rói ii, balról ii területünkből. Eltűrni még, hogy életerünk például a Vaskapunál, vagy Turnu-Szeverinnél,
vagy Ssulinánál, vagy bárhol is megköttessék: nem
jelentene sem többet, sem kevesebbet, mint hogy lételünkről akarunk lemondani."
„Ezek az okok, melyek — úgymond — előidézték szükségességét annak, hogy a román hadsereg átlépje a Dunát; ilyen s hasonló okok lesznek azok
is, melyek annak netáni visszahívását indokolnák. E
tekintetben az események s némely politikai conjuncturák fognak dönteni; de a magyar izgatások semmiben Bem fogják őket (sz irányadó köröket) zavarni,
különösen mert az illető miniszter éjjel-nappal őrhelyén
áll, ismeri a titkos ügynököket, némely eladott lapok
patronassit s mindent, mi a Kálvin- és S. Vineri utcában terveztetik.
A zágrábi „Národne Movins" a keleti keresztyénség ügyének állását a legkedvezőbbnek tartja azóta,
hogy az oroszok a törökök fölött oly kiválló előnyöket vivnsk ki az európai csatatéren ép ugy, mint az
ázsiain. A keresztények ügyének csak hasznára van,
hogy az oroszok a hadjárat elején oly tévesen fogták
fel helyzetüket s az ellenség erejét annyira kicsinyel
ték. Ha Oroszország oly haderővel lép vala fel a há
ború kezdetén, mint amilyen fölött ma rendelkezik a
csatatéren : a háborúnak ma már ugyan vége volna, a
béke feltételei azonban sem Oroszországra, sem a keresztény népekre nézve nem lennének oly előnyösek,
mint a milyenek lesznek azon áldozatok után, melyeket Oroszország a civilizációnak s a humanizmusnak
hozott. (?)

Medvevadászat Erdövidóken.
A Hargita Erdővidékre lenyúló erdős bércein
oiosstelki br. Rauber László és Ottó urak által e hó
4-én rendezett medvevadássaton érdekes, de vérfa
gyaiztó jelenet fordult elé.
A vadászatot szenvedéllyel üző költői ábrándokba
ringatván magát, feledi a politikát, a prózai élet különféle feladatait — s könyedén siet egyik bércről a
másikra — nem gondolva meg, hogy az űzőbe vett
mackónak könnyen áldozata lehet. Ez történt az első
napi vadászat második hajtásában. Rauber László báró,
ki a puskátokat állitá fel — két vadászt elfoglalt állásán előre küldött — ezek még helyökre se juthattak,
már hallottam, hogy a hajtók felől a száraz levelek
között valami törtet előre; egyelőre őznek hivém, de
a br. Rauber László által tett lövés után az ellenkezőről győződtem meg. Jött a medve egyenesen a bárónak, ki tőlem mintegy 100 lépésre lehetett egy bükfa
előtti kövön ülve, itt várta be a medvét 10—12 lépésre. Az első lövésre a medve elesett s halálos küzdelme után ítélve a báró megöltnek hivé, de csalatkozott, mert a medve iszonyú bőszültséggel emelkedett fel s észrevett ellenére rohant s bár a báró a
második lövést is megtette — reá tört s a bárót mármár elveszettnek hivők. De lélekjelenléte megmentette. Fegyverét a medve tátott szájába döfte s mig a
medve a fegyverrel kinlodott, azalatt egy bükfa mellé
vonnlt. De a halálosan sebzett vad ide is követte s a
báró jobb lábát, melyet szerencsére hosszúszárú csizma
takart — megharapta s talán szét is marcangolja, ha
a lövések folytán beállott vérveszteség következtében látását nem veszti — ha a fájdalmak miatt el
nem szalad s egy fa mellett a bárótól 50 lépésnyire
halva ötsze nem rogyik.
A bárót lélekjelenléts mentette meg; a kitűnő
vadász már több medvét ejtett el ; de ha a medvét
csodálatos titkokkal s csaknem egy tűndérvilág volt a
mindenség — mind a mult idők aranyos költészetétől
ragyognak.
A képzelet ugyszólva kénytelen volt oly tulkapóan teremteni, sugarait oly módon lövelni, amint az
a titokteljes mondavilágban oly igéaősn nyilvánul.
De hát nem elgondolható-e, hogy mindezen mondákban legalább egy szikrányi valóság van ? Hiszen
ha a vas, réz, horgtay és más fémek némely növényekben kimutathatók, nem lenne-e lehetséges a vegytan haladtával az arany jelenlétét is legalább nyomaiban föltalálni ? Természetesen első feltétel lenne erre,
hogy maga a talaj aranytartalmu legyen, mert csak az
lehet benn a növényben, amit a talajtól kölcsönzött.
