
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai ntcza'fiO.  sz alatt, 
hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 
kOldendSk. 

Kiadó-hivatal: 
Pol l ik Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
•Ififizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendők. 

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 
a háromszéki „Házi ipar-egylet" 

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétszer : 

szordán és szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben házhoahordvs vagy 

vidékre postán ktlldve: 
Kgész év . . 6 ft.  — kl. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr. 
Negyed év . . 1 ft.  §0 kr-
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitsorért, vagy 

aunak helyéért fi  kr. 
Bélyegdij külön 30 -kr. 
Nyílttér sora 15 k'. 

Oroszország céljai. 
A történelemben páratlan kegyetlenségü há-

ború megindításakor a minden oroszok cárja 
Európának Ígéretet tett, hogy a háború által 
egyedül a török államban levő keresztények sorsa 
jobbítására törekszik, a foglalás  nem célja. 

Most, midőn az orosz fegyvereket  nem re 
mélett sik«ir követte, most, midőn a béke kü-
szöbön állónak mondható, a kapzsi véres cár, 
kinek dicsőségsóvárgásának százezrek lettek ál-
dozatai, kinek dicsősége ezer meg ezer család 
nyomorán épül fel  : oly hangon kezd beszelni, 
mi világosan arra mutat, hogy Törökország ha-
talma megsemmisítése mellett ez államból terüle-
tet rabolni is akar. , . ^ .... 

Törökország szláv tartományainak függet-
lenné és orosz uralkodók alatt kell" lenfai•:<  — 
ezt parancsolja a muszka uralom totftbb'.'.terje-
désének biztosítása. 

Ázsiában a török uralmat megsemmisíteni, 
Európában a Feketetengert magának biztosítani 
kell, hogy kereskedésileg dominálhasson Euró-
pának, hogy nagy Péter végrendelete megvalósí-
tásának útjában semmi akadály se legyen. 

Ily feltételek  alatt fog  létesülni a béke, 
melynél fogva  Törökország megsemmisítve lesz 
mint állam s a török államtestből önálló szláv 
államocskák alakulnának ki Európa nyugalma 
biztosítása szempontjából. 

A muszka terv keresztül lesz vive, mert 
Anglia és Ausztria-Magyarország elfogják  nézni 
a muszka garázdálkodásokat, mert mint látszik, 
nem éreznek kedvet és erőt magokban a musz-
ka uralom terjedése meggátlására. 

S akkor, midón a muszka terv ténynyé 
válik, akkor, midőn monarchiánk, mely amngy 
is feles  számú szláv lakossággal bir ,körülövedzve 
lesz szláv államok által, melyek Oroszország pa-
rancs szavára bármikor készek lesznek államunkat 
megtámadni, monarchiánk szláv lakosait elle-
nünk felizgatni:  akkor fogják  belátni russophil 
politikusaink, hogy a magyarság politikája nem 
é r z e l m i p o l i t i k a , hauem a s z ü k s é -
g e s s é g p o l i t i k á j a volt. Es akkor késő 
lesz e politika jogosultságát belátni; akkor, mi-
dőn a sor reánk kerül, midőn érezni fogjuk  az 
orosz fegyverek  élét — késő lesz politikai bak-
lövéseink felett  bánkódni, késő lesz a hibát, a 
b ü n t , m i t s z á n d é k o s a n e l k ö v e t -
t ü n k — helyreütni. 

A h a r c t é r r ő l . 
Szófia,  nov. 30. A törökök az orchaniei ós etro-

poli szorosokat megszállva tartják. A muszkák fel-
hagytak a támadással. A törökök támadó fellépése 
közelebbre várható. Az időjárás rosz. 

Snmla, nov. 30. Szalim, Asrzaf  és Ibrahim pasa 
egyesült hadserege bevette hétfőn  Pirgos és Mecka 
erődítéseit s csak akkor vonult vissza, midőn Biela fe-
lől a muszkák segélyt kaptak. A muszkák 2500 em-
bert vesztettek, a törökök 1100 embert. 

Bakurest, nov. 30 Az oláb udvariak roppant 
dühbe jöttek, hogy a cár Milánnak függetlenséget  s 
királyi koronát biztosított s a hatalmak elismeréseért 
jót áll. (?) 

Nándorfehérvár,  nov 30. A rác kormány dec. 
15 re hívja egybe a pkupstinát s annak a költségve-
tést és a rác-muszka szövetséget terjeszti elő. Az it-
teni milic dandár Zajicsárba indult el. Krisztics kon-
stantinápolyi ügyvivőnek meghagyatott hogy csak ak-
kor hagyja el állomását, ha a porta követeli. — Nem 
igaz, hogy Vraternicánál is verekedtek a rácok a tö-
rökökkel. (Nem ám, a rácok nem verekedtek, hanem 
egyszerűen megverettek.) 

Szentpétervár, nov. 30. A törökök Ruscsukból 
hétfőn  élénken bombázták Sloboziát és Gyurgyevot, 
de hallgatásra birattak. 

Szentpétervár, nov. 30. Hivatalosan jelentik 22-
ről Bogotból: 27 és 29-án a ruacjuki hadosztály csak 
jelentéktelen előőrsi csatákat vívott. — Gyurgyevoban 
27-én egy török lövés egy lőportornyot robbantott fel. 
A Sipkában tegnap tiszta idő mellett élénk csata tolyt. 
Ma ismét esik. 

Bécsből a „Kölnische Zeitung" egy igen fontos 
táviratot közöl 28-áról, mely azonban nem látszik min-
den pontjában valószínűnek: B é c s , nov. 28. A kül-
ügyi hivatalhoz ma délutánig érkezett sürgönyök Plevna 
elestét a legközelebbi napokra kétségtelenné teszik. 
Plevna eleste után Németország mindenesetre közbe 
lép és fegyverszünetet  követel és pedig egy külön tö-
rök muszka béke érdekében. Németország határozottan 
a békét követeli. 

Bismarck ellene van a kongressus eszméjének és 
' Ausztria már biztosíttatott, hogy egy külön békénél 
i Ausztria érdekei jobban és könnyebben lesznei érvé-
nyesíthetők, mint egy congressuson. Ugy látszik, hogy 
AndrásBy már meg is ígérte Bismarcknak, hogy más 
oldalról jövő kongressui ajánlatot Ausztria-Németor-
szággal együtt ellenezni fog. 

