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E lő fiz e t é s i dlij:
Postán vagy Pécsett házhoz
küldve: egész évre 5 ft., !i 1évre2 frt. öü kr., negyed évre
1 ft. 25 kr. egyes szánj 10 kr.
Megjelenik niiíiden szombaton. Egyes számok kaphatók
VVeidinger N. könyv kfrés k.
(Széchényi tér).
K z erk esz tű i ir o d a :
Ft-rencziek utczája 22.sz.I emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

H ir d e té s e k á ra :
Egy öt-hasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért 8krt
többszöri megjelenésnél árleengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyílt tér 1 petit
sora 10 kr. A hirdetési dij
előre fizetendő.
lap szei cm részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendő*. Előfizethetni helyben:
ü !. U|' ° ‘livatalban' loauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böbm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
~ * ' HLSv cu’
^C8zt* K:iroly úr könyvkötő üzletében. Király utca (nemzeti casiuó épület), valamiut a vidéken minden postahivatalnál.

Mit is nyertünk a ki
egyezésekkel?
Xem kell ismételnünk miért és
menynyire szeppent meg a bécsi
kamarilla 1859. évben a szolferinoi
csata után, tudva és elismerve vau
ez általánosan, de kevésbé általános
annak felismerése, minő szívósan ra
gaszkodik az uralmához s hogy egy
Szolferino és Szadova korántsem ele
gendő arra, hogy a népekre kárhozatos játékát feladja.
Csak annyit hátrál, csak annyi
engedményeket ád a nép akaratának,
hogy az ejtett csorbákat valahogyan
kiköszörülhesse, egyébként pedig
meg marad ugyanaz mindig. — Sentper idem !
Egyetlen egyszer 1848 márcziu
sán vesztette fejét, akkor oly en
gedményt tett. hogy nagyhamar eg
is bánta. — Xo de kisegítette az
orosz ezár kegyelme és azóta ismét
liarmiucz évig intézi Ausztria és a
hozzá lánczolt Magyarország sorsát
titkos, nem látható, — nem felelős
kormányként.
Azt súgják az 1867-ki kiegye
zés hívei: áldoztunk sokat, többet,
mint elbírunk, vállaltunk terhekben,
megteszünk mindent, a mit királyunk
óhajt, habár látjuk, hogy kárunkra
van, csak hogy bizalmát megnyer
jiik. mert ezen bizalom által megtör
jük a kamarilla sza'vait, elenyésztetjük elhatározó befolyását az állam
iig} ek intézésében, nem ostrommal,
nem lassú kiéheztetéssel, hanem meg
adással, a megadás és hűség potenczirozásával vesszük be a várat!
Későn jártok!
A kamarilla még nem oly vak,
hogy a fegyvert lerakott ostromló
seregre bízza a vár őrizetét, ti csak
viie pecus vagytok előtte, elég al
kalmas arra, hogy Boszniában fel
nyársaljanak, de nem vagytok arra
valók, hogy a „monarchia" sorsát
intézzétek.
Semmiben sem engedett a kama
rilla, a mit a magyar nép óhajtott,
sőt éppen annak ellenkezőjét vitte
dűlőre, de megtett mindent, hogy a
magyart gyengítse, pusztítsa, hogy
vesszen ki a faja, mint a vad indi
áuoké Amerikában!
Es mindezen törekvésben magyar
honi szülelésü embereknek (mert ma
gyarnak nem nevezhetjük őket,) kell
tényezőknek a világ előtt szerepelni,
jutalmul majd felvétetnek ők is a
katiisrilla szövetségébe.

T Í R C I A .
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M últ és felen.
- J e g e le k a ragyogói múltba pillantani —
Ö W C H a felém szállnának fényló sugarai.
Megvakulnék tálán:
Annyira megszoktam már a sötétséget,
yr Mely, miként halotti lepel fog be téged.
Édes magyar hazám I
Ha végig szállana bágyadt pillantásom
Életed gyökerén : a dicső hajdanon,
Századok nagy során;
I-ajosnak. Mátyásnak ha latnam nagyságát:
Elvenné meggyöngült szemeim világát
A fényes látomány.
Oh! más volt a magyar, amidőn hatalma,
Nagy hatalma előtt félvilág meghajla.
Eélvilág reszketett!
Midőn áldozat oltára volt a haza,
Melyre a hon minden hű tia aldoza:
Vagyont és életet . . .
Most a magyar másnak uszályát hordozza.
Idegennek lesi — térdre bocsatkozva
Kegyelmes mosolyát.
Ontiai Bújtak porba a nemzetet,
Kit semmi zivatar el nem söpörhetett
Annyi századon át!
Olyan vagy szép hazam, te hús Magyarország !
Mint az utas, kinek kincseit elorzak
Förtelmes zsivanyok . . . .
S mig azok tanyáján vad tivornya rivall,
A szegény kárvallott sebzett tagjaival
Nem inehet utánok ! . . .

Kulcsár József

Azonban nagyszerű az eredmény,
a mit a küzösügy es alkuszok elér
e k , a magyar hadsereg — ohó csak
hadcsapatokbaui bizalom oly nagy,
hogy granicsár tisztek vezénylete
alatt ők állanak mindenütt az első
csatarendben, lám még a magy'ar
honvéd seregben is jobban bízik a
kormány, mert ezt is mozgósítja,
pedig annyi cserepár ezred békén
pihen a kaszárnyában és tűzhelyé
nél otthon!
Mi ugyan elég hálátlanok vagyunk
e nagy' bizalomnak nem nagyon
örülni, és azt másra magyarázni, no
de nem tehetünk arról, hogy' kuruc/,
természetünknél fogva nem gondol
kozhatunk máskép.
Az ugyan különös, ha a kiegye
zéseknél általunk hozott áldozatok
sorára jövünk, azok elősoroiásában
kifáradunk, a tiz évi országgyűlé
seken alkotott áldástalan törvények
végnélküli lapjain találunk áldozatot
megauuy'it, de ha a nemzet nyere
ményeit kiböngészszük, akkor Mephisto gúnyos pofával áll elő és azt
mondja:
Nyertetek megháromszorozott
adót és bosnyák háborút!
- B ro d -se r a je v ó i v a sú t é p í
tése terveztetik a hadügyminisztériumban,
előbb egy reudes országút építését vették
czélba, azonban a vasúti terv kedvére el
tértek attól. — A Indákhoz kellő vasaikat
részekre nézve már meg is kötötték a szer
ződéseket több vasgyárossal, az építés:
pedig rögtönözni óhajtanák. Csakhogy
Ausztria éppen ellentéte Amerikának és esak
csigamódon halad. — Hírlik egyúttal, hogy
a sziszek-novi-i vonalt is sietve akarjak
kiépíteni, a magyar kormány már feladta
volna ellenkezését és igy a keleti keres
kedelem folyama liazank elkerülésével,
habár hosszabb utón, mint Szerbián at
Bécsnek tereltetnék. — A déli vasutitársa
ságuak igen előnyös ajánlatok tétettek,
hogy építse ki e vonalat, meiyuek uyolez
hét alatt kellene elkészülni, azonban a tái
sulat igazgató tanácsa nem fogadta el az
ajánlatot és felhasználja a sürgőssége;,
hogy még nagyobb előnyöket csikarhas
són ki.
— Az o rosz k ö z p o n ti fo r r a 
dalmi bizottság aug. 29 én valamennyi
orosz lapot keresztkötés alatt megtisztelte
egy értesitvéuynyel, melyben tudtut .idatik,
hogy Metzcueff tábornok nem orgyiík'^
keze alatt halt meg, hanem a forr. bizott
ság Ítélete folytán. — A bizottság Ígéri,
hogy előre fog menni a világosság és sza
badság arján, az államhatalomnak és tár
sadalomuak esak azon választást engedi
meg, vagy alKotmáuy behozatala, a titkos
rendőrség eltörlése és minden politikailag
comproüiitíáituak megkegyelmezése, vagy
üldoülés és pusztítás tőrrel, méreggel, re
volverrel. — Ily szép a helyzet Oroszország
fővárosában. — Az értesítő női kézírás i

A nőkről a nőknek.
(Karczolat az életből.)

III.
Elmúlt a tómcziskola, a nagy „Kráuz
elien“ s a kedélyes ,,piknikének is vége
szakadt és igy azt hinné az ember, hogy
most bizonyára hamut hintenek az illetők
fejükre és vezekelui fognak; vagy hogy be
fog következni ifjú hölgyeink nagy boszúságára a „morte-saisou,“ a mitől, miután
ma napság úgyis felesleges házi dolgokkal
bíbelődni, már előre is félnek, mert oly
borzasztó lehet rejtjük nézve egy álló esz
tendeig nélkülözni a kedves és udvarias
fiatal emberek társaságát, uem fogadhatni
hódolatukat, nem gyönyörködhetni bók
jaikban, . . . hanem unatkozni otthon négy
fal között, eltemetve a szobabútorok közt
egész nap a haszontalan regényeket olvasui
a melynek a végét már úgy is előre tud
ják. Egymásé ieszuek — menyegző; vagy
pedig párpaj — és halál. . . .
Na már ez azután csakugyan kiálihatatlan! Azonban mit se törődjenek vele
bájos hölgyeim, ne alkos-anak rémképeket
. . . . hisz nem fog az bekövetkezni a mitől
rettegnek.
Csalódni fognak . . . . s a csalódás az
önök kis szivecskéjénck bizonyára jól fog
esni. De vigyázzanak, — a hattyú is akkor
dalol legszebben............ a midőn az utolsó
és legnagyobb veszélyt érzi közeledni........
Mindennek daczára azonban: Meghalt
a király — éljen a király! Csak türelem----A kis Elvira a kiről a minap szóltunk
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Majláth-tér 2. szám’alatt.

és kőnyomat által vau sokszorozva. — A
posta nem is gyanította, hogy ily tartalom
legyen a keresztkötés alatt és híven kézbesítteté azokat.
— K é t v á l a u t ö k e r ü le t e t n y e r t
ismét pártunk az ismételt szavazások al
kalmával. — A somogymegyei tahi vá
lasztó kerületben Miklós István ügyvéd
választatott meg 48-as programmal 380
szótöbbséggel Döménv József kormánypárti
ellen. — A uagyidai pótválasztásou pedig
Ferdinandy István győzött szinte független
ségi programmal Bulyi Dezső kormánypárti ellen.
B é c s i t u d ó s ít á s o k N /e r iu t
Andrássy gról állása még mindig inog.
Helyzete folyvást kedvezőtlenebb, a Kama
rilla most reá hárítja a bosnyák foglalás
balsikerét és őtefc okozza, hogy azt kellő
leg elő nem készítette. Egy mondat jár
Bécsben szájról-,szájra, mely habár nem
éppen hiteles, még is találóan jellemzi az
udvarnál uralkodó hangulatot, e mondat
igy hangzik: „Egész uralkodásom abból
fog-e állaui, hogy szerencsétlen háborúkba
üldöznek szerencsétlen fejti és kesil tanú
esős ok ? ‘
A m is k o lc z i R r e r e n c n é tle n sé g
A S/.inva patak a három órán át tartott fellegszakadása következtében megáradt és Mis
kolez városa nagyobb részben ma már
csak rom, pusztulás. Utczasarkok, házak,
sőt a város legnagyobb része tönkre ment.
A nyomor, a megrázó szerencsétlenség oly
iszonyú, hogy hú képét adni teljes lehetet
len. Emberélet, odaveszett rendkívül sok,
3UO hullát emlegetnek egy, más oldalról
csak 186-ot. Tény, hogy (iO behívott tar
talékos oda tulladt, köztük két tiszt. A
katonai raktárt, roppant élelmi készletével
elsodorta a hulláin. A halottas házak vérfagyasztó képet nyújtanak sorban élbolyé
zett hulláikkal, melyek véresek és összctöröttek. A lakosság jajgatva fut egyik
háztól a másikig, keresve hozzátartozóit.
Vau ház, melynek minden lakója oda ve
szett. Egy öreg ember, kinek uejét, gyer
mekeit szemei előtt ragadta el az ár, meg
őrült. — A pusztulás képe iszonyú. Nincs
egyetlen ház, melynek pínezéje telve nem
volna vízzel. Százankint döntötte romba a
vész az épületeket. Emeletes házak abla
kain folyt be a víz, a főutezák kövezete
mindenütt fel van szaggatva, a fasorok
kitépve. A borzasztó szerencsétlenséget nö
veli az éhség. Az élelmiszereket a viz min
denemUen elsodorta. Kassáról várnak élelmi
szereket. — Miskolc/, ' árosának eszten
dőkre lesz szüksége, mig visszanyerheti
rendes kinézését, — de azt a roppant kárt,
mely több millióra rúg, talán sohasem fogja
elfeledhetni. — Samassa érsek 5000 lórin
tót küldött a szerencsétlenek segélyezésére.
— A z e g r i v é s z . A h ir t e le n
óriásira növekedett Eger legelőbb a C/.ifrakapunál áttörte a város falat s gyorsabban,
mint gondolni lehetett, a belvárost is egé
szen a főtérig hét lábnyi viz borította el.
Az összes boltok és magánlakások ölnyi
mélységre piszkossárga vízben állnak,
azonkívül az összes gyógyszertárak elpusz
tultak, úgy hogy most, mikor kétszeres
szükség van gyógyszerekre, ilyenek épenséggel nem kaphatóik. Posta és vasúti öszszeköttetésről szó sem lehet. A postahiva
talban minden küldemény elázott, azért a

