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A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: K ia d ó  h iv a ta l:
a kiadóhivatalban, lllauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Mihály nyomdájában
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti easinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majiáth-tér 2. szám alatt.

A berlini szövevény.
Aiig néhány hava annak, hogy 

a, európai diploniatia tejfele ott ült 
1J rlinben és megcsinálta nagy seb
tében azon paragrafus halmazt, nie- 
U t eongresiusi actáuak elneveztek.

Megmoiulíuk akkor reá, hogy 
ez nem békekötés, hanem uj és ál- 
taiános harezoknak magvetője, mely 
alá a föld már elkészítve van.

A vak;ággal megvett, de azért 
iu.., kevésbé düiytüs osztrák diplo
mája legelső volt bemenni a már 
év, k óta kiterjesztett hálóba, bevitte 
m gával a kettős monarchia legjobb 
ei it. elvérzik ott emberben, pénz
be n és hitelben, még mielőtt az alat- 
totuban terveik sikerültén örvendő 
„s/üveréégesek" levetnék álarezukat, 
ki untatnák, hogy talajdonképen mi 
a vígczéljuk.

A lmkureszti félvad diplomaták
nak több az eszük, nagyobb az óva
t o s s á g u k .  mint a bécsieké, ők azt 
mi miják, foglaljátok el a cserében 
reánk ir<>szakolt Dobrudzsát és sza
vaztassátok meg a népet, akar-e 
hozzánk csatlakozni, mi nekünk őr
zendő rabszolgák, kényszer alattva
lók. \ agy másféle gravitáló honpol
g á r t  nem kellenek, el kell tűrnünk, 
bogv a hatalmas Oroszország elveszi 
tőlünk Bessarabiát, de arra nem 
kényszeríthet, hogy Dobrudzsát át
vegyük.

Kevésbé óvatosan és igazságo
san vt szik a dolgot Szerbiában, Mon
tenegróban azon területekre nézve, 
meUeket a congresstis nekik a pa
píron adnectált és hol az albán la
kás-ág kivétel nélkül bármely vai- 
lásu legyen is, el van határozva, 
eileiitállani az utolsó emberig, itt a 
háborúnak újra kitörése elkeriilhet- 
len lett volna amúgy is, ha időköz
ben a békéltetésükre a sz.ultán által 
küldött Mehemed-Ali pasának vad
állati dühvei végrehajtott meggyil
koltatása nem is adott volna uj for
dulatot a dolognak.

Most már nem szenved kétségét, 
hegy a szerbek, de kivált a feke’e 
hegyiek megkisérleudik erőszakkal 
elfoglalni ama területeket, mi egy 
vegnélkuli és vérengző fajharezra
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Kicsordult véretek, magyar vitézek!
A vad düh vágta a sebet,

A gyilkos vas s golyó a szívbe mélyedt 
Ez többé ah, be sem heged!
Nem bajnok ellen, de orgyilkosok 
Rohantak rátok, vérző martyrok!

Kifolyt a vér, eloltatott az élet —
Egy nemzet ejt bő könnyeket 
Sirhalruatokra és mit esdve kérhet,
A béke szent s örök lehet;
De szive lázad s karja fenyeget —
Háborgó lelke ah, mást nem tehet!

Hisz véretek nem a dicső hazaért,
De vajmi masért ontatott —
Örült, eszeveszett ábránd kívánt vert,
Mely szivetekből érte iolyt,
8 hogy a vad gőgnek szomját oltsa el, 
Kitárult a vitéz magyar kebel!

De oh, azért ti mégis hős vitézek,
A nemzet martyrbajnoki 
Lesztek örökre s barmi veszek 
Boruljanak egünkre, mi 
Megőrizzük híven emléketek —
Kesv korig ragyog hírnevetek!

Ereklye lesz emelt oltárainkon 
Minden kiöntött drága csepp,
Mely mint estcsillagok az égi holton 
Sugárfényben tündöklőnek: 
fiyémáutfüzérekben ragyogni fog 
Ez lesz a ti dicső jutalmatok í

Áldás r.átok, verjelölt vitézek!
Példátok gyújt és lelkesít —
Ha 'egykor tán a hon- és honfiérdek 
Vérsüzdelemre minket int,

fog fejlődni, a portának amúgy is 
sem ereje, sem erélye nem lévén 
annak akadályzására.

A bolgár mohamedánok az úgy
nevezett pomákok ott tanyáznak 
hadsereggé szervezve a Rhodope 
hegységben és az orosz hadsereg 
nem bir velük, mig ezek ott tábo
roznak, a bolgár fejedelemség és a 
keleti Kuraelia tartomány szervezé
séről és igy az orosz hadsereg el
távozásáról szó sem lehet, az angol 
hajóraj pedig szinte ott maradhat 
Stambul előtt.

Végre a görög határigazgatást 
a cougressus egészen nyílt kérdésnek 
hagyta, mely harez nélkül szinte 
nem lesz eldöntve.

A nemzetiségi és vallási ürügyek 
alatt űzött propagandák annyira és 
oly sok irányban aláásták a balkán 
féiszigeti állapotokat, hogy azoknak 
kibékéltetése és rendezett állapotok 
behozatala már a visszahívandó 
Mithád pasa tehetségét is felülmúlja, 
számba sem véve, hogy az orosz 
áskálódások még a nyílt háború alatt 
is nagyban Űzettek a szultán kör
nyezetében és meggátolták a török 
hazafiak minden czélszerti intézke
déseiket, a mi béke idején még ke
vésbé lesz elkerülhető, nem lévén 
egyéb czólja az orosz politikának, 
mint a balkáni népeket véres faj- és 
vallási harezbau elgyengíteni a férfi 
nemzedéket egymás által kiirtatni, 
hogy a fennmaradó növendékség 
annál engedelmesebb orosz alattva
lóvá legyen idomítható, akkor majd 
békén megél egymás mellett oláh, 
bosnyák, szerb, bolgár, görög, albán, 
arnaut, örmény, török és cserkesz, 
akármi vallásit legyen is.

lieánk pedig polygutt nemzeti
ségű és vallásit hazánk és a kettős 
monarchiára sem vár egyéb sors 
és ez mindazért, mert a becsi poli
tika nem a nemzet akaratával egye- 
zőleg, hanem az autokrat uralom 
szellemében ezzel ellenkező irányban 
halad és mivel az alkotmányos kor
mányhatalmat legalább látszólaggya- 
knrló miniszterek nem a nemzet, 
hanem a kamarilla sürgetéseire hall
gattak és főleg azért, mert a válasz
tók többsége oly képviselőkre adja

szavazatát, kik meggyőződésük el
lenére is megszavaznak mindent a 
fenálló kormánynak, minél fogva a 
kormány is, a kamarilla is erre tá
maszkodik, tetteinek törvényes szint 
és álarezot képes adni, a királynak 
pedig még alkalom sem adatik arra, 
hogy más értelmesebb és lelkiisme
retesebb tanácsadókat választhasson 
magának.

X n ^ jszo r ii!  T i«xa K á l m á n
úr az ostendei tengeri fürdőből táviratilag 
elrendelte, hogy a Budapestre hozott se
besültek részére azonnal 100 palaczk óbor 
és 1000 darah jó szivar sajátjából kiadas
sak ! — Ettől ugyan meg nem híznak a 
szegény sebesültek százai és ezrei, az öz
vegyek és árvák könnyei annál kevésbé 
száradnak fel tőle, hanem hát ki tudná 
oly könnyen megmagyarázni, hogy ugyan
azon Tisza, ki Ielkiisineretbe vágó dolog
nak tartá, a haza vérét és vagyonát ál
dozni a muszka hatalom biztos megtöré
sére, most nem tartá bűnnek, héegyezni 
abba, hogy a haza legderekabb fiai és 
utolsó krajezámnk is feláldoztassanak a 
bosnyák bérezek közt legnagyobb ellensé
günk, az orosz hatalomnak előnyére és 
saját vesztünkre. — Az ily lelkiismeret a 
mi egyenes és egyszerű fogalmainkat túl
haladja ugyan, de azért az adomány nagy- 
szerűségétől (?) elismerésünket meg nem 
tagadhatjuk!

— A z oa ztrá k  k a to n a i é le lm e 
zés beigazolta legújabban is, hogy meg
maradt a régi, azaz corruptio rendszerénél 
s lehetőleg még nagyobb bűnöket halmoz 
össze, mint az olasz és porosz hadjáratok
ban. — A lapok százával hozzák a tudó
sításokat és magunk is több a csatatérről 
és határőrvidékről érkezett levelekből meg
győződtünk, hogy az Ígért élelmezés csak 
a papiron áll, de tetÜeg a katonák, fuva
rosok és az állatok ében halnak meg, ha 
magukkal vitt zsebpénzen méregdrága ára
kon nem szereznének itt ott egy kis élel
met, vagy ha olyant nem rabolnának az 
utolsó szükségben. — Leveleikben a kato
nák legsürgősebben kérik a pénzbeli se
gélyt , hogy ében ne vesszenek! — Ez 
azután a gyöngy állapot, mely mellett 
azonban az élelmezés busás felszámítása 
és kifizetése a kedvencz bécsi szállító pió- 
czák kezeibe el nem marad. — A szegény 
szülők elől pedig nemcsak gyermekeiket 
hurczolják a boszniaai mészárszékre, ha
nem ezek kénytelenek amazokat még élel
mezni is, nehogy előre ében vesszeuek, 
mielőtt bosnyákot látnak, ezenfelül az Ín
ségre jutott családokat és sebesülteket is 
segélyezni. — De azért adót, illetéket exe- 
qnálnak akár törvényesen akár törvény 
ellenesen legyen a/, kivetve, valóban egy

afrikai rabszolga kereskedő államban sem 
mehet kltlöinbeii!

— A K esm lá b n  m e n e s z te t t fa -
varosok sorsa. Torontáli hadfuvarosok sür- 
gönyöztek Vinkovczéről rögtöni segélyéit 
különben a kocsisok lovaikkal éhen vesz
nek. Úgy hisszük e távirat elég világosan 
beszél. Nem elég, hogy a személyes sza
badság és a tulajdonjog megsértésével el
hajtottak embert és jószágot, — hanem 
még a nyilvánosan elvállalt kötelezettsé
geknek sem tesznek eleget. Ellátás ember 
és lószámára, sőt két forint napidij volt a 
teltétel, s most nemcsak, hogy napidij.iikat 
nem kapják fuvarosaink, hanem még azon
kívül éhezni kénytelenek az osztrák sol- 
datesea parancsából. Azt mondták hogy 
élelmet fognak szállítani s arra kelt a sok 
kocsi, inig most az tűnik ki, — hogy ma
guknak a fuvarosoknak — kik állítólag 
élelem szállításra lettek rendelve — sincs 
mit enniük. Gyönyörű állapotok ezek.

— A  p á riá i ló k iá l l i tá s o n  a 
legnagyobb kitüntetést, a nagy érmet va
lamennyi kiállító között csak Magyarország 
nyerte az állami ménesekből kiállított lo
vakért. (Elég milliókba kerülnek nekünk!) 
A magyar lótenyésztési részvénytársaság 
k állított 29 lováért ezüst érmet kapott és 
a kiállítás másod napján már eladta azo
kat egy frauezia lótenyésztőnek. A kiállí
tás sikere Magyarországra nézve fényes.

— A n zln zek -n ov it v a s n t  é p í
tése dolgában járt horvát küldöttségnek a 
helyettes miniszterelnök b. Weukheim és 
a közlekedési miniszter Pécky azt felelték, 
hogy a vasút építését nem ellenzik, de ez 
az országgyűlés jogaihoz tartozván, törvény 
alkotása előtt engedélyt nem adhatnak. — 
Egyébként pedig a szlavón határőrvidék 
és Pozsega megyéből is egy küldöttség 
indul, mely a horvát érdekekkel ellentét
ben a sziszek-bródi vasútvonal kiépítéséi 
sürgeti, mert az előbbeni Bées felé terelné 
a forgalmat és az utóbbi vonal az egye
düli mód, hogy a magyar gabona Fiúméba 
mehesseu, hogy a károly vár-fiumei vasút 
és kikötő jövedelmezővé lehessen.

Háború

A valóságos bábon) csak ezntán fog 
kezdődni. A Boszniát Novi-Bazártől elvá
lasztó vonalon lesz az ellenál'ás a legna
gyobb és legsikeresebb. Itt oly pontok 
vannak, melyeket egy maroknyi ember, ha 
bátorsága van, egy egész sereg ellen si
keresen megvédhet. A nyolcz sáncz és két 
üteg, inelylyel a keresztény albánok val
lomása szerint, a pasalikba vezető szoros 
meg van erősítve, azt majdnem bevehetet- 
lenné teszi. — E szorosokat körülbelül 
9000 ember, részben rendes katona, rész
ben felkelő, tartja megszállva. Majdnem 
hihetetlen a tömeg fanatismusa. A török 
anyák gyermekeiket következő intéssel
ber ingatag," sőt csapodár is s ezért ok
vetlen szükséges a többszöri találkozás, 
hogy a gyönyörű szemek ragyogása, az 
igézőén mosolygó eperajk és a hófehér 
keblek rohamos hullámzása által elkábit- 
tassék az ész s igy megtagadva a szolgá
latot a szívnek, az könnyen lángra gyul
ladjon : azonban miként a mámoros éj után 
rideg valóságra ébred az ember, — úgy 
a szenvedély, ha elejté áldozatát — szá
nalmas mosolyt csal az ajkakra a szeren
csétlen iránt és igy bár a csalódás el nem 
marad, azért mégis, mivel semmi sem tart
hat örökké . . .  élvezni kell a jelent, élvezni 
kell az ifjú éveket. Ez azon veszélyes jel
szó, mely sokaknak ás'a meg sírját.. . .

*
Elvira nagysám az ablaknál ül s úgy 

el van mélyedve, akár „Paul de Kock“ 
regényeit olvasná, pedig hát a „The Sin- 
ger Manufacturing Co. New-York“ által 
készített varrógép folyton zakatol s a kis 
patyolat kezek cruyedetlcnül működnek. 
A ki mindezt látja, el sem akarja hinni. 
Pedig úgy van. Elvira nagysám szorgal
masan „hajtja*1 az ujdonat uj gépet.

