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netlenségei sokkal inkább dekomponálták, hogysem e pártot bármely földi hatalom rekonsruálhatná. — Az uj választások fogják képezni a
tisztiló tüzet. Ha életképes az alkotmánypárt :
selejtes elemeinek leválása után kompakt tömegben jelenik meg az uj parlamentben Ha
nem életképes: megsemmisül s uj páitalakulásnak ad helyet
Mi tehát, bármily szívesen üdvözöljük 'a
Stremayr-kabinetet, az uj választások előtt nem
tarthatjuk végleges jellegűnek. Ha az uj parlamentben gyökeret ver, csak akkor fog megállapodott jellegre szert tenni.
Az ellenzéki sajtónak, mely nagy gyönyörűségét leli a zavaros ál'apotban s igy esküdt
ellensége a minden kibontakozásnak, sehogyse
tetszik a kormányválság ilyetén megoldása. —
Majd eljön nemsokára Hohenwart ! — kiált fel
egyik legbősziiltebb egyesült ellenzéki közlöny.
Igenis teljesü'het deliriumos óhajtása. Eljöhet Hohenwart, sót eljöhetnek az alkotmány
esküdt ellenségei is. A Lajtántul és innét áskálódó fakciózus ellenzék mindent elkövet, h o g y
eljöjjenek. H o g y eddig el nem j ö t t e k , azt annak köszönheti Ausztria, hogy az alkotmányosság sokkal mélyebben van megalapitvn a monarchiában, semhogy azt megdönthették volna
az ellenzek részéről vak dühvel intézett rohamok. D e ha a jelenlegi állapot tovább tart, ha
az alkotmánypárt mellett lehetetlenné lesz a
kormányzás, valóban előtérbe nyomulhat Lajtán
tul azon kérdés, mivel az alkotmány barátai
lehetetlenné teszik az állam minden funkcióját,
lehetetlenné teszik magát az alkotmányos kormányzást, nem kell-e kísérletet tenni az alkotmány ellenségeivel ?
Szerencsére azonban Ausztriában nemcsak
alkotmánypárt, hanem az alkotmányt féltő és
ahoz rendithetlenül ragaszkodó nipek is vannak E népekre nézve nem mindegy, hogy üres
jelszavak, személyes tekintetek s pártoskodási
viszketeg miatt maga az alkotmányosság kerüljön kockára
A lajtántuli választók kebelében már megindult a reakció az alkotmánypárt
ellenzéki töredékeinek üzelmei ellen. E választók Ítéletet fognak mondani az alkotmánypárt
felett*, mert inkább akarnak alkotmányt alkotDe habár az uj kabinet létrejött, a lajtán- mánypárt, — mint alkotmánypártot alkotmány
tuli parliamenti viszonyok maradnak a régiben nélkül.
Az alkotmányos frakcióknak az uj kabinetLesz kormány, a melyet nem támogat parliamenti többség; t de azért még sem marad ki- tel szemben követendő magatartásától függ, —
sebbségben. A kényszerhelyzet hozta iétre s az hogy ez ité'et ne legyen az alkotmánypárt haogja fentartani az uj minisztériumot azon fet- lálos ítelete
idat megoldásában, mely eléje tűzve van. E
* Az ö Felsége elnöklete alatt Bécsben tartott
eládat: fentartani az alkotmányos kormányzás
bíytonosságát, mig az uj választások megold- közüsminiszteri értekezleten, csak azon két előterák az osztrák parliamenti válságot S az el- jesztés állapíttatott meg, melyek a 60 millió hitetnek 1878 ban történt túllépése s az okkupáció 18enzék, hacsak a józan politikai érzék utolsó 79-iki második félévi kiadásai tárgyában fognak a
parányát is el nem vesztetté, kénytelen lesz delegációk elé terjesztetni. Más előterjesztéseket a
álnogatni e feladatában az uj minisztériumot, közös kormány a delegációknak nem f.-g tenni.
ia akadályt görd tene útjába, lehetetlenné ten* A főrendiház február 15-én tárgyalta a kölíé egyszersmind az alkotmányos kormányzást, csöntörvényjavaslatot s nagyobb vita nélkül általáírzik ezt az osztrák alkotmánypárt ellenzéki nosságban ugy mint részleteiben, elfogadta. — A
agjai s tanácskoznak a teendők iránt E ta- képviselőház is tartott rövid ülést. Letárgyalta
íácskozásokbul azonban mi nem vámnk egyéb a kérvényeket s meghallgatott egy csomó interpellátiót.
ót az osztrák parlamentarizmusra, mint pusz* A delegációk e hét folytán, — legkésőbb a
án csak azt, hogy az ellenzék komolyabb ele- hét végére ismét összehivatnak Budapestre. A könei felhagynak a fakciózus ellenzékieskedéssel zös kormány most állapítja meg előterjesztéseit a
)ly kormánynyal szemben, mely a jelenlegi su- delegációk elé s a mint látszik, Tisza miniszterelyos viszonyok közt az alkotmányos kormány- nök ur bécsi utja részben ezen ügyekkel is állott
tás megmentése céljából vállalkozott a nehéz összefüggésben. Az előerjesztések végleges megjzerepre. S ennyi már elég, hogy a lajtántuli állapításában való részvétel végett Szapáry gróf
pénzügyminiszter szombaton Bécsbe utazott.
parliamenti válság ssabályos. és minden rázkóA boszniai adminisztrációra vonatkozó kérdélás nélküli lefolyást nyerjen. Azon rövid idö- sekben — az osztrák kormányválság elhúzódása
:ől, mely a birodalmi tanácsi választásoktól el- miatt — ezideig nem jöhetett létre a két kormány
/álaszt bennünket, nem remélhetjük e válság közt megállapodás. Valószínű, hogy ezen ügy is a
negoldását. Az alkotmánypártot belső e g y e - delegációk ülésezése alatt fog a két kormány közt
Budapesten elintéztetni.

Hasztalan hirdették a magyar
ellenzék
tollforgató kolomposai, hogy Ausztriában az
okkupáció politikája lehetetlenné tette a kabinelalakitást A kormány megalakult. Olyan, a
milyen kormány, de végre is kormány, a mely
megszünteti — az ellenzék nagy boszuságára
— azt a bábé i zűrzavart, mely Lajtántul lábra
kapott.
Nincs okunk — irja az „Ellenőr" — v a lami különös örömünket lelni az osztrák kormányválság ilyetén megoldásában, de mégis
kielégít az bennünket; mert nem vártunk más
megoldást s minden lehetséges megoldás közt
ez a legtermészetesebb és a viszonyoknak legmegfelelőbb Ismételten kifejtettük, hogy Ausztriában nem lehet állandó j e l e g ű s megállapított akcióprogrammal biró parlíamentáris kabinetet létrehozni I.y kabinet c-ak azon esetben jöhetett volna létre,
ha előbb a parliamenti válság ér véget s egy kompakt parliamenri többségre támaszkodhatik vala az uj minisztérium.
Ámde ezt a bőszült, — fakciózus ellenzéki
szellem megakadályozta Az alkotmánypárt ellenzéke tetszik magának Falstaffi szerepében.
Zászlaját rongyokká tépve, bomladozó, de annál jobban kiáltozó seregével, nagy dolgokra
fogadkozva, de minden tettre képtelenül szerepel az osztrák parliamentarizmus színpadán, elkövetve minden pcl.tikai vétket,
megakadályozva minden jót s útját nem vágva semmi
rosznak. E g y kormányt megbuktatott a nélkül,
hogy maga a kormányra képes, v a g y bátorsága volna a kormányzásra. A kormány alatt
szétmállott a többség a nélkül, hogy a parliamenti súlypont máshova nehezkede t s e pont
körül parliamenti többség alakult volna A parliamenti kormányzást a távozó 1 ormányra néz
ve lehetetlenné tette a nélkül, hogy ugyan e
kormányzást más kormányra nézve iparkodott
volna lehetségessé tenni. Ez az ellenzék csúfolja magát Lajtántul alkotmányon ellenzéknek,
Ezzel az ellenzékkel csinál magának közösügyet
a magyar egyesült el enzék elnevezés alatt létrejött s képzeleti miniszteri tárcák reményére
alapított politikai részvénytársaság.

