
* Audrássy gr. Magyarországba utazását el-
halasztotta, hogy bevárja a fejedelmet,  ki okt. 6-án 
érkezett vissza Bécsbe. 

* Bittó István okt. 6-án Bécsbe utazott, hol 
nap 6 felségétől  kihallgatásban fog  részesülni. A 
mai napon Bittó Tiszánál is látogatáson volt és 
vele egy óráig értekezett. Majláth 'orsz. bíróval is 
tanácskozott Bittó. 

A. v á l s á g . 
A cabinet lemondásának elfogadását,  mint 

már jelentettük, közölte a hivatalos lap. — A 
közlés két okmányt képez Az első Széli pénzügy-
miniszter lemondásának elfogadása  azon megbízás-
sal, hogy ressortját további rendelkezésig vezesse. 
A második okmány a további miniszterek lemon-
dásának elfogadása  azon kijelentéssel, hogy tárcái-
kat utódjaik kinevezéseig vezessék. Ez utóbbi leg-
felsőbb  kézirat tegnapról van keltezve. 

Ó felsége  Szlávy Józsefen  kivül fogadta 
Majláth Györgyöt és b. Sennyey Pált. Fogadni 
fogja  még a jövő napokban Bécsben, Bittó Istvánt 
b. Simonyi Lajost s valószínűleg Ghyczy Kálmánt 
is. Ő felsége  különben a jövő hét vége felé  visz-
szatér Budapestre, de érkezésének napja még nincs 
meghatározva. 

Ez államférfiakat  Ő felsége  nem 'mind azon 
célból kéreti, hogy cabinet alakítására szólítsa fel, 
hanem, hogy meghallgassa nézeteiket a helyzetről. 

Valószínű, hogy a miniszterek a közelebbi na 
pókban felmennek  Bécsbe. 

A „Budiipester Corr." irja: Minthogy azon 
politikai egyének, kiket Ő felsége  fogadott: 
Szlávy József,  Sennyey Pál br. és Majláth György 
kijelentették mindegyik másmás indokolással, hogy 
ők nem érzik magukat képeseknek  a mai viszo-
nyok közt kormányt alakítani, a minisztérium meg-
bízatott az ügyek ideiglenes vezetésével, kivéve 
Széli Kálmánt, ki végleg visszavonul. Az uj kor-
mány kinevezéseig Madarassy Pál államtitkárhe-
lyettes vezeti a pénzügyminisztériumot, Tisza pe-
dig az aláírásokat fogja  teljesíteni, ó felsége 
este Bécsbe utazik. Azon pártférfiak  közül, kiknek 
nézeteit O felsége  még meg akarja hallgatni, szin-
tén Bécsbe utaznak ; Bittó István, Ghyczy Kálmán 
és Simonyi Lajos báró. 

A „N. Fr. Pr."-nok irják Budapestről: Azok, 
a kikkel  ő felsége  a miniszterelnök javaslatára ér-
tekezni fog,  aligha fogadják  el a cabinet megala-
kítását. Azért itt mindinkább megszilárdul az a 
hit, hogy ő felsége  elfogadja  ugyan a minisztéri-
um lemondását, de Magyarország jövő miniszterel-
nöke újra Tisza Kálmán lesz. Ezért nem kell hin-
ni, hogy a jelen válság nem komoly: nagyon is 
az. Tisza mindenesetre tovább is akart kormá-
nyozni és síkra kelni Andrássy gr. mellett, de a 
kényszerűség előtt meg kellett hajolnia. Ha meg-
marad, ez csak azon körülménynek  tulajdonitható 
hogy nem találkozik utódja. A valódi, vagy a pár-
tokat és a minisztériumot megragadó válság csak 
az országgyűlésben fog  kezdődni. 