Midőu az osztrák-magyar hadsereg
Boszniába ment foglalásra, még megköze
lítőleg sem lehetett az elleuség számát
meghatározni. Most már tüzetesebben va
gyunk értesülve az ellenséges csapatok
nagyságáról. Az egész felkelő sereg mint
egy 60.000 ember, lile még nincs beszá
mítva a Rbodope hegységből érkezett se
gédcsapatok, uincseuek a 30 zászlóalj
rendes török katonaság, a keresztény felke
lők, a 6000 albán segédsereg, az önkény tes szerbek és montenegróiak. Peko Paulovits és a többi felkelő vezérek önkén}’tes
csapatai, úgy hogy a „Neue fr. Presse*
szerint a felkelők számát 160.000 emberre
telietjük.
Szerajevóból sürgönyözik , hogy a
kémszemlék egybehangzói jelentései szerint
a felkelés Szerajevó kornyékén hanyatló
ban van. A felkelők újra haza térnek s
békés munkához fognak. H a d z s i Ló j a
27-éig családja s öt barátja kíséretében
Bjelosavits környékén egy házban tartóz
kodott, s csak három órával hagyta el
előbb a házat, sem mint egyik zászlóaljunk
oda érkezett. Hadsi Lója nagyon beteges
s most c látszat után Ítélve, a felkeléstől
távol tartja magát.
Boszniából írják, hogy a felkelés csa
pataink háta mögött egészen tervszerüleg
szervezkedik, s a most benyomuló csapa
toknak vallásággal másodszor kell majd a
tartományt occupáluiok, mert a most meg
szállva tartott positiók úgyszólván esak
szigetek a tűztengerben. Derventbeu pl. f.
lió 23 áu a helyőrséget meg kellett erősí
teni s két ágyút rendelni oda a lakosság
fenyegető hangulata miatt. A felkelők fő
leg a fegyverkészleteket s élelmi szereket
szállító csapatokat igyekeznek elvágni a
főseregtől s a sok les miatt elrendeltetett,
hogy a hidakon ezentúl legalább 100 ein
beinek kell egyszerre áthatolni s a túlol
dalon állást foglalni. Zepczében a felkelők,
kik miudenUtt az osztrákok háta mögött
előtűnnek, legutóbb a kórházat támadták
meg és a betegeket leölték. Egy órányira
Serajevótól pedig két osztrák előőrsi ka
tonát egy leshelyből lelőttek.
A muszka kormány most egyszerre
nyakra főre küldi a hadi foglyokat vissza
Törökországba. Ezen barczedzett katonák
rendeltetése az, hogy Salouikiba és Mitroviczába menjenek. Itt azután szabadságol
tatnak, de meghagyják nekik fegyvereiket,
sőt még ágyúikat is, csakhogy zsoldot nem
kapnak és eszerint egyenesen arra vannak
utalva, hogy saját szakáinkra kezd jenek
háborút; ezen csapatok a legedzettebbek,
mert egv részük Plevnánál küzdött Ozmán

Sza pari táviratilag jelenti 4-ik
szeptemberről DobojbtSI: Reggel
(4-én) Pisztoly tábornok 4. zászlóalj gyalogsággal és két ágyával
Tesánj helység felé in Inlt, hogy
annak lakosait lefegyverezze, a m i
meg is történt. Ezzel egvidojiilpir a

— szintén ott volt — a mulatságon, mond
ják, hogy ő volt a kis ,,bálkirályné.“
Kapott is oly gyönyörű és óriási virág
csokrot, hogy ugyan volt mit tartani a
mániának egész éjjel. Azt is liiresztelik a
rósz nyelvek, hogy a csokor direct Triestből jött s azért vigyáztak rá akár a sze
mük világára. Mutogatták ország világnak,
mert bis/ a mama, ki ült vele a „platz'-ra,
a hol azután minden tánezos és tánezosné
gyönyörködhetett benne sőt még a „garde
des datnes“-ok is.
A többi leányok irigyelték..........su
sogtak egyet s azután gúnyos inosolylyal
mondogatták egymásnak: Attól a csupasz
állú gyerkőcztől el se fogadtuk volna.
De a kis Elvira örült neki . . . le is
nézett i indenkit a kinek nem volt oly
szép bokrétája miut neki. Úgy lépdelt azon
a sikamlós padion, akár csak csupa tojá
sokon járna, és csak „imádójáéra tekin
getett hálásan, hiszen ő küldötte neki a
gyönyörű csokrot. — Nem is tánczolt volna
senkivel előbb, mig „ideálja1* beleegyezé
sét nyájas mosoly által meg nem uyertc... .
Hát ha majd egyszer nem lesz az
ideál ?. . Mi lesz akkor?. . . No, de ezzel
kár törődni:
Ha nincs neki, majd lesz neki;
Jó az Isten majd ád neki . . stb.
Másnap azután kora reggel kitették
a csokrot az ablakba, nem azért, hogy
hamar bervadásnak ne iudu jón — hanem
miut az „Ordn“-t szokás, — kitették hadd
lássa boldog — boldogtalan.
És ha az nap iskolát „kerülve" elsompolygott az ablak előtt a diák, majd hogy

ki nem ugrott öröméből a midőn a virág
csokor becsben tartásának méltó jelét látta.
Ki volt boldogabb mint ő?! a midőn
t pusztaita, hogy az ő ajándékát kitelték
az „Auslag-ba (ablakközé) a hol sokszor
a kis „öleb-* szokott egész éjszakákat Mór
pheus karjain (ha ugyan annak is jut)
nyugodni.
A csokor mögül mosolygó szempár tekiutgett le a boldog ifjúra, s csakis igy
magyarázható meg, miként lehet valakinek
15u hideg mellett óra hosszat „feuster prouienádozni.1* A két gyönyörű szem hév su
garai lövelnek enyhe léget az újkori „Romeo“ felé.
Boldog ifjú kor!
De ez állapot sem tarthat örökké.
Végre is meguuja az ember küun az át
kozott hidegben (miután a bájos szemek
utóvégre is esak „vékonyan** szolgáltatnak
meleget) sétálva csak „Dreissig Schritt vöm
Leibe** láthatni a kis kedvest.
Ezen segíteni kell . . . ha törik, ha
szakad.
Belátja ezt az édes mama, igyekszik
is módot kitalálni a gondos szülő, nehogy
a sok cpedést megunva még valahogy ily
ifjan „faképnél** hagyja a bájos kis terem
tést az a derék fiú.
A házba csak ne járathatom ?! Ez
még korán volna . . s mit szólna a világ.
Sok csüré.s csavarás és gondolkozás után
végre mégis csak megtalálja az asyiumot.
Megbeszélik azután az „öreggel** a
do'got, a kit különben is könnyű capacitálui, hiszen a légynek sem árt. A terv
megvan, a bajon segítve lesz, — a kis El

vira varróiskolába fog járni. A többi azu
tán az ő dolguk, a szerelem oly leleméuves
majd esak útját módját találják, hogy oly
kor olykor összejöhessenek a kis galambok.
Széles az utcza, nagy a világ s azután ez
a magán varróiskola is annvira czivilisálódott (a tanszabadság mellett) hogy akár
„fonó**-kának is beillenék.
Az igaz, hogy be nem szabad hatolni
a szentélybe s a mások szemei előtt „cziczázni,“ de azt nem tiltja senki, hogy- ti
tokban . . . . a kapu alatt. . . . el ne mond
hassák egymásnak a „holtomiglan s hol
todiglanét. Ez már más. . . . s azután nem
is kell mindent az édes mamának megtudni.
De ki tudja?! Hát ba tudomásul bir a
dologról, hisz lehetetlen, hogy, a „pletyka
nyelvek ezt nton nttélen mondogatva, az
édes anya ennek neszét ne baüotta volna.
Vagy tán még kedvére van? . . . .
auch gnt.
•
Reggel van. A városház-toronyórája
éppen kilenczet ütött. A kis Elvira már oly
nyugtalan várta e perezet, mintha csak a
pokol kínjaitól való szabadulás perezét je
lezné ez időpont.
S váljon miért?
Ez a „rendez vous“ órája.
A városház toronyórája adja a jelt,
melyre a kis leány felpíperezve átlépi a
kapu félfát és lassan, — mintha csak vala
kire várna sétálgat a főutezán tel s alá.
Olykor-olykor meg-megáll, széjjel tekint
hamis kis szemeivel .1 oosszú házsorokon
és ha a várva várt egyént meg nem pillantja
a járó kelők közt, nyugtaim mozdulattal

manipulátiót megszüntették. — A vasúton
a síneket elvitte az ár. Számos, még eme
letes házak is összedőltek, különösen az
érsek-utezábau. A nagyobb helyiségek kö
zül főleg a Scbwarzféle gőzmalom szenve
dett kárt. A kár oly nagy, hogy ma meg
becsülni alig volna lehetséges. Az elveszett
emberek fölött még nincs teljes átnézet. A
szerencsétlenség megtörténte után azonnal
mentő bizottság ült össze, melynek elnöke
Tavasy polgármester táviratilag kért a fő
város főpolgármesterétől gőzszivattyuka'.

H áború

pasa, a másik pedig Szulejmán pasa alatt
a .'ripka szorosban.
Az újabb csapatok, melyek most Broodnal átlépik a határt, mind a XX divisiohoz csatlakoznak. Az ilyetén alakuló, Szapary parauesnoksága alatt álló 3. hadosz
tály néhány nap múlva támadólag fos elő
nyomulni Tuzla felé.
Jováuovicsnak Becsbe menesztett sür
gönye jelenti, hogy a 18 ik hadosztály
egyik dandára Nevesinyét szállotta meg
anélkül, hogy ellentállásra talált volna. Sza
pary Dobpjból sürgönyzött, hogy aug. 30-áu
i .a téí ,_izeueKyre a felkelők ágyúzni
kezdettek ő lövegből, mire a mi ütegeink
azonnal feleltek. Délutáni 2 óráig 4 török
ágyú el hallgattatott és csak egy ágyúból
tottek hosszú időszakokban : esti 6 és */,8
közt mérsékelt puskatüzelés fejlődött. A
veszteségeket még nem ismerhetni.
Mostar környékén 106 és Riguzánál
a dalmát határon 152 török katona és tiszt
tette le a fegyvert. A rendes török csapa
tok több helyen jelentkeznek, őket uem
fegyverezik le. hanem Albánián át Kon
stantinápolyim küldik.
Driuápolyból vesszük az ürveudetes
hirl, hogy a Rbodope hegy felkelői több
uj kitörést tettek és a muszkákkal össze
csaptak. A két első ütközet jelentéktelen
volt, de a harmadiknál, melyet a felkelők
azon ezélból tettek, hogy magukat élelmi
szerekkel elláthassák, az oroszokat kiűzték
állásaikból és ez alkalommal 40 lovat, 200
ökröt és több miut ezer juhot zsákmányol
tak, mit azután el is vittek magukkal a
hegyek közé s az or.-szok csak a felkelők
visszavonulása után foglalták el régi állá
saikat.
A rhudop hegységben újra elkezdő
dött a harcz. A török felkelők nagy had
erővel keresztül törték a muszka vonala
kat és egész Neprokinyig nyomultak előre.
Mindenütt és minden oldaíról vissza ve
rettek a muszkák és roppant veszteséget
szenvedtek.
A törökök Domokotől nem messze
több raértföldnyire benyomultak görög te
rületre- A görög csapatok minden ponton
kénytelenek vol ak az ellenség túlnyomó
ereje oföl vissz ivonulni. Komunduros en
nek folytán ült inatumot intézett a portá
hoz. A hadügyminiszter a helvszinére 8000
embert küldött.
Minden órában várják a támadást
Bihacs vár ellen. Az osztrak-magyar pa
rancsnok és a Ili kacsban parancsnokló
pasa többször találkozott és alkudoztak
a vár átadása felett. Két nap előtt kije
lenté a pasa, hogy a várost át nem adhatja
és azt az utolsi emberig fögja védelmezni.
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29-ik gyalogezred 5-ik százada
kéniszemlére indult a Boszna fo
lyó jobb partján, sa maglaji út kö
zelében nagy számú felkelőkre
bukkant, mire a támadás az 54.
ezred által Lipacz felé elrendelte
tett. Heggel 11 órakor csatározás
fejlődött ki s a nevezett ezred ma
kacs ellentállásra talált. Ekkor a
8-ik gyalogezred és egy hegyi ágyú
üteg báró Waldstátten tábornok
parancsnoksága alatt előre külde
tett és igy 7 órai makacs harcz
után a felkelők minden állasaik
ból kiverettek és az est beálltáig
iildöztettek. A veszteség mintegy
130— 140 ember többnyire sebe
sült. A íekelők ágyukkal voltak
ellátva.
K tL F O L D .
Oroszországban a nihilisták tizeiméi
mindinkább élénkülnek. A rendőrfőnöké
két s egyáltalában a gyűlölt és zsarnok
egyénekét titokban vagy nyilvánosan meg
gyilkolják. Az összeesküvés a trón zsámo
lyáig hatol, a czár egy szigorú rendeletet
bői sújtott ki ez üzelmek elfojtására, mely
nek azonban aligha lesz sikere. Oroszor
szágban a nép alkotmányt kíván, — és
vagy megadják ezt neki, vagy pedig a
forradalom küszöbén állnak.
Az orosz gárda megkezdette hazame
netelt s ez alkalommal a britt bajórajnak
a Dardenellákbóli visszavonulása iránti
kérdés újra felmerült. Angol részről a britt
bajóraj visszavonulása csak az összes musz
ka hadseregnek Konstantinápoly körüli
állásai elhagyása után helyeztetett kilátásba.
Az oroszok befolyása Konstantinápoly
ban ismét növekvőben van. A szultán oly te
hetetlen, hogy maga sem tudja, melyik
párt karjaiba vesse magát. Bár a conventio
Ausztria-Magyarországgal bir szerint meg
köttetett, Törökország bizalma az osztrák
magyar politika iránt nem szilárdult. A
berlini congressus határozatait a porta
kényszerűségből lassan foganatosítja, de
kedvező kilátások közt kész volna az egész
congressnsi munkálatok eredményét meg
hiúsítani. Oroszország folyton izgat az osz
trák birodalom ellen, úgyanuyira, hogy a
szultán kérdést intézett a czárhoz, váljon
egy eshetőleg kitörendő osztrák-török há
ború esetén mily állást foglalna el. Orosz
ország ez esetben Törökországot a legszi
gorúbb semlegességről biztosította. Minisz
terválság is van készülőben, s amint hírlik,
a vezerezerepet az oroszbarát Namyk pasa
vezeti. Lavard angol követ figyelmeztette
a poriát, hogy óvakodjék újabb bonyodal
makat idézni elő, és különösen óva intette
ePy Ausztria ellen viselendő háború követ
kezményeitől.
A görög kérdés sincs még elintézve.
A görög kül ügyért az európai udvaroknál
a legmegnyugtatóbb Ígéretekkel bocsájtották el, és különösen Németország helye
selte a görögök politikáját s annak támo
gatását megígérte. Ennek következtében a
görögök vérszemet kaptak és készek jo
gaikat (?) fegyverrel kierőszakolni. Török
ország színt n nem idegenkedik a berzen
kedő görögöket egy kissé elpáholni s azért
a görög határon hadsereget von össze.
Görögország Olaszország Ígéretét is bírja,
hogy a kitörendő háború alkalmával az
olasz flotta fogja védeni Görögország ki
kötőit az ozmánok hajóraja ellenében.
Fraucziaország nyugodt — nem igen
törődik most a politikával, csak olykor
olykor merül fel a hir, hogy Mac-Mahon
le akar mondani. A royalisták ez esetben
zöld ágra remélnek vergődni, mig a republikánok Grevyt vagy Dufauret válasz
tanák elnöknek. A napokban Francziaország kegyeletes ünnepet tilt „Thiers ünneárulva el türelmetlenségét halad ismét
tovább.
Rég túlhaladt már az utczasarkon,
melynél az utcza le a varróiskolába vezet,
— de ő ugylátszik keveset törődik ezzel,
mert gondolata mással van elfoglalva.
Kevés vártaira ismét kilép a főuteza
közepére s mintha csak commandirozná
valaki majd ,,jobbra1' majd „balra11 forditgatja kis fejecskéjét. Sehol senki..........
Ekkor már tűnődni kezd. . . .
Hol késhetik ? . ..
Az ég szerelméért csak nem történt
baja!
De hát hol marad ?
Csak nem neheztel a minapi esetért ? 1
Tehetek is én róla. hiszen kényszerülve
voltam annak a „másiknak11 elfogadni kísé
retét s azután meg a mama is velünk volt.
(Lám! lám! ilyenkor szükségesnek látja az
édes mama jelenlétét a kis hamis.)
Fiatal emberünk csakugyan neheztel,
hogy Elvira minap elfogadta másnak ud
varlását. (Mert hát csak ő neki van erre
„patent11-je) de végre is midőn már azt
hiszi, hogy eléggé „czaupliroztaíta" a kis
leányt ott hagyja a „Nádor11 t és drága
kincsének felkeresésére rohan.
A kétségbeesett kis galamb szivecskéje majd kiugrik öröméből a midőn
lovagját huja közeledni. Egy rövid: „Csó
kolom kézit'1 és egy nyájas de affectáló
>elype* kiejtéssel adott: ...Tó napot11 után
vU< /.dődik az enyelgés. Egy kis szemre
hányás, uláiiua egy adag felvilágosítás
„c..iiuirozva“ eskü fogadással, mikép ez
többé nem történik meg, melyhez „oonfec-