Az „E—te" következő sürgönyt közli saját tu-
dósítójától : Z i m n i c a, nov. 29. Tekintettel, hogy 
legközelebb egy szerb-muszka hadtest fog  alakíttatnia 
tekintettel, hogy a szerb lovasság számba nem vehető, 
Ourkó tábornok utasíttatott, hogy a szerb hadi kiált-
vány megjelenése után 5 szotnya kozákot és egy dzsi-
dás ezredet bocsásson Horvátovics rendelkezése alá. 

28 án 250 plevnai közeledett a grivicai előőrsök-
höz és kérve kérték, engedjék őket át a sáncon, mert 
Plevnában tovább nem maradhatnak. Poradinba, Ká-
roly fejedelem  főhadiszállására  vitettek, hol jegyzö-
könyvet írattak alá velők. A jegyzőkönyvben kijelen-
tik, hogy a török katonai hatóság elkobozta a bolgár 
lakosok összes élelmét a csapatok számár*. A polgári 
állásúak Plevnában csak harmadrész osztalékot kap-
nak az élelemből, míg a katoua a két harmadrészt, 
bár a katonáknak eddig nem lehetett ok a panaszra. 

Kars elostéhez. Most mir^ binonyos, hogy KarB 
egy pasa árulása következtében került muszka kézre. 
Erre nézve Londonba érkezett legújabb jelentések azt 
közlik, hogy a támadás előtti este egy pasa 200 em-
berrel átment az oroszokhoz s egy orosz támadó had-
oszlopot a külső erődítésekhez vezetet, hová az oro-
szokat be is vitte. 

Kars eleste utan-
Budapest, 1877. nov. 28. 

Kars eleBte óta semmi jelentékenyebb harctéri 
eseményről nem veszünk hírt, azonban ezóta kezdtek 
újra szárnyra kelni ama birek, melyek a különböző 
hatalmak érdekeiuek megóvása célját kürtölik napon-
ként. A karai győzelem az orosz részéről az angol kö-
rökben nem kis megütközést keltett s az angolok je 
ientékenyebb a befolyásosabb  körei által sugalmazott 
angol lapok elérkezettnek látják az időt, midőn A n-
g o l o r s z á g n a k é r d e k e i megvédése végett 
e r é l y e s i n t é z k e d é s e k e t kell már tennie. 
Hogy mik azok az angol érdekek, melyek mindannyi-
szor előtérbe tolatnak, valahányszor egy orosz győze-
lemről hoz a távíró tudósítást; majdnem mindenki előtt 
ismeretes s valóban nem más az, mint a kereskedelmi 
érdekek összesége, melynek oly nagy fontosságot  tu-
lajdonit minden britt. 

Tudvalevő dolog, hogy Anglia megmérhetetlen 
gazdaságának forrása  azon déli tartományok kimerít-
hetetlen kincseiben fakszik,  melyek jelenleg Ázsiában 
angol birtokot képeznek s melyekkel a legnagyobb 
kereskedelmi összeköttetésben csak Anglia áll, mint 
legnagyobb tengeri hatalom. 

Nem kell számításunkból kifeledni  e helyen azon 
körülményt sem, mely Angliát ösztönzi időnként f  é 1-
t é k e n y k e d n i n a g y o n é s z r e v e h e t ő l e g 
— s b á r e f é l t é k e n y s é g  t e l j e s m é r t é k -
b e n i n d o k o l v a v o l t m i n d i g , különösen egy 
idő óta mindinkább fokozódik.  S ez azóta tapasztalható 
különösen, mióta Oroszország ós Amerika habár las-
san, de folytonosan  terjeszkedik s emelkedő félben 
van. Eltekintve attól, hogy az oroszoknak nyugat felé 
is vannak vágyaik a nagy szláveszme megvalósítása 
végett, azt sem kell szem elől tévesztenünk, hogy épen 
Oroszország is egyike azon államoknak, melyek — 
mondjuk nincsenek sokan, de szeretnék ugyanazon 
déli tartományokat, melyeknek Anglia köszöni minden 
tekintetben irigylendő helyzetét. 

Oroszország ázsiai sikerei az orosz-török háborút 
követő békénél, feltéve,  hogy a sikert siker fogja 
Oroszország részéről követni a még addig vívandó 
harcokban is, kérdés — vájjon a győzelmes Oroszor-
szág ott hagyja-e a megszállott, o c c u p á 1 t területet 
s vájjon nem fognak-e  a s z á r a z f ö l d i  hatalmak 
jóváhagyásukkal hozzájárulni azon ma még megoldat-

lan kérdéshez, mely Arméniát Oroszországnak engedné 
bárminő kárpótlás fejében. 

Nem áll hatalmunkban az, hogy tudjunk előre 
mindent; de a fentebb  mondottak lehetősége sekkal 
jobban feltehető  most is, mint az 1870—7l-ki francia 
háború következményei, melyekre bizony nem gondolt 
senki BÍ8markon kivül. 

Es-lta e lehetőség megtestesül, ott látjuk Anglia 
ázsiai érdekeit, hol már igazán veszélyeztetve van, sőt 
Angliának ama lehetőség megtestesülését nem szabad 
megengednie, ha csupán kereskedelmi érdekeit tekinti 
is, mivel az emelkedésben levő Oroszország szintén 
egy oly kincs felé  tör, minő Augliáé Ázsiában s Ar-
ménia elvezett oda, hol az van s v a s ú t i összeköt-
tetése a keletnek a nyugattal tönkre teszi tengeri 
kereskedelmét. 

Amerikára szintén áll az, mit itt Oroszországról 
mondottunk s hogy előbb-utóbb a britt oroszlánnak 
meg kell küzdeni e két hatalommal gyarmataiért egé-
szen világos 

Ha tudja Anglia, mit különben feltennünk  nem is 
lehet, hogy Oroszország ázsiai terjeszkedése egyik lé-
pés érdekeinek a jövőben okvetlenül bekövetkezendő 
uagyobbmérvü megcsonkítására, lehetetlen, hogy az 
orosz-török háború ránézve káros következményeit 
megtörténni engedje bármily áldozatok árán is, a mi-
ért aztáu még Erzerum elestéveljsem kellene tartanunk 
Oroszország ázsiai önkénytes birtoklásaitól. 

KadicU B. Mátyás. 

