
sil állomásaiktól m.íg i-; foszthassa:  ez oly me 
rénylet a melyet az ipari jog- ós humanitás érzet 
soha helybe nem hagyhat s épen azért bámulnunk 
kell azon arrogánci ín melylyel folyamodó  iskola-
szék ily szinü dologban nyilvánosság elé merszeit 
lépni. 

Azt hisszük, vallás- és kőzoktltási miniszter 
ur ő nagyméltóságának bölcs intézkedése meg fog 
kimélni minket azon kellemetlenségtől, hogy a 
szentgyörgyi iskolaszék törvényellenes nézetének 
helyeslését olvashassuk. 

Illetékes. 

A v á l s á g . 

A budapesti »Correspondenz« jelenti Bécs 
bői október 2 iki kelettel, hogy ő folsóge  el-
fogadta  Széli pénzügyminiszter lemondását 
és me^bizta utódja kinevezéseig a pénzügyi tár-
ca ideiglenes vezetésével, a nrniszterium elő-
terjesztésére vun.it ;ozólag pedig ó felsége  fen 
tartotta magának a továbbiakat. S z é l i pmin 
este Budapestre, holnap este onnét Rátótra uta 
zik Tisza és We ckheim b-ró miniszterek ma 
este Budapestre utaznak. 

E jelentést azon megjegyzéssel közöljük, hogy 
mi csak kombinációnak tartjuk, mely alaptalan is 
lehet; ezt annál inkább is tesszük, mert holnap, 
vagy holnapután az egész tényállást megtudjuk. 

Bécs, okt 2 Tisza és Szeli miniszterek 
ma este Budapestre visszautaznak. Tisza minisz-
terelnököt ma délelőtt ó' Felséye rnigánkihall-
galáson fogadta. 

BÓCH, okt 2. A helyzet tisztázása végett 
visszautasitandók az itteni lapoknak érdekesen 
hamis praemissáik. Va'ótlan, hogy a megszál 
lás politikai része is szerepel a válságban. — 
Hogy miképen gondo kőzik Tisza az okkupá • 
cióról, megmondotta debreceni beszédjében A 
ki azt állítja, hogy Tiszát nem kérdezték meg 
az okkupáció iránt, az nem ismeri Tiszát, sem 
Andrassyt Valótlan az is, hogy a magyar mi-
niszterek követelik a konvenció megkötését a 
poriával; erről nem volt szú Anclrássynak a 
konvencióra vonatkozó jjvaslata a konstantiná 
polyi kormány előtt fekszik  és nyugodtan vár 
ja, vajjoii a szultán aláírja e azt. — A berlini 
szerződésnek a konvencióra vonatkozó pontját 
mindenkor fakultatívnak  je.entették az irányadó 
körök. Valótlan, hogy Tisza kivánja a meg-
szál'ásnak térben és időben való meghatározá-
sát. E kérdést eldöntötte a berlini szerződés és 
nem jött szóba. Hasonlóképen a megszállás ál-
lamjogi kérdése sem képezi a vita tárgyát. — 
Mindebből következik, hogy semmiféle  po-itikai 
nézetkülönbségek sem okoznak nehézséget, ha-
nem csak a pénz beszerzésének módja. 

Bécsből a „Buci. Corr « a mint mondja — 
illetékes o'dalról kapia a következő sürgönyt: 
A krizis a legkomolyabb stádiumba lépett. 
— S^éli pénzügyminiszter ismételve kije'entette, 
hogy tovább a felelősséget  el nem \ általhatja. 
Az itteni lapok hirei, hogy Széli visszalépésé-
nek oka az osztrák minisztérium vonakodása 
köz; s kölcsönt felvenni  - teljesen koholtak. 
Széli semmiféle  ilyen propoziciókat nem tett 

A .Pester Correspondenz* jelenti Bécsből 
okt. 2-ról : A minisztorválsög még nincs el-
intézve Andrássy gr háromszor látogatta meg 
délután a magyar minisztereket. Első izben e^y 
..ra hosszat értekezet Tisza, Széli és YVo ckheim 
miniszterekkel. - Széli ragaszkodik lemondá-
sához. Tisza föltételekhez  köti megmaradását 
Mir.daketten ma este Budapestie utaznak. 