Az ezüst forgalomba luzatal*. A lapok érte
sitettek a bank főtanácsának ezen irányban tett
intézkedéseiről. Mint a „B. C."-nek irják, a főtanács kimondta azt, hogy ez intézkedése nem tekinthető a bankjegyeknek ezüsttel való beváltása gyanánt, mire a bank ez idő szerint nem köteles, hanem egyszerűen ezüstnek bankjegyekért történő
alpari eladása gyanánt, mire a bank alapszabályai
57. szakaszának értelmében fel van jogosítva. A
bankfiókok — készletükhöz képest — hasonlóképen ezüstpénzt fognak kiadni.
Végül a főtanács abban állapodott meg, hogy
a giroforgalomban ezüstben történő fizetéseknél
15-étöl kezdve '/»*/• százalék provisió szedessék bé.
A román püspöki küldöttség ltécsben. A la
pok már közölték a választ, melyet ő Felsége a
görög keleti román zsinat és konzisztóriumok küldöttségének adott, midőn ez február 13-kán a magyar nyelvnek az elemi iskolákban kötelező tantárgyként való behozatala ellen kérvényt nyújtott
át ő Felségének. A küldöttség — mint a „B. C."
értesül — a következő tagokból állott: Román Miron, érsek-metropolita, Popasu János, karansebesi
püspök, Matianu János, aradi püspök, Popea Miklós, nagyszebeni archimandrita, Tierani János, lippai esperes, Andrievics Miklós, karansebesi esperes, Doda Traján, vezérőrnagy, Kozma Partén s
Strevoiu Miklós, országgyűlési képviselők, Popovics Elek, szentannai, Radulesku Szilárd, lugosi és
Rottáriu Pál, temesvári ügyvédek. A küldöttség
vezére, Román érsek, a kérvény átnyujtásakor a
következő szavakat intézte ő Felségéhez :
„Császári és apostoli királyi Felség 1
Legkegyelmesebb urunk 1
A magyarországi és erdélyi görög-keleti román egyház püspöki kara, az illető egyházmegyei
konzisztoriumok küldöttségeivel egyetemben híveink reális szükségeinek megfelelő közmivelődés érdekében hódolatteljes tisztelettel bátorkodik Felséged legmagasabb trónjához azon legalázatosabb
kéréssel járulni, hogy Felséged kormánya által
köztudomásilag már elkészített ama törvényjavaslattól, mely a magyarnyelvnek mint kötelező tan •
tárgynak az elemi népiskolákban való behozatalát
célozza, a legfelsőbb előleges jóváhagyást megvonni
legkegyelmesebben méltóztassék, annyival inkább,
mert egy ily törvénynek esetleges végrehajtása —
egyéb legyőzhetlen akadályok mellett a. nyelvük és
nemzetiségükre féltékeny híveinknek benső nyugalmát megzavarná.
A midőn e részben legalázatosabb felterjesztésünket Felségednek legmélyebb hódolattal átnyújtani bátorkodunk, megragadjuk az alkalmat,
hogy egyházunknak Eelséged legmagasabb személye, Felséged trónja és a haza iránti legloyalisabb
érzelmeit élő szóval is kifejezzük."
Az orosz-roni.in konfliktus még mindig a tárgyalások és éles jegyzékváltások stádiumában van.
Mialatt az orosz sajtó szokott modorában szenvedélyes harcot folytat most már nemcsak Románia,
hanem Ausztria-Magyaroszág ellen is, melyet a félhivatalos „St. Petersb. Vjedomosti-1 azzal vádol,
hogy ravaszul fölidézte az arab-tabiai kérdést,
mert ekként akarja Romániát a maga részére
megnyerni, — azalatt maga az orosz kormány
még inkább komplikálja a kérdést azzal, hogy
kapcsolatba hozza a román kormánynak a pestis
ellen tett intézkedéseivel, molyekben Oroszoszág
„boszantását - ' látja. Nemcsak Románia, hanem
égész Európa érdeke követeli pedig, hogy épen
ez óvórendszabályok fentartásában a román kormány ugyanoly szilárdságot tanúsítson, mint a
politikai kérdésben. Ujabb hirek megerősítik, amit
már minap jelaztünk, hogy a bukaresti kabinet a
vitáspont birtokát oly nélkülözhetetlennek tekinti,
hogy nélküle a Dobrudsát megtartani nem hajlandó ; ezt egy hosszabb emlékiratban, melyet külföldi ügynökeihez intézett, a hatalmaknak is tudomására adta. Még mindig remélik azonban, hogy a
nagyhatalmak közvetítésének sikerülni fog a vitát
békés uton elintézni ; Oroszország javaslatát, hogy
a román csapatok vonuljanak el két kilométernyire Arab-Tabiától, Bukarestben eddig még nem fogadták el s a legújabb táviratok szerint mást
Franciaország azt indítványozza, hogy a kérdés a
kontsantinápolyi nagykövete értekezlete által döntessék el ; Olaszország, hirszerint, már elfoja .lta
ez indítványt és valószínű, hogy ha a közvetlen
megegyezés Bukarest és Szentpétervár kö*t rvem

sikerült, a többi hatalmak is e Ifcgadiák Francieo
szág javaslatát.

A berlini szerződés megstegőse az
oroszok által

Angliában a zulu liilbru veszi igénybe a politikai körök és közönség ügyeimét. A kormány
nagy sietséggel küldi az erősbitéseket; minap már
több hajó tengerre szállt csapatszállitmányokkal,
de az izgatottságot ez nem csillapíthatja, mert a
Capföldről mindig ujabb vészhirek érkeznek. A
kati'er sereg állítólag két erős hadoszlöpban nyo
mul előre, s az egyik Utrechtet fenyegeti, a másik
pedig már betört Transzzaalba és elfoglalta Eluchla határvárost, melyből a lakosság nagy sietséggel elmenekült. — Aggódva számítgatják, megérkezhetnek-e a segélycsapatok kellő időben a harctérre, a mi valóban nem is bizonyos. E szerencsétlenség azonban, habár az ellenzék kellően ki fogja zsákmányolni, egyelőre aligha megingatja Beaconsfield kormányát.