Szulejman pasa csatározása. 
Emiitette a távíró, hogy Szulejman pasa döntő 

akcióra készül fellépni  a muszkák ellen. E döntő ak-
cióról mai napig sem érkeztek részletes hirek, de an-
nál bővebbeu érkeznek a táviratok azon apró ütköze-
tekről, melyek Szulejman pasa nagyobb akciójának 
előhírnökei. 

Szulejman pasa jelenti hivatalosan a hadügymi-
nisztériumnak : 

Volt szerencsém jelenteni, bogy a különféle  had-
osztályparancsnokoknak adott részletes és pontos uta-
sításokkal gondoskodtam arról, hogy az ellenség foly-
ton nyugtalanittassék. 

Asszaf  pasa sürgőnyzi nov. 17-ről, hogy három 
gyalog zászlóalj, egy dandárlovasság Ibrahim pasa ve-
zérlete alatt Krassa alá küldetett s ugyanazon időben 
három gyalog zászlóalj, kát tábori üteg megfelelő  lo-
vassággal Ozmán bej vezérlete alatt Jovan Csiflik  felé 
indult. 

Az ellenség, mely négy gyalog zászlóaljra, hat 
lozas ezredre s négy ütegre rúgott, egy völgyben fog-
lalt állást, melyet Ibrahim pasa hadosztálya uralt egy 
magaslaton. Természetes, hogy az ellenség uetu birt 
ellentállni tűsünknek s kénytelen volt a legrendetle-
nebb módon eltakarodni, 80 halottat hagyván a harc-
téren. Ibrahim pasa lovassága üldözte jó messzire. 

Ozmán bej három lovas dandárral találkozott s 
azokat megtámadvá , egész Kosováig üldözte ; husz 
halottat s badiszereket hagytak el. 

Ez alkalomból 5 muszka gyalog zászlóalj öt 
ágyúval s nagyszámú lovassággal érkezett hirtelen Do-
mekilból a megvert hadák segélyére ; kémszele-Caapa-
taink a legnagyobb rendben vonultak vissza. E csete-
patéban egy lovasunk maradt halva. 

Szabii pasa jelenti, hogy Musztafa  bey alezredes 
a redifcsapatokkal  Salonikibói és Kustadból kiindulva 
Tirnova alá haladt. Hogy az ellenség figyelmét  más 
felé  irányozzák, három gyalog zászlóalj két ágyúval 
Salonik vára mellett vonult el s mig a kiküldött musz-
ka hadak ez uton azt hitték, hogy elvágattak, azalatt 
a Kustadból kiindult török hadak e muszka csapatok 
háta mögé kerültek s hirtelen roppant tűzbe merítette. 
Ugyanazon időben a Salonik felé  helyezett ütegeink 
is roppant golyózáport árasztattak az ellenség felé  A 
muszka lovasság rendetlen futásnak  eredt s fedezetle-
nül hagyta a gyalogságot. Ez utóbbi két ágyút állított 
fel,  de csapataiuk rohamot intéztek feléjök,  ugy hogy 
alig lőttek ki a muszka ágyuk három golyót. A musz-
ka csapatok erre rövid ellentállás után hátrálni kezd-
tek s a faliig  futottak  vissza. Tiz halottat hagytak a 
harctéren. 

Tömérdek hadiszert hagyott hátra az ellenség ; 
ezenkívül hat ökröt fogtunk  el. Erre cjapataink visz-
8zatértek hadállásukba. 

A muszka tetemek közt találtak egy főtiszt  hul-
láját is, egy közönséges tiszt hullája is a csatatéren 
maradt. Ez ütközetben részünkről két katoni esett el 
8 egy hadnagy sebet kapott. Csapataink némi távol-
ságra egy ezred lovasaággal, melyeket azonban nem 
támadtak meg, — csak néhány ágyúgolyót röpítettek 
feléjök. 

Ahmed pasa, Ruscsuk parancsnoka jtsUati, hogy 



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. 



En se tudok ennél többet, nem ia akarok tudni, 
ezt ia caak kíváncsiságból kérdeztem. Hanem tudja 
barátom uram : térjünk be így pohár borra a régi jó 
idők, ismeretségünk emlékére egy fél  litret caak meg-
hatunk. % 

Ez már aztán olyan kérés, a mit nem lehet meg-
tagadui anélkü1, hogy meg ne sértse uram bátyámat. 
Es betérnek beszélgetni. 

Bizony azt már fel  se lehet tenni, bogy a bor 
mellett a kikémlés még ügyesebben és kétszeres ost-
rommal ne törjön elé; hanem fájdalom,  mi raoBt erről 
nem tudunk Bemmit, nem követhetjük a jó barátokat, 
hogy kihallgassuk, ezt nem engednék meg. Hanem 
annyit lehet tudni, bogy mikor kijőnek, már bizalma-
sok egymáshoz, bensőleg szorítják meg egymás kezét, 
sőt egymásnak látogatást is igéinek, erősen állítván, 
hogy az rövid időn meg fog  történni. 

A két barát szívélyesen buesuzik el egymástól 
s aztán uram bátyám szekérre ül, s tovább bajtat; 
kísérjük el mi is. 

A négy lovas fogat  egy közeli faluba  tér be s 
egy meglehetős terjedelmű uri lak előtt megáll. A vas-
kos ur fürkésző  szemeivel két-háromfelé  néz, azután 
leszáll és a lakfelé  siet. 

A házba lépve, több barátját találja ott, kik élénk 
beszélgetésüket félbehagyva  a belépő elébe sietnek, s 
olyan bizalmasan s belső barátsággal fogadják,  mintha 
testvérök volna. Végre a Bok ölelésből kibontakozva, 
helyet foglal  a többiek közt. 

Miután kipihente magát első kérdése is az : hogy 
állunk V Jól, hangzik unisono. Ezt már szeretem ; ha-
nem halljátok barátaim I a megyében még három párt 
van s ezek mindenikének meg van a maga jelöltje, 
épen most tslálkozám egy ismerősemmel, kitől min-
dent megtudtam. Nyelvesi Ödön barátunk, ki minden-
ütt jelen szokott lenni, mindenkinek eget-földet  igér, 
H aztán mindenik pártot a másnak elárulja, ugy nyi-
latkozik, hogy T ő András, Ravasz Pál, Róka 
István B több ehez hasonló ismerősünk mind a kandi-
dáltak közt vannak és hogy kivülök, kik számvevők 
stb. akarnak lenni, az egyes pártoknál csak alispán-
jelölt három van. 

