
zésben tört ki. Csanády ötször fogott  hozzá Tisza 
Kálmán megtámadásához s ugyanannyi dörgő él-
jent provokált a kormányelnök részére. 

* Diplomáciai képviselőink körében, — mint 
Bécsből már félhivatalosan  is jelentették, külön-
böző áthelyezések terveztetvén, a legkülönbözőbb 
kombinációk merülnek fel,  melyek azonban, mint 
talán felesleges  is*megjegyeznünk, egyelőre nem 
tarthatnak számot hitelességre. Gróf  Károlyi Ala-
jos helyére Berlinbe e hirek szerint gróf  Wimpften 
mostani párisi nagykövetünk neveztetnék ki, Pá-
risba viszont gróf  Beust küldetnék. Egy másik 
versió szerint gróf  Beust Rómába, Haymerle pe-
dig Berlinbe neveztetnék ki; egy harmadik hir 
szerint végre Beust gróf'nem  Párisba, nem is Ró-
mába, hanem Szentpétervárra küldetnék, mert b. 
Langenau, mostani szentpétervári nagykövetünk 
ismételten kérte nyugalmaztatását ; Suvalow gróf 
pedig állítólag kijelentette Béesben, hogy a cár 
szívesen fogadná  gróf  Beust kineveztetését. 

A z o k k u p á c i ó . 
A hercegovinál részekben b. Joanovics nagy-

részt befejezte  a pacifikációt  s megszállotta "straté-
giailag fontos  Bileket. Bilek, mely a mult török-
montenegrói háború alatt fontos  szerepet játszott, 
házcsoportok konglomerátuma, melyek egy félmért  -
földnyi  hosszú s félmértföldnyi  széles fensikon  szét-
szórtan fekszenek;  a fensik  széle egész karaula-
koszoruval és őrházakkal s egyéb erődítésekkel 
van ellátva. Bilek lakossága körülbelül ezerötszáz 
—hatszáz lélek, főleg  görög-orthodox. 

Goricánál, azon ponton, hol pár nappal előbb 
a Nobili-ezred egy századát rémítő katasztrófa  ér-
te, a katonáknak csak véres, megcsonkított tete-
meit találták, ellenségnek azonban semmi nyoma 
sem volt; mert az Joanovics altábornagy erős had-
oszlopának közeledtére mind a banya-planinai he-
gyekbe, vagy talán még továbbra kelet felé  a Du-
ga-szorosba menekült. 

Hogy nem törnek-e újra elő búvóhelyeikről s 
nem folytatják-e  garázdálkodásaikat majd ezután 
is, mint előbb, az természetesen még kérdés. A 
felkelés  a tenger hullámzásához hasonlítható ; en-
gednek ugyan a tajtékzó hullámok, kétfelé  oszolva 
a hajó erős hasításának, de a hajó után újra össze-
csapnak. Igy térnek ki csapataink előtt mindenütt 
a felkelők,  eltünedeznek jobbra-balra, de alig tű-
nik el előlök hadoszlopaink utócsapatja, lejönnek 
a hegyekből, előbújnak rejtekeikből, kimásznak a 
sziklahasadékokból s csapataink háta mögött elől 
kezdik a garázdálkodást. Gyönge haderővel e ban-
dák ellen mit sem lehet tenni, csak újból kellene 
kezdeni mindig a munkát. Az országúton, a fonto-
sabb utakon és ösvényeken mindig erős őrjáró 
oszlopoknak kell cirkálni. 

Minden félig-meddig  fontos  pozíciót jól meg-
szállva kell tartani, a mi fáradságos,  veszedelmes 
és nélkülözésekkel járó óriási munka, — de mégis 
meg kell vele küzdeni, ha az oly véres csatákkal 
nyert eredményeket végleg meg is akarják tarta-
ni ; pedig hogy az a cél, hogy a felkelőket  leg-
utolsó menedékéikig akarják üldözni s igy ártal-
matlanná tenni, azt bizonyítja azon operációk so-
ra, melyek folyamatban  vannak. 

Csapataink már útban vannak a felkelőknek 
Montenegró határain levő utolsó menedékhelyei 
felé.  — Mig egy erős hadoszlop Mostárból keleti 
irányban Metokia (Gacko) ellen küldetett s mosta-
nig valószínűleg el is foglalta  azt: az altábornagy 
egyesülve Nagy vezérőrnagy dandárával, egy erős 
hadosztály élén dél felé  a Korjenica-hegység felé 

„oline Phosphor gar kein Leben" — éppen olyan 
jogosan mondhatta volna, sőt még nagyobb joggal 
azt a mészre nézve is. Miután kimutattuk, hogy a 
mész, mint az állati test szilárd támpontjául szol-
gáló anyag, mint egész anyagi és szellemi életünk-
nek mozgatója, elkerülhetetlen az emberi és állati 
életre nézve, ne resteljük elfogadni  Darwinnak az 
állatok rokonsogáról felállított  tételeit is. Minden 
természeti tárgy vegyileg egymással rokonságban 
áll s innen magyarázható ki az is, hogy miért ál-
lunk mindnyájon ugyanazon természeti tőrvények 
alatt. Csak az ember, ki magát mióta gondolkozni 
kezdett, a világ félistenének  gondolta — állította 
fel  büszke megfeledkezéssel  azon korlátokat az ál-
latok és saját faja  között, mely a létérti küzdel-
met annyira elősegítette. 

