £ ! á . 

A ínész, tiuarcz és agyag geologiai és tech-
nikai jelentősége. 

(felolvastatott  Sepsi Szentgyörgyün a háromszékmegye tanitótes-
tfiletnek  mult évi közgyűléséi) 

(Vége.) 

Az agyag, mint dyalitikus kőzet egy víztar-
talmú aluminium-silakat. Definitioia.  igen nehéz. 

Származott földpátdus  kőzet* elmálása által. 
Száraz állapotjában földes,  szétdörzsölhető, nyelv-
hez tapadó; nedves állapotban plasticus tömeg. 
Szine fehér,  barna, sárga, sárgászöld, kékesbarna. 

Alkatrészei : mész, magnesia és vaskarbona-
tok. Esetléges alkatrészei: vaskovand és gypsz, 
mint concretiok sphárosiderit, gyepvaskő és mész-
in ár ga, nem ritkán szerves maradványok. 

Az agyagból a ránehezülő kőzetek következ-
tében idők hosszú sotí í át egy szilárd kőnemü és 
palás tömeg képződik^erpalaagyag. A legtisztább 
agyag a porcellán a v a g y k a o l i n , mely 
nem tartalmaz vasatjés egyébb elegyrészeket. Az 
agyag fajok  közt, nWI'yeknek részletes ismertetése 
igen sok időt venne igénybe, mindenesetre egyik 
legnevezetesebb és közgazdasági szempontból ls a 
legérdekesebb : a l ő s z . 

A lősz sárgás szürke, vagy piszkos sárga, 
porhanyós, az ujjunkkal szétdörzsölhető kőzet, 
mely finom  pd^eihu"s|$Q,ekböl áll- E finomszerü 
pornak '|,-qi^rlsze <â yag,- l|a-od része szénsavas 
mész mely oSnil f§gva,  ha savval megcsöppentjük 
mindig pezsegrek-öd része c s i l l á i n d u s ko-
^ghomok. Tehát éppen az előa.clásom tárgyául ki-
tűzött három ásványból áll. Mint esetleges alkat-
részek a löszben előfordulnak  mésr : matrnesia tim-

föld  és vasoxyd, mely utóbbitól a sárgás szint köl-
csönzi. Kültulajdonságaira nézve a tiszta agyagtól 
abban különbözik, hogy tapintata érdes és sovány 
dörzsölve homályos, mig a tiszta agyag fénylő,  a 
lősz csak alig tapad a nyelvhez. Rétegességet csak 
akkor mutat, ha durvább homokkal telittetett< Jár-
ványai szerves és szervetlen eredetűek ; szervetle-
nek a szeszélyes alakú márga gumók, melyek mo-
gyoró- és emberfő  nagyság közt változnak. Ily 
gumók képződése szemünk láttára történik, oly 
vidékeken, hol a patakok vize márgás anyagot 
hengerít tova. Szerves zárványai több, jelenben is 
élő csigafaj,  továbbá az ős elefánt,  mammuth ős 
orrszarvú, a barlangi medve, barlangi hiéna, az ős-
szarvas s házi állataink közül ló, ökör stb. csontok. 
A lősz a diluviumban, vagyis negyed-korban kép-
ződött, mely korszak állatai közül csak a szívó-
sabb jellemüek maradtak fen. 

A löszt legelőször a Rajna vidékén észlelték, 
hol e hatalmas folyam  mentét követi. Nálunk a 
Duna völgyét töltvén ki hosszan, hazánkon keresz-
tül húzódva Moldvaországon át a Feketetenger 
északi vizkörnyékébe s üdessán tul á pontusi sí-
kokig terjed. 

Gaídasági szompontból azt mondhatni, hogy 
egyike a legjobb talajoknak s mindjárt a jelenkori 
fekete  talaj után következik. Porhanyósságánál fog-
va könyen mivelhető s okszerű gazdálkodás mel-
lett nem eg}r könyen merül ki. Likacsos szervezete 
miatt eléggé vizeresztö a nélkül, hogy vizsüritő 
volna. Ez oka, hogy lőszsikokan csak igen nagy 
mélységben kaphatni vizet és a forrás  ritka. Szőlő-, 
mivelésre nézve minden földnemek  közt a lösznek 
adjuk az elsőséget. A Rajna menti hires borok, ha-
zánkban a tokaji, budai, neszmélyi, ruszti, szeg-
szárdi, világi és az erdélyi részekben is a legjele-
sebb borok, mind a löszből szívják zamatiukat. 

Az agyag, mint említettem, különböző színű s 
ha a szines anyagok belőle iszapoltatnak, adják a 
különböző szinü festékeket.  Vereses szine a vas-
tól van, zöldes az augit elmálása által (Seladonföld) 
Becsesek a tűzálló agyagok, melyek a legnagyobb 
hőfoknál  sem olvadnak meg. Gömörmegyében 
Poltáron, Biharban Réven fordul  elő ilyen tűzálló 
agyag. Ebből készítik azon tégelyeket, melyeket 
üveghutákban az üveg ömlesztésére használnak. 

Bizonyos agyagok, melyek zsíros tapintatuak, 
k á 11 ó földnek  neveztetnek. Ezeket alkalmazzák 
zsirpecsétek kivételére, azon tulajdonságuknál fog-
va, hogy a nedves zsiradékot magukba veszik. 
Nagy alkalmazása van a kálló földnek  a gyapjú 
gyárakban. Itt a gyapjút először megolajozzák, 
azután megszövik és a posztót a kállóföld  segélyé-
vel tisztítjuk meg a zsiradéktól. 

Az agyagkevés folyadékot  ad és igen sok gázt 
képes magába fölvenni,  a mi igen nevezetes tulaj-
donság főleg  az artézi kutak forrásánál. 

Az agyagnak épen ezen tulajdonsága, hogy 
képes nagy mennyiségű gázt magába fölvenni,  ve-
zetett némely vizsgálókat arra, hogy bizonyos jár-
ványos betegségeket épen az agyagos talaj jelen-
létének tudjanak fel.  így a kholera, sárgaláz né-
melyek véleménye szerint onnan származnék, hogy 
az agyag a bevett infusoriak,  moszatok és gázok 
terményeit esőzés után magából elpárologtatja. 

Pettenkoffer  vizsgálódásai szerint a gázátöm-
lés és a levegőtartalom sokkal csekélyebb »z agya-
gos, mint például a homokos talajban. Innen oly 
sírokban, melyek agyagos földben  vannak a huí-
^Jpthüzam.osabb ideig képesek ellenállni az enyé-

agyag történelmét vizsgáljuk, ugy ta. 
l|jfiuk,  hogy az a legrégibb időktől elkezdve a je. 
lerikoriy az iparban és háztartásban nagy szere, 



* Audrássy gr. Magyarországba utazását el-
halasztotta, hogy bevárja a fejedelmet,  ki okt. 6-án 
érkezett vissza Bécsbe. 

* Bittó István okt. 6-án Bécsbe utazott, hol 
nap 6 felségétől  kihallgatásban fog  részesülni. A 
mai napon Bittó Tiszánál is látogatáson volt és 
vele egy óráig értekezett. Majláth 'orsz. bíróval is 
tanácskozott Bittó. 