L E G Ú J A B B . 
Ilécs, okt. 2. Azon hírek ellenében, hogy a 

novibazári kerületre is ki fogják  terjeszteni a meg-
szálló sereg operációit, az értesült körök bizonyos-
nak mondják, hogy illetékes helyen már hetekkel 
ezelőtt szilárdul elhatározták, hogy Novibazárra 
nem terjesztik ki az " operációt. Bankár körökben 
feltűnést  okozott a „Morgenpost- cikke, mely a 
megszállás céljaira közös kölcsönt ajánlt. 

JJécs, okt. 2. A „Pol. Corr." jelenti Belgrád-
ból : Szerbiába több mint 4000 fölkelő  menekült a 
hadiszerekkel együtt. Ott lefegyverezték  és inter-
nálták őket. Van köztük 2 pasa, 200 bég, 1 egész 
nizám zászlóalj, 3 Krupp ágyú és néhány ezer há-
tultöltő, sok ló, élelmiszer és lőszer. Török fölke-
lők apróbb csoportokban, feleségeikkel,  gyerme-
keikkel és holmijukkal majdnem naponkint kelnek 
át a szerb határon. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A postahivatal eddigi helyiségét odahagyva, 

e hó eleje óta a Csiki-utaában levő Nagy Károly-
féle  házba helyeztetett át. Az uj postamester Ja-
kabossy F. ur már elfoglalta  állomását. Egyúttal 
tudatjuk, hogy a távirdai hivatal közvetlen kapcso-
latban fog  áilani a postahivatallal. 

— 5Í Uo:!;k közlemény a s.-szentgyörgyi i>ők 
segélygyüjtö bizottságához a Boszniában megsebe-
sültek javára történt adakozásokról, Sebestyén 
Sándorné gyüjtöivén : Antal Zsigmond, Sebestyén 
Sándor 2 — 2 frt.  Gál Antal 1 frt.  20 kr. Séra Ta-
más, Nagy Dénes, Kónya Gerő, Silvester Dénes, 
Kovács Gyuláné, Sükösd Tamás, Dr. Albu Mózes-
né, Albu Mózes, 1 — 1 frt.  Ilyés Tamás, Kozma Já-
nos, 50—50 kr. Forró Zsigmond 30 kr. Kozma 
József  15 kr. — Harmadik közlemény. Kökösi 
Endréné úrasszony gyüjtöivén : özv. Szentiványi 
Györgyné 2 frt.  Székely Margit, Szilágyi György, 
Dónáth Pál, Gidófalvi  Jánosné, Nagy Károly (szo-
tyori) Lőrinc János, Nagy Ferenc, Kökösy Ká-
rolyné, Málnásy Ferenc, Kökösy György, Seres-
ter Matiltía, id. Serester S., Kiss István, Molnár 
József  1 — 1 frt.  özv. Szörcsey Gézáné 60 kr. Vusz 
Zsuzsa, B :ró Áron, Zsigmond Bálint, Zsigmond 
Mózes, 50—50 kr. Molnár Györgyné, Kiljéni Fe-
renc, Bartha Mihályné 40—40 kr. Veres Istvánné, 
Nagy Ádám, Tóth Márton, Kiljéni Mihályné, Zsig-
mond Sámuelné, Bartha Bálinthné 20 - 20 kr. Sós 
Jánosné urassz. 10 kr. Összeg : 22 frt.  10 kr. 

