
VI. évfolyam.
Elot!* *etéNÍ d íj :

Po?tán vasry Pécsett házhoz 
küldve: egész év e  5 ft., f*'l- 
évre2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden s z o m b a 
torr Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk 

(Széchényi tér).

Pécs, 1878, aiigustus 31-én 35-ik szám.
H ir d e té s e k  á r* :

Egy öt-hasábos petit ser 
egyszeri megjelenéséért Skrt 
többszöri megjelenésnél ár- 
leengedés adatik. Minden hir 
detés után 30 kr. bélyeg díj 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
som 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

b /c r h e s z t ö i  ir o d a :
Fcreuczick ntezája 2'J.m.l emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz iuté/.endök. Előfizethetni helyben: K ia d ó  h iv a ta l:
a kiadóhivatalban, Blanhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a Imdai külvárosban, Bőlim (.!. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Mihály nyomdájában
kereskedésében, és Feszti Károly íh* könyvkötő üzletében, Király utea (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majláth-tér 2. szám alatt.

Parva sapientia regiíur 
mundus.

r Kevés bilcseség kell a világ 
kormányzatához." — így tapasztalta 
ezt Oxenstierna a hires svéd kan
cellár. ki a harmincz éves háború 
vége felé vezérlé hazája és az éj
szaknémet protestantisrous ügyeit.

De hát ha ezen kevés bölcsesség 
js hiányzik oly emberekuél, kik 
elég könyelmüek és vakmerők nem 
csak vállalkozni, de feltolakodni is 
oly polezra, a honnan függ államok 
léte, milliók boldogulása , avagy 
tönkretétele ?

Szegény hazánk nyomorult á l
lapota eléggé megfelel a felvetett
kérdésnek!

Vállalkoztak kormányozni oly 
közjogi alku mellett, mely az ország 
veret és pénzét idegen érdekek elő
nyére és idegen elemek, hazánk ön
álló állami létével soha meg nem
barátkozóelemek rendelkezésére adja, 
vállalkoztak kormányozni o ly  köz- 
gazdasági egyazm ények  mel let t , 
— melyek hazánkat a szövetséges  
Ausztria szabad kiszivattyuzásáuak  
teszik ki.

A mily nagy köuyelm iiség és 
lelkiismeretlenség vitte őket e vál
lalkozáshoz, éppen oly köuyelm ü és 
erkölcstelen eszközökkel tartották 
azt fen tiz évig nem törődve semmit 
az ország elszegényedésével, a la- 
kósság erkölcsi érzületének megrom
lásával. a hiúság, az öuzés elhall-
gi.ttatá bennük a netán ébredező 
lelkiismeretet és most ott vagyunk, 
hogy adósságokkal túlterhelteu, örö
kös megnemszüntethető dificittel az 
államháztartásban besodortak egy  
czéluélküli, sőt hazánk ellenségeinek  
ezélzatait elősegítő véres háborúba, 
melybe most már százezreukiut v i
szik a még meglévő „élő anyagot" 
hogy ott lemészároltassék.

A kormány ezzel meg koronázta 
müvét és most már a tekintélyek  
után induló, magát azonban még is 
az iutelligentiához számitó — vak 
tömeg is belátja, hogy bizony hig- 
velejüek voltak tiz évig imádott 
bálványaik, a haza bölcsei, a gond- 
viselésszerU férfiak, a messiások 
sál: — kiknek bölcsességét és ha
za fi s á g á t k é t s é g b e v o n n i ő k ^

T  fa R €  2  h*
Egy kirándulás

Sanet-Biirtlioloniaeba.
, l ti jegyzeteimből.)

Midőn a festő — áthatva a művészet 
ihletétől, kezébe veszi az ecsetet, hogy 
egy magasztos jelenet vázolásához togjou, 
mindjárt kezdetben azou neboz feladatot 
kell megoldania, hogy — a kép korlátolt 
volta miatt, — túlcsapongó pliantasiájának 
határt szabjon ; tétovázik, a képzelete előtt 
lebegő számtalan eszményi alak közül 
melyiknek adjon testet, melyeket vegyen 
elő-, melyeket háttérbe: nemkülönben jő 
zavarba iiz iró, kinek ecsetje a toll, vászna 
a papír — a természet remekeivel szem
ben, midőn azokat megcsodálván, bonyo 
másait egy tárcza szűk keretébe akarja 
szorítani. Csakhogy ez utóbbi nem eszmé
nyének ad alakot, hanem a meglévő dol
gokat eszményíti. Mindkettőnél fő, hogy 
képét kellő chiaroscuroba helyezze. Erre 
törekszem, midőn a nyájas olvasót Berch- 
teggadenbe, Bajorhon kertjébe vezetem.

*

Derült májusi regg volt, 1877 pünköst 
vasárnapja, midőn négyen — magyar fiuk 
csónakba szálltunk, hogy a gyönyörű fek
vésű Königssee-t beutazzuk. A természet 
már levető téli köntösét ős megifjodva, a 
tavasz 0ss.es bájait tára szemeink elé; a 
hajnal, a nap biborköpenyes heroldja hir 
deté az ég hatalmas királyának közeledtét, 
s majd,' a teljes pompájában fölkelő nap 
otgarai megezlistözék a hegyek ormait 
boritó örökös havat. A léget a fenyvesek 
kellemes illata töltő be. A tavon fátyolként 
finom köd nyugovók, melytől az átellenes 
bérezek a légben csüugeui látszanak. Oly 
pazarul osztá ki itt a természet kellemeit,

lőnek tartották a szentségtörés bű
nével !

Élénken emlékezik e sorok Írója 
azon felháborodásra, mit tiz évvel 
ezelőtt előidézett egy a „megyei 
intelligentiá“-hoz számított körbeu 
azzal, hogy Andrássy gr. akkori 
miniszterelnök kormány képességét 
határozottan kétségbe vonni meré
szelte, és mennyire megbotránkozott 
pártunk egyik vezérferfia 5—ti év
vel ezelőtt, midőn Tisza az akkori 
ellenzéki vezérférfiu felett úgy nyi
latkozott, hogy akkori szereplése 
csak álarez, melyet a legsetétebb 
reactióra hajló ember felvett, hogy 
czéljait elérje!

De csak igy van ez a nap alatt. 
— A kinek a természet megtagadta 
azou éles észlelő és bíráló tehetsé
get. uielyuél fogva mások veséibe 
is beláthassou, az kénytelen a kul- 
szin után ítélni, már pedig mennél 
kevesebb ész, tudomány és bölcse- 
ség rejlik egy nagyravágyó, hiú és 
lelkiismeretlen emberbeu, auuál in
kább takarja valódi jellemét és haj
lamait, annál inkább több gondot 
fordít arra, hogy álarczával félreve
zesse a tömeget.

Oxenstiernának éles bclátásu ál
lamférfin létére nagyou kevés böl
csességre volt szüksége arra, hogy 
túljárjon a nagyúri családokból sze
dett fülesekből álló diplomatia mes
terségein , de Bis marckuak sem 
volna oly könnyű dolga és nem is 
jutott volna oly nagy államférfiul 
hírnévre, ha Európa szerencsétlen
ségére évtizedek óta két nagyhata
lom t. i. Ausztria és Fraucziaország 
vezérminiszterei politikai törpék nem 
lettek volna.

Úgy látszik jól hasonlították a 
világ történetet egy folyamhoz, mely 
felszínén hordja a silányságokat, és 
melyben elmerül fenékre a minek 
a víznél nagyobb a súlya és rend
kívüli vihar ereje kívántatik hozzá, 
hogy az igy elmerült súlyosabb tár
gyak újra felszínre kerüljenek.

Neküuk magyaroknak ugyancsak 
kijutott nagy rész a polezra került 
államférfiak (?) silányságából, meg 
is adjuk busás árát pénzben és vér
ben, valóban ideje volna már, hogy 
nem irigyelhető érdemeik (?) elismc 
résével kimozgósitatnáuak, talán még
oly költői e táj, hogy a költészet iránt 
uiég kevésbbé fogékouy lelket is bizonyos 
meghatottság szállja meg. A tó sima tükre 
mint egy nyugodt szív képe, melyet nem 
korbácsolnak a szenvedélyek viharai, az 
irtózatos mélység alattunk, a vadregényes 
vidék . . . . ,  előttünk állt a természet tel
jes pompájában, mint egy magasztos eszme 
képviselője, — miut egy istenség méltó 
temploma az ég boltozatával. De ki bírná 
mindezt híven visszaadni? „Nem tanit-c 
a természet minden tudományt szebben és 
elevenebben, mint a néma jelek holt vá
szonra festve ? . . . .  (Börne.)

*
Megigézve e szépségektől mélázva ül

tünk sajkánk fenekén, mely iassan haladt 
a királyi tavat övező óriási szirtik! tövé
ben, s a néma csendet kezdetben csak az 
evező loccsanás és a számtalan apró cas 
eadeok moraja szakitá meg.

Azonban a leggyönyörűbb is idővel 
megszokottá válik. Merengésünk csakhamar 
helyt adott az iljuság gondtalau vidorsá- 
gának: felhangzott a dal ajkainkról, me
lyet az ég az emberi nemnek mint enyhítő 
és felvidító szellemet küldött; mily szépen 
csengett az édes honi dal — távol a sze
retett hazától, s az echo egyesité fohászát 
a mienkkel: Isteu áld meg a magyart! . . 
sokszor ismételve, mintha csak el akarná 
azt tőlünk tanulni. — E közben tovasik- 
lott csónakunk, ezer játszi karikát hagyva 
maga után, -  és megkerülvén egy hatal
mas sziklatokét, mely büszkén emelkedik 
évezredes helyén a habok között, miutegv 
kícsinylőleg tekintve le reáuk — szegóuy 
halandókra, szemünk elé bájos kép tárult, 
akár egy felizgatott képzelem varázsjatéka. 
A tóba mélyen benyúló fóldnyelvon, a ma
gány közepeit, teljesen elzárkózva a zajos 
élettől, mintha csak a Kőnigssee nymphái 
nak szolgálna lakhelyül, áll Sauct-Bartbo-

is akadna egy kettő a „választót 
tak" közt, ki Oxenstierna szerint 
egy kevés bölcsességgel vinné ha
zánk ügyeit!

— A ndrási*} v á lsá g o s  h e ly z e te .
A „Daily Telegraph" egy igen érdekes 
ezikket hoz egy c napokban a császár és 
király elnöklete alatt tartott miniszteri la 
nácsrói, mely némi világot vet ama hírre, 
hogy Áudrásy beadta volna lemondását.
— E hó 24-én minisztertanács tartatott a 
császár elnöklete alatt. E tanácskozások 
igen éléi kék és hevesek voltak, melyre 
okot a portával kötendő szerződés adott. 
Az egyik párt ama javaslattal lépett elő, 
hogy tanácsos volna a portával szemben 
a dolgokat abban a stádiumban hagyni, 
a melyben jelenleg vaunak. Ezen javaslat 
ellen Andrásy gróf igen erélyeseu tiltako
zott. Az osztrák kormány a két tartomáuy 
oecupátióját azon czélbói tervezte, hogy 
az orosz befolyást Európa délkeletén meg
semmisítse. F. czél elérésére szükségesnek 
találták Bosznia cs Herczcgovinában erős 
őrizetek tartását, de mit sem lehetett tenni 
inig a hatalmak nem döntöttek Ausztria 
cs Muszkaország között. Ez megtörtént 
Berlinben, hol Ausztria bizalmi szavazatot 
nyert, Oroszország eljárása pedig roszal 
tatott. Ezzel azonban az osztrák kormány 
és pártja, mely Andrásyval egy vélemény
ben van, be nem éri. Ausztria nem képes 
missióját betölteni a porta közreműködése 
nélkül és ezt előbb utóbb szükséges meg
nyerni. Ezért ragaszkodik Andrássy a 
conventió létrehozásához, inig ellenei a 
portávali minden egyezkedést visszautasí
tanak, hogy ezzel őt is megbuktassák. 
Czéljaikuak megfelelőbb volna Bosznia és 
Herzegovina elfoglalásának egészen szláv 
jelleget adui, minek azon kettős előuye 
lenne, hogy mig egyrészről Oroszország
hoz! közeledést eredményezne, másrészről 
pedig a küiügyért couipromittálná. Andrá- 
synak a conventiót a foglalás előtt kellett 
volna megköttetnie. — Itt rejlik nagy és 
menthetlen hibája, melynek oly gyászos 
következményei vaunak.

— F ö ld v á ry  M ih á ly , P e s t in e -  
gyc alispánját, a belügyminiszter hivatalá
tól felfüggesztette és ellene fegyelmi eljá
rást rendelt, mert a fuvarzsarolási tör
vényellenes miniszteri rendelet teljesítését 
megtagadta. Festmegye aug. 27-iki köz
gyűlésén helyeselve az alispán eljárását, 
elhatározá: vétessék jegyzőkönyvbe, hogy 
ezen miniszteri rendelet és az egész eljá
rás törvénytelen és hogy e miatt sérelmi 
felirat lesz az országgyűléshez intézendő.
— A terembe lépett alispánt a megyei 
közönség tüutető éljen viharral fogadta, a 
főispánt fagyos némasággal. — Nagyszerű 
fáklyásmenet volt tervezve Földváry tisz
teletére, azonban ez kitért előle és a gyll 
lés bezárta előtt még elutazott jószágára.

— A p o r o sz ló i v á la sz tó  k e r ü 
letben Máizik Viktor, a tápéi kerületben 
Novak Gusztáv, a fővárosi U ik kerületben

lomae a királyi vadászlak, apró tornyocs- 
káival s az idő mohositotta falakkal. Hát
térben a méltóságteljes Watzmann, mely 
ősz fürtjei daczára hiú leánykaként egész 
nap (sőt még a holdvilágos éjeken is) a 
tó tükrében nézegeti magát.

*
Sanet-Bartholouiacbe csakis vizeu le

het jutni, a szárazon! közlekedést a parton 
meredeken emelkedő sziklák lehetetlenné 
tévén, s igy mintegy szigetnek tekinthető, 
melynek lakói megőrizek eredeti, romlat 
lan jellegüket és nem igen törődnek a 
körükön kivülcső világgal. Alkalmunk volt 
látni, mily megelégedett, mily boldog az 
ember az ő egyszerűségében; valóban, 
mintha csak a természetes katlan bércz- 
nyilására óriási hetükkel volna vésve : 
Lasciate ogni cura . . . .  mi talán a meny
ország kapuján tttndöklik.