Ezen előterjesztés után következett a tanácsko-
zás, mely, hogy annál akadálytalanabbul folyhasson, 
Bzivvidámitó borral lett az asztal megrakva. 

Nem irjuk le a hosszas tanácskozást, a régi idők-
ből vett idézeteket, a corpus juris oda illő és nem 
illő szavait, melyek csak azért lettek felhozva,  hogy a 
szónok tudományos szakismerete annál inkább ki-
tűnjék. 

Csak a végmegállapodást jegyezzünk fel,  mely 
igy hangzikr: 

1) -Pártunk a virilesek közt mindenféle  köftött  be-
széddtl, még a rokot.okat Bem véve ki, támasszon 
egyenetlenséget, azokat uszítsa egymásra s aztán az 
egyik haragvó félt  igyekezzék mrgnyerni. 

A választott képviselőket, borral, pálinkával s 
több effélével  le kell kenyerezni ; ha ez nem sikerül, 
pert kell a nyakába akasztani bármi uton, melyből 
iiztán a szavazatjáért kiszabadítjuk ; vagy ha ezt sem 
lehetne tenni valamelyikkel, akkor hitelezőit uszítjuk 
rá s aztán mi kölceönzünk neki pénzt kevesebb ka-
matra, természesen csak a választás leteltéig, szóval : 
mindent meg kell tenni pártunk érdekében. Jelöltjeink: 
Gyomros Gábor alispán, Hétnapi I tván főjegyző,  Sar-
kantyús János aljegyző, Keverő Péter szolgabíró, Szál-
ka András szolgabirósegéd. 

A többire nézve ezután fogunk  megállapodni. A 
jövő találkozásunk helye Nyiresd ; idő tegnapelőtthöz 
egy hét. 

Ezzel a társaság eloszlott hadverő munkáját foly-
tatni a haza felvirágzása,  a Közjóllét előmozdítása s a 
polgárok nyugalma érdekében. 

De ezzel még nincs vége annak a mit tudok. 
Tudom azt, hogy ezen fennirt  kis jelenet némi vál-
toztatással ma országszerte minden megyében több 
helyeu ismétlődik, hogy a pártok sorakoznak, s gyűj-
tik a népet zászlóik alá 

S ez mind csak azért történik, mert ők bizton 
tudják, hogy a haza csak általok lehet boldog. A más 
párt csak romlást hoz a közügyekre : Azért hát zeng-
jen hegyen-völgyön a lelkesítő dal : 

Gyöngyvirágos a kalapunk, 
Gyomros lesz az alispánunk. 
Hej menyecskét a karomba, 
Legjobb gugyit a torkomba ; 
Vigan élünk hajúba.*) 

Közli: Pipás Pál. 

N y i l a t k o z a t . 
Bikszád, 1877. nov. 28. 

Mélyen tisztelt szerkesztő ur I 
Az igazság és saját önérzetem érdekében a hibá-

ién informált  közvéleménynyel szemben kötelességem-
nek tartom nyilatkozni. 

Méltutlanul rám rótt fogságo  mból haza érkezvén, 
öbb hírlapokat olvastam keresztül, melyek a „székely 
egió" ügyében letartóztatottaknak, a vizsgáló biróság, 
slőtt tett állítólagos vallomásaikkal, mint újdonsült 
lirlapi kacsákkal kedveskednek a t. olvasó közönség-
lek. Valóban megfoghatlan,  hogy oly sok, valótla-
labbnál valótlanabb versió honnan veszi eredetét. Es 
ipen saját vallomásom az, malyet a rágalmazások fősz* 
ányokká tépve, az igazságot lábbtl tapossák. Igy pl. 

•) E«en megyei választásokra vonatkozó képet érdekessé-
ínéi fogra  ugyan kBzBljflk,  da hiuszdk; sAt bátrau állíthatjuk, 
ogy megyénk leeudö tisztikarának választásánál csak az érdemest 
csak becsületes tstk.5i4k.kal l'ogja a fontos  állásokra léptetni. 

Baerk. 

a „Politikai Újdonságok" 47. száma nov. 2l-ról azon 
szánalomraméltó hirt hozta mint saját vallomásomat, 
hogy én a földvári  állomáson a nevemre címzett gép-
részek név alatt jött szállítmányt személyesen vettem 
át s adtam tovább. 

Hivatkozva a sepsi-szentgyörgyi vizsgáló bíróság 
előtt tett vallomásomra, (mely által ártatlanságom ki 
is derült) miszerint az illető szállítmányról tudomással 
nem bírtam, sőt a hozzám kiküldött értesitvényt is 
azon válasszal utasítottam vÍBSza, hogy én semminemű 
szállítmányról tudomással nem birok s nem ÍB foga-
dom el. 

Tehát Földvártt nem is járhattam, do soba éle 
temben sem' jártam, mit az állomásfőnökkel  bizonyítok. 

Minden ezzel ellenkező hir alaptalan és hamis. 
Azért kérem a tisztelt szerkesztő urat ezen pár 

sorú nyilatkozatem közzétételére, hogy lássa a nagy-
érdemű közönség, hogy egy ártatlan alkotmányos hon-
polgár mily méltatlanul rágalmaztatik s mint esék egy 
hamis ármány áldozatává. 

Megkülönböztetett tisztelettel maradok a tekinte-
tes szerkesztő urnák alázatos szolgája : 

Szüts Mihály. 

Egy pár szó az iskola-ügyről. 
í. 

Még máig sem tudja a nép nagyobb része, me-
lyik a jobb, melyik a célszerűbb iskola, hol tanulhat, 
hol haladhat legjobban gyermeke a rendszeres neve 
lésben és oktatásban. Annyiféle  iskola, annyiféle  ta-
nitó s mégis olyan csigalépéssel haladunk a neveléB-
oktatás terén 1 Egyik a községi, másik a felekezeti  is-
kolát dicséri aszerint, amint látja haladni a tanuló if-
júságot egyikben vagy másikban. A szülők is cserélik 
herélik, majd ez, majd amaz iskolába adják fel  gyer-
mekeiket, a más pláne nem is igyekszik taníttatni, 
sok birtokot szerezni a tanítási díjból; ebből aztán 
megél mint az elődei tudomány nélkül is s marad 
ugy amint régen volt, a sokból valamit, az egészből 
semmit. A növendékből lesz egy féltudákos  falurosz-
sza, ide oda kapkodó tekenőbeli viz; hiába I sokféle 
iskolában tanult, sokat látott, de keveBet tanult, sajá-
tított el. Ilyen volt a nevelése, nem ő volt a hibás. 