Midőn Oroszország oly nagy szívóssággal követelte Batum átengedését, Törökország és Anglia
igen sokáig nem akartak belenyugodni, hogy ezen
— nagyon előnyös fekvésű kikötő a Feketetenger
keleti partján muszka kezekbe jusson, egyrészt
azért, mivel ez által a törökök kereskedelme a Feketetengeren káro'sittatnék, másrészt pedig, mivel
Anglia maga is szenvedne, ha egy kikötő barátai
kezeiből átmenne ellenségei kezeibe. Akkor Musz
kaország szentül megigérte, hogy Batumot szabad
kikötővé fogja tenni, mint ez a berlini szerződés
59. cikkében benn is foglaltatik, mely világosan
azt mondja: Ö felsége a muszka császár kinyilat.
koztatja, miszerint szándéka Batumot szabad kikötővé tenni, mely kiválólag kereskedelemnek fog
szolgálni (essentiellement commercial).
Ezen ünnepélyes ígéretben bízván, az angol
képviselők a berlini kongressuson végre beleegye.
zésükkel hozzájárultak. Voltak ugyan messzebbre
látó államférfiak, kik azon kijejezést: „intention"
kissé határozatlannak tekintették, hihetőleg azon
példabeszédre gondoltak, mely szerint a pokol csu.
pán jó szándékkal van kikövezve.
Mindamellett senkinek sem jutott volt eszébe
azt mondani, ha a muszka császár nem siet Batumtumból szabad kikötőt csinálni, mivel az tánk némj
költségekbe került volna — ámbár nem lehet kép.
zelni, miért került volna az valamibe — hogy abból azután a cár nem kiválólag kereskedelmi, hanem hadi kikötőt fog csinálni, annyival kevésbé,
mivel egy hadi kikötő mindenesetre roppant sok
költségeket igényelt volna.
Most azonban, mint a ,Journal des Débats"
értesül, — Muszkaország csakugyan hadi kikötővé
akarja változtatni Batumot. A nevezett lap a többek közt ezt mondja :
Batumnak Oroszország részére való átengedése már maga után húzza azon következéseket,
melyekre elkészülhettünk és a melyek'Törökország
kis-ázsiai kereskedelmére nézve igen ártalmasokká
válhatnak. Ezen következéseket Salisbury őrgróf
előre látta és e tárgyban ki is fejezte véleményét
hires körjegyzékében. Muszkaország akkor nagyon
sértve érezte magát, hogy feltételezik róla a szerződésszegési és csalási szándékot és Salisbury- állításainak tagadást tett ellenébe.
Mu^zkaország mindig kicsinyli azon vívmányokat, melyeket a berlini szerződés által nyert,
holott azok a Feketetenger feletti uralmát biztosítják. Besszarábia átengedése, Bulgáriának kiterjedése egész a Feketetengerig, végre pedig Batum
birtoka Muszkaországot a Feketetenger urává te
szik. Muszkaország Batumból idővel egy másik
Szebasztopolt teremthet és ki tudja, jöhet-e valaha
egy oly koalíció létre, mint az 1854-iki volt,gmidőn
négy hatalmasság támadta meg s t ö n k r e t e t t e
feketengerbeli hajóraját, halomra lövöldözte Szebasztopolt.
Mindeddig az összes európai levantei kereskedelem Trebizondon át ment Persia felé. Most Per siába egy európai hajó sem mehet, ha azt Muszkaország nem engedi, mivel a keleti partokat Batum
fogja elzárni.
A „Times"-nek Ázsiából azt irják, hogy Batumban a muszkák roppant építkezéseket kezdet
tek meg, melyek a város kinézését egészen megváltoztatják. Ezen épitkézések pedig nem szorítkoznak egyedül a város szépítésére, vagy a kikötő
kiterjesztésére, hanem a varos etőditésére is. Azon
kívül pedig Muszkaország egy vasutat építtet, mely
Batumot Potival és Tillisszel fogja összekötni. —
Trebizorid ez által minden kereskedelmi jelentőségét elveszti. Ezen utóbbi város csak Britanniából
1874-ben 574,482 font sterlinget, Persiából pedig
ugyanakkor 760,880 font sterlinget vett be, a mi
összesen 1.335,162 font sterlinget tesz. KözépszAmitás szerint a trebizondi kereskedelem — Bilioti
szerint a portának évenkint 800,000 font sterlinget
jövedelmezett.
Mióta Muszkaország megkezdette építkezéseit
Batumhan, azóta tömérdek görög és örmény vándorolt ki Erzerum és Trébizond vidékéről, kik mirid
Batumba mentek lakni.
Ezen hírek Angliában és Franciaországban is
nagy izgalmat keltettek és mindenki kíváncsi arra, vájjon minő lépéseket fog e két ország kormánya a berlini szerződés ezen megszegése következtében tenni.

A francia képviselőház megkezdte az amnesztia ügyében előterjesztett kormányjavaslat és a
radikálisok nevében Louis Blanc által beadott
inditvány tárgyalását; az utóbbi tudvalevőleg általános és feltétlén amnesztiát kiván. A ház tizenegy osztálya közül nyolc a kormány javaslatát
fogadta el, mig a háromban a bonapártisták szavazata győzelemre juttatta Blanc javaslatát. A
kormány javaslatának nagy többséggel való elfogadása tehát nem kétséges, s remélik, hogy az
egész kérdés két hét alatt végleg elintéztetik és
letűnik a napirendről.
Németországban a birodalmi gyűlés megnyitása óta még kedvezőtlenebb a hangulat és minden
oldalról válságokat várnak. A trónbeszéd több
pontjából azt olvassák ki a szabadelvű pártok,
hogy a birodalmi gyűlés ujabb feloszlatása a közel
eshetőségek sorába lépett, s ez valószínű is. Berlini félhivatalos közlemények hangsúlyozzák, hogy
a kormány minden körülmények közt keresztül
fogj* vinni a gazdasági és pénzügyi programmját,
főleg a vámpolitika terén, a „Prov. Corr," pedig
a boroszlói képviselőválasztás folytán a szocialista
mozgalom elleni ujabb intézkedéseket helyez kilákilátásba, miről már a trónbeszéd is_ megemlékezett. Ha tehát a szabadelvű pártok a megkezdett
reakció utján tovább menni nem volnának hajlandók, a parlament újból fel fog oszlattatni. Egyidejűleg a porosz kormányban is alkalmasint változások lesznek, mert Hochrecht pénzügyminiszter,
hir szerint, nem hajlandó tovább haladni a Bismarck herceg áttal kijelölt ösvényen.

A zulu haboru.
Chelmsford tábornok, a Capland alkormányzója a következő jelentést küldötte az angol kormánynak a Tugella folyó mellett szenvedett vereségről :
„S a i n t-V i n c e n t, február 1 o.
Fájdalmas kötelességet teljesítek, midőn jelentést teszek a szerencsétlen küzdelemről, a melyet
január 22-én vívott a zulukkal a 3, hadoszlop egy
része, a melyre a tábor őrizése volt bizva körülbelől tiz mértföldnyire a Rorke's Drift pataktól.
A zuluk nagy számban érkezve megsemmisisitették őrködő hadoszlopunkat, mely a 24. ezred
1. zászlóaljának öt századából, ugyanezen ezred 2.
zászlóaljának egy századából, — két ágyúból, két
röppentyüvetőből, 104 lovasból és körülbelől 800
benszülöttből állott. A tábort, a mely magában
foglalta a 3. hadoszlop készletét, elfoglalták a zuluk és azok közül, a kik védelmezték, nagyon kevesen kerülték ki a halált. Veszteségünk, tartok
tőle, de 30 tiszt és 500 altiszt és közlegény lehet
a brit hadseregből — és 70 altiszt és közlegény a
gyarmati csapatokból.
Enquete-bizottság küldetett ki e szerencsétlen
eset részleteinek kiderítésére, a melynek jelentését
rögtön megküldöm, a mint megkapom.
A legcsekélyebb részleteket is magában foglalja, a melyeket összegyüjthettem, azon sürgöny,
a melyet a legközelebbi futár visz. Ezekből kiderül, hogy csapatunkat valószínűleg kicsalták a zuluk a táborból, mert a küzdelem a tábortól másfél
mértföldnyire vívatott.
Glyn ezredes hadoszlopának többi része a
sötétség oltalma alatt visszafoglalta a tábort. Ö
egész nap jelen volt tizenkét mértföldnyire a tábortól. Másnap reggel a Rorke's Drift patakhoz érkeztünk, a melynek őrsége 12 óra hosszat viaskodott három-négyezer zuluval. A 24. ezred ezer
8o'emberének védekezése a lehető legvitézebb volt;
a környéken heverő 370 halott a legjobb bizonyság róla. A zuluk ezen a helyen körülbelül 1000
embert veszthettek, a csatatéren pedig a hol az
ütközet Yivatottj 2000 harcosánál is többet veszrett
az ellenség. Pearson ezredet az első hadoszlop parancsnokát is megtámadták a zuluk, de ő győzelmesen visszaverte a támadókat."