Az ottlakók és az idegenek számára, 
kik nyáron át nagyszámmal zarándokolnak 
c kies magányba, a kastély szárnyépüle
tében kisszerű vendégfogadó van. A folyosó 
falai különböző halakat ábrázoló képekkel 
fódvék; itt már ősi szokás minden — a 
tóból kifogott nagy halat lefesteni, « igy 
e tényt — mint valamely nevezetes ese
ményt megörökíteni. Minden halnak meg 
van a saját története, mely mondaként 
apárol fiúra száll. Az idegennek is kijnt 
belőlök — egy kis sörrevalóért — bőven.

Hogy magunkat a további útra meg
erősítsük, a vendégszobába léptünk, hol a 
népnél valóban ritka szépségű, erőteljes s 
a szokottnál jóval magasabb fiatal nő szol
gált frisitőkkel. Az óriási kályha körüli 
padkán Sanct-Bartholomaeiek csoportosul
tak a hegylakók ünnepi, festői öltözetében; 
mind derék, szálas jelenség, festész nyelven 
„inodellstüek“. Meglepett azon tisztelettel
jes, barátságos fogadtatás, melyben része
sültünk,. kik megszoktak ama hidegséget

Tlialy Kálmán függetlenségi pártiak vá 
Úsztattak meg országos képviselőknek , 
(tártunk tehát újabban három kerülete: 
nyeri. A pestbeivárosi kerületben a kor
mánypárti jelelt (Havas) bukott, és a ha 
barékpárti Királyt lett megválasztva.

— A s e l le n ié g  fö ld é n  életve*  
szélylycl ts. járó kényszerfuvarozás cranti 
törvénysértő miniszteri rendeletnek végre 
hajtását az ellene tett felterjesztések da- 
czára a belügyminiszter fenntartja azzal, 
hogy az 1870 : 42 t. ez. 17. §-a csak két 
esetben engedi meg a kormányrendeletek 
végrehajtásának megtagadását, u. m.: ha 
az országgyűlés által meg nem szavazott 
tényleges adó behajtása, és ha meg nem 
szavazott ujjonezok tényleges kiállítása kő 
veteltetnék. — Egyébként pedig azt állítja, 
hogy mozgósítás esetében fuvarosok kial 
litasa kivételes esetekben százados szokás 
volt (?) ez pedig törvényerejű! —• Eltekiutvr 
attól, hogy e rendelet ketségtcleu bizouyi- 
ték arra, hogy belügyminiszterii üknek úgy 
látszik fogalma sincsen arról, mi légyen az 
a személy- és vagyoubiztosság, melyet fenn
tartani az ő első kötelessége volna, de iné 
lyet ő e rendelettel in flagranti leginkább 
megsértett, azt is ignorálui akarja, hogy 
a közmunka sem egyéb adónál, hogy ez 
adónem törvényesen szabályozva van (1844 
: 9. és 1848 : 8. t. ez.) és hogy minden 
természetbeni muukakövetelés, mely ezt 
meghaladja, joggal megtagadható az ál
lampolgár áliaL, és hogy ha ezen muuka 
teljesítése ellenséges földön gyakoroltatik, 
akkor a véradó is abban benne foglaltatik, 
és hogy erre való kényszerítés nem egyéb, 
mint a hivatalos hatalommal zsaroló 
visszaélés. Az 1844 : 9. 13. §-a ugyan fen- 
tartja a régi gyakorlatot a katonaság ré
szére kiváutató termesztmények tuvarozá- 
sára nézve, de ezen régi gyakorlat csak 
egy két megyére való távolságra terjedett 
és so ha e l l e n s é g e s  földre!  Egyéb
ként ha a belügyminiszter a háromszáz 
éven át sokszor évtizedekig Magyarország 
felett Béesből bitorolt ünkéuyuralmi idősza
kokban űzött zsarolásokat csak azért, mert 
megtorolva soha sem lettek, százados és 
törvényes szokásnak veszi, akkor Caratfa, 
Heiszter, Basta és Haynau gyilkosságai és 
mészárlásai is nála törvényes szokás sorába 
jönnek, de ne bigyje a belügyminiszter úr, 
hogy minden törvénysértés százados szo
kás szerint fenyitetlen marad, mert addig 
jár a korsó a kútra, mig csak egyszer 
mégis eltörik. ____

Háború
A szerajevói utezai-harezban a bos- 

nyákok közül 300 halott és 7<X> sebesült 
volt a veszteség. 18 nagy Krupp-féle 8 6 
hegyi üteg került kezünkbe. Tüzér parancs
nokunk 1.000,OÜO-ra teszi á töltények szá
mát. A ruharaktárban ezer uj teljes egyen
ruha s tömérdek fehérnemű találtatott. 
Veszteségünk 300 halott és sebesült. Leg
többet szenvedett a 46. és 52. ezred.

Az állami pénztárban 2.000,000 pa
és bizalmatlanságot, molylyel az idegen 
Déluémethonhan, általában találkozik, a 
miért azután csupa báladat osságból mér 
a háziállatok túlságos bizalmaskodásait is 
eltűrtük. A haladás eszméje még nem ju 
lőtt ezen sziklák közé: itt a legszigorúbb 
conservatismus uralg. Egy kis darab ó- 
kor; oly idylli élet, melyet már a jó öreg 
Horacius is megénekelt: „Beatus ille qui 
prucul negotiis. . .  .“

*
Még nagy utunk volt hatra a tavon, 

s délre vissza kellett térnünk Amseebe, si 
ettünk tehát, análiukább, miután a teljesen 
elhagyott kastély ódonszerüségén kívül 
igen csekély, vagy táu semmi nevezetes
séggel sem bir. Sajnáltam elhagyni ez 
édcui magányt.

Alig volt sajkánk ismét a nyílt tavou, 
megcsendült Szent-Bertalan kápolnájának 
usengetyüje. Ki hallotta a tihanyi harang
szót? Mintha csak a túlvilágról jönnének 
e lélekemelő hangok, melyek végigrezeg
nek a habokon, hogy a szírieken megtörve 
visszaverődjenek. Ez költői pillanat vala. 
melyről méltán elmondhatjuk Hindivel;

„ . . . .  És fölöttünk és alattuok 
És mibennünk a meny volt

Szivünkben szent tűz lángolt.*'
Egyszerre tompa, a távoli menydör- 

geshez hasonló moraj üte meg hallérzéke- 
inket, mely szakadatlanul 6 folyton erős- 
bőd ve, a tiszta, felhőtlen ég mellett s ez 
évszakban nem kevéssé ejtett csodáiké 
zásba. Kormányosunktól megtudók, misze 
rint ez a Watzmann túlsó oldjMáA ömlő 
bógörgeteg zaja: ez itt megszokott dolog 
Tehát nincs egy kis hely e nagy világon, 
hol zavartalan béko uralg? Egyfelől a 
molygó természet, — másfélül a vész és 
rombolás; itt boldogság és megelégedés, 
-—r ott az enyészet, a koporsó dübörgése----

. , , . Réder Tivadar.

piros piaszter találtatott. Halálos büntetés 
alatt köteles mindenki fegyvereit átadni. 
Fiüppovies fölmentette a hivatalnokokat, 
de ezek a zaptikkal együtt igen engedel
mesek. Az olasz, fram-zia, augol és német 
konzol, valamiül az itl időző franczia 
köveiségi titkár bemutatták magukat. Ki
derült, hogy a ráezok pénzzel és egyél* 
segélylyel vettek részt a lázadásban.

Jovánovies báró tábornok jelenti a 
stoláezi táborból, hogy a felkelők állása 
vStolácz előtt, több órai heves harcz után, 
a harmadik és második hegyi daudár egy 
része által elvétetett, s igy a Stoláczbau 
maradiakkal az összeköttetés elvágatott. 
Az eddig megállapított veszteség 10 halott 
és 32 sebesült.

Az ellen vesztesége rendkívül uagy. 
Több felkelő főnök, köztük Begovics Ris- 
manu H a s s a l *  elesett. Szarajevóból érkezett 
birek szerint a császári csapa'ok ott a di
adal jelvények között 27 ágyút foglaltak 
el, melyek közül több Krupp tele hátul
töltő, sok fegyvert, lobogót s nagy rneny- 
nyiségti badi készletet zsákmányoltak.

Szapáry hadteste ismét csatát vívott, 
melyről Dobojból következőt sürgöuyözuek. 
Az előőrsök 23-án reggel jeleutették, hogy 
Raclauitza-Planinánál megpillantok a fel
kelők táborát.

Mihelyt a három fegyvernemből álló 
elleuséges csapatokat láthatók, Szapáry 
gróf az előcsapathoz lovagolt, mig Schrni- 
goz altábornagy szintén átjött Dobojból, 
hogy az ütközetben személyesen is részt 
vegyen.

Tüzelés nyitá meg a harezot, melyet 
bosszú szünet követett, később azonban 
heves tüzelés támadt és az ellenséges csa
patok nem voltak egymástól nagyobb tá
volságra 300—350 lépésnél. — A lövöl
dözések alatt nagy tömeg fölkelő lopódzott 
a Bosznához, hogy a Dobojba visszave
zető hidat lerombolja. Szerencsére észre
vették, s a 70-ik gyalogezred (Philippovics) 
19. és 20. zászlóalja gyilkos tüzelést kez
dettek ellenök. Ezek azonban roppant 
számukra támaszkodva, balálmegvetéssel 
baladtak előre. Kis ideig úgy tetszett, 
mintha kis csapatunkat elnyomná a túl 
nagy fölkelő tömeg, s a Bosznába dobná.
A pillanat rendkívül válságos volt A föl
keltik gyors léptekkel nyomultak előre, « 
barát és ellenség között alig volt már né
hány lépés különbség.

Ekkor felhangzik a vezényszó: „ro
ham 1“ s csörögve repülnek a szuronyok 
hüvelyeikből, feltüzetnek a puskákra, s 
azzal: hurrák 1 kiáltással neki rohannak az 
ellenségnek. Azok megzavarodv i fordulnak 
vissza, 8 haDyat-homlok futnak a merre 
látnak.

Háromnegyed 9 órakor dördült el az 
utolsó lövés a sötét éjbe.

Veszteségünk a e<ata fel edd méhez, 
nagyságához mérve, aránylag csekély, 
számokat még nem mondhatunk. Zsákmá
nyunk néhány száz puska, sok cieség, és 
hegyi ágyúk. A foglyok állítása szerint 
kétségtelen, hogy ez ütközetben rendes

A  nőkről a nőknek.
(Karczolat az életből.)

IL
Múltkori tárczaczikküukbcu benyúltunk 

darázsfészekbe, — sokan tán magukra 
vették, aokan meglehet mosolylyal fogad
ták azt, pedig hát nem jó az ördögöt a tálra 
festeni, — de a tények valósága folytán 
a jövő, a tapasztalás nekünk fog igazat 
adni és mi most is azt mondjuk városunk 
leendő „szépségei4-nek : „Ne menj rózsám 
a tarlóra.4

Folytatjuk tehát k rczolatuukat, mert 
a ferde nevelést ostoroznánk kelt, és mi
vel mi ebben veszedelmes társadalmi bajt 
látuuk, melynek kifolyása az, hogy statis- 
tikai kimutatások azt bizonyítják, misze
rint nálunk, daezára a híres szépségű „pé
csi lányok4 nak, aránylag a „vén leányok* 
száma nagy.

Mi ennek az oka?
Hogy teremnek nálunk az „agg szűz* ek ?

Az okot az okozatot látjuk, tapasztaljak 
— akaratlanul is, csak a szülők nem látják, 
mert légvarak képzelete elvakitotta őket. A 
nevelésben rejlik a baj — ott kell keresnünk 
annak kútferrasát.

Mily nagy különbség, létezik a höl
gyek nevelését iüetőleg ma és kél vagy 
bárom évtized előtt? Elődeink neveltek 
derék honleányokat, kik a honleány* erény
nek sokszor majdnem hallhatatlan példány- 
képét nyújtották; míg a jelenkor: „Rút 
sybarita vázok*-at nevel, kiknek a divat, 
a binság és gőg minden erényük.

Pedig azt mondja a költő: „Csak sast 
nemzenek a sasok,* holott nálunk a páva 
most már túlsúlybau van.

Mig évtizedek előtt a nő,a tisztelet 
bálványa volt, — ma játékszer, (tisztelet a 
kevés kivételeknek) melyet jqlfe tg felen ér
zelmek hódítanak meg és tesznek tönkre.



werb katonaság -» részt vett, valamim a 
gracanicai csatában is. A foglyok között 
volt néhány kék zubbonyban, vörös haj
tókával, mely a szerb miliczia ismeretes 
öltözéke. A szerb hadseregben használt 
Peahody fegyverek közli! is rendkívül 
sokat találtak a tölkelöknél.

Szerajcwóbau a községi képviselőség 
már meg van alapítva, ez áll 18 kineve
zett tagból, még pedig 5 mohamedán, G 
óhitű, 3 katholikus és 4 zsidóból. A Bosz
niában fellázadt felkelők száma 65.000 
emberre megy. A török rendes katonaság 
Növi bazár pasalikban 25 000 ember. Az 
Albániából éraező pótcsapatok 10Ü00 em
bert foglalnak magukban.

Konstantinápolyból jelentik, hogy Me- 
bentetl Ali Jauinába, Dél-Albániába indult. 
Küldetése czelját a porta nagyon titkon 
tartja. Mehetned A'i az albániai csapatok 
vezérletét veszi át, melyek 45 zászlóalj >ól 
állnak.

Bécsből sürgönyöz.ik, miután Szerbia 
megszállása a kabinet korábbi elhatározása 
folytán bizonyos, vagy legalább kilátásba 
van helyezve, ennélfogva a hadsereg moz
gósítása az eddigi számoknál sokkal na- 
gyobbszerttbb lesz és szeptember 15-éig 
folyton tart. Szerbia megtámadása Bosznia, 
Zirnony és az oláh erdélyi határ felől egy
idejűleg történik. Montenegró oecupálása 
sincs kizárva.

Serajevó lakóssága nagyobbára meg
hódolt az osztrák hadseregnek. A lakósok 
között igen sok szerb és orosz pénzt ta
láltak. Serajevó lakosságából mintegy 
12.000-en estek el a csatában. Joanovics 
tábornok helyzete kezd az elszigetelés [ál
tal veszedelmessé válni Herczegovinábau.

K Ü L F Ö L D .
Belgrádban augusztus 22-éu Ünnepel

ték meg minden kitelhető pompával Szer
bia függetlenségét. A város tel volt lobo
gózva, s este pazarul kivilágítva. A fejedelmi 
kónakon, a főiskolán-és a színházon trans- 
parentek hirdették a szerb dicsőséget. — 
Ünnepi előadás is volt: „Markó király 
alma* czirnen, mely allegória a szerb tör
ténelmet Brankovicstól Milánig hét képben 
tüntette elő. .Színház ntán fáklyásmenet 
vounit a fejedelmi palota elé.