Tanitó fiakban  és nőszemélyekben maholnap any-
nyi lesz, hogy minden házhoz jut egy nevelő. Hiába, 
ezen az uton leghamarább kenyérhez jut a mai idő-
ben az ifjú  s még nyugdíjjal is össze van kötve. Me-
lyik szülő ne kapna ezen gyermekei boldogságáért ? 
meg erre a képeztetésre se kell sokat kiadnia a ház-
tól, csak hogy valahogy keresztül haladjon a szüksé-
ges iskolákon (osztályokon); hisz csak tanitó lesz, bo-
csássuk, ne üssük 1 

Igy aztán nagyon fiatalul  lépnek ki azon pályá-
ra, a melyik legnehezebb a világon s a legnagyobb ta-
pintatossággal jár, sok tapasztalást igényel s igen BOK 
tanítást és gyakorlást, pedig hány tanitó lépik ki az 
életbe, aki még ugyszólva gyermek, kinek van ugyan 
egy kis theoriája, de praktikája semmi; ezt künn a 
gyakorlat fogja  megadni, ba van kellő erély s áldo-
zatkészség arra a tanitói pályára, oh, de addig hány-
szor kell megbotlania azon az uton I Hiszem én, hogy 
van egy-egy kiváló egyéniség, aki születve szűleték a 
tanitói pályára s fiatalon  is eléri azt a célt, de nagyobb 
része tévesztve halad s többet árt mint basznál az 
ügynek, a gyermek gyermeket nevelni, oktatni bajo-
san tud. Sajnos, erről meggyőződést naponta lehet 
szerezni eleget. 

Ezen elodázhatatlanul segíteni kell ÓB nézetein 
szerint olyformán,  hogy amig érettségi vizsgát nem 
tesznek az ifjak,  vagy ha az igen soknak tetszik, mig 
a hat középosztályt nem végzik, addig tanitóképezdé-
be ne vótessanek fel,  igy tán érettebb s jobb tanító-
kat nyerünk 

A nőtanitóra nézve az a szerény nézetem, hogy 
a nőt a jó isten kisdedóvónak teremtette és arra, hogy 
magát jó házi nőnek képezze, ha a mostani iskolai 
törvények értelmében végezte a szükséges oktatáso-
kat, tanitónőképezdébe vétessenek fel  azok, kik kiváló 
tehetséggel és képességgel bírnak a nevelésre, de ké-
pezdét végzett nőket is csak kisdedóvódákboz alkal-
maznék és soha hogy osztályfőnökök  legyenek és na-
gyobb leányokat tanítsanak egyébre, mint a női mun-
kákra ; a leányosztályokhoz csak evégett alkalmaznék 
nőket, egyéb tantárgyakat tanítson fitanitó  s legyen az 
osztályvezető, tanuljon a nő a nőtől gazda3szonyságot 
s azt, hogy jó házi nő legyen, ne pedig felöltöztetett 
bubaságot, divatűzóst, ami elkárhoztatja s elszegényiti 
a családot, a melyikbe jut idővel. 

II. 
De nézzük meg, mit csinál már most az iskola-

szék, a fiatal,  meg azon öreg régi tanitó igy faluhe-
lyen, egyik az uj, másik a régi methodussal a tanügy 
terén. Egyiknek van egy kis fogalma  a tanmódszerről, 
a másiknak semmi s nem is akar biz ő máshoz kez-
deni, mint a régi megszokott gépies módszer, aztán 
mindakettő sokat akar s ha tekintjük, minden a régi. 
A törvény előírja, hogy kell tanítani, hogy kell a gyer-
mekeket osztályozni korosztályokra B azokat fokon-
ként ugj vezetni. Némely iskolában megvan az óra-
rend, másban nincs semmi ilyen ; némely fiatal  tanitó 
ugy akarja vezetni, ahogy elő van írva a tantárgy és 
órarend, da biz az bajos, az öreg tanitó mag bolond-
ságnak tartja nézete szerint. Jaj, a mesterné asszony 
igy nem tud tanítani, ha mast'ruramaak dolga van a 
gazdasággal, jobb az öreg bácsi módszere, irui, olvas-
ni s egy kicsit számolni, ez a fődolog  faluhalyen  s ha 
tekinti év végén: ki a jobb taoitó ? az öreg meiter 
bácsi, pedig bizony egy cseppet sem tanított a tör 
vénynek megfelelőleg.  „No da ez elég, jól van," — 
mondja a nép s a vizsgálók is. 

Jó lenne, ha a közigazgatási bizottság a tanügy 
érdekében minden tanév kezdetén legalább az egy ta-
nítóval biró községi népiskolához a tantárgyak mikénti 
felosztása  tárgyában egy órarendel megállapítana, leg-
alább amig beleszokunk, mert e miatt, hogy a taaitóra 
és iskolaszékre van bízva, itt faluhelyen  nem vagyunk 
tisztában azzal s nem tudjuk kikészíteni az értetlenség 
miatt s i g y a t a n í t ó r a v a n b i z v a , i g y 
aztán az órarend, az óraterv annyiféle  a hány a tanitó 
8 igy nem lesz egyöntetű soha s emiatt sok kedvet-
lenség adja elő magát tanitó és iskolaszék között. A 
korosztályok sok helyen 4, ritka ahol rendeseu van 
vezetve a hat korosztály, hogy abban a tantárgy és 
órarend helyesen kezeltessék. Hiába, eddigelé szorosan 
nem vizsgálta senki ezen ügyet s azért van a rendet-
lenség, elég az, ba törvény vau róla s ott a § ban figu-
rái, elég, ha törvénnyel s rendelettel intézkedünk, az-
tán hogy az végre van hajtva vagy sem í azt az ed-
digi eredmények mutatják, hisz még a mesterné asz-
szony is taníthatott idáig, nem tudom ezután. 

Azt hiszem, ezután a közigazgatási bizottság és 
ennek közegei mint uj korszakot alkotó testület a tan-
ügy terén, hívebben és pontosabban fognak  eljárni a 
tanügy érdekében, mint a jelen tanévben tapasztalt 
intézkedésből látszik, ha csak i n t é z k e d é snek nein 
marad. 

