
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csulak-féle  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal: 
Pollák Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 

Megjelenik ezen lap heten-: 
kint kétszer: 

csütörtökön és vasárnap 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. 

A háromszéki „Háziipar-egylet" és a „sepsiszengyörgyi" önkénytes tüzoltó-egylet" h i v a t a l o s közlönye. 

A tani tóválasztásokhoz. 
A sepsiszentgyörgyi községi iskolaszék 

tegnapi ülése a laniióválasztásokat illetőleg egy 
nevezetes e k i kérdéssel foglalkozott  A jelen-
levő kir tanfelügyelő  ugyanis, mint a közig, 
bizottság képviselője a tanitóválasztásnál meg-
jelent s előrebocsátá, miszerint a t ö r v é n y e k 
é r t e l m é b e n rendszeresíteni óhajtván a ta-
nítói állomásokat, az eddig i d e i g l e n e s mi-
nőségben megválasztott tanítókat és tanitónö-
ket vég'egesitni s az újonnan választandókat 
egyenesen á l l a n d ó a n inegválasztatni óhajtja. 
Mindjárt azonban a kezdet kezdeténél lényeges 
nézeteltérések állottak elő az iskolaszék és a 
tanfelügyelői  közt. A tanfelügyelő  ugyanis a tör-
vény világos szavaiból kiindulva, egészen kor-
rekt álláspontot foglalt  el, mikor kijelenté, hogy 
(I i d e i g l e n e s választásba bele nem nyug-
szik, miután »a t a n i t ó é l e t h o s s z i g v á -
1 a s z t á t i k * . Az iskolaszék ellenben hivat 
kozván a kormány eddigi eljárásara, mely sze 
rint a tanítókat maga is »ideiglenes« minőség-
ben nevezi ki ; hivatkozván az iskolaszékek ál-
tal széles Magyarországon gyakorlatba vett és 
senki által meg nem támadott választási mó-
dusra : — semmiképen le nem mondott eddigi 
gyakorlatáról. A gyiilés végeredménye azon 
határozat lett, miszerint ugy a tanfelügyelő  — 
mint az iskolaszék véleménye felterjesztetik  a 
miniszterhez s az adandó választó! lesz feltéte-
lezve az iskolaszék további eljárása. 

Mint minden embert mű, az 1868. XXXVIII 
t. c sem dicsekedhetik a tökéletességgel. Hiá-
nyai ennek is vannak ; de homályos, több felé 
magyarázható szavai — bátran kimordhatjuk 
— n-ncsenek. Az idézett törvény 138. § a pe-
dig világosan megmondja, hogy a .tanítók élet-
hosszig választatnak* és a népisk. hatóságokról 
szóló törv. 7. % a szerint hivatalukból csupán 
súlyos hanyagság, a növendékekkel durva bá-
násmód, erkölcsi kihágás, vagy polgári bűntény 
miatt mozdhhatók cl a megyei közig bizottság 
Ítélete folytán.« 

Mikor tehát a törvény határozottan szól, 
azzal ellentétbe helyezték magukat az iskolaszé-
kek a tanitóválasztásoknál eddig szokásos gya-
korlataikkal. 

Eltekintve azonban a törvényelíenségtől, az 
ideiglenes választások igen sok visszaélésre ad-
nak alkalmat. A külső érdek, a nyereség, a 
haszonlesés ide is befészkelte  magát. Eseteket 
tudnánk felmutatni,  melyek szerint egy pár is 
kolaszák az ideiglenes választásokat rz ü z e l -
m e k legalsóbb fokára  sülyesztette le Valósá-
gos pénzkereseti forrást  nyitottak abból s min-
den évben pályázatot hirdetnek, csakhogy az 
ilyenkor megválasztott tanítótól 1 0 - 1 5 f r t o t 

>plőleg«, vagy ,jutalomdíj ' fejében  zsebrerak-
hassanak. A népnevelés szent ügyét kufárkodó 
haszonlesők beszennyezik s mikor a törvényho-
zás a legszebb polgári jogok egyikét, a tanitó 
választást a községek kezébe tette le : — az 
„ideiglenesség" firmája  alatt ilyenek is megtör-
ténnek. 

Eltekintve továbbá annak demoralizáló be-
folyásától,  az „egy évre", ,,ideiglenesen" tör-
ténő választások merőben ellenkeznek a boldo 
gult nagy férfiú  tendenciájával, homlokegyenest 
ellenkeznek a népoktatást törvénynyé emelő 
országos intézkedés végcéljával. A törvény fel 
akarta emelni a népta nitó állasát nemcsak tár-
sadalmi, de törvényekkel  is védelmezett ma-
gaslatra. Abban látom az általános népművelt-
ség legelső alapkövét letéve, ha a tanifók  ma-
gok országos törvények által megszabott hatá-
rok között mozoghatnak. Minden oly intézkedés, 
a mely ezzel a felfogással  ellenkezik, kijátszása 

a törvénynek ; minden oly lépés, mely a taní-
tás jogát e téren csorbitni akarná, merénylet 
a népnevelés szentsége ellen. 