A. v á l s á g . 
A cabinet lemondásának elfogadását,  mint 

már jelentettük, közölte a hivatalos lap. — A 
közlés két okmányt képez Az első Széli pénzügy-
miniszter lemondásának elfogadása  azon megbízás-
sal, hogy ressortját további rendelkezésig vezesse. 
A második okmány a további miniszterek lemon-
dásának elfogadása  azon kijelentéssel, hogy tárcái-
kat utódjaik kinevezéseig vezessék. Ez utóbbi leg-
felsőbb  kézirat tegnapról van keltezve. 

Ó felsége  Szlávy Józsefen  kivül fogadta 
Majláth Györgyöt és b. Sennyey Pált. Fogadni 
fogja  még a jövő napokban Bécsben, Bittó Istvánt 
b. Simonyi Lajost s valószínűleg Ghyczy Kálmánt 
is. Ő felsége  különben a jövő hét vége felé  visz-
szatér Budapestre, de érkezésének napja még nincs 
meghatározva. 

Ez államférfiakat  Ő felsége  nem 'mind azon 
célból kéreti, hogy cabinet alakítására szólítsa fel, 
hanem, hogy meghallgassa nézeteiket a helyzetről. 

Valószínű, hogy a miniszterek a közelebbi na 
pókban felmennek  Bécsbe. 

A „Budiipester Corr." irja: Minthogy azon 
politikai egyének, kiket Ő felsége  fogadott: 
Szlávy József,  Sennyey Pál br. és Majláth György 
kijelentették mindegyik másmás indokolással, hogy 
ők nem érzik magukat képeseknek  a mai viszo-
nyok közt kormányt alakítani, a minisztérium meg-
bízatott az ügyek ideiglenes vezetésével, kivéve 
Széli Kálmánt, ki végleg visszavonul. Az uj kor-
mány kinevezéseig Madarassy Pál államtitkárhe-
lyettes vezeti a pénzügyminisztériumot, Tisza pe-
dig az aláírásokat fogja  teljesíteni, ó felsége 
este Bécsbe utazik. Azon pártférfiak  közül, kiknek 
nézeteit O felsége  még meg akarja hallgatni, szin-
tén Bécsbe utaznak ; Bittó István, Ghyczy Kálmán 
és Simonyi Lajos báró. 

A „N. Fr. Pr."-nok irják Budapestről: Azok, 
a kikkel  ő felsége  a miniszterelnök javaslatára ér-
tekezni fog,  aligha fogadják  el a cabinet megala-
kítását. Azért itt mindinkább megszilárdul az a 
hit, hogy ő felsége  elfogadja  ugyan a minisztéri-
um lemondását, de Magyarország jövő miniszterel-
nöke újra Tisza Kálmán lesz. Ezért nem kell hin-
ni, hogy a jelen válság nem komoly: nagyon is 
az. Tisza mindenesetre tovább is akart kormá-
nyozni és síkra kelni Andrássy gr. mellett, de a 
kényszerűség előtt meg kellett hajolnia. Ha meg-
marad, ez csak azon körülménynek  tulajdonitható 
hogy nem találkozik utódja. A valódi, vagy a pár-
tokat és a minisztériumot megragadó válság csak 
az országgyűlésben fog  kezdődni. 

A z o k k u p á c i ó . 
Bosznia és Hercegovina elfoglalását  és a fel-

kelés teljes leveretését hivatalosan jelenti a hadve-
zénylet. Nem bizonyult tehát illusiónak azon re-
mény, miszerint a lázadás nemcsak nem fog  kite-
lelni, hanem még a zord időjárás bekövetkeztét 

pet játszott. A neolith korból már ismerünk agyag-
edényeket. Az első edények csak egyszerűen sza-
bad kézből voltak alakítva minden' rajz nélkül. 
Kölönböző alakok idomítása, valamint a korong 
használata is későbben jött divatba és még sok-
kal későbben a máz alkalmazásba vétele. 

A mázolás művészetét először az etruszkok 
űzték. A titok azonban velők együtt elenyészett 
s csak nem régiben jöttek rá újra. Az etruszk cikk 
még a hajdankorban is nagyon értékes volt. Au-
gusztus császár idejébén az aranynyal vetélkedett 
A mórok is értettek némileg a mázolás művésze-
téhez, mert mikor 1151-ben a pisaiak elfoglalták 
Majorca szigetét, ezzel foglalkoztak. 

Hazánkban kevés értékes agyagedény ma-
radt fenn,  minthogy edények készítése nálunk csak-
nem' a jelenkorig nagyon is primitiv lábon állott, 
sőt helyenként, pl. Csíkban, a kezdeten alig va-
gyunk ma is tul valamivel. Ki komolyan megfi-
gyelte, tapasztalhatta, hogy az egyes megyékben 
is mennyire különböző fokon  áll az agyagedények 
ipari üzlete, akár az egyes tárgyak alakját, akár 
a mázolás minémüségét tekintsük. Udvarhelyszé-
ken pl. sokkal csinosabb és szebb edényeket ké-
szítenek mint nálunk Háromszéken, itt viszont 
szebbeket mint Csíkban, vagy Korond környékén. 

Európában az agyagedény gyártását a négy 
nagy hírű fazekas  Palyssy, Böttger, Wedgewood 
és Fischer vitték oly tökélyre milyen csak Chiná-
ban és Japánban divatozik. Sehol oly szépen nem 
látjuk a mesterséget a művészettel párosulva lenni 
mint ezen nagy fazekasok  készítményeinél. 

Hátra volna még, hogy szóljak valamit az 
agyagnak házfödó  cserepekre, téglákra stb. való 
feldolgozásáról,  de talán türelmökgt^már is. sokáig 
vettem igénybe. Megköszönve beesés,, figyelmeket 
ajánlom magam továbbra is szíves jövlridulat-
jokba. a p " 

Dr. Szásí István. 

sem é " meg. A hadjárat különben — strategikai-
lag — be volt fejezve  már Dolni-Tuzsla és Zvor-
nik megszállásakor. Innéttul csak napok kérdése 
lehetett az utolsó felkelő  banda szétugrasztása, s 
az utolsó megerősített hely elfoglalása.  A harc te-
hát ki van küzdve, hadseregünk vitézül oldotta 
meg feladatát. 

Mondanunk sem kell, hogy a mily szivesen 
várt vendég lesz e hir országszerte mindenkinek, 
akinek fia,  testvére, rokona, jóbarátja küzdött a 
a boszniai rideg bércek közt, sőt minden hazafira, 
a ki a véres sTiozzá népszerületlen háború gyors 
végét ohajtotta, oly jótékony hatása lehet annak 
az elmérgesedett viszonyokra, s a katonai körök 
és a felelős  kormányok közt fennforgó  ellentétek 
kiegyenlítésére. 

•A lázadás leveretéséről szóló jelentésnek leg-
közelebb már gyakorlati következményeket  k^i 
maga után vonnia. Ha nincs ellenség csapatairHF 
kai szemben, semmiféle  stratagema sem indo-
kolhatja hadseregünknek a két tartományban való 
maradását s oly áldozatok követelését, melyek 
meghaladják erőnket, s melyek még ráadásban fe-
leslegesek is. Halálos bűnt követne el a hadve-
zénylet a nemzet s a monarchia ellen, ha több ka-
tonát tartana vissza, mint a mennyi az eddigi si-
kerek biztosítása és a két tartományban a rend 
fenntartása  céljából szükséges. S e halálos bűn-
ben lenne részes azon kormány és parliament, mely 
a hadvezénylet indokolatlan követeléseit teljesitené. 