Milán fejedelem a következő kiálltványr 
bocsátotta ki:

Szerbia függetlensége legyen elismerve. 
Szerbia erősebb ellenség ellen küzdött, 
mindazáltal a sok időelőtti fegyversztiuet 
kényszerité Szerbiát a tétlenségre, külön
ben Prisztina, Skoplic, Prizrend a mienk 
volna.

Szerbia a czár interventiója folytán 
lerázta a rabszolgai igát. Szerbia azonban 
csak részben van kielégítve.

Mindazonáltal ezért is köszönetét mond 
a  nagyhatalmaknak. Most felvéve az euró
pai állam szövetségbe, feladata benn is 
fejlődni. Az ostromállapot megszűnik. Szer
biának meg kell nyerni Európa rokonszen 
vet. Végre a fejedelem köszönetét mond 
Kiszticenek fáradozásaiért.

Londonból sürgönyözik, hogy a hely
zetet az ottani kormánykörök komolynak 
tartják. Cvprus szigetéu több helyütt rá 
lőtteK a foglaló angol csapatokra. Rowson, 
a 9-ik bengál lovas ezred hadnagya je
lenti, hogy Laruacátúl délre fölkelő csa
patok mutatkoznak, melyek egy őrc«apa 
tót legyilkoltak. Ennek következtében egy 
angol és indiai sorezred indíttatott útnak 
azon irányba, s a hadi törvény hatályos
sága kihirdetetett. A mudir és a medsljis 
két tagja elfogatván, erős őrizet alatt vi
tetik Laruacába. Különben mindenütt nyu
galom honol, csak a török postát rabolták 
ki, Famagosztától 5 kilométernyire fekvő 
erdőben. Wolseley tábornok egy goorka 
zászlóaljat küldött oda.

Cyprus nyugati partjain is jöttek elő 
súrlódások, s angol és indiai tisztek ösz- 
hangzó jelentése szerint a fölkelők löveget
Az elődön egyszerűség-, erény- és házias 
ságra nevelték gyermekeiket, uiig ma a 
„Scuwindler* korszak itt is üli diadalát. 
Egyszerűség helyett fényűzés, pazar pompa; 
háziasság helyett a nagyvilági „chariatan“ 
mUveltseg ntan kapkodnak és az erényt 
telüluinlnatlan kaczerság váltotta fel.

Az előtt a nő, min. a német mondja: 
„Frau ini Zimrner* volt, — ma hiába ke
resnéd otthon a nőt testileg és lelkileg házi 
körében, minek loiytán a neve is megvál
tozott s jelenleg mar jellemzőleg „Weibs- 
Bild"-nek hívják, mivel csak arezképét 
találhatod houn. Van benne valami.

„tecbwiudler* korszakot élünk, — nagy 
szelet kell csapni. . .

A szülők szeme fénye az „aranyos* 
kis Elvira, kit a természet gyönyörű 
kék szemek — hosszú selyem haj és 
angyali kinézésű arczczal áldott meg 
— nem is sejti, hogy ő lesz a Schwind- 
Icr társulat „részvénye,* az „aceiája,* me 
lyet a nagyravágyó szülők, — miután 
„terno*-t vélnek vele csinálhatni, a tőzsdére 
visznek — ha már árfolyamra számíthat
nak jóllehet alig élt egy tuczat évet.

Reárakják ez aceiara mindé:, ükét, 
majdnem minden héten új ruhába öltözte
tik, csakhogy csinos „kiállítása* legyeu és 
hogy a valóban szemkápráztató szépség 
feltűnjék. A gyengéd férj — kit az anya 
folyton ostromol — e részvényre, e sors
jegyre teszi összes jövedelmét, csakhogy a 
világ előtt kelendőséget szerezzen ez ac- 
cianak, hogy ez által nagy nyeremény vaev 
„dividendá‘-ra tegyen szert, s mig a leány 
fényben úszik, — otthon inkább nyomo
rognak. ..

Sokszor mulatság"' potya estélyeket) 
is adnak, de csak azért, hogy a vállaikra 
nehezedő nagy terhet eltitkolják és ez ál
tal félrevezessék egyúttal a vfeágot, mely

is használtak. Cyprus őrsége megerősítte- 
tik, s Málta három hadosztálya küldetik 
e szigetre. Az edinburghi herczeg elleu 
nagy az elkeseredés Cyprusban, mert azt 
hiszik, hogy a herczeg a görög és orosz 
politika htve. Innen legközelebb mennek 
Cyprus szigetére a Royal- Sappers tábori 
vasut-zászlóalja és egy miuer hadtest. A 
helyzet megdöbbentő voltát sehol sem tit
kolják, s a hazabocsátott tartalékosok va
lószínűleg njra zászló alá fognak hivatni.

A választások után.
(K. J.) Örülj, örvendezz kétfejű sassal 

megbélyegzett felemása annak az egy ket- 
reezbe szorított két viaskodó kakasnak, 
melynek közös neve: Ausztria-Magyaror- 
szág ! . . . Megalakult Lajthán innen a 
„raichsrath* — még pedig a te tinnyás 
Ínyed szerint. Hogy mily úton-módon, azon 
te ne epeszd magadat, csak örülj, és tedd 
éjedet nappallá kigondolásában a Magyar 
országot tönk szélére juttató terheknek; 
mert legyen az bármily vészhozó, arra 
bizton számíthatsz, hogy a koucleső ma- 
melukhad mindent meg fog szavazni.

Csak te örülj! . .  . Hanem mi vessünk 
egy pillantást a culissák mögé, és tekint
sünk végig azokon a komédiásdit játszó 
fabábukon, melyek Magyarország fejedelmi 
sas, következésképen napbatörő sastiaknak 
kellene fészkéből kiszállui, — és helyettük 
ezek az idétlen cziuegék röpkédnek szer
teszét, ráfogván, hogy ők a sasliak.

A közvélemény képviselőinek vallják 
magukat: mert hisz — állítják — a vá
lasztó-kerületek közönsége nekik szavazott 
bizalmat, és megválasztván, őket tartja a 
nemzet azoknak, kik hivatva vannak tor
sát intézni.

Igen ám Czegléd, Debreczen s még 
néhány önérzetes kerület, hol még nem 
dúl a megvesztegethetőség mérge s ahol a 
gyáva meghuuyászkodás nem hajt térdet 
a hatalom parancsszava előtt; hol megvan 
a bátorság szembeszállni pressióval, kor- 
máuyközegek fenyegetéseivel: az ily kerü
letek küldöttei a közvéleményt tolmácsolják.

De már ott a távolibb megyékben, a 
Kárpátok s erdélyi bérezek közt, hova 
még nem hatott el a ezivilizatió világa s 
a szolgaság éjében úgy tánczol mindenki, 
ahogy a főispán-kiskirály hegedül; hol 
közakarat, közvélemény nincs — ott csak 
nem lehet közvéleményt képviselni! Egy 
meszely pálinka a parancsszó mellé, — és 
mit törődnek vele, ha a falu bakterjére 
kell is szavazniuk.

Szánalmamat legyőzte a nevetés in
gere, midőn az ily „muszájkerületekből* 
olvasám a telegrammokat. — „Óriási lel
kesedés közt választatott, meg ez és ez a 
kormánypárti képviselő.* — Ne neked lel
kesedés ! Akár a muszkáknál a wutki-bá- 
torság. S még kérkednek vele. Pedig az 
ily íölfenyőpálinkázott lelkesedés ép oly 
heszámithatlan, mint volt az állapot, mely
ben az illető kormánypárti képviselő úr a 
föntisztelt „lelkesült* honpolgárok által 
megválasztatott.

Bocsátott ugyan ki a kormány egy 
rendeletet a választási visszaélések meg- 
gátlására; de épen a kormány közegei s 
a kormánypárti képviselők azok, kik azt 
kutyába sem veszik. Szavahihető egyén 
volt a szem- és fültanú, midőn Tolnában 
a kurdi bíró vasárnapi mise után a temp
lom előtt egybegyült lakósok közt nagy 
hangosan publikálta, hogy: „aki a L—ra 
fog szavazni, jöjjön be hozzám a diurnu- 
máért.* — S a szegény nép, nem tapasz
talván egyebet, mint mindig és mindig 
csak adóemelést, azt hiszi, hogy hiszen 
ngyis mindegy, bárki lesz a követ, azért 
az adó szaporodni fog; tehát két rósz kö
zül választja azt, melyből haszna van, arra 
szavaz, ki érte megfizet.

Azt meg épen magam hallottam, uii- 
dón egy másik kerületben, melyet a jeleii-
azt hiszi, hogy a társuiat (a család) alapja 
ingadoz; minek folytán a részvénynek is
mét k lete van........ rövid ideig.

De ha azután mégis bekövetkezik a 
„krach* ? . .

Ha a kis Elvira „részvény* „parin alúl“ 
sem kell senkinek ? 11a a fiatal emberek 
irtóznak oly nőt venni el feleségnek, aki
nek toilettje felemésztené az egész „gage"-t 
. . . .  csak akkor látják be, hogy ezeu mód
szer helytelen..........de már késő.

Az édes mama játsza a becsületes 
„alkusz11 szerepet. Alig lesz 13 éves a kis 
leány, alig hogy ,,gyagyogui“ tud és az 
anya által a kaezérság alapelemeivel a tü
kör előtt betanítva leit, a börzére — a 
táncziskolába viszik, ott azután reá rakva 
a családi „ékszereket" (Hogy talmi-e vagy 
valódi arról hallgat a krónika) forgalomba 
bocsájtatik a lelkiismeretes (?) alkusz az 
anya által.

Megtörténik igen gyakran, hogy a 
leánykát, csinos „phisonomiája* és még 
romlatlan szelíd modora lévén — a gyer- 
kőcz, „börzianer“-ek a kik még az „amo, 
araas, amat* alól sem szabadultak ki, körül- 
lepik és jobbról-balról „kereszttűz"-be, za
varba hozzák a kis ártatlant bemagolt pbra- 
zisaikkal, sőt még bele is szeretnek a kis 
„baba* szép szemeibe. Beáll a „haussé" . .
. . az aeeia emelkedik. . . A szegény kis 
leány, — mint az áitailau galamb — kit az 
Ölyvek megtámadtak, eleinte szabadkozik, 
szemlesütve, pirulva hallgatja a bürziánc- 
rek „méreggel telt* szavait, de végre is 
biztatva az anya által, aki kimondbatlan 
örül „acciá“-ja emelkedésének, — bele tö
rődik, megszokja, később gyönyört talál 
benne . . .  s igy továbbsikamlik a vészes 
lejtőn.

A kezdet nehézségein túl esve, a többi 
magától jön; gazdája is akad csak Hamar

légi követ már 9 év óta képvisel, a kor- 
máuypárti jelölt kortesei azzal rémiték a 
választókat, hogy ha volt képviselőjüket 
még egy ízben megválasztják, úgy 12 évi 
követség után a kerület tartozik ueki nyug
díjat fizetni. S ha nem akad, ki őket íel- 
világositja, még hitelt adnak az ily badar 
beszédnek. S még hány más kerületből 
közöltek a lapok tudósítást etetésről, ita
tásról, vesztegetésről és hivatalos pressio- 
ról ? . . . Avagy eme rendelet csak az el
lenzékre nézve érvényes ? —

Megvan tehát újra az „óriási többség." 
jillj a sutba igazság szószólója: ellenzéki 
kisebbség; beszéded úgy is csak talrahánvt 
borsó lesz. A szavazó-gép ismét működésbe 
jő, hogy leszavazzon mindent, mi hasznos 
és nemes, és elfogadja mindazt, mi a ha 
zára nézve káros és dicstelen. Fiaink, vé
reink ott maradnak továbbra is Bosznia 
kietlen vidékén; hogy magukat mészár
székre hurczoltatván, kiömlő vérükkel pi
rosra festék a kopár sziklákat és táplálé
kát képezzék a saskeselyüknek. . .

Hát nem szeutségtörés-e az, hogy két 
testvér egymás vérét ontsa! ? Mikor tavaly 
a muszkák elleni beavatkozást az egész 
nemzet hangosan sürgette, arra nem is 
hederitettek odafönn. Most meg kiragadják 
a könyező szülők, zokogó testvérek, ke
sergő hitvesek karjai közül némely család
nak egyedüli támaszát a legnagyobb mun
kaidőben és elviszik a boeskorok hazájába, 
hogy egy átkos és roszalandó ügyért vérét 
ontván, ártson hazájának.

Hiszen ha annak a feneketlen gyomrú 
Ausztriának olyan mohó az étvágya, hogy 
még arra a gániczás országra sem nézhet 
jó szemmel — tellát lelje benne gyönyörét: 
savanyittassa be a maga bőrbajszú vité
zeivel és falja tol. De ne kényszerítse a 
magyart saját vérei ellen harczolni; sem 
pedig a GO miliő „szakáespénz* elviselhet- 
len terhét ne akaszsza enuek az amugyis 
rémségesen meggörnyedt szegény nemzet
nek elgyöngült vállára.

De ám az ily „jóakaratnyilvánításo
kat* Ausztria részéről már régen megszok
tuk, hanem mióta a Duna lefelé foly azidő 
óta még olyan nem esett, hogy magyar 
kormány oly feltétlen szolgai engedelmes
séggel térdet-lejet hajtott volna annak min
den jogtalan kívánsága előtt.

Terhes az idők méhc, nem tudni hogy 
mit szülend. A felhők felettünk sokkal fe
ketébbek, hogy sem jót várhatnánk.

„Rósz napokat éliink,
Rósz csillagok járnak.
Isten óvja nagy csapástól 
Mi magyar hazánkat !*

Különfélék.
— Felhívás! Az ország föhadurának 

parancsából hazánk határain túl véres küz
delembe sodort és sebesült harezosaink fáj- 
dalminak enyhítése és sebeik hegesztése a 
nők egyik legszebb hivatása, melynek bizo
nyára a pécsi jótékony nőegylet is megfelelni 
óhajt és melynek egyes tagjai minden felhí
vás nélkül már hozzáláttak a tépés készítés
hez. Ezzel csak azon igen tisztelt egyleti ta
gokat és a város többi igen tisztelt hölgyeit 
felkérem, hogy a mennyiben a tépéskészités 
nékik körülményeiknél fogva nem volna le
hetséges, szíveskedjenek az éhez alkalmas, 
használt vászondarabokat hozzám vagy egy 
leti pénztárnoknö, Errcth Emília urhölgy- 
hez beküldeni, mintán a tépés elkészítése és 
rendeltetése czéljához eljuttatás eránt gon
doskodva van. Haksch Emil no, nőegyleti 
alelnöknö.

