
Abdallt.li bej alezredes két gyalog zászlóaljjal Pirgoi 
ellen kémszeralére indult s az ellenség előbadait meg-
verte. Ugyanakkor egy muszka ezred elrágatott s azon 
pontra került, bogy megadja magát, midőn két f>lc|al-l 
ról roppant muszka haderő jelent meg, mire a.kém-
szemlecsapat kötelességét teljesítve, jó rendben Szalim 
pasa védelme alá vonult. Ekkor a muszkák ütközetbe 
bocsátkozva, mintegy 60 embert hagytak a csatatéren 
s ezenkivttl három lovat fogtunk  el. 

Másnap Kiiscsuk irányában tüzelni kezdtek a 
muszkák, mire válaszolva, mi is lőttük Gyurgyevot s 
a Menchikoff-templom  melletti uj muszka erődöt szét-
vetettük. 

Derby beszéde s a bécsi lapok 
November 30-án nappal érkezett rövid távirati 

kivonata Derby beszédének, melyben az angol ktil-
ügyér kijelenté egy közbelépést sürgető küldöttségnek, 
hogy „legyenek türelemmel.11 A bécsi lapok a kivo-
nat felett  e nézeteiknek adnak kifejezést  : 

A „Presse" azt véli, hogy a keleti háború kitö-
rése óta semleges kabinetbeli vezériö államférfiú  (Dei-
by) először hozta közelebb a tikeres béketárgyalások 
perspectiváját, midőn a törököknek angol segélyre 
való várakozását kereken deBavouálváo, Törökország 
helyzetét tisztázta. 

A bN. fr.  Presse" elitéli Derby nyilatkozatait, 
melyeket aunál különösebbeknek talál, mivel Anglia 
bujtogatta Törökországot a háborúra Konstatálja kü-
lönben, hogy Konstantinápolybau nem vesztik el a bá 
torságot, s a harcot folytatni  fogják. 

A „Tagblatt" ifja:  Derby fejtegetéseiben  a tény-
leges eszme csak az lehet, hogy Anglia kész Muszka-
országgal Ázsia uraság fölött  megosztozui, s hogy 
Konstantinápoly kivételével Törökország sorsa közö 
nyös előtte. — A „Deutsche Ztg" kétségtelennek te-
kinti, hogy Muszkaország Derby nyilatkozatai által 
roppant politikai sikert aratott. — Az „Extrablatt" igy 
szól : E beszéd utáu Muszkaországnsk szabad keze 
van a portával tetszése szerint elbánni. 

A „Fremdenblatt" Derby beszédét az angol ér-
dekek habozás nélküli kifejezésének  tartja Angliától 
nem ÍB lehetett soha egyebet várni, hogy mindenek 
előtt magáról fog  gondoskodni. Különösen .tetszik a 
lapnak az a tétel, a hol Derby kikél azon fellogás 
ellen, hogy Ausztria Magyarország, ha Angliától báto-
rítást nyer, a Törökország melletti akcióra kész lett 
volna. Megszüntünk kezünket másokért tűzbe tenni. 

A világ muszka felfogós  szerint. 
A „Russky Mir" irja, hogy a budapesti és bécsi 

irányadó lapok savanyu képet vágnak a „Norddeutsche 
Zeitung" áital a közvetítésről iit cikkére. Noki ugy 
tetszik, hogy az „osztrák" politika a jelen körülmé-
nyek mellett nem igen tehet ellenvetéseket a hatalmas 
német birodalom határozatai és száudéklatai ellen. A 
vámvita jelentékeny módon lehűtötte a viszonyokat 
Német- és Ausztria-Magyarország között, Ausztria bel-
állapota pedig teljesen igazolja azon törekvéseket, me-
lyeket kormánya tesz ezen kereskedelmi meghasonlái 
lehető politikai következményeinek gyengítésére. 

