
rint a megszállandó két tartomány nem is szol-
gálhat egyébre, mint a rhorvát királyság" na-
gyobbitására. Legújabban az „Obzor" Boszniából 
keltezett „üdvözlet" formájában  adja elö szerény 
terveit. Az „üdvözlet,, természetesen nem ismer 
mást, csak „osztrák császár"-t és „horvát király"-t, 
a boszniaiakat fölszabadítandó  „horvát" hősöket s 
ezeket Jelasics dicső emléke nevében hivja, indul-
janak a boszniai testvérek bilincseinek feloldozá-
sára stb. A hosszú izgató cikk b. Pilippovics és 
az „egyesült Horvátország" éltetésével végződik. 
Majdnem ideje lesz már szétoszlatni ez illusiókat, 
nehogy lassanként komoly betegséggé növeked-
jenek. 

Az állami és egyházi javak Boszniában tudva-
levőleg roppant terjedelműek, az egész ország föld-
birtokának fele  vagy állami, vagy egyházi. Az ál-
lamjavak főleg  erdőkből állanak, s mintegy 460 
négyszögmértfőidre  terjednek; a vakuf,  vagy me-
cset-javak szántóföldből  és legelőből állanak, s 
szintén majdnem felét  képezik az összesen 450 négy-
szögmértföldnyi  mivelt területnek. E nagy terje-
delmű javak első sorban vonják magukra a figyel-
met az okkupáció végrehajtása esetében, mert ha 
a szultán felségjogai  fenn  is tartatnak, az uj kor-
mány kénytelen magának a koronajavak fölötti  in-
tézkedés jogát biztosítani. Erre Bécsben már a 
pénzvilág is számitani látszik, s a mint a „N. Fr. 
Pr." irja, egyik első rangú bank már kiküldött 
szakférfiakat  Boszniába az ottani államerdők tanul-
mányozására. 

Csapataink felvonulása  a boszniai 
hataron. 

A felvonulás  majdnem teljesen be van fejezve, 
a főhadiszállás  Broodban már rendezkedik s báró 
Philippovics táborszernagy Eszékről szintén oda 
utazott. A táborkar főnöke  Popp Leonidás temes-
vári születésű, mintegy 45 éves férfiú,  ki hosszabb 
ideig volt tanár a bécsi hadi iskolában, később pe-
dig törzskari főnök  a zágrábi főparancsnokságnál. 
A főhadiszálláson  a sajtóügyekre is figyelmet  akar-
nak fordítani  s a főparancsnok  e célból dr. Zde-
kauer urat, a külügyminisztérium sajtóirodájának 
egyik tagját vitte magával. 

A pozsonyi 1. sz. hidász-zászlóalj Zinner őr-
nagy vezetése alatt Broodba már megérkezett és 
bőségesen hozott magával hidalkatrészeket. Hid 
verésére azonban még nem történtek készületek. 

A megszálló sereg s mindennemű készleteinek 
elszállitása a határra gyorsan és minden zavar nél-
kül történt. 

Hogy ezen csapat- és hadiszállitmányokat he-
lyesen megítélhessük, számba kell venni, hogy — 
tekintettel az okkupálandó tartományok sajátságos 
viszonyaira — a csapatok felszerelése  egészen el-
üt a rendestől és főképen  a 6000 teherhordó állat-
nak és a hozzá tartozó hegyi felszerelésnek  szük-
séglete csak az által volt fedezhető,  hogy Tirol, 
Galícia, Bukovina, Felső-Magyarország, Erdély, 
Horvátország, a tengerpart és Dalmácia képesek 
voltak a kellő anyagot nyújtani. A mozgósítás és 
szállítás azonban ez által nagyon komplikált lett. 
Mivel pedig többféle  okból a rendes közlekedést 
semmiféle  módon nem kívánták megzavarni és a 
közlekedési hivatalnak a törzskar által kidolgozott 

szorítva a valóban becses, de a kóros állapoto* 
csillapítani nem tudó müveket. 

A fiatal  kor inkább szeret nevetni, de az öreg-
korban, midőn az életet kiismerve, megszűnik a 
rajongás és légvár épités, uj ingert nyer a komikum. 
Minden nevetségesnek elitélése, betegsége a lélek-
nek s ezen betegségbe inkább esnek a nők, mint 
a férfiak. 

hrdekes fejtegetés  tárgya lenne, hogy melyik 
baj nagyobb: az említett betegség-e, vagy azon 
állapot, melyben lehetett ama fiatal  leány, ki el-
határozását fejezte  ki, hogy ezután csak az „ope-
rettet fogja  látogatni. 

Az ízlés különfélesége  okozza, hogy minden 
ételt esznek és minden könyvet olvasnak, s legjobb 
izlése lehet annak, ki evés után nem tudja, hogy 
mit evett. 

