
VI. évfolyam.

E lő f iz e té s i  d í j :
Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 t't., Ki
é r n i  írt. 50 kr.. negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
ilegjelenik minden szom ba
ton. Egyes számok kaphatok 
Weidinger N. könyv keresk. 

(Széchényi tér).

38 ik szám.
H ir d e té se k  ára:

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

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  i r o d a :  A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben:
lerencziek utczája 22.SZ.1 emelet. a kiadóhivatalban. Illan ború Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a hadai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
k' l>*/a ni 111 l!lck _ kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő Üzletében, Király utca (nemzeti casiuó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

K ia d ó  h i v a t a l :
Taizs Mihály7 nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Az a sziszek-novi-i vasút.
Élelmes faj az a német, alig van 

valami balesete is, melyből azonnal 
hasznot is ne húzna, holott az a ma
gyar még saját kárán sem bir ta
nulni.

íme az osztrák haávezéuylet os
tobasága, az osztrák hadélelmezés
nek kritikán alóli nyomorult állapota, 
azon körülmény, hogy Magyarország 
ifjúságának színe virágát vitték a 
bosuyák mészárszékre, nagyon al
kalmas ürügyet szolgáltatott arra, 
hogy a magyarországi kereskedelmi 
érdekeket századokra megsemmisítő 
vasútnak sürgős kiépítését a magyar 
sz. korona területén át erőszakolva 
keresztül vigyék és pedig a mi an
nál rosszabb — alkotmányos utón.

Jól tudják, hogy a legelvetemül
tebb magyar kormány sem volna 
reávehető ily alkalmas ürügy nélkül 
ezen vasút kiépítésének javaslatát 
a ház asztalára tenni, ámde a drága 
magyar véráldozatok a közös hatvan 
milliónyi és még további százmilliók 
áldozatán meg vau teremtve az al
kalmas ürügy, mely most már égető 
szükségnek tünteti elő ezen nemze
tünk kereskedelmére halálos döfést 
adó vasútnak rögtönözve leendő ki
építésére.

A kormány már béegyezett, csak 
az alkotmányos formalitásokon akar 
keresztül esni, no de azért oly se
besen készül mindenre elő, mintha 
a törvényhozás az engedélyt már 
megadta volna.

Ahorvát nemzet áldozatainak egy 
recompenzatiójakéut is követeli e vas
utat. Igaz, hogy szlavón megyék 
tiltakoznak ellene, minél fogva e 
vasutat még a horvát nemzet kíván
ságának sem lehetne tekinteni, de 
ez nem gátolja b.Weuckheim minisz
tert abban, hogy a horvát nemzet 
áldozatait (?) elismerőleg fel ne em
lítse.

„A horvát nemzet áldozatai!“ 
így gúnyolják még a magyar mi
niszterek a magyar könnyelmű nagy
lelkűséget, mely éveukiut milliókkal 
járul hozzá a horvát állami igazga
tás segélyezésére azért, hogy érte 
hálátlanságot arasson!

Vagy igen, a k rmány irányá-

T k  R € Z k.
t'eraux E lvira.

M. J.
Szegény Elvira, mily hamar elvrág- 

zott. Ott fekszik halottan a hófehér ágyon, 
maga is hófehéren, mint letört liliom Csak 
szive táján vau egy sötét htdyecske, nem 
nagyobb egy hüvelyknyinél. Eben haja úgy7 
hull oldalára, mint meglippedt két sas
szárny: alabastrom homlokán a menny 
nyugalma honol, szeme még lehunyva is 
kaczérkodik azzal, aki ránéz. Milyen le 
hetett e szemek tüze! Az ives bársony 
szemöld most gyászmenyezetként borul a 
gyönyört! pillákra s az egykor eperajkban 
nem ezikázik a vér, hogy csókra delejezze, 
a kinek szeme oda tapad.

Pedig ez ajak sokat csókolt, az a le
hunyt szem czikázta a csapodár szerelem 
villámait, a most keresztet tartó kéz hév
vel ölelt!

Elvira virágok között fekszik; virág - 
árnsleány volt.

Egy apácza az olvasót morzsolja lá
bainál és sir.

Azért könnyezik-e, hogy ily szépen 
kelle elsorvadnia a leánynak, vagy azért, 
hogy ő oly lassan hervad a kolostor mo
gorva (alai között, mig keblét az érzelmek 
lávája fonyasztja: ki tudja.

De ime ott a sarokban egy úri em
ber, talán rokon, halk hangon beszéli el 
a leány7 történetét, ki a ravatalon fekszik.

Hallgassuk meg -őt; az öreg beszélő 
atyja Elvirának. Mellét a becsületrend sza
lagja disziti.

.Szegény leányom, szól az öreg ka
tonái, alak. Kapitány voltam mikor szlile- 
tett. Szakasztott mása volt édes anyjának, 
kit j-zereDcsétlenül. . .  vesztettem el. A kő

bán a liorvátok nem voltak hálátla
nok, hiszen ők majdnem egyhangú
lag szavazták meg a kormánynak a 
magyar közgazdasági érdekek tiz 
évre, vagy örökre leendő leuyügözé- 
sét s innen b.Weuckheim urnák el
ismerése.

Mindezek daczára azonbau a szi
szek-novi-i vasút kiépítésének tör
vényhozási engedélye még nem oly 
bizonyos, mint azt a kormány hiszi, 
ebbe beutörhetik a Tisza-kormány 
kése, mert egyáltaláu nem igaz, hogy 
ezen vasút kiépítése az élelmezésre 
elkerülhetleu, de az sem igaz, hogy 
tetemes előnyökkel járna az élelme
zésre nézve.

Ezen vasúttal az élelmezés aka
dálytalan folyama az elfoglalandó 
területeken biztosítva éppen nincsen, 
ha az elfoglalt területek békében 
maradnak, sokkal hamarébb és ke
vés költséggel kiegészítendő kŐuta- 
kon a Közlekedés eléggé biztosítva 
lesz, ha nem, akkor amúgy is Novi- 
tól tovább építendő vasút sem lesz 
a szállításra használható, mert a fel
kelők folyton megrongálni fogják és 
nem engedik meg annak forgalmát.

De hiszen a könnyebb élelmezés 
amúgy is csak ürügy, a fő a mit 
elérni akarnak ez erőszakolással, 
hogy a keleti kereskedés útja Bécs 
fe'é tereitessék, hogy az olcsóbb és 
rövidebbMagyarországon átvezető út 
lehetetlenné tétessék, és ezt csak 
oly kormány, oly törvényhozás ál
tal lehet elérni alkotmányos úton, 
mely hazája érdekeit semmibe sem 
veszi.

