
E jelenségnek nem kell azonban túlságos fontos-
ságot tulajdonitanunk. 

Egyes kisebb felkelő  bandák garázdálkod-
nak itt, melyek a Szapáry gr. által visszanyomott 
hadaktól elszakadva, az erdős hegységben keres-
tek menedékei, s nem törődve állásuk stratégiai 
lehetetlenségével, mert nem lévén értesülve ez ör-
döngös tudomány létezéséről, — előbújnak az er-
dőkből ott, ahol nem látnak orruk előtt ellenséget 
s rablónlódon szerencsét próbálnak egy-egy ma-
gános őrszemen vagy tábori szekeren. Ily rablótá-
madásokra csapatainknak még jó ideig el kell ké-
szülve lenniök ; ezektől a most már a szó szoros 
értelmében utonállókká lett, mert a szükség ál-
tal útonállásra kényszeritett lázadóktól csak gya-
kori portyázások és a tél hava fogja  a tartományt 
végkép megtisztítani. 

Habár tehát távol van még a nap, melyen egy 
puska elsülése eseményt fog  képezni Boszniában, 
a háborút már be végzettnek tekinthetjük. 

E felfogásunkban  csak megerősítenek a hirek 
melyek a küszöbön álló demobilizációról Bécsből 
érkeznek. Nemcsak helyeseljük őket, de kívánunk 
nekik nagyobb mérvű teljesülést. A legigazságo-
sabb — és hadseregünk egyes részcinek begyakor-
lása szempontjából talán — a leggyakorlatibb rend-
szabály az volna, ha a Boszniában eddig harcolt 
összes ezredek visszahivatnának és a télire szüksé-
ges megszálló haderő az eddig pihent ezredekből 
állitassék ki. 

A mennyiben azonban ily általános rendsza-
bály túlságos szállítási nehézségekkel és költség-
gel járna, a méltányosság ugy hozná magával, hogy 
azon ezredek, melyekn. k a mult két hónap harcai-
ból s fáradalmaiból  az oroszlánrész jutott, mielőbb 
másokkal cseréltessenek fel. 

Csapataink egy részének Boszniából való haza 
hívásának ügyében ujabban jelentik, hogy Philip-
povics tábornagy már beleegyezett ez intézkedés-
be, mely valószínűleg okt. második felében  fog 
végrehajtatni. A csapatok előbb régi, vagy uj hely-
őrségeikre fognak  menni és ott demobilizáltatni. 
Az egyelőre Boszniában maradó csapatok tartalé-
kosainak elbocsátása nem szándéko'tatik. 

Hogy mely csapatok fognak  hazahivatni, azt 
még nem tudni. -— Azonban a k'rálynak Grácban 
mondott szavaiból következtetve,  első sorban a 
stájerok visszaküldését várják; ezek a „Hartung" 
és „Belga" ezredek és egy zászlóalj vadász. Tu-
lajdonképen azonban ugy áll a dolog, hogy ama 
3 hadosztály, mely a XIII. hadtestet képezi, fog 
egészben hazaküldetni. Ezek Tegetthoff,  Müller 
(rlőbb Würtenberg) és Kaiffel  (előbb Szapáry) had-
osztályai. Ha további demobilizálás is lehető lesz, 
;rgy jovanovics és Pelikán hadosztályai jönnének 
tekintetbe, minthogy abból az elvből indulnak ki, 
hogy a legtöbbet szenvedett csapatókat kell miha-
marább való visszaküldés által kárpótolni, a mi 
bi/.onyára megfelel  az igazságnak. Egyelőre azon-
ban nem hiszik, hogy három hadosztálynál többet 
lehet nélkülözni. 

Csapataink Vlasenicát, keleti Bosznia e fontos 
városát e hó 26-án harc nélkül megszállották. Vla-
senica, törökül Birce, egy csaknem kizárólag mo-
hamedán városka 1200 lakossal, Szerajevotól észak-
keletre és 20 kilométernyire keletre Kladanjtól. A 
felkelők,  Olovo melletti vereségük után Ivladanjba 
és a környékbeli hegységbe vonultak vissza. Mint-
hogy Vlasenica is a Mali- és a Javornik-Planina 
határán fekszik,  e város nagy jelentőséggel bír és 
azt mutatja, hogy a felkelők  ebben a hegységben 

Formátlan tömegek rakásban heveitek egymáson. 
A gyorsan érkezett segélynek lehetett köszönni, 
hogy a^vonat sinei jobbról reggel 6 órára ismét 
rendben voltak, de a baloldaliakkal csak délfelé 
készülhettek el. A Nancyba hozott utasok egyike 
beszélte, hogy valódi csoda, hogy senki el nem 
veszté eszméletét, oly roppant nagy voit a zu-
hanást megelőző lökés. 