De várjunk csak egy kissé, mindjárt 
megtudjuk, hányat ütött az óra.

A gép zakatolása megszűnt. . .  talán 
eltörött ? . . .  Elvira felkel. . .  arcza lángba 
borul . . .  keble hevesen hullámzik és sze
meiből kimondbatlan öröm sugárzik.

Mi lelhette Elvirát?... Kiváncsiak 
leszünk . . .  az ablakhoz rohanunk . . .  és 
ah! kész a „tableaux."

Egy ifjú alak az ablak alatt sétálva, 
epedő tekintettel fohászkodott Elvira nagy
lelkű kebléhez, mintha csak azt akarná 
mondani:

Édesem! tegnap este óta nem 
beszéltem veled; — nemde ez pokoli kin 
lehet?Annyi minden mondani valóm van, 
hogy majd kifúrja az oldalamat. Ments 
rapg a gyilkos haláltól. . .

, ,  Elvira rögtön elérti lovagja kétségbe

küldik a harezba „Győzzél, mentsd meg 
a vallást, vagy h .lj míg; Ili legyőzötten 
térnél vissza, mint gyávát és hitszeget 
saját kezeimül l ilék agyon.*

Lapunk multicori számában röviden 
említett doboji csatáról részletesb jelenté
sek érkeztek. Szeptember 3 án este nehány 
katholikns lakós azon liirt hozta Szapály
nak, hogy különösen Tesanj körül felkelő 
csapatok szervezkednek, melyeknek őzéi ja 
Szapáry megtámadása. Még szürkület e'ölt 
távozott Pisztorv vezérőrnagy 3 Airoldi- 
zászlóalj, két Scudier-század és két üteg
gel doboji állásából és még az nap dél
után Tesanjebe érkezett. Oszlopa élén a 
7-ik huszár ezred egy szakasza haladt. Ez 
legelső érte el a várost. A lakók lerakták 
a fegyvert és semmi kedvet nem mutattak 
az ellentálláshoz.

Ez alatt azonban a jobb szárnytól bir 
érkezett, hogy a Paklance begyeken erős 
felkelő csapatok tűntek fel s azért a 29-ík 
ezred második zászlóalja a Boszna partjáu 
előre küldetett s ez a jobb szárnyat képező 
századot már harezban találta a felkelők
kel s csakhamar visszanyomta őket. A 
felkelők ereje azonban a Jeraiski-H&n 
Közelében pontosuk össze s innen indult a 
Bosna felé. A Polauica magaslaton levő 
egy zászlóaljunkat a felkelők éles tűz közé 
fogták, úgy hogy még két zászlóaljat kel
lett segítségre küldeni, azonban mindennek 
daczára nem lehetett előre uyomnlni. Sza
páry erről értosittetvéu, azonnal megtette 
az intézkedést és Waldstátteu dandáruok- 
uak meghagyta, hogy daudára marad lá 
nyával a harczvonalba menjeu és a szívós 
elleut visszavonulásra bírja.

Waldstátten tábornok had oszlopával 
előrenyomult. Csapatainkat különösen a 
Lipacka-Botok balpartjáról lődözték erősen, 
azonban tüzérségünk a felkelők ágyúit 
hallgatásra bírta és igy arczvonalukat is 
megváltoztatták. E pillanatokat használta 
fel Waldstátten, hogy a felkelők visszavo
nulási vonalát is elvágja. Erre a felkelők 
gyorsan abban hagyták a komoly harezot 
és kelet irányában visszavonultak. — Csak 
a nagyon hegyes talajnak s a beálló éj
nek köszönhették a felkelők, hogy teljesen 
szét nem ugrasztattak. — A veszteség 
mintegy 60 ember halva, 12 tiszt és 330 
ember megsebesülve — legtöbbnyire a 8-ik 
gyalog ezredből — 3-1 ember eltűnt.

Filipovics báró táborszernagy jelenti 
Szerajevóból, hogy ő a Mokróból 1-röl 
2-ára való éjjel hozott hírre, hogy Mokró- 
ban nagy számmal vannak felkelők, a ha
todik hadosztály első és második hegyi 
dandárát Tegetthof altábornagy parancs
noksága alatt elküldötte. Ezen badoszlop 
2-án egész Lustaváczig nyomult elő. 3-áu 
reggel Tegetthof altábornagy személyesen 
ment előre Han-Romanjáig, inig Pittel báró 
ezredes ez alatt a felkelőket logiaik'izUita.
A mintegy 1000 felkelő megfutott, midőn 
mind a két badoszlop a csalóba vegviilt.
ejtő helyzetét és egy jilen'.őségtel es mo
soly vonul el ajkán, mely mintha csak 
moudaui akarná:

Várj egy kevéssé kedvesem, rögtön 
jövök — keblem imádott lénye. . .

Kár, hogy a telephont még nem al
kalmazzák.

Elvira nagysám e néma jelenet után 
rögtön felkeresi az édes mamát cs méltó 
szánalommal adja elő. hogy az 50-es 
„8pullni“ ezérna jobb létre szeuderillt, el 
fogyott s azután meg „pertii"-re is volna 
szükség s igy röviden szólva azt mondja: 
Édes anyáin, kérek pénzt.

Az anjTa szó nélkül adja át a kívánt 
összeget, mire Elvira kimondbatlan öröm
mel távozik. Ez a mamának szeget üt a 
fejébe: „Da stcekt was,“ mondja magá
ban. Az ablakhoz siet. . .  a redők közt ki
tekint . . .  egy elégedett mosoly után kezeit 
büszkén dörzsölve megy dolga után, mi
közben folyton mondogatja : Egy pár lesz 
belőlük; a mi az égben köttetik, azt ne 
bontsa fel az ember.

Úgy fél óra múlva Elvira nagysám 
visszatér, ezen idő alatt volt alkalma a 
fiatal embernek, terhétől megszabadulni. .  . 
elég lassacskán lépdeltek.

Hol maradtál oly soká — talán ta
lálkoztál valakivel? kordé, alig nyomhat
ván el mosolyát, az édes anya, miutha 
nem is tndná és csak leánya ajkáról kí
vánná hallani a beismerést.

Elvira nagysám tudva azt, hogyha az 
igazat megmondja, úgy ennek az édes 
mama is örül, pirulva bár, de őszintén 
bevallja, hogy kivel találkozott és ki ki- 

, sérte el, — de azután rögtön hozzá teszi, 
hogy ez volt azután az oka, mikép elfe
lejtett „pertiit“ venui és most kéuyteleu 
lesz újra fáradni.

Elképzelhetjük a fáradalmat?! És az 
édes anya a helyett, hogy leányának ha
szontalan csavargását meg nem tűrné, még 
ő sürgeti, hogy siessen hamar és hozza

Zászlónkon Írva lesz 9 harci jel:
„ülőre bátran, bár ha halni kell!“

Kicsordult véretek, magyar vitézek!
A vad düh vagta a sebet,
— A gyilkos vas s golyó a szívbe mélyedt — 
Kz többé ah, be sem heged!
Nem bajnok ellen, de orgyilkosok 
Rohantak rátok, vérző martyrok!

tiuruy Alajos.

A nőkről u nőknek.
(Karczolat az életből.)

LV.
Miután a „perpetuum mobile'-t még 

fel nem találták, semmi sem tarthat örökké 
s igy tehát mindennek, még karezolatuuk- 
nak 'is vége szakad. A boldog gyermekkor 
édes emlékei- és gyönyöreivel szintén el
tűnik, a kérlelhetlen múlt slirü fátyollal 
vonja be. Sokan vissza tekintgetnek oly
kor-olykor a múltba, de csakhamar fájó 
szívvel igyekeznek kitörölni annak emlé
keit . . .  .

Talán a kis Elvira is elmondhatja
majd egykor:

„Múltamban nincs öröm,
.lövőmben nincs remény1' stb.

A táncziskolában már rég elhangzot
tak a „Flotté Burscben" czimü négyes el
csépelt dallamai;— a varró iskolát is be
zárták, elmúlt a „semestris," mely rendesen 
egy évig tart és különben is a leendő (?) 
kedves kis liáziasszonykák rég megtanul
ták már lovagjaik nevének kezdőbetűit a 
zsebkendő sarkába hímezni. Sokan a kis 
pajkosak közül tán még a grófi kormát 
is el tudnák készíteni... na de ez mar 
akkor „fi done" volna...

Elhagyták az iskolát; lerázták ma
gukról annak porét, de csak azért, hogy 
azután, bár alig * *15 éves a kis leány,

hosszú i szályos ruhájával ismét felseperje 
azt.

A kis Elvirából is nagy leány lön. 
Hogy szép leány-e is egyúttal az már íz
lés dolga. Imádója azt mondja, hogy Ra
fael és Correggio különb madonnát még 
festeni se tudnának, holott nem az arcz, 
hamm a lélek szépsége teszi a nőt azzá, 
a mivé teremtette az ég, — gyengéd nővé. 
A szépség elmúlik, — de a lélek és a  szív 
jósága nem hagyja el az embert soha.

Minden változik az élet- és természet
ben, — csak a kis Elvira folytatja még 
szép csendesen, — mintha csak egyedül 
volnának a világon — szerelmi ábrándjait, 
melyet néha egy kis kaland is élénkít, mig 
eljöveud az idő, a midőn megszólal a dal: 

„Te csaltál meg, nem én téged,
Délibáb volt a hűséged."

Elvira nagysám (ezentúl már igy kell 
megszólítanunk) a helyett, hogy az édes 
anyjának „jobb keze" lenne és töreked
nék a háziasszony szerepét elsajátítani, — 
inkább egész nap ül az ablak mellett és 
holmi baszontalauságon betekig „babrél- 
kodik."

De azután meg minek is vesződnék,
— ha az a jó édes anya megtesz helyette 
mindent és hozzá még nem is báuja, ha 
az ő kedves lcáuya inkább a henyének és 
„úrhatnám-áginak él?! — Hiszen annak 
született s azutáu meg a „planétás" könyv
ben is meg van Írva, hogy Elvirából nagy 
delnő lesz!

Különben mindennek meg vau az oka.
Minden nőnek többé kevésbé végezélja,

— a boldog házasság kikötőjébe evezhetni. 
Elvira is e czél utáu törekszik, — s igy 
senki se veheti neki rósz néven, ha ő da
czára annak, hogy: „Jó bornak nem kell 
ezégér," folyton lovagjára gondol és az 
foglalja el egész valóját. A szerűimet foly
ton éleszteni kell — gondolja magában 
Elvira nagysám — különben elalszik vagy 
pedig tovább száll, miként a délibáb.

Jól tudják a nők, hogy a „fiatal cm-



A !• ikelők közel 30 halottat és igen soa 
sebesültet vesztettek, mig a mi vesztesé
geink 10 halottra és mintegy 40 sebesültre
mennek.

A mostári tábori kórház, a stoláczi és 
dobrovai korházak tépésben nagy hiányt 
szenvednek. Vojvoda Mussics a felkelők 
elleni guerilla liarczosok vezére Herczeg- 
ovinában Joánovics által egy magasabb 
kitüntetésre ajáltatott.

A 36 ik hadosztály jelenti: A császárt 
seregek a népség rokonszenves fogadtatása 
mell- *t megs flották Praedort, miután a 
Itt'egyverzc' n.' in és . .lékén baj nélkül 
végbe ment. b án Sametz vezérőrnagy a 
f i kelőket Kljuenál erős elsánczolásaikban 
támadta meg s őket a Szana bal pár jára 
vetette vissza és makacs liarcz után éjjel 
még két sáncz az Iguieza jobb partján, és 
Kljne helység csapataink által bevétetett.

Zách tábornok 7 én délutáni 3 órakor 
kénytelen volt Bihács vár ostromlásával 
teihagyni, mert a felkelőknek Bibácsnál 
nagyon megerősített állásuk van. Zách 
Zavaljába vonult vissza. A nem csekély 
veszteségekről még eddig nincsenek rész
letek. Mint hiteles kútfőből jövő tudósítá
sok mondják, ezen csatában az airoldi 
gyalogezred majdnem egészen megsemini- 
síttetett. Zách tábornok minden támadása 
iszonyú veszteséggel veretett vissza és a 
hadi bulletin maga is 400 sebesültet vall 
be, kiket az ambulanceba hoztak.

Papenheim tábornok veszteségei, ki 
az ellenségtől kiürített Trebinyét elfoglalta 
és folytatta tovább indulását a l'rebinyicza 
Ilid télé, nem sokkal csekélyebbek mint 
Z telié. A boszniai occupáló hadseregnél 
azon parancs adatott ki, hogy ezentúl fog- 
lvot nem szabad csinálni, hanem minden 
ii snyákot, kit fegyverrel kézben találnak, 
agyon fogják lőni; — ez visszatorlási 
rendszabály a bosnyák felkelők kegyetlen
kedései ellep.

Az osztrák-magyar kormány bekezdi 
ismerni, bogy a legújabban kezdett moz
gósítás sem elég a bosnyák felkelés leve
lesére és ismét egy most már harmadik 
mozgósítás van készülőben, pedig már a 
honvédek is tiizbe vitettek, eredeti rendel- 
ii'.ésük ellenére, mert mint már elnevezé
sek is mutatja, ők csak honvédek azaz 
hónukat védeni kirekesztő kötelességük 
nem pedig más nemzetek honát megtá
madni.

K ÜLFÖ LD.
[/m ail Hald Bosznia kormányzója az 

szírák in'asio előtt proklamatiot boesáj- 
lotr a bosnyákokhoz, melyben a többi kö
zött ezeket mondja: Fogjanak mindnyájan 
fegyvert, mivel az ellenség körül veszi 
Boszniát. Felemlíti a nők gyermekek és 
minden lakósok panaszait az osztrák erő
szakoskodás ellen. Ezután felhozz i a bos- 
nyákok uiaglaji győzelmét s gyalázatot 
mond mindazokra kik nem akarnak há
zaikból mozdulni vagy gyáván megfutnak. 
V au elég emberünk, ki hadiszolgálatra al
kalmas és köteles. A mi ellenségünk az 
osztrák, kinek gyávasága ismeretes és 
mindnyájan tudjuk, miként győzőitek le 
• smuktől. Űzzük az ellenséget határainkon 
át: s a törvény mindenkit kötelez fegyver- 
viselésért. ki azt forgatni hirja. Ilyen iz
gatások napirenden vaunak s ezért sok 
iér fog még folyni inig a pacificatiot be
fejezettnek mondhatjuk.