— S om ogy m egye b izo ttsága
szept 16-án rendkívüli ülést tartott, melyen 
a mozgósítottak családai és sebesültek 
segélyezése ügyének letárgyaltatása után 
— bár nem volt napirendre tűzve — fel
olvastatott a belügyminiszter leirata, inely- 
lyel megsemmisíti a megyének a Boszniá
ba rendelt előfogatok tárgyában hozott 
végzését. Szalay Károly indítványára a 
megye újból fentartja hozott határozatát 
s feliratot intéz az országgyűléshez, hogy 
a bel- és honvédelmi miniszterek a képei- 
selöház által vád alá helyeztessenek. — 
Szabolcsmegye törvényhatósága szintén 
feliratot intézend az országgyűléshez Bosz
nia szerencsétlen occupatiója és a minisz
térium felelőségre vonása iránt.

— H o r v á t  t e s t v é r e i n k  le lk e *  
sedése is hülni kezd az occupátio iránt.

telesség engem ezredemué' tartott s Elvi
rámat jámbor apáezák gondjaira bíztam. 
Jól nevelték, vallásos volt és lelke oly szép, 
mint porhüvelye. Tizenöt éves korában, 
midőn letettem a kardot, hogy nyugalom
mal cseréljem fel a nomád életet, magam
hoz vettem.

Bár ne tettem volna!! De hiszen épen 
azért tettem, hogy neki éljek, ki bű mása 
volt felejthetetlen nőmnek. Kedvező viszo
nyok között éltem és folytathattam a leány 
képezését. Katonaember létemre igyekez
tem szivét is képezni s előkészíteni őt az 
életre, hova pár év múlva belépendő volt.

És ő belépett az örök életbe.
Taníttattam zongorázni, külföldi nyel

vekre, tánczolni; tartottam mellette varró 
IcáDyt, tanítót.

Csak a festészetet nem kedvelte. Há
rom mester is járt egymásután hozzá: hi
degen fogadta őket és nem tanult semmit.

Két évvel ezelőtt egy olasz család te
lepedett meg tálunkban. Bernio Romeo, a 
család egyik tagja, legidősebb fiú, gyönyö
rűen festett; most is van tőle birtokomban 
két felséges aquarell. E két képből is lát
határa, hogy Elvirát szereti. Leányom, ki 
úgy idegenkedett a festészettől, lázzal kez
dett dolgozni; négy-öt órán át forgatta 
naponként az ecsetet. Gyanakodni kezdtem. 
Először nyomoztam, majd üldöztem a vi
szonyt. Mint katona beleegyeztem volna a 
viszonyba, mint Ceraux marquis — nem.

Elűztem Bemiot. Elvira nem habozott, 
szive után ment és követte mesterét. Egy 
hajnalban üresen találtam ágyát.

Kutattam utána sokáig, de nem talál
tam föl. A gonoszok jól őrizték! Ez a szű
zies leány, ki itt halottan is szebb mint 
az angyalok, talán a nyomor elől futva, 
mikor eladta mindenét, áruba bocsátotta 
magát. Szörnyű sors! Ha a férfi nyomor
ban van, ha nélkülöz, ba nincs semmije: 
meghalhat éhen. De a nő, a szerencsétlen,

A horvát hivatalnokok, kiket Boszniába 
rendeltek arany hegyeket Ígértek maguk
nak. Azt hitték, hogy Bosznia számukra 
tejjel mézzel folyó tartomány lesz. Mióta 
azonban dicsőség és pénz helyett csak nél
külözésekre találnak, sőt gyakran életve
széllyel kell küzdeniük, a jó urak lelke
sedése is tetemesen lelohadt. — Most a 
még ottbon maradt horvát hivatalnokok 
rettegnek, hogy talán őket is kirendelik 
az nj tartományba. A hazatértek áldják a 
boldog otthont és keményen állítják, hogy 
nincsen az az ár, melyért újra Boszniába 
mennének czivilizálúi.

— A duiia-tlrA vai v a sa t meg* 
hosszabbítása a Dunáig. A fiumei ipar- és 
kereskedelmi kamara közelebb tartott ülé
sén a kamara elnök szóba hozta, hogy a 
duna-drávai vasút üzletét az állam veszi 
át s igy Bátaszéktől egész Fiúméig a ma
gyar államvasuti igazgatóság kezében lesz 
a forgalom, kivéve az 55 klmtr. hossza 
Károlyvár-zágrábi vasutat. Ezentúl, jegyzé 
meg sokkal künuyebb lesz a déli vasút 
versenye elleu küzdeni s csak az volna 
még kívánatos, hogy Báttaszéktői a Du
náig is épitessék vasnt, hogy az átrakodás 
a hajóról közvetlen a vasútra történjék a 
mi által a deticzit megszüntetése remélhető. 
Valóban kívánatos is lenne, hogy e vona
lat az állam tökéletesen kiépítse, mert ez
által a forgalom bizonyára élénkülni fog 
és állam ez utón a nagy subventiotól il
letve deficzittől csakugyan megmenekszik.

— A MZÍHxek*novii vasú t ügyé
ben legközelebb ő felsége elnöklete alatt 
tartott közös miuisztertanácsbau melyen 
Andrásy Gyula gróf, Byland Rheidt gróf, 
Hoffmanu báró, Tisza, .Széli, és Péehy mi
niszterek is részt vettek, elhatároztatott, 
hogy miután a törvényhozás nincs együtt 
a sziszek-novii vasút most ki nem építhető 
és a Krajuábau levő csapataink élelmezése 
fuvarozással is keresztül vihető. Más hírek 
szerint a sziszek novii vasút kiépítése ha
tározott tény a melynek ellenében Tisza 
Kálmán csak azt jegyezte volna meg, hogy 
az csak mint katonai vasat vonal az oc- 
cupátio tartamára és a hadsereg szükség
letének szállítása végett hozassák forga
lomba. — Váljon Tisza Kálmán megma
rad-e ezen határozata mellett — vagy csak 
ez is humbug, por a nemzet szemébe? Majd 
meglátjuk.

Háború
Zách Bibacsnál vereséget szenvedett 

ezt már múlt la unkban említettük s hogy 
e vereség a felkelőket felbátorította az ter
mészetes és igy nem igen ütközünk meg 
azon, hogy a bosnyákok északra Ribacstól 
a szluini határezredbe betörtek és itt 5—6 
falut elpusztítottak és lehamvaztak. Mind :- 
uütt elkeseredés uralkodik a kormány ellen, 
mely igy védtelenül hagyja az ország ha
tárait. Azon vélemény van a nép közt el
terjedve, hogy most Bosznia fogja Magyar- 
országot occupálni. Ennyire vitték a tudit-
ha semmije sincs, még iniudig aruba bo
csáthatja kincsét — szemérmetességét.