— Az erdélyrészi reformált  egyházkerület 
idei rendkívüli közgyűlés? f.  hó 6-ikán nyilik meg 
Kolozsvárit. Az elnökséget mint a szétküldött meg-
hívókból látjuk, br. Kemény Gábor, egyházkerü-
leti főgondnok  s b lügy miniszteri államtitkár ur 
fogja  vezetni. A gyűlés egyetlen tanácskozási tár-
gyát az a 7-es bizottsági javaslat fogja  alkotni, 
melyet az 5 magyar reformált  superintendentia 
egyesülésére nézve készített conventia munkála-
tokra vonatkozólag a conventi albizottságok az öt 
superintendentiától — mult évi tanácskozásaik nyo-
mán — kikértek, s melyeket az erdélyi egyleázke-
rületre nézve főt.  Nagy Péter elnöklete alatt a gr. 
Bánfry  Miklós, Lészai Ferenc, dr. Kolozsvári Sán-
dor, Szász Domokos, Benkő János és dr. Kovács 
Ödön tagokból álló bizottság a mult hetekben ké-
szített el. E bizottsági javaslat immár az áll. ig 
t - nács véleményezésén is átment s csekély módo-
slcásokkal fog  a' rk. közgyűlés elé terjesztetni. A 
munkálat, mig a legnagyobb készséggel járul az 
5 superintendentia egyesülésének nagy fontosságú 
elvéhez, egyszersmind kijelöli azokat a föntartáso-
kat is, melyek mellett — az erdélyi egyházkerü-
let törvényes autonómiájából s alkotmánya fejlet-
tebb voltából folyólag  — az egyesülésre kész. 

— Postflüey.  Azon kivételes viszonyok, me-
lyek a tölgyes—borszéki, borszék—ditrói, csikgyi-
mes csikszépvizi és k.-vásárhely—soósmezői kül-
döncpostajáratoknak napontai közlekedtetését szük-
ségessé tették, megszűnvén, az említett járatok f. 
évi okt. 1 tői kezdve hetenkint négyszerire illető-
leg a két utóbbi háromszorira szorittatik. Mi azzal 
tétetik közhírré, hogy az elindítási és megérke-
zési időre nézve változás nem áll be. Posta napok 
Tölgyes—Borszék és viszont; Borszék—Ditró és 
viszont vasárnap, kedd, csütörtök, szombat. Csik-
gyimes—Csikszépviz és viszont hétfő,  szerda, szom-
bat. K.-vásárhely—Soósmező kedd, csütörtök, szom-
bat. Soósmező—K.-Vásárhely  vasárnap, szerda, 
péntek. N.-Szeben, 1878. szept. 28 án. A 111. kir. 
posta-igazgató : F o 11 é r t. 

— Méntelepek és ménesek az erdélyi részek-
ben. A s.-sztgyörgyi méntelep létszáma Erdély te-
rületén 250 ménnel van rendszeresítve, mely lét-
szám azonban jelenleg nem teljífs.  A tényleg állo-
mánvban levő 210 mén a sztgyörgyi, homoródi s 
rittegi teleposztályokban van elhelyezve fajta  sze-
rint. Ez erdélyi méntelepnél 11 angol telivér, 55 
angol félvér,  8 arab telivér, 65 arab félvér,  45 li-
piczai, és 15 honi hegyi fajtából  származott s 10 
nerfolki  cs normán mén van. E méntelep műkö-
dési területe egész Erdély mély völgyeiben s hal-
mos vidékein kitűnő keleti s spanyol származású 
közép s könnyű nyerges lovat, s hegyes vidékein 
szívós, edzett, de apró hegyi lovat tenyészt. A fo-
garasi ménes 1874-ben alapíttatott E célra azért 
választatott a fogarasi  kincstári uradalom, mivel a 
3000 méter magasságú havasak alján számos pa-
takkal s kitűnő hegyi legelőkkel úgyis kedvező 
viszonyokat nyújt e vidék edzett hegyi lovak te-
nyésztésére. A tenyész-anyag, melylyel a fogarasi 
ménes megalapittatott, túlnyomóan nápolyi, spa-
nyol s keleti származású, s eredetileg Trieszt mel-
lett Lipiczán már több mint két évszázad óta fen-
álló fejedelmi  ménesnek köszöni eredetét. Ezen 
„Lipiczai" név alatt ismeretes, kiválóan hegyi vi-
dékre alkalmas, megállapodott s önálló fajtából, 
továbbá az uralkodónk kegyelméből nyert eredeti 
lipicai lovakkal- s végre magántenyésztőktől vá-
sárolt ugyanily fajtájú  kancákkal alapított meg 4 
év előtt a fogarasi  államménes. 