S örömmel tapasztaljuk, hogy a katona urak 
maguk is kissé megdöbbentek a követeléseik ál-
tal felidézett  válságtól. Kezdik tapasztalni, hogy 

. alkotmányos országban nemcsak nem szabad köny-
yr nyelmü háborúkba bonyolódni,hanem még azon is 
Y kell lenni, hogy a tényleg szükségessé vált had-
_ viselés kevésbe kerüljön. E megdöbbenésük jele 

gyanánt tekintjük azt, hogy a hadsereg kéthar-
e madrészét a hadvezénylet még a f.  hóban haza 
. fogja  bocsátani, s a Boszniában való kiteleltetésre 
. szánt 150 ezer ember helyett megelégszik 70—80 
. ezer főnyi  haderővel. S ugy látszik, az ország köz-
> véleményére tekintettel akar lenni a hazabocsátás 
í részleteinél is. 

A tartalék-ezredek kerülnek haza első sorban. 
! Ezekben vannak a polgári foglalkozásoktól  elvont 

nélkülözhetlen munkás kezek; ezekben vannak a 
családapák, kik nőt, gyermeket hagytak a gyászos-

' sá lett otthonban. Ezekért omlott a legtöbb köny. 
Ezeket nem nélkülözhetné a télen át, a támaszta-

í lanná, árvává lett család. 
Ha a hadvezénylet ez uton halad, maholnap 

eljuthat egész azon pontig, a hol megérthetjük 
egymást. Ha a katonai kormányzat elkerül min-
den felesleges  kiadást; ha csak a nélkülözhetle-

' nek követelésére szorítkozik : nem fog  uj válsá-
gokra alkalmat adni, s nem fogja  lehetetlené tenni 
az uj kormány állását Lajtán innét és tul. 

Csakhogy mindennek legfelebb  annyi haszna 
lesz, hogy uj keserűségek ne támadjanak, uj con-
fliktusok  ne zavarják a monarchia belbékéjét. A 
már tényleg elköltött, s a legtakarosabb marokkal 
még elköltendő pénz is valóságos kísértete, állan-
dó réme~lesz a költségvetéseknek. Igaz, hogy a 
hadjárat kiadásai a rendkívüli rovatban fognak 
szerepelni, de azért nem szűnnek meg rendkivüli-
leg, elviselhetetlenül nyomni az adózó polgárok 
vállait. 

Szcrajeró, okt. 5. Megerősítik, hogy Hadsi 
Lóját elfogták.  Okt, 2-án Stipetics a József  főher-
ceg ezredbeli főhadnagy  kerítette öt kézre őrjára-
tával 

Bécs, okt. 5. Hivatalos. Philippovics tábor-
szernagy constatálja, hogy Bosznia lakosságának 
túlnyomó többsége forró  hálával és a hódolat fél-
remagyarázhatlan jeleivel fogadja  a felkelés  elnyo-
mását. A mohamedánok közül számosan kérték 
Philippovicsot, hogy törhetlen hüségük fogadását 
terjessze az uralkodó elé. 

Visegrád és Gorazda megszállása alkalmából 
a következő táviratot küldötte ő felsége  a főpa-
rancsnokhoz katonai irodája által: 0 felsége  szer 
fölött  örül, hogy szerencsésen harc nélkül foglal 
tátott el Visegrád és Gorazda, és hogy éppen ma 
fejeztetett  be teljesen Bosznia és Hercegovina meg-
szállása. ^ felsége  ismételve köszönetet mond az 
erélyes és ovatos vezérnek és valamennyi parancs-
noknak, a kik a sok harcokban és vállalkozások-
ban biztosították a sikert, nem különben a derék 
csapatoknak is vitézségükért, odaadásukért és ki-
tartásukért. 

A szerajevói keresztyén és mohamedán köz-
ségek szerencse kivánatait és hüségük nyilvánítá-
sát is kegyesen fogadta  ő felsége,  reményét fejez-
ve ki, hogy mától kezdve a béke az engesztelé-
kenység és a jólét korszaka kezdődjék a megszál-
lott tartományokban. 

A háromszúkmegyei közig bizottság 
1878 okt H-an tartott gyülese. 

A közigazgatási bizottság mindenek előtt a 
szokásos havi jelentéseket vette tudomásul. 

A z a l i s p á n jelentése egyetlen tárgyát a 
szomszéd Oláhországban, erdélyi határszélünkhöz 
közel kiütött marhavész képezte. — A marhavész a 
Soósmezőhöz 25 kilométernyire fekvő  Káson és 
Bucsum helységekben ütött ki, mely körülményről 
valamint e tárgyban tett intézkedésekről az alis-
pán értesítve lett a veszteg ntézet tevékeny, ügy-
buzgó igazgatója által. Később az óvó rendszabá-

lyok pontos végrehajtása végett a szebeni katonai 
parancsnokság megkerestetett s innen egy század 
cs. kir. katonaságnak Kézdi-Vásárhelyről  leendő 
átküldése okt 1 ére megígértetett. E körülményről 
a szolgabirák, a berecki polgármester stb. értesít-
tettek ; szóval az 1870. X X . t. c. minden iránybair 
foganatosittatott. 

A n t a 1 M i h á 1 y, m. főorvos  jelentése sze-
rint a lefolyt  hóban az időjárási viszonyok szelí-
debbek voltak, mindazáltal a közegészségállapotok 
a kedvező időjárással nem álltak arányban. A lég-
ző és emésztő szervi bántalmak nagyobb mérték-
ben mutatkoztak ; a roncsoló toroklob e megye 
területén nagyobb számmal és rohamosabban je-
lentkezett, a höghurut csaknem általános volt, a 
vérhas főleg  az orbai járásban járványossá vált. — 
Halálesetek nagyobb szártimal főleg  a gyermekek-
nél fordultak  elő. Orvos-törvényszéki  vizsgálat kül-
sértéseknél 11 esetben történt. Törvényszéki bon-
colás volt, egy öngyilkos hullája akasztás folytán 
vizsgáltatott 2. 

A n t a l Z s i g m o n d , árvaszéki elnök jelen-
téséből megtudjuk, hogy gyámolt, vagy árva eset 
átjött volt 3927, szeptember hóban szaporodás volt 
17, apadás 15, szeptember végén tehát árva eset 
volt 3929. Az árvák létszáma 8565. Ügyforgalom 
431 drb. Szeptember hóban beadatott az árvaszék-
hez árvapénz 2139 frt  56 kr. 

A k i r . ü g y é s z s é g jelentése szerint a k.-
vásárhelyi börtönben vizsgálati fogoly  volt a le-
folyt  hóban 22, börtön s illetőleg ^ogságbüntetés 
alatt állott 28. A sepsi-szentgyörgyi fiókbörtönben 
vizsgálati fogságban  volt 12, börtön- s fogházbün-
tetés alatt 9. Bűnvádi följelentés  volt 74. 