E g y e l ő k e l ő h ö l g y c h h a l á l a . 

Egy különös és szinte hihetetlen esemény ké-
pezi ma Rómában, az örökvárosban a közbeszéd 
s közizgatottság tárgyát: egy előkelő francia  hölgy 
ugyanis önkéntes éhhalállal mult ki. Megvallom, 
magam sem hittem el a dolgot mindaddig, mig 
meggyőződést nem szereztem, hogy az éhhalál egy 
kitűnő római orvos által lön konstatálva s az ál-
lamügyészségnek azonnal föl  is jelentve. Közlöm 
önökkel az e szomorú esetre vonatkozó leghitele-
sebb helyről vett részleteket. 

Grosmenille grófnő  vagyonos hölgy vala, ki 
szellemi tulajdonaival s műveltségével igen szere-
tett fényleni,  tán elmebeli tehetségei s tanulmányai-
nak határain tul is - a római előkelő társaságban. 
Művelte a zenét, az irodalmat, a festészetet;  háza 
a legdíszesebb társaságnak, de különösen költők-
nek s művészeknek legkedvencebb gyülhelyévé 
képződött. Volt egy szép fiatal  leánya, ki azonban 
ugy látszik külön lakott. 

Hogy történt, hogy nem, e hölgyön hirtelen 
egy borzasztó szenvedély vön erőt : a delejesség, 
a spiritizmus szenvedélye; s miután lehetetlensé-
gét látta annak, hogy magát ilt a földön  kitüntet-
hesse, halhatatlanságát a természetfölötti  szférák-
ban vélte föltalálhatni.  Pénze elég lévén s bőven 
költekezvén, nem tartott soká s a spiritisták nagy 
számmal sereglettek köréje, kik vagy öntudatlanul, 

sem birtak megállni. Kladanjnak, az egész kerület 
kulcsának megszállása most már csak rövid idő 
kérdése lehet. 

Veszteségeink Boszniában a hadügyminiszté-
rium által közzétett kimutatások szerint a követ-
kezők : Az augusztus 16-ig közzétett kimutatások 
676 sebesültet, 161 halottat és 139 eltüntet mutat-
nak ki. Az azóta közzétett 6—22. sz. kimutatási 
liszták, melyek a Brcska (sept 17), Trebinje (sept. 
7) és Doboj melletti (szept. 15) harcokban szenve-
dett veszteségeinket is magukban foglalják,  vesz-
teségeinket 2400 sebesültre, 391 halottra és 215 
eltűntre teszik. E szerint összes veszteségünk 307O 
sebesült, 652 halott és 354 eltűnt, vagy, minthogy 
az utóbbiakat a halottakhoz számithatjuk, 1006 ha-
lott. A Dokany, Baudin-Agjak és Senkovics mel-
letti harcok veszteségei, mivel még ismeretlenek, 
— nem foglaltatnak  e számban. Nem ismerjük to-
vábbá a betegek létszámát, bár az is jelentékeny 
lehet. 

A tanitövillautAsoklioz *) 
A s.-sztgyörgyi iskolaszéknek folyó  hó 17-én 

hozott, a tanitók állandósítását illető határozatát a 
„Nemere" 81. számában épen vezércikkben támadta 
meg és a tényállást elferdítve  igyekezik a tanfel-
ügyelő korrekt eljárásán elmélkedni. 

Hogy az olvasó közönség tájékozva legyen 
a tanfelügyelő  ur korrektségéről és az Írónak a 
cikkben felhozott  indokai és consequentiáinak he-
lyességéről, az igazság érdekében, az c tárgyban 
szerkesztett feliratot  becses lapjában szíveskedjék 
közre adni, a mint következik. 

Nmg. miniszter ur kegyelmes urunk ! 
Városunk községi iskoláinál ideiglenes alkal-

mazásban levő több tanitó és tanítónő állandósítá-
sa céljából iskolaszékünk Háromszékmegye kir. 
tanfelügyelőjéhez  idei 30 cs 32 szám alatt azon ké-
réssel járult, hogy a törvényhatóság közigazgatási 
bizottságánál egy küldött kirendelése iránt lépése-
ket tenni szíveskedjék. 

Ennek folytán  a kir tanfelügyelő  ur az A.) 
alatt csatolt hozzánk 1359. sz. a. intézett rendelet-
tel értesített, hogy mint küldött maga fog  ki-
szállni. 

A kitűzött határnapon megjelenvén, mindjárt 
a tárgyalás kezdetén kitűnt, hogy a tanfelügyelő 
ur az 1868. évi XXXVIII . törvényt aként értel-
mezi, miszerint: 

a) az iskolaszéknek nem áll jogában, hogy 
a tanítókat ideiglenesen alkalmazza ; 

b) ha valamely tanitó ideiglenesen alkalmaz-
tatott, köteles azt az iskolaszék — bárha a pró-
baév folyamán  annak képtelenségéről lett is meg-
győződve — állandósítani. 