Legyenek csak a törvény és rendelet végrehajtói 
erélyesek, fáradhatatlan  buzgalmuak s az íróasztal 
mellől, a melyről a rendeletet elküldik, vizsgálják : 
Vájjon elég tétetett-e annak? vizsgálják pontosan az 
iskolát, a tanitó modorát, tanítását és azt, hogy mi-
ként vezeti a korosztályokat ? meg különösen a köz-
ségi bírót és iskolaszéket, hogy vájjon végzik-e köte-
lességeiket ? ezt mentől gyakrabban, mert itt fenekszik 
a hanyagság sok helyen, mert ilyen helyen esak a cí-
me a bírónak is, az iskolaszéknek is ; emiatt nagyon 
rendetlenül járnak a tanoncok iskolába. Ritka a me-
lyik biró vizsgálja az iskolát, mivel ő is fél  lőle s igy 
nem barátja a tudománynak. Pedig ahol erélyes, ér-
telmes községbiró és iskolaszéki tagok vannak, meg-
látszik az a falun,  a népen, az iskolán ; de ahol a bí-
rót is vezetni kell s nógatoi a törvényre s a jóra : 
jaj annak a községnek, annak pusztul a kincse s a jó 
szive l 

Adjon az isten minden községeknek buzgó elöl-
járót s akkor haladni fog  a fi  italság s minden jó Ugy, 
addig nem. 

Ezek valának szerény észrevételeim a tanügy-
ben; bár lenne valami sikere! 

Falusi. 

L e g ú j a b b , 
Bukure$t, nov. 30. Ozmán pasával a kapituláció 

iránti alkudozások meghiúsultak. Plevna bombáztatása 
isruét megkezdődött. — Ozmán p a a a makacsságából a 
muszkák azt következtetik, hogy az é l e l e m szűke 
Plevnában távolról «e-n oly nagy, mint eddig hitték. 

Ragtiza. dec. 1. Két olasz páncélos hajó megér-
kezéséről Antivári előtt a skutarii olasz főkonzul  már 
értesült és ezek megérkezését minden órában várják. 

Konstautinápoly, dec. 1. Krisztiéi szerb ügynök 
utolsó találkozásánál Server külügyminiszterrel panaszt 
emelt a török csapatok elhelyezése miatt a szerb ha-
táron. Sarver pisa azt válaszolta, bo*y panaszai nem 
iöhetnek figyelembe,  mivel azok jogosulatlanok és 
Szerbia csak űrügyet keres a béke m igszakitására.— 
Krisztícs tehát jól teszi, ha sokat nem erőlködik és 
inkább elutazik isten hírével. Sarver következőleg 
zárta be válaszát : „Szerbia egyszerűen rablóhadjáratra 
készül; hasonlóval fogjuk  viszonozni: mi som fogunk 
önökkel háborút viselni, egyszerűen 100,000 fegyveres 
mohamedánt küldünk önök ellen, kik irgalmatlanul 
fognak  elbánni." Krisztícs már legközelebb elhagyja 
Konstantinápolyt. 

Cetinnye, dec. 1. A kis montenegrói őrség va-
lószínűleg már e napokban hagyja el Sutoriuát. Hatá-
rozottan állítják, hogy ugy a bécsi, mint a római ka-
binet Nikieának világosan tudtára adták, hogy Monte-
negró az Adriáu nem fog  kikötővel bírni. 

Konstantinápoly, dac. 1. Mehemed Ali pasa nov. 
29 ről jelenti, hogy Ibrahim pisa többször győzelme-
sen verte vissza az oroszok heves rohamait, melyeket 
az „Yldir" nevü redoute ellen intéztek, a moly alka-
lommal 400 embert vosztettek. A törökök hir szerint 
az Etropoltól három órai távolságra fekvő  Terklous-
defilet  az oroszoktól újra visszavették. 

Bécs, dec. 1. A „Dautsche Zeitungénak jelentik 
Bakurestből nov. 30-ról: A Gurkó táb ír.iok által nov. 
23 án elfoglalt  állásokat a törökök nov. 30-án vissza-
foglalták.  H r szerint ez ütközetben a muszkák két 
ezred lovasságot és egy ágyút vesztettek. 

Hitelej hirek szerint Mehemed Ali pasa Paracsot 
visszafoglalta,  — mi által Etropol elfoglalása  ellensú-
lyozva van. 

Szentpétervár, djc. 1. H'vataio3an jsUutík BJ-
gotból : G órai bo nbázis után a romát >'< <u>gsziHo:-
ták Lom-Palsnk'jt, a török őrség W i l b i ' i ) voault 
vissza. A nov. 26 iki matschai csata tr.ii i mtmka 
hadállások olött kótazarötsziz (2500) tö.-Jk holttesUt 
találtunk. 



Bécs, dec 1. Három török hajónak kisérlete 
Antivári előtt csapatokat beszállítani, a montenegróiak 
heves lövöldözése által meghiu6Íttatott. 

Bécs, dec. 1. Bukurestből irják a „P. C.u nak : 
A törökök Lem-Palankát nem az oláhok támadása 
folytán,  hanem miután a 6 napi bombázás után telje-
sen leromboltatott — Ürítették ki. Dimitresku ezredes 
egy hadosztálylyal még csak tegnap kelt át a Dunán 
és 5 órakor egy Abri-Palánkából jővő oláh hadosztály 
megszállotta Lom-Palankát. A török őrség már előbb 
jó rendben vonult vissza Widdiube. 

V E G Y E S . 
— A háromszéki takarékpénztár 1877-ik év 

november havi forgalmának  kimutatása. 
B e v é t e l : , 

Készpénz áthozat a mult hóról 7540 frt  03 kr 
49 féltői  betét 6734 frt  31 kr, visszafizetett  váltókból 
22147 frt,  visszafizetett  előlegekből 25 frt,  kamatokból 
695 frt  14 kr, illetékből 347 frt  75 kr. összesen 37 
ezer 489 frt  23 kr. 

K i a d á s : 
14 félnek  betét visszafizetésére  5817 frt  50 kr, 

folyó  kamatokra 80 frt  53 kr, váltó leszámítolásra 
26405 frt,  osztalékra 7 frt  20 kr, kezelési költségekre 
7 frt  40 kr, tiszti fizetésekre  41 frt  66 kr, állami jö 
vedelmi adóra 20 frt  89 kr, állam illetékekre 61 frt 
88 kr, bélyegre 5 frt  65 kr, bútorokra 33 frt  55 kr, 
készpénz maradvány 5007 frt  97 kr. Összesen 37489 
23 kr. S. Szentgyörgyön, 1877. novemberhó 30-án. 

