
oly határozottan helyttállunk, amily mérsékkel azt ki-
mondottuk. 

Az előhaladott idő miatt itt a tárgyalás nwgsza-
kittatott B a miniszterre bízatott, hogy a legközelebbi 
tanácskozás idejét kitűzze. A miniszter fejtegetéseiéi 
legélénkebb érdeklődést keltették fel. 

A h a r c t é r r ő l . 
A mai lapok Plevna elesésével foglalkoznak  ki-

vétel nélkitl. Amint a hadi műnyelv mondani szokta, 
Ozmán pasa megadta magát „kegyelemre". Azonban 
még az ellenBég részéről is osztatlan elismerésben ré-
szesül Plevna hős védője s ez a tisztelet nem fogja  őt 
elhagyni fogságában  sem. A török sereg ÍB megtett 
mindent, ami megtehető volt emberileg s a történelem 
igazságot fog  szolgáltatni a legyőzött plevnai hősök-
nek. A história azonban mindenesetre Ítéletet fog  mon-
dani azok fölött,  kik e szerencsétlenségnek okózói va-
lának. Mikor az orosz haderő szaporítását hírül vette 
Ozmán, miért kellett neki Plevnában maradnia, miért 
nem vonult közelebb a Balkánhoz, miért várta be, 
mig körülkerittetik ? A történelem ki fogja  ezt deríteni 
s hihetőleg azt fogja  irni, amit már is tudunk, hogy t. 
i. azért nem tette, mivel kezei kötve valának. A kon-
stantinápolyi haditanács, melyben a hárem kegyence 
Mahmud Damad pasa adta a hangot, vezette kényel-
mes paralagairól a hadműveleteket. Az ő parancsára, 
a hadvezéri dicsőségre féltékeny  udvari klikk utasítá-
saira kellett Szulejman legjobb katonáinak a Sipka 
szoros ellen intézett őrült vállalatban elhullani, az ő 
parancsára kellett Ozmannak a körülkerített Plevná-
ban bevárnia a kérlelhetetlenül bekövetkező halált. — 
Természetes, hogy ez a nagy stratégiai hiba felelőssége 
a konstantinápolyi basákat fogja  terhelni a történelem 
előtt. Ozmán neve pedig a tisztelet és kegyelet elis-
merő emlékével fog  fenmaradni. 

P l e v n a elestének részleteiről a következőket 
irják : < 

Hétfőn  reggel 7 és 8 óra közt kezdődött el az 
a csata, mely öt órai folyama  után Ozinan pasa felté-
tele, fegyverletételével  végződött. 

A muszka távíró ferdített,  midőn azt állította, 
hogy az ellenség kényére-kegyére adta meg magát 
Ozmán, s be is ismeri hazugságát, midőn azt jelenti, 
hogy Ozmán, bár maga is megsebesült, személyesen 
eszközölte az átadást, miután a feltételeket  személye-
sen tárgyalta le s személyesen állapította meg. 

Az erre vonatkozó bukuresti sürgöny igy szól : 
December 9-én szólalt meg Plevnára 500 ágyú s 

éjjel-nappal pokoli tüzet okádott Plevnára. Ozmán se-
rege hősileg harcolt s a közeledő ellenséggel utolsó 
lehelletéig küzdött. A sáncokban egyetlen élő török 
katona sem maradt. A muszka-oláh hadak sürü töme-
gekben rohantak Plevna felé  tegnap reggel. Ozmán 
pasa látván végzetes helyzetét, kirontott s a muszká-
kat a Vid folyó  mentén iszonyua > mészároltatta. Opo-
nes és Dolni-Dnbnik közt egy utolsó völgyön kellett 
áthatolnia, de itt érte végzete : a muszkák és oláhok 
kereszt-tüzébe került serege századonként hullott. 0 

maga hadai élén megsebesült, mire hadosztályonként 
feltűzték  a fehér  lobogót. 10,000 török s 22,000 musz-
ka és oláh katona maradt a harctéren. PlevnábíH sem-
mi élelmiszert sem találtak ; 400 ágyú s 38,000 fogoly 
került a muszkák kezébe, — nem is számítva egyéb 
zsákmányt. 