Az Ízlésre nézve folytonos  apály és dagály 
váltakozik, tudományban és művészetben épen-
ugy, mint a divatban és szokásokban. 

Egyik nevet a másik felett.  Az ifjú  az öre-
gen, a nő a férfin,  a gazdag a szegényen és vi-
szont. Amott kisgyermek ugrál almával, mézes ka-
lácscsal kezében, ott egy fiatal  leány ékköves gyű-
rűvel, vagy uj divatú ruhával, amott a természet-
tudós ritka növényt, vagy kövületet tartva kezé-
ben, molyrágta könyvvel  a régész. Archimedes cir-
culusait rajzolja a homokba, észre sem véve, hogy 
Syrakusának és jó magának is vége van. Homér 
koldul és istenek harcáról dalol. Nagy Sándornak 
kicsiny a világ, és képtelen a cynikus Diogenest 
megérteni, hogyan lehet tőle csak annyit kívánni, 
hogy a napfényt  ne méltóztasson felfogni. 

Hölgyeink az uj divatról, azt mondják, „esze-
veszett ízlés" s két hét múlva valamennyi azt 
hordja. Férjhezmenő leányok a férfiról,  midőn va-
lakit eljegyez azt vélik, hogy „furcsa  izlése van!" 
S ne tartsd mindig büszkeségednek ha felőled  azt 
mondják, hogy „egészen Ízlésem szerinti," mert 
. . . . , Na de elég „De g u s t i s ne d i s p i s " — 
mint a k.-vásárhelyi kofa  mondja. 

- Gy. -

menetrend csak kevés nappal a szállitás megkez-
dése előtt küldetett meg, a szállító társulatoknak 
csak igen rövid idejök volt a vonatok berendezé-
sére. Az érdekelt vasutak azonban teljesen megfe-
leltek föladatuknak. 

Ezek : a déli vaspálya a bécs trieszti fővonal-
lal és a kanizsa-barcsi, steinbrück eszéki mellékvo-
nalakkal ; a mohács-pécsi és az alföldi  vasutak. E 
vonalokon naponként csak mintegy 5400 emberből, 
300 lóból és 48 szekérből álló szállítmányok indít-
tattak ugyan el, azonban ez is jelentékeny feladat 
volt, ha tekintetbe vesszük, hogy a nyári évszak, 
az ünnepek, a kezdődő aratás már különben is 
növelte a helyi forgalmat,  ehez pedig hozzá járult 
80000 behívott katona utazása és legfőkép  az, hogy 
a rendes menetrend nem módosíttatott. A csapat-
szállítás minden zavar nélkül, — a legpontosabban 
ment végbe. A legénység élelmezésénél is lénye 
gesen támogatták a vasutak a katonai közegeket. 

A kiadott rendelet szerint a csapatoknak nap-
jában legalább egyszer kellett meleg ételt kapni s 
ez a nagyobb állomásokon történt, hol a vasúti 
közegek a legpéldásabb rendben vezették az illető 
intézkedéseket. A Dunán is pontosan történt min-
den szállitás, úgyszintén a tengeren, hol a 33 ha-
jószállitmány 11 nap alatt ért céljához. 

A szultán levele az afgán  emirliez. 
Az afgán  emir figyelmeztette  a szultánt, hogy 

hiába bizott Angliában, mert nem akadályozza meg 
az oroszokat, hogy Konstantinápolyba be ne vo-
nuljanak. A szultán válaszolt a levélre, és a követ-
kezőkben mondja el véleményét Oroszországról és 
Angliáról: 

„Vettem a levelet, melyet ön követem kihall-
gatását illetőleg küldött. Az ön nézetét az angol 
nemzetről semmiképen sem oszthatom. Valamint 
én sem panaszkodhatom az angolok ellen, azonké-
pen dicső elődeim sem mondhattak eddig semmi 
roszat Angliáról. Azt mindenesetre tudom, hogy 
sokan ugy vélekedtek, hogy az angoloknak szö-
vetséget kellett volna kötniök velünk ebben a há-
borúban, és velünk közösen harcolniok; de én 
kénytelen vagyok kijelenteni, hogy azok tévedtek 
ebben. Trónralépésem napjától kezdve a jelen pil-
lanatig sohasem várt minisztertanácsom kívülről 
segélyt Hogy ez az ügy váratlanul rosz véget ért, 
csak azon körülménynek tulajdonithatom, hogy 
néhány nagyhatalom titokban segítette Oroszorszá-
got, és hogy az alattam levő fejedelemségek  föl-
lázadtak. Ha csak az orosz csapatok szállottak 
volna sikra, akkor nem történhetett volna meg, 
hogy lássák a nap sugarait, melyek Konstantiná-
polyt megvilágítják. De én nem tudok más segít-
séget, mint megnyugodni a mindenható akaratá-
ban. A békére nézve íHég nincs határozat. Minden-
esetre ajánlom önnek, hogy újítsa meg és szilár-
dítsa az angolokkal való barátságos viszonyát. Ne 
rémittesse el magát az orosz kémek sugdosásai ál-
tal. Mert fájdalommal  látom, hogy az angolokkal 
meghasonlott, mindenkor törekedni fogok,  hogy e 
viszálynak véget vessek. Minthogy azonban ön 
ura tetteinek, és legjobban ismeri érdekeit, ez az 
írás csak emlékeztetés akar lenni. Az isten fordít-
son jóra mindeneket. 1295. muharrem 25. (1878. 
febr.  3.) Abdul Hamid khán." 