Továbbá a fent  csatolt A) melléklet szerint 
tanfelügyelő  ur azon nézetének adott kifejezést, 
hogy Király Sándor ideiglenes tanitó, ki a mult 
iskolai év végén mint ideiglenes el lett bocsátva, 

•) Ezen cikket a s?psi-szentgyi»rgyi iskolaszék <*gyik ille-
tékes tagjától közöljük válaszul lapunk Sl-ik számában közölt 
hasontáigyn vezéicikkére.  A nélkül, lio/y a kérdéses vezércikk  Író-
ját védelmünkbe vennők, a ki meg fog  felelni  bizonyára, ha szük-
séget látja : csupán azon téves felfogás  ellen tiltakozunk ez nlki-
loimnal, mintha cikkirő az ideiglenes tauitAválasz'ásuk  ellen felho-
zott érveivel, minők |it. a lo—15 frtos  megvesztegetések, Irglis-
sebb vonatkozással is lett volna a s -sztgyörgyi iskolaszékre. Nem 
lévén tehát az é r v e k és r.z. iskolaszék e l v i állnspuntja között 
semmi t é n y l e g e s összeköttet s: nincs U miért refieclálnunk  az 
emiitett téves felfogásra.  Szerk. 

vagy öntudatos gazsággal még jobban elbolondi-
tották a szegény hölgyet. 

Annyi bizonyos, hogy Grosmenille grófnő  azt 
vette a fejébe,  hogy ő hivatva van egy oly óriási 
újításra, mely az egész világ bámulatát vonandja 
maga után, hogy t. i. ha sikerülend legyőznie a 
test anyagi ellentállását, képes lesz repülni, sebe-
sen utazni, mint szellem, egy fuvatban  óriási távol-
ságokat befutni.  — De hogy ezt tehesse, nem volt 
szabad táplálkoznia, hanem könnyűvé válnia, mint 
a pehely, hogy a szelek hullámaiban himbálózhas-
sék. Azon kezdte tehát, hogy két hónapon át min-
den nap leszállította élelmi adagjait, mig az utolsó 
hétben csak néhány kanál levessel s néhány korty 
vizzel táplálkozott. 

Háza ez alatt zárva maradt a rendes baráti 
kör előtt, csakis a spiritismus avatottjainak vala 
szabad a bemenet. A cselédségnek meghagyatott 
senkinek el nem árulni a grófnő  életmódját s álla-
potát. 

Szept. 24-én a grófnő  hirtelen roszul lett, el-
ájult s föl  sem ébredt többé. Ekkor a megijedt 
cselédség orvos után futott,  ki megvizsgálván a 
beteget, azonnal felismerte  az éhhalál előjeleit s 
kevés kilátást mutatott megmentésére. — Sikerült 
ugyan kissé magához térítenie a szegény csontig 
lefogyott  s 20 évvel megöregedettnek látszott hői 
gyet, de a táplálék hiánya már fölemésztette  volt 
minden életerejét s másnap este meghalt leánya 
karjaiban, kit táviratilag hivattak ide. 

De most jön a magyarázata e szomorú törté-
netnek. Az egész házban sem pénz, sem értékpa-
pírok nem valának találhatók, holott a grófnő  a 
francia  gyarmatnak egyik leggazdagabb tagja volt. 
Az ügy, mint nagyon természetes, át lőn adva a 
királyi ügyésznek s mint hallom, több spiritista 
már a hűvösön lesi a dolog fejlődését. 

N. ,H. 

csakis a közoktatási törvény 138. alapján lehe-
tett volna elbocsátható, következésképen annak 
helyét nem tekinti megüresedettnek. 

Ily eltérő nézetek miatt a kitűzött tárgy el 
nem intéztethetvén, mérvadó intézkedés végett 
nmgodhoz apellállunk és nézeteinknek a követke-
zőkben adunk kifejezést: 

Az 1868. évi XXXVIII , t. c szerint, népok-
tatási intézeteket állíthatnak fel  : 

a) hitfelekezetek, 
b) társulatok, 
c) egyesek, 
d) közi-égek és 
e) az állam — melyek mind egyformán  szer-

vezendők és a közigazgatási bizottság- s a kir. tan 
felügy  ilő hatósága alatt állanak. 

Ennek folytán  bármelyik állított iskola egy 
és ugyan elvek szerént igazgatandó, s az iskola 
körül előforduló  esetek ezen törvény értelmében 
és szabályai szerint kezelendők el. 