(A „Pol. Corr." sürgönye.) Teljesen légbői ka-
pott az a hir, mintha Plevna bevétele a muszka-oláb 
hadak általános rohamtámadásának volna tulájdonittiatO. 
— Ozmán pasa kísérleteket tett, hogy kivágja magát, 
mivel egy falat  élelmiszere sem volt s csak előnyomu-
lása idézte elő a véres harcot, melynek kapitulációja 
vetett végett. Ozmán pasa határozottan kijelenté, hogy 
a muszka cár diseretiojára bízza magát. Elsőkül vo-
nultak be Plevnába az I. oláh hadosztály esapatai, me-
lyek a törökök első tüzét is kénytelenek voltak ki-
állani. 

Szentpétervár, dec. 11. Hivatalosan jelentik Bo-
gotból 10-ről : Ma reggel 7 és fél  órakor Ozmán pasa 
összes haderejével megtámadta testőrhadiestlínlret a 
Vid balparti ostromvonafán,  hogy ott keresztülvágja 
magát. A törökök támadása kétségbeesett vitéz és ki> 
tüuöan tervezve volt. Néhány török csapat egész ár 
kaink és ütegeinkhez nyomult, de minden áttörési kí-
sérlet hasztalannak bizonyult, ö t órái héves harc után 
a törökök megverettek. Minden oldalról körülvéve 
Plevna hősies védője Ozmán pasa, lábán megsebesülve, 
egész seregével megadta magát. A foglyok  ős győzel-
mi jelvények száma még ismeretlen, de ami csak 
Plevnában volt, kezeink között van. Veszteségeink, te-
kintve a győzelmet, nem nagyok. Első sorban sokat 
szenvedett az osztrachanoschi, szibiria i és samoyeti 
testőr-ezred. 

Iskolalátogatók Háromszókmegy óbe n t 
A vallás- és közoktatási m. kir. miniszter, az 

1876. évi 28. t. c, 3. §-ban nyert felhatalmazáshoz 
képeBt, H á r o m s z é k m e g y e t e r ü l e t é n : Pópo-
vics Gyulát Karatna, Al- és Feltorja és Szárazpatak ; 
Benedek Ignácot Peselnek, Ikatalva óa' Futásfalva; 
Székely Jánost Oroszfalu,  Szászfalu  ésJSárfalva  b. Apor 
Jánost Kézdi-Szentlélek, Pólyán és Bélafalva;  Beke 
Sámuelt Biközád és Mikóujfalu;  Szentiványi Ignácot 
Bereck, Soósmező és Ójtoz; Szacsvai Miklóst Kurta-
patak, Nyújtód, Lem lény, Almás és Osomortán ; Bálint 
Lászlót Esztelnek és Kézdi-Martonos; Vajna Gerőt 
Hilib, Haraly és Qelence ; Hollaki Atillát ázt Katolna 
és Hatolyka ; Péter Józsefet  Ozsdolaj' Caiki Tamást 
Imecsfalva  és Petőfalva;  Kovács Károly Márkosfáltá; 
Martonfalva;  Csákány Józsefet  Telek, Szöicse, Tamás-
falva,  Cófalva;  Vékás Lajost Zubola, Kovászna, Száva 
és Körös ; Finta Istvánt Páké, Papolc és Barátos, Ince 
Györgyöt Zágon ós Feldoboly ; Demeter Sátrfiídlf  Szi-
tabodza, Bodzaforduló;}  Nagy- és Kis-Borosnyó; Réz 
Farkas Egerpatak, Szacsva és Sepsi-Magyaros ; Bor-
báth Pált Albis, Felső- ós Alsó-Csernáton; Barabás 
Albertet Dálnok; Kisantal Sámuelt Ifaksa,  Várhegy, 
Bita ós Lécfalva  ; Tompa Vincét Réty, Eresztevény és 
Besenyő ; id. Szentiványi Józsefet  Komolló, Laborfalva 
és Szentivány ; Kia Lajost Angyalos, Fotos, Sapzi-
MartonoB és Gidófalvi;  Magyari Károlyt Zoltán, Étfftlv* 
és Bodok; Vass Lajost Málnás, Oltszem és Zalán; 
Málik Józsefet  Árkos, Köröspatak és Kálnuk ; Újvárosi 

W  A M  ij 
Amerikai utazásom. 