Olaszországban nagy az izgatottság s 
a körülmények olyanok, hogy Ausztria és 
< Olaszország között komoly diplomatiai 
érintkezésre vezetnek vagy már vezettek 
is. Az olaszok azt állítják, bogy Perrod 
s rajevoi olasz consul, oly módon veszté 
0  életét, mely Huunbert király kormányát 
feljogosítja arra, hogy Ausztria irányában 
kárpótlást és elégtételt kívánjon Corti klil- 
iigyér több oiasz nagy követet hitt meg
a/ elfelejtett e/.ikket. A kis leány nem igen 
uus/.oltatja magát, hanem siet, hogy ne 
sokáig várakoztassa a „Don Jnan“-t ott 
az ablak vagy kapa alatt.

Ilyen a mai nevelés. Maga az édes 
anya, a helyett, hogy megtiltauá tapasz
talatlan ifjú leányának bárki udvarlását, 
kisérgetését az uiczáu az ő jelenléte nél
kül elfogadni, még ő szolgáltatja az alkal 
inat: ó batori' ja erre az ártatlan gyerme
ket. Ne csodá1 kozzunk azon, ha ily nevelés 
után oly s.>k „modern* házasság köttetik, 

vagy hor annyi „vén leány* terem. 
•*

A kávéház a tanya, hol a gyerkőcz 
Don .1 liánok egy része egész nap őgyeleg, 
sütkérezik. És a kis leány, ha éppen „ki 
menője* van és találkozni akar imádott 
jával, csak a főuteza sarkáig jön, ott azután 
„halbrcchts* vagy „halblinks“-et csinál, a 
szerint, a melyik oldalról jő s azután láng
jai égő szemeivel miként a becsületes és 
istenfélő muzulmán, ha felkel, szive „Mek- 
kója" felé, a kávéházra tekint a kis höl- 
sryecske.

A sok közül egy, ha esetleg az imádó 
észre nem veszi, — ennek tndtul adja, 
hogy erre ment a „piczike“ — a ki azután 
rögtön otthagyva „dáko“-t, „tarokk“-ot 
rohan a „kis kedves'4 után. Ha pedig senki 
sem veszi észre a nőnek Mekkába való 
zaráudokolását, — akkor busán fejlehajtva 
tér haza a kis gerliczc és vastag hetük
kel írja be „noteszába: Ma rósz napom 
volt.

Az idő halad, -  és nem áll meg a 
ragyogó szempár kedvéért. Később ezen 
ntezai barangolások mégis megritkulnak, 
a leányka okosabb lesz, — azaz jobban 
uondva „raffínirtabb," mert az évek szá
mával ő is haladván, sz.ámitgatni kezd és 
nem engedi magának „palam et publice" 
az mezán világos nappal „csapatni a sze
let." Jobb ilyenkor elvonulni a kiváncsi 
világ szemei elől. . .  csakhogy már késő.

Monzába, hogy vele és a királylyal a kül
politikáról tanácskozzanak. — A lapok sőt 
az olasz kormány főközlönye a „Pungolo* * S 
határozottan Ausztria elleni háborúra hívja 
fel az olasz nemzetet, Garibaldi pedig a 
„Popolo* czimü lapban egyik barátjához 
intéz levelet, melyben azt mondja készít
sük elő Olaszországot az élethalál harezra, 
melyet Ausztria ellen kell kezdeni. Humbert 
király Corti grófnak szemrehányásokat tett 
a congressuson tanúsított erélytelensége 
miatt s azért is, hogy Bosznia occupatio- 
jába Ausztria által oly köunyeu adta be
leegyezését. . . .  i

Az orosz kormány azt határozta c l, 
hogy occupáló hadseregét Bulgáriában és 
kelet Ruméniában megkétszerezendi, mivel 
ennek ereje, tekintetbe véve a Boszniába 
bevonult osztrák csapatok számát, nem 
elégséges.

Egész Szerbiában rendkívüli izgalom 
uralkodik, mivel az osztrák-magyar kor
mány lapok Szerbiának Ausztriához! an- 
nexiójával fenyegetik ezen országot és ezen 
izgalom még növekedik az osztrák csapa 
toknak a Száva mentén való öszpontosu- 
lásai által. Nis vára, nemkülönben más 
erődítések védelmi állapotba helyeztetnek.

Konstantinápolyból jelentik, hogy Me
hetned Ali, miután 150 albán elől kik őt 
körül akarták fogni megmenekült és Han- 
ganba szökött, s ott a felkelőktől körül fo
gatott és 20 személyből álló kíséretével 
együtt meggyilkoltatott. Mehetned Ali szü
letésére nézve német volt. Hamburgban 
hajóiuassá lön és három évig nagyobb 
tengeri utakat tett. Konstantinápolyban 
1847-ben találkozott Ali basával a ki meg
kedvelte és miután mohamedán vallásra 
tért felvette a hadi iskolába. A jelen há
borúban a szultán altábornagygyá nevezte 
ki és sok dicsőséget aratott. Mehemed Ali 
1823 bán született. Az albánok pacifikálá
sára s azok megbékéltetésére küldetett ki, 
hogy a berlini congressus határozatai fo
ganatba menjenek. Azonban az Albánok 
nem fogadták el a békéltetést — és meg
gyilkolták Mehemed Alit.

A porta hir szerint Ozmán pasát te
kintélyes haderő élén Albániába küldi. Re
mélik Ozmán népszerűsége a paczitikatiot 
megkönnyitendi. Mehemed Alinak Jaková- 
ból a portához intézett utolsó sürgönye 
igy hangzik: „A lakósság a legnagyobb 
izgatottságban van. Azzal vádolnak, hogy 
elakarom adni az országot Szerbiának."

A mint kiderült Perrod olasz consul 
résztvett a bosnyák lázadás szervezésében. 
Hadzsi Lcja őt tárczával kínálta meg a 
„bosnyák felkelő kormány" bán mint a lá
zadási mű egyik szerzőjét. Perrod erre 
köhögni kezdett s mellbetegség miatt pa
naszkodva szabadságra ment. Perrod azt 
Ígérte, hogy csak tűzzék ki a lázadás 
zászlaját, majd küld nekik Olaszország 
néhány százezer katonát s nehány millió 
piasztert. A kiábrándult lázadók nem feled- 
kezteK meg Perrod ámításairól s kormá
nyuk utasítására gyilkolták meg.

Perrod gyilkosai Scblenker Iván eszéki 
kereskedő kezdeményezése — és segélyé
vel végre felfedeztettek, és részben kézre- 
keritettek. általa a tényálladék is teljesen 
kiderült. Omer bey, egy travniki felkelő 
vezér hallotta, bogy Perrod Serajevóból az 
ösmert irányban sok pénzzel elfog utazni. 
Ouier erre több törökkel szövetkezett Per
rod megrobanása és kifosztására. Hármat 
közülük elfogtak. A többit nyomozzák.

A berlini congressus aláíró hatalmai 
a görög kérdésben közösen akarnak fel
lépni Törökország ellenében, de alig bogy 
ez megpendítetett, már is úgy láts fk Anglia 
nem fog a többiekhez csatlakozni minthogy 
mindenben Francziaországgal tart ez pedig 
kijelentette, hogy idegen érdekekért nem 
fog fegyvert fogni.

Konstantinápolyból írják, hogy ott az

elfogatások ismét napirendre jöttek, mivel 
nj összeesküvések fedeztetnek fel időről 
időre. Muradot akarják visszahelyezni a 
trónra Abdul Hamidot pedig elkergetni. 
A szultán annyira megijedt, hogy legujab 
bán palotáját som meri elhagyni.

Felhívás!
A mindinkább nagyobb mérvet öltött 

katonai mozgósítás folytán városunkban 
már nagy ama családok száma, melyek 
nem csak a szeretett tag távoztát keser- 
gik, hanem e mellett egyedüli támaszuk-, 
fenntartójuktól is megfosztatván, szűkölköd
nek, s közsegély nélkül, kttlönöseu a kö
zeledő téli időszak alatt — bizonyara a 
nyomor áldozataivá lesznek.

Pécs sz. kir. város törvényhatósági 
bizottsága, ily viszonyok közötti hivatását 
átérezvén, a mozgósítás által sújtott va
gyontalan helybeli családok felsegélyeze- 
sére f. é. 124/6931 szám alatt kelt hatá
rozatával a város pénztárából 1000 irtot 
szavazott meg, — s egyúttal a segélye
zésnek a nagyobbodó szükség szerénti esz- 
közölhetése végett bizalommal hivatkozott 
e város polgárainak vállvetett közremű
ködésére.

A törvényhatósági bizottság eme ne
mes elhatározása óta a viszonyok roha
mosan változtak; — a katonai mozgósí
tást csakhamar váratlanul véres csaták 
követték, s ezek téréin — szülötteink kö
zül is már többnek utolsó sóhaja rebbent 
el, s ki tudná, még mennyi lesz az ál 
dozatok száma!

Ily köiUlméuyck között a kellő idő
ben nyújtott segély kétszeres kötelesség ;
— s megvalljuk, hogy e város polgárai
nak ismert nagylelkűsége és hazafiasága 
már előre is teljes biztosítékot nyújt arra 
nézve, bogy mindenki nemes versenynyel 
iparkodik az önhibájok nélkül szükölkö- 
dőknek, — illetve a férjet gyászoló öz
vegy és atyát vesztett vagyontalan árvák
nak balsorsát a lehetőség szerint enyhí
teni!

De másrészt nem téveszthető szem elől 
az sem, hogy vitéz hadseregünk — a tár
sadalom segélyéért epedő számos beteg- és 
sebesülttel bir. — kikkel szemben sem 
maradhatunk érzéktelenek.

Ne kérdjük, kik azok, — elég tud
nunk, hogy szenvednek, s hogy segélyünk 
nemcsak a beteg test javulását mozdija 
elő, hanem az ekként tapasztalt részvét
ben szenvedéseikért kárpótlást, — sorsuk
ban megnyugvást, az élethez örömöt, s a 
társadalom iránt bizalmat lelnek.

Csak nemcslelkli nemzet nevelhet 
bősöket!!!

Polgárok!
Ezek czéljaiuk, melyek megvalósítását 

a törvényhatósági bizottság által megkez
dett utón — a jelenlegi viszonyoknak 
megfelelőleg, maguk elé kitűztünk; — s 
hogy azt elérhessük aként mint az óhaj
tandó, felkérjük önök mindegyikét. — úgy 
minden egyes testületet, hogy tehetségük 
szerént: készpénz avagy a sebesültek ré
szére szükséges és alább jelzett természet
beni adománnyal — bennünket támogat
ni kegyeskedjenek.

A város pénztárából adományozott 
1000 ft. úgy a megkezdett gyűjtés utján 
befolyandó készpénzbeli adományok há
romnegyed része — amenyibeu a kegyes 
adakozók másként nem redelkezuek, — a 
mozgósítás által helyben sújtott, avagy 
már elvérzett tagokat gyászoló családok,
— egy negyed része pedig a sebesült s 
bareztéri beteg katónák felsegélyezésére 
forditatik.

Hogy pedig ezen pénzbeli adomá
nyok minél könnyebben gyüjtetbessenek 
össze, —minden egyes plébáuiai templom-

Bcállnak ilyenkor azután a szükebb 
körű havi mulatságok, sétatéri zenék, a 
vasárnapi 7,12 órai misére való járogatás, 
az esteli séták stb., hol azután uj meg uj 
alkalom nyillik a szerelmesek összejövete
lére.

A sétatéren, — az est homályában el- 
elcsevegheluek ketten magányosan, senki 
sem zavarja őket. Sőt sokszor azon kedé
lyességet is elkövetik, bogy minddi nő közé 
e&y c?y Don Juáut ültetnek és ,,sans géné" 
folyik az enyelgés. A papa meg a mama 
szintén leültek valamely padra, a hol ők 
is társaságot találnak és megvitathatják a 
világ folyását, vagy pedig „összeesküvés* 
áldozata lesz a szülő a mennyiben az 
egyik ifjú addig a mamát foglalkoztatja, 
annak udvarol, mig a kedves kis pár 
zavartalanul élvezi a magányt................

Sokszor nem is jönnek el a szülők, 
mert vagy nincsenek itthon, vagy egy kissé 
gyengélkednek s ilyenkor, hogy a „lányok" 
mégis otthon ne maradjanak, hát mozgó
sítják a „gross-mamá"-t, a ki se lát, se 
hall, vagy a „tanti“-t, a ki detto ebben 
szenved.

Ily felügyelet mellett azután természe
tes szabad a vásár, mit fel is használnak 
az alig felcseperedett ifjak.

•
Itt a farsang. Következnek a bálok. 

Jóllehet Elvira alig 16 éves, már minden 
„elite" bálon ott kell lennie, s nem törődve 
azzal, hogy a szegény családfő majd meg
őrül a sok gond alatt, nem elég az egy
szerű, csinos — de olcsó ruha, hanem neki 
legalább is Pestről: Mo íaszterlitől kell ho
zatni. Az anya rendesen a szószóló. Éles 
logicával használja fel sophismáit, s oly 
szükségesnek győzi be a pesti ruhát, ba 
azt akarja az ember, hogy Elvirának min
denki hódoljon, mint egy falat kenyér. Ha 
ez nincs, akkor inkább maradjon itthon 
és „penészesedjék" meg a „knczkó"-ban. 
A könnyek megerednek . . .  s ezzel a „Fenn

az ernyő — nincsen kas" vígjáték első 
felvonása le van játszva. Elvira megkapja 
a ruhát. . .  és el fog menni a bálba.