— Hirdetmény. Pécs szab. kir. város 
községi iskolaszéke közhírré teszi, hogy 
Pécs sz. kir. város községi tanodáinál a 
beiratások f. évi szeptember hó 1, 2. .9, 4 
és 5. napjainak d. e. 8— 12 óráig eszközöl
tetnek ; a rendes előadások pedig kivétel 
nélkül ugyan szeptember hó 9 én kezdetnek

az „acciá“-nak s a kis Elvira a nélkül, 
hogy tudná mi a szerelem — fölig szerel
messé lesz. Egymásért él-hal a „kedves kis 
pár," hűséget esküsznek egymásnak min
den „első franczia négyes“-re, hol azután 
„ex offo" cocettirozni is megtanul — s az 
ember utóvégre is azt hinné: Na! ezeket 
úgy összeteremtette az Isten, hogy csak 
az ásó és kapa választja el őket. istenem! 
be szép egy pár lenne belőlük — moud- 
ják rá a vén asszonyok.

Pedig dehogy . . .  Összeboronálta őket 
az auya intriguája. . .  és elfogja őket vá
lasztani a férfi hűtlensége, — ba ugyan a 
nő nem lesz előbb azzá.

ábrándok azok, melyet a felvert p'ian- 
tasia alkot.

Az életben egészen máskép — sok
szor nagyon is drámailag végződik — ez 
a meggondolatlan viszony. Nem minden 
regény végződik házassággal, —^sokszor 
végén csattan az ostor, s a csalódás lép 
előtérbe s a részvény értéke zérusra száll.

De inár késő. Bűnhődnöd kell asszony, 
— mert hiúság a neved!

A gondatlan és képzelődő szülő pe
dig sokszor a „medve bőrére is iszik," ki
vált ha a „parthie"-t jónak Ítéli az éles 
anyai elme; sőt a tervei is előre megcsi
nálja és örül, hogy majd milyen boldog 
lesz az ő Elvirája. Elmondja azután fűnek, 
fának, hogy mily szerencsés az ő leánya: 
„Csak úgy kapnak rajta azok a gyerekek." 
Hja! Nincs is heted bét vármegyében olyau 
szép leány, mint az „aranyos" kis Elvira.

Elmondja otthon a kedves férjnek is, 
hogy mily érdemes és mily jó családból 
akadt tisztelője a család büszkeségének. 
Látod apjuk — mondja ilyenkor nyugta- 
tólag — még sem kár, hogy egy pár 
„Weobslir „reskiroz -tuuk, — mondtam

meg. Később jelentkezők ellenében a tör
vény szigora fog alkalmaztatni. (Ha mi 
lesz azokkal, kik nem is jelentkeznek .)

— Értesítés. A pécsi bányászok on- 
segélyző- és szakképző-egylete folyó  ̂évi 
szeptember 1-én a Bányatelepen zászlóiéi 
avatási ünnepélyét tartandván meg, — erre 
a n. é. közönség tiszteletteljesen megbiva- 
tik Kezdete az ünnepélynek reggeli « 
órára tűzetett ki. Minthogy a felavatás 
megtörténte után többféle vigalom is lesz 
rendezve, — miheztartás végett értesítésre 
adatik: miként az érintett vigalmakon a 
tisztelt közönség 20 krnyi belépti díj mel- 
lett szívesem láttatik. Az egyleti bizottság.

— Érdekes lelet és ad it a pécsi kép 
viselő választáshoz. Azt mondják, hogy 
nincs pressio, hát ebből mi tűnik ki ? Visit- 
kártya. Ocskay Antal. Hátul sajátkezűkig 
Írva: „Nagyságos barátom uram! (Hogy 
kihez szól, úgy hisszük, könnyű eltalálni.) 
Ha nekem még 2 jegyet fog küldeni — 
Verner és Kaufmann részére — úgy, Dö
mötör kivételével, mind kapott jegyet (alá
húzva) mert Gráczi is adván egyet, a ezé- 
dulákat három helyen kicseréltem. Régi 
tisztelője.*

— A mint a „Színpadi ban olvassuk, 
Csóka Sándor, aki télen át színházunk 
igazgatója lesz, újabban H e i s s i g  Irma,  
elsőrendű operette énekesnőt szerződtette a 
klagenfurti színháztól. A nevezett művésznő 
magyar származású. A karmester Ser l y  
Lajos  lesz.

— Követésre méltó tett. A pécsvárosi 
iskolaszék legközelebb tartott ülésében el
határozta, hogy a mozgósított tanítóknak 
egész fizetésüket teszi íolyóvá a mozgo 
sitás idejére, sőt a város a mozgósítás 
tartania alatt a mozgósított tanítók helyette
sítését is saját költségén fogja eszközölni. A 
nemes tett valóban nem szorul dicséretre, — 
és mi szívből óhajtjuk, hogy e szép példa 
követőkre találjon és megyénk többi helysé
gei is ilynemű határozatot hozzanak, ha a 
mozgósítás folytán az ottani tanferíiak egyi
ke is behivatik

— Újabb mozgósítás. Annyira benne 
vagyunk a békés (?) occupátióbau, hogy 
ki sem jövünk a mozgósításból. Újabban 
az 52-ik ezred póttartalékosait is be
hívták s azonfelül a 10-ik huszár ezred 
(Tolnai is mozgosittatott. Eddig már vagy 
7000 embert elvittek megyénkből, — nem 
számítva a G00 fuvarost — és mi kiván
csiak vagyunk, meddig fogják még e vér 
és vagyonáidozatot rajtunk követelni.

— A mozgósítottak szűkölködő család 
jaiknak segélyzését ismételve sürgeti a 
„F. Z.“; attól fél, hogy ez tigy felcdékeny- 
ségbe megy. Mi csak óhajtanók, hogy 
bár ez lehetséges lenne! — Nehogy azon 
bán a kevésbé segélyre szorult, de ott, hol 
potyáról van szó, annál tolakodóbb reny- 
heség, és a mindenüvé befurakodó igaz
ságtalan pártfogás elvonja a segélyt az 
igazán és önhibájukon kívül megszorultak 
szája elől, ezen segélyzés körül igen nagy 
óvatosság és körültekintésre, valamint a 
segélyzendők számának pontos ismeretére 
lesz szükség. — Mi ezeu segélyzést ugyan 
az állam szoros kötelességének ismerjük, 
de ba az ezen nyomort biiuösen előidézett 
kormány megfelejtkezik kötelességéről és 
azt a társadalomra hárítja úgy legalább 
adjunk a uemesszivü adakozóknak bizto
sítékot afelől, hogy adományaik nem fog
nak a dologtalanság, urhatuámság és fény
űzés előmozdítására forditatni.

— A hadsereg sebesültei részére aián-
dékoztak szerkesztőségünknél: Tállián Ká- 
rolynő 1500 gramm tépést és sebkötőket, 
— özvegy Jobszt Jánosnő 1100 gramm 
tépést és sebkötőket. Midőn nevezett ne
mes szivtt, a felebaráti szeretet gyakorlá
sában szép példával elöljáró úrnők erányá- 
bau a szenvedők nevében meleg köszöne- 
tünket nyilvánítjuk, egyúttal kijelentjük, 
hogy szerkesztőségünkbez beküldendő ha 
són adományokat nyilvánosan nyugtázzuk 
és rendeltetésűkhez díjtalan eljuttatás vé- 
gett a városi tanácsnak átadjuk._______

én mindig, hogy meghozza ez a busás ka
matokat . . . .

Egy alkalommal a/.u'áu az „öreg‘‘-et 
is ráveszik, hogy jöjjön el a táncziskolába, 
a hová csak „bajusz és szakáltalau" ifjan 
ezoknak szabad a bemenet, hogy lás-a az 
ő jövendőbeli „vöm urá"-t és addig is, 
mig c czimet hivatalosan használhatja, 
megveregethesse a „kedves öcsém uram" 
vállát. Hej! mikor éu fiatal voltam, éu 
sem adtam máskép, sok szép leány bora 
lőtt meg utáunam, szól az öreg. A liatal 
ember erre mosolyog egyet s azután el
mondja magában: Hát biz én se teszek 
különben.

Az öregnek megtetszett a nyalka le 
géuyke s a midőn hazaérnek, rögtön ösz- 
szeiil a „titkos" családi tanács s a két 
„bű pár" megvitatja a dolog velejét.

— Négy évi jog, — azután egy év 
múlva aljegyző. Elvira 13 éves múlt, 5 év 
múlva lesz 18 éves. Éppen legszebb kor, 
egymásé lehetnek. A további „avanchiro- 
zás" majd csak be lóg következni.

Hiú remény! El vakított szegény szü 
iők! azt gondolják, hogy ők intézik a vi
lágsorsát, holott tudhatnák, nem oly könnyű 
ma a liatal embernek állásra vergődni.

bokán vagyunk, s ennek folytán a cal- 
culus kissé módosul.

Négy évi jog, — legalább egy évig 
díjtalan joggyakomok, azután vagv bárom 
évig díjas joggyakornok s igy ' summa 
summámul, miután nagyou sokan örülnek, 
ba „tiszteletbeli- díjtalan aspiráus-iiclyet- 
tesjelöltségre is vergődhetnek — „minimo 
ealculo" 8 óv kell, mig valaki aljegyző- 
ségre is viheti csak, 8 év uiulva pedig a 
13 éves kis Elvira 21 éves lön és letűnt 
csillag lesz a szereplés egén. A jövendő
beli „vöm uram" pedig ellent nem állhatva 
aestheticai érzelmeinek, a fonnyadni kezdő

— Augusztus 29-én, a mohácsi vész
napján, távozott körünkből a 52-ik ezred 
mozgósított 4. és 5 ik zaszióalja. Az egy 
(az 5-ik) reggeli 8 órakor, a másik (a 
4-ik) délután l/*a órakor hagyták el várj. 
sunkat. Beláthatlan uéptömeg kisérte őket 
le az indúbázhoz; mindenkinek arczán a 
bánat ült. Némán követték kedveseiket a 
vonathoz, a néma csendet csak a hangos 
zokogás zavarta, — mintha csak temetésre 
haladt volna a tömeg. Az iudóházuál az- 
után körUllepték a szülők, testvérek, roko
nok s barátok a távozót, miudegyik akart 
még egy két szót szólni hozzá, mindegyik 
akarta még egyszer baráti jobb ját szorítani. 
Az anya ráborui gyermeke keblére, a fáj
dalom súlyát alig bírja visel li. A testvérek 
szintén könnyeznek; az őszbe borult apa 
pedig elfordul, hogy ue lássák a könnyeket, 
melyek önkénytcleniíl tódulnak a szemébe. 
Hogy is ne?! A család büszkeségét hur- 
czolják el vérpadra egy a nemzet által 
kárhoztatott politiea érdekében ; annyi ez
reket áldozott reá, öröme, vigasza, jövő
ben támasza, szóval mindene volt, és m ist 
a bizonytalan sors elé látja haladni. Ki 
tudja, visszatér-e még valaha? A kétségbe- 
eiés azt mondja rá: Soha! s ez a gondo
lat kinozza a keblet. Ez a fájdalmas kép
zelet vonja az ajkakra az átkot, mely 
ilyenkor határt nem ismer. Ha hallották 
volna, a kiket illetett az átok, bizouyára 
a ielkiismeret utolsó szikrája felébredvén 
benuök, halálsápadtság fogta volua el 
őket. Nem gyávaság, nem bazatiatlan- 
ság kifolyása a sirás, jajgatás, mely a 
kőkemény szivet is megindítja, — hanem 
az emberi érzület kifolyása, melyet azután 
a haza iránti szeretet, a lelkesedés nem bir 
ellensúlyozni, mert e lolitikáért kezdettől 
fogva nem csak nem lelkesült, hanem szi
ve mélyéből utálta — a magyar nem
zet. Mi más volna, ba a haza iránti önfel
áldozás nem ‘s eréuye lelkesítené katonáin
kat? Ilyenkor a katona a lelkesedés lá
tása alatt vígasztalul kezdi öveit — s a 
báuatos család csakhamar bcleuyugszik 
sorsába . . .  Mindenütt érzik a válás per- 
czéuek közeledtét. . .  Felhangzik ekkor a 
„Pécsi Dalárda* ajkáról a csata-dal, de 
oly szomorúan szól, iniutha csak halotti 
ének haugzanék lel s a köuuyek újra nigg
erednek. Végre másodikat csengetnek. — 
Még egy „Isten hozzád* „az ég vezérel
jen minélelőbb vissza*, azután bevonulnak a 
coupéba a katonák. A fiú még egyszer 
kezet csókol szüleinek, a férj még egyszer 
s tán utolszor lehel az ajkakra s öleli át 
a kis gyermeket. . .  még egy csengetés 
. . .  azután egy éles „fütty* s vonat meg
indul. A fiuk, habár erőltetve a dolgot, 
vígan vannak, kendőiket lobogtatják, „Él
jen a haza,* „Éljen a szabadság" stb. ki
áltások kó'ztvégre elvonulnak. Mielszéledüuk
— azon óhajnak adva kifejezést, bár az 
ég minél előbb vezérelné őket vissza kó- 
zibénk.

— Megyénk színe javát is mozgósítót- 
ták, a leguagyobb részt már elvitték, alig 
maradt néhány itthon. Ide igtatjuk a so
kak közül, a kiket hamarjában emlékünkbe 
idézhetünk: Ka u f ma n n  Nándor  tszéki 
biró, R i c m e r  Kázui ér  aljbiró, Luk ács 
A d o l f  jogtanár, D a e m p f  Sándor jog
tanár, Ól lé  1, Vi sy ,  Erősy,  Szuly,  
Blauhorn,  Horváth,  Ple iner,  Be a kő, 
P é t c r f a y ,  Gruber,  J ag i c s ,  Csethe,  
G a l l o s  stb. ügyvédek, Cs i go ,  Moldo- 
v á n y i ügyvédjelöltek, K a r a y tszéki al
jegyző, Spi t zer ,  Vi sy  P. tvszéki joggya
kornokok, K is  Emi l ,  Ha r t ma n n  J., 
J a m n i t z k y ,  S z e d r e s s v ,  S a á g b y ,  
Gruber E., E r ns t A s eb i nge r, Tó t h, 
Egry,  Czupi ,  Ch a l up k a ,  Kovács,  
Cs ö t ö n y i ,  N o s z l o p y  és még számta
lan joghallgató, azonkívül Mfil lér A., 
K é s z í t s  Sz i l árd,  4 J e s z e n s z k y ,  2 
Krasznay ,  2 Eger  s z e g y ,  2 Förster,  
S e b ü l b o f o k  stb.