A birodalom két fele  között még nem létesült a 
kiegyezés. A különféle  nemzetiségek ujolag önálló 
nemzeti életre törekednek, a szlávok gyűlölete a ma-
gyar uralom ellen mindig erőtobb. Magok a németek 
majdnem nem titkolják többé ellenséges indulatukat a 
gőgös és a kormányzatra képtelen magyarok iránt s 
a szláv elem táinogattatván a birodalom más elemei 
által nem játszhatja többé azon patsiv, hangtalan sze-
repet, amelyre öt Beust és Deák nirhedt müve, a dua-
lismus kárhoztatta. Csehország készül a „történelmi 
jog" köréből kilépui s elfoglalni  az őt megillető he-
lyet, a magyarok dnrva igényei által letiport gyakor-
lati erők és nemzeti érdekek sorában. Ausztria kor 
raányféifiui  kénytelenek lavírozni az ellentétes irányok 
között, az egyik elemet a másiknak ellensúlyozására 
használván fel  s remélve, hogy ezáltal feutartja  a min-
den pillanatban megsemmisülhet í egyensúlyt. Ezen belső 
egyensúly nem egyéb mint az általános erőtlenség, az 
igész államtest szélhüdése, ha testnek nevezhető, kü-
lönféle  ellenséges elemek gépié; egyesítése. 

Ilyen körülmények mellett képzelhető-e, hogy a 
szövevényes belügyek által igénybe vett Ausztria-Ma 
^yarország a kelet politikai sorsának elrendezésében 
/aló önálló komoly részvételre gondolhatna ? Annál 
cevésbbé képzelhető, hogy Ausztria komolyan messze-
itó keresztény politikájától komolyan térne el. Mi te-
iát - szól befejezésül  a muszka lap — nvngalomm&l 
oly tilthatjuk munkánkat s az ügyet, uem fordítván  fi-
gyelmet sein az angol thoryk fenyegetéseire,  sem az 
•sztrák-magyar török barátok lármái tanácsaira — 
zilárdsággal végezhetjük el. 

A „G o I o s" nézete szerint a háború legkisebb 
• redménye kell hogy RZ legyen, hogy Bulgária rende 
ése, ha ezt nem sikerül a török területtől tökéletesen 
Iváli'.sztani, ne bizassék a török kormány ígéreteire, 
•) si diplomáciai kötelezettségeit e sem. A közigazgatási 
-.ervezettel szoros össz -köt élesben áll a földbirtoki 
srdés. Ezen ügy rendezése « az uj helyi kormány-
ának Uolgárországbu, llerc.e.goviuába és Boszn:ába 
etbeléptetése nélkül az oroiz hadsereg vissza nem 

..ehet. Az orosz hatóságok védelmére kalauzolásuk 
:att helybeli fegyverig  erő alakítható. Kárpótlásul a 
tjolo'i" a muszka tengerparti védelem teljes szabad 
igát'a muszka hajóhad fejlesztőiét  s ennek részére aka-

dálytalan kijárásta földközi  tengerre s a török határok 
lentében az eddigieknél szilárdabb területi állások, 
evezeteseu K a r s é s B a t u m n a k birtokba vételét 

k ö v e t e l i és a balkáni félszigeten  oly rendnek 
megállapítását óhajtja, melyoél a hitrokonfajokból  ala 
kult politikai egységek mint Muszkaország jövőbei 
szövetségesei, fejlődni  és szilárdulni képesek lennének 
Ily kárpótlás nélkül a muszkák a háborút tisztessége 
Ben be nem fejezhetik.  A fent  erintett szervezeti ren 
det a „Golos" ugy togja fel,  hogy a balkáni félsziget 
népei a török uralomtól fokozatosan  szabaditandók 
meg, a hűbéres államokból önálló államokat képezve 
B az alattvalókat hűbéresekké változtatva át. Végül 
azt tartja szükségesnek, hogy az orosz török béke Eu 
rópa részvétele nélkül köttessék meg, hogy jövőben 
A u g o l o r s z á g a muszka-török ügyekbe ne avat 
kozhasaék. 

A ki a német császár ellen merény-
letét akart intézni-

LugovFzkinak nevezik az embert, ki a nagy me 
rényletet végre akarta hajtani. Mióta Lugovszki elfő 

' gatott, a legkalandosabb hírek jártak be a lapokat 
' melyek azonban mind nélkülözték az alapot. Most 
Lugovszkiról és a vizsgálairól hiteles jelentések fe 
kűsznek előttünk. 