A természet sajátságos szeszélye Mexikó aranydus völgyeiben hozott létre egy növényt, még pedig
bokrot, melyben az aranytartalmu növény ohajtott
csodája megvalósulva látszók. Erről a következőket
irják: „A mexikói kimondhatatlan nevű bokor (T r ix i s p i p i t z a h n a c ) , mely eddigelé az egyetlen
organikus aranytartalmu test, a német természetvizsgálók 1863-ban Stettinben tartott vándorgyűlésén lön
először bemutatva Schultz Bipontinus pbalzi botanikus
által általános bámulás köst.
A fa belsejében vastag aranyerek húzódnak át.
Jóhiszemű ember könnyen jöhetett volna azon
gondolatra, hogy ezen, Mexikó aranydus terén serdült
növény, a földben eloszlott aranyat tömegesen vonta
el magába. Kézbe véve, az ágaknak nincs különös súlya, sem pedig a kellő keménység nincs meg. — Az
aranynak látszó anyag semmi más, mint egy szerves
sav, mely a természet játéka folytán ily szemkápráztató alakban jegecedett ki.
S valóban tintán lehetetlen, hogy v»l»mely növény — még az aranyban legdúsabb talajból is — e
fémet elvonva, magába felvegye. A növény ugyanit a
fémes anyagokat csak folyót állapotban, miut feloldott
fémélegeket hatználhatj* s rakhatja le bensejében.

nem halálosan találja első lövésével — férfias bátorsága és ügyeiiége mellett it nehezen menekedett volna
meg a medve körmeitől. Midőn mi a báró segítségére
megérkeztünk, már halva volt a medve ; a bárón az
izgatottság legcsekélyebb nyomait se vehettük étzre
A második vadászati napon szintén medrét haj
tottak hajtóink fel ; de ennek sikerült a hajtásból menekülni a legelőre, hol egy ökröt annyira megsebzett,
hogy azt hazahajtva — levágatni kellett. Medve sok
van az idén — a szarvasmarhákban roppant károkat
tesznek, mert kevesen vadásznak rájuk.
K. L.

Egy községi tanítói választás.
Sepsi-Szentkirály községében f. hó 3 án történt
meg a községi iskolához a tanítói választás. Ez ugyan
magában véve nem valami világra szóló esemény, történik ilyennemű választás akárhány. Ez alkalommal
azonban a választás körül fordult elő oly esemény,
melyet a nyilvánosság elé vinni épen a tanügy érdekében szükséges, azért is, mert ilyen nem mindennap
történik, azért is, mert a visszaéléseket épen a tanügy
teréről leszoritni mindenki részéről hazafiúi kötelesség.
Az egész választási aktus ennyiből áll :
Nevezett községben egy községi tanítói állomásra
pályázat lett hirdetve. Ezen állomásra többen pályáz
tak, kik között nem egy volt olyan, kinek tanítói ok
levele van B ki teljesen képzett tanitó s dacára ennek a választásnál az oklevelet tanítók mellőzéiével
egy oly egyén lett megválasztva, ki volt helyszínelő,
írnok, stb. s minden egyéb, ctak okleveles tanitó nem
s ki eszerint nem it mutathatott fel egy árva betűt
sem, mely tanitói minőségéről tanúskodnék.
Mi tűnik ki ebből ?
Felelet: az, hogy nevezett egyén álutakhoz folyamodott s vesztegetéssel, pálinkával, borral választatta meg magát.
De hát milyen iskolaszék az, mely saját gyermekei raegnyomoritására ilyen választást vitt keresztül,
és mit mondhatunk az olyan elnökről, itkolavizsgálóról, ki ennyiben respektálja a törvényt, hogy oklevelet tanitó mellett egy ilyen egyénre szavaztatni engedi ?
Mirevalók igy a képezdék, mirevalók a szakemberek, ha jók a kontárok is ?
Ily esemény botránykozást szül mindeukiben, ki
csak némileg is szivén hordja a népnevelés ügyét. Ily
esemény szépen fejlődő tanügyünk terén egy szenyfolt.
Reméljük, hogy a tanfelügyelő ur ily eljárásokat
nem fog megengedni.
Az eredményt azonban elvárjuk ét annak idejé, ben réizleteseu hozzászólunk ezen válaiztáshoz, melyet
moit csak pár vonásban jeleztünk.
Egy szülő.
L e g ú j a b b ,
Bécs, vov. 10. A „Pol. Corr." jelenti Konstantinápolyból: Nemrég hirdetések voltak Stambulban kiragasztva, melyek a közönséget fölhívták Damad pasa
meggyilkolására, ki avval vádoltatott, hogy békét kötni és Törökországot Oroszországnak elárulni akarja.