A k ir . a d ó f e l ü g y e l ő  jelentése szerint 
befolyt  a mult hóban egyenes adóból 50,683 frt' 
tehát 1154 frttal  kevesebb, mint a mult év ezen 
időszakában. A három évnegyedre esedékes 290 
ezer 292 frt  adó leróvására befolyt  eddigelé 275 
ezer 507 frt;  hátrálékul fennáll  14.984 frt.  Ehez 
számítva a mult év végéig ma fenforgó  68.016 frtot: 
marad adóhátrálék 83,000 frt. 

V a j n a S á n d o r , kir. tanfelügyelő  jelenté-
se a következő: 

1) Mult félévi  jelentésem tartalmából a tek. 
közigazgatási bizottságnak minden bizonynyal saj-
nosan kellett értesülnie azon körülmény felöl,  mi-
szerint a megelőző tanév folyama  alatt e megye 
területén működő népiskolák több mint fele  része 
a roncsoló toroklob uralkodása miatt a rendes ta-
nitás folytonosságában  annyira akadályozva volt, 
hogy ennek következtében a törvényben előszabott 
szorgalomidő alig egy pár hónapra, sőt néhol még 
ennél kevesebb időre is redukálódott; miből folyó-
lag némely helyeken a szokásos évi zárvizsgála-
tok is inkább csak névlegesen tartathattak meg. 

E tanév kezdetén is már két tanintézettől t. 
i. a baróthi felső  nép- és az előpataki községi ve-
gyes iskoláról tétetett jelentés az előbb emiitett 
betegség fellépése  miatt hivatalosan elrendelt ta-
nulási szünetelés felől. 

Hogy az eféle  megakadások iránt a tek. köz-
igazgatási bizottság minden időben kellő tájéko-
zottsággal birjon : felhivandók  lennének a községi 
elöljáróságok, hogy az iskolai rendes tanítás meg-
akadásáról akár járványos betegség, akár más ok 
miatt következett legyen az be, mindannyiszor tü-
zetes jelentést terjeszszenek be, annyival is inkább, 
mivel e tekintetben a megelőző éveket illetőleg 
feltűnő  mulasztások s ezzel kapcsolatosan az isko-
lai jó rendtartást helytelenül zavaró intézkedések 
is fordultak  elő, a mint ezt a mult tavasz folytán  a 
nyéni községi elemi népiskolánál észlelt konkrét 
eset is tanúsítja. 

2) Azon körülményből, hogy a tek. közigazg 
bizottság által kiadott iskolaügyi rendeletek a köz-
ségi elöljáróságok által a kitűzött záros hatái időre 
pontosan nem teljesittetnek, az iskolaügy rendes 
kezelését zsibbasztó eredmények fejlődvén  ki, a 
mint ezt a jelen tanévi tankötelesek és a megye 
területén létező községi faiskolák  állapotát feltün-
tető kimutatások késedelmes beterjesztése is nyil-
ván tanúsítja; ezen baj lehető megelőzése céljából 
a községi elöljáróságoknak felelősség  terhe alatt 
meghagyandó lenne, miszerint azon esetben, ha a 
kiadott rendeletek a kiszabott határidőig, általok 
ki nem kerülhető akadályoknál fogva,  teljesíthetők 
nem lennének, a közbejött késedelem okáról a ki-
tűzött határidő leteltével haladéktalanul jelentést 
tegyenek. 

3) Az ismétlő iskolakötelesek pontos iskoláz-
tatása körül a mult tanév folyamán  tetemes mu-
lasztások észleltetvén, a községi elöljáróságok e tan-
év elején különösen isJjgyelmeztetendök lennének, 
hogy ebbeli kötelezipíségöket jövőben pontosab-
ban teljesítsék, mivel különben ellenök a törvény-
ben megirt eljárás f$g  alkalmaztatni. Valamint ar-
ra is felhivandók  lenn^iek, hogy a jelen tanévi 
iskolai tanítás tényleges megkezdésének idejéről e 
hó végéig mulhatlanul jelentést tegyepek s az is-
kolai év megkezdése után 6 héttel a közigazg. bi-
zottságok számára 1876-ban kiadott miniszteri ma-
gas „Utasítás" értelmében az iskolához járók ós 
nem járók kimutatásává*tantefctelesek  névsoros ki-
mutatásával összhgíigzólag be$fe«£s/.szék. 

Hasonlóan beterjésztsridőlcrlesznck u megyei 
kir. tanfelügyelőhez  a D. minta' szerinti nyilvántar-
tási napló egyik -példánya igazon figyelmeztetés 
tekintetbe vételével, miszerint abba nemcsak a szü-
lői háznál, vagy magániskolákban tanuló növendé-
Vek, hanem azon tankötelesek is bevezetendök lt;-



endenek, a kik a községen kivül más tanintézetek-
ben folytatják  tanulásukat. 

A letárgyalt ügydarabok közül megemlítjük 
a következőket: 

A sepsi-szentgyörgyi gazdászati szakosztály-
lyal megtoldott felső  népiskolának polgári iskolává 
leendő átalakítását javaslatba hozta volt a közig, 
bizottságnál a gondnokság A közigazgatási bizott-
ság pártolóan terjesztvén fel  e véleményt : a köz-
oktatási miniszter leiratából most arról értesültünk, 
miszerint ezen iskolai évre a szándékolt változta-
tás az idő rövidsége miatt nem lévén eszközölhető, 
az ujjá szervezés csak a jövő tanévben történhe-
tik meg. Addig is azonban kilátásba helyezi a mi-
niszter ur tavasszal egy biztos leküldését, ki a vi-
szonyok pontos számbavételével a szükséges szer-
vezet iránti javaslatát meg fogja  tenni. 

Az államutak felülvizsgálatára  kiküldetett See-
thal Ferenc. 

Érdekes vitára nyújtott alkalmat az adófel-
ügyelönek Kézdi-Vásárhely  rendezett tanácsú vá-
r js ellen beadott panasza, melyben fegyelmi  kere-
setet kér megindittatni a tanácsnak az adóbehajtás 
körül tanúsított hivatalbeli mulasztásáért Többek 
hozzászólása után a közigazgatási bizottság a fe-
gyelmi eljárást megelőzni szokott vizsgálatot ren-
deli el csupán s ennek eredményétől tételezi fel  a 
fegyelmi  eljárás megindítását. Hasonló sorsban ré-
szesülnek Henter és Csia szolgabirák s Kurtapa-
tak, Esztelnek, Csomortán stb. köztégek bírái is 
hasonló ügyben. 

Nagy Pál bodzaford.  körjegyző ellen a fegyel-
mi eljárás elhatároztatott, miután az adófelügye-
lőhez intézett iratában az elöljárói és alattvalói vi-
szonyt törvényellenes módon megsértette. 

Megkesett fővárosi  levél. 
Iludapest, 1878. október 2. 