Nem vádolom Berniot; és nem leá
nyomat. A derék olasz ifjú futott Elvira 
eiől és a szereuesétleu leány, talán épen a 
feletti bánatában bukott el az erény ösvé
nyén.

A lougehampi lóversenyen 18**-ben 
egy virágárus leány lett híressé. Azt írták 
a lapok, egy oly szép leány mint a bájos 
Elvira, nem árult még virágot soha.

Az én leányom volt. Lerázta rövid idő 
alatt a nyűgöt, melybe gonosz emberek és 
még gonoszabb asszonyok verték és elhagyta 
őket. Aztán, ha már szivének, lelkének zo- 
mánczát, kimporát nem árulhatta, árulta 
a virágokat, mosolyát.

Egy versenyen — hajh! magam is 
ott voltam. És ott volt Romeo is. Borza
dok, ha e délutánra rá gondolok. Leányom 
felismert és — hozzám közeledett. Lebo- 
rnlt előttem és én azt mondám, hogy nem 
ismerem. Félőrülten tekintett fel az égre, 
onnan a földre, földi üdvére, Rómeóra, ki 
busán állt egy padsor végén.

Mikor leányom hozzá sietett, összeret- 
tenni látszott. Valamit beszélgettek. A kö
zönség nem ügyelt rájok, legföllebb is a 
sportmanok irigyelték a szép olaszt. Ro
meo papirt vett elő és irónt. Irt valamit 
és azt zsebébe rejtette. Egyszerre Elvirám 
elébe térdelt, megcsókolták egymást. De 
leányom nem kelt fel többet. Szivét ke
resztül is ütötte Romeo. Nézzék azt a kis 
sebet, az a tőr helye!

Minden oly gyorsan történt, hogy a 
legközelebb állók sem vették észre, annál 
kevésbbé akadályozhatták meg.

Romeo eldobta tőrét; egy marquis fel
vette és ma is emlékként őrzi, mert a tör
vényszék átengedte neki.

A gyilkos elfogatott. Én, mint katona, 
meglehetős rigorositással jártam a dolog 

, után. Ez az én szerencsétlen leányom tör
ténete. • '

lan tábornokok, Andrásy, egy kapzsi ka- 
marilla a dolgot, hogy már Magyarország 
integritása is meg van rá támadva.

Az albán liga a min7 a lapok írják 
napról napra erősbödik és jelenleg már 
130000 fegyveres felett rendelkezik. A ke
leti Boszniában öszpontosult felkelők szá
mát 40000 emberre teszik kik 4 főponton 
vannak öszpontosulva jelesül a fő haderő 
Zvurniknál 26000 ember 12 ágyúval. Bje- 
linánál 6000 ember 8 ágyúval. Tuzlánál 
5000 ember 6 ágyúval és végre Gracza- 
niczánál 4000 ember 4 ágyúval.

Ha most ide számítjuk a novi-bazári 
pasalikban öszpontositott felkelők hadere
jét: 8000 fegyveres felkelőt, 6 tábor ar- 
nautát és 3 zászlóalj török nizámot, ez 
mindössze mintegy 13—15 ezer embert 
tesz s igy a szétszórt felkelő csapatok
kal együtt azok száma 200.000-re tehető.

A 15-dikére bejelentett műveleteket a 
császáriak csakugyan megkezdették a Szá
vánál és ezen folyón átvonultak. Egy par- 
lamentair elibök ment és moudá, hogy 
Samacz városa meg fogja magát adni, 
mire a csapatok oda bevonultak, azonban 
mégis a házakból történtek egyes lövések 
rajok, mire a várost lövöldözni kezdték, a 
lóriik negyedet föl is gyújtották és a fel
kelők a városból kimenekültek. Azt hiszik, 
hogy a felkelők azon csapatai, a kik a 
Szávától Dobojig terjedő utón lézengenek, 
már eddig a császáriak által be vannak 
kerítve.

Filippovics táborszernagy az uj had
műveletekre nézve úgy nyilatkozott, hogy 
bizonyos benne, miszerint négy hét alatt 
az osztrák sereg a kilátásba vett terület 
ura lesz. A „Lloyd“ erre nagyon helyesen 
azon kérdést teszi: minő hát ezen kilátásba 
vett terület, és meddig megy ? És mégis 
mindezen nagy készületek daczára a bosz
niai föhadparancsuokság ép oly kevéssé 
bizonyos a sikerre nézve, mint az occnpa- 
tiót szorgalmazó bécsi clique, mert már 
hallatszanak hangok, hogy ha lehetne jó 
szerivel az occupaló seregeket haza hívni, 
ez talán eló'nyösb lenne, mint egy bizony
talan kimenetelű hadjáratba még jobban 
bemártani magákat, a főnehézség csak az, 
módot találni, hogy ez megtörténhessék, 
anélkül, hogy Ausztria hadi tekintélye és 
politikai befolyása csorbát szenvedjen.

A Szamacz bevételét tudató részletes 
távirat igy hangzik:

Pénteken Bródnál és szombaton Sza- 
macznál seregünk hadműveleteket hajtott 
végre, melyeknek kedvező eredménye a 
legnagyobb hatással lesz a Szapáry-bad- 
test legközelebbi mozdulataira. Szamaczuál 
az átkelés a Száván a legnagyobb szaba
tossággal ment végbe, már néhány napja 
gőzkomp állíttatott ott töl, s a Bienerth- 
hadtesthez tartozó dandárok öszpontos itása 
gyorsan megtörtént. Egy monitor ott fog
lalt állást, hol a Boszna a Szávába ömlik; 
a tölkelők a partokon állottak, s magában 
Szamaczhau is 6000 főnyi ellenség volt. A

És Romeo? Vallott hűségesen. Elmondta 
hogy rajongásig szerette Elvirát, hogy ő 
kérte: ölné meg. És ő minden kívánságát 
teljesíteni akarta kedvesének. Csináljanak 
vele a mit tetszik. Az öreg úr elbeszélése 
után huszonnégy órával csakugyan olvas
ható volt a lapokban, hogy Bernio Romeo, 
a lóversenyek királynőjének gyilkosa, bí
rái előtt összeomlott és meghalt.

Orvosai constatálták, hogy a — szive 
hasadt meg. Erre & szerencsétlen katuua 
igy kiáltott fel: ezer millióm bomba, ősi 
nevem meg van mentve! De legalább a 
guilotineig élhetett volna.