— Elgázolfíü  és öngyilkosság. Brassóban folyó 
hó i-én az újoncok „beruktolása" alkalmából egy 
székely család teljes tzámtnal kisérte be a legényt 
a kaszárnyába, hogy még egyszer elbúcsúzhassa-
nak a nemsokára katonabőrbe bújtatandó fiútól.  A 
bú-ószlató folyadékokból  többet vévén magukhoz 
a kellőnél: a hazatérő anyát útközben egy terhes 
kocsi elgázolta, még pedig olyan szerencsétlen mó-
don, hogy a kerekek a szegény nő fején  mentek 

át. A kocsist rögtön letartóztatták, de a tanuk ál-
lítása szerint teljesen ártatlan, minthogy többször 
kiáltott az előtte haladóknak, de ezek széles jóked-
vükben nem figyeltek  rá. — E hó 2-kán szintén 
Brassóban, egy Sándor-ezredbeli közbaka ismeret-
len okból főbelőtte  magát. Szörgyen elroncsolt ko-
ponyával szállították a katonai kórházba, honnan 
következő napon katonai diszszel temették el. 

— Kiv-liüköllóinegyébc  bekebelezett Jövedics 
községéből írják a nagy-szebeni „Tageblatt"-nak: 
Szeptember 29-én egy I. M. nevü, 21 éves, jól meg-
termett legény Szász-Almás községébe ment, a 
malomba. Ott, valószínűleg vigyázatlanságból, a 
hajtókerék közelébe került. A kerék egyik fogasa 
ruhájába akadt s rögtön berántotta a fiút  ki 
most összezúzott tagokkal fekszik.  Felgyógyulásá-
hoz nem nagy a remény. Ugyan e községből ír-
ják, hogy a legközelebbi zivatar ottan jelentékeny 
károkat okozott. A villám becsapott a templom 
fatornyába,  s azt egészen szétrombolta. Két ha-
rang teljesen tönkre ment. 

— Gyilkosság ablakon át. Nagyszombatban a 
mult szerdán titokteljes gyilkosságot követtek el. 
Midőn beesteledett, Marecsek Imre ottani lakos ha-
zament és az ablakhoz ült. Egyszerre, épen midőn 
nyolcat harangoztak, nagy durranás hallatszik és 
Marecsek az ablak mellől a földre  zuhan. A sze-
rencsétlent az ablakon át főbe  lőtték. Az ijedtség 
roppant nagy volt a házban, ugy hogy az első 
percekben csak a meggyilkolttal foglalatoskodtak, 
a gyilkosra senki sem gondolt. Keresték, kutatták 
aztán, de mind hasztalan, nyomára nem akadhat-
tak. Nem is sejtik, vájjon boszuból, vagy más ok-
ból gyilkolták-e meg ? 

— Mimiid szultán és Ozmán basa. Konstanti-
nápolyból írják : Mult pénteken a szultán legyőzte 
eddigi aggodalmát és nyitott kocsiban hajtatott 
Galatán és Sztambulon keresztül a Sofia  mecsetbe. 
A rendőrség minden intézkedést megtett, hogy 
semmi baja ne történjék ; minden husz lépésnyire 
három csendőr állott, kik az utca bejáratainál őr-
ködtek. Egyébiránt Abdul Hamid mellett ott van 
pajzsul Ozmán basa, a plevnai hős, ki a népgyülö-
let ellen megvédelmezi. Ozmán basa napról napra 
kegyeltebb a szultán előtt, ki legújabban pompás 
már'ványpalotát építtet a hős számára a Bosporus 
európai partján. 