A bál napja elérkezik. Elvira oly gyö
nyörű, mintha csak az égből szállt volna 
le a kis angyal. Nem is lehetne vele gya
log beszélui. — A tánezterembe érve a 
rendezők hányát homlok rohannak, bogy 
karjaikat felajánlják s a büszke Elvira 
méltóságteljesen lép a pazar fényben aszó 
(erembe. Bár az édes apja szerény jöve
delemmel bir, nem szűkölködik ugyan, de 
„nagy házat" sem vihet, — azért ő mégis 
„funiigál" mindent s a magas „regiók"- 
l»au képzeli magát. Ha nála alantabb rangú 
köszönti nyájasan, — ezt méltóságteljes 
leereszkedéssel fogadja ; ha vele egyrangú 
üdvözli őt, — ezt gúnyos kiesinylő mo- 
solylyal viszonozza, ha magasabb rangú 
egyén kíván néki: „Kedves jó estét,* úgy 
magán kivül van örömében.

A bál után rendesen bálkirályné szo
kott lenni, — már kinek kinek. Hódola
tot hódolat után fogad a bálban és a sok 
bókban majd megbotlik. Ha rangján alúl 
levő kéri fel tánezra, ennek rendesen azt 
válaszolja hidegen: Ezt a „tour"-t nem 
tánczolom ; —- azonban alig bogy távozott 
az illető és jön valaki, a ki „kedvére 
való" — nyomban tova repül mint sylphid 
alak. Az ünnepelt királynőnek mindent 
szabad, — még zsarnokoskodni is. De ba 
azután elmúlik a pünkösdi királyság?! 
akkor ő rá sem néz senki. . .  bár mennyire 
igyekezik is feltűnni: „A hogyan te, én is 
úgy" és következnek a „hoppon" mara
dások.

Az idő halad. . .  és nem áll meg a 
ragyogó szempár kedvéért.

Elvira már több farsangon át mulatott, 
szerepelt és hű lovag,a folyton oldala mel
lett foglalt helyt; azonban a fiatalember, 
az előbb gyerkőcz „Don Juán* egyszerre 
csak szabadon kezd gondolkozni és úgy 
találja, hogy borzasztó unalmas ez uz egy-

ban perselyek állítottak fe\ a «*en 
felül a pénz vagy egyébb terinészetbem 
adományok elfogadására, a következő 
urak kérettek meg, — illetve helyek jelel
tettek ki u. m.: ,

A  bel és siklósi városrészre nezve. 
Blaúhorn Antal, Lechner testvérek Simon 
János — kereskedő ezégek, — Schonherr 
Mihály és Bedé Károly kávéházi tulajdo
nosok, — valamint a , Pécsi Figyelő es 
„ Fün/kirchner Zeitung “ t. szerkesztosé- 
qei, és a városi főpénztár. , ,

A budai külvárosban: Bors Mátyás 
sütő- és Lili János kereskedő, úgy ifi- 
Snholcz Antal sörcsarnok tulajdonos.

A szigeti külvárosban: A  magyar ko
rona vendéglő épületiben : Bohm /' elix ke-

rendőrfőbiztos.
Mely alkalomm al miheztartás vegett, 

szükségesnek látjuk azon tárgyak jegyzé
két, melyek a harctéri betegek és sebe
sültek számára leginkább kívánatosak, a 
cs. kir. badfőpiraucsnokság útmutatása 
nyomau a következőkben közölni, u. m .

Izzított táviró sodrony (4 m. m. vas 
tag) sodrony állványok felállítására;

Vékonyabb izzított sodrony, mint 
amahoz való kötőszer;

8. számú horgany plétáblák kötözés
re; gyapjutakarók; vizbatlau ágybetétek, 
vagy ugyanilyen cső elleni védfedők ; gypsz 
bádogszclenezékben; Oalicot 15/16 számú, 
és fehérített, ki nem készített organtiu; 
gyapot vastag táblákban, gyapot (zsirta- 
lanitva); gerebenezett juta; harisnyák (pa
mutból); alsó nadrág és alsó ingek szin
tén pamutból; kötött vagy hálózott mel
lények ; ingek ; sérvkötők ; nyakkendők ; 
shavlok; — kaputok, papucsok és ezipők, 
meleg kézelők (Pulsvarmer); keztyük uj
jak nélkül; zsebkendők, flanel! darabok
ban, Liebig féle huskivouat, ságóliszt, rizs, 
dara, kása, makkaroni, thea és kávé, 
ugyauezek kivonatai, cbocolád és cacao, 
condensalt tej, kétszeresült, bor, ser, rubm, 
liqueurök, eczet, szódavíz, czitrom, narancs, 
szivar, dohány, pipák és szénviz szűrők, 
a rendelkezésre álló ivóvíznek gyakori 
kétes minősége miatt.

Végül tudva azt, hogy sokan óhaj
tanánk a táborozással járó nélkülözések
nek kitett flaik, testvéreik s barátjaik 
részére pénzt, élelmi szert s meleg ruhát 
küldeni, ezeuuel köztudomásra hozzuk, 
hogy ezen küldeményeknek, az illetők ke 
zére való eljuttatás it is készséggel köz
vetítjük.

Kelt Pécsett, 1878. évi szeptember
hó 5-én.

A kiküldött 25-ös bizottság nevében
A id in g e r  J á n o s  s. k.

polgármester.

A  m o z g ó s ítá s  fo ly tá n  Ín ség re
jutott baranyamegyei családok segélyezése 
czéljából kiküldött bizottság részéről, f. évi 
augusztus bó 26-án Pécsett tartott ülés 
jegyzőkönyvének kivonata: A megalakult 
bizottság napirendre térve, olvastatott ba- 
ranyamegye bizottsági közgyűlése részéről 
f. é. augusztus bó 14-én 349 sz. a. hozott 
ama határozat mely szerint a mozgósítás 
folytán Ínségre jutott megyebeli családok 
segélyezése czéljából alispán úr elnöklete 
alatt egy bizottság küldetett ki.

A bizottság feladata kettős: egyik a 
segé'ygyüjtés, és a begyült segélyadomá
nyoknak az Ínséget szenvedők közti kiosz
tása végett teendő intézkedés. Másik fel
adata pedig bogy mindenkinek, ki hozzá
tartozóinak , Boszniában jelenleg küzdő 
fiainknak, levél, élelem, ruha, vagy bár
mely más szállítmányt küldeni kiváu, s e 
tekintetben ezen bizottság közvetítését veszi 
igénybe kellő útmutatással szolgáljon, s
hangú élet. Folyton csak Elvirának udva
rolni, folyton mellette lenni, vele tánczolni, 
más nővel nem beszélni, nem udvarolni, 
— ez utó végre is sok, ez zsarnokság.

Mit zsarnokság?!
Na az kellene még!
Én és rajtam zsarnokoskodjék még 

valaki. Azután pláne Elvira !
De tulajdonképen kicsoda is ez az 

Elvira ?
Kicsoda! hát egy olyan egyéuuek 

a lánya, a kinek csak mától holnapra van 
a megevő kenyere.

S aztán én ily nőnek udvaroljak?
Nem soha.
S különben is — már nem is oly szép, 

mint valamikor volt. Hja, akkor még gye
rek voltam s azokban az úgynevezett 
„Tölpl-Jahren'-okban sok bolondot elkö
vet az ember.

Nem udvarolok többé neki, különben 
is compromittáltam magam a minap, alig 
tánczolt vele más mint én. Az igaz, bogy 
már vagy a negyedik farsangot szolgálja 
. . .  nem, ezt tovább nem folytathatom, sza
kitok vele.

Egy kis sértés, — utánua harag és 
kész az elvállás. Elvirát bosszantja az eset, 
de azt hiszi, bogy bű lovagja csak eljő 
bocsánatot kérni. A „Don Juán* pedig örül, 
hogy megszabadult, oda se néz a dolognak. 
Nem is köszön, hiszen ba az ember vala
kivel haragban van, csak nem köszönhet. 
Elvirát ezen magaviselet igeu bántja; — 
elmúlnak betek, hónapok és a helyzet 
nem változik. Ekkor már remeg, — hogy 
csalódásra kell ébrednie. A bú, az epedés 
sorvasztja a lelket, de sorvasztja egyntal 
az arez rózsáit is.

Elmúlik a nyár. . .  m-gszüot a bő 
szerelem s a csalódás utáu bekövetkezett 
az ősz.

„Fütyül a szél, az idő már őszre jár, 
szebb hazába megy vigadni a esapodár.*

A levelek sárgulni kezdenek . . .  Elvira

esetleg a szállítmány elküldését is közvetítse.
A megyei közgyűlés ebbeli határoza

tához képest, a bizottság anoak tudatában,
hogy ezen megye közönsége ott, hol az 
emberbaráti szeretet gyakorlására felava
tott, mindig a leguagyob készséggel hozU 
meg az áldozatokat, a testvériség és em
beriség nevében felkéri ezennel a megye
beli lakósokat hogy kiki tehetségéhez ké
pest járuljon hozzá a szeretet adományához.

Testvéreinket, rokonai nakat és barát- 
jaiukat vitte el körünkből a mozgósítás; 
sokan hagyták bátra családjaikat és hoz
zátartozóikat nyomor és ínségnek kitéve; 
legszentebb és egyetlen kötelességünk te
hát a nyomort és Ínséget enyhitenf. — De 
tenni kell mielőbb és gyorsan.

Az adakozások elfogadtatnak a megyei 
jegyzőségnél Pécsett a megyei székházban, 
hol a vonatkozó aláírási iv letéve van, s 
melyen az aláírást főispán úr ő méltósága 
50 írttal megnyitni inéltóztatott.

A begyült adományok rendeltetésükre 
forditatni, és hírlapilag elszámoltatni fog
nak.

Ezenfelül bizottsági jegyző megbiza- 
tott, hogy a helyben székelő cs. és kir. 
hadkiegészítési parancsnoksággal közvet
len érintkezzék, a czélból, hogy mindazok
nak élelem, levél avagy pedig ruha nemüe- 
ket küldeni szándékoznak, felvilágosítással 
szolgálhasson és esetleg a küldemény to
vábbítása iránt közvetítsen.

Egyúttal tudomás és tájékozás végett 
megjegyeztetik, miszerint hason feladattal 
a megye mind 7 járásában is a jár. szol- 
gabiró elnöklete alatt s az általa meghívott 
tagokból járási bizottság alakitatott, mely 
a központi bizottsággal folyton érintkez
vén, ezt a befolyt segélyadományok menyi- 
ségéről a segélyezendők számáról, s azok 
segélyezési mérvéről és módjáról, és szük
séges egyébb intézkedésekről kellően tájé
kozni fogja.

Kiadta: Jamnitzky Jenő 8. k. bízott, 
jegyző. ____

Tanügyi apróságok,
A megyei k. i. b.-nak f. hó 9-én tar

tott ülésen a tanügyet illetőleg kiemeleudő 
a kir. tanfelügyelő beadványa, mely sze
rént bizottsági úton felirat intézendő a köz
oktatási minisztériumhoz, miként a megyé
ből, a mozgósítás alkalmával az oktatás 
teréről elvont néptanítók mielőbbi hazabo- 
esátása iránt a jelen esetben saját hatás
körén belül intézkedni raéltóztassék; a 
jövőt pedig törvényhozásilag oda hatni 
kegyeskednék, miként a tanítók csak ál
talános mozgósítás esetén s akkor is csak 
a háború tartamára hivassanak be. Lesz-e 
eredménye a bizottság feliratának, nem 
nehéz megmondani, ba figyelembe vesszük, 
mikéut a megye közönségének basonügy- 
ben tett felterjesztése elutasító intézésben 
részesült. Nem kétlem azonban, miként ha 
ez irányban országszerte megindul a moz
galom, némi eredményt fog hozni; mert 
ba ez igy fog menni, addig mig nevelőink 
czivilisatió tisztben Boszniában működnek, 
saját földüukön honosul meg a boszniai 
kultúra. — A megyéből eddig körülbelül 
30—34 tanító van a távozottak közt, 8 
ezeknek helyettesítése úgy a bizonytalan 
idő — mint a díjazást illetőleg nehéz aka
dályok merülnek fel; nevezetesen ez utóbbi 
pontot illetőleg semmi intézkedés nincs, s 
az egyes iskolafentartók ingyen kegyelme- 
zésére van a szegény tanító családja utalva.

A pécsi püspök úr ő méltósága újabb 
tanujelét adta a megyéjebeü felek, iskolák 
iránti gondoskodásának, amennyiben egy
házmegyéje részére segédtanfelügyelőt is 
nevezett ki; s ez magában véve az isko- 
laügy emelésére nézve hasznos, de hasz
nosabb lenne az esetben, ba a „taníelü- 
gyelői segéd* mmt neveztetik az egybm.
minden nap jobban feledésbe megy. A esa
podár azóta már talált magának egy csi
nos kis „Nachwuchs'ot,— mig a bájos kis 
Elvira, — miután az araujuezi szép napok
ban az egész világot lenézte és csak pla
tói szerelmének élt, — senkinek sem kell 
és igy saját hibája és a rósz nevelés meg
teremték a gyümölcsöt: az aranyos kis 
Elvira — vén leány lett; de azért mégis 
mozog a föld s a játék, a ves..élyes sze
rep újra kezdődik, mert hát mindcuki sa
ját kárán tanul.

És mi újra kérdjük, ki ennek az oka? 
Ki döntötte romba egy ifjú leánynak táu 
boldog jövőjét?

Maga a képzelődő és nagyravágyó 
szülő, ki á helyett, hogy gyermekét sze
rény, de boldog családi körben, a család 
szentélyében derék háziasszonynak, egy
szerű, de müveit és erélyes hölgynek ue- 
velte volna, kiragadta őt fény és pompa 
által az őt megillető körből és a hiúság 
áldozatává tette.