A z o k k u p á c i ó . 
Bosznia és Hercegovina elfoglalását  és a fel-

kelés teljes leveretését hivatalosan jelenti a hadve-
zénylet. Nem bizonyult tehát illusiónak azon re-
mény, miszerint a lázadás nemcsak nem fog  kite-
lelni, hanem még a zord időjárás bekövetkeztét 

pet játszott. A neolith korból már ismerünk agyag-
edényeket. Az első edények csak egyszerűen sza-
bad kézből voltak alakítva minden' rajz nélkül. 
Kölönböző alakok idomítása, valamint a korong 
használata is későbben jött divatba és még sok-
kal későbben a máz alkalmazásba vétele. 

A mázolás művészetét először az etruszkok 
űzték. A titok azonban velők együtt elenyészett 
s csak nem régiben jöttek rá újra. Az etruszk cikk 
még a hajdankorban is nagyon értékes volt. Au-
gusztus császár idejébén az aranynyal vetélkedett 
A mórok is értettek némileg a mázolás művésze-
téhez, mert mikor 1151-ben a pisaiak elfoglalták 
Majorca szigetét, ezzel foglalkoztak. 

Hazánkban kevés értékes agyagedény ma-
radt fenn,  minthogy edények készítése nálunk csak-
nem' a jelenkorig nagyon is primitiv lábon állott, 
sőt helyenként, pl. Csíkban, a kezdeten alig va-
gyunk ma is tul valamivel. Ki komolyan megfi-
gyelte, tapasztalhatta, hogy az egyes megyékben 
is mennyire különböző fokon  áll az agyagedények 
ipari üzlete, akár az egyes tárgyak alakját, akár 
a mázolás minémüségét tekintsük. Udvarhelyszé-
ken pl. sokkal csinosabb és szebb edényeket ké-
szítenek mint nálunk Háromszéken, itt viszont 
szebbeket mint Csíkban, vagy Korond környékén. 

Európában az agyagedény gyártását a négy 
nagy hírű fazekas  Palyssy, Böttger, Wedgewood 
és Fischer vitték oly tökélyre milyen csak Chiná-
ban és Japánban divatozik. Sehol oly szépen nem 
látjuk a mesterséget a művészettel párosulva lenni 
mint ezen nagy fazekasok  készítményeinél. 

Hátra volna még, hogy szóljak valamit az 
agyagnak házfödó  cserepekre, téglákra stb. való 
feldolgozásáról,  de talán türelmökgt^már is. sokáig 
vettem igénybe. Megköszönve beesés,, figyelmeket 
ajánlom magam továbbra is szíves jövlridulat-
jokba. a p " 

Dr. Szásí István. 

sem é " meg. A hadjárat különben — strategikai-
lag — be volt fejezve  már Dolni-Tuzsla és Zvor-
nik megszállásakor. Innéttul csak napok kérdése 
lehetett az utolsó felkelő  banda szétugrasztása, s 
az utolsó megerősített hely elfoglalása.  A harc te-
hát ki van küzdve, hadseregünk vitézül oldotta 
meg feladatát. 

Mondanunk sem kell, hogy a mily szivesen 
várt vendég lesz e hir országszerte mindenkinek, 
akinek fia,  testvére, rokona, jóbarátja küzdött a 
a boszniai rideg bércek közt, sőt minden hazafira, 
a ki a véres sTiozzá népszerületlen háború gyors 
végét ohajtotta, oly jótékony hatása lehet annak 
az elmérgesedett viszonyokra, s a katonai körök 
és a felelős  kormányok közt fennforgó  ellentétek 
kiegyenlítésére. 

•A lázadás leveretéséről szóló jelentésnek leg-
közelebb már gyakorlati következményeket  k^i 
maga után vonnia. Ha nincs ellenség csapatairHF 
kai szemben, semmiféle  stratagema sem indo-
kolhatja hadseregünknek a két tartományban való 
maradását s oly áldozatok követelését, melyek 
meghaladják erőnket, s melyek még ráadásban fe-
leslegesek is. Halálos bűnt követne el a hadve-
zénylet a nemzet s a monarchia ellen, ha több ka-
tonát tartana vissza, mint a mennyi az eddigi si-
kerek biztosítása és a két tartományban a rend 
fenntartása  céljából szükséges. S e halálos bűn-
ben lenne részes azon kormány és parliament, mely 
a hadvezénylet indokolatlan követeléseit teljesitené. 