pét.“ Az e napon tartott gyászmisén az
összes bonorátiók, a senátus és a parla
ment kitűnőségei, a hadsereg képviselői
vettek részt.
Olaszország ismét mozog. Nagyszerű
hadgyakorlatokat tart, önkényteseket toborz és azokat Boszniába küldi, hogy a

felkelőkkel egyesüljenek.

A görögöket

pártfogása alá veszi és titokban Oroszor
szággal conspirál Ausztria-Magyarország
ellen. Az olaszok ismét a zavarosban sze
retnének halászni.

Az oroszok és bolgárok farkasszemet
néznek egymással Bulgáriában s az elke
seredés oroszok és bolgárok közt tolyton
növekszik. Az utóbbiak Romániával egye
sülni és Károly fejedelmet akarják Bulgá
ria fejedelmévé választani. Az oroszok
azonban Battenberg herczeg javára dolgoz
nak.
_
Savfet pasa sürgönyözött Midbat pa
sának, hogy a sznl'án nem ellenzi haza
jövetelét, s igy remélhető, hogy Midhát
pasa Konstantinápolyba visszatér. Midhát
mar Párisban van, a honnan stirgönyözik,
hogy Layard győzött a muszka cselszövé
s e k felett s a szultán elfogadta Anglia
reformjavaslatait. IJjabb alkudozások v
nak folyamatban, melynek czélja, hogy a
európai török birodalom biztosíttassák. Az
alkudozások egyfelől a porta, másrészt az
angol és magyar-osztrák nagykövetek közt
folyik.
____

Levél a harcztérről.
(Saját levelezőnktől.)
Zepcze, ang. 9. 1878.
Végre valaliára egy kis „rastung11 van,
miért is si tek távozásomkor tett ama Ígé
retemnek megfelelni, hogy ha időm engedi,
egy pár sort Írok a táborból. Ezredünk
(az 52-ik) leszámítva az Eszék-Brod-i utat,
minden nagyobb „strapatió11 nélkül Bródba
érkezett, a hol azután, átlépve a hátúit,
benyomultunk Boszniába. Amint az ellen
séges földre léptünk, furcsa érzés fogott cl
bennünket és fájó szívvel tekintettünk a
messze távolba, a hol édes hazánk hatá
rait látni képzeltük. A Száva partján levő
kissebb nevű és fabódéból álló vámház
előtti árbozra felhúzták a fekete-sárga lo
bogót, egy török őrnagy tiltakozást akart
átadni, — de el nem fogadtatván — eltá
vozott, ebből állt az egész jelenet, mely a
bevonulást pillanatától jelezte. Egy-két
„hurráh“ és „éljen11 kiáltás után katonai
zenekar mellett vonnltnnk tovább.
Augusztus 1 én Derventbe érkeztünk,
a hol azután egy kissé megpihentünk. Ideje
is volt, mert a nagy melegben va!ó kutyagolás ugyancsak megviselt bennünket. Aug.
3-án reggel s/43 órakor már felzavartak
ismét, mielőtt azonban útnak indultunk
volna, elmentünk egy törökhöz kávézni. A
lágerban van ugyanis néhány török, akik
itt fekete kávét mérnek, — természetes
méregdrágán, de azért örülünk, ha bozzá
juthatunk, mert nagyon is jól esik egy kis
meleg ital — habár „kotyvalék11 az egész.
7,5-kor elindultunk és úgy d. u. 4
órakor értünk Kotorskoba. Elképzelhetni,
mily gyönyörűséges út volt ez. A német,
különösen a belga és Maroicsics ezredekből csak úgy dűltek ki az emberek. Nem
csoda — magam is majdnem úgy járok,
ha az orvos (a ki, mellesleg mondva, igen
jó ember) jelentése folytán a „borjúimat
levetni nem engedték volna. Ez aztán az
érzés! Mintha csak hosszú időn át tartott
rabságból szabadult volna meg az ember ..
oly könnyen s oly szabadnak érzi magát.
Kotorskóba érve, hallottuk a maglaji ese
tet, hogy egy escadron huszárt a felkelők
megtámadtak. Sokau megsebesültek és el
haltak huszárjaink közül, mig egy része
a begyekbe menekült. Az elfogottakkal a
felkelők iszonyúan bánnak, kínozzák, meg
csonkítják, perzselik stb. Még harmad
napra is jöttek szegény pőrére levetkezett
huszárok és csatlakoztak hozzánk rémséges dolgokat beszélvén.
Aug. 4-én (vasárnap) már reggel két
órakor felzavartak bennünket. Megyünk
Dobóiba! volt a jelszó. Reggel 8 órára
fül1- az esdeklő bocsánat kérés járul a bi
zalmatlanságért . . . . és szent a béke.
Boldogan élénk csevegés közt halad
nak egymás mellett a kitűzött ezél felé,
melyet ha el is értek a discursus tovább
folytatódik, mit ha sokszor az arra járó
kelő „ingyen11 publicum zavar, — a két
kis szerelmes elvonul a világ szemei elől
. . . . és a csendes magányban enyelegve
mondják egymásnak a szülők nagy örö
mére s a nevelés dicsőségére :
Eine kleine Hűlte — und dich zn bcsitzeu..........
Ware das ein bimliscbes Glüek. .
Kár hogy nem puszta szerelemmel, liauem kenyérrel is él az ember. . . .
Ah! Jönnek............A kis galambok
ekkor pirulva széjjel röpülnek . . . . s azu
tán minden csendes, mintha mi sem tör
tént volna . . . . Oh! azok a kis farizeu
sok . . . .
Pedig hát a kis leányok ott a var
róiskolába mind tudják ezt, de hallgatnak,
meri egyik kéz mossa a másikát. Ha te
nem ütöd az én zsidómat, én sem ütöm a
te zsidódat gondolják magukban s igy
jobbnak látják valóságos véd- és daezszüvetséget kötni.
Nemcsak a kis Elvira űzi tehát a ve
szélyes játékot, melynek azután sokszor
szomorú következményei szoktak lenni s
igen gyakran évek múlva is felzavarják
a csendes boldogságot az ily fiatal korban
é'vczett pásztor órák, — ha a Volt „Don
Juán11 elég lelketlen egy tapasztalatlan és
ártatlan hölgy ifjúkori botlásain ülni dia
dalát s annak becsületét elég jellemtelen

