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len eszköz által lehetséges, t i. egy közös adósság 
ie! vétele által. Erre Becsből azon kérdésre : mily 
állást fcg  Depretis egy közös adósság felvétele 
eszméjéhez elfoglalni,  visszautasító válasz érkezett. 
Ez a válságot folyamatba  hozta. 

B é c s , okt. 1. A magyar miniszterválság le-
folyásáról  semmi bizonyost sem KVk.ni.  Jól be-
avatott körökben hírlik, hogy a király a Tisza-ka-
binet lemondását nem íogja elfogadni,  és hogy a 
Törökországgal kötendő egyezménybe az okkupá-
ció idejének meghatározása mellett beleegyezését 
fogja-  iadni. 

B é c s , okt. i. A krizis még mindig a régi 
stádiumban van, holnapra azonban már várható az 
eldöntés. Politikai személyek közül eddig még sen-
ki; sem hívtak rneg. Akármily irányban döntetik 
is el a krizis, a delegáció összeillésének napja most 
mindeneseti e meghatároz tátik, valamint az annak 
teendő előterjesztések is. Gróf  Andrássy külügyér 
értekezett délben Tisza miniszterelnökkel és Wenck-
fceim  báróval, d. u. pedig Széli K. pénzügyminisz-
terrel ; ugyanakkor Tisza miniszterelnök értekezett 
By 1 andt-Rheidt gróffal. 

* A dálya-brédi vaspálya, mint egy vasúti 
szaklap jelenti, meglehetős gyorsasággal épül, s a 
földmunka  már 80 kilométernyi vonalon készen 
van, tehát még csak 34 kjlométer van hátra. A 
kormán}' erélyes ellenőrzése mellett várható, hogy 
a pálya a kitűzött határidőre, november 20-ára el-
készül. 

* Lufeant  nr, a nemzeti bank eddigi vezértit-
l.ára, mint Bécsből jelentik, nem akar az újjáala-
kult osztrák-magyar banknál megmaradni, s be-
adni készül lemondását. Moser ur, az uj főkor-
mányzó, tegnap mér megjelent a bank hivatalos 
helyiségeiben, s bemutatta magának a hivatalno-
kokat és részt vett egy igazgatósági ülésben is. 

A z o k k u p a c i ó 

Szapáry altábornagy, Doboj vitéz megvédője 
a 3. hadtest élén útban van Bosznia fővárosa  felé, 
hol már néhány nap múlva impozáns haderő lesz 
összpontosítva ; ez összpontosításnak célját Szeraje-
vólan, nem nehéz kitalálni. Felsőbb katonai kö-
rökben, mint a r R . T." irja, arra a meggyőződésre 
jutottak, hogy most, midőn a felkelés  Boszniában 
ugy szólván végvonaghisbaii van, s az ellenség 
még ama véres, csapataink által nekik okozott 
vereségek fris  behatása alatt áll,hogy épen most 
kivivőit sikereink gyors kiaknázása sürgősen szük-

Most, Bosznia és Hercegovina csaknem ke-
resztül vitt pacífikációja  után, e katonai körök 
okoskodása szerint hadseregünkre nézve nem volna 
nehéz feladat,  a teljes feloszlásban  levő ellenség 
utolsó mi neciéke ellen nyomulni. Ez egy kombi-
nál;, koncentrikus operáció volna Novi-Bazár ellen, 
melynek szikla-szorosaitól előcsapataink csak né-
hány napi járásnyira vannak. 11a most kellő gyor-
sasággal és eréJylyel hozzálátnának, még a rosz idő-
járás bekövetkezése előtt lehetne valamit elérni 

mint az ember egyelőre gondolná. A vadak nagy-
rabecsülik ma is keménysége s törésmódja miatt, 
a mely olyan, hogy némi gyakorlati ügyesség mel-
lett valamely egészséges tömegből majdnem min-
den tetszésszerinti alak repeszthetö. Néha magáról 
a földszínéről  felvett  kovatuskókat, vagy kavicso-
kat használták fel  eszköz készítésre, de gyakran 
semmi fáradságot  sem kíméltek, csak hogy jó ko-
vára tehessenek szert. Angolország kréta képleté 
bon előjövő tűzkő gumók különösen fó  szolgálatot 
tettek az ős embernek. 