Kit kell eiitélni! Ez a kérdés.

mulattató.
— A X helyiségben megjelenő lap 

szerkesztője és egyik előfizetője között 
ilyenforma párbeszéd keletkezett: E lő f i 
z e tő :  Önnek lapja elég tartalmas, de 
sajnos, hogy a tárczájaüres. S z e rk e sz tő : 
Igen, mert a lapot munkatársaim csak 
betöltik, hanem a „ tá r c z á t*  az előfize
tőnek kellene megtölteni.

•
— T. tanár, ki szörnyen szórakozott 

szokott lenni, kellemetlen orrhangon be
szélt. Egyszer, midőn épp a tanterembe 
akar benyitni, hallja, hogy ott benn az 
ő hangján valaki már nagyban prelectióz.

— Én hát már be mentem volna? 
— kérdi szórakozottan önmagától s meg
fordulva haza ballagott.

*
— Ha még sokáig tart ez a száraz

ság, úgy minden barom oda lesz! — szólt 
az ur öreg gazdasszonyához.

— Oh, csak nagyságodat tartsa meg 
a meny béli úristen! <— fohászkodott az. 
öreg nő.

folkoiők csoportjai jól föl voltuk fegyve
rezve, nehány régi török ágyujok is volt, 
s úgy látszik, el voltak határozva végső 
lehelletükig küzdeni.

A balpartou parti ütegek állíttattak 
föl, 8 az átkelés reggeli 6 óra után a leg
nagyobb óvatossággal megkezdődött, s mi
vel a fölkelők kezdetben nem igen mu'at- 
kóztak hajlandóknak vissza rnn'ni, a mo
nitor működői kezdett. A tölkelők rövid 
ideig tartó, gyönge tüzelést kezdtek, s azu
tán megfutamodtak. A monitor és a Száva 
balpartján felállított üteg alig tettek 15—20 
lövést, mikor a város falára kitűzték a fe
hér zászlót, s egy parlamentair jelent meg, 
tudatva, hogy a város megadja magát s 
a küldött áll jót arról, hogy a város nyug
ton fog maradni, csapataink bántatlauul 
bevonulhatnak.Erre csapataink elkezdték a 
várost megszállani, azonbau a parlamentair 
biztosításai daczára is lövöldöztek néhol a 
házakból, s csapataink ellenállásra buk
kantak. E miatt megkezdődött Szamacz 
lövetése, s a török-negyed kis házai né
hány perez múlva lángban állottak, mig a 
keresztény-negyed viszonylagosan nem so
kat szenvedett.

Kevéssel 12 óra után Samacz meg
szállása teljesen végre volt hajtva, s ezer
szeres „hurrah" kiáltások között vonultak 
be csapataink a megfékezett városba, mely 
nem cgyébb romhalmaznál.

A fölkelők részint elfogattak, részint 
elfutottak, s futásukat vagy a hegyek, vagy 
azon állások felé intézték , melyeket csa
pataink dominálnak. Kétségtelen, hogy a 
Száva partjától Dobojig terjedő területen 
a fölkelő csoportok közé vont vasgvürU, 
mely eddig a Száva felé nyitva volt, most 
már tel jesen be van zárva. Dobojuil csal a 
folyik. A gőzhajók a Száván mától fogva 
megint közlekednek Samaeztól fölfelé.

A Bienert báró altábornagy parancs 
noksága alatt álló csapatok, melyek e It > 
14-éu lépték át a Szávát, megkezdték a 
támadó hadműveleteket, s ezek, mint a 
beérkezett táviratokból kiderül, zavartala
nul folynak.

Szeptember 15-én este a Sakova és 
Gradacac közti parti vonalat a Boszna 
irányában megszállották s legott lefegy
verezték a lakosságot. Az ottani erődben 
2 ágyú találtatott. A keresztény községek 
hódolatukat fejezték kt az osztrák-magyar 
badak előtt.

Szapáry László gy. attábornagy egy
idejűleg kezdte el Dobojból a kombi iáit 
támadást s 15-én reggel nagyobb kém- 
szemle csapatokat küldött a lázadók el
len, melyek föl is taláták az elleniéit s 
csetepaték támadtak, mdyek reggdi 8-ig 
tartottak ; részünkről Mauz hadnagy a 4. 
vadászzászlóaljból s mintegy 20 katona 
sebesült meg.

Egy Graczanicza ellen szeptemb. 
16 áu reggel indított osztag e várost el
hagyottnak találta. A fölkelők részint 
éjszak felé, részint Dol-Tu/lába vonultak

*
Bankár: Miként vau az, hogy a tu 

dósok eljárnak a gazdagokhoz, de a gaz
dagok nem igen keresik fel a tudóso
kat?

író: Az csak azért vau, mert a tu
dósok tudják, hogy mi hiányzik nekik, 
mig a gazdagok nem tudják.

•
— Ugyau édes öcsém, mért nem há

zasodul már iueg? hisz te el tuduád a 
feleségedet tartani?

— Igen, eltartani csak tuduék egy 
nőt, de — ruházni, ruházni!

*
Delnő: Oly büszke vagyok leányaimra! 

a bouuetól oly pompásan megtanultak 
l’rancziául, úgy csevegitek, uiiut igazi fran- 
czia hölgyek; a gouveruaute-tói a legszebb 
német nyelvet tanultak meg s a nyelv
mesterrel a legtökéletesebb augol uyeivet 
beszélik, mint csak a legelőkctőob lady.;!

Ur: Es magyarul?
Delnő: Ab, mi a hazai nyelvről sem 

feledkezünk meg, és magyar cselédeket 
tartok, azoktól tanultak leányaim magya
rul.

•
Egy vidám öreg katonatiszttel sok 

bohóságot követtek el baratai. igy egy 
reggel amig aludt, mezetlen tabuira fel- 
esatolták sarkanytynit. Midőn föJebredt, 
nagyot kaczagott ennek látura.

— Nézzétek, — moudá — az a sza
már inasom este csak a csizmát húzta 
e s a sarkantyúkat a lábamon felejtette!

•
— Betegnek tetszik lenni, drága n ts 

sám? — ndvariaskodik a falusi dandy.
— Betegnek beteg vagyok, de bi

zony nem tetszik, — telelt a hölgy.
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vissza, bánjalak* Környékén semm. sem 
történt. A lakosság lefegyverezése nagyobb 
arányban zavartalanul folyik.

Bihacs leié nagyobb sereg indult. Egy 
badoszlop megtámadta a fblkelők által 
védett Sacic helységet, majd a Gata, 
Vikicz és Mussanovácz nevű házsorokat. 
E falvak felgyújtottak, a fölkelők hosszabb 
viadal után szétugrasztattok. Vesztesé
geink : Hőnig százados és Nemes had
nagy a 76-ik tartalékezredből súlyosan 
megsebesültek. 12 katona elesett, 42 meg 
sebesült, 8 eltűnt.