Mai fővárosi  tudósításomat nem kezdhetem 
meg nevezetesebbel, mint azon nagyjelentőségű 
eseménynyel, melynek neve népgyűlés, a mely a 
lövöldében vasárnap tartatott meg mintegy húsz-
ezer ember jelenlétében. Volt is lökdösés, hogy 
egy szuszra alig bírja kimondani az ember. Sok volt 
még a Margitszigeten is, a séta-út feketéllett  a sok 
embertől, no de ezeket nem a politika, hanem a 
szőlő-kura vezette ide. Az Orci-kert is zsúfolva  volt, 
hát még a városliget ! — hiszen kettős ünnep volt 
ma; a zsidók boldog újévet hangoztatnak, mely 
az izraelitáknál immáron az 5639-ik esztendő. A 
korcsmákban nem győzték a „zahl"-t a kellnerek 
beszedni, annyi volt az italfogyasztó  és űzető ; a 
kávéházakban pedig megunták várni azt a „kandi 
weisst", vagy a „feketét".  — Szóval: elmondhatjuk, 
hogy a főváros  lakosságának 99 százaléka nem 
volt a népgyűlésen és mégis sok volt ott. Ámde ki 
ne vágyott volna Simonyit, Helfyt,  dr. Csillagot 
meghallgatni ? 

Helfy  előadta a programmot, Eötvös hadsere 
günk visszahívását, Simonyi hosszasan, legalább is 
egy jó órát a kormány ellen beszélt, hogy saját 
kormányát felelősségre  vonja, saját kifejezése  sze-
rint, vád alá helyezze. Végül Csillag social-demok-
rata heves beszédben szintén a kormány ellen be-
szélt. Már attól is féltünk,  hogy zavargás lesz az 
urak ellen, kik a nép filléreiből  épített palotáikban 
„hajlonganak a kegyért", — martalóc, gyalázatos, 
piszkos, szennyes stb. politikáról beszélve tovább. 
A megjelentek kéttizedrészben ifjak  ós polgárok 
voltak s még cselédek is, kik nemsokára Simonyi 
unalmas beszédére a szomszédos városligetbe tá-
voztak. Sokan azokért a nagy plakátokért mentek 
el, hisz a ki azoktól sem bírt lelkesedni, nem is 
ember, hanem fa,  szive nem hus, hanem kő. 

Tegnapelőtt délután királyné ő Felsége test-
vére Lajos, bajor herGeg a maros-vásárhelyi 62-ik 
ezred magas inhabere, nejével Gödöllőt odahagyta 
és a személyvonattal Auttkánál Troppauba utazott; 
azt beszélik, hogy midőn ulját visszafelé  venné, 
fővárosunkat  nem látogatandja meg. 

A mozgósított egyetemi hallgatók ügyében 
még nem érkezett le a határozat, mely mindazon 
kedvezményeket megadja az egyetemi hallgatók-
nak, melyet az egyetemi tanács kérelmezett. Ujab-
ban szintén több egyetemi polgár mozgósittatott ; 
mintegy 400 hallgató van oda, legtöbb ezekből a 

jogi kari 3-ad és 4-ed évesekre esik. Konganak is a 
termek. Közelebb husz főből  álló társasággal, ille-
tőleg Este-ezredbeli csapattal távozott el Nagy Imre 
a nemzeti színház ^első rendű művésze, szintén a 
harctérre, ki mint tudjuk, közvitézként szolgál a 
hadseregben. A déli vaspályához egyedül szép neje 
Benza Ida kisérte ki roppant levertség, fájdalmak 
közepett forrón  szerető férje  miatt. 

A Kisfaludy-társaság  tegnapelőtti nyilvános 
zárülése után Greguss Ágost előterjesztő, hogy ama 
téti házat, melyben Kisfaludy  született, jelenlegi 
birtokosa (egy győri ügyvéd) eladja s a társaság-
nak ajánlotta fel  megvétel végett. Minthogy a tár-
saság alapszabályai nem engedik meg az ingatlan 
megvételt, ennélfogva  csak kegyeletét tanúsíthatja 
az által, hogy a szülőházra egy emléktáblát jelöl. 
Végül megállapították «a Toldy Ferenc sírboltjá-
ban jövő hónapban felállítandó  feliratot,  mely igy 
hangzik : „Toldy Ferenc emlékének megörökítésé-
re köz-adakozásból emelte a Kisfaludy-társaság 
1878-ban." érdemesnek tartom röviden szólani a 
Kisfaludy-társaság  első üléséről, melyet a szünidők 
után tartott. Szász Károly ismertető a Dante isteni 
színjátékának II. részéből (il purgatorio) a 30., 31. 

eneket s olvasta a szöveg sikerült magyar fordítá-
sit, melyet zajosan megtapsolt a közönség. Ezután 
Győry Vilmos olvasta Runeberg svéd költő Ka-
rácsony-est cimü epopoejának II. énekét oly zama-
tos magyar fordításban  s oly melegével, közvetlen-
ségével a kedélynek, minőt az eredeti mü pedáns 
patheticus hexameter mérete csak megenged. Vé-
gül Bartalus István olvasott egy humoros irány-
cikket (rajz) „1002-ik éj" czim alatt, melynek éle 
a Wagner-Lisztizmus túlzásai ellen volt fordítva. 
Pár sikerült ötleteit megnevettük. 

Az „Ellenállhatlan", Csiky 'Gergely pályako-
szoruzott vígjátéka, mely Temesvárit a csanád-egy-
házmcgyei nyomdában már megjelent, e hó köze-
pén fog  a nemzeti színházban színre kerülni. Fő-
szerepét Náday fogja  játszani; e darab számára is 
íratott. 

A drámabiráló bizottság dr. Viradi Antal 
„Tumora" cimü drámáját, mely a mult évi Teleky-
pályázaton a legjobbnak tűnt fel,  elfogadta  elő-
adásra. Közelebbről nemzeti színházunkban egy 
újdonság adatott, mely egy kis bijoux, minek ha 
más érdeme nem is volna, elfogadjuk  szívesen; alig 
tart egy negyedórát, de annyi bohóság van ben-
ne, hogy az embernek eszébe sem jut kritizálni. Ez 
egy felvonásos  darab: „A fal  tövébenu. Olyan mű, 
minő már számtalan van, de azért szívesen meg-
nézzük. Márkus Emilia ügyesen játszta Gabriellát 
s Halmi meg épen ragyogtatá humoros, pezsgő 
kedélyét. Ez újdonság után az „Idegeseket" adták 
Sardoutól, melyben Benedek József  ezúttal lépett 
fel  először, mint visszaszerződött tag. A közönség 
percekig tartó tapsokkal fogadta  régi kedvencét, 
ki kétségkívül megérdemli a kedvező fogadtatást. 
Az ő Tiburciusa mesteri alakítás. 