ször török nőket teljesen lefátyolozott arczlen is voltunk. Itt azután „menázsisztunk/
czal, még a szemüket is alig látni, a kehi 
és ennek végeztével ismét „vorwárts“ szó
vel olv jól be tudják magukat burkolni. Itt
a parancs. Mielőtt elindultunk volna két
már a pénznek is más neve van és csat
huszár a két ló között kötélen hozta a
ezüstöt fogadnak el. Zemca mellett a réten
„spionM, a ki őket Maglájuál elárulta.
lageroztunk, s délután oly meleg volt, hogy
Rögtön felakasztották a gazembert. Dobojmeg is fürödtünk a Boszna folyóban Este
ból Koznába mentünk, folyton a szép és
ismét az eső esett és nem engedett aludni,
sebes Boszna folyó partján. Este 9 órakor
a mi egyrészt jó volt, mert az a hír jött,
értünk Koszuába iszonyú fáradtan. Alig
hogy a felkelők éjjel bennünket megtá
vártuk, hogy pihenésre hajthassuk fejünket
madni szándékoznak. Csakis hír volt, mert
valami kőre és alhassuuk, de amint leheveBemmi sem lön belőle.
,
redtünk, megeredtek az ég csatornái és mi
Augusztus 12-én délután 3 órakor
olyanok lettünk, mint a patkányok; daczára
indultunk meg Zanicából mint elővéd,
eiinek tovább is beverésztünk s nyugodUn
alig mentünk egy órajárásnyira, mi
tűrtük, hogv rohan a viz rajtunk keresztül.
dőn jön az ezredestől a parancs, hogy
Aug. 5-én Maglajt ostromoltuk, bzép
térjünk vissza. Vissza mentünk
de nem
és dicső nap volt ez. A katonák csak úgy
Zenicáig, mert ott igen veszedelmes helyen
égtek a vágytól, hogy megboszulhassak t
feküdtünk, hauem azon valamivel innen
huszárjainkon elkövetett kegyetlenséget. Ki
egy szép magaslatra. Rögtön neki álltunk
is űztük csakhamar a nyomorult zsivány né
ágvat csinálni fii és szénából s ké
pei a helységből, nem adva pardont senkinek,
nyelmesen leheverésztiink. azonban — alig
kit fegyveres kézzel találtunk. A mi
nyugodtunk pár perczig, már ismét kiküld
ezredünk nem sokat vesztett, mert inkább
tek bennünket, az országutat megszá lám.
csak segítségre ment akkor, a midőn az
Oda érve szakaszom előtt fel-alá sétáltam,
egész verekedésnek innen onnan vége lett,
mig végre éjfél után >/43 kor, nem bírván
s a felkelők széjjel verettek és uiegszalasztovább, lefeküdtem az országúira s ott el
tattak. A/, egész úgy történt, hogy Koz Ilii
nyomott az álom és l/,4-ig oly jó izüt
ből elindulva szakaszommal, „trainbedekaludtam, mmt a legpuhább ágyban. A le
kuug“-ra lettem kik (Üdve. amint egyszerre
génység is alig birta már a terhes állacsak Ilire jön, begy a 3 ik (tehát az enyém)
potot.
#
.
hattallion tűzben van, Maglajt ostromolja,
Augusztus 14*én megindultunk KÁkíiuj
mire azután mi is oda siettünk. Egy-két
télé s mintegy 4 órai terhes „marschágyulövés és a gazemberek teladták az
után Kákán.j közelébe értünk,megjegyzendő,
erősséget, sok elesett közülük, köztünK uehogy csak egy batallion ment, t. i. a 3-ik.
hányan megsebesültek. V maglaji várra
Legelői ment a 9 ik század, melyre a fa
rögtön felhuzatott az osztrák lobogó s a
luban levő felkelők lődöztek s miután az
táborszernagy (Philippovics) oda költözkö
egész csapat egy sziik szorosban volt, hol
dött. Este későn indultam be szakaszom
egytől egyig levagdalhatták volna, sietve
mal a lágerba dögfáradtan és rögtön kel
fordultunk vissza s a reggeli nagy utat
lett mennem szolgálatba, t. i. „lagerhauptújra meg kellett teuui. A katonák közül
waehcommandáns“-iiak. Hej! kutya egy
igen sokau kidőltek. Csak a mi századunk
élet e z . . . de utóvégre beleszokik az éra
ból (9 ik) 79 maradt el. Este V,1' kor et
bér és fel se veszi. Innen aznfán tovább
lük meg az ebédet.
folytatva utunkat aug. 7 én ismét neveze
Augusztus 15 én, csütörtökön (nagy
tes napra ébredtünk fel. A 9. és 10 ik
asszony
napján) kemény napunk volt. li:g
század mint „Seitenkolonne11volt kirendelve,
geli 7 órakor indultunk meg a lágerból
t. i. mig a többiek az országidon mentek,
és déli 12 órára beérkeztünk Kákánjba. Az
mi az országút melletti óriás begyen mász
egész divisiöból 2 brigádé jött most és
káltunk, védni oldalról a csapatot. Ez
ezek is valamennyien tovább mentek, csak
iszonyú „marsch11 volt. A hegy majdnem
a 9-ik és 10 ik század maradt itt megszálfüggélyes és sürü bokorral van benőve.
lani a lalut. Tőlüuk */» óra járásnyira az
Hanem hát ha muszáj, akkor nincs aka
egész ezred (52-ik) a leghevesebb csatá
dály. Útközben sok hullát láttunk a telke
ban vau a felkelőkkel, kik igen erősen
lök közül, kiket még nem értek rá elte
tartják magukat. Este felé vissza szórhat
metni. D .u .‘/»2óra tájt tüzelést hallottunk,
tak. Nekiiuk 21 sebesültünk s egy lialotelőttünk félkörben mindenfelé dörgött az
tuuk lett. A sebesültek fele halálosan van
ágyú és ropogott a sok puska. Erre mi
megsebesülve. A felkelők vesztesége igen
futva rohantunk egyenes irányban tűzben
levő ágyunk felé. Futásunk közben meg
űagy-Augusztus 16 áu semmi nevezetes neiu
jött a rettentő zivatar, menydörgés villám
lás és zuhogó eső. Azt gondoltuk, az ité-. történt. Augusztus 17 én, szombaton reggel
10 órára értünk az utolsóelőtti állomásra,
let napja közeleg. Köpenyegünk baudouVisokóba, hol már javában lolyt a harcz,
lierbeu volt, nem volt időnk felhúzni. Nem
és pedig igen heves harcz. Alig hogy meg
ismertünk akadályt, térdig érő vizen lábolérkeztünk, a 9-ik és 10-ik század rögtön
tuuk keresztül, mig végre a tüzelés szín
felküldetett a hegy baloldalára, hol már a
helyére értünk. Fejünk felett csak úgy
12 század lassankint visszanyomatott. Sze
fütyültek a felkelők golyói, azonban mi
még fel se oszoltunk, máris szét voltak
rencséjére megérkeztünk épeu jókor és
verve a felkelők. Nekünk ismét pár sebe
golyózápor közt nyomultunk előre a he
sültünk lett s az egész „gefecht“-nek az
gyen, mig végre d. u. 1 órára visszanyom
lett a vége, hogy 367 rendes felkelő ka
tuk őket. Igen sok halottunk és sebesültünk
tona elfogatott.
vau. A harcz után itt lageroztunk, mig
Este felé a tőlünk balra eső völgyben
végre 18-án, ő felsége születése napján, haj
ismét észre vettünk egy csapat törököt,
nali 3 órakor indultunk el Visokóból s
körülbelül 2 —3000 ember lehetett. — Az
minden ellentáliás nélkül d.u. 3 órára meg
én szakaszom és Riegelé kireudelteíett
érkeztünk Szerajevó alá, a 9-ik és 10-ík
ágyúfödöze1nek. De semmi sem lett az egész
század a város melletti hegyet szállotta
ből, mert a felkelők általunk ismét bekemeg. .. Miután azonban a VII. divisio még
rlttetvén, megadták magukat. 8-án este
nem érkezett meg, a bevonulást nem kísér
beértünk Zopczébe és két napit itt marad
tettük meg, hanem feloszoltunk és pihenésre
tunk.
adtuk fáradt testünket; itt, ez idő alatt
Sernjevo előtt nug. 18-án 1878.
irma levelemet.
Augusztus 10-én Vranduk volt az ál
Serajetco, aug. 20. 1878.
lomás, a hová igazán félve indultuuk meg,
Augusztus 19 ike örökké emlékezetes
mert egész odáig folyton szűk és mély
marad előttem. Szép, de véres nap volt ez,
úton kell menni. El is voltunk készülve
olyan, milyet csak regénybeu olvashat az
arra, hogy nagyou meg fognak szorítani,
ember, és felét sem hiszi el. Augusztus
hanem hála az istennek a felkelők éppen
19-é í kora reggel még a Serajevo mel
akkor, midőn egy veszedelmes helyen reánk
letti hegyen voituuk (9-ik század.)
vártak, hátulról Wttrtemberg bg csapatai
Reggel 6 órakor esett az első ágyúáltal tönkre tétettek
lövés a törökök részéről, melyre a
Angustus 11 én értünk Zeuicába. Út
mieink részéről is megindult a válasz és
közben elénk jött egy török-keresztény pro
pedig nagy hévvel. A vadászokat küldték
cessio, mely bennünket üdvözölt. Zeniea a
előre egy dombra s ezek ott feloszolva lő
Boszna folyó partján van. Csinos kis város,
döztek a városba, de meggyengiftetvéu, a
csakhogy mind taházakból áll.Itt láttam elő
a világ szennyes nyelvének martalékául
odavetni.
„Jöttem, láttam, győztem — s azutáu
kiguuyolva a szerencsétlen kis „balek“-ot
a kiről bátran ellehetne énekelni a dalt:
„Ez a kis leány azt hiszi1* — „diadalraassan folytattam s Űztem kalandjaimat to
vább.14 ez a „modern11 korszak „jeunesse
doreé“-inak jelszava.
Hányszor lesz akaratlanul is tanúja
az ember oly jelenetekuek a midőn ily
öntelt „szcrelemhős1' egész diadalmas ön
érzettel úgy nyilatkozik egy fiatal házas
párról, „hogy hát ő azt a csinos kis me
nyecskét 14— 16 éves korában itt és itt, ezen
és ezen helyen és időben megcsókolta.........
Elképzelhetjük a hatást, ha ezt a férj
nek, ki az előtt mindezekről nem is álmo
dott, — saját füleivel kell hal'ani nejéről,
azon nőről a ki mindene és a ki iránt
csak önzetlen forró szerelem- és tisztelettel
viseltetik. És a mi ezután következik?!.
..........Váljon ki lesz felelős azért ? ! . . . .
Lehet-e a férjnek rósz néven venni, —
ha nejét még ngy szereti is — hogyha
tisztelete, szeretete a nő iránt, kinek jellem
íi-ztasága ezzel árnyban tűnik elő, — csök
keni fog ? Bizonyára nem.
És ki ennek az oka?
Nem a szegény kis leány, a ki utó
végre is ártatlanabb szendébb volt az an
gyalnál, míg az „árral11 úszni nem kéuyszeritették; — hanem a drágalátos és gon
dos (?) szülők, az anya, a ki gyermekének
tiszta keblét még ifjúkorban mételyezi meg.
Nem a szegény kis gyermek az oka,
ha szunnyadozó szent érzelmeit maguk a

szülők, — kik kii'önben még maguk is
ndvaroltatnak maguknak — lelketlenül
puszta önzés és hiú számításból felkorbá
csolják és élénk phautasiaját oly térre ve
zetik, melyen a kis leányka még almában
sem kalandoz.
A nőnek természete, érzelmei erős védliástyákkal vannak átővezve, — és hogyha
szeutségtelen kezek fel nem izgatják, le
nem rombolják a női büszkeséget, a szem
érmet, — oly nyugodt az mint szélcsend
mellett mellett a tenger felszíne. De adják
meg az ifjú hölgynek az alkalmat sőt hív
ják fel figyelmét, — a példa bizonyára
vonzani fogja. Ez az oka azután, hogy
számtalan szülő nem is sejti, mikép az
előbb ártatlan gyermek, — a kiről tán azí
hitték, hogy hármat sem tud olvasni, —
megizielve a titkos gyümölcsöt, ösztönöztetve a hiúság által, — a helyett, hogy a
kitűzött czélhoz: egyenesen a varróiskolába
ment e, a jogacademia felé ballag pont 9
órakor, tudván azt hogy a praelectionak
ekkor szokott vége lenni és szive válasz
tottjával találkozliotik. így lett azután a
szende kis leányból hamis kis leány a ki
maga jár a legény után stb.
Nemde mily szép kis kalandocskák
ezek? s talán regényt és lehetne róluk
irni ? Hősnő . . . . szerelmes pár . . . - van
el ég. . . . csak az az egy baj e regények
ritkán végződnek jól és némelyeknek ked
vük szerint. A hősnő elbukik, a szerelmes
pár csakhamar „iarkasszemet* fog egy
mással nézni............ s a publicum. mely
szentül hitte, hogy „szüret uíán lesz az
esküvő-1 csalódni fog.