A szülő az oka, a ki a helyett, hogy 
ifjú gyermekét anyai szeretettel saját kö
rében, saját maga nevelné, a világ zajló 
tengerére bocsájtja és gyermekének neve
lését a fiatal gyerkőcz „Don Juán*-okra 
bízza. Előbb nevelni kell a nőt, figyelmez
tetni a sok charybdisre, mely az élet ten
gerén előfordul s csak akkor, In már a 
nő elég erős női büszkeségét fentarlani és 
elég komoly az alig felcseperedett ifjak 
haszontalan csevegéseit szánalmas gúnyino- 
solylyal fogadni, — akkor kell az élet 
tengerére bocsájtani, a hol, a mig csak 
lehet, a gondos szülő legyeu a kormányzó, 
mely az ifjú leánykát vezeti s azután egé
szen más jövő, sokkal elégedettebb kor és 
boldogabb élet vár a gyöngéd nőnemre.

Az ifjú nőt szerénység cs nv ijasság, 
nem p gig kihívó büszkeség és gőg kell 
hogy jellemezzék.

P . . . r .



kanonok és tanfelügyelővel szemben úgy
személyi mint a hivatali állapotot, úgy a 
jog mint a munkakört illetőleg nem állna 
oly fordított s annyira alárendelt viszony
ban.

E tekintetben összehasoulithatlan a vi
szony az állam e tisztviselői közt; s éppen 
e viszonyban van e hivatalnak imponáló 
tőlénye; inig másrészt a munkát egyszerű
síti. gyorsítja, lehetőséget, sőt tág teret en
ged — mégis összműködésben — a törvény 
legmagasabb intentiója elérésében való 
munkásságra. — Hauern ha úgy van is, 
azért az egyh. megye tanügyi terén bár 
bátrányozo t munkásság mellett lehetővé 
tétetett legalább az ügyek irodai részének 
gyorsabb legombolyitása s — tanfelügyelő, 
a" tanfelügyelők működésének tulajdonké
pem czéljában könuyebben mehet feladata 
megoldása elé.

Miklóson a Niek Józsa tauképesitett 
tanítónő által feutartott iskolát, minthogy 
nevezett a péesi közs. iskolánál nyert al
kalmazást — l’ammer Julianna fogja meg
nyitni, s az engedélyért benyújtott kérvé
nye, a k. i. b. által az illető szakminisz
tériumhoz ajánlva lett telterjesztve. — Nick 
Józsának pécsi tanítónővé történt elválasz
tásához, reméljük, miként a kisasszony 
jövő munkássága által beigazolja a hozzá
fűzött reményeket.

Német-Bolyba ideigl. tanítóul mig a 
tllggőben levő vitás kérdés eldöntetik, a 
a kir. tanfelügyelő által Hoffmann J. lett
kinevezve.

A siklósi izr. hitközségnek otthelyi 
tanító, Schlesinger S. követelései s az ezen 
érdemben hozott bizottsági határozat ellen 
a minisztériumhoz benyújtott fellebbezése 
véget ért, amennyiben a bizottsági ítélet 
indokai alapján helyben hagyatott és ké
relmével, elutasittatott. Bizony helyesen 
tenné, a hitközség vagy az azt képviselő 
Kransz M. ha a folytonos izgáskodás, ká
kán csomó keresés helyett, azon roppant 
erőt, mely a tanító kenyerének megkese- 
ritése is végczéljában annak elmozdítása 
körüli dulakodásában a hitközség hírneve, 
s különösen az iskola nem kevés hátrá
nyára kifejt, annak felvirágozására fordí
taná: s legyen neki tanúságul e dologból 
annyi, s merítse magának veszett ügyéből 
a tanúságot, miként az iskola és annak 
lelke a tanító nem üzlet, illetőleg egyesek 
játékbábja, melylyel titkos czélunk eléré
sére agyafúrt okoskodásokat elégnek tar
tunk. — Nem oly könnyű egy ember bő
rére — mint talán saját üzletére — a tön
köt kimondani, mert ezen nagy czélu in
tézmény főkönyvébe más is belepillant, s 
talán akkor, midőn ő „tartozik” és „kö
vetel” mérlegét, tetszése szerénti tétekkel 
akarja kitölteni, jön ama másik, rá mutat 
azokra, hogy hamisak, mondván minthogy 
a „tartozik” és „követel” számlák ezen 
nyers mérlege nem vág egybe az általam 
is vezetett napló összegével, az ön mani- 
pulatiója hamis.

Bizony, bizony mondom Kransz M. 
uramnak: hajtsa meg derekát az ő ügyet
lensége felett osztott igazságos Ítéletnek, 
mert ha nem hajlik, még bizony bele törik.

U —sz.

Tárkony, 1878. aug. 22-én.
Még mind ez ideig le nem győzhettem 

azon benső harezot, mellyet nékem, a pécs- 
váradi képviselő választás okozott; de még 
most sem bírom semmi módon kiverni fe
jemből azon gondolatot, t. i. mimódon tör
ténhetett az meg, hogy szeretett jelöltünk, 
Simonfay János úr, kerületünknek e ked
ves embere, állását elvesztette. Bukásuak 
nem nevezem elestét, hanem inkább dicső
ségnek, mert ritkán lehet azt olvasni, de 
még hallani is, hogy a nép követjeleltjét 
jajj! szóval megsirassa miként Simonfay 
János urat megsiratta kerülete népe. Még 
most is előttem azon tény: hogy midőn ő 
távozni készült, és kezet szoritva elbúcsú
zott tő'Unk, a reményét vesztett nép, tö
megestől oda rohant zokogva künybuliatá- 
sok közt kisérte végig a város utczáján, 
s bár intett kezével, hogy most már ma
radjanak hátra, és térjenek haza békesség
gel; de a lelkesült, és szivében felindult 
nép, el nem maradt; hanem, „Éljen!11 kiál
tások között, elkísérte a városon kívül; 
nevét hangoztatva: bocsánatot kérve tőle, 
hogy azért ne haragudjék rájuk. Úgy tet
szett nékem, mintha a nép ezen szabadi
tójától örök búcsúját most akarná venni. 
Sok választást értem már én is, és mind
nyájában úgyszólván: részt is vettem; de 
még ilyet sohasem láttam, hogy a nép 
szive anuyira megindult volna mint most 
itt Pécsváradon. Sirt a nép, egész hazáig 
asszony ember egyaránt, átkozván a jobb- 
pártot ; átkozták minden vezetőit s kolotu- 
posait, a hasukat imádó elöljárók is elvet
ték jutalmokat érte, mert nincs nyugodal
muk a faluban, hanem lettek a népnek 
csúfjává, és átkává; de különössen, elvette 
jutalmát Pécsváradon a jobb oldali kortes, 
Gombárnak kedves embere, ki akkor éjjel 
részegen tért haza, és e miatt cselédei igen 
csúnyául bántak vele, melynek következ
tében igen megszégyeuelvén magát, hogy 
torkáért és hasáért eladta és megtagadta 
szabadságát, elmenvén saját pinezéjébe és 
ott magára zárván az ajtót, agyon lőtte 
magát. Oh bár igy járna minden haza
áruló, igy legalább hamar tiszta leuue or
szágunk. Én tehát: e harcz leküzdése vé
gett fogtam kezembe a tollat, hogy Írjak, 
és ezen fegyverrel korbácsoljam azou igaz
ságtalan eljárást, mellyek kerületünkben; 
de tőképpen a kormány részéről elkövet
tetnek. Kikelek nllene: mint hazánknak 
egyik polgára, mert látom azon helytelen 
eljárást, melyei országszerte elkövetnek, e 
rósz kormánynak támogatására. Nincs-e 
igazságom kikelni még a kormány ellen 
is, holott nékem ezelőtt 9 évvel, megvolt

a szavazati jogom, most pedig nincs, és
az adóm még több mint akkor volt ?
nincs e igazságom Ítélje meg akárki. Ha 
jobb oldalra a kormány pártjára szavaz
nék, majd álna akkor a szavam mint a  
sión hegye; hanem mivel független vagyok 
szeretem hazámat: és nemzetemet, annak 
jó létét és boldogságát igyekezuém elő
mozdítani; abból a veszedelmes közösügy- 
ből már egyszer kiszabadítani, ezért nincs 
aztán szavam ! A mi kormányunknak 
nem kell más, mint nagy adó, és még 
hozzá az, hogy őtet alattomos; vagy mit 
is mondok: erőszak mellett szavainkkal 
támogassuk, hogy az mindég többségben 
legyen, hogy minél előbb lenyúzhassa bő
rünket ; de azért nékem hiába ám minden 
eszköz, minden ajándék, mert én független 
leszek mig élek.

Mivel pedig a költészetet rendkívül 
szeretem, néhány verset készítettem hazám 
polgárainak, hogy ily válságos időkben 
ciné felejtkezzenek hazájukról.

Halld csalt magyar nép!
Mit diktál a szív

Veszélybe hazád, légy te hozzá hiv.
Közel a vihar, borongos az ég.

Int a kis biró, légy készen mindég.

Hajld csak magyar nép!
Összetartó légy.

Más nemzetektől erre példát végy.
Közel a vihar, borongos az ég,

Int a kis biró, légy készen mindég.

Halld csak magyar nép!
Áruló ne lég y !

Hazád karára judás bért ne végy,
Közel a vihar, borongos az ég.

Int a kis biró, légy készen mindég.

Halld csak magyar nép!
Vitéz, bátor légy !

Miként őseid, diadalmat végy.
Közel a vihar, borongos az ég,

Int a kis biró, légy készen mindég.

Halld csak magyar nép!
Igaz légy mindég

Jelszavad légyen a függetlenség.
Közel a vihar, borongos az ég,

Int a kis biró, légy készen mindég.

Ez „ellen ne véts; mert bocsánat nincs,
Őrizd ezt mindég, mert ez draga kincs.

Dicső magyar nép, őrizd e kincset,
8 Hazád ellen ne kövess el vétket

Ezt írja Kossuth, és az igaz való!
Elvesz a nép, a mely haza áruló.

Festő Szabó István. 
______ földmivelő.

Apróság.
Augusztus 29-én ünnepeltük a mo

hácsi gyásznapot ah! de valóbau gyász
érzelmek is lakoznak most kebleinkben. 
Ez a mi szegény hazánk semmiben sem 
oly gazdag, mint a gyásznapokban, ha 
mindegyiket megüunepelnők, azt hiszem 
a farsangi évad ki menne végkép divat
ból, mert mind a 365 napot, a gyászos- 
emlékű események szomorú ünnepei fog
lalnák el.

*
Búsongó arezok, sóhajtozó ajkak, me

lyek lépten nyomon köszöntének minket. 
Szemekben a bánat rezgő cseppje nem 
száradhat fel, mindnyájan búsulunk, nem 
találkozik vigasztaló. — Hű fiaink Bosz
nia rideg, kemény szikláján ontják piros 
vérüket. Miért? Ezt a kérdést ezer és ezer 
honpolgár felteszi, felelet nincs reá, néma 
és csendes az, kitől várhatnánk a leleletet.

*

Azt szeretném én csak tudni, milyen 
lehet azoknak az álma, kik e háborút, e 
kalandos harezot előidézték. Vájjon nem 
Caraffa sorsa jut-c nekik osztályrészül. — 
Elhangzik a szitok, az átok a Száván, el
hozza keletről a szél a jajt, az utolsó só
hajt, ránehezedik hegy súlyával a szívtelen 
politikus hússal telt keblére. Meddig tart 
még e tragoedia, mikor jön a véres dráma 
utolsó felvonása?

*
Éjszaki fény kezdi v ö rö  s színét mu

togatni. A zsarnok magas hegyeket akar 
eleibe rakni, hogy gyújtó sugarát ne szór
hassa. De hiába, kezd megérni a gyümölcs, 
a tököt le kell vágni ha már túlérett. Még 
megérjük azt az időt, hogy az a nép lesz 
a szabadság leghősibb harczosa, mely 
szolgaságban ritkította párját. — Várjunk 
csak, meg fog bennünket szégyeniteni egy 
vasjárom alatt nyögő nép.

•
Fellázad az emberi érzés a férget tig

rissé teszi, a bitorló hatalmat fogával tépi 
szét. Fiainak vére bősz haragra gyújtja, 
kedveseinek jaj ja keblében vihart kelt Az 
kitör, pusztít ront és Ítél. — Ah! de szép, 
de pompás idő lesz az, mikor a nép Ítél. 
— Mikor lesz ? Várjatok, minél erősebb 
lesz az ok, annál hatalmasabb lesz az oko
zat, c kettő test és vér.

*
Milyen boldog a magyar (!!!) Alkot

mánya van, a törvény uralkodik, vére és 
pénze felett rendelkezik országgyűlése ál
lal a nép intézkedik, béke és háború fe
lett, honatyái őrzik a haza szent érdekeit.
............ Micsoda visszhang tör felém. . . .
Ha—ha—ha. . . .  Nó talán nem úgy van, 
miért gúnyolsz, miért nevetsz te viszhang, 
talán akaratunk ellen onthatják a drága 
vért, a kedves hazafi életét olthatják ki. . .
. . . Ha—ha—ha nevetlek — mond a vissz
hang — mert te jól tudod, hogy az alkot
mány részvénye „rottyot” ért.

*
Ugye nem igaz kedves honatyák ! 

Majd eljő az október 17. Feltámasztjátok 
ti a leányzót, talán csak aluszik ; hát azt a 
sok elvérzett harezost ki költi fel kiknek 
ravataluk a kemény szikla, szemfedelük 
az égboltozata volt. Vagy úgy, most jut 
eszembe, hogy ti is úgy tesztek majd mint 
a czigány, s a feltámadás tárogató* an- 
gyalainak ezt mondjátok 9szólj már hibás 
te is.*

*
Nagy napokat élünk, minden nap mely 

reánk virrad, egy világ a remény forrása. 
Ha úgy száz esztendővel később olvasnám 
ezen napok történetét, nem hinném el, azt 
vélném hogy hamisítva van leírva. Hogy 
is történhetik meg a XIX század második 
felében, hogy a civilisált nemzet fia „de 
nobis siue nobis11 módon, elmasiroztassék 
messze, messze, idegen földre, azt se tudja 
miért.