S örömmel tapasztaljuk, hogy a katona urak 
maguk is kissé megdöbbentek a követeléseik ál-
tal felidézett  válságtól. Kezdik tapasztalni, hogy 

. alkotmányos országban nemcsak nem szabad köny-
yr nyelmü háborúkba bonyolódni,hanem még azon is 
Y kell lenni, hogy a tényleg szükségessé vált had-
_ viselés kevésbe kerüljön. E megdöbbenésük jele 

gyanánt tekintjük azt, hogy a hadsereg kéthar-
e madrészét a hadvezénylet még a f.  hóban haza 
. fogja  bocsátani, s a Boszniában való kiteleltetésre 
. szánt 150 ezer ember helyett megelégszik 70—80 
. ezer főnyi  haderővel. S ugy látszik, az ország köz-
> véleményére tekintettel akar lenni a hazabocsátás 
í részleteinél is. 

A tartalék-ezredek kerülnek haza első sorban. 
! Ezekben vannak a polgári foglalkozásoktól  elvont 

nélkülözhetlen munkás kezek; ezekben vannak a 
családapák, kik nőt, gyermeket hagytak a gyászos-

' sá lett otthonban. Ezekért omlott a legtöbb köny. 
Ezeket nem nélkülözhetné a télen át, a támaszta-

í lanná, árvává lett család. 
Ha a hadvezénylet ez uton halad, maholnap 

eljuthat egész azon pontig, a hol megérthetjük 
egymást. Ha a katonai kormányzat elkerül min-
den felesleges  kiadást; ha csak a nélkülözhetle-

' nek követelésére szorítkozik : nem fog  uj válsá-
gokra alkalmat adni, s nem fogja  lehetetlené tenni 
az uj kormány állását Lajtán innét és tul. 

Csakhogy mindennek legfelebb  annyi haszna 
lesz, hogy uj keserűségek ne támadjanak, uj con-
fliktusok  ne zavarják a monarchia belbékéjét. A 
már tényleg elköltött, s a legtakarosabb marokkal 
még elköltendő pénz is valóságos kísértete, állan-
dó réme~lesz a költségvetéseknek. Igaz, hogy a 
hadjárat kiadásai a rendkívüli rovatban fognak 
szerepelni, de azért nem szűnnek meg rendkivüli-
leg, elviselhetetlenül nyomni az adózó polgárok 
vállait. 

Szcrajeró, okt. 5. Megerősítik, hogy Hadsi 
Lóját elfogták.  Okt, 2-án Stipetics a József  főher-
ceg ezredbeli főhadnagy  kerítette öt kézre őrjára-
tával 

Bécs, okt. 5. Hivatalos. Philippovics tábor-
szernagy constatálja, hogy Bosznia lakosságának 
túlnyomó többsége forró  hálával és a hódolat fél-
remagyarázhatlan jeleivel fogadja  a felkelés  elnyo-
mását. A mohamedánok közül számosan kérték 
Philippovicsot, hogy törhetlen hüségük fogadását 
terjessze az uralkodó elé. 

Visegrád és Gorazda megszállása alkalmából 
a következő táviratot küldötte ő felsége  a főpa-
rancsnokhoz katonai irodája által: 0 felsége  szer 
fölött  örül, hogy szerencsésen harc nélkül foglal 
tátott el Visegrád és Gorazda, és hogy éppen ma 
fejeztetett  be teljesen Bosznia és Hercegovina meg-
szállása. ^ felsége  ismételve köszönetet mond az 
erélyes és ovatos vezérnek és valamennyi parancs-
noknak, a kik a sok harcokban és vállalkozások-
ban biztosították a sikert, nem különben a derék 
csapatoknak is vitézségükért, odaadásukért és ki-
tartásukért. 