A más hí hadoszlop Zavalye előtt 
demou-trált s 'leniéi figyelmének lekö- 
isóre s elf t, >a az ARaiuk védett ha

dállást a zegári plébánián, mely alkalom
mal Panykonics Péter zázados a 23 gya
logezredből kőnyeu, Pawlovica Szilárd 
főhadnagy nehezen, Auersperg Gyula gróf 
és Morgenstern Gusztáv hadapród köny- 
nyen megsebesültek. Az 1. vadászzászló
aljból Keller Károly hadapród nehezen 
sebesült meg. A katonaság küzül 103 ho
zatott a gyógytelepre.

Ugyanazon időben demonstráltak a 
88-ik magyar honvédzászlóalj csapatai 
Prozicsenél, Kamen és Lyeskovácz mel
lett az ellenfél lekötésére, mely alkalom
mal egy honvéd elesett és egy megsebe
sült.

Trebinjéből Nagy Tábornok egy zász
lóalj és egy hegyi üteggel Bilek felé in
dult, hogy a lázadók által megkezdett 
rombolást megakadályozza s a közleke
dést biztosítsa. E czélból Goriczától éj
szakkeletre eső magaslaton egy órai üt
közetet vívott, mire, miután a közlekedés 
helyreállittotott, visszatért. Ekkor mege
sett, hogy a legszélsőbb jobbszáruyon ál
ló század a Trebenyicza-völgyben miután 
a visszavonulást későn kezdte meg, hát
ba támadtatott, miben jelentékeny vesz
teségeket szenvedett. — Sauduer kapitány 
és Mark hadnagy a 74. gyal. ezredből 
elestek, Gazda hadnagy nehezen megse
besült. A legénység közül 80 résziirt ele
sett, részint megsebesült. Schweiger fő
hadnagy törzstiszt eltűnt.

A negyedik hadparancsuokságtól a 
következő távirat érkezett: A 13. had
osztály 26-ik gyalogdandárja e hó 16-án 
elérte Uubrovát, mig a 25-ik dandár ke
mény harez után, mely estig tartott, meg
szállotta Lomcarét és Krespicét. — 17-én 
a 13-ik hadosztály támadásra készült 
Novi-Brcska ellen, mig a 26-ik dandár 
Novi-Breskának délfelé tartott. A csapatok 
heves tüzelés alatt nyomultak délfelé, és a 
tüzérség csekély támogatás mellett csak 
lassan haladhattak előre és csak az elő
nyomulás további folyamában sikerült há
rom üteget tűzbe hozni. A gyalogság el
érte a helység vonalát, elfoglalt ott két 
bástyát, aztán benyomult a helységbe, 
mely azonnal megszállatott. Az ellentállás 
az utolsó pillanatig szívós volt. A csata 
csak este 8 órakort ért véget; két ágyú 
és két zás>ló esett zsákmányul; a vesz
teségekről eddig csak annyi bizonyos, 
hogy megsebesült négy tiszt.

K Ü L F Ö L D .
Oroszország rábírta a szerb kormányt, 

hogy a militia csapatok felosztását egész 
addig függeszsze fel, mig a Balkán fél
szigeten békés állapotok állanak be és e 
végre Oroszország a szükséges pénz se
gélyzést tovább is fogja nyújtani. Szerbia 
azonban egyelőre megtagadta a szerb csa
patok által megszállott és Bulgáriához tar
tozó helységek kiadását addig, mig Bul
gária fejedelemség hivatalosan meg lesz 
alkotva.

Hogy a Balkán félsziget minden ré
szeiben most még sokkal nagyobb zavar
gások vannak, mint a híres berlini békét 
biztositó congressus előtt, azt Oroszország
nak újabb üzenetéből, melyet Szerbiának 
küldött igen világosan láthatni. — Az al
bánok Vranyánál a szerb határon, 30,000 
embernyi hadsereget állítanak fel, Szerbia 
pedig 50,000 embert és ezért az orosz 
kormánytól 250,000 rubel segélyzést fog 
huzni havonkint.

A .Daily Telegraph* határozottan ál
lítja, hogy mióta a muszkák a Dobrudzsát 
elhagyták, a hangulat a románok ellen na
gyon ellenségessé lett ott. Bukarestben a 
kormány szó •. előtt látja Ausztria példá
ját Boszniában és nagyon habozik a Dob
rudzsát elfoglalni, mert meg van győződve, 
hogy ott ellentállásra fog találni. így te
hát Muszkaország Romániát elébb meg
csalta azzal, hogy a Dobrudzsát oda ígérte 
Besszarabiáért, melyet elrabolt, azután pe
dig a dobrudzsaiakat felbujtogatta a ro
márok ellen. Igazi császári hála és csá
szári csíny!

Konstantinápolyban a szerail cselszc- 
vények folyvást tartanak, Anglia igyekszik 
a portát Görögország iránt engedékeny
ségre bírni, mig Lobanoff orosz nagykövet 
titokban hajtogatja a szultánt és kamaril- 
láját, hogy ne engedjen. Sevfet pasa szinte 
kénytelen volt a görög követet, ki ezen 
ügy elintézését sürgette, majdnem udva
riatlanul elutasítani. — Egyébiránt Keuí és 
Munif pasák Savfettel együtt hajlandók 
volnának conct-ssiókra, mig más részről 
Mustalá pasa hadügyér, Véli pasa tenge
rész Ugyér és Ali pasa az államtanács el
nöke minden concessio ellen vannak és 
Makmud Damad és Server pasák a szül 
tánnál oda törekszenek, hogy a muszka 
barát Mahrnud Neddiu pasa száműzetésé
ből vissza hivassák. Midőn Lajard erre 
nézve a szultánnál remonstrált és azt kér
dezte, vájjon igazán visszahívja-e Mahrnud 
VcrMint, a szultán azt válaszolta .hogy 
nem .-„hetet], n, hogy Mahrnud Neddint 
vissza fogják bocsájtani “ Ha ez történnék,!

akkor Midhát pasának visszatérése ismét 
elnapoltatnék vagy talán egészen elmarad.

A porta Sevket pasát szándékozik 
Mehemed Ali helyébe mint rendkívüli b o 
tost Albániába küldeni. A portának van 
tudomása 160000 fegyverben álló Albánról, 
kik a prizrendi liga befolyásának engedel
meskednek. Muktár pasának kinevezése 
mint főkormányzónak Kréta számára a 
görög sziget lakósságára a legrosszabb be
nyomást tette. A krétai felkelő vezérek leg
nagyobb része a Krétában lakó főkonzu
lokhoz egy emlékiratot nyújtottak be, mely 
a leghatároz.'. abb vonakodást mutatja arra 
nézve hogy Muktár pasával alkudozzanak.

castelár Párisban vau és a hangadó 
repu icanus körökkel igen sűrűn érintke
zik. A nagy rebublicanust mindenütt a leg
nagyobb kitüntetésekkel halmozzák el.