•

Azt mondják, s a tapasztalat is azt 
bizonyítja, hogy régi események minden 
esztendővel veszítik hatásukat. Van is benne 
valami. Az a mohácsi gyász is, sokat vesz
tett már búsitó erejéből. Hagyjuk azt már 
pihenni. A nagy diplomaczia teremt újab
bakat, cseréljük, frissítsük fel, itt van a 
maglaji, stoláczi, doboji, szerajevoi stb. 
gyásznap. Erre tartsunk requiemet, meglás
sátok patak módra fog omlani a köny.

*
Nyugodjunk meg sorsunkban, nekünk 

nem szabad örvendeni. A béke élvezete el- 
satnyitja a nemzetet. Nagyjaink úgy tesz
nek mint a régi kapuczinus barátok; ezek 
hogy tagjaikat minden élvezettől megfosz- 
szák, még az énekétől is, állítottak, egy 
hamis énekest s eunek neve lett „Fráter 
fal.sarius.11 Nekünk is, hogy meg ne fullad
junk az örömben állítottak „Boszniát.*1 De 
én azért uera vágom magam a földhöz, 
hanem az eltévelyedetteknek azt kiáltom 
„La raison túlira pár avoir raison.”

____  Lajos.

Különfélék.
— F e lk é r jü k  la p u n k  ig e n  

t is z t e lt  b a r á ta it  s z ív e s k e d je n e k  
a b a r e z té r r ö l  n y e r t  tu d ó s ítá s a i
k a t  a  m e n n y ib e n  a n n a k  tartat*  
m a  u y ilv á n o a sá g ra  h o z h a tó  v e 
lü n k  k ö z ö ln i. K ö z lé s  n tá n  a  
n y e r t  k é z ir a to t  rö g tö n  viasza*  
s z o lg á lta t ju k .

— A pécsi jótékony nöegylet is kapott 
felhívást a miniszterelnök helyettese, B. 
Wenckheim Bélától a Királynő ő felsége 
legmagasabb kézirata folytán a mozgósí
tottak családai és a sebesültek segélyezése 
ügyében s egyúttal felhatalmazást is nyert 
tevékenységét a háború idejére a jótékony
ság ez ágaira is kiterjeszteni. — Azonban 
a pécsi nőegylet már ezen és a városi se- 
gélyző bizottság felhívásának vétele előtt 
is kezébe vette a dolgot. Elhatározták t.
i. a választmányi tagok, hogy vasárnapon 
szept. 15-én a helybeli templomok bejára
tainál fognak adományokat gyűjteni, a hol 
a legcsekélyebb adományok is köszönettel 
fogadtatnak. — A nők felkérésére ft. Dr. 
Szeredy József szives volt megígérni, hogy 
vasárnap 11 órakor ünnepélyes isteni tisz
teletet tart a lyceurui templomban, melyen 
a karban a pécsi nő- és férfi dalárda tagjai 
is fognak közre működni. — További teen
dői eránt pedig a nőegylet jövő héten tar
tandó választmányi ülésén fog határozni.

— A  pécsi jótékony nöcqylett ujabbi 
gyűjtéséhez téjiés és sebkötőkben hozzájá
rultak : Bikszeghy Imrenő Herczcgszőllős- 
ről, továbbá Pécsről Tallián Károlyné, 
Dallas Mari, Lengyel Lilla, Linezbauer 
Antalné, Felber Terézia, Schaurek Kamiin, 
Barth Iíermiu, Uray Makrin, — Ottó Au
guszta, Lili Mariska, özv. Piufsieh Josefa, 
Nyers Sándorné, Fridricb Antónia, Gianone 
Anna, Csendes Teréz, Kronesz Mari, Czvet- 
kovics Ferenczuő, Mendel Mathild, Puchcr 
Amalia, Rátb Teréz, Jamniczky Erzsi, 
Szohr Rosalia úrhölgyek. — Eddigi gyűj
téséből átadott a uőegylet polgármester 
urnák továbbításra 30‘/, kilogramm tépést 
30’/, kilogramm vásznat, melyben volt 143 
kendő, 83 sebkötő, továbbá 16 ing, 10 al
sónadrág 3 pár harisnya és egy csomag 
pamut. — Az eddigi adományokért hálás 
köszönetét nyilvánítja a nőegylet a további 
szives adományokat ezentúl is átveszi és 
miután a szükséglet sürgős, azokat ren
deltetése helyére juttatás végett azonnal 
átadja a városi lolgármester urnák.

— Valóban nem s buzgóság fogta el 
közönségünket, mely csak dicséretet érde
mel. A nőegylet, mely rendesen első szó 
kott lenni mindenütt, hol segélyezni, jóté
kony czélra gyűjteni kell, jelenleg is a 
legnagyobb tevékenységet fejti ki és lázas 
szorgalommal gyűjti a seb sültek felsegé
lyezésére, fájdalmaik enyhítésére szolgáló 
anyagokat. De nemcsak a nőegylet, nem
csak egyes testületek, hanem magánosok, 
egyes emberek is egymást serkentő buzgó- 
sággal működnek közre. A megye, a város, 
a járás, gyűjtő bizottságokat alakito’t mig a 
dalárda, a zenekar hangversenyeket ren
deznek. Szombaton, azaz f. hó 21-én ismét 
a színházban fog a sebesültek javára több 
kitűnő műkedvelő közreműködésével hang
versenyt rendezni egy bizottság, melynek 
élén Rodakowska, szül. gr. Wrangel tá- 
bornokné ő méltósága áll. A hangverseny 
mig egy részről bizonyára minden tekin
tetben a legsikerültebbek közé fog tartozni, 
— addig más részről szegény sebesült vi
téz harezosaink szenvedéseinek enyhítésére 
szép összeg jóltevő adományt fog eredmé
nyezni.

— Műkedvelők hangversenye. — A 
hareztéren sebesült katonáink fájdalmainak 
lehető enyhítése, a mozgósítás által kenye
rüktől megfosztott Ínséges családok segély- 
zése igénybe vesz napjainkban minden em
berbaráti szivet. — Magasabb állású és 
raiveltségü hölgyeink dicséretes egyetértéssel 
vetélkednek az emberbarátság nemes gya
korlatában. — Szombatra azaz szeptember 
21 -re a helybeli színházban tartandó mű
kedvelői hangversenyt rendeznek e nemes 
czélra, melyre a városunkban tudvalevőleg 
nem ritka zenetehetségek nők és férfiak 
egyaránt szives közreműködésüket meg

ígérték. — Biztosak vagyunk abban, hogy 
ezen hangverseny nem mindennapi műél
vezetet fog nyújtani a közönségnek és 
hisszük, hogy egy telt ház szép jövedelmet 
fog adni a szenvedőknek. Meg kell emlí
tenünk, hogy Simon Zsigmond nyom
dász a nemes czél tekintetéből a hang
verseny hirdetményeinek ingyen kiállítását 
magára vállalta és hogy Valentin Károly 
könyvkereskedő a hangversenyekben hasz 
nálni szokott zongoráját is iugyen adta 
át rendelkezésre. (Ezen zongora eladó lévén 
kitűnőségének bírálatára e hangverseny 
is alkalmat szolgáltat.) E hangverseny hét
főre volt tervezve, de a színház uj festése 
és javítása miatt kellett szombatra halasz
tani.

— A mozgósítás által ínségre jutott 
helybeli családok segélyezésére szerkesztő
ségünknél adakoztak: Udvardy Sándor úr 
5 frtot, — Ottó Auguszta úrnő 1 irtot. — 
A sebesült harezosaink részére adott Ottó 
Auguszta úrnő 1 frtot. Ugyanaz a miskol- 
czi és egri segélyre szorultak részére 1—1 
frtot. — Lili Mariska kisasszony 2250 
gramm tépést küldött be. Fogadják a ne- 
messzivü adakozók a segélyzettek nevében 
meleg köszönetünket, az adományokat ren
deltetésük helyére eljuttatjuk és további 
adományokat köszönettel veszünk.

— A „Pécsi Dalárda“ hangversenye. 
Ott hol a jótékonyság, a szenvedő embe
riség javára áldozni, teuni kell derék da
lárdánk nem ismer akadályt nem nehézsé
get. Ok, a kiknek már annyi dicsőség 
jutott osztályrészül — ezúttal nem babér
koszorúért, nem versenyt küzdöttek, hárem 
az emberbarát szeretet érzülete vezérelte 
őket és bizonyára a nyomorbau sinlődőnek 
egy „Isten fizesse meg* szava, nagyobb 
jutalom lesz a dalárda áldásos működésé
ért, mint a világ bármely versenydija. A 
dalárda kebelében fogarazott meg az eszme, 
hogy a mozgósított katonák hátramaradt 
családjai felsegélyezésére közhangversenyt 
rendezzen, — és mint méltótárs, mely szin
tén teljes mértékben érdemli elismerésün
ket szegődött hozzá a pécsvárosi zenekar. 
Alig hogy a nap nyugodóra szállni készült 
az áldozatkész pécsvárosi közönség csak 
úgy özönlött a „Széchenyi” térre, a hol a 
közhangverseny megtartandó volt. Boldog, 
boldogtalan; úr és szegény mindnyájan 
jelen kívántak lenni, nem egyedül azért, 
hogy gyönyörködjenek, hanem hogy fillé
reiket a nemes czélra feláldozhassák. Kiki 
elhozta áldozatát, a gazdag többet — a 
szegény kevesebbet, de a jótékonyság an
gyala előtt ép oly kedves és ép oly nagy 
becscsel bir a szegényuek véres verejték
kel szerzett fillérje, mint a gazdag számos 
adománya. Fogadják a szenvedő emberi
ség nevében a hálás köszönetét. — A mi 
magát a közhangverseny egyes részleteit 
illeti, határozottan állíthatjuk hogy általá
nos köztetszésben részesült. A „Pécsi Da
lárda” a Ribav hávéház erkélyén lévén 
elhelyezkedve kellemes meglepetést szer
zett a jelenvolt megszámlálhatlan közön
ségnek. A szivhez, kedélyhez szóló dalai 
oly gyönyörűen hangzottak a csendes hold
világos éjben, — hogy az egyes darabok 
végeztével a közönség meghatva, az utolsó 
hang édes benyomása alatt állva, csak pár 
perez múlva tapsolt a derék dalárdának. 
A városi zenekar, mely ismét a „gynmá- 
siurn” erkélyén foglalt helyt szintén kitett 
magáért és igeu jó benyomást tett több 
sikerültén előadott magyar zenedarabja 
által. A közhangverseny mely esti 7 órakor 
kezdődött, mintegy 1U órakor ért véget. 
Befejezésül a dalárda a szózatot énekelte 
s a midőn az utolsó dal elhangzott a ze
nekar a „liákóczy11 in lulót húzta rá s a 
jóltevő közönség teljes megelégedéssel osz
lott < 1, lelkében az édes öntudattal, hogy a 
szenvedő emberiség javára jótékony átdo- 
zalot hozott. — A közhangverseny leszá
mítva a költségeket 259 frt. 54 kr. tiszta 
jövedelmet eredményezett, mely összeg a 
városi bizottságnak át is adatott.

— A mint halljuk ismét mozgósítás 
lesz, csak azt nem tudjuk váljon magyar 
vagy német ezredek részesülnek e meg
lepődésben. E mozgoBitás — a mint hírlik
— már a vasúti igazgatóságokkal is közöl- 
tetett s ennek folytán a Mohács Pécs közt 
közlekedő helyi vonatokat ismét befogják 
szüntetni.

— Szerajevóból érkezett magán tudó- 
sitások szerint remélhető, hogy a Fe- 
rcncz-Károly, Mollináry és Coronini ezre
dek, melyek legtöbbet harczoltak és vesz
tettek emberekben, friss ezredekkel fognak 
felváltatni, a mi valóban méltányos volna, 
de a minek teljesülésén éppen mert a mél
tányosság úgy kívánja, kételkedünk.

— Csóka Sándor színigazgató a na- 
pókban városunkban tartózkodott, hogy az 
előleges intézkedéseket a közelgő színi 
évadra megtegye. A szinibizottság aján
latára a színi előadások nem mint eddig 
rendesen octóber elején, hanem csak octó- 
ber második felében fognak megkezdődni 
a mit, tekintve, hogy a szüretek octóber 
első felére esnek csak helyeselni tudunk. 
Csóka színigazgató eddig is már nagy, 
úgyszólván túlságos áldozatok árán olykép 
szervezte társulatát, hogy az bizonyára mi 
kívánni valót sem hagy hátra és a pécsi 
műértő közönség igényeit teljesen kifogja 
elégíteni. A színigazgató egyes opera rész
leteket is fog előadatni, sőt mi több az 
operetteket olykép adatja elő repertoirok- 
ban, hogy a jelesebb partitúrákat más más 
énekesnővel hozza színre. Mindezekután mi 
csak annyit jegyezhetünk meg, — hogy a 
színi évad bizonyára élvezetes leend és mi 
hisszük, hogy az élénk pártolás, miután előre 
is jósolhatjuk, mikép a társulat a nagymérvű 
pártolást megfogja érdemelni, sem fog hiá
nyozni, különösen akkor, ha az occupatio
— a mit az ég adna — ez ideig (octóber 
vége felé) be fog fejeződni.

— Időjárásunk a jidius-augusztusi 
majdnem naponkinti esőzések után szep
tember elején folytonos derűre változott át, 
mely ez évszakra szokatlan, majdnem ká
nikulai forrósággal jár. Az érésben elkésett 
szőllő ezen két hét alatt nagyot haladt és 
a mulasztást nem csak kipótolhatta, de 
alapos reményt nyújt ahoz is, hogy bor 
termésünk minőségileg a jelesebbek közé 
lesz sorolható. A tengerinek érésére is igeu 
kedvező ez időjárás és annál kívánatosabb 
állandósága, mivel bő tengeri termés van 
kilátásban.

! — A budapesti nyomdatermékek kiál-
litásán a pécsi Madarász nyomda (bérlője 
Simon Zsigmond) haladási elismerő okle
velet nyert, a mivel a fővárosi nyomdák 
közt csak a jelesebbek lettek kitüntetve.

