
ta szive alatt, mely nincs megsebezve. — Állapota 
komoly, de nem mondtak le minden reményről fen-
maradásához. 

. Makaroff  tábornok, Mezentsoff  kisérőjének se-
be veszélyes. A támadók, kik Mezentsoffot  ledöf-
ték, eltűntek nyomtalanul. A bérkocsi megtalálta-
tott, de üresen. A tetteseknek hűlt helyét találták 
benne. A rendőrség intézkedéseiből kiderült, hogy 
a tettesek még nem lépték át a határt. 

Az egész tojnickai kerületet elözönlötte a 
forradalom.  A falvakban  fegyveres  parasztok ker-
gették el a hrtorisokat. Verholyszje falvába  egy 
század lovasság vonult be Alexandrovszka város-
ból a zavargások elnyomására. A dühös lázadók 
az egész lovasszázadot az utolsó lábig felkoncolták 
ugy, hogy a katasztrófáról  jelentést sem tehettek 
a parancsnokságnak. Ott már előbb egy, a hely-
színére kiküldött bizottságot szurkáltak le. Tojnic-
káb!l és környékére 10,000 főnyi  lakosság indult 
el Kievből. 

i Horváth Mihály. 
1809—1878. 

Budapest, aug. 19. 
A magyar történetirodalmat nagy és szinte 

pótolhatlan veszteség érte. Este későn érkezik hoz-
zánk a ^megdöbbentő hir, hogy Horváth Mihály 
püspök, a magyar történetírás egyjk első koszo-
rúsa, a magyar történelmi társulat első elnöke 
meghalt. Sokkal nagyobb a csapás, mely a fájda-
lom felzaklatott  érzéseivel ostromolja szivünket, 
semhogy elfogulatlan  megitélője tudnánk lenni ama 
nagy munkásságnak, mely mintegy négy évtized 
óta gazdagította maradandó alkotásaival a magyar 
történetirodalmat. A nehéz fájdalom  közepette a 
gazdag életnek csak vázlatos átfutására  szorítkoz-
hatunk. 

Horváth Mihály 1809-ben Szentesen született. 
Gymnaziumi tanulmányait befejezve,  1825-ben a vá-
ci egyházmegyében papi rendbe lépett s Vácon a 
bölcsészetet és hittudományt hallgatván, 1828-ban 
a pesti egyetemen bölcsészettudorrá, 1831-ben pe-
dig Vácon áldozárrá avattatott föl  Még mint diakon 
egy évig püspöki actuarius, fölszenteltetése  után 
több helyen káplánkodott, majd nevelő volt Keg-
levich és Erdődy Kajetán grófok  házában, mig 
1843. a bécsi Terezianumban a magyar nyelv és 
irodalom tanárává lett. Már ekkor több történelmi 
munkái folytán,  melyek közül három (Párhuzam. 
A kereskedelem története, két rész) az akadémia 
részéről koszorút nyert, a tekintélyesebb írók közé 
számíttatott. Az akadémia 1839-ben levelező, két 
év múlva pedig rendes tagjává választotta s mint 
ilyen székét a nagyülésben „A magyar honvéde-
lem történeti vázlatával" foglalta  el. 1847-ben V. 
Ferdinánd által hatvani préposttá, 1848-ban pedig 
csanádi püspökké neveztetett ki, s az ő indítványa 
és müve volt a püspöki kar oktoberi fölirata  a ki-
rályhoz Magyarország jogai érdekében, mely azon-
ban siker nélkül maradt. A forradalom  kitörésével, 
mint a felső  tábla tagja, részt vett a debreceni or-
szággyűlésben, s az 1848-iki kormánynak, mint 
vallás és közoktatási miniszter tagja levén, a ka-
tholikus autonomia megalapítása végett conventet 
rendelt, de szintén siker nélkül. A reá is kimondott 
halálos ítélet külföldre  késztette menekülni, élt 
Párisban, Ziirichban, Brüsselben, Genuában és 
Genfben,  de száműzetése alatt a külföldi  lapokba 
irt magyar érdekű cikkeket és a magyar történe-
lem müvelése képezte napjainak nemes foglalko-
zását. A gyűjteményekben megjelent számos dol-
gozatokon kivül első nevezetes munkája a „Brüs-
seli Magyar Okmánytár" volt, melylyel az akadé-
mia „Történelmi Emlékeit" nyitotta meg. További 
nyomozásainak eredményeit a „Történelmi Zseb-
könyvben" rakta le, melyek leginkább János király 
korát helyezik uj világításba, momentalis müve: 
A Magyarok Története, melyet két nagy munkája 
1849-ig egészit ki s pedig a „Huszonöt év Magyar-
ország történetéből" és „Magyarország független-
ségi harcának története." Mindezen becses müvek 
számos kötetet képeznek. Végre amnestiát nyerve 
Horváth Mihály 1867-ben hazajött s azóta nyug-
pénz mellett élt. Itthon folytatja  nemcsak irodalmi, 
de politikai működését, 1868-ban lelkesedéssel fo-
gadták uj föllépését  az akadémiában, midőn „A 
vármegyék szerepléséről nemzetünk életében" ér-
tekezett, valamint a Kisfaludy  társaságban, hol 
1869-ben „Zrínyi Ilona életrajzát" terjesztette elő. 
Legutolsó nagyszabású müve „A keresztyénség 
története hazánkban" volt. Mint politikus az 1869. 
megnyílt országgyűlésnek Szeged részéről tagja 
volt, később visszavonult. De Deák Ferenc halála 
után a belváros őt tisztelte meg bizalmával s újra 
képviselő lett a legutóbbi országgyűlésben. Utóbbi 
időben azonban, mint tudósnak nagyobb szerep-
köre volt. Horváth Mihály elnöke volt az akadé-
mia történeti szakosztályának és a Történelmi Tár-
sulatnak, mely utóbbiban tartott beszédei a „Szá-
zadok" folyóiratban  jelentek meg, tagja volt nem-
különben több külföldi  tudományos társulatnak i=. 
A történelmi társulat néhány nap múlva Kassán 