(Felolvastatott az „oltár-egylet" javára Kézái-VásArlielytt, 187 7. 
okt. 18-án tartott estélyen.) 

(Vége) 
Még amerikaiak is igen kevesen voltak, kik an-

nak tudomásával bírtak, hogy a fiatal  köztársaság az 
utolsó rövid 25 óv alatt az ipar minden ágában, mily 
mes?a eredményeket fog  évszázados ünnepélye, az 
egyesült államok ezen nagy napjának tiszteletére, a 
melyen o!y dicsőségesen vonultak be a szabadság má-
sodik százaóába, a csodálkozó világnak bemutatni. 

Vége vaű tehát, a mi Európa által Amerikával 
szemben egyszerűen utópiának tartatott, meg van ál-
lapítva a versenyre való képesség és ez oly hirtelen, 
oly annyira mindent átkarolólag történt. 

Mindenki el volt készülve a Schuylkillon*) az 
amerikai nyers produktió és az azzal kézről-kézre járó 
technikai jeles véghezvitelekkel találkozni; de hogy a 
^enialis yanke-k ily rövid idő alatt a tulajdonképeni 
par és a műipar terén is ennyire ieszoritsák az anys-
jrszágot az elfoglalva  tartott térről, azt senki sem hitte 
is a szabad kereskedelem legélesebb látáau védője is 
;sak bámészkodott, az igazságos bírónak azonban meg 
kellett e ténykörülményt erősítenie ; ellenben konsta" 
álni kellett azt is, hogy ami egyáltalában a ssépet, az 
esthetikai ízlést ós a művészi arány kivitelét illette, 
Európával szemben hátráoyban volt; konstatálnia kel-
ett, hogy ezen nagyszerű kiállítási műre, amely kolas-

sálitása által meglepő volt és a meglepőnek varázsa 
Jatt oly nagyban hatott alkalmazhatni a közmondást: 
logy „nem mind arany, ami fénylik." 

Igen sok helytt találkoztunk oly tárgyakkal, me-
lyek a látszat, káprázat és ámításra voltak számítva ; 

*) Bchaylkill folyó,  melyan Philadelphia város* f«k«»ik. 

akárhány esetben az elrendezés volt minden, a tarta-
lom pedig épen nem kielégítő. Igen sok erötetett, és 
éretlennek tetszett, sok egészen elmaradhatott volna. 

De mindez, mi csak a részletekre állhat, a főké-
pet nem csonkíthatta, annak kárára nem lehetett. 

Nem mintha az élesebben látó e tekintetben egé-
szen érintetlenül maradhatott volna, de káros befolyás-
sal nem volt. 

Legkevésbé lett mindezáltal a meglepő s annak 
kellemes hatása lefoglalva,  mely a még oly fiatal  ipar 
hatalmas fejlesztésének  mindén egyes vonásából ki-
tetszett. 