Az orosz hadsereg egészségügyi vi
szonyairól a következő kimutatást közli: 
Odessából és Kisenevből augustusban 37000 
beteget szállítottak haza. A sanstefanói és 
drinápolyi kórházakban maradt még 14000 
Észak-Bulgáriában és Romániában oOOO 
tehát 200000 ember közül 60000 beteg.

A görög-montenegrói véd- és dacz- 
szövetség állítólag megköttelett, miután 
Ausztria-Magyarország elutasította Mon
tenegrót azon ajánlatával, hogy a berlini 
szerződés végrehajtásában hadaival coope- 
rálhasson. A szövetségesek 60—70000 em
bert állítanak síkra, ami azonban a priz
rendi liga 120000 embere ellenében elég
telen.

A lapok Gorcsakofif lemondásáról be
szélnek sőt újabhi hírek szerint lemondása 
el is fogadtatott és helyette hihetőleg Su- 
vallof gróf fog kancellárnak kineveztetni.

Bukarestből távirják a »Times“-nek 
a .Romául* azon hírét, hogy a bukovi
nai és erdélyországi határon orosz törzs
tisztek tartanak kémszemléket. A „Romá
nul* azt következteti ebből, hogy Ausztria- 
Magyarország és Oroszország nem állanak 
egymással bizalmas lábon s igy figyelmez
teti a román hazafiakat, hogy legyenek 
készen a legnagyobb áldozatokra az esetre, 
ha a szakadás e két hatalmasság közt létre 
jön.

Gróf Beust visszalép a politikai élet
től és a mint hírlik, helyette gr. Károlyi 
berlini követ fog londoni nagykövetté ki
neveztetni.

tőzve, megtámadtatok és lövésekkel fogad
tattok. A két gyalogos a lövést viszonozta 
s kettő a felkelők közül halál fia lön. Erre 
az utászok kivont karddal a felkelőkre 
rohantak és 6-ot foglyul ejtettek, inig a 
másik kettő lóháton az egész mumtióval 
és a fegyverekkel elillant.

E hat fogoly táborunk felé hajtatott 
és mi velük mentünk. Mielőtt azonban a 
lágert elértük volna, a 6 felkelő közül az 
egyik kiszakította magát a tömegből és a 
Bosna folyóba menekült és azon át akart 
úszni, azonban 3 lövés következtében agyon
lövetett. A többi öt Maglajba hurczoltatott 
és ott rögtönbiróságilag elítéltetvén, agyon
lövettek.

Ennek folytán a 79-ik gyalogezred 
ezredese fél századot rendelt fedezetünkre 
és mi továhb folytatjuk — egy kissé biz
tosabban érezvén magun kát — nehéz mun
kánkat. L...s.

Samac, 1878 szept. 10-én.
Főhadi szállásom még mindig ugyauaz, 

már talán nem is esnék jól, szobában jó 
ágyban aludni, mióta hazulról elmentem, 
még mindig utczán, udvarban szalmán vagy 
puszta földön aludtam és reggelre rende
sen átáztam a nagy harmattól. Azt 
mondják, rósz sziuben vagyok, én nem lát
hatom, tükröm nincsen, de a szijjamon uj 
lyukat kellett fúrnom. — Vagy a szíj lett 
bővebb, vagy én sziikebb, na de igy legalább 
könnyebb leszek a hegymászásra, mert a 
kövérek dőlnek ki rendesen legbamarább 
a sorból, egyébbként soványodásouiat nem 
csodálom, mert a kedves rizskásás papri
kásból bizouy alig eszem pár kanálra valót.

A katonaság száma itt utolsó levelem 
óta is megszaporodott, van 36 ágyú és 
valószínűleg nem sokára átmegyünk a Szá
ván. A falubeliek közt ig n sok kém van. 
Oldalfegyver nélkül, még a szomszédba 
sem szabad mennünk; mi ugyan nem, ha
nem ők félnek tőlünk, sok kémet fogtak 
el már a bakák őrjárataik alkalmával, 
melyek néha igen messze terjednek. — 
Az egész Száva annyira őrizet alatt van 
egész hosszában, hogy úszva sem jöhet 
át egyes ember anélkül, hogy elnecsipjék, s a 
bakák, kika töltésen hason fekszenek és vizs
gálják a túlsó partot, mint a réczékja napot.

F.

Samacz, szept. 12. 1878.

Eredeti levelek a harcz- 
térről.

Samac, 1878. srpt. 5 én.
Pécsrőli elindulásunk után nyolez napi 

menet és szabadbani hentergés után végre 
ide értünk a Száva partjára és már quár- 
télyt is kaptunk. Igaz, hogy ez egy ronda 
börtönkinézé8ü szoba és inkább fekszem a 
szabadban, de legalább esőben fedél alá 
húzhatom magam.

Az hírlik itten, hogy vagy negyven
ezernyi sereg lesz itt összpontosítva és hogy 
Szapáry hátulról fogja a felkelőket szorí
tani a Száva felé. Most őrizzük a Száva 
partját, mert a túloldali Török-Samacot a 
bosnyák felkelők megszállották és olykor 
át is lőnek, de nekünk parancsba adták, 
hogy nem szabad átlőni, csak ha az ellen
ség ladikban vagy máskép átjönni akarna, 
a mi már meg is történt.

Múlt éjjel a Száva partján voltam őr
szolgálatban, őrtüzet gyújtani nem szabad, 
pedig hideg volt az éj és reggelre a har
mattól megfürösztve voltunk, igazán, hogy 
máris meguntam ezt a czigány életet, de 
ra'g jobban azt a rizskásás paprikást, mi
vel Pécsrőli elindulásunk óta naponta etet
nek, egyebet pedig kész pénzen sem lehet 
kapni. Korcsmában tegnap két óra hosszat 
ültem és vártam, mig talán én is kapha
tok valami ételt, de bizony éhesen kellett 
aludni mennem, el lehet képzelni, minő 
jó az a rizskásás paprikás, midőn a sze
gény éhes baka ott hagyja és inkább utolsó 
krajezárait kiadja más élelemre, ha ilyent 
kaphat.

Bort minden nap kapunk, nem lévén 
még szokva hozzá, nem bírom még mind 
meginni, a bor jobb, mint minőt a korcs
mában mérnek, kávét szinte adnak és ezt 
magnóknak kell megfőzni. F.