Az olaszországi tüntetések-
Az olasz kormány barátságos biztosításai és 

erőtlen vagy talán hanyag magatartása közt óriási 
örvény tátong. 

Azon ürügy alatt — írják a „Neue freie  Pres-
se"-nek Triesztből — hogy a gyülekezési jogot nem 
sértheti meg, és nem okozhat fájdalmat  az ifjú 
olasz szabadságnak, mindent elnéz a kormány, a 
mi táplálhatja az Ausztria-Magyarország ellenes 
hangulatot. Ez az ürügy még plausibilis lehet, ha 
polgárok, vagy az immunitás által védett képvise-
lők rendezik a demonstrátiókat. De az már feltü-
nő, gyanús és semmiféle  államban nem tűrt álla-
pot, hogy többnyire főrangú  katonák állanak a 
mozgalom élén, a nélkül, hogy desavouálnák, vagy 
rendreutasítanák őket. 

A livornói színházban egy ezredes tartott je-
lenetközben beszédet a közönséghez Trieszt an-
nexiójáról; Nápolyban egy tábornok hivott össze 
hasonló célból meetinget Btb. Az olasz kormány 
mentegetőzik Rómában, mentegetőzik Bécsben is, 
és nem veszi észre a kiáltó ellentétet szavai és 
tettei közt. Azt a négy embert, a kik a velencei 
osztrák-magyar consulatus címerét letépni segítették 
szép csendesen haza bocsátja: trieszti és isztriai 
koholt táviratokat enged nyilvánosan fölolvasni; 
az osztrák határt szives figyelmében  részesíti, és 
tájékozás kedvéért gyakran bejáratja azokat olasz 
tisztekkel; olcsó áron Ausztria-Magyarországban 
küldik a leggarázdább hírlapokat és mindezek 
mellett zavartalan barátságáról biztosítja Ausztria 
Magyarországot. 

Hazi iparunk. 
A sepsi-szentgyörgyi szövészeti tanműhely (és 

nem gyár) rövid fennállása  óta saját készitményei 
által oly elismerést vívott ki szakértők véleményes 
jelentése szerint, miszerint az nem öt hónapos, de 
még két éves intézménynek is díszére válnék. — 
Ugyanis folyó  évi ápril 8-án az egyesület lelkes 
és az ügyet oly hőn pártoló elnöke: főispán  ur ő 
méltósága szőnyeg, kendő és asztaltakarókból egy 

pár példányt küldött fel  földmivelés  ipar és keres-
kedelmi miniszter úrhoz bemutatás végett, ki hogy 
mennyire volt megelégedve ezen ugyszólva kezdő 
munkákkal, bizonyítja a következő miniszteri le-
irat, melyet a választmányi tagokkal a gyűlés ha-
tározata szerint közölni szerencsém van : 

„Méltóságos főispán  ur ! 
Az elnöklete alatt álló székely-egyesület sepsi-

szentgyörgyi szövészeti iskolájában készített tár-
gyak a növendékek elöhaladásáról és helyes irány-
ban vezetett kiképeztetéséröl tanúskodván, f.  évi 
ápril 8-ról 293. sz. a. kelt felterjesztése  mellett be-
mutatott tárgyak visszaküldése mellett készséggel 
használom fel  az alkalmat arra, hogy méltóságod-
nak az egyesület érdekeinek tapintatos vezetéseért, 
— a választmánynak s az ottan működő ipari fel-
ügyelőnek pedig ügybuzgó fáradozásaiért  kiérde-
melt elismerésemnek kifejezést  adjak. 

Erről méltóságodat értesítvén, felkérem,  hogy 
az illetőkkel leendő közlés mellett a választmány-
nál oda hasson, hogy az iskola termékei az ország 
különböző részeiben megtartatni szokott gazdasági 
és ipari kiállításokon a nagy közönséggel is minél 
szélesebb körben megismertessenek. 