— Minduntalan vonulnak keresztül pá
rosunkon katona vonatok, éjjel nappal ér
keznek a hadfiak vau nap hogy 10,000-re

virágról — uyiló virágra száll, a hol „ful
lánkja" édes virágporra talál. És mi mind
ezért nem kárhoztatjuk, nem Ítéljük el a 
fiatal embereket mert „szemesnek áll a vi
lág." Jól teszik. Ha maga a szülő nem törő
dik vele, — ha a nőnek nincs aunyi büszke
sége, hogy a gyerkőcz „Don Juán“-ok aljas 
terveinek kivitelére eszközöl ne szolgáljon,
— megérdemlik, ha a tátum utol érve őket, 
egy boldogabb jövőnek romjain kell ke
seregniük.

De hagyjuk ezt, — hisz a mindennapi
élet elég ecelatáns példával szolgál........
térjünk vissza tárgyunkhoz.

Végre a táncziskolának is vége van; 
könnyezve vál el egymástól, a fiatal sze
relmes pár. Válni, válni, — oh! válui az 
fáj. Titokban talán már meg is állapod
tak abban, ha ők egymásé nem lehetnek, 
miként fogják magukat kivégezni; vagy 
ha ezt nem teszik, hát az egyik akkor 
beáll apáczának, a másik pedig barátnak: 
mert hisz ők egymás] nélkül nem élhetnek 
mig ez azonbau bekövetkezik, megállapít
ják a „posta menetet," a mely szerint ér 
zclmeiket habár holt betűkkel, de mégis 
kifejezhetik s a „rendez-vous"-kat tudtul 
adhatják.............

Gyermek ész — gyerekes goudolat.
Nincs öröm — üröm nélkül. — ^a> 

de itt vau az édes mama, az majd csak 
gondoskodni fog arról, hogy a két gyet' 
wek ue epeszsze magát halálra és segítem 
fog a fiatalok bubánatján. Majd csak sze
rezz alkalmat a gyermeke boldogságát 
szivén (?) viselő anya, — hogy a két kis 
„galamb" olykor-olykor „turbékolhasson." 
Érről azonban majd ismét később fogónk 
szótan i.

P . . .  r.



is megy a keresztül utazottak száma. Pé 
esett rendesen kipihenik egy kissé magú 
kát. Ilyenkor neki esnek a rostauratiónak, 
de csakhamar boszankodva győződnek meg 
arról, hogy az ottani vendéglős valóságos 
zsarolást visz véghez rajtuk. Magunk győ
ződtünk meg róla, hogy egy zsemlyét 4 
kron egy fél liter lőrét 20 krou mért a 
„lelkiismeretes ‘ vendéglős. Váljon az ille
tők akik a felügyeletet és hatalmat gya
korolják e lelketlen ember felett nem von
hatnák-e felelősségre a koresmáros uramat 
a kinek a krétája nagyon is „dufllán" fog. 
Vagy ilyenkor szabad a vásár'?

.4 jelenlegi nagy nyári hőségben, 
hol barmaink a légyszurás által oly sokat 
szenvednek talán nem felesleges felemlíteni, 
miszerint a diófalevél főzete teljes oltalmat 
nyújt a legyek ellen. Ha friss diófa leve 
let elegendő mennyiségben tiszta vízbe te
szünk, s abban felforralva, a főzettel reg- 
gelenkint megmossuk a lovat vagy ökröt, 
egész napon át nem ül rá sem légy, sem 
dongó, mert kerüli a szagát: sőt még azt 
i> állítják, hogy az állat bőrére rakott 
tojás is elvész.

—- Egy névtelen valaki, ki műveltségét 
a kormányt snbventión hizlalt három kraj- 
e/.áros kapezabetyár lapból merité, azt 
hitte, hogy hős tettre emelkedett, midőn ama 
nekünk is ingyen a nyakunkra küldött, de 
általunk olvasatlanul a titkos kabinetbe re- 
legáit szenylapban pártunkat alávalóan 
gyanúsító czikkdarabot kivágva és oktondi 
szélenjegyzésekkel ellátva boríték alatt 
P’ stán beküldé. — 11a bennünket ezzel 
bosszantani akart, úgy ezélját nem érte el, 
mert nevettünk a tehetetlen dühnek és szán 
mk alávaló gyávaságát, mely magyar em- 
ierUl nem mer nyíltan síkra szállani. — 
Mindazonáltal ezt is az idők kedvező je- 
iéiiek tekintjük pártunk nemes és hazafias 
rzéljaira nézve, mert arra mutat, hogy a 
haza-árulók érzik már, mikép aranjuezi 
szép í?á napjaik megszámlálvák!

— Sebesültek az 52 ik ezredből. Az 
ddig megjelent kimutatás szerint az 52-ik

Fereuez Károly ezredből Aul György köz- 
vitéz könnyen, Uszosau Mikola, Zsugorin 
líyörgy, Szemueza Trifun, ői vezetők pedig 
súlyosan sebesültek meg.

- .4 mozgositiíshoz. .4 megyénk és 
fiaiból kiállított 52-ik gyalogezred három 
első zászlóaljához már utólag annyi pót- 
legéuységet küldött Boszniába, hogy most 
a 4 ik és 5 ik zászlóalj kiállításánál kevés 
volt már a tartalékosok szama, ezért 400 
ember a 69. számú gyalogezredből ide 
áttétetett, kik kedden indultak el Székes- 
fehérvárról. — Nem volt csatája Ausztriá
nak. még a bokkai lázadást sem véve ki, 
hol ezen ezrediink első sorban nem csatá
zott és súlyos veszteségeket nem ért volna. 
— A Dunán most naponkint 10—12,<300 
ember 70—80 gőzösön és uszályon szál- 
littatik a még ismeretlen csatatérre, a Du
nán szállitandók számát 150.000 re teszik. 
Városunkat érintő vasúti vonatok naponta 
több ezeret visznek és szept. 8-ig eltart 
ezen szállítás, mely 60,000 emberre megy, 
ágyuk és lovak az utolsó napokban lesz
nek a sziilitmányok tárgyai. — A temér 
dek éjjé1 nappali katonai vonatok miatt 
két helyi vonat Pécs Mohács között aug. 
29, 30 és 31-én nem közlekedik.

— Anyai szeretet. Megrendítő dráma 
nak volt színhelye napokban Budapesten 
egy főúti ház. Egy még fiatal s férjétől 
elvált nő la îk ott. Most férje meglátogatta, 
iiogy a törvény által neki Ítélt két gyer
meket elvegye az anyától. A törvényszék 
midőn e szigorú Ítéletet kimondta, nem 
vette tigyeleinbe, hogy a gyermekek határ
talanul ragaszkodnak anyjukhoz. Az anya 
könnyei, kérelmei és a gyermekek sirán
kozása ueui voltak hatással a keményszívű 
férfiúra. A férj erőszakkal fenyegetőzött. A 
kétségbeesett uő ekkor lábaihoz veti ma
gát és azon kérte, hogy legalább az egyik 
gyermeket hagyja meg nála. A jelenlévő 
törvényszéki szentély is annyira megindult 
e jeleneten, hogy maga is kérte a férjet, 
hogy engedjen a kérésuek. Mar ingadozni 
kezdett, midőn belépett kiről tudta, hogy 
a válás oka: csábítója. Egyszerre vége 
volt minden engedékenységnek. Egy gyors 
mozdulattal megragadta gyermekeit és le
vitte a lent várakozó kocsiba. A kocsi alig 
haladt még pár lépést, midőn kétségbeesett 
sikoly hallatszott. Az anya hangja volt, 
ki félig őrülten a ló alá vető magát, nyíl 
vár öngyilkossági szándékból. Szerencsére 
sikerült a nőt megmenteni s c szivszaggató 
jelenet annyira hatott a férjre, hogy a nőt 
is magával vitte lakására. S az anya v is 
szanyeri nemcsak gyermekeit de tel jét is. 
i — A  török hadifoglyok. Nagy feltűnést 
keltett, mint az „Agr. Ztg." Írja, az >n tö
rök zászlóalj megérkezése, mely Örkényt 
megadta magát katonáinknak. Körü'hellil 
ötezer, nagyrészt a gyöngéd nemhez tar
tozó ember várta a törököket a pályaud
varban, hogy tannja lehessen e ritkü jele
netnek. Évek óta nem keit annyi beiépti 
díj, mint ez alkalommal. Kevéssel öt óra 
előtt a vonat a közönség feszült várako
zása közt megérkezett. Egy másodosztályú 
s körülbelül húsz, katonai szállításra szol
gáló kocsi állt meg. Erre nagy tolako
dás, lótás-íutás és taszigálás támadt a vo
nat felé, mintha a mi katonáinkat hozta 
volna, s mintha már nem várhatnának to
vább a viszontlátás örvendetes perezére. 
Azok azonban, kik valami rendkívüli lát
ványt reméltek, nagyon csatlakoztak vára 
kozásukhan. Rongyosan és tépetten csupasz 
mellel és karokkal, napbaruitotta arezczal, 
levert tekintettel mutatták magukat a török 
foglyok a báruész közönségnek, melynek 
egy része nem valami barátságosan fo
gadta őket. Jó félóráig tartott, inig a 613 
fogoly kiszállítását és megolvasásai befe
jezték. A foglyokat ezutáu a 37. gyalog
ezred egy százada, mely az egész utón

kisérte őket, őrizet alatt a táborba vitte, 
hol rizszse! készített gulyás várakozott reá
juk rövid pihenés után újra a kocsikba he
lyezték őket és a vonat velük tovább ro
bog >it — V foglyok 22-én érkeztek Bécsbe. 
Az északi pályaudvaron roppant néptömeg 
gyit't össze az nap reggel, hogy a fél 7 
órakor érkező török foglyokat láthassa 
kiket a déli vasút matzleinsdorfi indbóhá- 
zától az összekötő vonattal továbbítottak 
az északi pályaudvarig. A mint a vonat 
megérkezett, a közönség áttörte a korlátú 
kát és a vágányokra rohant. Itt Abele báró 
altábornagy s több katonai élelmezési tiszt 
várt a foglyokra, úgy sziutén egy század 
gyalogság és egy kocsi kenyérrel. A vasúti 
kocsik ajtajai el voltak zárva és csak kes
keny nyílásokon hatolt be a levegő a fog
lyokhoz. - Egy tiszt parancsára minden 
kocsi elé két katona állott feltett szurony
nyal s most ajtót nyitottak. Erre rögtön 
nagy taszigálás és lökdösés támadt a kö
zönség közt; mindenki a kocsihoz akart 
közelitui, hogy a foglyokat közelről lát
hassa és Valiiban a török katonák meg
szemlélése nem volt érdektelen. Két kocsi
ban felkelők voltak, elvadult cgyéuek, kik
nek arczáröl leolvasható volt a durvaság 
és elvetemültség. A török katonák ellenben 
kedvező benyomást tettek daczára az átélt 
háború és úti fáradalmaknak. Egytőlegyig 
erőteljes, ujdonat uj egyenruhás alakok na
gyon komoly arczkifejezéssel és férfias ma
gatartással. — Egy részük állt, más részük 
keresztbevetett lábakkal ült szivarkát sziva 
és egykedvűen maga elé tekintve. —• Egy 
másodosztályú kocsiban 20 török tiszt ült. 
Kettőjüktől csak itt vették el a kardot. 
Minden fogoly (a tisztekkel együtt 613) 
egy kenyeret, egy darab sajtot és vizet 
kapott s midőn ez megtörtént, a vouat e1- 
indult, hogy a foglyokat, kiket egy század 
gyalogság őriz, Olmützbe vigye, bo! béllel) 
bezve maradnak. A török katonák mind
nyájan a rendes hadból valók, ezek közt 
vau az a redif-zászlóalj, mely Zepezéuél 
rakta le a fegyvert. Sokan közülük Biuja- 
lukánál fogattak el.

Tissot Viktor liózsa Sándornál. 
Mint már említettük, a hires franczia iró 
a napokban Kolozsvárt megtekintvén, innét 
gróf Eszterbázy Kálmán főispánnal Sza- 
mosujvána ment, hogy megtekintse az ál
lami (egyházat, melyhez engedélyt szerzett 
a kormánytól. A várparancsnokság kész
séggel mutatott meg mindent. Tissot meg
tekintette a Rózsa Sándor czclláját is. Maga 
nem beszélhetvén vele, tolmácsolták kérdé
seit. Rozsa Sándor, a testben és lélekben 
összetört betyár-király, nem örömest felel
hetett. Alig lehet már reá ismerni. Szóta- 
lan, mogorva ember lett, a kit untat a 
mások kíváncsisága. Arra a kérdésre, hogy 
emlékezik-e néha-néha a régi időkre s vi
selt dolgaira? az öreg Rózsa azt telelte: 
„Mi haszna emlékeznem, sírom itt van 
megásva !" Erre a jelenvoltak egyike azt 
kérdezte: „De ha most oda lenn a kapu
ban egy jó csikó várná, mégis csak meg 
tudná ülui mint régen ?“ „Nem hiszem. 
Oda vannak a lábaim!“ Tissot nagy ér
dekkel nézte az egykor oly hires vezért, 
s jegyzeteket csinált látogatásáról. Szainos- 
ujvárról Tissot úr visszatérve, Kendi Lénán 
tett látogatást, hol De Gerandu Attiilában 
ismerősére lelt. Betért Válaszúira is, meg
nézte a br. Báuffy érdekes műhelyét, hol 
faragványait s porczellán festéseit készíti. 
A legszebb darabokat Tissot úr persze 
nem láthatta, mert azok most künn van
nak Parisban. Innét Tissot úr Apahidán a 
vasútra ült, s M iros-Vásárhelyen keresztül 
Borszékre megy, hol 3—4 napot fog időzni, 
hogy jegyzeteit rendbe hozza.