Én részemről, ki megszoktam az igazságot a 
természetben keresni, nagyon keveset adok arra, 
ha valaki jobb családból való származással dicsek-
szik ; mert tudom azt, hogy épen ugy s épen azon 
alakelemekből van felépítve,  mint enmagam. Azt 
még megengedem, hogy akármelyikünknek vala-
melyik szép apja nem durva mész volt milyennel 
fehéríteni  szoktak, hanem épen szép rhomb, vagy 
skalenoáder kristály; de azt, hogy csontrendszere 
phosphorsavas mésznél egyéb — soha. 

Söt még tovább megyek. A nélkül, hogy 
azért magam szégyenleném, bátor vagyok igen kö-
zeli rokonaimnak nyilatkoztatni azon ostoba és vá-
sott fickókat,  melyeket még az utolsó koldus is 
lábbal tapod, vagy tovább rug és a melyekkel az 
Utakat szokták kikövezni, vagy pedig megégetik, 
hogy majd ha valamely falra  kerültünk betömni 
valamely lyukat, orcánkat befehéritség  velők. 

(Folytatása követke2Ík.) 

nyomul, egy harmadik hadoszlop pedig Klobuk 
felé,  a dél-hercegovinai felkelők  fő  támpontja ellen 
van útban. 

A „Narodne Novine" egy szeptember 12-kén 
Szerajevoban kelt jelentése szerint ott mindennap 
tanácskozások tartatnak Bosznia politikai szerve-
zése felől.  E tanácskozások 8—10 nap alatt be fog-
nak fejeztetni.  A politikai szervezés kerületek 
(szandzsákok) és járások (kajmakámságok) szerint 
fog  keresztülvitetni. 

B r o o d , szept. 21. Előőrseink Pirkovác erőd-
nél felkelő  csapatokra akadtak. A harcok Dolny-
Tuzla mellett megkezdődtek. 

K a t t a r o, szept. 21. Nikicát Danínovgradba 
várják; azt hiszik, hogy Montenegro az albániai 
liga ellen nemsokára támadólag fog  föllépni. 

B é c s , szept. 21. A „Pol. Corr." jelenti Nán-
dorfehérvárról  mai kelettel : Prizrendből 12,000 
mohamedán indult el a bosnyák felkelők  erősbité-
sére. — Jocsában a felkelők  elsáncolt tábort állí-
tottak. 

B é c s , szept. 21. A „Pol. Corr." jelenti Nán-
dorfehérvárról:  Jovanovics ezredes és Miskovics 
alezredes a határigazitási bizottság tagjaivá nevez-
tettek ki. A bizottság a francia  biztost Auboret-t 
választotta elnöknek. 

Választási tapasztalatok 
különös tekintettel a tanitóválasztásokra. 
Minden év nyújt, de különösen 1878 nyújtott 

gazdag tapasztalatot a választásokról annak, ki az 
ilyes dologban nem zsebjét s gyomrát tekinti fő-
célnak, hanem minden egyes választásnál az egye-
sek, a köz, a haza boldogságát tekinti. 

Én — s velem együtt a többi is — mint a 
közéletnek szerencsétlen napszámosa, mint kinek 
egyéb nem jutott osztályrészül, csak munkálkodás 
és folytonos  imádkozás a mindennapi kenyérért, 
(puszta sohajtozás azért, hogy azon hivatás, mely-
nek kivitele a legszentebb és magasabbak közé 
tartozik, hátat fordít  s egész más eredményt tár ;) 
falusi  magánéletemben szemlélője voltam az idén 
s több években tisztujitásnak, képviselőválasztás-
nak, falusi  hivatalnokok választásának, szóval ami 
egy ily kisszerű megyében történhetik le egy pász-
tor-választásig; tapasztalatot, ha nem is részlete-
sen, általánosan volt alkalmam gyűjteni. Ezen álta-
lános tapasztalatot pedig egy szóval ki lehet fe-
jezni : önérdek. 