Mahmud Damad ismét összeesküvéssel vádolja az exszultánt, minek következtében a szultán testvérét a
Tseragan palotából a régi serailba rendelte vitetni, ez
alkalommal Murád 40 szolgája ellenállott, mivel az ő
életét veszélyeztetve hitték, ennek következtében megfojtattak, bár a török lapok csak azok száműzetéséről
beszélnek. Ezóta Murád a Topkapuban államfogolykéut
őriztetik általánosan veszélyben forgónak hiszik életét;
eközben Midhat pasa több kővetői is elfogattak. Azon
kivül Mabmud Damad ellen tervezett mérgezési kisérlat ennek orvosa által paralizáltatott. Konstantinápolyban óriási az izgatottság és mig azon célzatosan terjesztett hir által is nőveltetik, hogy a próféta a szultánnak megjelent s megparancsolta neki, hogy békét
kössön.
Konstantinápoly, nov. 10. Ghazi Muktár pasa
távirja Erzerumból nov. 9 ről: Az oroszok mi reggel
megtámadták az Azizie kaszárnya védmüveit, a mi
csapataink a támadást erőteljesen viszonozták; az ellenség tökéletesen mígveretett és kéaytelan volt futásnak eredni, mely alkalomnal az árkokat hu'lákkal
tölté m*g. Katonáink misfél óráig üldözték.
Konstantinápoly, nov. 10. Szulejman pasa táviratozza Rugradból : Péutekan kéintze.nlék történtek,
navezeteaeo Kaaeljevo, Opaca és Ozmanb iziruál, az
oroszok mindenütt harc nélkül vonulnak vissza. E^y
batumi távirat jelenti, hogy az oroszok a török pozíciók elleni támadást folytatják.
Konstantinápoly, nov. 10. Mukhtár pasa távirja
a legutóbbi ütközetről jelentve: Az oroszok eleinte
egy őrházat bevettek és egy zászlóaljat eltoltak, de
aztán visszaverettek, tnidőa az elfogott tőrök zászlóalj
kiszabadittatott. Az oroszok ezután D J V J Bojuin és
más szomszédos magadatokra vonultak vissza.
Konstantinápoly, aov. 9. Miktár paia sürgönye
a ma kivívott erzerumi győzelemről jelenti : Az oroszok két hadoszlopbin megtámadták Erzerum déli és
keleti redmtejait ; a keleten támadó hadoszlop megszállott egy őrházat, de nagy veszteséggel ki/eretett,
a délen támadó hadoszlop is visszavonulásra kényszeríttetett; Hasian és Mussa basa a deve-bojumi országúton üldözték azt. Az oroszok később újból megragadták az offeniivát él sikerűit is nekik egy pillanatra
az előnyomuló törököket megállítani és visszaverni, de
csapataink csakhamar fölényt nyertek és végül DaveBojumig verték vissza az ellenséget, miuüo 15 katonáját elfogták és számot fegyverét és lőszerét elvették. A csata 11 éráig tartott. Orchauiebe erősítések
érkeztek.

PárlS, nov. 9. A „Havas" Ügynökség konstanti
nápolyi hirei szerint az utcákon falragaszokat találtak,
melyek megtámadják a minisztériumot és ráháritják a
felelősséget a bekövetkezett szerencsétlenségért. Ennek
következtében többen elfogattak. A lakottág elégedetlenlége miatt nem lehet a helyőrséget a polgárőrséggel helyettesíteni.
Konstantinápoly, nov. 9. Dervis pasa egy sürgönyéből kitUuik, hogy az oroszok több nap óta igen
erősen, — de eddig siker nélkül támadták meg Batumot.
Sumla, nov. 9. Várják, hogy az oroszok a legközelebbi napokban Szarna Szuflarból támadást fognak
intézni. Szulejman pasát ma Rasgridpól várják, Ozman-Bazárból tér vissza.
V E G Y E S .