Az „ideiglenes" választásokkal lesülyed a 
néptanító állása a „konvenciós cselédek'' sorá-
ba, mikor ki van téve a tanitó egyik-másik 
szeszélyéből eredhető legcsufos.ibb  „elbocsátá-
sának". Ide, ennyire sülyedni nem szabad az 
iskolaügynek. Ennél a pontnál törvényeink van-
nak, a melyekkel megvédelmeztük a tanítók 
egyetemének méltóságát. 

Ám tessék a praeparandiából kikerült if-
jútól két-három gyakorló évet követelni, mint 
megvan ez másféle  hivataloknál is. Ezen gya-
korlati évek alatt az iskola porát magáról le-
rázott íTj 11 működése bizonyos határozott jelle-
get ölt magára s képesítve lesz önállóan is foly-
tatni hivatalát. Azonban az „évről évre" „ide-
iglenes' választásokba szóljon bele valahára 
kormányunk is. Lehetetlen, hogy a kormány 
az ily ideiglenességeknek káros voltát be ne 
látta volna már eddig is. 

A tanitóválasztások tehát véglegesen tör-
ténjenek. Ne féljen  az iskolaszék! A gyenge, 
vagy bármi tekintetben kifogásolható  tanítók 
ellen meg lesz védelmezve. A fentebb  idézett 
138.$ nagyon szépen megmondja, hogy a nem 
arra való tanítóktól a közig, bizottság utján 
minő módon szabadulhat meg az iskolaszék. 

Mindaddig azonban, mig a tanítók állását 
törvény védelmezi: a törvényt- betüröl-betüre 
betölteni hivatalos kötelessége minden iskola-
széknek. 

(?) 
* Tisza miniszterelnök nem meghívás folytán 

hanem eleve és rövid időre szabott szabadságide-
nek lefolyta  után érkezett Bécsbe s itt találkozott 
e hó 15-én Széli Kálmán, Wenckheim és Bedeko-
vics miniszterekkel. A sziszeknovii vasút kiépíté-
sének kérdése nem képezi a most ott folyó  tanács-
kozások főbb  tárgyát s ez ügyben nem is történt 
elhatározás. Már volt közös minisztertanács, mely 
különböző fontos  tárgyakkal foglalkozott. 

A z o k k u p á c i ó 
Az ijedező kiáltozás, mely annak hírére tá-

madt, hogy a főhadiszállás  Szerajevóból Broodba 
helyeztetik át, gyorsan elnémult s ma már min-
denki meggyőződött, hogy ha terveztetik is e te 
kintetben valaminő változás, az tisztán katonai 
okokból s az újból megindítandó operációk érde-
kében történik. 

Egy ponton, Brcskánál némi bevezetése az 
uj akciónak már megindult s a legközelebbi napok-
ban már várhatjuk csapataink előnyomulását min-
den oldalon. 

Ha az okkupáló sereg első föllépésének  célja 
az volt, hogy mindenekelőtt a felkelés  föfészkét 
és középpontját, Szerajevót ejtse hatalmukba, most 
ama nehezebb föladat  vár reá, hogy határainktól 
kezdve lassan de biztosan haladjon délfelé  s egy 
talpalatnyi földet  se hagyjon háta mögött, mely-
nek lakossága lefegyverezve  és pacifikálva  ne 
volna, 

A hosszas és alapos előkészületek után, me-
lyeket hadvezényletünk tett, bizton várjuk, hogy 
ezen úgyszólván második okkupációnális hadjárat 
rövid idő alatt teljes sikerre fog  vezetni. 

Mint Rajevaszeloból távirják, csapataink teg-
nap óta Brcskát bombázzák a Száva magyar part-^ 
járói. 

Mióta Szapáry hadosztálya Tuzlából visszavo-
nult és Dobojnál védő állást foglalt  el, Bosnia 
északkeleti részében a fölkelők  mind vakmerőbben 
léptek fel  határaink közvetlen közelében s mint 
több ízben említettük, épen Brcska városában erő-
sen szervezkedtek, veszélyeztetve, sőt olykor meg 
is akadályozva a szávai hajózást, ugy hogy rabló 
betörésüktől is lehetett tartani. 

Hadvezcnyletünk végre elérkezettnek látta 
az időt, hogy a határokat megtisztítsa s megkezd-
te Novi-Brcska bombáztatását. E helységnek mint-
egy 2000 lakosa van s körülbelől egy mfldnyire 
fekszik  a maga parton szemben levő Rajevoszelo-

ból, hol nagy mennyiségű áruk vannak fölhalmoz® 
va. Brcskát a mohamedánok földsáncokkal  meg-
erősítették s a bombázás alkalmasint Eszékről 
vagy Péterváradról odaszállított nehéz ütegekből 
történik. 