elfoglalt hegycsúcsról. A hegy iszonjú migas volt és sűrűn tüskévé! benőve, miért
is nagyon nehéz volt lejöani; a mint icjottiluk. a völgyben nagyou sokszor aikal
matlaukodtak a felkelőknek ágyúgolyói,
melyek tőlünk alig pár lépésnyire estek le.
Végre erős futás közt felértünk egy dombra
a jágerok háta mögé, miut erősítés; de
innen csakhamar elparancsoltak benuüuket
egy kápolna melletti dombra, mely közvet
len a város felett fekszik körülbelül 300
lépésnyire attól. Ez egy török temető, itt
feküdtünk talán */4 óráig, midőn a VII.
divisio a balfelől levő országúton megér
kezett 16 Uchatius ágyúval s ezeket rögtön
működésbe hozta.
Erre rá a 9-ik század a kápolna mel
lől felugorva — mint a sárkány úgy ro
hant alá a meredeken a városba. E század
volt az első az egész hadseregből, mely
a városba rontott. Futás közben kettő kö
züliink megsebesült. (Az egyik Szatter —
Pécsről.) — A város utczáin is tovább folyt
a harcz, — a golyók itt is, úgy mint a
hegyen csak úgy repdestek s a ki ezt nem
élte keresztül, nem hiszi e l : mintha mor
zsolt kukoriczát szórtak volna, oly sürűa
jö.tek a golyók, fütyülve fejünk felett.
A törökök az ablakon, ajtón, szóval
minden legkissebb nyilasból lődöztek reánk.
Miuden egyes házat vér árán kellett meg
vennünk. Minden házat feltörtünk, kikeres
tünk, kikutattunk mindent. Borzasztó jele
neteket éltünk át. Egy ház kapualjából
egy ősz török emelte ránk fegyverét, —
de a másik pillanatban katonáink egyiké
nek golyója ieteritette. Majd ismét egy nő
emelte fegyverét reánk — de nem volt
elég ideje, elesett.. . .
Embereimmel betörtem a házakba és
csak egyikuen 11 fegyveres terököt lőttünk
egyenkint agyon. A mely házbau nem
lehetett a felkelőkhöz férni — az fel lett
gyújtva és úgy perzseltük ki őket s a
midőn kibújtak az ott felállított katonák
által agyonlövettek. Úgyszintén az utczáu
azon felkelők, kiknek nem volt elég idejök elrejtőzni, agyonlövettek, s akik elfo
gattak, azokra szintén nem várt külömb
sors.
Nem tudom eléggé lefesteni e borzasztó
utczai harezot, mely d. e. */*l1-től egész
d. u l ‘/f óráig tartott. O.y harcz volt
ez, hol kegyelmet senki nem kért, senki
nem adott. Sokan közülünk, kik vigyá
zatlanul mentek el valamely altiak alatt,
vagy valamely házba bementek — áldo
zatul estek. A város végre is hatalmukba
került. Az utolsó lövés miutegy 6 óra
tájt ejtetett és egy Mollináry baka életét
oltotta ki.
A város maga kissé rendezett. Az utezák keskenyek, de kövezettek. Mecsetje
van valami 46 s egy igen szép gür. kath.
temploma. Gyönyörű emeletes koródája és
két emeletes laktanyája A miut kál
ium, két hétig maradunk itt és azután to
vább megyünk Mitrovicz, Növi-Bazár f lé.
Jelenleg a városon kívüli lagerbau va
gyunk elhelyezve, a liounan egy Ízben be
mentem a városba — mely most már nyu
godt — hogy valami Szerajevói emléket
vegyek, azonban ebben a rongyos város
ban semmi érdemeset nem taíál az ember.
A legszebb kereskedés itt olyan, mim ná
lunk egy közönséges szatócs bolt. Vendéglő
csak egy van, ebben is, ha az ember enni
valót, akar, ki kell menüi a konyhába és
ott knnyorálui, hogy adjanak egy darab
húst, természetes méregdrágán kell meg
fizetni. A kávéházak az utálatig piszkosak.
Billiárd is van, csakhogy netu lehet rajta
játszani. A fekete kávé 10 kr., a fehér
pedig 30 kr. A lágerból később a Kozarska
Brda begyre szállásoltak el bennünket, a
bol az utászok, kik a várost most nyakra
tőre erősitik, védmüvekkel látják el —
minket is elsánczoltak.
Ezzel most befejezem levelem, de rög
tön Írok, mihelyt valami nevezetes esemény
történik.
K .. E . . .
Csak a szülők érték el czéljukat, a
kedves kis Elvira élte világát. Nem is
volt boldogabb lény a iöld kerekségén
mint ő, és a szülők valóságos gyönyörrel
nézték a kedves kis párt úgy hogy a sze
mük is könybe lábadt.
Öröm könnyek voltak-e, — vagy a
szomorú csalódás — előjeleként törtek
azok a szembe azt még nehéz volna meg
határozni. Csak türelem, a jövő mindeuf
megfog fejteni, befogja győzni váljon a
hűség vagy csapodárság Ilii majd diada
lát ...................
Gyönyörű állapotok ezek uemde ? ! . . .
és hogy hova vezetnek, annak az isten a
megmondhatója; de hogy e „schwindler11
korszak, e ferde nevelés már megkívánta
és még megkívánja áldozatát, — arról
senkinek sem lehet ezekután kétsége.
Csak folytassák a szülők e nagyvilági
neveltetést, de ha fokrúl-fokra haladva el
fogják nyerni a méltó jutalmat, iujÍv sok
szor nemcsak egyesek jövőjét, boldogságát
teszi tönkre, hanem a család becsületét is ;
— akkor ne essenek kétségbe, hanem vi
seljék a keresztet, mely köuyelmüségttknek
és üdvös (?) tanításaiknak szokott gyü
mölcse lenni.
Mi pedig eleget téve tisztünknek ezút
tal is, — jövőre ismét folytatni fogjuk
karczolatunkat.
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Elestek és sebesültek
névsora.
JEVileány-Pitpovicanál aug. lő.
az 52. í z . gyalog ezredlől: Gyúró Já
nos közviiéz, elesett, Tóth János tizedes,
nívósán, Leitner József őrvezető, súlyosan,
l^iss János közvitéz, súlyosan, Losouczy
József közvitéz, súlyosan, Reitiuger István
közvitéz, súlyosan, Kutivac Marian közvitez súlyosan, Dolli János őrvezető, súlyo
sad, Bíró István őrvezető, súlyosan, KissL'ci'h Ferencz közvitéz, súlyosan, Búzás
György közvitéz, sulyosau, Mihalev Marko
kozvítez, eltűnt, Strajerac János közvitéz,
elesett, Béres János küzvitéz, súlyosan,
Ftlakov Marko közvitéz, súlyosan, Végit
Pál közvitéz, súlyosan, Kaiu Frigyes, kozviiez. súlyosan, Kiss József közvitéz, eitüut,
Zwieker Fereuez közvitéz, súlyosan. Gas
József közvitéz, súlyosan. Herendi küzvi,e/ súlyosan, Pap Jauos közvitéz súlyosan.
Kólóticsnál. aug. Ití-án.
Hencz József szakaszvezető, elesett,
Borl>as János közvitéz, súlyosan, Rétikért
J.tuos közvitéz, súlyosan, Horváth Mihály
II. közvitéz, súlyosan.
Visokánál aug. 17-én.
Kirchwaldi Kncpp Alajos hadnagy,
golyósán, lovag Vest Uszkár, hadnagy,
golyósán, Martin Károly szakaszvezető, el
esett. l’app János közvitéz, elesett, Benjovsky
Károly közvitéz, sulyosau, Trasser Mihály
közvitéz, súlyosan, Storcz Péter közvitéz,
súlyosan, Vinczen Józset őrvezető, sulyttsaii, Halász József, közvitéz, súlyosan, l’olz
Péier közvitéz, sulyosau, llengi József tize
des, -ulyosan, Boday Mihály közvitéz, suhosau, Kakas István közvitéz, sulyosau,
Lcugl Péter közvitéz, sulyosau, Schlott
Aaj's közvitéz, súlyosan; .Sziies Mihály
ki.zvitéz súly* san ; Szabó István közvitéz,
gulvosaD : liarczansky János őrvezető, sttlvtisan: Koszer József őrvezető, sulyosau;
leth György őrvezető , súlyosan ; Kohn
Jakab küzvitéz, súlyosan; Kantomon Já
nos közvitéz, sulyosau ; Hergenrőder An
diás közvitéz, súlyosan; Schubert Tamás
őrvezető, elesett; Abresiu Pál közvitéz, el
esett: Kíeter Péter őrvezető, súlyosan: Bary
János közvitéz, súlyosan; Bakó Antal köz
vitéz, súlyosan; Horváth István közvitéz,
súlyos n; Keszthely József közvitéz; sú
lyosan : Kiss Jóska Yincze közvitéz, sú
lyosan; Salak József közvitéz, súlyosan;
ílatiasev közvitéz, súlyosan; Szigety Ká
roly közvitéz, súlyosan; Beukovicz Józset
közvitéz, sulyosau; Oberluig István közvi
téz, sulyosau; Poller Pál tiszti szolga, su
lyosan:* Nagy József II. közvitéz, súlyosan;
Kiss Ferencz tizedes, súlyosan; Hunyady
József őrvezető, súlyosan; Gasteiger János
trombitás, súlyosan; Gasz Józset közvitéz,
súlyosan: Varga Fereuez közvitéz, súlyosan;
Golubod Jakab közvi'éz, súlyosan; Tasi
Yincze közvitéz, súlyosan; .Simon Józset
küzvitéz. sulyosau ; Kovács János közvitéz,
sulyosau; farkas Péter küzvitéz, sulyosau;
Puvviics C’zvetkó köz.itéz, súlyosan; Kául
Péter, rect. Pál, őrvezető, súlyosan; Body
József közvitez, súlyosan; Zerényi János
k"zvitéz, súlyosan; Petrov Mark dobos,
súlyosan; Simon Józsii közvitéz, súlyosan;
Markó József közvitéz, súlyosan; írunk
József küzvitéz, súlyosan; Pécsi János ti
zedes, súlyosan: Kourad Peter közvitéz,
su!)osan ; Papp Jauos közvitez, sulyosau;
Siktosatz Márián közvitéz, súlyosén; Jaksitz Fülüp közvitéz, súlyosan; Olosatz Pál
k /.vitéz, súlyosan; Gasz János közvitéz,
sulyosau; Holtnauu Jauos közvitéz, súlyo
san ; Pavlosics villám dobos, súlyosan.
Serrajevonál aug. 19-én.
Appel Mihály hadnagy súlyosan. Lovretics Pál főhadnagy sulyosau. Schubert
József tiszthelyettes súlyosan. Lukascewicz
Pál közv. súlyosan. Rupp Pál közv. sulyo
sau. Korsós józset közvitéz sulyosau Kiss
Autal közv súlyosan. \ erbőezy János közv.
súlyosan. Tóth János I. közvitéz súlyosan.
Kovács közv. súlyosan. Benedek Dávid
közv. tulyosan. Soós János I. közv. sulyo
sau. Kelemen József közv. súlyosan, lllricb
György őrvezető súlyosan. Kinsker Jakab
őrvezető súlyosan. íSittler Henrik őrvezető
elesett. Geisz Antal tizedes súlyosan. Gyu
ricza István tizedes sulvosaD. Odenwald
.ídáin őrvezető sulyosau. Király Mihály
közv. súlyosan. Horváth István közv. sú
lyosan. Angyal József közvitéz sulyosau.
Öbcr'iing István közvitéz súlyosan. Széni
\ meze közv. sulyosau. Schillinger József
közv. súlyosan. Lukács Lukács közv. sú
lyosan. Steyer István közv. sulyosau. Kadill
József közv. elesett. Manker János szakaszvezető súlyosan. Staub János szakaszvezető
elesett. Brnekuer Sándor őrvezető súlyosan.
Kt mer Antal közv. súlyosan Mensch Hen
rik közv. súlyosan. Tarnóczay János sza
kaszvezető súlyosan. Tóth Józset úrvezető
elesett. Bakk József közv. súlyosan. Dobrakez Szabu közvitéz súlyosan, llartung
György tizedes súlyosan. Tranjitz Yincze
közv. súlyosan. Halász Vásza közv. súlyo
san. Hanisch Bernát közv. súlyosan. Király
Fér. közv. súlyosan. Odenwald Józs. közv.
súlyosan. Király Márt. közv. súlyos. Mai
Péter közv. súlyosan. Pratschke t rigyes
közv. súlyosan. Krachenfelser András közv.
su’yosan. Szloboda János közv. suiy*>san.
Tóth Mihály közv. sulyosau. Tung.i közv.
su'yosan. Verhauatz István közv. súlyosan,
fr.inipusch Fér. közv. súlyosan. Schmitz
Jizsef őrvezető sulyosau. Fink Józset őri vető súlyosan. Babics Mátyás közv. sulyossn. Barthay István közv. súlyosan.
Klcmeut Ödön közv. sulyosau. Pelie Au>* ás közv elesett. Strasser János közv.
súlyosan. Szatter Alajos közv. súlyosan.
Sioeker Antal közv. súlyosan Bénák Mihály
sözv. súlyosan Szaboresics György közv.
súlyosan. Trotter József tizedes elesett,

Szekeres János közv. elesett. Dani János
közv. elesett. Pest Márt. közvitéz elesett,
feckmid Konrád közv. elesett. Bauer Hen.
közv. súlyosan. Zabias József közv. súlyo
san. \ idakovits Mihály közvitéz súlyosan.
Csoszits Pál közv. súlyosan. Ognenod Vladiszló közv. súlyosan. Peringer Józset köz
vitéz súlyosan. Papp János közv. súlyosan.
Tuzlánál, aug. 8 tói 12-ig.
Tkeodorovics Elek közh. megsebesült.
Grudacsacznál, aug. 13 á n :
C'sanák Imre tizedes elesett. Hannák
János közhoszár eltűnt.
A gráczi 7. sz. helyőrségi kórházban:
Az 52. sz. gyalogezredből: líadics Já
nos közlegény könnyít sebesült.
A lajbachi 8. sz. h'lyörségi kórházban.
Az 52. sz. gyalogezredből: Zwieker
Ferencz, Yégb Pál, Bíró István, Filakov
Markó, Kiss-Tóth Fereuez, Reidinger Ist
ván, Yeres János, Losonczy József, Búzás
György közlegények és Tóth János, káp
lár nehéz, Kam Fridrik közlegény, Leitner
Józset őrvezető, Dele János és Hereudi Jó
zsef közlegények künyü sebesültek.
H o r v á to r a z á g l t a n í t ó k v á r o 
siu n k b a n .
Yalamiut a magyarországi néptanítók
Budapesten, éppen úgy tartottak egyetemes
ülést a horvátországi néptanítók is f. hó 3,
4 és 5 én Eszéken, mely alkalommal az ez
irányban utazott 1Ö0 néptanító közül az
éjt 80-an városunk falai közt töltötték. Az
átutazó tanitók számáról kevés tudomással
hirt úgy a tanhatóság valamint a tanítói
testület is, a nap pedig s különösen az
idő iránt teljes bizonytalanságban voltak,
s Így fogadtatásukról, elhelyezésükről nem
lehetett olykép gondoskodni, miut az kü
lönben tervezve volt. De ily bizonytalan
ságban is a pécsvárosi tanitók közül Yarga
F. Repieh V. Schueider I. Klingenberg I.
Szelman Gy., továbbá Iíerczenberger .1. és
Tirczka A. ez utóbbi reáliskolai tanár éliiküu a kir. tanfelügyelővel bevárták a leg
később érkező vonatot, és csakugyan e
készületlenségben 160 tanító által (több
nejével) lepettettek meg, kik közül 80 to
vább utazott, 80 elhelyezésre várt. Képzel
hető ezen urak zavara, főképen most, mi
dőn a vendéglők a beérkező diákok szülei
által is nagy részben el voltak foglalva;
de ők nem csüggedtek, hanem lelosztották
őket maguk közt kisebb csapatokba, s úgy
vitték őket egyik bezárt vendéglőtől a má
sikig mig őket szerencsésen elhelyezhették,
sőt oly szerencsések is voltak, miként töb
ben, a még vendéglőben időzött urak által
megvendégeltettek s lakással is elláttattak;
kétséget sem szenved, miként a rendezők
nek is maradt a vendégekből. Másnap reg
gel a vasúti indóbáznál volt a találkozó;
az elindulási időt többen felhasználva, ré
szint egyedül, részint a rendezők allal ka
lauzolva, futólagosán megnézték a város
nevezetesebb helyeit.
A vasúti indóbáznál történt a valódi
ismeretség s ez a pécsi fentnevezett urak,
szép bánásmódja, rendkívüli szívessége —
előzékeny szolgálati készsége s tanusiíott
magyaros vendégszeretete után horvát kol
legáink részéről valóságos ragaszkodássá
fejlődött, nem győzve csodálni a magyar
tanítóságnak eme nyájasságát, kiket leg
alább is félvadaknak hittek s legkevésbbé
képeseknek arra, hogy őket ily szeretettel
togadják. Voltak, kik azt hitték, hogy
csupa demon8tratiuból seiu lesznek szíve
sen fogadva s talán éppen kormányi figyel
meztetésre ! — De kellemesen csalódtak,
mert a pécsi tanítóság régi jó hírnevéhez
képest oly figyelemben részesité őket, mely
bal véleményekre oszlatólag fog hatni, s
rövid ittlétöket emlékezetessé tenni. — Meg
is látszott a hatás eredménye most is, mert
a fiumei kir. tanfelügyelő, környezve a ta
nítói kar által, a megyei kir. tanfelügyelő
előtt ünnepélyes köszönetét fejezte ki a
nem várt l>aráti fogadtatásért. A rövid, de
egyébkéut magvas szónoklatot háromszoros
zstvió és egy horvát nemzeti da) elzeugése
követte. — A tanítóságról annyit mondha
tunk, miként ránk úgy miveliségi mint
egyéb tekintetben kedvező benyomást tet
tek 8 úgy látszik, miként jelen volt a hor
vátországi tanitók színe java. — Tóbbeu
nyilatkoztak, miként visszautaztokban taláu egy egész napot tüiteuek körünkben.
Legyenek szívesen üdvözölve, azután lás
sák mi a magyar vendégszeretet, s ismer
jenek meg bennuünket azon oldalról mely
ről ők úgy látszik, fogalommal sem bírnak.
Mi visszajövetelllknek fontosságot tulajdo
nítunk.
II— sz.
J lo h á c s , *zept. 2-án.
Múlt hó augusztus 29-én, miut min
den évben, a mohács- és mohácsvidéki nép
kegyeletes ünnepet iilt: A mohácsi vész
napját. 352 éve múlt annak, hogy Mohács
nál sírba dőlt a nemzet virága, és a ma
gyar nemzet szabadsága békókba veretett.
Király József, volt pécsi püspök, hogy e
tanulságokban gazdag és végzetes kimene
tele miatt szerencsétlen napnak emléke az
utódok részére is fentartassék, alapítványt
tett, melyet ekkép ad tudtára miudeDeknek’, a kiket illet: „hogy mi azon most is
keserves emlékezetű moháesi térséget, a
mely mai napig mohácsi veszedelem me
zejének neveztetik, keserves könnyhuliatás
sál több Ízben megjárván és se azon sze
rencsétlen csatának, mely által 1526-ik
esztendőben nyakavágó keresztelő sz. János
napján, mely állandóan 29-ik augusztus
ban esik, a pogány dühösséggel birö Törökség édes hazánkat nem csak szeretett
és örök emlékezetet érdemlő Királyától,
Lajostól életének legvirágzóbb 25-ik esz
tendejében keservesen megfősz! otta, hanem
azonkívül dicső nemzetünknek legneveze