A tűzkő azon tulajdonságánál fogva,  hogy 
acéllal szikrát ád, különösen a hadászatban nyert 
jelentőséget s mint ilyen, egészen korunkig fenma-
radt, csak "az ujabb szerkezetű fegyvereknek  sike-
rült a küzdtérről leszorítani. Az acél, kova, tapló 
használatát isme-i mindenki, mely azonban nemso-
kára kiszenved a gyufa  nagyobb mérvben való 
alkalmazása következtében. A tüzkű mint útépítő 
anyag lőleg Angolországban nagy elterjedésnek 
örvend, mint épületanyag pedig csaknem nélkü-
lözhetlen. A képzőművészetben a cjuarc nem ját-
szott oly fontos  szerepet, mint a mészkő, de vegyü-
leteiben mégis jelentékeny előnyt vívott ki magá-
nak- különösen emlékkövek készítésére mint grá-
nit, már feltűnő  szépségénél fogva  is igen alkal-
masnak mutatkozik. — Városunk piacán felállított 
honvédemlék egy ilyen gránit-féle  kőzetből ké-
szült. 

A quarcnak azon félesége,  melyet köznyelven 
békasónak neveznek, összezúzva az üveggyártásban 
nyert alkalmazást. Az arui thyst, chrysopras, citrin 
és h.-gyijegőc mint harmadrendű ékkövek szere-
pcl:v;k, az achát és calcedon több luxuscikkek 
nv-lleít mozsaraknak dolgoztatnak fel  vegytani mű-
helyek számára. 

Nevezetes alkalmazást talált ujabb időben a 
quarz homok matt üvegek és üvegrajzok készíté-
sénél annyira, hógy a folysavat,  mely egyetlen e 
célra szolgáló eszköz vala, merőben kiszorította. 
A gép, melylyel az üvegrajzokat készítik 1S73 ban 
;i btic-i világkiállításon ]«tt bemutatva és azóta 
sokszorosan javítva, ma már csaknem nélkülözhet-
lcn e-í.-'közzé vált. 

(Vége körctkezilc ) 

és Philippovics bir ' az ily vállalatra föltétlenül 
szükséges haderőkkel. Ha az időt használatlanul 
elmulasztanák, ha megelégednének a fáradsággal 
pacifikált  két tartomány megszállásával, ha a de-
routirozott ellenséges bandáknak időt engednének, 
hogy összeszedjék és reorganizálják magukat, ha 
a sikereink által deprimált albán ligának idő en-
gedtetnek, hogy fejét  ismét felemelje  és ujabb had-
erőket vonjon magához, és ha a portának alkalmat 
adnánk, hogy Oroszország által kiszolgáltatott ha-
difoglyait,  kiknek száma mintegy 60 ezerre tehető, 
a novi-bazárii kerületbe küldje, akkor, ha operá-
ciónkat csak a jövő tavasszal küzdenők meg újból 
és ha a „politikai" konstellációk akkor még egy-
átalában megengednék, több mint 100.000 harced-
zett harcossal látnók magunkat szemközt és a már 
most is erős szorosok a török mérnökkari tisztek 
szakadatlan munkája folytán  el lesznek látva min-
dennemű c-rőditésekkel és valóságos Thermopy-
lék lesznek. 

Azt hisszük, a Bécsben most folyó  fontos  tár-
gyalások alatt ezt a kérdést is cl fogják  dönteni. 

A gueriila harc lehetőségéről Boszniában ír-
ják : Balgaság volna azt hinni, hogy Zvornik és 
Livno megszállásával minden be van fejezve  ; még 
számos fölkelő-banda  maradt, északon és nyuga-
ton még nyüzsögnek a lázadók, kik önként nem 
teszik le a fegyvert,  de ha csapataink Focsát be-
vették — és ez csak kevés napok kérdése — ak-
kor a nagy háború erre az évre be lesz fejezve, 
akkor még „kis háborút" kell majd viselnünk és a 
vili ám gyorsasággal fel-  és eltűnő guerillerókkal 
verekedünk, azonban ezek egy nagy hadseregnek 
csak alkalmatlanok, de veszedelmesek nem lehet-
nek. Nem guerillerók, hanem Wellington és Pala-
fax  hadsergei űzték el a franciákat  Spanyolor-
szágból és a brigantik a nápolyi királyságban 
sohasem tudtak Viktor Emánuel csapatainak egyet-
lenegy rendes zászlóalja ellenében valami sikert ki-
vívni. A guerillerók rendesen inkább a békés la-
kosságra, mint az ellenséges hadseregre nézve ve-
szélyesek 

A bosnyák guerillerók még sok bajt fognak 
nekünk okozni; mindenekelőtt élelmi oszlopainkra 
nézve lesznek alkalmatlanok, de a meghódított 
tartományból kiűzni nem fognak  bennünket. A 
mit Willi^en tanában a „nagy háborúról" mond, 
az áll a „kis háborúra" nézve is, a stratégia az 
emberi szükségeken alapszik, más szóval: a kato-
nának idejében pihenni és idejében enni kell; hogy 
nyugalmat és táplálékot szerezzen, alapra és az ez-
zel való biztos összeköttetésre van szüksége. Az 
alapot a kisliáboruban a falvak,  völgyek, barlan-
gok stb. képezhetik. 