A pestis.
A belügyminiszter e hó 11 én kelt rendeletében a péstisveszély alkalmával pótlólag elrendelte,
hogy mivel a jégre minden járványnál nagyobb
mérvb«n van szükség, a jelen évszakban pedig a
jégbeszerzés még nehézség nélkül eszközölhető :
a hatóságok haladéktalanul szerezzék be a jeget,
hogy mindén községben bőségben legyen.
*

Szentpétervárra, mint onnan irják, a következő, rendkívül aggasztó jelentés érkezett Kisenewból e hó 4-ről : A 27 versztnyí (4 mértföld) távolságra fekvő Gresesti helységből — ide Kisenevbe
azon jelentést kaptuk, hogy Gresestiben a lakosok
közt a szibériai járvány tört ki. Az itteni tartományi igazgatóság oda egy orvost küldött, ki kije
lentette, hogy nemcsak Gresestiben, hanem még
több szomszédfalvakban is kitört a lakosság közt
a szibériai pestis és a küteges hagymáz, mely két
kór ott járványosán uralkodik. Továbbá még azt
is jelentette az orvos, hogy a lakosság egészségi
állapota a legkedvezőtlennbb. A talaj a kelet felől közeledő pestisre nézve igen fogékony, de —
igy végződik a jelentés — Kisenew városában az
egészségi állapot épen kétségbeejtő.
*

Moszkvából e hó 9-én egy nagy szállítmány
orvosszer is érkezett me? az asztrachání kormányzóság szükségletei számára A csapatszállitmányok
Zaryzinba folyvást tartanak.
Konstatálva van, hogy a kór ócska bankjegyek által leginkább terjesztett el. Lorisz Melikotf
gróf főkormányzó ennélfogva azt parancsolta, hogy
az egész pettises területen az ócska rubel bankjegyek forgalma egészen betiltassék és ezek a kamavolgai bank által ujakkal cseréltetnek be.
A Tifltsben megjelenő „Kawkas ;í -nak Woszkrossenka faluból Eriwan kormányzóságból örmény
Kaukaziából azt irják : „Már egy hó óta itt egy
borzasztó kór uralkodik. Jellege egészen járványos
és ez napról-napra növekedik és elmérgesedik. A
betegek rettentő hirtelen halnak el és mai napig
a halandóság oly nagy, hogy naponkint 6 személyhal b»lé.
*

Moszkvából távirja a „P. Ll." levelezője febr.
13-áról: Tegnap egy Budapestre szóló táviratot
akartam a szmolenszki állomáson feladni, de megtagadták a felvételt. Az egészségügyi bizottság elhatározta, hogy szakokba beosztva, együttesen fog
elutazni. Sotinban vak lárma keletkezett a pestis
állítólagos kitöréséről. A pályaudvarban Szebidard
osztrák magyar főkonzul és Bartels német főkönzul vártak a bizottságra s szobákat tartottak számára készen a Billo vendélőjében. Duner svéd ezredorvos szintén csatlakozik a bizottsághoz.
*

Urassóból irják a „Pesti Hírlap" nak : Oláhországban Galacból s környékéről az utazók már
nem bocsáttatnak at s mint ma értesültem, többen
Brailában kénytelenek maradni mindaddig, mig a
kormány intézkedni fog. Most egyelőre az ottani
forgalom beszüntettetett. E napokban a főispáni
hivatal is intézkedett, hogy felső Temesen s \j Sáncon, illetőleg mindkét oláhországi határszélen,
negyvennyolc óra alatt kórházak állíttassanak föl,
mely célból dr. Tartler helybeli főorvos küldetett
ki. ó ezen rendeletet teljesítette is, s a korházakat megalakította. Felsö-Temesi kórház orvosául
dr. Boltresz, biztosul Kovács, s felügyelő főorvosnak dr. Tartler neveztetett ki, kinek kötelességévé tétetett ezen újonnan alakított kórházakat minden másodiknapon meglátogatni. Az elővigyázatra
nagy figyelmet fordítanak, annyira, hogy vizsgálatlanul a határszélen keresztül senki sem bocsát
tátik A kórházi orvos és biztos erre nézve szigorú rendeletet kapott. Ez ideig Brassóban vagy a
vidéken járványjel nem mutatkozott de dacára
ennek, a lakosságot az alig 30 mértföldnyire hiresz
telt járvány nagy rémületbe ejté.
*

Hunyadmegye főispánjának javaslata a pestis
behurcolásánatc meggátlása céljából.
Minthogy Hunyadmegyében csakis egy szoros, a vulcáni szoros van, a hol a közlekedés Oláhhonnal fenntartatik, s ottan vámhivatal és veszteg
intéz«t van berendezve, — noha a megyéből több
gyalog ösvényen is lehet bajjal és élelveszélylyel
Oláhhonba behatni, — a vesztegzár felállítása esetében — költségkímélés és a kivihetetlenség szempontjából, csakis a vulcani szoroshoz lesz orvos és
polgári biztos kirendelendő; — mert a jelzett gyalog ösvényeken a hely ismerete ohiányában s
a nehézségek leküzdhetlenségét tekintetbe véve, idegenek Huny admegyébe hatolni képtelenek.
A főispán ezután a nevezett szoroshoz orvoskép Buru János brádi orvost, polgári biztosnak
pedig Baló Istvánt hiliti *főbitokost ajánlja.
B u k a r e s t , febr. 15. Knöpfler Vilmos a
magyar kormány küldötte tegnap ide érkezett.
Ma a kormányelnöknól bemutattatott, mindenütt
nagy előzékenységgel fogadták. A pestis ügyben
létrejött megállapodások végrehajtására vonakozó
összes kormányintézkedések rendelkezésére bocsáttattak.

Az állandó országos pestis-bizottságból.
A mult ülés jegyzökönyvének hitelesitése
után felolvastatott a pénzügyminiszter átirata a
dohánybehozatal alkalmával a pestis importálása
ellen teendő óvintézkedések tárgyában. Véleményezés végett áttétetett a közegészségügyi tanácshoz ama utasításokkal együtt, melyeket az államvasuti főorvos az államvasutaknál leendő óveljárásra nézve javasolt. Jekelfalusi miniszteri tanácsos
felolvasta az 1878 tói 1879. február 7-ig a belügy
minisztérium által kiszolgáltatott Oroszországba
szóló útlevelek kimutatását, mely szerint összesen
1878. január i-töl 1S79 február 7-ig 1018 db. szolgáltatott ki ; felemlítendő ezek közül a következők :
Árvamegyéből 68, Brassóból 16, Liptómegyéből
53 Sárosmegyéből 110 Szebenböl 163, Trencsénmegyéből 205. Szepesmegyéből 37, Turócmegyéből
110, Zölyomme'gyéből 21, Budapestről 57 egyénnek. A határőrvidékre nézve megnyugtatásul tudomásra hozatott, hogy ott az orvosok ugy az
utas-okat, mint a málhákat szigorúan megvizsgálják.