Lugovszki, Berlinben nem ismeretlen, miután 
1866 ban egy porosz ezredben szolgált. Magaviselete 
az ezrednél a lehető legrosszabb volt s többször vár-
fogsággal  volt büntetve, csakÍB szökés és álnév basz-; 
nálata miatt. 

Midőn a több rendbeli büntetések után szabad-
lábbra helyeztetett Bambergbe ment és ott megnősült, 
Nejének 21,000 márkát tevő hozományát alig 9 hónap 
alatt az utolsó fillérig  elverte s miután hozomány már 
nem volt, a feleségre  sem volt szüksége. Elkezdte te-
hát feleséget  verni s verte addig, mig az válópert in-
dított ellene. A válás csakugyan megtörtént. 

Ez idő óta Lugovszki rendetlen életmódot foly 
tátott. Utolsó becsületes foglalkozása  Sprenkmann Ugy 
vödnél vo't Scbönlakeban, mely állásáról 3000 márka 
eltolvajlása után lemondott s bucsus vett Scbönlaketől 
is. Időközben különböző vidéki városokban különféle 
szédelgések miatt nyomoztatott, makacsságban el is 
Ítéltetett, de kézre nem kerittetett egyszer sem. 

Ez év november elején ismét Berlinbe tette át 
szállásás a „flof  és Holland" szállodában, mint Krüger 
magányzó jegyeztette magát. Azon időben a következő 
szédelgést akarta keresztül vinni. Nov. 5 én egy na-
gyobb butorraktárban jelent meg, bemutatá magát, 
mint Lyskovszki s miután előadta, hogy nősülni szán-
dékozik 5400 márkáért megrendelt bútort s aztán há-
zába mondta elküldeni. A bútor kereskedő tudakozó 
dott s kielégítő vál szt nyert. Lugovszki szédelgése 
talán sikerült volna, ba nem követ el egy ügyetlen-
séget. Mindjárt másnap újra fölkeresi  a butor-kereske-
dőt s miután elmondott egy mesét hamis kártyásokról, 
kik mult éjjel minden pénzéből kifosztották,  120 már-
kát kért kölcsön. A bútorkereskedő a 120 márkát át-
adta, de a különös kölcsön szeget ütött fejébe  s mie-
lőtt a bútorokat elküldte volna, a rendőrségnél is tu-
dakozódott Lyskovszki felől.  Lugovszki megtudta, hogy 
a bútorkereskedő a rendőrségnél járt, megelégedett a 
120 márk és a szállodában csinált kontóval és szépen 
odább állott. 

Sziléziából irta az első levelet Maday rendőrfő-
nökhöz, melyben jelenté, hogy nov. 17-én Berlinbe 
érkezik egy lengyel, a „Hof  van Holland" szállodába 
száll és célja a császár meggyilkolása. — A levél alá 
ez volt irva: „Egy lengyel nő, ki azonban annyi sze-
retettel viseltetik a német uralkodóházboz, hogy ily 
bűnténytől utálattal fordul  el." 

A veszedelmes lengyel megérkezése előtti nap a 
rendőrséghez egy második levél érkezett, mely újra 
figyelmeztetett  a veszedelmes ember megérkezésére. A 
rendőrség nov. 17-én a „Hot von Holland" szállodá 
ban csakugyan elfogta  a veszedelmes lengy-lt, ki nem 
volt inás miut Lugovszki. Az első hihallgatásnál azt 
vallotta, hogy egy Rómában időző érsek bizta meg őt 
a merénylet végrehajtására. A későbbi kihallgattok-
nál kiderült, hogy az egész szédelgést a merénylettel 
és a rendörséghez intézett levelekkel maga Lugovszki 
csinálta. 

Midőn Lugovszki észrevette, hogy a rendőrség 
szédelgését felfedezte,  hirtelen őrültséget színlelt és a 
színlelést oly ügyesen végzé, hogy a rendőrség kény-
telen volt kórházba adni. 

Lugovszki tehát kórházban van, amíg nem sike-
rül rábizonyítani, hogy Őrültségét csak színleli, ítéletet 
sem hozhatnak felette.  „M. H." 