A falvakat  azonban a mieink megszállották, 
vagy legalább vigyáznak rájuk, barlangokban és 
erdőkben pedig, télen nem lehet megélni. A bos-
nyákok és hercegovinaiak „kis háborújától" tehát 
okt végétől nem kell félni  és csak saját hibánk 
volna, lia nem gondoskodnánk arról, hogy tavasz-
ra ne törhessen többé ki. 

Az erdővidéki tanítótestület 
1878. szept. hó 28-on Baróihon a felső-népiskola 
II ik oszt. tantermében tartotta közgyűlését Bedő 
József  elnöklete alatt, szép számmal megjelent ta-
gok jelenlétében. 

1) Elnök olvassa évi jelentését, melyben kife-
jezést ad a tanitói hivatás nagyságának "és fontos-
ságának s élethű képét adja elő a tanitó testület 
évi munkásságának és hazánk közel múlt neveze-
tesebb tanügyi mozgalmainak s egyszersmind a gyű-
lést megnyitottnak nyilvánítja. 

A gyűlés tudomásul veszi és a jelentést em-
lékkönyvbe határozza Íratni. 

2) Jegyző olvassa a múlt évi gyűlés jegyző-
kön}'vét. 

A gyűlés egy hozzászólás után a jegyző-
könyvet minden pontjaiban helybe hagyja. 

3) Elnök indítványozza egy könytárnok vá-
lasztását, miután tanitó testületünk választott köny-
tárnoka Bálint Alajos a vidékről közelebbről eltá 
vozandó. 

A gyűlés az indítványt elfogadja  és egy bi-
zottság kinevezését határozza meg. 

Bizottsági tagokul kinevezi: Török ÁroA, 
Szász József  és Nagy János tagtársakat. 

A választás titkos szavazással történt a bizott-
ság által. 

A választási jegyzőkönyv felolvastatván  Nagy 
Imre 

Bartha Gyula 1 szavazata ellenében 20 sza-
vazattal könyvtárnoknak  választatott Bíró Albert, 
ki egy évre el is fogadta  hivatalát. 

4) Elnök egy két tagu bizottság kinevezését 
indítványozza, kiknek kötelességük a könyvtárt 
átvenni, a választott könyvtárnoknak  átadni és ar-
ról a jövő gyűlésen jelentéit tenni. 

A gyűlés bizottsági tagokul kinevezi Bartha 
Gyula és Nagy Imre tagtársakat. 

5) Pénztárnok olvassa pénztári jelentését, 
melyből kiiünik, liogy az 187^ tanévi bevétele 

36 frt.  50 kr. 
kiadás 22 „ i.15 kr. 
pénztári készlet 13 „ 55 kr. 

B e v e e n d ö k : 
a) Tagsági liátrálékból . 4 frt. 
2>) Büntetési pénzekből . 20 frt, 

Összesen 24 frt. 
A gyűlés a pé tz ári jeleitést tudomásul ve-

1 szí, s a pénztár megvizsgálása és a hátralékok be-
l fizetése  felőli  intézkedés végett bizottsági tagűkul 
1 kinevezi: Nagy János és Jánó Sándor tagtársakat, 
- kiknek kötelességük eljárásuk eredményéről a jö-
, vő gyűlésen jelentést tenni. 
1 6) Cirmai Lajos olvassa Erdővidék földrajzá-
- nak népiskolai módszer szerinti tárgyalásáról szóló 
- értekezését. 
t Az értekezést megbirálás végett átvették : 
- Török Aron és Biró Albert, kik az értekezésre 
, vonatkozó bírálatukat, bizonyos okok miatt, a ta-
- vaszi gyűlésen fogják  megtenni. 
I 7) Boda Samu olvassa ez évben Budapesten 
• tartott IÍI ik egyetemes gyűlés tartamáról szóló 

jelentését. 
A gyűlés tudomásul veszi. 
8) Biró Albert olvassa Tulogdi Pál által irt 

„Az alkotmánytan tanításának haszna" cimü mun-
kájára igen csinosan összeállított bírálatát. 

A gyűlés érdeklődéssel hallgatja végig s mind 
a müvet, mind a bírálatot emlékkönyvbe határozza 
íratni. 

9) az évi zár vizsgákról szóló statistikai kimu-
tatás összeállittása jön tárgyalás alá. 

A gyűlés a statistikai kimutatás összeállításá-
ra egy bizottságot nevez ki, bizottsági tagok : Be-
dő József,  Török Áron és Cirmai Lajos. 