A jótékony nőegylet álarcos bálja.
Scpsi-Szfgjörgy, 1879. feb. 15.
Volt lótás-futás egész héten elég, de meg is
érdemelte ám, mert ily kedélyes mulatság alig történik egy hamar. A sok készülődés közepette kicsibe mult, hogy magam is kedvet nem kaptam
felöltözködni valami félének. Pl. sátoros cigánynak, bátyus zsidónak, drótos tótnak, hordárnak
pojácnak, spanyol grandnak, chinai császárnak stb.
No hanem egyik barátom kibeszélt fejemből minden gondolatot, mondván, hogy ha a mindennapi
costume ben jelenek is meg bátran beillem maszkurának. Ebben aztán meg is nyugodtam.
Publikum már meglehetős számmal volt, midőn a kér első maszk megjelent. Csinos női alakok voltak, kár, hogy cipőjük talpa s a méternvi
léptek azonnal elárulták a publikumot tévútra vezetni akaró férfiakat. No hanem azért tovább in
gatták 8-as numerusu kesztyűvel ellátott kezeikben a rózsákkal kipingált szelezőt.
Jöttek azután valóságos női maszkok, jósnő*
szerencse mondó cigány leányok, virágárusnők,
dominók, székelv leányok, szász leányok apród
stb Férfiak közül bátyus zsidó, mementó mori-t
suttogó szerzetes, kéményseprő, pojácok, nyalka
huszár stb, Mindannyia ügyes és élénk, miként ily
bálban szokás.
— Ne mondják sirincsét á nácscságos urnák ?
szólított meg a legügyesebb, legélénkebb cigányleány.
Jó szívvel mondattam vele, és két piculát
adtam érte. Nem sajnálom. Pythia papnője cédulára irta fel jóslásait. Kérdeztem, jön-e a muszka ?
Azt felelte rá: Idejön a pestis, megfog szűnni
Muszkaországban. Mit én igy virguláztam aztán :
Ide jön, a pestis meg fog szűnni Muszkaországban.
Tessék eligazodni 1
A kis apród ritkán szólt, még is a férfiak
egész seregét meghódította.
Egy szóval mindenik maszk ügyes és élénk
volt, s igy a jó kedv sehol sem hiányzott.
Ez volt az első maszkbál városunkban; sikerültétől jövőre nézve sokat vártak.
A rendezőségnek közsönet a nyújtott élvezetért. Vaj ha jövőre fokozódnék a maszkhálok iránti
érdeklődés.
Maszk ura.

Iparügy.
A székely háziipart és ipari oktatást terjesztő
egyesület szövészeti tann ühelyében nemcsak az
erdélyi s ezek között a brassói festétt fonalakat,
hanem a bécsieket is megpróbálta használni szőtteményeihez, de azok a kívánalmaknak nem feleltek meg tökéletesen s igy kénytelen volt nagyobb
portó és vám mellett Szászországból hozatni ' különösen a szines pamut (gyapot) fonalrt azon szőtteményekhez, melyek több színben állíttatnak elé.
Az igy kivándorlott pénz ezen cikkekért ránk nézve elveszett, még csak kamatját sem remélhetjük
valaha visszakaphatni részint egy nálunknál az
ipar terén előbb álló nép szomszédságánál, részint
pedig nyers terményeinknek jelen viszonyok között oly távoli vidékre való nem szállíthatóságánál
fogva.
Azon eszme, hogy mit benn mir-aszthatunk,
marasszjuk benn, azon üdvös- intézkedésre adott
alkalmat, mely szerint ma egyesületünk a nméltóságu foldmivelés,«.ipar és kereskedelmi miriisterlum
által adott 500 frt segélylyel egy színes szépfestődét (bchonfarberei) állított be sepsiszentgyörgyi
Sándor István vállalkozó által, milyennel az ország
egy vidéke vagy városa sem dicsekedhetik. Nem
célom a hazai ilynemű ipart ez által kisebbíteni,
de az igazat kell kimondani akkor, midőn a szőhető anyagok á l l a n d ó színéről van szó, ha nem
is egyről egyig, de mindenesetre azokról, melyek
a közelmúlt időkig mint igén kedvélt szinek hordattak.

oly állandó színekben állítja elő, hogy azok erős
edző lúgban sem hagyják el szinöket, mint azt a
próba igazolja.
Ezen festőde megindításánál az egyesület és
vállalkozó előtt két cél volt kitűzve : egyik az állandó szin előállítása, másik az olcsóság s igy a
nagy közönségnek a festendő gyapjú és szőr, nemkülönben gyapot, len, kender és Jute-fonalaknak
olcsón való festethetése. Gyakran hallottam és hallom most is, hogy ha valaki török-vörös, kávészin,
zold vagy sárga tartós szint akart festetni, nemcsak Brassóba, hanem Segesvár, Medgyes vagy
Szebenbe kellett küldeni s mégsem volt tökéletes,
mi onnan magyarázható meg, mert ilynemű iparosaink csak festettek, de nem voltak okleveles, a
szó teljes értelmében szakértő, képzett festők. —
Ezen bajon ugy segített egyesületünk és a buzgó
vállalkozó, hogy hozatott Szászországból egy tökéletesen képzett elismert festőt, ki itt most folytatja a festést s ez által emeli hazai ily nemű iparunkat.
A színek és azok festési árára bő tájékozást
nyújt e táblázat, mely egyszersmind áijegyzék is :
Gyapjú és mindennemű szőrfonalak fes- Á r a
tése 100 kilóra számítva.
frt. | kr
* Király-vörös (Scharlack)

120

* Meggyszin vörö; (Carinin) sötét

120

_

Meggyszin vörös (Carmin) világos

100

—

* Sötét kék

90

Sötét és világos kék ujszin

80

Lila isötét és világos

70

* Zöld sötét és világos

70

Methyl-zöld ujszin, igen szép

90

* Kávészin barna

90

* Fekíte

90

* Sárga, narancs és világos

90

* Divatszinek kívánat Szerint

70

—

_

-

Gyapot, len, kender és Jute-fonalak fes- Á r a
tése 100 kilóra számítva.
frt. kr
* Kék fejtő, legsötétebb