ül össze kiránduló közgyűlésre, úe elnöke örökre 
hiányozni fog  s azt e társulat fegja  legmélyebben 
fájlalni.  Horváth Mihály fölötte  — külsőleg is — 
érdekes arc és alak volt. Utóbbi időben gyakran 
betegeskedett s nem rég a fővárosban  is aggódtak 
életeért. Falusi birtokán azután helyre jött, mig 

végre néhány nap előtt Karlsbadból, a hová üdülni 
ment, érkezett a hir, hogy a kitűnő tudóst szél-
hűdés érte. S fájdalom  ez nem sokára életébe 
került. 

A „ Székely  mivelödési  és közgazdasági  egyletu  /. 
1878. évi september 8-án kezdödöleg  Maros-Vásár-

helyen tartandó  nagygyűlésének  : 
P r o g r a m m j a . 

1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Titkári jelentés az egylet évi működéséről. 
3. Pénztárnoki és számvizsgáló bizottsági je-

lentés. 
4. Központi választmányi 3 tag kisorsolása is 

választása. 
5. Számvizsgáló bizottság választása. 
6. Választmányi javaslatok: 
a) a választmány jelentése az egylet költsé-

gén a hosszufalusi  mümetsző felső  iskolában kép-
zett növendékek előhaladásáról, s ezzel kapcsolat-
ban azoknak segélyezése az 1878̂ 9 tanévben is; 

b) pályabirói jelentés a „Székely föld  leírásá-
ra" kitűzött dijra beérkezett munkáról; egyszer-
smind a jeligés levél felbontása,  az 1000 frt.  pálya-
díj kiadása, ugy a munka kinyomatása iránti vá-
lasztmányi javaslat tárgyalása ; 

c) az őszön Budapesten rendezendő székely 
ipari és müipari kiállitás ügye. 

7. Székely ballada Tolnay Lajostól. 
8- Marosvásárhely és Marosszék közoktatási 

és közmivelődési állapotáról felolvasás  S z á v a 
Farkastól. 

6. Kirádulás Szovátára vagy Parajdra, és eset-
leg egy nagyobb körút a székely földön  az őszi 
székely kiállitás érdekében. 

Ezen nagy gyűlésre az egyesület t. c. alapitó 
és részvényes tagjai tisztelettel meghivatnak. 

Budapest, 1878. augustus 10-én. 
llajós János .«. k. Duzogány Áron s. k. 
az egylet elnöke. az egylet titkára. 

Figyelmeztetés 
1. Az alábbi vaspálya társulatok részéről kö-

vetkező árleszállítások engedélyeztettek: 
a) A keleti vaspályán menet és jövet a II. 

kocsiosztályban III. oszt. egész jegyek, és a III. 
osztályban II. oszt. féljegyek  váltása mellett utaz-
hatnak az egyleti tagok e gyűlésre sept. 4-től 13-
áig bezárólag. Az egyleti elnökség által e célra 
kiállítandó igazolzány a jegyváltásnál előmuta-
tandó. 

b) Tiszavidéki és arad-temesvári vauton ugyan-
azon kedvezmények mellett utazhatni sept. i-töl 
sept. 15-ig- Szabad podgyászsuly 25 kilogramm. 