Kosna, szept. 9. 1878.
'Vguap Maglajból ide masíroztunk, 

hogy a nyomorult állapotban levő utat 
járhatóvá tegyük. Már 6-án kellett volna 
ide érkeznünk, de a felkelők utunkat áll
ták s igy nem lehetett. Ugyanis a felke
lők 5 én csapatainkkal Kosna mellett csa
tározásba bocsájtkoztak, azonban a szó 
szoros értelmében vereséget szenvedtek. 
Csapataink részéről csak egy ember köny- 
nyen sebesült meg, mig a felkelők közé 
ép akkor esett két löveg a midőn gyü
lekeztek, hogy a Jellasics ezred 9-ik szá
zadát ostromolják, — s igy vagy 30 se
besült meg közülök. A felkelők a Bosna 
folyó jobb partján voltak, mig a 9-ik szá
zad és ütegeink a hal parton volt elhe
lyezve.

A mint tegnap Kosnáha jöttünk, a tisz
tek s köztük én is, 6 emberrel az út to
vábbi megvizsgálására indultunk; alig azon
ban, hogy vagy 100 lépésnyire haladtunk, 
egy kocsival találkozánk és azon hirt vet
tük, mikép Doboj körül az utászokra lö
völdözések történtek. Tovább menve, láttuk 
azután, amint 10 utász, 2 gyalogos és egy 
tüzér 6 felkelő foglyot hajtott. Az utászok 
kivont karddal, a gyalogosok és a tüzér 
fegyverrel kezükben kisérték őket. Az egész 
dolog a következőkép történt:

Embereink, amint csapataikhoz masí
roztak, útközben Dobol körül 10 felkelő 
álul, kik a kukoriezawdbcn rr>f**k elrej-;

Tegnapelőtt szolgálatban voltam a 
Száva partján oly szerencsétlen időben, 
hogy tizenhárom óráig csak úgy szakadt 
az eső, bőrig átáztam fejemet kivéve, 
melyet a csuklya megvédett, papir pénze
met és leveleimet fejemre tettem a sipka 
alá, igy védelmeztem meg az átázástól. — 
Éjjel sárban vízben feküdtünk, de azért 
még is aludtam, ma megint szolgálatba 
kell mennem, de most jó idő van, és az 
önkénytelen ingyen hideg fürdő nem ár
tott meg sem nékem sem pajtásaimnak.

A felkelők is őrzik a túlpartot; látha
tók veres fezben vagy fehér turbánban, de 
ritkán lőnek át a Száván. Háromféle ellen
ségünk van ott u. ra: a felkelők saját bos
nyák ruhájukban, ez egy rongyos zagyva
lék népség; azután törökök, ezek részint 
fezet részint turbánt viselnek, kék blousét 
és vörös bő nadrágot; végre arabok ezek 
fejükön valami fehér rongyot hordanak 
hátul lebhentyüvel, testükön bő fehér köp- 
penyt, elől-hátul egy-egy zsákkal vannak 
ellátva, mikben az élelmi és lőszert hord
ják. — Estve kilencz óra felé papjuk fel
megy a minaretre és hangosan lekiáltja az 
esti imát, mire a hívek „Allah* kiáltása 
felhangzik, de ezt már aiig fogják itt soká 
hangoztatni.

Ma érkezett meg a dandár parancs
nok és mi egy közel faluba lettünk ren
delve, hogy más ezrednek helyet csináljunk.

F.

Serajevo, szept. 14.
Serajevó bevételéig bezárólag küldöt

tem tudósításaimat. — Azóta valami külö
nös nem történt velünk. Ezredünk (52.) a 
város körül, ágakból készített, szalmával 
C8erepezett és bélelt sátrakból áll, hová az 
eső nem esik bele, ha — napos idő van. 
Csak hogy nagyon sokszor bőrig ázunk 
át. igyunk földre hányt szalma. Én már 
aunyira megszoktam a földön alvást, hogy 
haza menve — ha csakugyan Isten meg
engedi a kedves otthont még láthatni — 
a puha ágyat megszégyenítem és a főidre 
fekszem. — Élelmünk, mely sokáig szűk 
adagokban jött, most már kielégítő. — 
Némelykor le megyek ebbe a ronda vá
rosba; betérek a vendéglőbe, oda állok a 
tőző-tlizhely mellé egy tányérral, de hasz
talan kiabálok, mit sem adnak belé. Kény
telen \ agyok hát a nagy húsos villát meg
kérdeni s egy adag valamit tányéromba 
terelni. — Voltam a templomban is, ez 
egészen egyszerű, finom gyékénynyel a 
padlón. Egyes fülkék vannak benne, hová 
a török bemenve, egy kissé állva imádko
zik, de csakhamar földhöz vágja magát. 
Saruikat, melyeket bemenet levetnek és 
kezökben tartanak, kijövet, miután az ud
varban lévő kntnál megmosakodtak, ismét 
felhúzzák.

Szeptember 2-án korán reggel felkelt 
inasom s mondja: Wir marschleren ab! 
Azt hittem, haza megyünk, mert a napok 
bán a felől sokat beszéltek, nagyon örül 
tem és mégis alig mertem kérdeni: hová ? 
a felelet lön: nem tudom. Csak hamar 
kisült, hogy Mnkró felé több ezer felkelő 
van, oda kell meunüuk. Oly hirtelen jött 
a parancs, hogy élelmi szerekkel sem lát
hattuk el magunkat, csak zwibaek és egy 
bádog piksisbe zárt gulyás volt tarisz
nyánkban. Reggeli 6 órakor indulva, este 
7-ig mászkáltunk járatlan, sáros útakon,
szikláról sziklám ntrrálrs. |pván>ott fnför-

zsökbe kapaszkodva, az eső csak úgy dőlt; 
oly rengeteg erdőn át vezetett kalauzunk, 
a milyenek csak Amerikában találhatók.
Egy völgyben lágert ütöttünk, ott meget
tük a conservet, aztán ismét tovább indul- 
tnnk és pedig egész kerülő utón, hogy az 
ellenséget, mely élűiről kissebb csapattal 
volt elfoglalva, hátulról támadhassuk meg. 
Innét óriási erdőn mentünk keresztül, iszo
nyú esőbeu, üres hassal, üres tarisznyával. 
Este felé egy nagy hegy tövébe jutottunk, 
a melyen túl a völgyben az ellenséget lenni 
mondották; óvatosan másztunk föl s lát
tunk — semmit. Az ellenség megugrott; 
számos égő fatuskókat hagyva hátra. 
Újra lágert ütöttünk, ettünk — semmit, 
fáztunk — eleget. Harmadnap délben vissza 
indultunk a dicső eredményű expeditióból. 
Én útközben megbetegedtem s kénytelen 
voltam visszamaradni inasommal. Szeren
csémre voltak kocsik s azokkal negyed 
napon, ebéd után visszaértem sátramba, 
kimerültén és éhesen.