90

-

Világos kék
60
* Török vörös (nem olajos), tartósabb
az olajos festésnél.
: 120 1
* Kávészin

| 80

Zöld

! 9° 1

* Fekete

r
1 90 í —

*• Szürke

60

* Sárga, világos vagy sötét

90

Mindén divatszin ujszinekben

i 80

_
—

A *-gal jelzett szinek állandók ugy a gyapjú
mint a gyapotféléknél; a másek is tartósak ugyan,
de mégis állandó színeknek nem mondhatók, melyeket ez idő szerint még a legnagyobb gyárasok
sem állithatnak elő ; különben is kevés van olyan
szin s a mi van, az is kevésbé kedvelt szin. — F i gyelmét érdemel itt még azon körülmény is, mely
szerint akár a gyapjú, akár a gyapotfélék festésénél, — ha egyszerre 10 kiló küldetik egy szinbőli
festésre, io°|, árleengedés, 20 kilónál 15"/'., kedvezmény adatik a beküldőnek ; 10 kilón felül már
mint nagybani festés tekintetik. — Selyem, szőr,
posztó és gyapot ruhákat is újból festenek s ha
tetszik, azok színezett nyomással is elláttatnak.
t r Ily viszonyok között nem lehet elég melegen
ajánlani hazai nagyobb szinesfonal-kereskedőink és
általában a festető közönségnek a s.-szentgyörgyi
szép szines és'áljandó szint festő festőde igénybe
vételét, melyhez mSgrendelést elfogad nagyban és
kicsinyben : kereskedő Sándor István Sipsi-SzentGyörgyön.
Nem viszketegségből, vagy tán eddigi festőink becimérlése végett hozom e tényt a hazai
közönség tudomisári, hanem egyszerűen azon okból, hogy pártoljuk a jót s ez által buzdítsuk a
többieket is a korszerinti haladásra.
—y —*•

Vannic festékanyagok, malyek marokban
L E G Ú J A B B .
már azoa tulajdonsággal bírnak, hogy a világosság
bshitása alatt' szinöket m3gváltoztatják ; az ugy.
Románia
Arab-Tabia ügyében engedett
nevezett uj szinek, az ilyeneket nagyon természete
állandó színné tenni a legtökéletesebb festőne Z Oroszországnak.
sem sikaral, de az olyanokat; m üjréfc áz "ék téh-tők'
A pestis ellen felállítandó kordonba Dob-

rudzsa nem vonatik bele az orosz csapduj*.
ezen haza mehetnek. A cár kiadta rendeletét
a hazaindulásra.
A kolozsváii küldöttség élén gr. Eszterházy Kálmán íöispánnal számos erdélyi képviselő részvéte mellett Tiszától azon Ígéretet
nyerte, hogy reméli a bankfiók iránti kivánság
teljesülését, br. Kemény Gábor határozottan
szavazatát ígérte a kolozsvári bankfiókra.

Naígy-Szeben, febr. 17 Wiichter Frigyes
főispán kitüntetése a Szt. István-rend kis keresztjével itt fényesen lett megünnepelve
Az
összes katonai és polgári hatóságok, a megyei
összes községek küldöttjei tisztelegtek. 16 án
este fényes fáklyás menet volt 1000 fáklyavivővel, magyar, német, román üdvözlő beszédek tartattak, melyekre a főispán hasonlókig
\álaszolt.
A lelkesedésben csekély szánni ószászokat
kivéve, az egész itteni polgárság részt vett.

KÜL Ö N F É L É K
— Ö Felségök bánsági utazása. A „Wiener
Extrablatt"nak je'entik a következőket: A hadügyminisztériumhoz ő Felségének egy parancsa
érkezett, mely szerint a jövő évi hadgyakorlatok
terve mielőbb elkészíttessék. Irányadóul a csapatok
mostani elhelyezése szolgál. A részletek közül nevezett lap csak annyit jegyez meg, hogy Temesvárit és környékén a 34. gyaloghadosztály, a 7lovasdandár, továbbá a honvédség részéről a 45.
(szegedi) és a 64-ik (lugosi) honvédgyalogsági dandárok, valamint a 3-ik honvédhuszárezred fog elhelyeztetni. E hadgyakorlaton valószínűleg ő Felsége is jelen lesz. Ide pedig nem katonai tekintetek vonzzák ő Felségét, hanem az az ünnepély ad
alkalmat, melyet szeptemberben Temes, Szörény,
Krassó és Torontál (a bánsági) megyék tartanak,
s melyre már nagyban tétetnek az előkészületek.
Szeptember lesz ugyanis a Bánságnak, 1779-ben
Mária Therézia uralkodása alatt, Magyarországhoz
való csatolásának 100 éves évfodulója. Hogy királyné ő Felsége is megjelen 0 ez ünnepélyen, még
nem tudják, hanem remélik. Ez alkalommal nagy
testvériségi ünnepélyt terveznek a déli Magyarország nemzetiségei közt.
— A nőegylet javára folyó hó 15-én tartott
álarcos táncvigalom összes jövedelme 177 frt volt,
ezen összegből a kiadásokat leszámítva, maradt
tiszta jövedelem 45 frt 22 kr. — Felülfizetett
Eglmayer Adolf ur 1 frtot. Mikor a t. közönségnek szives pártfogásáért őszinte köszönetet mondok, egyszersmind fogadják a t. rendezők, különösen t. S z á s z Károly és H a r y Gyula urak az
ügy érdekében kifejtett buzgóságukért a nőegylet
nevében kifejezett köszönetemet. — S.-Sztgyörgy.
1879. február 18. B o g d á n A n d r á s n é , egyl.
alelnök.
— A f. h 22 éu rendezendő bálra, ha vétségből nem kapott volna valaki, ki arra igényt tarthat — meghívót, tekintsék ugy a felhívást mint
meghívót. Hisszük mennyire az előzményekből következtethetni lehet hogy e bál oly sikerült leend,
mint a tűzoltók javára rendezett volt. A terem díszítése oly elegánsnak Ígérkezik, milyen rég nem
volt. El is várjuk a művezetőtől, hogy a termet a
szövészeti tanműhely produktumaiból fogja nagy
részben disziteni kellő változatossággal, hogy a
közönség ne csak a tánczban találjon élvezetet,
hanem a hazai ipar változatosságában is. — Mint
hallottuk, néhány tárgy is ki fog sorsoltatni szünet közben, mely néhány krajczáron vásárolt sorsjegyre bizonyára kellő^nyeremény leend. — Nem
mulaszthatjuk el e jótékonycélu bált a bálozó közönség figyelmébe ajánlani kiváltkép azért, mert
ebből minden krajcár hazai iparunk emelésére fog
fordíttatni, mely minden esetre megtermi gyümölcsét.
.
,
— A székely inireiőd. és kfizgnzd egyesülőt
központi választmánya legutóbbi ülésén liajós János elnöklete alatt a folyó ügyeken kivül több
közérdekű ügyet tárgyalt. Ezeknek legfőbbikét az
1000 forinttal jutalmazott pályamű sajtó alá adása
képezte. Az egylet kiküldöttei megbízást kaptak a
Franklin-társulattal lehető jutányosán egyezkedni,
a szerződést megkötni s ezzel a nyomatást megkezdetni s aképen végrehajtatni, hogy a munka a
folyó évi közgyűlés elő t közrebocsáttathassék. —
A revízióval és a sajtó alá rendezés tekintetében
még szükségesek elintézésével Deák Farkas magy
akad. 1. tag bízatott mag, ki e fáradságot az ügy
érdekében készséggel elvállalta. Egy példány ára
(.?o -35 nyomattott iv) az egyleti tagok számára 1
frt, könyvárusi uton 2 frtban állíttatott meg. Küldöttség menesztetett ki a kereskedelmi miniszter
ő nagyméltóságához egy folyamodvány benyujtá
sára, melylyel az egylet részére államsegély kéretik. Ugyanezen küldöttség a miniszterelnök ő nagyméltóságánál való tisztelgéssel és ő nagyméltga
által az összes kormánynak az egylet közhasznú
vállalatai támogatása iránti felkérésével bízatott
meg. A folyó évi költségvetés tételenként megvizsgáltatván, megállíttatott. Husz marosszéki község
és^négy magánosnak az egyletbe belépése öröm-