A népszínházban minden este bucsu-előadáso-
kat látunk. Közelebbről i-én Szigligetiné Pálmay 
Ilka búcsúzott el, ki Kolozsvárra szerződött; után-
na Szombathelyi, ki szintén a kolozsvári színház-
hoz szerződött, de u.'y értesültünk, hogy elválása 
csak rövid időre szól, mert mint értesültünk, hús-
véttól kezdve ismét Budapesten fog  működni a 
nemzeti színházban. Szigligetiné hétfői  fellépéséről 
is szóljunk. Ekkor adták utoljára a „Kornevillei 
harangokat" melylyel bizon eleget harangoztunk 
s távozása által nemcsak egy méltán kedvelt és 
szeretett művésznőt vesztünk el, hanein egy ked-
venc operettet is. Mert ha igaz a mit hallottunk, 
hogy Serpolettet Szigligetiné után egy nagyon is 
sok elnézést igénylő kezdő énekesnő fogja  örökölni, 
ugy tanácsos lesz inkább lemondani e szép ope-
rette további megnézéséről, mintsem egy kezdő 
szánalmas erőlködéseit lássuk. Lukácsy Sándor uj 
népszínművét „Ágnes asszonyt" (s nem „Judit asz-
szonyt," minek egyik lap keresztelte) — bafejezte. 
Tárgyát Arany János ugyané cimü balladája ké-
pezi. Lukácsy feldolgozása  azonban egészen önálló 
és független,  végkifejlődése  is lényegesen külön-
bözik a ballaclájétól. E népszínművet a tél derekán 
szándékoznak előadni. A szerző kinyomatta már 
müvét Ez az első szokott lenni, ha rosz is. 

A viszontlátásig ! H. Dózsa Uóza. 

Bukuresti levél. 
— Saját tudósítónktól. — 

Uiikurest, 1878. október 4. 
Romániában is észlelhető már az ősz beállta. 

Mulató helyek, kertek megszűntek a zaj és viga-
lom tartózkodó helyei lenni. A hűvös esti szellő a 
szobában kényszerit ülni. A mulató kertek tulajdo-
nosai, a játszó személyek ráérnek számítani nyere-
ségeiket. Azonban egy pár helyet kivéve, alig ha 
meg vannak elégedve bevételeikkel. — Hiába ! a 
gyakori esőzés sokszor szétriasztotta az összegyűlt 
mulatni óhajtó közönséget. Az „Union suisa" cimü 
mulatóhely volt a leglátogatottabb az egész nyári 
évad alatt. Meg is érdemelte a látogatást, mert'az 
ottan tartott előadások igazgatója: Joiiescu, híres 
komikus és népszinész igyekezett a legválogatot-
tabb programmal állani elé és képviseltetni a le -
hetöleg minden nemzetet; román, német, francia, 
angol, olasz, izraelita, orosz, — sőt ugy értesültem, 
hogy távollétem alatt még magyar énekest is sze-
repeltetett. Főleg a muszka tisztek voltak gyakori 
látogatói ugy e helynek, mint a „Stavri-féle  kert"-
nek, hol egy francia  társaság játszott, 

A téli évad alatt a nemzeti színházban újból 
olasz opera lesz; a társaság tagjai nagyobbrészt 
már itt vannak s az előadások rövid időn megkez-
dődnek. Eddig felváltva  egyik évben francia,  más-
ban olasz opera-társaság játszott, most egymásután 
háromszor olasz. 

A szüret is részben megkezdődött. Termés, 
ugy hallszik, általában jó van. 

A románok is bajba jutottak a berlini kon-
gressus által megszavazott és helybenhagyott csere 
által, t. i. Dobrudzsa megszállásával. A kormány 
tart tőle, hogy az alig lesz mogszállható és elfog-
lalható vér nélkül. — lirre vonatkozólag az orosz 
kormány a következő deklaraciót tette : 

„Átadjuk Dobrudzsát felelősség  mellett, hogy 
semmi rosz sem fog  történni annak okkupálása al-
kalmával s minden helyek felszabadittatnak,  me 

lyek átengedtettek a berlini kongresszus által. — 
Hanem ezen igéretünket egy feltételhez  kötjük, 
mely feltétel  ez : uj szerződés, melyet kötnötek 
kell velünk — s melynek erejénél fogva  szabadjon 
Oroszországnak mindig szabadon átkelni Dobrud-
zsa területén, valahányszor háborúban lesz jövőben 
Törökországgal." — Ezt irja a „Pressa". 

A dolog mindenesetre feltűnést  és megbot-
ránkozást szül. Méltán ! Alig tudott megszabadulni 
Románia a régi konvenciótól s már is újnak vesse 
alá magát ? 1 

Az ellenzéki lapok várják a hivatalos „Ro-
mánul" nyilatkozatát e tárgyban. Igaz-e ez ? S ha 
az : minő szándéka van a kormánynak ezen kala-
mitással szemben ? 

A kamara is megkezdette működését. A trón-
beszédet Cogolniceanu olvasta fel.  A trónbeszéd 
megnyugvást ajánl a történtek felett  s bölcs intéz-
kedésre hívja fel  a képviselő urakat. A szenátus 
még nem teljes. A kamara némely krediteket sza-
vazott meg. 

A fejedelem  Sinaiból hazajött, egyelőre a co-
trocsényi nyári lakba ment. 

L E G Ú J A B B . 

A válság. Egyik ellenzéki magyar lap arról 
ir, hogy Tiszának mennie kell, egy másik ellenzé-
ki lap meg arról, hogy de bizony Tiszának marad-
nia kall, mert ha mír benn vagyunk Boszniában, 
végig kell vinnünk a megkezdett politikát. Ez az 
utóbbi correctebb álláspont s minthogy az illető 
lap patrónusa is meg van híva az uralkodóhoz, 
helyes dolog lesz, ha vállalkozik kabinet alakítá-
sára. Arról különben biztosithatjuk nemcsak öt, 
hanem bárki mást, hogy ha elfogadva  ez álláspon-
tot, nem kevesebbet mint a jelenlegi kormány, 
számithat Tisza Kálmánnak és barátainak támoga-

Á „P. Corr." jelenti okt. ó-áról: Bittó István 
Bécsbe megy a mai esti vonattal. Holnap kihall-
gatáson fogadja  őt 6 felsége.  Ma meglátogatta 
Bittó Tisza kormányelnököt és egy óra hosszat 
értekezett vele. M ijláth György országbíróval is 
értekezett Bittó. 

A kormányválság ügyében Bittó, Simonyi 
Lajos Bécsbe mennek. 

Bittó conferált  Tiszával és Majláthal. 
Gr Andrássy falura  ment. 
A delegációkat okt. 2Ó-ára hívják össze. 
A király elfogadta  végleg az osztrák minisz-

térium lemondását; elhatározás e tekintetben a na-
pokban lesz. 

Az elfogott  Hadzsi Lóját Szerajevóba vitték. 
A német parliament a socialista törvényt öt 

évre elfogadja. 
Zvornik, okt. ó. Szrebrenicában örömmel fo-

gadták az osztrák-magyar csapatokat. A lakosság 
gondoskodott jó élelmezésükről. 8 ágyút és nagy-
mennyiségű munitiót találtak ott csapatjaink A 
szrebrenicai lakosok tettleg ellentállottak a fölke-
lők átvonulásának és lövéseket váltottak azokkal. 
A Szerbiában levő török menekültek kérik, hogy 
visszatérhessenek Boszniába. A tuzslai és zvorniki 
katonai parancsnokok tárgyalják e kérelmet. Zvor-
nikban 48 ágyút és nagymenyiségü részben hasz-
nálhatlan fegyvert  találtak csapatjaink. 0 felsége 
nevenapján hódolatukat és szerencsekivánataikat 
terjesztették elő a keresztény és török községek 
elöljárói. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Időjárásunk. A hűvös, borongós őszi na-
pokat ismét derült napfény  váltotta fel.  A sok eső-
zés útin kihűlt levegő télies ruhába bujtatta a já-
ró-kelőket. A sétatér üres volt s általában komor 
egyhangúság állott be az időjárással. Most azon-
ban már kilátásunk van verőfényes,  — talán még 
hosszú őszi napokra is. 