— Furfangos gazember. Az angol hirá'i 
tudvalevőleg Ítéletüket rendesen egy kis 
erkölcsi prédikáczió kíséretében szokták 
hozni. A bíró uraknak ebben már vau 
ugyan gyakorlatuk, azonbau gyakran mégis 
lefőzetnek. Így történt ez egy nem rég tar
tott törvényszéki tárgyalás alkalmával is. 
Malacz lopásról volt szó. A bitó a vádlott
hoz fordul. „Mit csinált ön a Dicksouué 
asszonytól lopott uialaczczal?' Vádlót!: 
„Megettem.1' — Biró: „S nem liánja lel
ki ismerete? Mit fog öu mondani, ha majd 
Ítéletnapján Dieksonné aszszcnynyal az 
örökké való biró előtt fog állani és a jó 
isten számon kéri majd önt?" — Vádlott: 
„Bocsánat biró úr ! A malacz is ott lesz 
majd?-1 — Biró: „Bizonyára!" — Vádlott: 
„Nos, akkor majd azt mondom Dieksonné 
asszonynak: Látja itt van az ön inalacza; 
vegye vissza!“

— Tízezer forint egy emberért! A na
pokban egy gazdag sváb paraszt fiát be
hívták a katonasághoz. A legény apja — 
Írja a Bihar — elment a várbeli irodába 
s kijelentette, hogy ő tízezer forintott rá
szánt a Ha megszabadítására. — Ennyiért 
tog ő kapni embert, aki fia helyett hátára 
vegye az odiozus bornyut. Jött is az ajánlat 
csőstül. Húszán vállalkoztak tiz ezer forint
ért megtenni az utat nem Boszniába, ha
nem akár a pokol kapujáig is. De hogy 
is ne, mikor olyan csábitólag kacsintott a 
tiz darab ujdonat új, ropogós ezer forintos 
bankjegy. A parancsnokság azonban föl
világosította az öreg svábot, hogy a le
gényt nem menti meg a bakkancs-viselés- 
től a Darius kincse sem, helyettesitőt nem 
fogadnak el. A vén ember c nem remcny- 
lett visszautasítás folytán keserves knnyek 
között vett búcsút fiától, ki — mintha vesz
tőhelyre vitték volna — sűrű könyzápor 
között borult atyja keblére.

— Egy papirhajó Bishop nevű ame
rikai — írja a „Vasút és Közleg.* Que- 
bektől a mexikói öbölig (2506 angol mért- 
föld) egy sajtolt papírból készült hajón 
tette meg az utat, anélkül, hogy a hajó 
megsérült volna. A hajó 58 font, s az ut 
bebizonyította, hogy úgy gyorsasig, mint 
szintén a nedvesség és hullámok elleutál-

lási képesség tekintetében versenytárs nél
kül áll. A találmány egészen uj és a vé
letlen müve, melyet a „Távirda Közlöny* 
következőleg ir le: Egy Waters nevű fiatal 
ember New-Yorkban álarezos bálra hiva
talos s mert pénze nem volt álarezot venni, 
kölcsön kért egyet, s eunek mintájára 
maga csinált álarezot. A munka alatt ju
tott eszébe, hogy ép olyan könnyti hajót 
mintázni papírból mint emberi arezot. 
Hozzá fogott és a feladat sikerült. Atyja 
most a szabadalom tulajdonosa, s a papir- 
hajók egyetlen gyárosa a világou. A Bis
hop számára készült hajót „Mária Teré
ziádra keresztelték. Hossza 14 láb, s az 
evezők igen könnyű fából készültek.

— A  napokban bukovinai katonák utaz
tuk Budapesten keresztül. Gze movitzból jöt
tek. Sok nép követte őket s némelyek kér 
déseket is intéztek hozzájuk. „Hát hová 
valók!“ „Bizony mi mind bukovinaiak 
vagyunk." „Van köztük magyar is." „De 
vau ám," mondja rá egy hang a hátsó 
sorból. „Czángó magyarok vagyunk itt 
háramaczkán isztcuszegitsziek." „Hát azu
tán szívesen megy a csángó a csatába ?." 
„A czángó ezatáha való" I tizei nagy sely 
pesen a barna fiú „majd emberszégre ta
nítjuk mi azt a szemmire való boszuyá- 
kot.“ — A eorsó elé érve az ezred, bősé 
gcs kifli zápor ered a magasból az ezred 
feje tőle, keverve szivar jégesővel és 
zsömle darával. A csáugó legéuynek is 
jutott egy sós szarvas, melyet barapdálva 
felíobászkodik. „Hej isztenkóm mégisz csak 
jobb ennél a felcszégcn szülötte." „Ej! hát 
otthon kellett hagyni a menyecskét ?" 
„Vagy igen bizony! ('zupa feleszégesz 
ember ez az egész regiment, alig vagyon 
negyven legény ember." Végre azután be
szállnak a katonák a hajóba „Jézuszka 
segitsz" búcsúzik cl a csángó, ha az ő 
szakasza indul.

— Hitvány h nczcgcs. A „ Wehr-Zei- 
Inog* 70-ik számában következő a müveit 
embernek lelkét felháborító kifejezésekkel 
illeti a magyar honpolgárokat azon czik- 
kében, melyben az elő fogatok megtaga
dásáról ir: „ A törvény szentsége két szem
telen magyartól (Pest- és Somogyinegye 
alispánja) hallatlan módon lón megsértve. 
Legjobb lett volna — igy ir tovább — 
ezt a két latrot elbnrezolni és rövid utón 
velük clbánui. Abban a pillanatban, a 
melyben ezek a Don Quiehotteo-k, kik 
vicispánoknak neveztetnek, merészkednek 
a birodalom ügyeibe avatkozni és a he
lyett, iiogy néma megadással és alázattal 
engedelmeskednének a fokossal kezdenek 
hadonázni, — szent kötelességgé vált az 
ily szemtelen túlbecsülést teljes erővel és 
szigorral lesújtani.* „Ha a rabszolga (Már 
mint mi magyarok) szabadságát tisztesé- 
gesen viselni nem tudja, ha veszélyes kezd 
leuui, úgy kovácsoljunk neki uj bilincseket 
és pedig olyanokat, melyeket széttörni 
nem bir. (Persze, ha oly gézen gúzok vol- 
uáuk mint a „nyavalyás* iró). „Ily eset
ben meg is csak megkiváuja az ember, 
hogy egy uj Hayuau feltámadna, a ki a 
nyomorultakat véresre kínzással az enge
delmességhez visszaszorítaná.* — „Elvárja 
azután, hogy a magyar nemzet tiltakozni fog 
(Csak lesse.) a szemtelen eljárásért, és neui 
fogja helyeselni a hazaárulók tettét.* Önér
zetes ember nem olvashatta e sorokat a nél
kül, hogy a vérarczába ne szökeljen. Mi csak 
arra vagyunk kiváncsiak, váljon nem akasz
tanak-e a haszontalan fráter nyakába egy 
oly sajtópert, hogy elég legyen viselnie 
inig él. A fokost sem volna kár megérez- 
íetni ezen szemtelen ripőkke).

— Ilit ka társaság ökörszekéren. A 
német trónörökös és neje a múlt héten 
llomburgból Saalburgba tettek kirándulást 
egy bérkocsin, mely alkalommal a lovak 
megbokrosodván, eltörték a kocsit a nél
kül azonban, hogy a rajta ülők sérülést 
szenvedtek volna. A magas utazóknak 
gyalog kellett az utat folytatniuk. E köz
ben egy kirdorli paraszt jött két tehén 
által vont szekéren, hogy az erdőből fát 
szállítson haza. A trónörökösné megkérdé 
a kocsist, hogy folvenné-e; ez igeulőleg 
válaszolt: azt hitte, hogy a hölgy tréfál. 
A trónörökösné azomhan épen nem tréfált, 
hanem fölült a szekérre és a szénalilósen 
foglalt helyet. A trónörökös pedig a las
san haladó szekér mellett A paraszt el
akarta tenni pipáját, mire a trónörökös 
inegjegyzé neki, hogy csak dohányozzék 
tovább is, hiszen ő is dohányzik. A trón
örökös azon kérdésére, hogy folynak ügyei, 
a paraszt igy felelt: „Ej no, hát csak él
degélek, mint a féle paraszt ember, az adó 
sok, az idő rósz, s ha az embernek hozzá 
még négy gyermeke is van, akkor bizony 
alig tudja magát keresztülvágni.* -  „Vi 
gasztalja magát velem barátom, nekem 
nyolez gyermekem vau,* monda a trón
örökös. Saalburgba érkezve a paraszt, ki
nek sejtelme sem volt, hogy kivel van 
dolga, legnagyobb bámulatára 20 márkát 
kapott, az őt kísérő leányka pedig 10 
márkát borravalóul. A szekérrel egyidejű
leg csakhamar előhozott udvari fogat is 
megérkezett.

— Két adoma, Kant a hires bölcsész, 
egyszer Königsbergbe utazott, egy barát
jával találkozandó, s a szállandó lement 
a közös étkezőbe, „table d’hote* enni. Kant 
elé tettek egy tálat salátával. Egyszerre 
egy szemközt ülő idegen megragadja a 
törött bors-tartót, annak egész bőséges 
tartalmát a salátára döutvén, e szavakkal: 
„Ezt a salátát én jó borsosán szeretem.* 
Kant erre kivitte a burnót szelenczéjét, a 
tálba öuté a szipákoló anyagot, mondván : 
„No, én részemről burnótozva szeretem." 
— Egy amerikai törvényszék előtt történt, 
hogy egy előkelő hölgy nem akart tanús
kodni, a hozzá intézett kérdésre nem fö
leit, mentegetvén magát: „Mert a mit 
mondanom kellene nem hallgathatja meg

tisztességes ember.* — „Nos akkor,* mond 
az államügyész, „akkor súgja vallomását
az elnök úr Bilibe.* Tableau.

— A munka nem szégyen. Néhány év
előtt még rendkívüli módon alapítottuk a 
bankokat, pénzintézeteket. A hivatalnoko 
kát jó busásan fizelték, s legkényelmesebb, 
legjobb keresetraódnak látszott ez. Egy 
fiatal jogász, ki műveltsége, széles körű 
tudománya daczára nagyon szegényes kö
rülmények között élt, látva ez, állapotokat, 
maga is felcsapott hivatalnoknak. Főnökei 
szerették szorgalmáért, s becsülték ügyes 
ségét. Előre haladásának mi sem állott 
útjában. Nemsokára olyan szép fizetése 
volt, hogy elvehette azt, kit szeretett írná 
dott, — egy szegény láuykát, kinek szép 
lelkén, gyönyörű testén ki vili semmije sem 
volt, Eltek boldogul, vidáman. Egyszer 
beütött a „krach.* Fiatal házasunk bankja 
megbukott, ő kenyér nélkül maradt. De ő 
nem csüggedt. Keresett munkát s nem ta 
Iáit. Reggeltől estig szaladgált s mind 
hiába. Véletlenül egy vasgyár előtt haladt 
el. Megáll s irigykedve, vágyódva nézi a 
szorgalmas embercsoportot, mely vígan 
munkálva működik. Bemegy. Az igazga
tóhoz. fordul azon kéréssel: alkalmazza őr 
valami munkára; otthon neje, gyermeke 
van, aki éhezik s kenyeret kér. Az igaz 
gató következő szavakkal utasitá e l: -
Igazán szivemből sajnálom, hogy most nem 
alkalmazhatom, de most semmi állomás 
üresedésben nincs. Csak nem tehetem a 
szénlapátolók közé! — Oh, kérem, kérem.

szakitá félbe, küldjön a szénraktárha, 
hogy csak valamit is kereshessek. Az, igaz- 
gató felfogadta, s fizetett neki naponkint 
1 irtot. Dolgozott szorgalmasan, s társai 
durva íarag&tlau élczeléseivel tegedőzései- 
vei mit sem törődött De négy nap múlva, 
a szokatiau munkától kiszivárgott körme 
alól a vér, — de azért dolgozott tovább, 
szorgalmasan, türelemmel. Egyik uapon ép 
e helyzetben találta őt az igazgató, rész
véttel nézett a derék férfira, s véres ujjait 
1 itváu, monda; — De kedves barátom, az 
nem lehet. . . .  A megszólított remegve, 
hogy még ezt a keresetét is elveszti, köz
beszólt: — Oh nagyon jól megy hiszen 
nőmért, gyermekemért teszem. Az igazgató 
egészen meghatva e becsületes ember ma
gaviseleté által, titkárának nevezte ki. —
------ Ez a kis történet talán nincs olyan
érdekes, mint valami párbaj-esemény, az 
istálló-arisztokracziából, de mindenesetre 
többet ér tanulságban, erkölcsben.

— A falusi libácska. A h ! kedves kis- 
asszony — mondja a jegyző egy regényt 
olvasó hölgyecskéuek — a mint látom e 
regény nagyon érdekli; már magam is 
kiváncsi vagyok, hogy ki irta. — Mit 
gondol jegyző úr — válaszoló a kis leány 
— ugyan ki ima ily hosszú regényt, hisz 
nem látja, hogy ez csak nyomtatás.

— Az „országos köznevelési egyesület 
főgyinnasiuma, főreáliskolája és nevelőin
tézete igazgatóságának hirdetési rovatunk
ban foglalt fölhívására figyelmeztetjük az 
olvasó közönséget.

C sak  is  a  v a ló d i j ó  s z e r e k  el*
len  támadt verseny. A Guyot - fé le  kát- 
r á n y t o k o c s k á k ,  melyek oly kitűnő ha
tásnak, meghűlések, katbarusok, bronchitió 
és Uidősorvadás ellen, sok utánzásra talál
tak. Guyot ur csakis azon palaczkocskákért 
állhat jót, melyeknek czimjegyén névalá
írása báromszinü nyomásban van.

Kapható minden gyógyszertárban. Fő
raktára Németország és Ausztria részére: 
Eluain et Comp. mainai Frankfurtban.

— R ö v id  h ír e k . Szt, István nap
ját a fővárosban nagy ünnepélyességgel 
ülték meg. A körmenetet a hg. prímás ve
zette. — Szt. Pétervárott Mensenscoff tábor
nok orozva meggyilkoltatott. — Hatszáz- 
tizenhárom török foglyot hoztak a komá
romi várba. — Calcuttában a majmok egy 
falut megrohantak és elfoglalták. — Orosz 
mérnököket fogtak el Erdély határain — 
Száznyolczvanegy éve, hogy az osztrák 
csapatok Jenő bg. alatt Serajevoban vol
tak. — 7. Napóleon kalapját árverezték el 
nem régen a Drouot szállodában. — Az 
országgyűlési képviselők közül eddi;; Ba
ross Gábor, Pulszky Ágoston és Márkus 
István vaunak mozgósítva. — Egy előkelő 
személyiség Péterváron 50000 rubelt tétc- 
ményezett le. Az összeg azé lesz, aki Men- 
sensoll’ tábornok gyilkosait felfedezi. — 
A „Lajtha‘ és „Maros* monitorok az al- 
dunán czirkálnak.

M u l a t t a t ó .
Egy koldús odaáliit nagy rongyosan 

egy ház elé. Alássan kérne valamit. Szá
nalomból egy teljesen jó öltözéket akarnak 
neki adni. „Köszönöm alássan nem fogad
hatom el.* „Megbolondultál ?“ „Ne akar
janak kérem egészen tönkre tenni. Hiszen 
ha ilyen jó ruha lesz rajtam, akkor sen
kitől sem kapok többé egy krajezárt sem." 