Ganyáról, Rajevocseló közeléből szept. 9-éről 
írja a 68. gyalogezred egy vitéze : Három nap óta 
időzünk itt. Átellenünkben a Száván tul fekszik 
Brcska, az insurgensek igen nagy fészke.  Ma vagy 
holnap egy monitort várunk ha megérkezik, el-
kezdjük Brcska bombázását. 

A hadosztályhoz tartozó tüzérség is itt lesz 
egy-két nap alatt. Brcskán három ezer insurgens 
tartózkodik, három ágyujok van. A sáncokon foly-
tonosan dolgoznak s erősitik állásukat. 

A mi engem illet, nem érzem nagyon rosszul 
magamat, mert élelmezésünk elég jó ; bor, hus és 
kenyér van elegendő. Csak dohány és szivar nin-
csen még a tiszteknek sem. Reméljük, hogy né-
hány nap múlva Brcska a miénk lesz s zászlónk 
ott lobog a fokán. 

A Drína mellől jelentik, hogy e tájon az ösz-
szes mohamedánok fegyverben  állanak, sőt a zwor-
niki kerületben még a cigányok is felfegyzereztet-
tek s Dolnja-Tuzslába küldettek. Az ellenállás, 
melylyel az okkupáló hadsereget itt fogadni  akar-
ják még nagyobbnak ígérkezik, mint a vilajet 
nyugati részében. 

A török rendes helyőrségek hír szerint mind 
a felkelőkhez  csatlakoztak. Néhány tisztet,~kik ka-
tonáik elpártolásának ellene szegültek, halállal fe-
nyegettek, s azok kénytelenek voltak Szerbiába 
menekülni. 

A határőrvidéki hatóságok azonban vissza uta-
sították őket, mivel a kormány megtiltatta, hogy 
a Drína felől  bárkit is bebocsássanak. 

Singből jelentik mai kelettel: Kémek jelenté-
sei szerint Livnót 1000 felkelő  s mintegy 350 ni-
zám tartja elfoglalva,  s ugy körülvették sáncok-
kal, hogy az erődök rohammal való bevételére 
súlyos emberáldozatok nélkül gondolni sem lehet. 
Csikós tbk. dandára tehát egyelőre figyelő  és vé-
delmi állásra van szorítva, minthogy a Livnó kö-
rül tanyázó s a livnói fanatikus  bégek által felbő-
szített felkelek  ellen kell védekeznie. 

Mint Nándorfehérvárról,  állítólag biztos for-
rásból, távirják : Hadzsi Loja súlyos betegen, egé-
szen tehetetlenül és minden orvosi segély nélkül 
Szijercsics bégnek egy a Gujila-Planmán fekvő  ma-
jorjában fekszik.  Lábse£# mindig veszélyesebb lesz 
mert nem tudják műértőleg bekötözni, és a szom-
széd Gorazdában sem tudnak orvosságra szert 
tenni. 

Ugyancsak Nándorfehérvárról  írják, hogy a 
Mitrovíca és Novibazár szomszédságában koncen-
trált török csapatok és arnauták gyors segélyt 
küldenek a Posavinába, hogy az ott tanyázó fel-
kelők Szapáry ellen operálhassanak. Hír szerint 
az erősítések közt tekintélyes tüzérség is helyet 
foglal. 

Hivatalos jelentés e hó 13 ikán nem érkezett 
Boszniából. Magánforrásból  eredő hir szerint csa-
pataink megkezdették Brcska ágyúzását. Csapata-

ink tehát azon ponton is átkelnek a Száván, hogy 
concentricus támadást intézzenek Tuzsla, Bjelina 
és Zvornik. a bosnyák felkelők  főfészkei  ellen. Ha 
megvalósul ez a hir, szept. végével keleti Boszniá-
ban sem lesz fölkelő. 

EgyKjol ismót kevesebb ok van a viszályra. 
Az oroszok minden ellentállás nélkül megszállot-
ták Batumot. Dervis basa az ott maradt török csa-
patokkal együtt kivonult onnan. 

A lázok sokáig fenyegetőztek,  hogy ellentál-
lanak, de végre is megnyugodtak sorsukban. Ugy 
látszik tehát, hogy a porta itt-ott mégis végre 
tudja hajtazi a berlini szerződést. 

K e l e t i h í r e k 
Konstantinápolyból jelenti a Reuterügynökség 

e hó 10-ről : A porta ma külföldi  képviselőihez 
következő sürgönyt küldött: A bécsi „Pol. Corr." 
egy állítólag a Seik-ül-Izlam által az albániai mu-
zulmánokhoz intézett manifesztumot  tett közzé. Ily 
manifesztum  csak azok képzelötehetségében létezik 
a kik azt közzé tették. 

Az albilnok Mehemed Ali és két más pasa 
meggyilkoltatását mint győzelmet ünnepelték. Az 
izgatás a felkelő  kerületekben növekedőben van, s 
hir szerint ujabb mészárlások történtek ott. A ke-
resztény családok kezdenek Montenegróba kiván-
dorolni. Egy albán felkelő  banda Mitrovíca ellen 
indul s előkészületeket tesznek Epirus védelmére 