2. Azon tagoknak, kik e kedvezményt igény-
be venni, az egylet elnökségénél Budapesten, vár, 
uri-utca 31 sz. a. ebbeli személyes vagy levélbeli 
megkeresésre igazoló jegyek adatnak ki. 

3. A megjelenni kívánók ez iránti szándéku-
kat elszállásolásuk eszközölhetése végett szívesked-
jenek a székely-gyűlés intéző bizottságához Maros-
Vásárhelyre (Z. Dr. Knöpfler  Vilmos biz. elnökhez), 
néhány nappal előbb tudtul adni. 

T A N Ü G Y . 

A gjmnasiumok tanterve. 
A gymnasiumok tantervére vonatkozólag a 

vallás- és közoktatási miniszter a tankerületek fő-
igazgatóihoz rendeletet bocsátott ki, melyben kije-
lenti, hogy a népiskolák számára az i879|8o-iki ta-
névben teljesen uj, a gymnasium összes osztályai-
ra kiterjedő tantervet szándékozik kibocsátani, me-
lyet a kellő felvilágosító  utasításokkal a jövő tan-
év folyamában  az intézetekkel közölni fog.  A leg-
közelebbi, 1878|Q-Í1CÍ tanévre vonatkozólag csak a 
következő átmeneti intézkedéseket rendeli el: 

1. Az első osztályban: 
a) Elmarad a németnyelv egészen (pedig volt 

2 óra hetenkint.) 
b) A rajz eddigi 4 órájából elmarad 1 óra. 
c) E helyett a magyarny. Ív tanítására az ed-

digi hetenkinti 3 óra helyett 5 óra fordítandó. 
A mi a német nyelv tanításának az első osz-

tályban ezentúl elmaradását illeti, különösen meg-
jegyzi a leirat, hogy az nem más indokból törté-
nik, mint abból, hogy sok évi tapasztalás kimu-
tatta azon nehézséget, melylyel a gymnáziumban 
két, sőt némely intézeteken három nyelvnek nyelv-
tanilag rendszeres és egyszerre való megkezdésé-
vel küzdeni kell. A kiadandó uj tantervben a né-
ni tnyelv tanítása pedig nyerni fog  az által, hogy 
kevesebb osztályon át az eddiginél több óra leszen 
rá fordítható. 

A magyarnyelv tananyagának felosztása  az 
első osztályban a következő leend : 

a) Elbeszélő prózai és költői olvasmányok 
(különösen a népmonda, magyar történeti monda, 
klaszszikai mythosz, néprajz köréből.) Értelmes és 
kellően hangsúlyozott olvasás ; és olvasmányok tar-
talmi megmagyarázása, s ugyancsak az olvasmá-
nyok tartalmának szabadon való elbeszélése. — 
Könyvnélkül  tanult versek szavallása. 

b) Nyelvtan: Egyszerű mondat és mondatré-
szek ; fő-  és mellékmondat megkülönböztetése. Mon-
dattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hang-

tani módosulásokra. Szóképzés gyakorlatilag, szó-
csoportok egybeállításával. Az előképzők. 

c) Két hetenkint egy írásbeli (vagy házi vagy 
iskolai) dolgezat, mely főleg  a nyelvtan és helyes-
írás begyakorlását tartja szem előtt. A feladat 
felfogására  a gyermeket az írásban szóbelileg 
elő kell készíteni. 

A rajz (eddig hetenkint 4 óra helyett) a raj-
zoló mértan 4 órával. Tananyagának felosztása  a 
következő lesz : Planimetriai elemek, pontok, vo-
nalak s szögek fekvése  és mérési viszonyai. A leg-
fontosabb  sik idomok tulajdonságai s alakítása, 
u in : három-, négy- és sokszög, különösen a sza-
bályosak és a kör. Az idomok ^összeillősége, sy-
metriája, hasonlósága és' terület meghatározása. Á 
kerülék és néhány más fontosabb  görbe vonal. A 
mértani ornamentális rajzolás elemei rendszeresen 
haladó táblarajzok után, előbb rajzeszközökkel, 
majd szabadkézzel. 

2 A hetedik osztályban : 
a) Elmarad a philosophiai propaedentika (ed-

dig heti 2 óra), mely jövőre csak a 8-ik osztályra 
lesz szorítva. 

b) A német nyelv tanítására az eddigi 2 óra 
helyett 3 fordítandó. 