tesebb eleit, virágját és azon híres bajno
kit, a kik ennek előtte a pogány töröknek
parancsoló és fenyíték urai voltak, egy
szerencsétlen ütközet által tulajdon kioutott
véreikből készített vérpatakba a szörnyű
csatahelyen elesett 7 megyés püspökkel
együtt eltemette.
Sem pedig azon nagy isteni kegye
lemnek, mely által idő jártával megsegíttetvén, a pogány iga alól 1687. esztendőben
szerencsésen kiszabadhattunk, legkisebb
emlékeztető jelét sehol sem találván, külömbféle gondolatokra vetemedtünk. Mely
nek végtére a Szent Lélek Ur Istennek
sugarlásából töprenkedő szivünket arra
bírták.
Hogy: ugyanazon a szomorú emlé
kezetű véres csata helyén, a melyen az
emberi nemzetért szenvedő Isten embernek
tiszteletére a mohácsi mostani Kálvária
hegytető hálaadó és minden lelki és testi
jövendőbeli veszedelmektől oltalmazó örö
kösen fentmaradó ájtatosság alkottasson**.
Ezután rendeli hogy minden évben
augusztus 29-én egy énekes mise; 12 kis
mise és hárem prédikáczió u. in.: magyar,
német és horvát tartassák. E czélból 3000
írt alapítványt tesz, melynek 6°/0 kamatai,
azaz 180 írt a következőkép osztassák fel:
1. Annak, a ki a szent misét énekli, adas
sák hat forint. 2. Minden kis misét mon
dénok 2 frt, azaz összesen huszonnégy fo
rint. 3. Minden prédicátornak 6 frt, azaz
összeseit 18 frt. 4. A muzsikásoknak vagy
éneklő mesternek 6 frt. 5- A mohácsi plé
bános untak azért, hogy a prédikátoroknak
és az öreg misét mondónak egy barátsá
gos ebédet adjon, 30 frt. A többi pedig
a kápolnának időnkinti kijavítására hasz
náltassák.
Ez alapítványhoz híven minden évben,
és igy ez idén is, megtartatott ez ünne
pély. E napon a mohácsi s a közel vidék
ről összesereglett nép szép számmal zarán
dokolt a helyre, a hol a kegyelet ünnepe
tartott Az ünnepély legfőbb pontját a ma
gyar szónoklat képezi. Eltekiutve minden
hitfelekezeti themáktól — valóbau a mai
kor szomorú viszonyainak megfelelőleg
tartotta ft. Garay Alajos, duua-szekcsői
plébános, jeles iró és egyházi kitűnő szó
nok — a magyar Unuepi beszédet. A szép
számmal egybegyillt hallgatók meghatva
álltak a vérmezőn és mély megilletődéssel
hallgatták a szónok szavait, mely felidézte
lelkűkben a visszavonás okozta és a nem
zetet mély gyászba boritó szomorú ese
ményeket.
A jeles szónok kezében a történelem
megczátólbatlan lapjaival, éles logieával
all- almazta az akkori viszonyok befolyását,
gyászos következményeit a mai viszonyok
és ezek következményeire. Az emelkedett
hangon tartott beszéd tuindeu szavában
szigorú igazságok tükröződtek le, miért is
a jelenvolt hallgatóság több Ízben helyes
lésének adott kifejezést, inig végül lelke
sen megéljenezte a derek szónokot.
Az ünnepély után ft. Rónay Sándor
esperes plébános urnái díszes ebéd tarta
tott. A társaság igen kedélyes hangulatban
volt, de nem lebet ezen megütközni annak,
a ki a derék s igen nyájas háziurat sze
tnélyesen ismeri. A mohácsi emlékszoborra
ez alkalommal 38 irtot gyűjtöttek.
Este miudeuféle mulatságot rendeztek,
melyeken igen kedéiyeseu mulattak a jeienvoltak és pedig különösen az iparos
kör estélyén a hol igen szép számmal je
lent meg a közönség.
Végül még csak azt Írom meg, hogy
a tuult hetekbeu a katona szállítások al
kai mával Szűcs Gyula is Mohácsra érke
zett, a hol azután keblén a ,,Medzsizsi“
renddel „komisz * baka ruhában barátaival
rövid ideig jól elmulattak.
r. I.

— Táncé helyett — jótékonyság. A humanitásáról ismeretes „pécsi dalárda1* f. hó
1 én rendezé alapszabályszerü dalestélyét,
mely alkalommal nevéhez méltóan énekelt
s különösen Wachauer Károly népdal át
iratainak zamatos magyarsággal való eléueklése által vouta magára a közönség
figyelmét. Az ily estélyek rendesen tánczczal vannak egybekötve; de a derék egy
let választmánya, tekintetbe véve a nyo
mott hangulatot mely a mozgósítás által
városunkat érte, azt határozá el, miszerint
— minthogy már a hirdetések kinyomat
tak, sőt ki is osztattak — oda fog hatni,
hogy a fiatalság mondjon le a tánczról.
ügy is lett, a működő tagok eiőkésziték
a közönséget is kérték, hogy mellőzék a
tánezot. A közönség igen nagy része öröm
mel vette az egylet intentioját, csakis ne
hány fiatal ember nem akart engedni és
követelte a tánezot. Az egylet erre kinyitatta és megvilágilatta a táneztormet, de
mielőtt elrendelte volna a tánezzeuét —
R. egyl. titkár szót kért és meggyőző sza
vakkal ecseteié az egylet hazafias szándé
kát s végül fölhívta a hölgyeket, hogy, ha
találkoznék közöttük olyan, ki az egylet
intentioját nem helyesli és tánczolni kiváu,
úgy a táuczos foglalkozhat. A helyesléssel
fogadott fölszólitás után nem volt hölgy,
ki tánczolni akart volna, hanem a dalárda
a műsoron kívül is énekelt és a mozgósí
tott pécsi és baranyamegyei tartalékosok
honmaradt szűkölködő családjai részére
gyűjtést rendezett, melynek eredménye az
lett, hogy a nevezett czélra 31 frt. 3 l kr.
g-yiilt össze, mely is a városban alakult
gyűjtő-bizottságnak átadatott. így lett táncz
helyett — jótékonyság.
— Jótékony hang verseng. A „pécsi
dalárda1* holnap, azaz f. hó 8-dikáu a
„Széeheuyi-tér*-en hangversenyt rende
zetni, melynek tiszta jövedelme a pécsi és
baranyamegyei behívott tartalékosok houmaradt szűkölködő családjai fölsegélyezé
sére fordittatik. A „pécsi dalárda'* előadá
sai a „Ribay-kávéház“ erkélyén tartatnak
és időnkint a „városi zenekar11 által vál
tatnak föl, mely zenekar a főgymuasíum
előtti emelvényen fog játszani. A „szere
t e t t a d o m á n y “-ok, melyet mindenki
tetszése és tehetsége szerint adhat, a „Szé
chenyi-tér*1 különböző részein e czélra ki
világított helyeken fölállított és jól elzárt
perselyekben gyüjtettnek. A befolyandó
összeg szab. kir. Pécs városa által kikül
dött bizottság által fog ellenőriztetni. Ha
kedvezőtlen idő következtében az ünnepély
holnap megtartható nem volua, úgy annak
idejét falragaszok fogják hirdetni. Részünk
ről is ájuljuk c humanitás szempontja czél
jából rendezett hangversenyt a n. é. közön
ség szives figyelmébe. Kezdete esti 7 órakor.
— Csóka Sándor színigazgató Szalay
Anna opera és operetté énekesnőt szerződ
tette társulatához f. é. október Fjétől 1879.
évi virágvasárnapig.
— Ismét mozgósítás. Tehát megyénkét teljesen tönkre teszik! Az 52-ik gya
log ezred teljesen mozgósítva van, a póttartalékosokat behívták, közös hadseregbeli
huszáraink (7-ik ezred) rég ott van a hareztéren, 600 fuvarosunk Boszniába ment és
most újabban az itten kiállított 67. és 63.
honvédzászlóalj, sőt ráadásul a 8. pécsi
honvéd huszárezred is mozgosíttatott.
— Végre valahára hirt halottunk
gyermekeinkről. A szerajevói csata ntán,
melyben az 52. ezred igen jelentékeny részt
vett, az ép egészségben maradt fiuk rögtön
hozzá fogtak a levélíráshoz, jött is vagy
400 levél. Volt azután öröm, a kit már
veszve hittek, s a kinek holt bicét jelen
tették, egyszerre csak beállít egy pár sor
ral, a melyben a többi közt azt mondja:
ott voltam a véres utczai barezban, de hál’
Istennek semmi bajom. Katona dolog az
egész, — csak az a „menázsia1* kissé tűr
hetetlen. Az utczákon többnyire derült arezokkai találkozik az ember, kik egész
örömmel mutogatják a levelet, melyet a
— A pécsi jótékony nöegyleti elnökség
Pista vagy Jancsi irt; csak néha merül
felhívása folytán a hadsereg sebesültei ré
fel egy-egy bánatos arcz is. Szegény aszszere tépést, vásznat és sebkötöket ajándé
szony! mindenki irt, — csak az ő fia hall
koztak : özvegy Jobszt Jánosuő, Hefner
gat. Ki tudja, talán baja esett V gondolja
Józsefnő, Hartl Fereuczué, Blauhor.". Teréz,
magában és megerednek a bánatos künySchaurek Kandin, Baldauf Paulin, Erreth
nyek. Olvassa azután később a sebesültek
Teréz, Kovács N. Kauliuaun Eleonóra,
lajstromát. . . s ott találja a kedves fiút
Wachauer Júlia, Ililseher ^ígues, Krasznay
. . . s az anyai szív majd megreped fájdal
Mari, Hajdú Paulin, Kovácsira Mari, Rupp
mában. Ne zavarjuk őt, — a mi örömünk
recht Katalin, Babreg Antalné, Likl Júlia,
ne hasson a megszomorodott család szi
Lammer Róza, Rech Katalin, Jóban Júlia,
véhez.
Lőtller N. Egy névtelen. — Walentin Ottilia,
— Ágyunsült húst még bieonyára alig
Lingg Gizella, Férés Fereuczué, úrnők mely
evett valaki olvasóink közül. Nos, hát a
emberbaráti adományokért meleg köszöne
mi katonáiuk ilyen ételt is találtak föl
tét nyilvánítja a nőegylet elnöksége.
Boszniában. Egy temesvári fiú e talál
— Beküldetett. A zeneegylet részéről
mányról ezeket Írja: Egy tüzércsapat épen
szives tudomás vétel czéljából közzétetétik,
főzéshez készült, mikor az ellenség rajta
hogy a legközelebb megtartandó — utolsó
üt s a battériának ki kellett szállnia a
előtti — kerti hangverseny a zenekar láharezba: a legénység már 48 órája nem
volléte miatt, uem t. bú 7-én azaz ina,
evett volt s odáig volt az éhségtől. Azt tet
hanem f. hó 14 én fog megtartatni.
ték tehát, hogy husporcziójukat az ágyuk
— Szerajevoból sürgönyzik, hogy
hoz hozatták maguk után s mi alatt egyik
Eimausbergcr őrnagy, ki a szerajevói utrészük az ágyút sütögette, a többiek vas
czai barezban megsebesült meghalt. Az
kos kardjukkal porhanyóvá kalapálták a
elhunyt őrnagy a 52-ik gyalogezredből
linst, aztáu rákötötték az ágyucsőre s l e 
való volt.
sütötték meg az izzóvá lett ágyun. A levél
— Nyert magyarázat folytán azon
irója azt mondja, hogy soha sem evett
meggyőződést szereztünk, hogy lapunk
jobb izűeu sültet. — Ajánljuk a gourmanmúlt heti számában „Érdekes lelet sat.*
dok figyelmébe.
czirnü a különfélék rovatában közlött név
— , ]{evolver-tárcza.“ íg y neveznek egy
jegy hátirata uem vonatkozik a képviselő
legújabb találmáuyt, mely tárcza és revol
választásra, valamint hogy e sorok is uem
ver is. Nem nagyobb, mint egy rendes
Tarai Audor úrhoz, hanem egy a válasz
pénztárcza, csakhogy valamivel súlyosabb.
tások idejében Pécsre jött magasabb rangú
A tárcza egyik fele a szokásos tárcza, mig
tisztviselőhöz voltak intézve.
a másik egy öt csővü revolvert képez. Ha
— A mint külön hareztéri tudósítónk
aztán valaki megtámadja az embert és azt
is Írja, hogy a „spionu-t Mohamed Hadmondja: „Tárczádat, vagy életedet,* ki
zsi Jamakovicsot a ki a magláji szeren
húzzuk a tárczát, mintha átakarnók adui
csétlenség okozója volt elfogták és röga rablónak, de megszorituuk egy kis ru
tönbiróságilag kötél általi halálra Ítéltetett.
gót és a következő pillauatbau öt cső irá
A hóhér szerepét, hogy társai halálát rnegnyul a rabló felé s csak még egyet kell
boszulja Boly Mihály kölkedi származású
nyomnunk a kis gépezeten és öt kis golyó
közhuszár vállalta magára. Jamakovics
fúródik a támadó testébe. A golyók meg
63 éves ősz ember hosszú fehér szakálla!.