Nagy hiba volt, hogy a külső rendszerességre 
több gond nem volt fordítva,  hogy az épületek minden 
előre megállapított terv nélkül egymáshoz igen közel 
építtettek, amire általában semmi szükség nem voft, 
minthogy a célszerűen választott kiállítási tér 250 hold-
nyi roppant térfogatot  foglal  magában. Azt mondották 
azok, a kik az építkezést figyelemmel  kisérték, hogV 
igen lehet csodálkozni afelett,  hogy még több annaxek 
és külön építkezések nem váltak utólagosan szüksége-
sekké ; hogy valamint az amerikai nők és az egyesült 
államok minden egyes állama maguknak külön-külöá 
otthont építettek; ugy Alaska is fókáit  és photographi^ 
rozott jéghegyeit egy külön pavillonban állíthatta Voln» 
ki ; nemkülönben az idegenek által a legnagyobb el-
ismerésben részesült fodrászoknak  ií kár volt külön 
kiállítást nam rendezniök, mindez nem nagyobbította 
volna a rendszertelenséget. Es igy történt, hogy a leg-
kedvezőbb terrenum mellett is, mely mintegy a terűié-
szettől látszott e célra alkotva lenni, mégis a fennebb 
jelzett oknál fogva  a legszebb és Fahrenheit szferint 
110 fok  hőfokozatbau  csak a legnagyobb gonddal fen-
tsrtott ültetmények és kertalkatok, ugy az azok körlíl 
és közt emelt építmények eltűntek, kivételt képezvén 
e tekintetben egyedül a 13-ik századbófi  mór styltt*-
ban épült pompás kertmivelési csarnok, amely izolált 
és ez okon kedvező fekvésénél  fogva  mindenkire kel-
lemes benyomást tett. 

Józsefet,Kilyén,  Szotyor ós Kökös; Pünkösti Lajost 
^znyó /HWAlva^ tíff  Dobolló; Nagy Károlyt Uzon, 
Ilyefalva  éir Aldoboly ; Bartha Imrét Ara, Élőpatak és 
«£rősd; Révay Lajost Sepsiszentgyörgy, Szemerja és 
Szentkirály ;• Nagy Sándort Lügeth és Nyáraspatak ; 
Pünkösti Ferencet Nyén, Bodola és Márkos ; Bartha 
Jánost Nagy-Ajta, Miklósvár és Köpec ; Barabás Sán-
űárt Közép Szározajta és Zalánpatak ; Révay Pált 
Baróth és Bodos; végül Zathurecky Gyulát Bölön, 
Sepsi- és Telegdi-Bacon községek számára ideiglenes 
iskolalátogatókká nevezte ki. 

A pápai trón változás szertartásai 
Rövid idő múlva minden valószínűség szerint ta-

núi leszünk a pápai szék uj betöltése látványának. 
Nem lesz érdektelen ez alkalommal leírni mindazon 
eériuioniákat, mélyeknek Róma minden pápaváltozás 
akaimával színhelye szokott lenni, s melyek az egyik 
pápa halálától a másiknak trónraléptéig lefolyó  időt 
betöltik. 

Ezek szerint a választás főszabályai  a következők : 
1. A pápa halála után 10 nappal a bibornokok 

az uj ' pápát magválasztják. A távollevő bibornokok 
behivatnak, de megérkezésük be nem váratik. 

2. A választás zárt conclávéban történik. 
3. A megválasztatáshoz a szavazatok két harmad-

része szükséges. Senki sem szavazhat magára. 
4. Szabad nembibornokot, sőt nempüspököket is 

-választató ; de'VL' Orbán óta (1378) mindig csak 
bibornokok választattak. 

Ezek előrebocsátása után lássuk a pápai trón vál-
tozással, járó ceremóniákat. 

A pápa halála először a bibornok camerlengónak 
(kamarás aaatik'tudtára. Ez violaszín ruhában azonnal 
megjelenik a pápa holttesténél, a kamara-klerikusok 