N a g y G e r g e l y , könyvvezető. 
— A marhavész. November 30-én jelentést vett 

a központi véBzbizottság, hogy Uzon községében Foga 
rasi mészáros istálójában 2 ' rb marha megbetegedett. 
E jelentés nyomán Gracsányi Gyula országos- s Born 
megyei állatorvosok helyszinéze kiszállván, a beteg 
á latokban a keleti marhavészt konstatáltak. E kóris-
merés után a fertőzött  udvar csendőrséggel lezáratott. 
December 1-én Kakucsy segédtanár, Born megyei ál 
latorvos, Wis8Íák megyei főorvos,  valamint főnpán  ő 
méltósága Gracsányi uiral helyszínére kirándultak s 
miután szakértői vizsgálatok után megállapítva lett, 
hogy Uzonban egyebütt beteg marha nincs, a Fogara-
sinál talált 2 beteg ökör felbecslés  után lebunkózta-
tott s intézkedés tétetett, hogy a szabályszeéti fertőt-
lenítés azonnal folyamatba  vétessék. December 2-án a 
fertőtlenítés  befejeztetett  Dec. 3-án azonban Fogara-
sinál ismét egy drb megbetegedett. Uzon községben a 
vész ragály behurcolása iránti wzsgálalok befejeztével 
jövő számunkban e tárgyról kimerítő tudósítást közlünk. 

— A székelyföldi  rom kath. szegény templo-
mok segélyezésére alakult „kézdi-vásárhelyi oJtár-egy-
let" javára Demény Ferencné gyiljtőivén Hatolykáról 
egyBzersmiudenkorrj adakozásokból begyült összeg 9 
frt  40 kr. Fitzus Mártonné gyüjtöivén K.-Vásárhelyről 
alapítóktól begyült 50 frt.  Fejér Lukácsné ivén K.-
Vásárhelytt rendes tagok évenkénti fizetéssel  begyült 
3 frt  30 kr. György István c. kanonok gyüjtöivén 
Hátszegről 10 frt.  Bálint Károly c. kanonok és főes-
peres ur ivén Kézdi-SzentléJekről rendes tagok után 
4 frt  50 kr, egyszersmindenkora adakozásokból 5 frt. 
Dávid Istvánné ivén K.-Vásárhelyit alapító tagok..'d 
125 frt,  rendes tagoktól 8 frt  60 kr, egyszersminden-
korai adakozásokból 62 frt  50 kr. Bányay Gerőné 
ivén K.-Vásárhelyről alapító tagoktól 15 frt  40 kr, 
egyszersmindenkorrai ad. 8 frt  60 kr. Landt Józsefné 
gyüjtöivén K.JVásárhelyről alapitóktól 25 frt,  rendes 
tagoktól 7 frt,  egyszersmindenkorra adakozóktól 2 frt. 

— Hány ember halt meg a világ teremtetése 
Óta? Egy angol tudós társaság megközelítő kiszámitást 
közöl egy Izlandban megjelenő tudományos közlöny-
ben, mely szerint az összes embtriség száma, kik a 
földön  a legkorább időszámítás óta léteztek, 66 qua-
drillió, 627843237075256 (tudni jó : hatvanhat quadnl-
lio, hatszáz buszonhét trillió, nyolcszáznegyvenbárom 
billió, kétszázharminchét millió, hetvenötezer kétszáz-
ötvenhat) embert tett volna ki. Oly szám, mely szerint 
a föld  golyónak minden egyés rJszét legalább is 180-
szor kellett felásatni,  hogy ezen óriás számú halottat 
eltemethessék. 

— Barrier adoma. A nem rég elhunyt szelle-
mes vigjátékiróról nem rég közöltünk több sikerült 
adomlt ; ma a „B. Sontagsblatt" frisite  fel  róla a kö 
vetkező adomát: Litolft'  zeneszerző és karnagy oly 
sovány volt mint a bot. Egy alkalommal Barriére is 
jelen volt egy előadásnál, melyet Litolff  rendezett s 
midőn a sovány karnagy elfoglalta  a karnagyi állványt, 
Barriere igy szólt egyik barátjához: „Oly sovány, hogy 
midőn az állványra lép és kezébe veazi az ütenypálcát, 
mindig azt kérdezem magamban : melyik fogja  a má 
síkkal a taktust verni. 

Van-e tudomása arról, hogy a fekélyes  Sztgyörgy 
kebeléből rendeltetett marhavészbiztos, ki sirályként 
csatangol a vésznélküli Szemerja községében ? 

Van-e tudomása arról, bogy az egészséges Sze-
merján elszállásolt katonák felváltva  feljárjanak  Szent-
Györgyre, vészes telkek őrizetére ? 

Van-e tudomása arról, hogy Szentgyörgyről vészt 
terjesztő nyers anyagokkal be Szeniorjába, ki s azon 
tul szabadon járnak emberek, szekerek ezen uj zárlat 
mellett? 

Van-e tudomása arról, hogy a vészes helységet 
még telkenként is — ha nem előny a vészt szándé-
kosan terjeszteni — külön kell zárolni az 1874. évi 
t. c. 32., 33. §§-ai értelmében? S végül 

Ha nincs ohajt-e szerezni ? 
Ha van s nem célja Szemerja községét is a vész 

áldozatának kitenni; szándékszik e jóakaratulag, félre-
téve minden intriguális befolyást,  érdeket Szemerjáról 
bevonni Szentgyörgyre a Szemerján szükségtelen ka-
tonaságot s igy a vészteljes Szentgyörgyöt Szemerjától 
elzárni ? 

Ujvárossy Ferenc, 
szemerjat birtokos. 

P I A C I Á R A K 
S.-Szt.-
György j Brassó 

dec 3. ,nov 3U 
frt. "r- frt |kr. 

1 legszebb . . 8 60 8 70 
Buza (tiszta) | közepes 8 

60 
8 20 

) gyöngébb . . 7 50 7 60 
Buza (vegyes) 6 50 7 15 
Rozs } legszebb . . . . 

\ közepes . . . . 
6 
5 50 

6 
5 

10 
50 

; 1 legszebb . . . . 
A r P a } közepes . . . . 