Különfélék.

sebesítenek, de halált nem okoznak és azért
annál bátrabban lehet a revolvert elsil'ni.
— Megrázó jelenetnek voltak szemta
nai Kalocsán azok, kik a mozgositottakat a hajóhoz kisérték. Egy öreg
ember — irja a „Függ. Hirl.® tudósítója
— görcsösen szoritá magához fiát, ki szin
tén a vágóhidra hurczoltak közt volt. K tségbeesett erőködéssel küszködött azokkal,
kik agg napjainak gyáinolát karjai közül
kitépni akarták. „Ha már hét fiamat el
ragadtátok tőlem, kíáltá, hagyjátok meg
legalább az utolsót, egyetlen támaszomat.*
Nem hallgattak rá s kitépték fiát karjai
közül. S mikor a hajó lassan megindult,
az agg szívszaggató felkiáltással a Duna
hullámai közé veté magát, keresve a halált.
A parton állók kötelet dobtak utána, de ő
nem akarta azt elfogadni, s ekkor többen
utána ugrottak s szerencsésen sikerült még
életben kimeuteni. S mikor magához tért,
akkor is csak azon rimánkodott, hogy en
gedjék meghalni, úgy sincs már senkije e
világon. — Ugyanekkor két özvegy aszszony, kiknek fiait szintén elvitték, ’basonlókép a Dunába ugrottak; sikerült-e őket
megmenteni, a tudósitó nem említi.
— Megeszi a fiát és önmagát. L.
vándor-szinigazgatónak nem ment sehogy
sem a dolga. M.-ona választási küzdelmek
következtében folyvást üres ház előtt kel
lett játszania társulatának. Utoljára alig
volt már mit enni; a társaság tanult és
koplalt. A közönséget hiába várták; nem
jöti. Egy öreg ur azt mondta: „Tessék oly
érdekes valamit produkálni, mely felér egy
választással,“ a tagok is sarkalták: csi
náljon valamit, mert ott hagyják, mint sz.
Pál az oláhokat. Az igazgató másnap mo
solyogva ment a színházhoz, s biztatta a
társaságot, hogy holnapra lesz jövedelem.
Másnap a sziníapon következő hirdetés ál
lott: „L. színigazgató a darab végén meg
eszi előbb fiát, aztán önmagát.“ Estére
tömve volt a színház. A „Héttejü sárkány**
czirnü darabot adták. A darab vegén L.
igazgató kijelenté, hogy fia megszökött, s
igy ma csak önmagát ehetőé meg és ezzel
nem lenne a közönség megelégedve, azért
holnap fogja produkálni a fia és a maga
megevését. — Másnap ismét tömve volt a
ház. A közönség nevetett a tréfán és za
josan megtapsolta a leleményes színigaz
gatót, ki a választási zajban is tudott kö
zönséget teremteni.
— Tragikomikus párbaj. Furcsa pár
baj történettel mulattatják most magokat
a strashurgi tisztek. Azon este, midőn meg
választották Rablét a „tiltakozó1* képvise
lőt, a tiszti kaszinóban egy tiszt fekete
kávézott. Egyszerre azt hallja egy mellékszobából: — Le a német kutyákkal! A
német tiszt egy pillanat alatt a szobában
termett, kérdőre vonni azt, ki becsmérelte
a németeket. A megtámadott elszaszi erre
még egyszer oda kiáltotta „le a német
kutyákkal.** Erre a tiszt kardjához nyúl, de
mielőtt ezt kihúzhatta volna, melléje ugrik
a veudéglős és felszólítja a német tisztet,
hogy hagyja el a helyiséget. A tiszt erre
pár szóval kihívja az elszászi fiatal embert,
ki a kihívást el is fogadja. Másnap talál
kozott a két ellenfél és amerikai parbajba
egyeztek. Koczkázni kezdtek a „leuni és
nem lenni** kérdése f dett. Az eFzászi ma
radt a vesztes és ennek nyolez nup alatt
vagy el kellett hagyni az ország határait,
vagy pedig főbe lőni magát. Az elszász
az öngyilkosságot választotta és az összesi
jelenlévőket meghitta halálára. A kitűzött
napon az egész társaság megjelent egy
szabad téren. Az elszászi megtöltött egy
revolvert, homlokára illeszti és már ép -n
lőni akar, midőn Quasimodokéut előugrik
egy idegen és karjaba esik az önkéuytelen öngyilkosnak. Azt Hitték, hogy rendőr,
ki neszét vette a párbajnak és megakadá
lyozta annak véres kimenetelét. Csak későub
derült ki, hogy nem rendőr, sőt uem is
férfi hanem nő, igen szép nő és az elszászi
kedvese volt. A német tisztet c jelenet anynyira meghatotta, hogy ő kért bocsánatot
az elszászitól és azóta c két személyben tel
jes béke uralkodik Elszász és Németország
közt.
— Ajánlás. Egy fiatal árva leány,
aki a franczia nyelvben jártas, kézi uuukához és főzéshez is ért, ajálja magát
helyben vagy vidékre említett képzettsé
géhez megfelelő szolgálatra, vagy szoba
leánynak. Az ajánlatok T. M. alatt Taizs
Mihály úrhoz e lap kia lóhivatalába kül
dendők, hol bővebb felvilágositás adatik.
R ö v id h ír e k . Győrött midőn a bú
csúzok a Rudolf ezredet sehogy sem akar
ták karjaik közül kibocsájtaui, az ezredes
azt ajáulutta, hogy aki el akarja őket ki
sérni Komáromig üljön a: utolsó kocsiba.
Persze felültek, — a szónak kettős értel
mében — mert a vonat elrobogott, a nők
kel telt kocsi ped’g ott maradt. — WtUmers Rudolf, hires zongora virtuóz a béesi
közkórháziján meghalt. — ő felsége a ki
rályné ismét Angliába átázik róka-vadá
szatra. — Miletics Szvetozár a városi fegyházba szállíttatott. — József föherczeg, a
magyar honvédség főparancsnoka, állan
dóan ott marad a határőrvidéken s mind
addig nem tér vissza szolgálatából míg
honvéd csapatainkat is vissza nem vonják
az ország belsejébe. — A hatvani vasút
állomás vendéglőse pénz- és szivargyüjto
szekrényt állított fel helyiségében a bosz
niai sebesültek számára. — Király ö fel
sége Rohonczy szárnysegéde által 5GJ0
fitot küldött a miskolezi szerencsétlenek
nek. — Samassa egri érsik a miskolezi
kárvalottaknak 500J az egrieknek 25vXk)
frtot ajándékozott. — Sziszeknél 5J üouvéd a kulpa vizébe fulladt. A hajó kar
fajára dűltek, az kitört és a folyóba estek.
Alig lehetett egy-kettőt megmenteni. —
TepUtzból a német császári adósságért
beperelték.

x I g e n o lc« 6 gy«gy«?.er. Miiukn
evés után két Guyot féle kátránytokocskát
bevéve, a legkitűnőbb hatása meghU'ési
esetekben, köhögés, katarrus, bronclntis,
sorvadás ellen, valamint kiváltképen min
den torok és tüdőbajban.
Minden üvegcsében 60 tokocska van,
miáltal az egész gyógyítás lefolyása, a
mely a pastillák, tisánnk, syrnpok hasz
nálatát feleslegessé teszi, nem kerül na
ponként több mint körülbelül 10—20 krba.
Ezen készítménynek számtalan sok
utánzása létezik, ugyanezért szigorúan vi
gyázni kell az üvegcse czimlapjára, melyen
Guyot ur ábrásán háromszinü nyomásban
kell, hogy legyen.
Kapható minden gyógyszertárban.
I R O D A L O M . ________
= Mehner Vilmosnál Budapesten megielen :
„Gróf Monte-Christo*. Érdekfeszitó, társadalmi
reiiéay 36 párisi eredeti képpel. Irta Dumas Sán
dor, francziaból fordította Martonffy Frigyes. I.
es II. füzete. Gróf MoDte-Christo 25 krnyi. sarúen
nyomatott, nagy nyolezadrétü oldalos füzetekben
fog megjeleni. Minden megrendeli, — de csupán
határozottan nyilvánított kivánatara, — kap **
Lágy olajnyomatu képet vászonra igen díszes,
zcles barokk-aranyke retben, teljesei el*®*fl*J*>
úgy hogv legott a falra függeszthető: meg pe
dig: a tizedik füzethez: „Á népdal- magassága
t>2 cent. szélessége 80 cent. a huszonötödik tuzethez: „A csárda előtt- magassága 80 cent. széles
ségé 62 cent
= Nemzeti kftnyvtár. Magyar remekírók
népszerű kiadás, fcgv ujtermény közli A*ua e
László, Bocsányí János, Bercsényi Dániel, Besse
nyei György, Csokonai Mihály. Dajka liabor,
Faukas Mihály. Földi János. Horváth AtUm,
sinczy Ferencz. Kármán József, Kis János, Kisfa
ludy Karoly, Kisfaludy Sándor, Kölcsey rerewez,
Mikes Kelemen, Ráday Gedeon. Vajda Péter, Vi kovics Mihály, Zrínyi Vikl«»s sat. összes müvei .
— A szóvegek kritikailag megállapít vak, ho ma
gyarázatokkal és jegyzetekkel ellátvák. — Havo kint 2 - 3 tüzet jelenik meg, egy füzet ara dükr.
Csinos és öles" bekötési táblákról a kiadó Aigner
Lajos gondoskodott. Eddig megjelent füzetek 1.
4. és 5. Kazinczy Ferencz költeményeit, 2. o. 7.
Mikes Kelemen Mulatságos napok. — és 3. Dajka
Gábor költeményeit tartilmazzak. Egyleti könj vtaroknak és magánosoknak ezen olcso es meg is
díszes és legkorrektebb kiadást kiváló figyelmükbe
ajánl mk.
== .Iskola és népkönyvtár- cznniuel Do
l i n a y Gy ul a egy nagyfontossagu lapot indított
meg, mely kizárólag az iskolai és népkonyvCirügygyel foglalkozik, ezen nagy horderejű intezmeny felállítását és tervszerű szervezés és sürgeti.
Az első szám szeptember elsejen jelent meg a ^kö
vetkezik tartalommal: 1. Az olvasóhoz. — 2. Programm. — 3. Az iskolai es népkönyvtárak 8*tr“
vezésének alapelvei. — 4. A szervezés időszerűsége.
3. Magyarorszag lelkészeihez. — 8, Az iskolai
takarékpénztárak kérdése kapcsolatban az iskolni
es népkönyvtarügygyel. — 7. Az iskolai és nép
könyvtár a 111-ik tauitogyüléseu. — 9. Amit a
ponvvan árulnak: 1. Csizió, 2. Tóbiás áldása. 3.
Uj Paprika Jancsi, 4. Uj földünk Bosznia, 9. Ve
gyes közlemények.
Az egész lap a nagy horderejű kérdést tár
gyalja s elejétől végig érdekes, tanulságos; uj \ilagitásba helyezi a kérdést, mit tőként a g j ak o r l a t i k i v i t e l szempontjából tárgyal, a szer
vezés kivitelére becses utasításokat ad s elrettentő
kopekben festi, hogy mit árulnak a ponyván. A
kiállítás minden tanügyi lapnál díszesebb, a lap
alakja nagy, tetszetős. Megjelen havonként, ára
egész évre 2 frt. fél évre 1 trt. s mi a legmele
gebben ajánljuk Dolinay ezen uj lapját a közön
ség figyelmébe Hasznos „Mulattató** és „Lányok
Lapja** czimü vállalataival együtt, melyek ha
vonként kétszer gazdag tartalmú fnz tekben je
lennek meg s áltáluk az iskolai és népkönyvtár
alapja megvethető, sílyczólra a legalkalmosabbak.
Előfizetési ara egyiknek-egyiknek negyed évre 1
írt. Kiadóhivatal Budapest, Sandorut 1459, hol
teljes számú példányok úgy az idenről, mint ta
valyról is kaphatók.
~ A Magyar Lexikon 8-ik es 9-ik füzete
jcient meg Rautmann Frigyesnél Budapesten.^ Ezt
követő 10-ik füzet az első kötetet beíejezendi.
A 8vik füzethez a Klassíkai ókor isteneinek I
Képcsarnoka, a 9-hez a forgalomban levő pénz
nemek egy t-ablazata van mellékletül adva.
Ezen vallalat időszerűségét tanúsítja azon körül
mény, hogy mar eddig annyi példányban kelt el,
mint alig tapasztalhatjuk egy más magyar műró!.
— Ára minden füzetnek 30 kr.
= \ z „Apollo** zenemütölyóirat legújabb
szarna következő tartalommal jelent meg: 1. \ alsó,
tirée de Topéra comique „Les clohes de Corneville- pár K. Planquette, arangée pár Aurél Wachtel.
*2. Reaignation. valse sentimental, composée pár
B. Vagvölgyi. 3. Szorítsd hozzád! eredeti csár
dás Fanczler J. L.-tol. 4. Előjátékok orgonára v.
harmóniámra Kapi Gyulától. 5. Praeludium orgona
vagy* harmoniumra szerzé Kapp Sándor. 6. Dalok:
I. jó középén . . . . II. Borúra fényes derű . . .
enekre zongorákisérettel szerzé Állaga Géza. Az
Apollo előfizetési ára félévre 3 frt. mely az Apollo
kiadohivatalaiioz [Budapest, var, orszagház-uteza
94. szumj czimezve küldendő be, legczelszernebben
postautalvany utján. Az Apollo hazai íenesierzeménytk közlése mellett minden nevezetesebb kül
földi zenemüvet is megismertet előfizetőivel s
bármily zenegyüjteménp díszére válik é» ezért
valóban pártolásra méltó.
,
== W agner László a „Földia. Érd.- szer
kesztője aital szerkesztett a gazdasági „Jegyzek
Napló- lö79-ik évfolyamának tartalma: Naptar.
Teendők naptára az ev minden hónapjára. A me
zőgazdaságot érdeklő adatok. 1. Az ailatteu vesztes
köréből. II. A növénytermelés köréből 111. Trá
gya-adatok. IV. Munkaviszonyokra vonatkozó ada
tok. V. Gazdasági iparagakra vouatkozó adatok.
VI. Adatok a gazdasági epületek térfogatának
kiszámításához. VII. Jvülombóző egyéb adatok.
A mező- es erdőgazdasagi ügyeket intéző kormányköz* gek. A pénzügyi m. kir. minisztériumnak az
allambirtokokkal es az erdészeti ügyekkel foglal
kozó ügyosztályai. A vállas- és Közoktatásiigj-i
magy. kir. miuiszteriumnak az alapítványi és
egyházi javakkal foglalkozó ügyosztálya. Előfize
tési ára: 1 frt 20 kr. Kiadjak Légrády testvérek.