.kíséretében, kik fekete  gyászt viselnek. A bibornoK-
kamarás erre a halott ágyához lép és harsány hangon 
háromszor elkiálitja ennek nevét. Midőn választ nem 
kapván, á pápa haláláról meggyőződött, az apostoli 
jegyző által jegyzőkönyvet vétet fel  a pápa haláláról. 
-Ennék aláírása után a : camerlengo a pápa főkamará-
aától visszaköveteli azon aranyból készült halászgyürüt, 
melyet ez a veres viaszBzal kibocsátott brevéknek ki-
adásánál pecsétnyomóul használt. A vicekancellár pedig 
átadja azeri bélyegeket, melyekkel a pápai bullák és 
dispenzációk szoktak megpecsételtetni. 
< ' Azelőtt, midőn a pápa még az egyházi állam 
uralkodója volt,: a camerlengo a város kapui s más 
főbb  hely^ki, nevezetesen az angyalvár elé őrséget 
küldött a svájci testőrökből s őrjáratokat rendelt el a 
városban minden netáni mozgalom elfojtására  ; aztán 
harangzugás közt kocsin bejárta a várost, mi által ezt, 
mint ideiglenes kormányzó, birtokába vette. A szertar-
tások ezen része most természetesen elesik. 

-A pápa rokonai ós házi cselédségé, halála után 
elhagyják a pápai palotát, melyet a camerlengo leltá. 
mellett átvesz. Az egyházi törvényszékek szünetet tar 
táhák; csak a főpoenitenciárius  és a camerlengo foly 
tatják müködéaöket. 

Mellőzzük''itt azon további szertartásukat, melyek 
á pápa világi uralkodásának megszűnte folytán  magok-
tól élesnek ; csak a tisztán egyháziak leírására szo-
rítkozunk. , ..,. 

Az elhunyt pápa boltteste átadatik a Péter temp-
lom káplánjaioak, kik azt, a boncolás után bebalzsa-
mozzák, a minek 24 órával halála után kell megtörténnie* 
Erre a holttest a palota egy előcsarnokában, menyezet 
alatt diszágyra fektettetik  s a nép, megszemlélése vé 
gétt bebocsáttatik. Nemesi testörök s néhány imádkozó 

Igen bajos veit egy jótevő áttekintést nyern, 
akármely pontról is és ennek következménye az volti 
hogy a monumentálisnak benyomása még ott is elve-
szett, khöl annak feltételei  igen sok esetben máskü-
lönbén megvoltak. 

E tekintetben ha visszapillantunk a praterbe, ott 
minden meg volt téve és mesterségesen előállítva még 
az is, amit az embar legkevéabbé várt volna ; a fair-
mount-párkban ellenben az elrendezést illetőleg nagy 
szerepet játszott a tetszés szerinti önkényüség és a jó 
szerencsében való elbizakodás is. 

Bécsben minden a maga helyén volt, ahol a szem 
egy képosoporttal találkozott, ott nem volt semmi hi-
ány, ott miudennek a legtökéletesebb öszhangban kei-
lett lenni. 

Egy szóval a bécsi microcosmos teljes volt s ha 
a dunaparti folyamvidék  oly festői  fekvéssel  bírt vol-
na, mint a lanesdo . ni gyönyörű fensik  volt, ugy még 
tökéletesebb: is'(ehetett volna. 

Es valamint a külső elrendezésben sok nem akép 
történt, a mint kellett volaa, ugy a balsöbaa is sok 
óáindennek máskép kellett volna lennie. 

Igy például a művészet templomában, a művé-
szetben jártas műértő igen fájdalmasan  vette észre, 
hogy álművészet és még'a Idgnemasebb ér te lemben 
vett műipar közötti szoros határvonal sem tartatot meg, 
mert a műcsarnokban a művészi tárgjak hiányában 
oly tárgyai helyeztettek el, melyeknek helye egyebütt 
tett Volná." 

Itt ' helyeztettek el a különböző bronz tárgyak, 
a külöhben igen siép francia  gobelinek egész majolika 
kis' hegyek és Aagliának díszedényei, nagyon szép 
photographiák és több mis tárgyak is, melyeknek mint 
nem ide; tartozóknak, a művészetnek szentelt csarnok-
ban helyük nem lett volna; de ezt nem lehetett kike-
rüld, mert Amerikának nem volt elegendő nagy szá-
nra ; rosz képe, hogy a tátongó űrt betöltse'. 

Es «zek után, ezen általam tehetségem szerint 
rajcolt és visszaadott kiállítási képek után térjünk be 