Nem akarok bele kontárkodni oly dologba, 
melyért orromra koppintanak, értvén alatta a ta-
nítóhivatal betöltésén kívüli közhivatalokat; ezek 
oly hivatalok, melyeket mai világban passióból 
gyakorolnak ; dominiumos urak ezek, kik nem az. 
ért hivatalnokoskodnak, hogy magukat fentartsák, 
hanem hivataluk magas érzetében egészen az ügy-
nek élnek. És ez jól is van igy, — mit ér a tudo-
mány, tapasztalat, ha szegény ember tulajdona ? 
ez nem fog  az ügynek élni, csak magának. Itt ha 
választás jön kérdésbe s foly  a dinom dánom : nem 
azért van, mintha tán kegyre volna szükség, nem: 
örömünnep ez, mert X ur választatik meg, a ki 
nincs rászorulva, csak az ügy vezérli. — Mondom, 
ezen hivatalok mikénti betöltéséhez nincs s nem 
is lehet beleszólásom, de igenis van morális szem 
pontból, melyet a dinom-dánomok — bármily cél-
ból történtek légyen is — idéznek elő olt is, hol 
eddig még árnyéka sem férhetett,  értvén a tanító-
hivatal betöltéseket. 

Csak ezelőtt pár évvel is a tanitóválasztások 
teljes érdem szerint, lelkesedéssel töltettek be. Ha 
pályázott valamely tanitó Magyarhon egyik szélé-
ről a másikra : ha érdemes volt, megválasztották, 
uti költséget szavaztak számára, megérkezését dia-
dallal várták s mindent elkövettek, hogy mint leg-
főbb  munkást illő tiszteletben részesítsék. De te-
kintsük a mai állapotot, hozzunk fel  világos példá-
kat, hogy ítéletet mondhassunk erkölcsi állapo-
tunkról. 

A. község minden iskolai év végével két ta-
nitó állomást hirdet s azt még september közepén 
sem tölti be. Ha saját jóindulatából nem pályázik 
vagy 10, léptetnek fel  az iskola sz. tagok, kiki maga 
szakállára, megígérvén az illetőnek, hogy ő okvet-
len őt választja, de hogy a többi tagokat is meg-
nyerhesse, k .11 biz oda áldozat Ilyen formán  min-
den tagnak van egy áldozata. Minden tag igyek-
szik a maga áldozatának pártot szerezni, a miért 
is hasbálra hivja meg minden tagját; itt a rende-
zőnek megígérik, hogy az 6 pártfogoltját  fogják 
választani. — Jön a másik hét, erre már egy más 
tag hirdet bált, figyelmeztetvén  áldozatát, hogy ha 
jobban ki nem rukkol, mint X a mult héten, vesz-
ve van minden, s igy tovább, mig két hó lejárja. 
— Ekkor jön a választás. Megmaradtak a régiek, 
mert ezeknek fizetésük  van még benn s azt s még 
a jövőből is ugyanannyit valamely jótékony célra 
felajánlották.  És ha mindjárt egyetemi tanár pályá-
zott is, ráirják kérelmére : „Nem üthetvén a mérté-
ket, figyelembe  nem vétethetvén." 

B. községben kántortanitói állomásra pályá-
zott egy tanító; biztosíttatott is urambátyámtól, 
hogy megválasztatik, de csak ugy, hogy leányá-
val mondja el a hitet. De a tanitó erre nem pá-
lyázván, ily váratlan nyereményben nem kivánt 
részesülni és ha nem : nem részesült a megválasz-
tásban sem. 

C. községben a tanit^ nem szerette a pálin-
kát s fizetését  velők el nem pálinkázván, meg kel-
lett ugornia. 

D. községben a tanitó megnősült és miután 
nincs kilátás, hogy még egy nőt vehessen, — de 
urambátyámnak eladó leánya van, talál ürügyet és 
pártistát, hogy a tanítói állomásban változás tör-
ténjék. 

Pályázatot hirdet E. város is. Egész jó re-
ménynyel viszik jobbnál job tanítók a pályázatokat. 
De mielőtt beadnák : tudakozódnak ismerőseiknél 
kik ismerik az állapotot s talán befolyásos  embe-
rek is, kérvén alázatosan kegyes pártfogásukat. 
Válasz: „Hja baiátom, oda már biztos emberünk 
vau és ha még más üresedést tudnánk csinálni 
azokra is készen van." „De hátha ezeknél jobb 
tanitó elég pályázik ? „Nálunk az nem számit !" 
stb. stb. 