Köztudat, hogy az emiitett törvény 80 ij. 
alapján az állam által felállított  iskoláknál a taní-
tók kivétel nélkül egy vagy több évi próba időre 
neveztetnek ki, s ennek lejártával a körülmények-
hez képest állandósittatnak, vagy pedig ha nem 
alkalmasok, a hivatolt törvény 138. figyelembe 
vétele nélkül, igen helyesen, elbocsáttatnak. 

Önként következik, hogy az ily próbaidőre 
alkalmazott ideiglenes tanitók is, az időközben fel-
merült hibákért épen ugy mint az állandósított 
tanitók, a törvény 138. alapján mozdíthatók el 
hivatalukból. 

Ha szükségesnek látszik az, hogy az állam 
által fenntartott  iskoláknál a tanitók kinevezése 
próba időhöz köttessék, meg nem foghatjuk  azt, 
miért nem lenne üdvös és szükséges ez .-intézkedést 
a községeknek is követni. 

Igy meg nem foghatjuk  azt sem, hogy tan-
felügyelő  ur minő alapon követelheti azt, hogy az 
ideiglenesen megválasztott Király Sándor, csakis a 
hivatolt törvény 138. £-ban körülirt módon távolit 
tassék el hivatalából. 

Még inkább csodáljuk azt, hogy az követel-
tetik, miszerint a próbaidőre megválasztott tanitó 
— tekintet nélkül qualilicátiojára — állandósitas-
sék, vagy a mondott törvény 138. alapján távo-
litassék el állomásából; és ha mégis e követelés 
az iskolaszék akaratán és befolyásán  kivül érvé-
nyesíthető volna ki adna az ilyen tanítónak dijlevelet 
a tanfelügyelő  ur e vagy a központi igazgató-
ság ? Ez nyílt kérdésnek hagyatik fenn. 

Ha ez igy lenne, akkor a közigazgatási bi-
zottság kiküldöttének elnöklete alatt soha sem tör 
ténnének választások, hanem az iskolaszék ideig-
lenes választottai csak időleges rectiticatio alá es-
nének. 

Ezen indokok előrebocsátása után az ezen 
gyűlés jegyzőkönyve II) alatt ide csatolása mel-
lett alázatos tisztelettel kérjük a nmg. m. kir. val-
lás és közoktatási miniszter urat, méltóztassék Há-
romszéknv gye tek. kir. tanfelügyelőjét  oda utasi 
tani, hogy az ismerje el, miszerint a s.-sztgyörgyi 
községi iskolaszéknek jogában áll: 

I. hogy a községi iskolához a tanítókat ide-
iglenesen próba időre is alkalmazhassa : 

II. hogy az ideiglenesen próbaidőre alkalma-
zott tanítónak ideiglenes alkalmazása nem ád jog-
címet arra, a kir. tanfelügyelő  ur annak végle-
ges megválasztását követelhesse, valamint arra 
sem, hogy a próbaidő lejártával az ujabban nem 
alkalmazott tanitó ellen az 1868. évi t. c. 138. §-át 
alkalmazni köteles. 

S.-Sztgyörgyön a községi iskolaszéknek 1878. 
szept. 17-én tartott üléséből. 

Szükségesnek véltem közre adni ezt azért, 
hogy mig a főméltóságu  m. kir. vallás és közok-
tatásügyi miniszter ur — mint illetékes — a tan-
felügyelő  ur korrektséget igazolná addig is az író 
igazság szeretetéről az olvasó közönség meggyő-
ződhessék. 

Nem fogom  el mulasztani annak idejében a 
tanfelügyelő  korrektségét igazoló miniszteri leira-
tot az olvasó közönséggel megismertetni. 

Egy az iskolaszéktől. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

A z ii s z ö g r ő l . 
(Vége.) 

A föld  nedve közvetítését megakadályozandók, 
vessük búzánkat akkor, midőn a talaj száraz, por-
zó, továbbá vizes vagy általában vizenyős ter-
mészetű talajba búzát sohse vessünk. 

A szél és eső ellen sajnos ép semmi nem 
áll hatalmukban tenni, noha mindkettő jelentékeny 
üszögspora közvetítő, részint a földfelületéről  vivén 
az üszögsporát gabnanövényeinkhez. 

Legyen szabad mostan a vetőmagról mondan-
dókat megelőzni, egy pár szükséges tudnivaló fel-
emlitésével. 

Volt már említve, hogy az üszög fejlődéséhez 
lég, meleg és nedvesség szükségeltetik— kérdés: 
lehet-e a gazdának valamit tennie a végből, hogy 
amazokat — vetőmagja elromlása nélkül —• az 
üszögtől egyidejig és némileg legalább megvonja ? 
Igenis lehet és pedig : 

a léget elzárjuk bizonyos mértékben akkor, 
ha vetőmagunkat 2 hüvelyk mélyen takarjuk 