*
Kéregető  as szony:  Az Isten is meg

áldja nagyságtokat azért a szép álomért 
mit én az éjjel álmodtam. Mert álmomban 
a nagyságos úr egy font kávét s a nagy 
ságos asszony egy font cznkrot adott ám 
nekem.

Ur: Jaj, jó asszony nem tudja, hogy 
az álom éppen ellenkezőt jelenti ?

Kéregető asszony: No, hisz, ha úgy 
van is — akkor hát a nagyságosasszony 
adja nekem a font kávét, a nagyságos 
urnák meg a cznkrot kell a'ni 

«
A beafsteak.  LordX. igen szerette a 

beafsteaket, s minthogy James Sampson- 
nál, lehetet legjobbat kapni — á lord ren
desen ott szokott reggelizni.

X- lord tehát fölül kocsijába, (gyalog 
soha sem jár) s hajtatott James Sampson 
vendéglőjébe.

Leszállva a kocsiról, belép az étterembe 
8 körűi hordozva tekintetét, egyátalán nem 
talált üres helyet, a hova letelepedhetett 
volna.

— Hanem hát nem azért angol és 
okos ember a lord, hogy ilyesmin zavarba 
jöjjön. „Pinczér" — szól nyugodtan — 
„vigyen ki egy adag beafsteaket a lo
vamnak !“

— Mi — mi — micsodát? Talán 
mást akar moudani sir?

-Jgen, igen, az én lovam beafsteakkal 
él. A pinczér siet a lord parancsát telje
síteni. A vendégek mohon ngrálnak föl s 
sietnek a pinczér utáu. Ily ritka látványt 
senki sem akart elhalasztani. — Egy ló, 
mely beafslcakot eszik.

Egy perez alatt kiürült az egész 
helyiség.

Lord X pedig a legnagyobb angol 
nyugalommal foglalja el szokot helyét, s 
a visszatérő pinezérnek, ki jelenti, hogy 
a ló nem akarja megenni a beafsteaket, hi
deg niosolylyaí mondja:

—- Nem-e ? No iáin milyen finnyás ! 
No hát akkor adja ide, majd meg eszem én.

I R O D A L O M . ________
=  Peöfi Sándor összes költeménye

inek mustrált legújabb kiadásából újra 
megjelent a 13—16 ik tüzet Mehner Vil
mos kiadónál (Budapest IV. Kalaputcza 
1. sz.) Ezen tűzetek kiállítása megfelel az 
előbb megjelentek diszeuek és csínjának 
és megszerzése minden oly magyar csa
ládnak ajánlatos, a melynél, míg Petőfi 
költeményei hiányoznak, miután aráuylag 
csekély áron egy tartalmas diszmüre lehet 
szert tenni. — A füzetek árát csak a vé
tel után kell leróvni. Ars egy füzetnek 
40 kr.

=  A „Fftlilmivelési Érdekeink- f. ó. 31.
számának tartalma: Földuiüvolvviuk értőkében. 
— Szailitható csirkeetető ketrecz — A csatorná
zási ügy Francziaorszigban. — A kosárfüz. — 
Útmutatás a must és bor savazására és szoszezé- 
•éré. — A gőzmozdonyok .is cséplőgépek felállítá
sá n  és kezelésére vonatkozó ut isitás ik. — Jelentés 
a marhavész állasáról. — Sport. — Különfélék. — 
Előfizetési ára egy évre <i irt, félévre 3 frt. A 
„Falusi Gazda”-val együtt egy évre 3 frt, félévre 
i  frt. Kiadják Légrády testvérek Budapesten.

A „Közigazgatást lapok” f. é. 34. 
számának tartalma: Adatok közigazgati6Í és fe
gyelmi praxisunkhoz. Dr. Ooncha. — Az egyenes
adók reformja Ausztriában. Dr. Mariska. — A 
szegényügy és szegényiigvi törvényhozás Magyar- 
országon. Dr. Fö3üs. — K ö z i g a z g a t á s i  s z e m l e  
A budapesti közvágó kid. — A hagyaték hivatal
ból leltározásáról. — A katolikus főpapi hagya
tékok körüli eljárás. — K ö z i g a z g a t á s i  d ö n t 
v é n y t á r .  Előfizetési ára egy evre 10 frt félévre 
5 frt. Kiadó hivatala Budapest Franklin társulat

=  „ A nép kert 'sze” előfizetését vettük, 
mint a községi faiskolák és az országos kertipar 
egyesület hivatalos. — a kertipar és bet'ásitás 
szakbeli közlönyének 1879-ik évi folyamara. Meg
jelenik ezen lap havonkint kétszer, minden hó ó-ik 
és 30-ik napján szükséges fametszvényekkel felvi
lágosítva. Közli ezen lap a kormány, a hatóságok 
és a faiskolák rendezésére kiküldött biztos ez ér
dekű rendeletéit, intézkedéseit; hoz gyakorlati, 
szakbeli czikkeket és Útmutatásokat, tekintettel 
mindig hazai viszonyainkra; minden e téren fel
merülő mozgalmakról, találmányokról és felfede
zésekről tájékozást nyújt; a felvetett szakbavágó 
bármely kérdésre az interpellátiők rovatábau fel
világosítást és útbaigazítást ad; üzleti közös tar- 
czája nyitva áll minden szakbeli beszerzések es 
eladások díjmentes hirdetésére; annaltétfra a kert
ipar termelvények minél jövedelmezőbb értékesí
tésére, illetőleg a legbiztosb beszerzésekre közben 
jár, és ekként a hazai kertipart: a közigazgatas 
a szak és az üzleti téren előmozdítja. A nép ker
tésze lap előfizetési ára egé9z évre 3 frt, tél évre 
1 frt 50 kr. Az 1879-ik ev folyamára f. év október 
1-ig beérkező ui előfizetők a lap folyó 1378-ik év 
október deczemberi negyedéves folyamit ingyen 
kapják. Az előfizetéses megrendelések hivatalból a 
faiskolákat rendező miniszteri biztoshoz R.-Palo- 
tára, különben kiadó Frotmner A. Üerrmann mag
kereskedés ezéghez Budapestre intéztein: kéretnek.

=  Hasznos mulattató,  íz olvasni szertó 
mindkét nembeli ifjúság és a nép számára. Szer
keszti és kiadja; Dolinay Gyu'a VI. évi folyam. 
15. Füzet. Megjeleli havonként kétszer. Előfizetési 
ara: egész évre 4 frt, fél évre 2 frt. negyed évre 
1 frt. Szerkesztőség és kiadó hivatal: Budapest, 
Sándor-utcza 21-ik sz. Tartalma: 1 A harang. 
Költemény Pap Kálmántól. 2. Az álfejedelem. 
Keleti rege Hautf Vilmos után szabadon: Tordai.
3. A nagy temetés. Költemény. Reviczky Gyulától.
4. Akik az egész földet beutazzik Kalandos elbe
szélés, irta: Könyves Tóth Kálmán. 5 Falusi élet. 
Költemény Városy Mihátytól. i>. A lalusiak Buda
pesten. Rajz, irta: Komjáthy Jenő. 7. Az angol 
költő sírja a Székely földön. K. N’agv Sándor. S. A 
kakuk. Költemény. Gellert után németből: Ara
nyosi. 9. A látbatlau világ. 10. Adomák. 11. Tör
ténelmi naptár. Közli: Ozanik Gyula: 12. Innen- 
onnan: Az izom ereje. — Kbinai névjegy. — Mi 
az igazság? — Az emberi tudomáuy. Borítékon) 
Vegyes közlemények. Továbbit rejtett szó, szóta
lányok. tréfás kérdések, tréfás számfeladvány, 
megfejtések, megfejtők nevei, szerkesztő mondani 
valók, hirdetés.

S k . x

m e n e t r e n d .
[Póstahajómenotek.]

L e f e l é :  F ö l f e l é :
Budapestről Mohácsig  ̂ Mohácsról Budapestig 

naponként (vasarnap ki- naponként [péntek kivé- 
vételévél] éjjeli 11 óra- telével fél 3 órakor 
kor. Eszékről Budapestig

Mohácsról Újvidékig naponkint [csütörtök ki
naponként [héttő kivé- ji votelévelj délután 5 óra
telével] reggeli 8 óra- ,í kor. 
kor. I! Újvidékről Budapestig

Mohácsról Orsovaig naponként [csütörtkiv.| 
szerdán és szombaton ■■! d. e. 11 orakor. 
reggeli 8 órakor. Zimonytól Budapestig

Eszékről Újvidékig naponként [esütört. kiv.]
es Zimonyig naponként reggeli 6 Orakor.
[hétfő kivételével] reg- Orsovatól Budapestre
geli 8 órakor. || esütört es vasárnap regg
A póstahajók az alföldi és a mohács-péesi 

vasúttal csatlakozásban állanak.
[Személyszállító menetek]

Budapestről Mohácsig Mohácsról Budapestig
naponként déli 12 óra- naponként délután 1*, 
kor. i órakor.

JÍAGT PEREXCZ 
laptulajdonos.

HAKSCl t  EMI L KIS J Ó Z S E F  
felelő* szerkesztő. Sssrkseztő tá n .



Z E X i x c L e t é s e i ^ .

Lakhely-vál
tozás.

Med. & Chir.

Dr. 7
lakik: K irá ly -u tc z a , 
Reinfeld-féle^liázban.
Rendel:’ 11— 12; ‘/t2— 3 óráig.

Leány-növe dei 
jelentés.

AlaJirt tisztelettel tudatja a t. ez. szü
lőkkel és gyámokkal: lmgy leáuynövel- 
déjében a rendes tanfolyam jövő

október hó 2-ik napján
fog kezdődni mindazon tanmód és esz
közöknek lelkiismeretes felhasználásával, 
melyek egy az élet különféle viszonyai
hoz illő magasabb női műveltséget elő- 
idézui képesek.

A beiratások aug. 31-én és sept. 
1 én történnek.

Nrliaiirrk Karolina,
nőmé eldei tulajdonosnő.

Czletmegn vitás.
Kzuuiitl bátorkodom t. ez. küzíiuség 

luHunjáéira juttatni, bog}* a S4i*-téreu
„ T le it t in g e r  í ív i i in ' '

ezég alatt egy k ö n y v U o tö -ü z le te t
nyitottam, és ajánlom alázatos szolgálatai
mat régi valamint uj könyvek lekötésére, 
továbbá mindenféle diszmnnkák s általá
ban minden e szakhoz tartozó munkákra. 
— Alkalmam volt nagy városokban, u. m. 
Berlinben, Parisban stb. képességet sze
rezni, és törekedni fogok rendes és olcsó 
szolgálatom által a t. ez. közönség teljes 
bizalmát magamnak megszerezni, miért i-s 
számos megbízást kérek.

Pécsett. 1878. szeptember hóban.
Mély tisztelettel 

H e i t t i n g e r  U y u la  
397 i l  -1 könyvkötő

A pécsi |>ón/.iigyigazgatós:tg 
hivatalos épületében 1154 tt 20 
krralelőiranyzott legnagyobb rész
ben kőműves munkák megtétele 
iránt 1878. a ep te in b . h ó  í»-hh 
Írásbeli ajánlatok alapján

árlcitcsi tárgyalástf V. i
tartatik. — A feltételek az i<raz- 
gatóság 1-sö ugvosztáIvóban be- 
tekinthetők. ;iaö d -  i j

P í f í t i  v a d i t s / t á r s a i i i g  f. b.
24 én tartott közgyűlésén — mivel 
a kötelezett 3 év lejárt — a társu
lat feloszlott. Záiszámadást pénztár
unk elkészítvén, maradt ű fr. l3 kr 
o. é. készpénzben 5.F> írt o. é. pe
dig tartozásban, mire nézve liatá- 
roztatott, hogy ezen összeg Pécs 
«z. kir. város tekintetes i>b ánnea- 
terének oly ezélból adassák át; 
hogy azt a mozgósítás köveik/.; ben 
támasz nélkül maradt szegény csa
ládok segélyezésére fordítani szíves
kednék. A fent nevezett összeg át 
is adatott, miről a t. ez. Ug mák 
ezennel értesittetnek.

Pces 1878 aut*u«z 26-án.
391. (=1- 1;

1 ii/el«l« 6  eladás.
Hiánytalan 4 köbméter (1 méteröl) ép és szraz bükk-, 

gyertyán- vagy cserfa (hasábfa) házhoz szálhtva^
1 2  ifoirizn-t 50 3̂ X3-jczá-xéaí't- 

Nagyobb megrendeléseknél arány lagos ár leszállítás. 
Megrendelések elfogadtatnak: Pécsett váltóüzletemben, és 

a faraktárirodában Malom-ntcza 2, sz. Riegel-féle ház. 
w  S CHWARZ VILMOS.

„országos köznevelési 
e g y e s ü le t 41

b u d a p e s t i  n y i l v á n o s

főgymnasziuma-, főreliskolája- és 

nevelő-intézetében
a jövő tanév szeptember hó 7-én vesz i kezdetét, m elyre  a b> íratások a u g u sz tu s  hó 2 7 -  

étöl szeptember 6 -ig  déleiéit és d é lu tá n i ó rákban  tö r tén tü k .

Ez intézet czélja az, hogy a jómódú családok gyermekeire nézve lehetővé váljék 
a házi nevelést egyesíteni a nyilvános oktatással s az ifjúságot alapos képzés által 
keresztülvezetni a középtanodák nyolez osztályán s lelkiismeretesen előkészíteni a ma
gasabb tudományok megszerzésére, melyeket a legfőbb tanintézet, az. egyetem nyújt.

Az intéiet újonnan szervezett tanári kara országosan ismert jeles tanféríiakbói 
áll, kiknek nevei megjelölik a nevelési irányt, s biztosítékot nyújtanak az, intézetben 
uralkodó szellemről. Tanügyi igazgató: dr. K á r o l y  György Hugó; tanárok: B á r á 
ny o v s z k y Ignácz, dr. ChervenFlóris,  dr. Corzán-Avcndáno Gábor, Harrach  
József, K ö p e s d y  Sándor, Kri sz  Ferencz, Nó v y  László, N o v a k  Lajos, dr. Sz.i- 
nve József stb.

Taneszközeinkhez tartoznak a gazdagon berendezett természettudományi és tér 
mészetrajzi gyűjtemények, valamint a kiváló ügyelőmmel összeállított könyvtár, mely 
magában foglalja az ifjak szellemi erejét meg nem haladó minden jelesebb termékét 
a nemzeti és világirodalomnak.

Súlyt fektetünk arra, hogy az, intézet növendékei a német, franczia, angol és 
olasz nyelvekben is alapos oktatást nyerhessenek, s e nyelvnek bármelyikét elsa
játíthassák.