5 
4 50 

4 
4 

90 
30 

Z a b \ J ° g 8 Z e b b • • • • 3 10 3 
( közepes . . . . 2 80 2 90 

Törökbuza 4 20 5 
Kása 8 6 10 

7 8 
10 9 ÍSO 

Fuszulyka . 7 7 
— — 10 

Burgonya 1 20 t 40 
Marbabus . . 32 — 32 
Disznóhús 44 44 

_ 20 20 
Faggyú friss — 30< — 30 

Bécsi tőzsde és pénzek dec. 8. 
Ö°/4 Metalliques . 63.60 
5°/ nem. köles. . 66.30 
1860. államkölcs. 112.50 
Bankrészvények . 801.— 
Hitelrészvények . 209.80 
London 118.60 

M. földt  kötv.. 76.— 
Tem. földt.  kötv. 77.80 
Erd. földt.  kötv . 76.— 
Ezüst 105.60 

*Cs. kir. arany . 5.63 
Napoleond'or . .9.53'j, 

Közönség- köréből.* 
N y i í t k é r d é s 

Van-e tudomása Hároirnékmegye vészbizottsá-
:;ánsk arról, hogy a marhavészéé Szentgyörgyhöz a 
.'észtelen Szemerja külön álló község mily oktalanul 
/.ároltatott össze egy korább helyén volt zárlat bevo-
nása után ? 

') E rovat alatt megjelentekért felelősséget  nem vállal a 
8 a erk. 

Felelős szerkesztő: Vecsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Dr« Reiner D. 
tudatja a t. cz. közönséggel 

visszatértét K.-Yásárhelyre. 

Eladó gyűjtemény. 
1) 1 szekrény rovar aranykeretü rámával 

benne 200 drb. 
2) 2 szekrény lepke 350 drb. 
3) 2 szekrény termésselyem 4 féle  színben 
4) 40 drb. kitömött madár, 4 drb. emlős 

állat, összesen 44 drb. 
5) 28 féle  madárfészek  tojásaizal 
6) Régi pénzek, csigák, ásványok nagygyüj-

temény 
Különösen a tanitó urak becses figyelmébe 

ajánlom lent elősorolt tárgyak együttesen vagy 
részldtesen is eladatnak. 

Értekezhetni alólirtnál személyesen, vagy 
levél által. 

Eresztevény 1877. nov. 24. u. p. Maksa. 
l - l Maksai Lázár. 

Haszonbérbe adás. 
Sepsi-Szentiván község képviselő testületé-

nek folyó  év november 14-én tartott gyűlése 
határozata folytán  a községi korcsmai jog, ugy 
mint: szesz, bor és sör áruihatása az 1878., 
1879. és 1880. évekre árverezés utján tolyó év 
decemberhó 16 án d. e. 9 órakor ki fog  adatni. 
Az árverezési feltételek  alólirtnál bármikor meg-
tekinthetők. 

S.-Szentivány, 1877. nov. 30-án. 
Szenyes György, 

biró. 
1—2 

Haszonbéri hirdetés. 
Alattirt községi elöljáróság által közhírré 

tétetik, miszerint Nagy-Borosnyó községének 
mindennemű piaci jövedelmei, u. m : szesz, pá-
linka, bor és sör árulhatási joga, piaci belvám 
és két mészárszék külön külön folyó  év decem-
ber 23-án d e. 9 órakor az irt község házánál 
tartandó nyilvános árverésen a jövő' egész 1878. 
évre haszoubérbe tog adatni-

; . Az árverezés megkezdése előtt minden cikk-
re nézve a kikiáltási árnak 10°|<>-a bánatpénzül 
készpénzben vagy Írásbeli ajánlatokban leteendő. 

A többi feltételi  pontok felől  a kivenni 
•sándékozók a községi előljáróságuál nyerhetnek 
felvilágosítást. 

N.-Borosnyón, 1877. nov. 28-án. 
Kónya Mihály, 

bíró. 
Kónya Sándor, 

1—3 községi jegyző. 

Sz. 3409. 
1877 

Hirdetmény. 
S.-Sztgyörgy város tanácsa által közhírré 

tétetik, hogy a városi közjavak és javadalmak 
lolyó 1877-ik év deczember 12-én d. e. 9 óra 
kor árverezés utján a következő renddel és fel-
tételek alatt adatnak haszonbérbe ; 

1) A szesz, pálinka kimérést jog ; kikiál-
tási ár 6360 frt. 

2) A borkiméré8Í illeték szedési jog; kiki-
áltási ár 2600 frt. 

3) A sör korcsomárláai illetékjog; kiki-
áltási ár 500 frt. 

Mindezek a következő 1878. év január 
1-től kezdve három évre ; továbbá 

4) A város nagy vendéglője, az alioz tar-
tozandó helyiségekkel u. m : 

Földszint 2 étterem, egy tekeasztalterem, 
három mellékszoba, konyha éléskamra, az eme-
leten egy étterem, 4 egyes, 2 kettős, összesen 
6 vendégszoba, az udvarban kettős korcsmaház 
táncterem három mellékteremmel, és az ezek 
íeletti padlás; továbbá 12 lóra istálló, azon 
megjegyzéssel, hogy e helyett a következő év 
juniushava 1-ső napjáig egy 24 lóra 3 nagy 
koosiszinnel ellátott uj istálló fog  építtetni, eze-
ken kivül ehez tartozó fa-  szekérszinekkel és 
kutakkal ellátva fog  hat, illetőleg kileuc évre 
ugyan 1878-ik év január 1-től kezdve bérbe 
adatni; kikiáltási ár 2192 frt.  28 kr. 

5) A városház alatti bolthelyiségek. 
Az árverezni kivánók kötelesek a kikiál-

tási ár 107,-át készpénzben az árverező biz. 
kezéhez letenni. 

Kik valamelyik haszonbérleti tárgyra offert 
által kívánnak árverezni, zárt ajánlatukat a 
kellő bánatpénzzel ellátva, kötelesek mielőtt az 
árverezés megkezdetnék, az árverező bizottság-
hoz beadni, 

önként következik, hogy a zárt ajánlatra 
rá Írandó, hogy az melyik tárgyat illeti. 

Akik bővebb felvilágositást  kívánnak nyerni 
azok városi főjegyző  Gyárfás  Lajos urnái az 
árverezési leltételeket a rendes hivatali órákban 
megtekinthetik. 

Sepsi-Szentgyörgy 1877. nov. 3-ikán. 
1—3 a város tanácsa. 