A szerajevói keresztyén és mohamedán köz-
ségek szerencse kivánatait és hüségük nyilvánítá-
sát is kegyesen fogadta  ő felsége,  reményét fejez-
ve ki, hogy mától kezdve a béke az engesztelé-
kenység és a jólét korszaka kezdődjék a megszál-
lott tartományokban. 

A háromszúkmegyei közig bizottság 
1878 okt H-an tartott gyülese. 

A közigazgatási bizottság mindenek előtt a 
szokásos havi jelentéseket vette tudomásul. 

A z a l i s p á n jelentése egyetlen tárgyát a 
szomszéd Oláhországban, erdélyi határszélünkhöz 
közel kiütött marhavész képezte. — A marhavész a 
Soósmezőhöz 25 kilométernyire fekvő  Káson és 
Bucsum helységekben ütött ki, mely körülményről 
valamint e tárgyban tett intézkedésekről az alis-
pán értesítve lett a veszteg ntézet tevékeny, ügy-
buzgó igazgatója által. Később az óvó rendszabá-

lyok pontos végrehajtása végett a szebeni katonai 
parancsnokság megkerestetett s innen egy század 
cs. kir. katonaságnak Kézdi-Vásárhelyről  leendő 
átküldése okt 1 ére megígértetett. E körülményről 
a szolgabirák, a berecki polgármester stb. értesít-
tettek ; szóval az 1870. X X . t. c. minden iránybair 
foganatosittatott. 

A n t a 1 M i h á 1 y, m. főorvos  jelentése sze-
rint a lefolyt  hóban az időjárási viszonyok szelí-
debbek voltak, mindazáltal a közegészségállapotok 
a kedvező időjárással nem álltak arányban. A lég-
ző és emésztő szervi bántalmak nagyobb mérték-
ben mutatkoztak ; a roncsoló toroklob e megye 
területén nagyobb számmal és rohamosabban je-
lentkezett, a höghurut csaknem általános volt, a 
vérhas főleg  az orbai járásban járványossá vált. — 
Halálesetek nagyobb szártimal főleg  a gyermekek-
nél fordultak  elő. Orvos-törvényszéki  vizsgálat kül-
sértéseknél 11 esetben történt. Törvényszéki bon-
colás volt, egy öngyilkos hullája akasztás folytán 
vizsgáltatott 2. 

A n t a l Z s i g m o n d , árvaszéki elnök jelen-
téséből megtudjuk, hogy gyámolt, vagy árva eset 
átjött volt 3927, szeptember hóban szaporodás volt 
17, apadás 15, szeptember végén tehát árva eset 
volt 3929. Az árvák létszáma 8565. Ügyforgalom 
431 drb. Szeptember hóban beadatott az árvaszék-
hez árvapénz 2139 frt  56 kr. 

A k i r . ü g y é s z s é g jelentése szerint a k.-
vásárhelyi börtönben vizsgálati fogoly  volt a le-
folyt  hóban 22, börtön s illetőleg ^ogságbüntetés 
alatt állott 28. A sepsi-szentgyörgyi fiókbörtönben 
vizsgálati fogságban  volt 12, börtön- s fogházbün-
tetés alatt 9. Bűnvádi följelentés  volt 74. 

A k ir . a d ó f e l ü g y e l ő  jelentése szerint 
befolyt  a mult hóban egyenes adóból 50,683 frt' 
tehát 1154 frttal  kevesebb, mint a mult év ezen 
időszakában. A három évnegyedre esedékes 290 
ezer 292 frt  adó leróvására befolyt  eddigelé 275 
ezer 507 frt;  hátrálékul fennáll  14.984 frt.  Ehez 
számítva a mult év végéig ma fenforgó  68.016 frtot: 
marad adóhátrálék 83,000 frt. 