— Második közlemény a boszniai sebesültek 
javára begyült kegyadományokról:  Potsa Jánosné 
ő nagysága Peselnekröl 80 dgr. tépés és 12 darab 
sebkötő. Mihály Istvánni úrasszony S. Sztgyörgy 
1 kgr. 4; dgr. tépés. Gidófalvi  Vilma kisasszony 
S.-Szentgyörgy 1 kgr. 25 dgr. tépés. Forró Ferenc 
alispánné ö nagysága, Gál Mari, Gál Irén és For-
ró Szabina S.-Sztgyörgy 3 kgr. 50 dgr. tépés, 18 
darab sebkötö és egy csomag lenrongy. Tompa 
Miklós sepsi felsőjárási  frzolgabiró  ur által bekül-
detett: özv. Tompa Lászlóné ö nagysága gyűjtő-
ivén 13 frt  58 kr, Temesvári Jánosné ő nagysága 
gyüjtöivén 1 frt  63 kr, 2 db cs. kir. arany, i kgr 
tépés, 4 tucat karkötő flanell  és sebkötő vászon. 
Ntiszteletű Csiszér Gáborné úrasszony gyüjtőiv'én 
8 frt  és 2 drb len lepedő. Uzon község elöljárósá-

ga gyüjtöivén 9 frt  80 kr. — Sepsi-Szentgyörgy, 
1878. október 8-án P o t s a J ó z s e f ,  főispán. 

— Negyedik közlemény a sepsi-szentgyörgyi 
nők segélygyüjtő bizottságához a Boszniában meg-
sebesültek javára történt adakozásokról. Csutak 
Jánosné és Mélik Jánosné gyüjtöivén : Gr. Káinoki 
Félixné 20 frt.  Ügyvéd Nagy ICárolyné, Temes-
vári Gergely 2—2 forint.  Veres Gyuláné, Dálnoki 
Károlyné, Samek Ilona, dr. Samek, N. N., Nagy 
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Károlnyné (kilyéni), Séra Tamásné, Hadnagy Pál-
jános Károly, Molnár Áronné, Schwarc Frigyes, 
Benedekné, Nagy Gyuláné, Budai Józsefné,  Kozma 
Jánosné, Nagy Lajosné, Nagy Károlyné, Zakariás 
Kristóf,  Császár Domokosné, Abos Sándorné, Wel-
lenreiterné, Benkö Lajos, Szilágyi Györgyné, Sa-
lati Andrásné, Izsák Miklós, Hadnagy Gyula, Mol-
nár Péterné, Szabó János kerekes, id. Sándor Ist-
ván i—i frt.  Ifj.  Császár Bálintné, Nagy Józsefné 
vendéglős, N N, Zajzon Farkasné, Bikfalvi  Ferenc, 
Ferenci Ferencné, Ilyés Tamásné, Zajzon Károly-
né, Ráduly József,  Scherg Károly, Császár Sándor, 
Jancsó Sándor, Uzon, özv. Koller Józsefné,  Benkö 
János, Gvidó Jánosné, Rákosi János 50—50 kr. Di-
mény Dániel 40 kr. Binder Lajos mérnök, Jancsó 
Géza 30—30, Téglás 25 kr. Molnár Éva asszony, 
Kósa László, Antal Dénesné, Serester Dávidné, Szi-
lágyi Dávid, Forró Dénes, Kuti János 20—20, Ko-
vács János kovács 15 kr. Összeg 63 frt  30 kr. 

— A tépő-fillérestéiyek  minden alkalommal 
szép látogatásnak örvendenek. Minden szerdán és 
szombaton este kedélyes társaság gyűl össze a vá-
rosház nagytermében. Nem gátolja kitartó lelkes 
nőink buzgóságát még a rosz idő sem s rangkü-
lönbség nélkül gyakorolják a könyörület magasz-
tos erényét. Mint halljuk, városunk lelkes hölgyei 
nemsokára n ő e g y l e t t é fognak  alakulni. Előre 
is üdvözöljük őket érte s kitartást kívánunk mun-
káikban. 

— A városunkban alakulandó nőegylet, a mint 
értesülünk, gr. Kálnoky Félixné 6 mlgát fogja  el-
nökül felkérni.  Nincs kétség benne, hogy a min-
den nemes ügyért hőn lelkesülő magas műveltségű 
urnő humánus intézményeink iránt tanusitni szokott 
pártfogását  a sepsi-széntgyörgyi nőegylettől sem 
vonandja meg s a bizalomteljes kérésnek enged-
ni fog. 

— Sepsi-Szentgyörgy város folyó  hó 5-én d. 
e. rendkívüli közgyűlést tartott. Egyik tárgyát a 
helybeli polgári leányiskola ügyében jött minisz-
teri leirat képezte, melyet, minthogy az a kormány-
nak kiváló figyelméről  tanúskodik iskolánk iránt, 
a közgyűlés hálás köszönettel fogadott.  - - Másik 
tárgyát a házi ipar-egyesület azon átirata képezte, 
melyben a felállítandó  fonoda  és lenkikészitő tan-
műhely számára a Dacó János-féle  terjedelmes és 
gyönyörű fekvésű  belső birtok megvétele ajánlta-
tott. A közgyűlés azon esetben, ha a kormány 
e célra három év alatt évenkénti 5—5000 forinttal 
segély gyanánt járulni fog,  hajlandó a telket meg-
vásárolni és minden építkezést s átalakításokat 
megtenni. — Szivünkből üdvözöljük a város dezék 
közönségét e nagy horderejű, nemes intézkedéséért. 

— A s.-szentgyörgyi „Mikó-tanoda" belügyeit 
illetőleg egy kis részletet olvasunk az „Erd. Prot. 
Közi." ben. Az állandó ig. tanács gyűléséről ugyan 
is a következőket irja a nevezett lap : „A s.-szent-
györgyi Mikó-tanoda fü^gö  adósságai törlesztésére 
ujabb 6000 frtnyi  kölcsönt kérvén még régebben: 
— előbb számadásai fölterjesztésére  utasíttatott. E 
számadások fölterjesztetvén,  kitűnt — némi forma-
hiányok mellett — különösen az is, hogy lcamat-
hátrálékai fölöttébb  nagyok. Ezek sürgős behajtá-
sára utasítása mellett, ezut.al 1000 frtnyi  kölcsön 
utalványoztatik részére (különösen, miután az ot-
tani takarékpénztárnál egy i2°|0-os adóssága tör-
lesztendő), felhivatván  egyszersmind, hogy a Bátor-
szív Nagy Ferenc-féle  500 drb aranyos alapítvány 
kikölcsönzése iránti telekkönyvi  okmányt hivatalos 
formában  küldje föl,  a beterjesztett adatokból ez 
összegre nézve is szabálytalanságok gyanúja me-
rülvén föl." 