10) Olvastatik Iláromszékm. főispánja  Potsa 
József  ő mlga idei 439. sz, átirata, a házi ipari pót-
tanfolyam  tárgyában, melyben arról értesíttetik 
tanitótesztületünk, hogy a kérelmezett póttanfo-
lyam felállítása  alap hiánya miatt nem eszközöl-
hető. — 

11) Elnök előterjeszti a szathmárvidéki ta-
nító-egylet felszólítását  a III ik egyetemes gyűlés 
tételei tárgyában. 

Miután a Ill ik egyetemes gyűlés már meg-
tartatott a gyűlés e felszólítás  tárgyalását nem tartja 
időszerűnek. 

12) A magyar orsz. népnevelő egyletek szö-
vetségének szabály tervezetét mutatja be elnök. 

A gyűlés a szabálytervezetet tanulmányozás-
és előterjesztés végett, átadni határozza a levelező 
bizottságnak. 

13) Elnök bemutatja az aradvidéki tanító-egy-
let közlönyét. 

A gyűlés tudomásul veszi. 
14) Török Aron tagtárs ABCés könyvek is-

mertetésére ajánlja magát. 
A gyűlés köszönettel fogadja  és az ismerte-

tést a jövő gyűlésen elvárja. 
15) Miután Tulogdi Pál, mint tanitó testüle-

tünk egyik állandó népnevelésügyi tagja a vidék-
ről végkép elköltözött, ii:ditványoztatik, hogy az 
további eljárás végett hozassék tudomására Ud-
varhely megye alispánjának. 

Megbizatik ezzel az elnökség. 
16) A gyűlésen meg nem jelent tagok közül 

igazolta magát 4 tag ; nem igazolta 0. 
17) A jő vő vándorgyűlés tartatik Bibarcfal-

ván nov. havában, melynek napja meghatározása e 
hóban, az elnökségre bizatik. 

Mintatanitást tartnak: 
Tamási József  a 3-ik oszt. a magyarnyelvtan-

ból. Józsa Gábor a 3-ik oszt. a földrajzból. 
Több tárgy nem lévén, a gyűlés véget ért. 

d. u. 2 órakor. 
N.-Ajta, 1S78. szept. 30-án. 

ilodu Samu, 
tanitó t. jegyző. 

Eelyreigazitás 
Sepsi-Szentgyörgy városközség iskolaszéké-

nek a „Nemere" megelőző számában vallás- és köz-
oktatási miniszter úrhoz egy felterjesztése  közölte-
tik, melyben a sok mindenféle  között a valóságos 
tényállással merőben ellenkező állitások foglaltat-
ván, a félrevezetni  szándékolt olvasó közönség 
kellő tájékozásául kötelességemnek tartom a szük-
séges helyreigazítást megtenni. 

Nevezett iskolaszék ugyanis a felterjesztés  a. 
b. pontjai alatt oly nézeteket tnlajdonit a megyei 
kir. tanfelügyelőnek,  melyeket az soha és sehol 
sem nyilvánított s a milyeneket épeszű ember nem 
is nyilváníthat. A tanfelügyelő  ama hires iskola-
széki gyűlésen elég világosan körvonalozva állás-
pontját, kimondotta, hogy a tanítók választásánál 
irányadóul egyedül a népoktatási törvény 138 §-át 
ismeri el, melynek értelmében „a tanitók élethosz-
sziglan választatnak ;" felfejtette,  hogy más ideig-
lenességet egy iskolaszék sem állithat fel  azon kí-
vül, mely az iskolaszékek számára 1876 ban kia-
dott miniszteri utasítás 23. §-ában elő van irva, s 
mely szerint ideiglenes tanitók csak oly esetekben 
alkalmazhatók midőn valamely, tisztán a körülmé-
nyek által előidézett oknál fogva  (például év folya-
mában véletlenül közbejött üresedés esetében) a 
tanitói állomások véglegesen be nem tölthetők. 

Ezen álláspont oly világos, hogy ezzel szem-
ben az iskolaszék próbaévezési okoskodása nevet-
séges rabulismusnak tűnik fel,  s azon rátogás 
mintha a tanfelügyelő  a tanitóválasztásoknál min-
den ideiglenességet kizárva még a képtelen taní-
tók állandósítását is követelte volna, teljesen meg-
semmisül. 

A mi már a kérdés meritumát t. i. az isko-
laszéknek abbeli törekvését illeti, hogy ő községi 
tanítóit tanfelügyelői  s közigazgatási bizottsági 
közbe lépés kikerülésével önkényesen próbaévre 
alkalmazhassa s azokat hasonló e x c l u s i v i t á s 