— A Zrinyi emlék ünnepélyes lelep
lezése Szigetvárt szept. 7-én ment végbe 
a hős elestének 312 ik évfordulóján. A 
gyászmisén a requiemet a pécsi dalárda 
énekelte. — A szobor terén ugyanazon 
dalárda énekelte az „Isten dicsősége” czimü 
dalt, azután Németh Zsigmond nyitotta 
meg hazafias beszéddel az ünnepélyt, mi
közben a lepel iebocsájtatott. Ezután Bá
rány Gusztáv megyei főügyész szónokolt, 
majd a dalárda a hymuust énekelte. — 
Délben banquetí volt, mely közben Hólb- 
liug esperes a Királyra, Gáspár Imre, ka
posvári k. képviselő Kossuth Lajosra, Han 
gai, ibafai plébános a hazára, Fekete, 
mozsgói plébános a somogymegyei höl
gyekre emelt poharat. Deiután színi elő
adás, estve díszhangverseny volt.

— Szer a tetszhalál ellen. Egy Algír- 
bán élű orvos szert ismertet, melyet 28 év 
előtt eredménynyel használt egy tetszhalott 
fiatal leánynál. A leányka tetszhalottan 
rogyott össze a teremben, melynek levegője 
szénsavval volt telítve. A teljesen megszűnt 
lélegzés előidézésére minden szer hasz>alan 
volt, midőn az orvosnak az jutott eszébe, 
hogy dohányfüstöt fú a szájába. Minthogy 
a füst bevezetésére cső nem állt rendelke
zésére, a füstöt a pipaszárból szájába szíva; 
azt a leányka szájába fajta és itne rövid 
időre ismét megkezdődött a lélegzés. A 
füst nem hatolt be a gégébe, csak izgató- 
lag hatott mi által az orrválasztó hártyá
jának összehúzódása s ezzel a lélegzés idéz 
tetett elő

— Midőn mindazoknak, kik néhai Wagner N . 
liasonszenvi orvos emlékkövének felállításához 
adományaikkal hozzájárultak, hálás köszönet nyil- 
vanittatik, van szerencsém egyúttal tudomásra 
hozni, hogy a még hátralékban vo.t 20 frt. fede
zésére Nsagos Szeifritz István és Tettes Förster 
Béla urak 10—10 írttal utólag hozzájárulták, 
mely összeg áltál az emlékkő összes ft Í»H kia 
dt-sai fedezvék. — Pécsett 1878. sept. 10-én. 
Mészáros Anna.

R ö v id  h ír e k . A Dunugözhajózási 
társulat pénztárából Leeb főhivatalnok 
200000 frtot sikkasztott el. — Hirsch báró
100.000 francot ajándékozott a mozgositot 
tak családjainak segélyezésére. — London 
közelében a Themsén egy gőzös 600 utas
sal elmerült. — A szegedi Szász-Műnnigen 
46. gyalogezred egyik szakaszvezetője Ba
logh, Szerajewo ostroma alkalmával hősies 
harcz után kézre kerítette a törökök zöld 
zászlóját. Kapott érte? — a főhadparancs- 
noktól tiz forintot. — Gráczban János fő- 
herczeg emlékszobra f. hó 8-án a császár 
jelenlétében ünnepélyesen le lett leplezve. 
— A mint hírlik Gasteinban három császár 
találkozás lesz. — A horvát országgyűlési 
képviselő választások alkalmával az ellen
zék csak 7. kerületben győzött. — Duda- 
pesten Helfy-kör alakult. — Uj szerkezetű 
mitralleuszel tesznek kísérletet Angliában, 
mely perczenként 1500 lövést tesz és ke
zelésére csak egy ember kell. — Nobiling 
agyszélhüdésben meghalt. — Kossuth La
jost az egyetemi olvasókör díszfájának 
választotta. — A  herczegprimás 2000 frtot 
adott a miskolezi és 1000 frtot az egri 
vizkárosultaknak.

x M in d en  b e te g sé g  k ö z ö t t ,  me
lyek a halálozások statistikáját gazdagít
ják, kiváltképen a tüdővész az, mely na
ponként ezreket ragad magával, és mely 
legtöbbször hoz gyászt a családokra.

Legelőször is Brüsselben alkalmazott, 
és azóta csaknem minden helyen ismételt 
kísérletek bizonyítók, hogy a kátrány a 
fenyőfa mézgatartalmu terméke, mell- és 
tüdőbetegekre a legkedvezőbb hatást gya
korolja.

A kátránynak legjobb a tokocskákbau 
való használata, s a Guyot-féle kátrány- 
tokocskák már népszerű gyógyszerré vál
tak. — A közönséges adag 2—3 tokból 
áll minden étkezésnél, s erre rögtön javu
lás áll be a beteg állapotában.

Számos utánzat elkerülése végett ügyelni 
kell arra, hogy a czimjegy Guyot ur alá
írása báromszinU nyomású legyen.

Kapható minden gyógyszertárban. Fő
raktára Németország és Ausztria részére: 
Elnain et Comp. majnai Frankfurtban.

I R O D A L O M .
§= Mchner Vilmosnál Budapest m-gielenne:
„A Vi l ág Ur*.” Gróf M nte-Christo folyta

tása. Társadalmi regény 24 művésziesen kiállított 
eredeti képpel. Fordította Mártonffy Frigyes. „A 
világ ura,” as érdekfeszitő Gróf Monté-Christo 
folytatása; egyike a legérdekesebb regényeknek, 
mit mostanitja regeny-irodalom túlmutathat.
„A világ nra” 25 krnyi. sörben nyomatott, 
nagy nvolczadrétö 48 oldatos füzetekben fog 
megjeleni. Minden megren lelő. — de csupán 
határozottan nyilvanittot kívánatéra, — kap két 
nagy olajnyomata képet vá zunra igen díszes, sze
les bárok k-ar&ny - keretben, teljesen elkészítve, úgy 
hogy legott a falra függ sztuető; még pedig; a 
tizedik füzethez: „A csárda eiőtt," az utolsó füzet
hez; A népdal. Mindkét képét Jankó János kitűnő 
hazai művészünk fostette, és azok. mikéut a estinek 
is matatják jeleneteket ábrázoluak a magyar nép
életből. Megrendelési föltételek: „A világ ara” 
körülbelül 24 füzetet fog adni, művesziesen készí
tett, 24 eredeti képpel, mik a regeny egyes jelene
teit ábrázolják; mindegyik füzet három sűrűre 
nyomatott ivet vagy is 48 oldalt fog tartalmazni, 
a szöveg nyomása tiszta ét gyöngébb szem is olvas
hatja. Minden héten egy füzet jelen meg. melynek



a u  35 kr. — , A népdal' „A caarda előtt' cziuiü 
jutalomkepek. 4 —4 frtnyi caekóly ntánfiieteai) ár 
mellett darabjáért, rendelhetők meg. Megjegyzendő, 
hogy senki sem kénytelen arra, hogy mind a két 
képét megvegye, hanem tetszése szerint választhat 
magának egyet vagy kettőt, de csakis a fönn 
kitett módon! A képek mindegyikének bolti ér
teke: 30 frt Azok szamára, kik szent képekben 
lelik kedvüket a fönn kitett képek helyett választ
hatnak 3 igen csinos, olajnyomatn kép közt; n. m. 
.Jézus a keres ♦el,* a „Síró szűz Mária* és ö 
szentsége „XII co pápa' jól sikerült ar ez kepe. 
Mindegyik ken ara. minthogy azok a fonnebieknel 
kisebbek, csak 3 frt 50 kr. es szintén csinos szé
les aranykerettel, vannak ellátva.

SBTeltev Sándor és Társa tevékeny könyv
árusi cégtől a közeledő iskolaévvel több uj isko- 
lakönyvet kaptunk, melyeket annal inkább mele
gen ajánlhatunk a tanügy embereinek, mert azok 
nemcsak a jelen neveléstudomány színvonalán ál
lanak. hanem mert — a mit örömmel constatá- 
luuk — oly csinos kiállításban jelentek meg, hogy 
e tekintetben kirínak egyébb hazai iskolaköny
veink közül.

Szerkesztőségünkhöz beküldettek:
„E lem i fö ld ra jz  fa lu s i isk o lá in k  szá

m ára,' irta Kelecsényi Rezső népisk. tanító (ara 
10 kr.) E könyvecske czéljat helycser jelöli czí- 
me. — A falusi iskoláink röviden nyújtani a leg
szükségesebbet azon formában, mint szerző teszi, 
helyes gondolat.

E lső  o k ta tá s a  fö ld ra jzb a n  n ép isk o
lák k ö z é p o sz tá ly a i szám ara,, irta Gáspár 
Ignácz. — (ara 36 kr.) Ezen már hetedik kiadás
ban megjelenő könyvről fölösleges dicséretest 
mondani; a ki belenéz, meggyőződhetik, hogy a 
kisvárosi iskolákban ennyit és így tárgyalni a 
földrajzból, nem maradhat eredmény nélkül.

„R ajzfü zetek  a n é p isk o la i szabadkézi 
r a jz  h a s z n á la tá h o z '  irta Roller I. 4 füzet 
es egy külön füzet leányiskolák szamara legy-egy 
füzet ara 13 kr.) E füzetek ntoőrök a hazai rajz- 
tanitas irodalmában. — Szerkezetük oly egyszerű 
rendszeren alapul, hogy a rajzolni bar nem tudó 
tanító is könnyen oktathatja e tantárgyat azok 
segélyével. Minden lapon egy vagy két minta van, 
mely után a gyermekek a melleink levő vázlaton 
rajzolhatnak.

Ugyancsak e tantárgyról jelent meg egy ve
zérkönyv is „E lem i r a jz isk o la '  czimmel (ára 
1 frt.) tanítók számara Tretau németországi ki- 
tünű munkája után, mely több száz ábrát foglal 
magaban s szép kiállítását tekintve irodalmunk
ban paratlan. — Különösen ajánlható azon taní
tóknak, kik a rajzban maguk is kevésbé járta
sak.

Szintén tanítok szamara jelent meg Szabó 
Endrétől „A kézim unka ta n ita s a  a n é p is 
k o lá b a n ' (ara 73 kr.) E szép magyarsággal irt 
munka első részében oly eszméket tartalmaz, 
melyek megérdemlik, hogy még a legkisebb fa
lucska tanítója is megismerje és valósítsa azokat; 
a második rész gyakorlati Útmutatást ad s mintegy 
IS kézmunkanem készitésmodjat magyarázza 
meg.

Irkák a m agyar szép- es g y o rsírá sh o z  
13 füzet fokonként naladó előiratokkal (egy-egy 
füzet 2 kr. — 50 füzet 75 kr.) Ez irkák módsze
resen haladnak elő a szépírás oktatásában, s 
igen gyakorlatiak.

=  A „Gazdasági Mérnök' 17-dik szama 
a következő tartalommal jelent meg: Miként fo
kozhatjuk gazdaságunk jövedelmét? D ió sz e g h y  
S á n d o r tó l. — Miért jó az amerikai s miért 
rossz a mi dohányunk? ( I. Három ábrával) Duka  
M a rcze ltö l. — Könnyű szerkezetű ruganyos 
szekcrülés (Egy ábrával. F. B.-tól. — Irodalom 
(Találmányok könyve. Magyar Lexikon). — Külön 
lélek [A péklai minta öntözés. Kiállítás Nagyvá
radon. Az ötödik budapesti nemzetközi gabona-és 
magvásar. Gazdasági gépkiallitas. Legújabban 
fölfedezett quano-szigetek. A búza kivitel Ausz- 
tria-Jlagyarországbol Angliába. A marha-hizlaló 
istállók hómerséke].— Üzleti tudósítás a gabo
náról és terményekről [hazank és a külföld piaczai- 
rol).— A „Gazdasági Mérnök', meljct Gond a 
B éla  műegyetemi magan-tanár szerkeszt, megje
lenik minden ho 1-én és lö-éu másfél egesz két 
ívnyi tartalommal, es rajzokkal illusztrálva. —
A magyar gazda közönség kétségtelenül nagy 
hasznát veheti e népszerű gazdasági és műszaki 
folyóiratnak. — A lap előfizetési ara egész évre 
6 frt. mely összeg a „G azdasági M érnök ' kia
d ó h iv a ta lé b a . B u d a p estre , [VII kér. Nagy
kereszt utcza 1. sz] küldendő. .

A közönség köréből.*)
B ü n te t  é a -sz a b á * !

Van szerencsém közhírré tenni, miszerint e 
hó 3-án beidéztettem Tabak főbiztos úr előtti meg
jelenésre, és pedig délutáni 3 órara. A megrendelt 
időre meg is jelentem. És miután miut katona nem 
jelentkeztem beválásom óta, el lettem Ítélve 24 órai 
börtönre. Átadatván a börtönfelügyelő-ek, minden 
kérésem után azon választ kaptam, hogy meg az 
Isten sem menthet meg attól.

Tehát nyugodtan mentem a kijelölt helj’emre, 
ez délután 4 órakor történt.

I)e alig mait el 6 óra, midőu a börtoofel- 
ügyelő szobájába hívott, és azt mondta nékem, hogy 
a Tabak ur azt mondotta, hogy büntetésemet pénz
zel megválthatom, mire én azt válaszoltam, nekem 
pénzem DÍncs arra, hogy büntetésemet kiváltsam, 
na megérdemlettem, el is tűröm, erre tehát azt 
felelte, hogy menjek vissza helyemre.

A reá k vetkező nap buszút állt:
1-ször hegy mindennek elnevezett es

™rczou ütesexscl lenyegetett, es én nekem igen 
rosszul esett az ilyen bánásmód.

2-szor büntetésein ideje másnap ‘/,4nrakor le
telt, ő pedig csak 6 órakor bocsajtott szabadra, 
most meltóztassek telette Ítélni hogy igazságos 
elbanas-e vagy nem?

Vértse Aulai,
lakat, segéd.

*)Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelőséget a szerk.

_____  jozasi
m e n e tre n d .

L e f e l é :
Budapestről Mohácsig 

naponként [ vasárnap ki- 
vételévélj éjjeli 11 óra
kor.

Mohácsról Újvidékig 
naponként [héttő kivé
telével] reggeli 8 óra
kor.

Mohácsról Orsovaig 
szerdán és szombaton 
reggeli 8 órakor.