A tornászat, tánez, zene, vívás, úszás és lovag üllőn mesterek által tauittaíik.
Az intézet növendékei lehetnek: 1. b e n n la k ó k ,  kiket a t. szülök vagy gyá

mok egész ellátásra adu k az intézetbe; 2. l e ! k o s z t o l o k ,  kik, hogy otthon nél
külözhessék a házi nevelőt, egész nap az. intézetben maradnak a rendes felügyelet 
alatt, s ebéddel és uzsonnával is elláttatnak; 3. b e já r ó k , kik a rendes tanórákon 
az. oktatásban részesülnek.

Megjegyezzük, hogy az előkészítő osztályba kisebb növendékek is fölvétetnek, kik 
előképzést nyernek a gymuasiumi vagy reáliskolai osztályokba való fölvételre.

Gondoskodtunk, hogy az intézet újonnan berendezett helyisége (v á c z i-k ö r n t  5 4 . 
**., I. e m e le t )  a testi és szellemi nevelés minden igényének megfelelő legyen ; tá
gas. diszes tantermek, nappali és hálószobák a szükséges kényelem eszközeivel teljesen 
el vaunak látva, s az. intézetnek saját rendelő orvosa van.

Ama bizalom, melylyel a t. szülők és gyámok intézetünket rövid három-évi feu- 
állása alatt megtisztelték, emeli önérzetünket s arra ösztönöz., hogy a nevelés és ok
tatásügy emelésén kétszeresen fáradozzunk, s midőn ezt uyü .m valljuk, ajánljuk a t. 
szülök és gyámok becses ügyeimébe intézetünket.

Teljes programmal egyszerű levélbeli megkeresésre az intézet igazgatója szolgál, 
kivel a szünnapok alatt előlegesen értekezhetni az intézeti helyiség im , és p élig aug. 
4-ig az eddigi helyiségben (a nemzeti színház pilótájában), aug.iszttw 4 -rőt pedig az, 
uj h e ly iség b en  (v ú c z i-k ö r u l 6 1 . sz ., I. e m e le t ) .

178 (4—4)
László Mihály,

az. ,,Országos köznevelési egyesület'1 nyilvános 
közép-iskolájának ésuevelőintézetének igazgatója

38í>. |2—2j
Tiisch  Gyula

azelőtt

BALITZKY
F é r f i - d i v a t á r u  é s  f e h é r í t e n i  ü - ü z l e t

Budapest, váczi iitcza 20. sz.
Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy a  h írn év én  B n litz k y -  

fé le  ü z le t i  h e ly isé g é b e n  — v á cz i u tcza  *-íO-ik szám  a la t t

fcíi-(livatáru és fehérnemű-üzletet
nyitottam.

Ezen általánosan kedvelt iizlotbeu töltött 18 évi működésem alatt, 10
miut a Bá

lim volt
_ „ . - — gismerkedni,

másrészt a legkitűnőbb gyárakkal é3 üzletekkel összeköttetésbe lépni.
Változott ezégezési formák közt úgy in, de az ezen  ü z le tb e n  in e e -  

Msokott M 'igora e lv e k  leu ta rtA sa  m e lle tt , ú ] ü z le te in  m i n 
d en  te k in te tb e n  m é ltó  fo ly ta tá s a  le e u d  h o n u n k  le g e lső  
fé r f id iv a t -ü z le té n e k .

Párisi, londoni és más nevezetes küihelyekre való rendes évi ellátogatá- 
som, s így az összes mérvadó piaczok folytonos szemmeltartása, valamint a 
nevezett helyeken létező le g e lő k e lő b b  g y á r a k k a l é s  ü z le te k k e l  
v a ló  e g y e n e s  ö s s z e k ö t te té s e im  fo ly tá n  azon kellemes helyzetben 
leendő*, hogy első kézből, m in d ig  é s  m in d en b ő l, a le g u ja b b a t ,  
leg szeb b et , s  a  m i fő  a leg g y o rsa b b a n  n y ú jth a to m  n a g y ra -  
b e cs iilt  v e v ő im n e k .

Üzletemnek minél nagyobb terjedelmet óhajtván adni, a  le h e tő  lé g -  
ju tá n y o sa b b  á r a k  le sz n e k  szab va .

.Számos megbízásért esedezve, maradok mély tisztelettel

T itw ch  O y n l a .

Hirdi határban kitűnő
karban levő

i ie g y m i  mmm
haszonbérbe kiadó, vagy pedig 
kedvező feltételek mellett szabad 

kézből eladó.
Értekezhetni — e lap kiadóhiva

talában. 392. (3 — 1)

kályliakészitő Szent-Lőrinczen, 
ajálja igen csinos és a legújabb 
szerkezetű s v é d - ,  p o a z ta i i ie n t-  
6h k u l i l I s - k á ly l i A i t  a legjutá 
nyosabb áron. Javít, sároz és újra 
rak régi. már álló kályhákat igen 
olcsó áron. 393. (1 — 1)

Hirdetmény.
Alulirt Igazgatóság részéről 

közhírré tétetik, hogy az intézet 
tulajdonát képező, a főtéren fekvő

Czindery-féle házban
levő összes lakhelyiségek rész
letenként,

t. é . o k tó b e r  h ó  1-töl

fogva bérletbe adatnak. —  A 
közelebbi feltételek, igazgatósági 
elnök urnái megtudhatók.

Pécsett, 1878. május 1-én 
tartott igazgatóság ülésből.

A p é c s i ta k a r é k p é n z tá r  
108(0 - 17)  igazgatósága.

Nélkülözhetlen minden háztartásnál.

e.lNGER',ö

Elahb

A világ  legnagyobb varórgép* 
g y á r a

ajánlja « fellilmlf hatatlanak ismert eredeti Singer- 
féle uj családi varrógépeket ára 50, 70. 76 írt.

Mindén készlettel ttizdelés, fodoritás, vat- 
tázás, behajtás, sujtás felvarrás, keskeny és szé- 
lcsszegés, zsinór bevarrás. széles ajourvarrás és 
zsinór szegélyezésre sat.; mely egyszerit szer
kezete miatt minden egyébb rendszerű fölött 
előnnyel bir, továbbá különlegességeket, szabók 
czipészt k, nyergesek, könyvkötők, gomblyuk- 
kivarások st! . számára.

306 (0 -1 2 )
kis összeg letétele mellett részletfizetésre vidékre is.

P é c s e t t  OI I KTKO K. -ní í l .

Ny'.íratott T ú i  Miüálynál Pécseit 1878.

4024. szám. 
k. U. ls7s

A pécsi királyi Ugyészég részéről köz
hírré tétetik, hogy a pécsi kir. törvény- 
széki börtönben, valamint a mohácsi, pécs- 
váradi, siklósi, szt.-lőrinczi, dárdai és sásdi 
járásbirósági fogházakban letartóztatott 
rabok 1879. évi élelmezése együttesen ár 
lejtés utján bérbe adatik, mely árlejtés f. é. 
szeptember hó 30 áu délelőtti 10 órakor 
a pécsi kir. ügyészség helyiségeiben fog 
megtartatni. — Ezen határ napig egyúttal 
zárt ajánlatok is elfogadtatnak, melyekben 
azonban a rendes és böjti adagok, vala
mint a betegek számára kiszolgáltatandó 
étadagok felajánlott ára kii'öu-kiilön, nem 
csak számmal, de hetükkel is kiírandó, 
s ehhez a szóbeli árlejtés alkalmával szio 
lén leteendő 1000 forintnyi bánatpénz csa
tolandó, mely készpénzből, vagy tőzsdei 
árfolyam szerint számitandé államkötvé
nyekből áll.

Az ily zárt ajánlatokhoz, a mennyiben 
az ajánlat tevő ismeretlen volna, erkölcsi 
magaviseletét igazoló bai ósá gi bizonyítva ny 
is hozzá csatolandó.

Az árlejtés részletesebb teltétel 'i a 
kir. ügyészség helyiségeiben megtekinti! - 
tők; egyelőre azonban a vállalkozni szán
dékozóknak tudtál adatik, hogy:

1) Az élelmezendők száma a törvény- 
széki börtönben 160—220 személy, a já
rásokban időnként 3—9 személy.

2) A vállalkozó az élelmi szíreket, a 
már megállapított és a kir. ügyészségnél 
megtekinthető étlapok szerint tartozik ki
szolgálni.

3) A vállalkozónak fa uem adatik, 
de konyha, meglevő edények s két rab a 
főzéshez rendelkezésére bóesátlatik.

4) A bánatpénz a szerződés id je alatt 
biztosítékul visszatartatik.

5) Az élelmezési számla havonként 
utólagosan, a számvevőség helyesbiiésének 
lentartásával fog kifizettetni, — a meny
nyiben a vállalkozó a szerződés pon jait 
megszegné, a királyi ügyésznek joga lemül 
a szerződést azonnal megszüntetni, a vál
lalkozó köteles lévén a biztosíték elvesz
tése mellett, az államnak minden okozott 
kárt megtéríteni.

6) Az ajánlat a vállalkozóra kötelező, 
ellenben az államra nézve az igazságügyi 
minisztérium jóváhagyása feni adatik.

Kelt Pécsett, 1878. évi augusztus hó
19-én.

ZNolnay G y ö rg y ,
_______ kir. alügyész.

Eladó rét.
A nagy és kis Balokány alatt

1 hold rőt
örök áron eladó. Értekezhetni a tu
lajdonossal felsö-Balokány-utcza 10. 
szánni házban. 394. (3—1)

Idényi czikkek. i7.—, allövet és női fecskendők 
fit 1.80, 2. . 2.40. 3.50, doboz-

ilvfói nagyban é* egyenkénti han .szivattyús Clisoir frt 3.50.
szilárd készülékek,\ • * - - >k.t«>| sokszor rendelt 
otthon olcsón és folyton1 
frissen készíthető kolle 

Jíífo mos üdítő szódavíznek 
frt 7, 8, 9, lo. 12, 14 

Li tér '/*, 1, l1/*, 1V«. *, 3, legjobb szóda és borkő 2'J« font 
frt 2. , 10, 20, SO kr. Japani 

összehajtható legyező.
&'• kr. angolkeitne nyári kalap.
11 ;i I á - •/. kell e |t ««U utas j tas- 
W á s  8al, Rambus halász- 

iáit kilm/.h. frt J.40,
/ - korékkel frt 7—14,«i >r..g. -/.köz m **,. krig. esaló- 
kah v rk. tuozat SO kr., hálok,

Iv-rgok. ala;>horogzsinor. 
f  ' — ' *«l»srp|» utasítással, ön- 
miik dö frt 9, 12. 14, 19. hajtó
val frt 9.50, 14.59. 21, amerikai 
habverő frt 1.50, légymentn- 
•« dronv borit. 4o. r»o, on, 80 kr.
>égvi, góüv< g fehér, kék 30, 
lo kr. Csapos üveg-dugó 75 kr., 

j" "-1'1 horiivegdugó 00 kr.,
» 1 i.Ig<nnhos dugasz 20 kr., 
k- !| s/.élgyertyatartó i frt.,
-zenvasaló t frt. Láng-féle ta
karék i gvorsfozö frt 2.50, 2.75,, 
a. , dugóemelő erősen duga-; szolt üvegekhez frt |. , 1.30. növénygvújtó s/eiencze ft 1.20 1.90, 2.15. 1.50, I. gumilabdák, kiviíá-
Fiiggö ág> táskában gyér- oltási lámpások és baliónok 

lin knek frt 2.75, keríi ünnepélyeknél fO, 30, 40, 
megnötnek sza- 90 kr.
hadban frt 4.50, R**h»klméfü ifkéM M * 

. - «*.50, léezczel frt tr  ̂5.T5, }******. ) 14.50. \ \» ib r< l  tttl bo*
l'érogirtO pnr - naétfavó * ^MB^nd.kézitaaka,*ük, .. porok 30, 50. 75 kr. a! _ i":5Jv;ilba függésit 
amerikai ö:iniitk*>dö ‘'gérfogó *̂ ®hetö téska, *o*

kr., tyiikszrmréspolv 30kr. 5"1 m kr., czélszero
tyúkszemkarik. tuez. 24, éo kr b, r' otiszekrény.poh 4‘
stelireber tanár teljes torna-  ̂ bőrtokban l frt stb.
'71 \ F—r ~ r r  közei isko-0^ 1 lapos

O41 J'»v:|I frt 14.50, “ frt 1.—, úti kő '
M l fornagolvók : ' ’» óO, uj kenyel-YV  J *134 kilo :io kr.. dn et szoba-vízzuhanv

-'w 4 eves torna-*. 91.50. idoniutatóhá* két
eszköz Iskoláknak. *' ólakkal 2.- , kapuci-

líl HM! n|iodcnn«mő ezikk nus 40 kr .cozmopolit■' sz* niélyes oltalomra, csatornás vadá.-zyipa frt 1-—• 
h'7i használatra, beteg ápo- 1.30.
lásra. f«*l->lt«>k é- köpenyek Jk r t l  Ddái tuzvéw-
tsukloval frt 7.50, 9.-. lö.—, uél is minden kádban hasi- 
(5.—, 17. , legpárns Ui : «» nalhstó frt 10, 14, lf» _

ágylietetok gyermek és beteg, 
ágyasnak frt —.70, 1.55, 2.70- 

uszóövek frt 5.40, 8.—
* .1 figyelmébe! Tápláló

\ii\j|k R gyermekajkak. nyomása által működ
nek 1 2o. Ösmert angol fog- 
gyöngy fogzó gyermeknek 3.— 
gyermekkocsi födéllel ft. 12.50, 
|jOYft£lo ny. rgek angol 

disznóbőr frt 15—35, 
kettős kantár ft 4.80 
10 írtig, kengyelszij 

y ^ fílTA frt 2.50 3.50. ter
helő frt 2.10, 3.80, 

izzasztó frt 3 5. kengvelvas 
frt i.oo, 3.50, zabla frt 1.80, 
3.75, lóvesszö Kinoceroz 70 kr.

frt 1.20, 7.—
Behívott biztonsági revolver 

Aj -j? 25tölténynvel 3-as 
® nagyság frt 5, 7, 

9, vésett 7, 9. 11, 
rőv. középen gyű

lő Buldog revolver frt 13,15,17. 
Ligm io Nandum |« lf á  

frt 1.40—4, kugliló' 
(S^rmS háb frt 2.25, 2 50,I angol OroqueÜátéb

1 frt 18, karikáját^1' ' botokkal tocz. ftl-OO.

M cg reu d c lh f tö

IZertéSü T é d c r j í l Budopeet,
a*mt a %