Nem hozok fel  több példát, ennyi is eléggé 
megvilágítja morális tetteinket. Ez azonban még 
csak kezdet, holott végzetnek is elég volna, de 
hovatovább annál mélyebben sülyedünk a bűnbe. 
Eltekintve az anyagi áldozatot, mely szerint egy 
tanitó, hogy 300 forintos  hivatalát megkaphassa, 
fele  jövedelmét el kell költenie és mégis más év-
ben állomását hirdetik. Mondom, ettől eltekintve 
csak az esik legfájdalmasabban,  hogy azon hiva-
tallal űznek gyalázatos játékot, melynek kezei kö-
zött vélik gyermekeik s mondhatjuk: a haza bol-
dogságát. Vagy ez is játék tárgya mai világban ? 
Hasztalan küzdenek egyesek, hasztalan hoznak fel-
sőbb helyen jobbnál jobb intézkedéseket, törvé-
nyeket, hasztalan utalunk más példájára, haszta-
lan mondjuk, hogy még a harctéren is az iskoláé 
a győzelem, mint egy ismeretes porosz tábornok 
mondta egy azt kérdező francia  tisztnek, hogy 
mutatná meg legvitézebb katonáit, — az két isko-
latanitót vezetett elő. Mindezek nálunk játék 
tárgyai s ha erélyes emberek nem lépnek az ügy 
élére, a népnevelés szent ügye sáfáros  ügygyé 
válik. 

A sepsi szentgyörgyi tanitóválasztás alkalmá-
val tanfelügyelőnknek  a törvény világos fellépésé-
vel sikerült megkezdeni a harcot. Mi vidékiek mi-
dőn üdvözöljük tanfelügyelőnket,  nem tudunk ele-
get ^bámulni, hogy ott történik épen a törvény 
félremagyarázása,  honnan mi vidékiek mindig pél-
dát szoktunk venni. — Még inkább bámuljuk azt, 
hogy ezen ügy felsőbb  helyre lett .terjesztve, mint 
azt a „Nemeré"-ből olvassuk, mert'az ideiglenes 
választást, vagy mint szokás nevezni, egyévi pró 
baidőt 'csak olt és addig engedi meg a törvény, 
mig képehitetlen tanitó választatik meg. 'Törvé-
nyeink szerint a képezdéből kilépett ifjak  egy évi 
gyakorlat után tehetnek okleveles vizsgát ; az ily 
tanító élethosszig választatik s csak súlyos erköl-
csi bűn, vagy hanyagság mozdíthatja el állásáról. 
Ez világos, ezt félre  magyarázni nem lehet." 

(S ) t + 8 . 

V i d é k i ó l a t . 
líózdi-Siíriilliílek, 1878. szept. 16. 

Tek szerkesztő ur ! 
Tudván, hogy szívesen veszi fel  becses lap • 

jába n. vidékünkén történt eseményekről szóló tu-
dósításokat, bátor vagyok én is egy nem minden-
napi esetet tudomásra hozni. 

Folyó hó 8-án reggeli 7 óra körül a k.-szt.-
léleki m irhát tartó gazdák a községi elöljáróság 
rendelete következtében liajtóvadászatra voltak in-
dulandók, a „kászonrétjére" ajhol egy medve köze-
lebbről egymásután több szarvasmarhát tépett 
szét. — 

Mig az érdekelt egyének a község- házához 
gyülekeztek, az egy csoportban beszélgető hely-
beli jegyző, biró és rendőr figyelmessé  lettek egy 
két lovas fogatra  s a szekér után kötött fiatal, 
barnaszörü, herélt csikóra, melynek nyakában elő-
hám volt. 

A- jegyz<^) t- Köntzei Albert ur, azon meg-
jegyzést tevé az utazónak : „hej ! bizony nem jó 
ultin kellek ezek a lovak." A kupec tovább hajtott 
a falu  alszegi utján, hová társa gyalog követte. 
Hogy mi volt szándékuk, azt ök tudják ; de hogy 
saját bűnök megverte, azt a történtekből látand-
juk. — 

Ugyanis az ah.zegből visszatérve, utjokat a 
felszeg  felé  forditák,  a merre a vadászok épen me-
netidők valúnak. 

A mint lassan haladtak, Dézsi András kiren-
delt fuvaros,  kinek szekerén többen ültek, köztük 
Mészáros Pét-r megyei algondnok és Bara György 
rendőr a falu  felső  végén utóiérte a lókupeceket 
és megszólítja : 

— Atyafi!  nem adná el azt a lógós lovat ? — 
—Most nem, — hanem majd máskor — volt 

a gyanús felelet. 
Dézsi András megkerüli erre a szekeret, liogy 

ne nyargalhassanak el és az úgynevezett Rápolti-
malomnál beváija őket. 

Ekkor Dézsi figyelmezteti  a megyebiró urat 
hogy azok a lovak aligha nem lopottak. A megye-
biró maga is valószínűnek tartja ezt, mert nem 
csak a szekér sáros teljesen, hanem a lovak is fü-
lig sárosak. 

A lókupecek elérkezve a malomhoz Mészáros 
Péter vadászfegyverét  katonáson tartva kérdi a ku-
pecektől: 

— Atyafiak  ! mi járásbeliek .-1 

— Megyünk Csíkba a honnan egy kántort 
szállítunk Üdvarlielyszékre. 

— Hát hová valók ? — 
— Almásiak. — 