Tananyaga : A nyelvtani ismeretek ébrentar-
tása mellett, nagyobb költői prózai müvek olvasá-
sa, tekintettel a magyar irodalmi tanitásra. — Az 
olvasmány, annak tárgyi és szerkezeti magyaráza-
tán kivül felhasználandó  német szólásmódok, syno-
nimák magyarázatára s csoportosítására. Havonkint 
írásbeli gyakorlatok, még pedig vagy az olvasmá-
nyok tartalmának német nyelven való elmondása, 
vagy magyar próza fordítása  németre. — A kötői 
olvasmány sorrendje : Goethe „Ilermann und Do-
rothea" és Schiller „Wilhelm Teli." A prózai ol-
vasmány főleg  az irodalmi (stylisztikai, rhetorikai 
poétikai, tanulmányokra való tekintettel a tudomá-
nyos stilus megértésére vezessen. 

c) Mennyiségtan, 3 óra helyett, 4. Tananyaga 
Betüszámtan : számtani s mértani haladványok. Ka-
mat-kamat-számolás. A kölcsönök törlesztése. — 
Mértan : A tömörmértan. 

3. A nyolcadik osztályban : Az elemző mértan 
elmarad; helyette a mennyiségtan többi bevégzett 
tananyagának kellő begyakorlása. 

A többi osztályok és tantárgyakra nézve az 
eddigi tanterv és órabeosztás a legközelebbi tan-
évben változatlanul maradnak. 

É r t e s í t é s . 
A sepsi szentgyörgyi gazdasági szakosztály 

lyal megtoldott felső  népiskolában az 187819. tan-
év szeptember 2 án kezdődik. A beiratások,' felvé-
teli és javitó vizsgák augusztus hó 28-tól szeptem-
ber 2-ig tartatnak meg 

Felvétetnek oly növendékek, kik bélyegmen-
tes iskolai bizonyítvány nyal igazolják, hogy a 
községi iskola 6 osztályát jó eredménynyel bevé-
gezték, — vagy ha ez nem volna, felvételi  vizsgát 
tesznek a felső  népiskolára megkívántató alapisme-
retekből. 

A beiratáskor egyszer s mindenkorra 50 kr 
felvéte'i  és 4 frt  évi tandíj fizetendő.  Szegénységü-
ket hiteles szegénységi bizonyitványnyal  igazoló 
növendékek felsőbb  helyen fél  vagy egész tandij-
elengedésben részesittetnek. 

A vidéki növendékek elszállásolása felöl  gon-
doskodva lesz. 

SepsiSzentgyörgy 1878. aug. 20. 
Tarcnli Endre, 

igazgató. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

Magyarország a párisi lókiállitáson. 
(Véce.) " 

Ez irányban legjobb példaként lebeg szeme-
ink előtt azon észszerű és öntudatos eljárás, mely-
lyel Franciaországnak sikerült nehezebb termetű 
nyugoti származású igás és hintó lófajtáit  néhány 
évtized alatt, a tökély bámulatos fokára  emelni. — 
Azon téren tehát, a hol az utánzásnak csakis kez-
detén vagyunk, nem versenyezhetünk oly nemze-
tekkel, melyek e téren a tökélyt már megközeli 
tették, annál kevésbbé, miután természeti viszo-
nyaink sem kedveznek általában a nehéz igás és 
hintós ló sikeres tenyésztésének. 

A kisebb és nagyobb hátas és kisebb és kö-
zép hámos ló azonban, főkép  és első sorban pedig 

a katonai célokra szükséges, jó minőségben és 
nagyszámban van meg nálunk. Tenyésztésével fe-
dezhetjük nemcsak az ország szükségletét, hanem 
a külföld  számára vásárra állithatunk évenkint je-
lenleg is már mintegy 30 ezer példányt, mely szám 
a növekedő igényekhez képest, néhány év alatt 
40—50 ezer példányra, sőt idővel még ennél is na-
gyobb számra is könnyen emelhető. 

Ezen az ország belszükségletein felül  rendel-
kezésre álló jelentékeny termelésfeleslegnek  lehető 
legjobb, állandó és biztos értékesítése kópezT a 
célt, melyet a párisi nemzetközi lókiállitáson elő-
mozdítani óhajtunk. 

A nép kezében minden egyes vidéken töme-
gesen található anyagból választottuk tehát a ki-
állított lovakat. Itt is ugy, vagy még- inkább, mint 