mol vétetett tudásul. Alispán Szentiványi Kálmánnak az egylet ügyei körüli buzgölkodásáért köszönet szavaztatott. — Több alapító tagsági díj
nalc — s ezek között gróf Káinoki Dénes ő nagyméltósága alapítványa 1200 frt, báró Apor Károly ő méltósága alapító tags. dijának ioo forinttal történt befizetése köszönettel fogadtatott. Végül a jelen volt választmányi tagok aláírási iveket
vévén magukhoz ujabb tagok gyűjtése céljából,
az ülés a társulat ügyeinek minden irányban haladása feletti öröme kifejezései közt bezáratott.
— r. 1.
— A lótenyésztők figyelmébe. Tisztelettel értesítem a t. lótenyésztőket, miszerint ez év március
hó közepén Sepsi-Szentgyörgyön és Kézdi-Vásárlielytt pz állam számára ug.ynevezett „r e m o n d al o v a k " fognak vásároltatni. A 4—7 éves, 158 cm.
vagyis 15 markosnál nem kisebb lovak a lehető
legjobb árban vétetnek be. A vásárlás napja később fog meghatároztatni, mely napot annak idejében a t. közönség tudomására hozni nem fogom
elmulasztani Megjegyzem egyszersmind, hogy ez
al'cdo nmal tisztek számára is fogn ik lovak jó árban
bevásároltatni. — S.-Szentgyörgy, 1879. február 18
E h r n b e r g e r, cs. kir. alezredes
— Hynicn Csíkban rendkívüli aratást végez
Hat eljegyzésről kapta a „Kelet" a következő tudósítást : csik-bánkfalvi Kovács Antal tszéki aljegyző e napokban jegyezte el csik-sztkirályi Balló
Ignác leányát Berta kisasszony t. Csik szeredai Csiszér József Csikmegye állatorvosa, f. hó 13-án
tartá kézfogóját Csikmegye főorvosa dr. Spányik
Józsefnek kedves és szellemdus leányával Gizella
kisasszonynyal. — Csík-mindszenti földbirtokos Cikó
János, f. hó 15-én tartá esküvőjét, háromszéki kilyénfalvi Székely János földbirtokos leányával
Lujza kisasszonynyal. - C>ik Somlyói főgymnásiumi tanár Pál Gábor f. hó 22-én tartja esküvíjét csík somlyói ügyvéd Fodor Ignác bájos és szellemdus leányával Ludovica kisasszonynyal. — Csikszeredai postatiszt Fencel János f. hó 23-án vezeti
oltárhoz csik-szeredai Jencsevich I.ukács szép leányát Emp^a kisasszonyt.
Csik-somlyói főgymn.
tanár Szász Károly a napokban jegyzé el Szebenben lakó, — Csikszék néhai főkirálybirája Szabó
Ádám bájos és szellemdus leányát, Berta kisaszszonyt.
— Szem betegség. Csíkszeredáról irják, hogy
a rsik-somlyói r. kath. főgymnazium növendékei
közt, az egyptomi szembetegség ütött ki s alig
egy-kettő kivételével az összes tanuló ifjúság e
ragályban szenved. A tanitás a főgymnáziumban,
a tanítóképző intézetben és az elemi iskolában
meg van szüntetve; a gymnázium és a növelde
épület korházzá alakíttatott át. A szembetegek
száma meghaladta a százat. Különös, hogy e ragály t kisebb-nagyobb mérvben, majnem minden
évben előfo rdul ez iskolákban. A baj, mint a N.
Hirl. irja, annyira jelentékeny, hogy közegészség
ügyi szempontból a legkomolyabb figyelmet érdemel.
— Megfoghatatlan előttünk — írja a „Kelet"
— hogy Kolozsvár neve még folytonosan hiányzik
azon városok közül, hová bankfiók felállítása terveztetik. Budapesti lapok ujabban a következő értesítést
hozzák: Az osztrák-magyar bank főtanácsa egy a
magyar pénzügyminiszterhez intézett átiratban késznek nyilatkozott, hogy a bankala.pszabályok értelmében az 1879-ik év folyamában felállitott három
uj bankfiókon kivül, hajlandó még további három
fiókot, melyeknek felállítását a bank alapszabályok
„később" tűzik ki, oly módon felállítani, hogy
ezen fiókok közül kettő az 1880-ik év s egyik az
188 t-ik évfolyamában activáltassék. Az itt kérdésben forgó hat bankfiók Pozsonyban, Nagy-Kanizsán
Gyulafehérvárit, Aradon, Sopronyban, é* Eszéken,
fog felállíttatni. A pénzügyminiszter most már e
hat város közül kijelölendi azon hármat, melyek
még a jelen év folyamában bankfiókot nyernek.
— A kit legelőször énekelt meg Petőfi. Horváth Károly nemrég elhunyt szarvasi ev. tanitó
Petőfinek iskolatársa volt Aszódon. Iskolai élményeiről a következő visszaemlékezést találjuk leírva
a M—g mai tárcájában : „Kicsengettek az óráról
s szaladtunk ki az udvarra, hogy az óraközt kedvünkre töltsük. Az iskola udvarába egy silány
formájú kis kutya vetődött, melyet én kergetni
kezdtem, a gyámoltalan állat nagy ijedve menekült előlem, de én utána eredve, egy zugba szorítottam, az osztá yablakából kinéző társak nagy
mulatságára. Petrovics Sándor, ki az osztályszobában maradt, a künn történt eseményeket hallva,
irónnal latinkönyvem szélére e hangsúlyos sort
rögtönözte, a megfelelő hanglábak felrakásával.
| Kis Kari | kerget | kurta ku- | tyát kint. |
Mikor helyem újra elfoglaltam, ott láttam e sort,
s rá ismertem Sándor kézírására. Ez volt Petőfi
első „alkotása." A „k" betűs szavakból alkotott
hangsúlyos sort iskolatársaim is megtanulták s va
ahányszor csak találkoztam valamelyikével, tréfa
vagy gunykép mindjárt rákezdte: Kis Kari kerget kurta kutyát kint: szervusz. Már nagyobb deák lettem, még mindig ezzel fogadtak pajtásaim.
— Orosz u '-pigazság szolgáltatás. A kieví kormányzóság egy helységében nem rég a következő
brutális eset történt : a faluban egy lótolvajt tetten
értek, kit is azonnal összekötözve a falu korcsmájába hurcolták. Ott azután hozattak pálinkát, ittak,