Eszékről Újvidékig 
es Zimonyig naponként 
[hétfő kiv telével] reg
geli 8 órakor

[ Póstahajóraenetek. ]
F ö l f e l é :

Mohácsról Budapestig 
naponként [péntek kivé
telével fél 3 lírakor 

Eszékről Budapestig 
naponkint [csütörtök ki
vételével] délután Sora
kor.

Újvidék ród Budapestig 
naponként [csütört.kiv. | 
d. e. i l  órakor.

Zi monytól Budapestig 
naponként [csütört. kiv! ] 
reggeli 6 órakor.

Orsovatól Budapestre 
csütört. és vasárnap regg

A  póstuhujók az ul/ölii és « mohács-pécsi 
vasúttal csatlakozásban állanak. 

[Személyszállító menetek]
Budapestről Mohácsig Mohácsról Budapestig 

n a p k é n t  deh 12 pra- naponként délután 1 ‘ , 
k0r‘ II órakor.

Az idő esti 6 órától reggel 6 óráig I 1 be 
van kerítve.

Barcs-mohácsi irány.

Állomások
Vegyes vonatok
2sz. 112 sz. 16 sz.
ó. p |ó .|p . ó. P-

Csatlakozások:
Buda indnl
Bées „

•• i:
7 |::

7 10 _

Triest „ T Íii 10 30 _ —
Kanizsa z 438 230 —
„ (érkezik 
Barcs (indul 
Darány indul 
Szigetvár „ 
Szt.-Lőrinez „ 

(érkezik 
Pecs (indul 
üszög indul 
Ata
Trinitás „ 
T„.„, (érkezik 
Vl,lan* (indul 
Némct-Bóly indul 
Mohács érkezik

7 18 
7 28 
7 55 
839 
9 12 
950 

10 — 
1017 
1049 
I l 
ii 20
11 50
12 16 
12 44

623
7; 15
7 56
8 48 
929

10 14 
1" 34 
in 59 
1137
11 50
12 15 
12 3''
1 -  
1 33

-

6
6
7
7
#8
8

22
47
30
43
08
20
54
27

Csatlakozások: 1
Villány indul 
Eszék érkezik ' 1 1

íriö
3 12

-1 —

Szeged 12 Q.i| - 1 -
_j —

A szomszéd pályán előforduló vonat- 
késéseknél a határállomásokon 1. és 2 . 
szánni vonat 3  pirczig, a 11. és 1 2 .  
számn vonat pedig B perezig várakoz ik 
a rendes indulásiidőn túl.

H a jó c s a t la k o z á n  M o h á c s o n :
A 2 . sz. vonat a Mohácsról Budapestre 
közlekedő szémélybajóval s a Budapestről 
Újvidék-Zimonyra közlekedő póstahajóval. 
A 12. sz. vonat az Újvidék-Zimony Orsó 
várói Budapestre közi. póstahajóval s a 
Budapestről Orsovára közi. póstahajóval. 
A 11. sz. vonat a Budapestről Mohácsra 
közi. személyhajóval s az Újvidék-Zimóny- 
Orsováról Budapestre közi. póstahajóval. 
A 17. sz. vonat a Budapestről Ujvidók- 
Zimonyra közlekedő póstahajóval.
A hajó késésénél ezen vonat esti 7 óráig

Mohács-barcsi irány.

Állomások

Csatlakozások: 
.Szeged indul
Eszék T
Villány érkezik

Mohács indul
Német-Bóly ,

, érkezik 
1 illany indu)
Trinitás „
Ata „
Üszög „

(érkezik 
(indul 

Szt.-Lőrinez ind. 
Szigetvár indul
Darány „
„  (érkezik 
Barcs (indul
Csatlakozások: 

Kanizsa érkezik 
Buda „

Pécs

Vegyes von > tok

1 sz. 

ó. p.

2 35
240
4 < KI

1 lsz

ó. p

2|Ö5 — • 
407 —

3 251323 
359 
4 24
4 39 
505
5 19

3 54|
4 1
4 25 
446
4 57
5 36 
5!46
6Ü6 
045 
7 19 
7 54
8*20
831

Bées
Triest

11 11

17sz. 

ó. p
H

ó P

5,50 11.37 
1220 

3 1249 
1 10 
1 39

608 
ti 20
6 45
7 37
8 30
9 08
9 34

10 05

1 41

6 28|
6 bí
7 09 
7 35
7 49
8 35 
8 4'

6 16 836J 
(8Í30;

8 58| 7 48

1 58
2 50
3 03

*) Tekintettel a 17. és 61. számú vo
natok forgalmára, megjegyeztetik, misze
rint oly napokon, midőn B u d a p e s trő l  
M ohácsra  délután póstahajó érkezik, a 
17. számú vonat, minden más napon pe
dig a 61 . számú vonat közlekedik.

A hajózási zár egész tartama alatt na
ponta csak a 61. számú vonat közlekedik 
s a 17. számú vonat forgalma ezen időre 
lieszüntettctik.

Kétszeres
Rozs
Árpa
Zab
Kukoricza

5.80
5.00
5.00 
5.10
6.80

GABONA ÁRAK
a í. é. szept. hó 7-én tartott hetivásáron.

l.oszt. II. oszt. III. oszt. 
Búza 100 klg. 0. 7.00 ft. 6.5) ft. 6.20 

„ 6-10 
„ 5.20 
, 5.20 
, 5.40 
,  7.00 „

Hajdina 100 klg. ft. 0.00 
Széna .  „ „ 2 .0 0
Szalma „ ,  „ 1 .0 0

S z e rk e s z tő i  ü z e n e t .
Szeptemberben. — Temetőben. Nem értek 

meg a nyomdafestékre. -  Jobbat és haladjnnk 
előre.

Egy jó lélek nevennpjáu. Megjegyzésünk
reá ngvanoz.

Borászáti lapok t. szerkesztőségének. Múlt 
heti szamunk zártával vettük az „Értesítés' eránti 
uiegkeresvenyt, abban nem volt közölhető, ezen 
szamra pedig elkésett lett volna.

n a g v  f e r k n c z
laptulajdonos.

H A K S CM B J H L  K Í S  J Ó Z S B F
felelős szerkesztő. Szerkesztő tán.

ü H Z f L r c L e t é s e l ^ .

R á c z v á ro s o n  a  fia á g h y -fé le  15. sz,
házban a holnapi

búcsú alkalmával a 
Ferencz Károly 52.sz. ezred zenekara
közreműködése mellett d é l u t á n  3 Ó rá

tó l  6  óráig:

zene-ünnepély
tarUtik, — esti 7 órától kezdve pedig

táncz leernl.
B e lé p t i  d i j  4 0  U r.

Lakhely-vál
tó zás.

Med. & Chir.

k  LOEWY m i
lakik: Ki r á l y - u t cza ,  
Reinfeld-fólc házban.
Rendel: 11 -1 2 -ig ;  szóm- és 
fiilbctogck számára V»2 -3-ig.

S l s u c L ó

és
Megye utcza 16. sz. a. s z é p  p o l i t i -  

r o z o t t  b ú t o r o k ,  és egy kitűnő b écs i 
z o n g o r a  olcsó áron eladó. Értekezhetni 
naponta reggeli 10 órától, délután 4 
óráig. 201 (1—1)

Eladó rét,
A nagy és kis Balokány alatt

1 Mii rét
örök áron eladó. Értekezhetni a tu
lajdonossal felső -Balokány-utcza 10. 
száum házban. 3í)4. (3 -3 )

Hirdi határban kitűnő
karban levő

eiykereka m
haszonbérbe kiadó, vagy 
kedvező feltételek mellett 

kézből eladó.
Értekezhetni — e lap kiadóhiva-

392. ( 3 - 3 )

II
pedig

szabad

tálában

oecupatiója folytán legjobb munkásaink 
mozgositattak és igy kénytelenek vagyunk 

C ili im

ezüst árú-gyárunkat
egészen beszüntetni és temérdek gyönyörű 
eh ina ezüst készítmény készletünkön slir 

giiseu jóval az előállítási áron túladni. 
Részletes árjegyzéket kívánatra b é r-  

m e u tv e  küldünk.
L e s z á l l í to t t  á r a  í  :

előbb
6 drb. kávéskanál ft. 3.50
6 drb. evő kanál „ 7.50
6 drb. evő kés „ 7.50
6 drb. villa „ 7,50
1 drb. Itíve8meró kanál „ 5.—
1 drb. tejmerő kanál „ 3.50
1 drb. ezukortartó „14.—
1 drb, vajtartó „ 5.—
1 pár gyertyatartó „ 8.—
6 drb. evőeszköz zsámoly „ 5.—
1 drb. ezukorfogó „ 2.50
6 drb. gyümölcs kés „ 6.
6 drb. gyümölcs villa „ 6 —
1 drb. sótartó

most 
ft. 2 50 
„ 2.80 
„ 2.80 
„ 2.80 
» 2.30 
„ 1.50 
.  & -  
„ 2—  
„ 3— 
,  2 70 
.  L -  
„ 2.50 
.  2.50 
,—.70

Legújabb gombgainiturak gépszerkeszettel 1 
bt. Egy darab czigaretta dohánytirtó 2 ft. Továbbá 
pompás tálezák, kave és tlieakannak, asztaldiszit- 
menyek, kargyertyatartók ezukorszóró, tojastarto 
I"gpiszkaló állvány, eczet és olaj garnitúrák ós 
"’k M g czikk ugyancsakha ulatos olcsó áron.

U ü lö u ö a e n  f ig y e le m re  m é l tó :
0 drb. evő kanál, 6 drb kés, 6 drb. villa, 6 drb 
kávéskanál mind a 24 drb. tinóm zárkában lEtnií 

_  24 frt helyett cak  10 frt. J
Ugyancsak brmattW ertwM l él 'mind a 24 

drb. csinos zarsaban [Etui] csak frt

, f refí®!?Mk nt4nvét mellett kész- 
seggel es lelkiismeretesen tcljesilteinek-

P R E I f l  E .
202 (12 1) ^ C8’ ^^entbnrmstraMe 29.

„AZIENDA ASSICURATRICE1 
p é c s i

triesti biztosító társaság 
f ő i ig ;  n ö k s é g c .

es

LJ

co

cű

Pécsett
Ferencziek 

utcza 

4. Hzáni.
Ajánlják a raktárban levő kézi és járgányos cséplőgépeket 
sorvetőgépeket (Drills) gabnarostákat és konkol tisztító kát 
(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 galina és 
lisztes-zs tkok, (Jutc szövetből] gépolaj és gépszijak 
szállítását a legelőnyesebb feltételek és eredeti gyári 

árak mellett. —
Elfogadnak biztosításokat TŰZKÁROK ELLEN épületekre, 
gabona és szénakazalokra, gépekre és állatokra stb. 
továbbá JÉGKÁROK ELLEN és AZ EMBER ÉLETÉRE,
mely a csatában elesettekre is kiterjed, mindezeket a 

legolcsóbb dijak mellett.

v>

V.-féle pécsi kőszén eladási főügynöksége. X

%

2 3 I i r d - e t m . é n n L 3 7 " -

II „Biranyaüisiysir _ . , QJ1 mMi k Hiislkr m
i .  ^  . i
ft igazgatósága részéről ezennel közhirré tétetik, hogy az 
íc alábbi tárgysorozat elintézése czéljából SÍ ír

rendkívüli közgyűlés
egybehivása szükséges leven, ezen közgyűlés

fulvó 1878, évi octób, 13-án (l.e, 10 órakor I
fog Pécsett

^ a társaság üzleti helyiségében megtartatni, melybe a T 
%  t. ez. részvényesek az alapszabály 16. §-ára*) figyel mez-^  

tetés mellett meghivatnak.

t  A közgyűlés tárgyai:
m 1. Az igazgatóság jelentése a társulat vagyoni állapotáról, 
p 2. A társulat felszámolása, és a felszámolók kirendelése j  

iránti intézkedés. * &
jg 3. „leien üzleti évben, közgyűlési határozat folytán, a tár- §  

sulat birtokába jutott, s még a közgyűlésig birto
kába kerülendő részvények megsemmisítése. i

ÍJk- Kelt Pécsett. 1878. évi szept. 6.
Jfo

i

A i  ig a z g a tó s á g .  í l

*) Alapsz. 16. §. „Mind ni részvényes, ki szavazási joggal élni akar ^  
js  részvényét a bank pénztáránál 8 nappal a közgvülés előtt téritvény mel- v 

------- --------- 200 (1- 1) |

TM3T Hirdetmény.
Alulirt Igazgatóság részéről 

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

Czindery-féle házban
levő összes lakhelyiségek rész
letenként,

I. é . o í i tó b e r  lift l- t i í l

lógva bérletbe adatnak. —  A 
közelebbi föltételek, igazgatósági 
elnök urnái megtudhatók.

Pécsett, 1878 május 1-én 
tartott igazgatóság ülésből.

A p é c s i  U k a r c k p é i i i i á r
108(0— 19)

Nyomatott Taiss Mibályaát Péoaeit 1878. I

[Nincs több buza-

A D u p u y  \ .- fó l« ‘ v e to n i ’tgpácr. 
h a s z n á l a t a  m e l l e i t .

Ezen rézgáliez (kékkő) s más maró 
sókból álló pácz teljesen elpusztitja — 
ha a minden csomagon olvasható egy
szerű kivitelű haszuálali utasitás pont" 
san követettik, — a búza, árpa, zab, 
köles, tengeri, stb.-uél a vetőmagon ta
láltató Uszügcsirákat, miut ezt számos 
bizonyítvány erősíti.

A magas magy. kir. ministerium gaz
dasági közleményei a D u p u y  Aí.-féle 
p á c /.o t mint egyiket a legsikeresebb 
szereknek ajánlják a buzaüszög elhárí
tására.

Áttekintések bizonyítványokkal kí
vánatra ingyen és bérmentve. 
íW - Ara egy 2 hectoliter (200 liter) 
magra való csomagnak 30 kr.

K O S S é f tD lJ P lJ Y ,
Bées, VI. Windinühigasse Nr. 35. 

KuphiiVc Tecsett, U í u ih o r n  A. 
kereskedésében. 898 (5—2)