— Köszönetnyilvánítás.  K.-Vásárhelyi  Szabó 
Bálint ur és neje Szotyori Anna úrasszony a co 
falvi  ref.  eg, ház számára egy uj asztal teritőt, Ko-
vács József  ur és neje Nagy Rebeka úrasszony 
egy 1772-ben készült ónkannát volt szives adomá-
nyozni. Midőn e nemes célú adakozásokat köztu-
domásra hozom, egyszersmind kedves kötelessé-
gemnek tartom a szives adakozóknak az egyház-
község nevében leghálásabb köszönetet nyilvání-
tani. — Cofalva,  1878. okt. 5. C s i a E l e k . 

— Azcrdélyi rof..  egyházkerület rendkívüli 
közgyűlése tegnap d. e. nyílt meg a főtanoda 
nagytermében. Az elnök, br. Kemény Gábor rö-
viden üdvözölte a mintegy 70 tagból álló"_ gyüle-
kezetet, előadva a rk. közgyűlés föladatát  s a jo-
gosult tagok névsorának fölolvastatása  után kitűn-
vén, hogy a határozat hozatalra törvény szerint 
megállapított számú tagok megjelentek : a gyűlést 
megalakultnak jelentette ki. A tagok névsorának 
fölolvasásával  kapcsolatban előadatott, hogy a ko-
lozsvári egyhmegye jegyzője, Szász Domokos, meg-
választatott egyhkerületi főjegyző,  amaz előbb ne-
vezett állásáról lemondván, helyére t. Baló Sán-
dor választatott meg, ki aztán, mint közgyűlési ille-
tékes tag, a tagok névsorába bejegyeztetett. Az 
elnök, továbbá, felolvastatván  ajk.az idei r. kgyülés 
megtartása elhatároztatott s mint egyetlen tanács-
kozási tárgy, az a 7-es bizottsági javaslat tüzetett 
ki, mely az áll. ig. tanács véleményével az 5 ma-
gyar reformált  superintendentia egyesülésének kér-
dését és föltételeit  készítette elő, a nyomtatásban 
szétosztott munkálat tárgyalását a következő napi 

gyűlésre tűzte ki, hogy a tagok időközben tanul-
mányozhassák a munkálatot A gyűlés evei bezá-
ratván s a tagok nagyobb része a templomba vo-
nulván, d. u. értekezlet tartatott, mélt. Zeyk „JCá-
roly egyhkerületi fógondnok  -elnöklele alatt, a 
munkálat több pontja fölött  érdekes eszmecsere 
folytattatván.  Különösen élénk vita fejlett  ki a 

paritás elve ioiott, melyet az erueiyicaü 
alkotmány nem ismer s mely szerint a királyhá-
góntuli egyházkerületek alkotó-tagjai felerészben 
a papi s felerészben  a világi elemből választandók. 
A paritást most a megalkotandó zsinatban is ér-
vényesitni kívánják a kirílyhágóntüliak s az ig. 
tanácsi vélemény szintén ajánlja elfogadásra,  -állí-
tólag e föltétel  el nem fogadása  esetén maga az 
egyesülés is meghiúsulván. A kérdés eldöntése 
fogja  a mai gyűlés egyik legnevezetesebb tárgyát 
alkotni. A közgyűléssel párhuzamosan az egyház-
kerületi törvényszék és házassági fötörvényszék  is 
folytatja  működését. 

— Lapunk számira a „Nemere" olvasói előtt 
régebbi időktől fogva  ismeretes B a r b a r o s s a 
hetenkint legalább egyszer ismét szives lesz tárca-
közleményeket irni. Ezen tárcák inkább helyi ese-
ményekkel foglalkoznak  s a kedélyes, vonzó le-
írásnál fogva  mindenesetre érdekes olvasmányul 
szolgálandnak. 

P I A C I Á R A K 

Pályázat. 
A hídvégi községi iskolánál egy rendes tani-

tói állomás üresedésbe jővén, ennek betöltésére 
pályázat hirdettetik. •• 

Évi fizetés  : 300 frt.  tisztességes lakás-, kert-
illetménynyel és 2 öl száraz tűzi fa. 

Fölhívatnak e pályázók f.  év okt. hó 10-ig 
annál is inkább'oklevéllel ellátott folyamodványo-
kat alólirt isk. széki elnökhöz benyújtani, mivel a 
későbben érkezők figyelmen  kivül hagyatnak. 

Hidvég, 1878. szept. 25-én. 

Kónya Miklós, 
3—3 isk. széki elnök. 

S.-Szt.-
György Brassó, 

okt. 7 okt. 4-
frt. kr. | frt.  I kr. 

] legszebb . . 6 50 6 80 
L 1 Buza (tiszta) > közepes . . 6 — 6 20 
V ] gyöngébb . 5 50 5 20 

Buza (vegyes) — — 4 60 
*" j Rozs legszebb 4 20 4 20 
— közepes — — 3 70 
—  1 t legszebb — 3 60 

P a közepes — 3 40 
© 

Z a b legszebb 2 — 2 30 
•w 1 közepes — — 2 20 

Törökbuza 5 — 4 60 
0 1 9 — 6 70 
® Borsó 6 7 — 

Lencse — — 7 •>o 
35 Fuszulyka — — 5 70 

; Lenmag — 9 90 
Burgunya 1 25 1 53 
Marhahús — 32 — 40 

48 bc \ Disznóhús 44 — 

40 
48 

% Juhhus — 26 28 
Uí J Faggyú friss — 30 32 — 

B I R O G Y U L A ' 
Brassóban 

ajánlja a t. közönségnek legnjabb divatn, gazdagon felszerelt 

M - é s M I M I I l t t M t -
R A K T Á R Á T . 

Nagyobb és kisebb megrendelések, valamint javítások 
is a lehető legolcsóbban és legyorsabban eszközöltetnek. 

RAKTÁR: Nagy-utca 501. szám. IgM 

i s é p i g 11 
Az arcszín fiatal  ü d e s é g e ! 

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. 

•gâ T" A h a t á s b i z t o s í t t a t i k , "gíijj 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódi 

Dr. LEJOSSE-tól Parisban. 
Ezen világhírű bőrtisz 

titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők napégés, 
rezesség, sárga föltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-
lanság biztos eltávolitására 

A R A V I S S A N T E  az 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító feliérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hüsitő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 

szerez a legkésőbbi 
•ecrséeriff. 

Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kap-
ható : Tőrök József  gyógyszerész urnái király-
utca 7. sz. S e p s i - S z t g y ö r g y ö n Ötrcs és 
Betegh 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.) I2 — 

iíiték- és váltó árlolyani a bécsi es. kir. nyilránoi 
tőzsdén október 7. 

Magyar' aranyjáradék 83.6; 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

» n II. „ 111.7: 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 70.7; 
„ „ „ 1876. évi államkötv. . 64.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 88.7; 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 77.7; 

Temesvári „ „ . . 74-7: 
Erdélyi „ „ . . 73~ 
Szőlődézmaváltsági „ . . 84-5< 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 71 -5< 

„ „ r tzüstben . . 60.9; 
„ aranyjáradék Ó2.8< 

1860. államsorsjegy 71.8c 
Osztrák nemzeti bankrészvény 110.7; 

„ hitelintézeti „ 788.— 
Magyar hitelbank 225.7; 
Ezüst 204.7; 
Cs. kir. arany 5.61 
Napoleond'or 9-31 

Német birodalmi márka 58.i< 
London II 7.4: 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 