A háziipar terjed. 
Lefolytak  a hazai tanító-testületek ez évi köz-

gyűlései talán mind s a ki figyelemmel  kísérte ezen 
gyűlések tárgyait s az azokról közzétett tudósításokat, 
meggyőződhetett róla, hogy a hazai tanítóság figyelmét 
nem kerülte ki a legközelebbről felsőbb  helyen is 
pártfogás  alá vett s hazánk felvirágzását  a jelen ne-
íiéz körülmények között talán legnagyobb mérvben 
elősegítő háziipar. Csaknem mindenik gyüléinek vita-
lájgyát képezte s m g az egyik az elemi népiskolába 
leendő bevitelét s az elemi iskola általi elterjesztését 
és meghonosítását célszerűnek s az iskolát teljesen 
arra hivatott közegnek tartja : addig a másik a tulaj 
douképeni háziipitmak az elemi isnolára való oktro-
yálását idörablásnak s annyagi kárral járónak, tanítá-
sát a többi tantárgyak rovására történőnek mondta ki. 
Aui csak vitatkozzanak felette,  ez fontos  kérdés, meg-
érdemli a megbeszélgetést De addig lássuk tanítja-e 
és tanithatja-e a felső  népiskola sikerrel. Exempla do-
cet. Vegyük a K.-Vásárhelyit. Itt mát a tapasztalat 
beszélhet. 

Ha bemegyünk ezen némi kevés kívánni valót 
még ugyan fenbagyó  (t. i. szűk a helyiség) de külön-
ben maholnap mintaszerű berendezésű kosárkötő mű-
helybe, ott találunk a szoba közepén egy hosszú sárga 
asztalt, mely körül » kosárkötő gyermekek méhszerü 
szorgalma állítja elő mindenesetre figyelemre  méltó 
produktumait: a mükosarakat. Jól esik a szemlélőnek 
látni, hogy a tanulók fejlesztésével  párhuzamosan halad 
azok testi edzése, a munkásságra való szoktatás, a 
nemesítés és a takarékosság megkedveltetéee. Látni a 
gyermek arcán azt az örömet, amidőn ö önerején el 
kezd egy kosarat s gondolkozik, hogy minő színű 
veszszőkkel folytassa,  hogy a helyes Ízlésért ipartani-
tója dicséretét kiérdemelje s leolvasni azt az öröm-
érzést a bevégzésnél, hogy ö is már valamit, a minek 
hasznát veszik, elő tud állítani: igazán megható élve-
zet. Engem, midőn rongláiogatlam egészen meglepett 
s meglepetésem annál méltóbb volt, mivel amellett, 
bogy este tettem a látogatást s tehát nem tanóra alatt 
8—10 gyermek s még ráadásul két elemi tanítót is 
találtam ott, mindnyájan szorgalmasan dolgozva. Az 
egyik tanuló füzvesszőből  kötött fehér,  fekete  párkány-
nyal szegélyzett kosarat, a másik tengeri füz,  a barma 
dik festet  veszszőkből különféle  alakú és ízlésű müko-
sarakat. Mig az asztal végén egy tanuló fűzkalappal 
és egyik tanitó zsinórkosárral foglalkozott.  De meg 
sem kísértem leírni azon sokféle  szép kosarat, melyek 
a szoba keleti oldalán minden gyermek számára külön 
polcon — gyönyörködhetik a nézőt. Ezt bárkinek 
megnézni azon érzés előidézésével egyenlő, hogy a 
magyar nemcsak földmivelő  nép, de müizlésü iparos 
is tud lenni, csak a tért kell neki megnyitni. Még 
csak — mellőzve a sok 'csigolya, tengeri füz  és nád-
anyagkészlet raktárt — a gyalukut kell felemlítenem, 
melyeken bámulatos fiuommá  gyalulják a tanulók a 
2—3 részre elhasitott csigolyát, aszerint amint párkányt, 
karót, fenék,  füzö  , vagy Bzegővesszöt akarnak belőle 
készíteni. 