— A keleti marhavész városunkban három gazda marháinál konstatáltstott u. m : Bogdán testvérek
24 drb marhája közül ezelőtt 10 nappal elhullott egy
drb, ma beteg egy drb. Diószeginél 3 drb bival között beteg 2. Gáznál 10 drbból beteg 4, 8 nappal ezelőtt elhullott 1 drb. A vészkerűleti községek teljesen
vészmentesek. Brastóraegyében Brassó, Höltővény, Keretztényfslu és Hermányban uralkodik a vész, Hermányban a keleti marhavész e hó 11 én konstatáltatott. A hermányi bíró bűnös voltát érezvén az Oltba
ölte magát. Káinokon egy drb marha a n t r a x b a n
hullott el. Az Olt hidjánál Al-Dobolyhoz tartozó tanyánál vészben volt 2 drb lebunkoztatott. Minden jel
trra mutat, hogy a vétz becsempészve lett, mert Aldobolyi Stojka Niculájnál kettőt istálóra találtak — 7
drb vészei marhát eltitkolt, ebből 5 drbot elásott a
nagy hihetőséggel a Brassóból hozott 78 drb marha
itt érintkezett először a titkon behozott s eltitkolt vészes marhákkal. — Városunkban a vész nagyobb terjedelmet nem öltött. A legnagyobb óvakodáira figyelmeztetjük gazdáinkat, ne érintkezzenek vétzes marhákkal, a vészei helyekkel, mert konstatálható, hogy
legtöbb udvarba, hol a vész mutatkozik, a vész a gazdák által lett behurcolva, kil^ a szomszéd, rokon beteg
marháit gyógyítani, ápolni segítettek. Eddigelő 30,000
frtba került az államnak a marhavész megyénkben
óvjuk meg az államot s magunkat is a nagyobb kártóll
— A keleti marhavész elfojtása tekintetébő
Háromtzékmegy e központi vészbizottsága által a kö vetkező határozat hozatott : 1) Brassómegye Háromszékmegyétöl elzáratik, ezen célból Hidvég köztégeig
katonai őrség állíttatik fel. 2) A katonaőrség működését
15-én fogja megkezdeni, addig a zárlatot polgári örök
fogják teljeiiteni. 3) Ezen zárlat következtében Nyén,
Bodola, Márkot, Kökös, Aldoboly, Arapatak, Hidvég,
Erősd és Dobulló községei, valamint a mezőn elterülő
házak lakóinak, úgymint Bácstelek ét Farkasvágó telepitvényesek marhái azonnal beistállózandók és zárlat
alá teendők. 4) Járható útnak kijelöltetik: Prázsmárról Bodolára, Prázsmárról Kökösbe, Hermányból AlDobolyba, Botf.«lváról Arapatakára, Földvárról Hidvégre, Brassóból Uzonba. Más utakon járni nem szabad s igy mindazok, kik a fent jelölt utaktól eltérnek és katonai felhívásra nem engedelmetkedaek vagy
épen ellenszegülnek, a katonai őrség általi lelövetétnek teszik ki magukat.
— A 8.-szentgyörgyi önkéntes tiizoltó egylet
választmányi folyó hó 8 án tartott gyülétén elhatároztatott, hogy tekintetbe véve a jelenlegi bjnyodalmss
állapotot, a városban uralkodó marhavész miatt a Katalin napra tervezett bált nem véli megtarthatónak ; de
az eszmét azért föl nem adja, hanem a vész megszűntével rendezni tog az egylet javára egy bált.
f Gr. Károlyi György, a magyar mágnásvilág
egy kiváló alakja, hazánk egyik hü fia nov. 10-én
hajnali fél 3 órakor elhunyt.
— A brassó tömösi vasút építésére. 1878-ban
1.200.000 forint van előirányozva. A tavalyi és az idei
költiégvetéiben csak egy-egy millió. — Miut éresülünk
a kűlömbtég oka »z, hogy a kormány el van határozva a háború megszűntével azonnal a legerélyeiebben
kezébe venni az épitéii muakálatokat t e célra eietleg
az idei ét tavalyi összegeket is póthitelüleg felhasználni. („M. H.")
— A brassói magyar dalárda 1877-ik évi nov.
17-ón tartja a „Nr. 1." nagytermében Frank Lipót
karnagy vezénylete alatt ez évi második rendis tánccal egybekötött d a l b s t é l y é t igen érdekes müsorozattal. Ezen estélyre a t. c. közönségét tisztelettel
meghívja a választmány.
— Tudomásul azoknak, a kiket illet! A hoszszufalusi színes ágyterítő „Kinizsi" névnél fogva tekintetes Sylvester János uruak Alcsernátonba megküldetett.
— Nyilvános köszönet. Fájdalomtól dult kebellel, de őszinte s hálaadó indulattal veszem kezembe a
tollat, hogy a dálnoki iskolaszék Ugybuzgó, minden
népért, jóért és nemeiért lelkesülő tagjainak t'orró és
alázatos buzgó köszönetet mondjak itt e becses lap
hasábjain alábbi emberbaráti nemes ét kegyeletes intézkedéséért. Ugyanis kedves leányom, már csak néhai Szilágyi Karolina, a dálnoki gyermekkert volt vezetőnője földi maradványai elszállítása által igénybe
vett költségek fedezésére 73 frt és 33 krt as óvóda
pénztárából legkegyelmesebben utalványozni szivetek
voltak. Mely a boldogult iránti male^ réizvétet ás érdemei loyalis méltiaylatát féayeian mutató áldozatkészségért midőn a fennevezett iskolaszék kegyes urainak a nyilvánosság terén forró köszöastet mondok,
egyúttal nem mulaszthatom el kifejezést alui az in
buigó háladatouá^aak, mellyel tekintetajsá^teknek a
boldogult iránti máinemű sok rendbeni kegyelmességükböl is telve van szivem. S z i l á g y i L a j o s .