— A „St.-IienoUh-ikrelict" a mult hóban a 
rNew-York Aquarium" bemutatta több orvosnak. 
Az ikrek 7 hónaposak, neveik: Róza és Mari. Fe 
jök és törzsök az utolsó bordákig különálló, innen 
kezdve a két test egybefoly.  Karjuk négy, de lá-
buk csak kettő. Az ikrek természeti működése 
sok tekintetben külön váló : mig az egyik alszik, 
az alatt a másik kacaghat, vagy míg az egyik 
sir, addig a másik szophat stb. Testük alsó része 
közös, bár ugy látszik, hogy két gyomruk van. — 
Az ikrek szülei francia  kivándorlottak, 26 évesek 
s van még egy két éves, teljesen cp testii leányok. 

— Öt gyermeket szült szept. 3-án Bladens-
burgban Casudyné asszony, az aaltimorohii vasút-
társaság egjik hivatalnokának neje. Az anya 
öt „babies"-jávai együtt jól érzi magát. A szom-
szédasszonyok e ritka áldást csalhatatlan jelül te -
kintik arra nézve, hogy jobb idők fognak  bekövet -
kezni. 

— A tolni (cs. Mikor még török világ járt 
Magyarországon, dr. Erődy Béla tanár tanfolya-
mot nyitott Budapesten a török nyelvet megtanulni 
kivánó lelkes ifjúság  számára. Persze jelentkeztek 
tömérdeken, az első órákon zsúfolva  volt a hallgató-
tér ; két hét múlva pedig (ez is természetes) alig 
néhány szorgalmas tanulni kivánó i'ju hallgatta a 
tanárt. A többinél kilobbant a szalmaláng; meg-
elégelték a dicsőséget. A derék tanár a hallgató 
sereg utolsó mohikánjaival szép eredményt ert el. 
Mind megtanulták (többé-kevésbé folyékonyan)  a 
török társalgási nyelvet; legjobban kitűnt köztük 
Tankó Samu műegyetemi polgár, ki már három 
havi tanulás után annyira vitte, hogy a Budapesten 
járt küldöttséget többször üdvözölte török nyelven. 
Fordultak az idők, a török-magyar barátság szép 
álmából Bosznia occupátiója lett. Csapatostul vitték 
le a magyaT fiukat,  köztük, mint a „Főv. Lapok" 
beszéli, Tankó Samut is, kiről e néhány sor szól. 
Egyszerű vadászönkéntes volt s már elkészült rá, 
micsoda viszontagságokat lehet kiállnia, mikor Bród-
ban maga elé hivatja őt Filippovics báró. (A ma-
gyar fiu  azt hitte: no most főbelövik.  A tábor-
szernagy keményen a szeme közé nézett: „Tud 
ön törőkül?" — „Tudok, excellentiás" uram." — 
„No akkor ittmarad állandóan a vezér karban, mint 
tolmács; fogja  valiatni a török foglyokat."  — S 
Tankó (káplárrá léptetve elő) valóban nem tesz 
egyebet, mint a foglyokat  kérdezgeti. Filippovics 
báró ugy vigyáztat rá, mint a liimes tojásra, mert 
baj volna, ha a tolmács elveszne. Érdekes, hogy a 
törökök folyton  csábítják a magyar ifjút:  pártoljon 
át hozzájuk. Szerajevo volt kormányzója, Hafiz  pasa, 
ezt mondta neki: „Légy török, testvér. Adunk 
neked olyan feleségeket,  a milyen hurik a hetedik 
égben sem teremnek a tubafa  árnyában s adunk 
hozzá annyi aranyat, hogy bearanyozhatod vele 
még feleségeid  minden hajszálát is." — A tolmács 
persze igy válaszolt: „Helytelenül beszélsz, em-
berséges pasa. Csapjatok ti át mi hozzánk mind-
nyájan s kész a béke, barátság, mert mi jó szán-
dékkal jöttünk ebbe az országba". — „Hordja el 
az eblisz az ilyen jó szándékot" — mormogta bo-
zontos szakállába a pasa s nem faggatta  többet a 
magyar ifjút. 