De, ha a cipész ügyes cipőt akar csinálni, múl-
hatatlanul kaptát is csinosát kell választania. Epen így 
van az a kosaraknál is. Mert tudni kell, hogy minden 
kosár famintára  köttetik. Es, hogy a k.-vásárhelyi 
ipariskola s főleg  a tanulók ezen tekintetben is milyen 
szerencsések, azt azzal kifejezhetem,  hogy az ipartauitó 
nemcsak lerajzolni képes a különféle  mintákat, hanem 
sajátkezüleg s igazán müizléssel meg is tudja csinálni, 
a hogy ezt tehesse a fáradságot  nem kímélve közelebb-
ről az esztergályosságot is megtanulta, Dicséretre méltó 
Bok ügyesség I De apropos 1 Vájjon az esztergályosság 
nem volna o egy hasznos háziipar ági En indokolás 
nélkül kimondom : de igen. Gondolkozzanak róla a 
háziipar előterjesztését szivökön hordozók. 

Kimondhatom tehát a fennebbi  tapasztalataim 
nyomán, bogy a fel>ő  népiskolában igen is sikerrel le-
het tanítani ezen ipaiágat, de mivel ilyen szakosztályu 
felső  népiskola az országban igen kevés vau, az elter-
jedés ily módon nagyon későn történhetnék. Elterjesz-
tésére inkább az elemi iskola 2 felsőbb  osztálya volna 
talán hivatva. Vajha azért a magas minisztérium a 
jövő nyáron póttanfolyamokat  rendeztetne a tanítók 
számára, mert silány fizetésük  nem engedi, hogy saját 
költségükön sem az ilyen szakosztályu felső  népisko-
láknál sem az olyan magán póttanfolyamon  megjelen 
hessenek, melyet Földes József  ipartanitó feláldozva  a 
közügyért szünidejét a folyó  év nyarán Zágonban ren 
dezett, s melyen csakugyan több tanitó roppant szor-
galmat fejtve  ki az ipartanitótól meg is tanulta a ko-
sárkötést. Így ezen az uton terjedne el leginkább a 
háziipar, mely, hogy mielőbb legyen, adja isten ! 

R. 

Karcolatok. 
Ki lesz alispánunk, kikből fog  állni 

megyei tisztikarunk ? 
(Egy kép a múltból.) 

A ki ezen kérdésre ma határozott feleletet  tud 
adni, az kap jutalom fejében  egy nagy s e m m i t. En 
ugyan még egy ezüst piculáért sem pályázom. Hja I a 
jövőbe betekinteni nem oly fejnek  adatott, mint a 
miénk. 

Annyit azonban hizelgés nélkül elmondhatok ma-
gamról, hogy a leendő választásra vonatkozólag tudok 
egyet-mást. Tudom például azt, a mit mindenki tud : 
hogy t. i. minden két ember, ha összetalálkozik, a 
szokott üdvözlet után az első kérdés az : 

K i l e s z a l i s p á n u n k , k i k l e s z n e k me-
g y e i t i s z t v i s e l ő i n k ? Ezen kérdésre aztán ba-
rátom uram két válla közé húzza fejét,  bosszú képet 
csinál, száját nagyra tátja, szemeit kidüleszti s komoly 
megfontolás  után azon bölcs és okos feleletet  adja: 
bizony én azt nem tudom. 

De azt már tudja uram bátyám : hogy kik akar-
nak lenni ? 

Na erre aztán a barátom uram, mintha valami 
megcsípte volna, kiegyenesedik, katonás állásba teszi 
magát s az ur.nn bátvámot végig nézi. Köhécsel, tor-
kát tisztítja, pipáját kiveri, szóval: mindent csinál, 
hogy időt nyerjeu a feleletre,  a mi alatt kémlő szemeit 
uram bátyámon jártatja s azon gondolkozik : nem kém-e, 
a ki előtte áll. 

Es ezt nam lehet rosz neven venni, mert ilyen-
kor minden emb^r gyanús, mindnn választó és aspi-
rani egymást ellenségnek tekinti, melynek feLdata  az 
ellen ütegeit, hadállásait kitudni. Ezt jól tudva barátom 
uram s ezért ismét egész tudományát és eszét össze-
szedve, végre kisüti a feleletet:  Bizony ón azt sem 
tudom, azt ugyaa hallottam, hogy nagyon sokau akar-
nak lenni. 