GABONA ÁRAK
a f. é. aug. hó 31-én tartott hetivásáron.
I. oszt. II. oszt. IU. oszt.
Búza 10U ki- ft. 7.00 ft. 6.70 ft. 6.30
Kétszeres . ,
. 6.30 „ 6.00 . —.—
Rozs
, „
„ 5.20 „ 5.00 „—
árpa
. „
• 5.20 , 4.90 „ —.—
Zab
. . .
5.10 „ 5.00 „ —.—
Kukoricza
, 7.00 „ 6.70 . —
Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna
. . .
2.30
Szalma . .
. 1.00
XAGT FERENCZ
laptulajdonos.
H A K íj 0 II K M I L
K I S J Ó 7, S H P
telelőt azerkesztó.
Szerk»*l>'> t..tra ►

E E ir c L e té s e lz .

Lakhely-vál
tozás.
Med. & Chir.

.lakik:
Ír. LOETT
L1P01
Király-utcza,

Hirdi határban kitűnő

triesti biztositó társaság
fő iitf n ö k s é g e

„AZIENDA ASSICURATRICE“

p é c s i

karban levő

egykerekű m alom
kiadó, vagy pedig
kedvező feltételek mellett szabad
kézből eladó.
Értekezhetni — e lap kiadóhiva
talában.
392. (3 2)
haszonbérbe

Reinfeld-féle házban.
Rendel: 11— 12’; V,2 — 3 óráig.

Leány-növeidei
jelentés.
Alnlirt tisztelettel tudatja a t. ez. szü
lőkkel és gyámokkal: hogy leánynöveldéjében 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
idézni képesek.
A beiratások aug. 31-én és sept.
1-én történnek.

Sciiaurek K arolin a,
nőnöveldei tulajdonosnő.

MOT Hirdetmény.
Alulirt Igazgatóság részéről
közhírré tétetik, hogy az intézet
tulajdonát képező, a főtéren fekvő

_

Nincs több bttzaüszög!
|

Ajánlják a raktárban levő kézi és járgányos cséplőgépeket
sorvetőgépeket (Drills) gabnarostákat és konkoltisztitókat
(Trieurs), szecskavágókat, kukoriczamorzsolókat, daráló
kat, répavágokat, ekéket, boronákat, amerikai aczél széna
és trágya vellákat, angol kőszén és gabnalapátokat, bor
sajtókat. borszivattyúkat, szőllőzuzókat és eszközük min
den a raktárban nem levő gépek — továbbá gabna es
lisztes-zsákok, (Jute szövetből) gépolaj és gépszijak
szállítását a legelőnyesebb feltételek és eredeti gyári
árak mellett. —
Elfogadnak biztosításokat TŰZKÁROK ELLEM épületekre,
gabona és szénakazalokra, gépekre és állatokra stb.
továbbá JÉGKÁROK ELLEN és AZ EMBER ELETERE,
mely a csatában elesetti kre is kiterjed, mindezeket a
legolcsóbb dijak mellett.

ró

A D u p n y Ní.-féle v e tö n ia g p á e z
h u * /,iiá ln la m e lle t t .
Ezen rézgáiicz (kékkő) s más maró
sókból álló pácz teljesen elpusztítja —
ha a minden csomagon olvasható egy
szerű kivitelű haszuálati utasítás ponto
san követettik, — a búza, árpa, zab,
köles, tengeri, stb.-uél a vetőmagon ta
láltató ttszögcsirákat, mint ezt számos
bizonyítvány erősíti.
A magas magy. kir. rninisterium gaz
dasági kö/leinényci a D u p iiy N.-féie
|»ác/.ot mint egyiket a legsikeresebb
szereknek ajánlják a buzaiiszög elhárí
tására.
Áttekintések bizonyítványokkal kiváuatra ingyen és bérmentve.
Ara egy 2 hectolitrr (200 liter)
magra való csomagnak 30 kr.
U O N S é s 1 )1 1 * 1 1 ,
Becs, VI. Wiuduiiihlgasse Ni'. 35.
Kaphatók Pécsett, K la iih o r n A .
kereskedésében.
398 (5—1)

4. szám.

Cű

PR1CK V.-féle pécsi koszén eladási föiigynöksége.

Czindery-féle házban
levő összes lakhelyiségek rész
letenként,
f. é. o k tó b e r h ó l-töl
fogva bérletbe adatnak. — A
közelebbi feltételek, igazgatósági
elnök urnái megtudhatók.
Pécsett, 1878. május 1-én
tartott igazgatóság ülésből.
A p écsi ta k a ré k p én ztá r
108(0—18)

igazgatósága.

Határozott óvás hamisítás ellen!
27 éven át kipróbálva!

D r. P O P P

J. O.

es. k. udvari fogorv. Becsben Boguergasse 2.

Anatherinp r á p a r a 0 -t u m a i.
t r é s fo g a k k it ö l t é s é r e
nincs hatályosabb és jobb szer, mint fogónja
melyet mindenki könnyen és fájdalom nél
kül bele helyezhet odvas fogaiba, mely az
tán a fogrészekkel és foghussal teljesen
egyesül, s a fogakat a további elromlástól
óvja s a fájdalmat csillapitja.

Eladó rét.
A nagy és kis Balokány alatt

1

szíg rendszerre kézi
munka erőre, 1—-4.
vouó marba erőre is,
y á
tisztító szerkezettel,
elismert legjobb kiállítással, köuuyü járat
tal és uagy munka képességgel a legjutányossabb árakon.
Megbízható ügynökök kerestetnek, is
mét eladóknak magas jutalék. Megbízások
cziine :
107 (0—i4)
l*l». H s y t a r t li e t C in ij i. H s ir iib
iit>ii t a b r ik F r a n k f u r t a Mai n.

fi '

U rét

örök áron eladó. Értekezhetni a tu
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Árlejtés.
A pécsi királyi ügycszégrészéről köz
hírré tétetik, hogy a pécsi kir. törvényszéki börtönben, valamint a mohácsi, pécs
váradi, siklósi, szt.-lőrinczi, dárdai éssásdi
járásbirósági fogházakban letartóztatott
rabok 1879. évi élelmezése együttesen ár
lejtés utján bérbe adatik, mely árlejtés f. é.
szeptember hó 30 án 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 külön-külön, nem
csak számmal, de betűkkel is kiírandó,
s ebhez aszóbeli árlejtés alkalmával szin
tén leteendő 1000 forintnyi bánatpénz csa
tolandó, mely készpénzből, vagy tőzsdei
árfolyam szerint számítandó államkötvé
nyekből áll.
Az ily zárt ajánlatokhoz, a menuyiben
az ajánlat tevő ismeretlen volna, erkölcsi
magaviseietétigazoló hatósági bizonyítvány
is hozzá csatolandó.
Az árlejtés részletesebb feltételei a
kir. ügyészség helyiségeiben megtekinthe
tők ; egyelőre azonban a vállalkozni szán
dékozóknak tudtul adatik, hogy:
1) Az élelmezendők száma a törvényszéki börtönben 160—220 személy, a já
rásokban időuként 3—9 személy.
2) A vállalkozó az élelmi szereket, a
már megállapított és a kir. ügyészségnél
megtekinthető étlapok szerint tartozik ki
szolgálni.
3) A vállalkozónak fa nem adatik,
de konyha, meglevő edények s két rab a
főzéshez rendelkezésére bocsáttatik.
4) A bánatpénz a szerződés ideje alatt
biztosítékul visszatartatik.
5) Az élelmezési számla havonként
utólagosan, a számvevőség helyesbítésének
lentartásával fog kifizettetni, — a meny
nyiben a vállalkozó a szerződés pontjait
megszegné, a királyi ügyésznek joga leeud
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 kötelezó,
ellenben az államra nézve az igazságügyi
minisztérium jóváhagyása fentartatik.
Kelt Pécsett, 1878. évi augusztus hó
19-én.
Z so ln a } ’ G y ö r g y ,
_______ kft: alügyész._____

üvegben 50 kr., lfrt., és 1 frt 40 kr. a leg
kitűnőbb szer, csúzos fogfájdalmakban,
gyulladásoknál, a foghus daganatai- és
sebeinél; fölolvasztja a létező fogkövet
és megakadályozza annak uj képződését;
az ingó fogakat a foghus erősítése által
szilárdítja; s midőn a fogakat és foglmst
minden ártalmas anyagtól megtisztítja, a
szájnak kellemes trisseséget kölcsönöz és
már rövid használat után eltávolítja a
kellemetlen szagot.
A n a th e r in fo g p a s ta .
Ezen készítmény a lehelet frisseségét
és tisztaságát fentartja, azonkívül a fogak
nak hófehérséget kölcsönöz, azok romlását
megakadályozza és a foglmst erősbiti ára
1 frt 22 kr.
I>r. P o p p .1. G . n ö v én y í'ogporn.
A fogakat oly szépen tisztítja, hogy
annak naponkénti használata által nemcsak
a közönséges fogkő eltávolittatik, hanem a
fogak zománcza is mindinkább tökéletesből
Egy doboz ára 63 kr. o. é.
P o p p a r o m u tiU iis fo g p a s z tá ja .
Sok év óta a legbiztosabb óvszernek
fogfájás ellen és a legkitűnőbb szernek van
elismerve a szájiireg és a fogak ápolására
é* fentartására. Egy darab ára 35 kr.
F ig y e lm e z t e t é s . “9 0
Előforduló hamisítások következtében
bátor vagyok a t. c. közönséget figyelmez
tetni, hogy minden palaczk az óvásjegyen ki
vid még egy czimmel: (Hygea és Anatherin
praperatumai) ellátva van, mely egy tisztán
átlátható viznyomáson az állami sast és a
czimet mutatja.
2 (12—8)
R A K T Á R A I:
P é c s e t t : Kunz, Sipőtz, Kovács,
gyógyszertárában. Zsolnay W. és Zách K.
uraknál. — B o n y h ó d o n : Kramolin ur
gyógyszertárában — M o h á c s o n : Pyrker
J. gyógyszertárában — S i k l ó s o n : Teleky
A.gyógyszertárában — B a j á n : Misichics
urnái és ifj. Herzfeld fiainál. — K a p ó s*
v á r o t t : Daras J. Scbrőder A. gyógyszertárában és Kobn J. urnái. — S zeg zA rd o n :
Bahsay M. gyógyszertárában. — T o ln á n :
Fichtel, Groff J. gyógyszertárában. — H ög y é sz e n : RauszSt. fiai. — V illá n y b a n :
Fekete E. gyógyszertárában. — Z m nborb a n : Falcione G. & Heindlhoffer Róbert
uraknál. — P a k s o n : Flórián János gyógy
szertárában. — V e r ő c /.é n : Besz F. K.
gyógyszerésznél. — B á tta s z é k e n : Posch
gyógy szerész urnái, S z ig e tv á r o n : Kobáries K. urnái, V alp án : Deszatky gyógy
szerésznél, B á g o e s o n : Szép gyógysze
résznél, K a l o c s á n : Schinktvics gyógy
szerésznél.

Ezer darab takaréktüzhelvt, készletben
minden alakban és nagyságban a legjütányossabb árak mellett

M e s trits ím re lakatosm ester
legn agyob b válas/Aéltu

takaréktuzhelvek és kályhák raktárában,

Műhely és raktár
Pécsett,
belváros Király-utcza
31. szám, saját házában.
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Nagy készletben tart mii idén e szakba vágó tárgyat
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