T r e f o r  t, s. k." 
Láthatják ezen miniszteri leiratból a választ-

mányi tagok, úgyszintén a közönség is, hogy a szö-
vészeti tanműhely nem egy — mint ezt sokan ne-
vezni szeretik — semmi reális haszon nélküli in-
tézmény, hol az illető tanulók az időt csak eltöl-
tik, hanem egy oly ipari tanműhely, melyben ki-
nek kedve és akarata van az szövészethez mint 
iparhoz, nagy haladást tehet s mely, elvégezvén a 
tanfolyamot,  bizonyára jövedelmet is hoz. 

Pártoljuk tehát iparunk emelését, mert ipar, 
kereskedelem és gazdaság együttes fejlesztése  és 
felvirágzása  nyújthat nekünk jólétet ; ne várjuk, 
hogy mindent az állam kezdeményezzen saját ja-
vunk előmozdítására, mert nagyobb az elismerés, 
ha ma magunk szükségletei fedezéséről  magunk 
gondolkozunk és egyszersmind gondoskodunk is. 

Tarcali Eudre, 
háziipar-egyleti titkár. 

V i d é k i ó l é t 
Kézdi Yásárhely, 1878. jul 25-én. 

(A .Nemere.* — VálaizUii mozgalmak. — Ki a vivát ?. — Egész-
ségügy. — Sziné>zet ) 

Ha mindenről körülményesen irni akarnék, a 
mi most K.-Vásárhely  lakóit nem kis izgatottság-
ban tartja, jó hosszura nyúlnék levelem. Minthogy 
azonban becses lapja valószínűleg annyira el van 
foglalva  jobbnál jobb közlendőkkel, hogy egy vi-
déki levél nagyobb terjedelmét nem örömest ven-
né : csak rövidre szabom cikkemet. 

Mindenek előtt azonban engedje meg, hogy 
a Nemere olvasói nevében köszönetet mondjak t. 
szerkesztő urnák s a lap kiadójának azon szíves-
ségért, hogy nekünk egész díjtalanul hetenkint 
még egy harmadik lapot is méltóztatnak küldeni. 
Ne bántsam meg t. szerkesztő ur ismert szerény-
ségét, ha kimondom hogy ez évben a vidékünk 
szellemi életét örökös tevékenységben tartó „Ne-
meréit t. szerkesztő ur valahára i r o d a l m i 
s z i n v o n a l r . a emelte.*) Szükségünk is volt rá. 
Ily kezekben a lap valóban sokat ér s miután még 
azzal is tetézve van, hogy ugyanazon árban he-
tenkint háromszor jelenik meg: a vidéki olvasó 
közönség hálás köszönetét csakugyan megérdemli. 

Egyik számában e lapoknak említés volt téve 
a k.-vásárkelyi  képviselő választási mozgalmakról 
is. Egész objektivitással csak annyit emiitett meg, 
miszerint Pap Lajos mellett még fel  van léptetve 
Nagy Gábor is. Mindjárt azonban a következő 
számban „Gábor diák" aláírással a Pap Lajos be-
vonulását kissé túlzó tendentiosus tudósítás fájda-
lommal említi fel,  hogy a t. volt képviselő ur fo-
gadtatásánál a „nemes" tanács csakis pénztárnoka 
által volt képviselve. 

Mi, a kik itt vagyunk, igen bölcsen fel  tud-
juk fogni  az abban rejlő gúnyt s azon sorok kö-
zött, a hol a „hivatalos jellegű" választásokról van 
szó, ki tudjuk olvasni mindazt, amit „Gábor diák" 
ur nem mondott el, csak szeretett volna elmonda-
ni. A hírlapi cikkek, igaz ugyan, hogy mai napság 
egyik nemét képezik a kortesfogásoknak,  de attól 
mégis tartózkodnunk kell, hogy a politikai ildom-
talanság bélyegét süsse reánk valaki. Könnyen 
ugy járhatna „Gábor diák", mint a szentgyörgyi 
ellenzék (!) s ez nem valami megtisztelő lenne reá 
nézve, azt hiszem. 

A pártok nálunk meg vannak oszolva és pe-
dig — ha ugy tetszik — eléggé arányosan. Nem 
lehet panasza egyiknek sem; úgyannyira, hogy 
egyik győzelme a másiknak még nem fogja  erköl-
csi vereségét maga után vonni s megfordítva  : a 
másik esetleges bukása nem lesz valami nagy dia-
dala az egyiknek. Szóval: két tekintélyes párt áll 
egymással szemben, melyeket nem elvi különbö-
zőség, hanem a személyek iránti rokonszenv alko-
tott meg. Nem lehet tehát kicsinyelnünk az ellen-
feleket. 

Különben e tekintetben mi Sepsi-Sztgyörgy-
től ezúttal nem tanulunk. Szabadelvű képviselő-je-
löltjeink vannak, mert meg vagyunk arról győzői1-
ve, hogy mi a létező viszonyok között sokat kö-
szönhetünk a kormánynak s még többet várunk a 

•) Munkatársainknak  köstönjttk. Szerk. 