V a j n a S á n d o r , kir. tanfelügyelő  jelenté-
se a következő: 

1) Mult félévi  jelentésem tartalmából a tek. 
közigazgatási bizottságnak minden bizonynyal saj-
nosan kellett értesülnie azon körülmény felöl,  mi-
szerint a megelőző tanév folyama  alatt e megye 
területén működő népiskolák több mint fele  része 
a roncsoló toroklob uralkodása miatt a rendes ta-
nitás folytonosságában  annyira akadályozva volt, 
hogy ennek következtében a törvényben előszabott 
szorgalomidő alig egy pár hónapra, sőt néhol még 
ennél kevesebb időre is redukálódott; miből folyó-
lag némely helyeken a szokásos évi zárvizsgála-
tok is inkább csak névlegesen tartathattak meg. 

E tanév kezdetén is már két tanintézettől t. 
i. a baróthi felső  nép- és az előpataki községi ve-
gyes iskoláról tétetett jelentés az előbb emiitett 
betegség fellépése  miatt hivatalosan elrendelt ta-
nulási szünetelés felől. 

Hogy az eféle  megakadások iránt a tek. köz-
igazgatási bizottság minden időben kellő tájéko-
zottsággal birjon : felhivandók  lennének a községi 
elöljáróságok, hogy az iskolai rendes tanítás meg-
akadásáról akár járványos betegség, akár más ok 
miatt következett legyen az be, mindannyiszor tü-
zetes jelentést terjeszszenek be, annyival is inkább, 
mivel e tekintetben a megelőző éveket illetőleg 
feltűnő  mulasztások s ezzel kapcsolatosan az isko-
lai jó rendtartást helytelenül zavaró intézkedések 
is fordultak  elő, a mint ezt a mult tavasz folytán  a 
nyéni községi elemi népiskolánál észlelt konkrét 
eset is tanúsítja. 

2) Azon körülményből, hogy a tek. közigazg 
bizottság által kiadott iskolaügyi rendeletek a köz-
ségi elöljáróságok által a kitűzött záros hatái időre 
pontosan nem teljesittetnek, az iskolaügy rendes 
kezelését zsibbasztó eredmények fejlődvén  ki, a 
mint ezt a jelen tanévi tankötelesek és a megye 
területén létező községi faiskolák  állapotát feltün-
tető kimutatások késedelmes beterjesztése is nyil-
ván tanúsítja; ezen baj lehető megelőzése céljából 
a községi elöljáróságoknak felelősség  terhe alatt 
meghagyandó lenne, miszerint azon esetben, ha a 
kiadott rendeletek a kiszabott határidőig, általok 
ki nem kerülhető akadályoknál fogva,  teljesíthetők 
nem lennének, a közbejött késedelem okáról a ki-
tűzött határidő leteltével haladéktalanul jelentést 
tegyenek. 

3) Az ismétlő iskolakötelesek pontos iskoláz-
tatása körül a mult tanév folyamán  tetemes mu-
lasztások észleltetvén, a községi elöljáróságok e tan-
év elején különösen isJjgyelmeztetendök lennének, 
hogy ebbeli kötelezipíségöket jövőben pontosab-
ban teljesítsék, mivel különben ellenök a törvény-
ben megirt eljárás f$g  alkalmaztatni. Valamint ar-
ra is felhivandók  lenn^iek, hogy a jelen tanévi 
iskolai tanítás tényleges megkezdésének idejéről e 
hó végéig mulhatlanul jelentést tegyepek s az is-
kolai év megkezdése után 6 héttel a közigazg. bi-
zottságok számára 1876-ban kiadott miniszteri ma-
gas „Utasítás" értelmében az iskolához járók ós 
nem járók kimutatásává*tantefctelesek  névsoros ki-
mutatásával összhgíigzólag be$fe«£s/.szék. 

Hasonlóan beterjésztsridőlcrlesznck u megyei 
kir. tanfelügyelőhez  a D. minta' szerinti nyilvántar-
tási napló egyik -példánya igazon figyelmeztetés 
tekintetbe vételével, miszerint abba nemcsak a szü-
lői háznál, vagy magániskolákban tanuló növendé-
Vek, hanem azon tankötelesek is bevezetendök lt;-