s akkor tanácskozni kezdtek a büntetés módja fölött. Az egyik szónok ezt, másik azt tanácsolta.
Ekkor egy öregebb paraszt fölemelkedik és igy
szól : „Minek is tanácskozzunk soká ! Hozzatok egy
kötelet és egy botot, majd megtanítom én a gazt,
u gy> hogy tudom soká nem lesz kedve lopni." —
A kivánt dolgokat azonnal előteremtették ; a paraszt a védtelenül fekvő tolvaj feje körül csavarta
a kötelet és a bottal szorítani kezdte. A szereocsétlen tolvaj tompán feljajdult, szemeiből vérkönyek
csepegtek. A paraszt mind jobban szorította a kőtelet, mig egyszerre csak valami roppanás hallottak. A jelenvoltak odanéztek : A szerencsétlennek
koponyája repedt meg 1 „Most nem fog többé lovat
lopni"1 1 szolt az öreg paraszt, s ott hagyta a szerencsétlent, ki rángotózva múlt ki hóhérai szemeláttára.
— líoszniai rnblögíiriízdálkodás. Február 2-án
— mint a „Frdblatt" nak Banyalukából irják —
ott öt bosnyák rabló hadbiróságilag agyonlövetett.
Az ítéletet a 2 dik dandár hozta. Az öt rabló egyikére közönséges gyilkosság bizonyult rá, a többi
négy pedig egy bérlőtől, kit megkötöztek és kinek száját betömték, ökröket és tehenekét rabolt.
Holnap ismét három bosnyák rabló fog agyonlövetni A m i kivégzettek között csak egy volt mohamedán, a másik három görögkeleti. Priedorban,
hír szerint ezelőtt három nappal egy katona egy
szerbbel való veszekedés közben leszuratott.
— Szerencsétlenség e?y k.'íszéiibftuyiSban. A
döllingi, csehországi, barna kőszénbányának egyik
mély aknáját e hó 10 kén a hirtelen előtörő talajvíz elöntptte, mely alkalommal 26 ott dolgozó munkás odaveszett. E szerencsétlenségről most a ' következő részletek feküsznek előttünk: A viz d. u.
2 órakor tört elő, s minden aknát elöntött, s 7
órakor már 14 méter magasságú volt A szomszéd
tárnába is behatolt a viz, s hir szerint itt is elveszett egy bányász. A közelfekvö Nelson-aknában
a viz szintén emelkedőben van. Ugy látszik, a
katasztrófát az okozta, hogy vagy földalatti vizerekre, vagy a Kranika patak elágazásaira akadtak. Az aznap d. u. 5 óráig betört vízmennyiség
200.000 köbméterre tétetik. Másnap este ó órakor hírek érkeztek, hogy a döllingi akna viz alá
kerülése következtében a „Haladás" és „Nelson"
aknák is megteltek vizzel, s kényszerítve vannak
a munkát beszüntetni, a Nelson-Aknában is több
munkás elveszett.
— A teplitzi fürdő reszedelnie. Teplitz város
tanácsának nem régiben tartott ülé ében Laube tanár jelentést tett a liőfórrásterület megvizsgálásának eredményéről. A bányába ömlő viz
hőfokának emelkedése által konstatáltatott a hozzájárulása, azonban ama tény, hogy az utóbbi 24
óra alatt nem emelkedett, arra a feltevésre jogo-it,
hogy a több meleg viz nem fog hozzá ömleni. Az
eredeti forrásnál észlelt zajlások pedig erre a megnyugtató maggyőződésre vezettek, hogy az ásványvíz medence nem igen sülyedhetett. Egészben véve biztosan állitható, hogy a főforrás nem apadt
el egészen. A Steinbad, Schlangenbad és NéUbad
forrásai nincsenek megtámadva. Minap egész geologbizottság ment Teplitzbe a baj vizsgálatára.
Kezd valósulni az a vélemény, hogy a teplitzi források egy részének elapadása a viznek a kőbányába való betörése következtében történt. A lakosság igen aggódik. A szakértők remélik, hogy
technikai e zközökkel, ujabb forrásokkal ismét megindíthatják a fürdők ellátására szükséges forrásokat. A teplitzi kataszrófára vonatkozólag e hó 14éről jelentik Prágából : A teplitzi ingatlanok kilá
tásba levő értékcsökkenése az itteni jelzálogintézeteknél nagy aggodalmakat kelt. A prágai leszámítoló bank segélypénzeket küldött a teplici takarékpénztárnak, melynek betevői tömegesen visszakérik betevéseiket.
— llegyCMiszumlás. A Rajna mellett fekvő
Caub faluból írják február 10 ikéről : Tegnap este
7 órakor e kiáltás riasztotta fel a lakosságot ; „A
hegy ismét csuszamlott I" Mindeeki azon hely felé
tódult, a hol ezelőtt majdnem három évvel az első
ilyen katasrófa történt. A hegynek egész függvénye leszakadt, s görgeteg gyanánt iszonyú tömegben gurult a hegy lábához. Emberélet nem esett
áldozatul, mert elővigyázatból már több nappal
azelőtt elköltöztek a veszedelmes tájról.
— A halottkémek. A „Somogy„ irja, hogy a
halottkém! intézmény nem találkozik a közönség
tetszésével, mi főkép a halottkémek tudatlanságá.
nak tulajdonitható. Nevezett lap közöl egy-két
halottvizsgálati bizonyítványt, melyet egy halottkém állított ki. Mutatványul szolgáljon ez: „1. A
meghalt vezeték, s kereszt, illetőleg mellék neve
és családi állapota : Szakáts Ruzsi és neje Istvány
Martony Ferenc. 2. A meghalt állása vagy foglalkozása: Házos. 3. Vallás.- : Helvétz. 4. A halál
oka : Véletlen haláleset. X. Községben pedig a
halál oka cimü rovatba ezt irta a halottkém : Möghalt röndössen st >." Egy másik bizonyítvány pe
dig igy szól: „Ilalati Bizomjitván Zimánbol tazsára dezsember 29-ik jelentem főtizstelendő űrhöz
tazsárom hogy meghalt Zimánba Bizderi Györgynek felesége úgymint varga örze 51 éves és megYisgáltatott és jónak találtatot neghalt dezsember 29-én délután 4 órakor és eltemetés ideje de
zsember 31 dik délelőtt 10 órakor 1878-ban. Kelt
Zimány deczember 29-dik Kováts Ferentz halottkém."

— Egy három hönapos nagy herceg is sokba
került. Az orosz hivatalos lap a cárnak egy rendeletét közli, mely megszabja udvartatását az 1878.
nov. 22 kén született Alexandrovics Mihály nagy
hercegnek mostantól kezdve 7 éves koráig. E sze
rint az ifjú nagyherceg kiszolgálására és ápolására 15 személy van alkalmazva összesen 5975 rubel
évi fizetéssel. Ebből az angol dajka kap 1143 rubelt, segéde 715 rubelt, az orvos 300 rubelt stb.
A kis nagyherceg és udvarának élelmezsére éven
kint 18.125 rubel van előirányozva.
— Us/.Ó Színház. Egy new-yorki vállalkozó
egy eddig kirándulásokza használni szokott bárkát
átváltoztatott szinházzá, hogy abban a nyáron az
Erié tavon Brooklvn mellett vasárnapi előadásokat
rendezzen. Minthogy a város joghatósága a vizekre nem terjed ki, az élelmes yankee igy játszotta
ki a törvényt, mely a vasárnapi előadásokat eltiltja.
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ÁRVEREZÉS.
Bita községében a jelen 1879. év áprilhó
24-től kezdve egymásután következő h á r o m
évre a korcsmárlási j o g h a s z o n b é r b e fog
adatni
A haszonbérhez jár egy korcsmaház pincével ellátva, veteményes kerttel egylitt, pálinka, bor és sör s mindenféle árucikk.
A kikiáltási ár s a többi feltétlek alólirt
községi főbírónál megtekinthetők
Az árverezés jelen év március 1 ón fog
megtartatni
Bitán, 1879. február
1
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17-én.
Sziibó Józhoí,
fóbiró

A veteményezők ügyeimébe!!!
A kertmivelók szi es figyelmébe
rencsém ajánlani kitűnő

vrn sze-

ki% ültetésre való
v e reslk a g y m á i m a t ,
métjjüíácból gazdag raktáram van s olcsó áron
bocsátom x. vevóim használatára.
A beku^Sött píSraösszeg erejéig postán fogom clszállrtatni pontosan t. megrendelőimnek
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