A napokban lemegyünk a városba 
szállásolni, bizony ideje is, hogy fedél alá 
jussunk. — Az élelmi czikkek most is drá
gák, azonban nem annyira mint előbb. 
Kereskedőknek és vendéglősöknek meg 
van tiltva, bizonyos megszabott áron felül 
adui el, mire a gensdarmerie figyel föl. — 
A város czivilizátió alá vétetett. Az utezák- 
ban lámpák vannak, az utczákat német 
feliratokkal kezdik jelezni. Sok polgári 
egyen látható, kik Osztrák-Magyarország- 
ból jöttek ide.

A napokban egy előkelő törököt, Ha- 
tiz pasa vőjét, végezték ki, ki Szerajevó 
ostrománál egy felkelő csapat vezére volt, 
s mindazt, a ki nem akart az osztrákok 
(szerintük swábok) ellen harczolni, ő maga 
gyilkolta meg. — A vádjegyzőköuyv előtte 
felolvastatváu, az abban foglaltakat ismé
telve valóknak kijelentette, és aláírta. — 
Ennek fo'ytán a hadbíróság egyhangúlag 
— mit a kardok s illetve oldalfegyverek 
egyszerrei kiráutása jelentett, halálra Ítélt . 
Halála előtt, kívánsága felől megkérdeztél 
vén, kijelentette, hogy mosakodni és iiu ul- 
kozni akar. Elvégezvén ezen vallásos elő
készületet, az ősz szakálú, sáppadt arczú, 
közép termetű, megviselt ruháju fogoly, 
kiben az úri gőg és elszántság most is 
meglátszott, keletfeló fordulva, leült ke
resztbe vetett lábakkal, Kezeit össze — 
szemeit pedig, kívánsága szerint veres 
kendővel bekötötték. Még ekkor is mo
solygott, úgy látszott, leikével már a hu
rik paradicsomában volt. — A katonai 
négyszeg örfal között 8 gyalogos két sor
ban a legnagyobb csendben ment feléje. 
A „feuer* szóra négy elsütötte fegyverét, 
az elitéit szó nélkül dőlt el, — az orvos 
megvizsgálván, még életjelt látott benne, 
mit azonban a másik négy golyó végleg 
megszüntetett. A hullát azonnal eltemették.

A viszontlátásig ! K. E.

Pécivftrosi közgyűlés.
1878. szeptember 16-an.

Elnök főispán 9 órakor nyitotta meg 
a rendes közgyűlést, melyre kevés számú 
bizottsági tag jelent meg.

A napirend első tárgya volt az, mely 
egyúttal a legterjedelmesebb vitát idézte 
elő, ez a belügyminiszteri leírat volt a 
pécsi közkoroda személyzetének szervezése 
tárgyában és ennek kapcsán a közegész
ségügyi bizottság véleményes előterjesztése. 
— A belügyminisztérium nem ok nélkül, 
hanem nagyon is alaposan sokalja, hogy 
ezen kórházhoz az igazgató orvoson kívül 
két osztályorvosi állomás szervez tessék, 
azonban a bizottmány, hogy mégis helyet 
csináljon, melynek czime alatt 500 frt évi 
fizetést és 200 frt lakpénzt, összesen évi 
700 frtot kidobhasson, kitalálta, hogy jó 
lesz a kórházi sinlők és az árvagyerme
kek részére külön orvosi állomást szervezni, 
mert igy valamennyi a volt és uj orvosi 
aspiránsok kivánatának eleget lehetett tenni 
és kielégíteni némelyek sürgetéseit és csu- 
szó-raászó rimánkodásait és azoknak köve
teléseit is, kiknek lényegében köszönheti a 
közelmúlt városi tisztujitás nyomorúságos, 
a városra nézve káros eredményét, mert 
ime a titkos szövetkezés itt is kiütötte 
fejét, itt is mint mindenütt a városi adó
zók zsebeinek rovására.

A rendezettebb közigazgatásról ismert 
Bach és Schmerling időben volt a város
nak egy tö és egy alorvosa, (mindketten 
most is hivatalaikban vannak) és elvégez
lek jól mindazon teendőt, a m i é r t  most. 
ha t  o r v o s t  f i z e t n e k ,  noha azóta a vá
ros népessége egy ezerrel sem növekedett, 
de akkor nem csináltak hivatalokat, nem 
szabtak ki fizetéseket csak azért, mert ta
lálkozott pártfogolt,kinek arra szüksége van.

A bizottsági jelentés felolvasása után 
mély hallgatás, síri csend állott be, mintha 
ezen véleményes előterjesztés faktorai ma
guk is restellenék annak a nyilvánosság 
előtt védelmére kelni, egyik a másikra 
bizta mellette felszólalni.

A csendet végre megtörte Simonfay 
János b. tag, ki azon okból, mivel a szó
ban forgó és városi kórházból közhórházzá 
alakított intézet jogi viszonyai még tisz
tázva nincsenek és nincsen megállapítva 
még, váljon az uj közegészségügyi törvény 
szerint minő kategóriába esik a "pécsi kor
ház, ennek végleges megállapítása előtt 
pedig nem lehetne a szervezésbe beeresz
kedni, sem a szervezett állomásokat betöl
teni, azt indítványozza, hogy a jelen ál
lapot ideiglenes meghagyásával a pécsi 
városi kórháznak viszonya a közkórházi 
intézménynyel tüzetesen megvizsgáltassék, 
minek alapján a kórháznak törvény szerinti 
minősége véglegesen megállapítható és en
nek utánna a szervezés alaposan teljesít
hető les7

Ez indítvány azonban nem tetszett az
elnöklő főispánnak, ki rögtön reá és hösz- 
szasan fejtegette, hogy ez már túlhaladott 
kérdés, ezt azonban sem ő, sem a polgár- 
mester, sem Kohárics t. főorvoshelyettes 
beigazolni képes nem volt.

Förster Béla b. tag feleslegesnek látja, 
a sinlők és árvák részére külön orvosi 
állomás szervezését, miután ezen csekély 
teendőt a két kórházi orvos még akkor is 
szívesen ellátná, ha a város amúgy is ezen 
orvosok egyikének fizetését maga nem tel
jesítené. — Erreth János b. tag nem fo
gadja el a javaslatot, hanem az eredetileg 
felterjesztett javaslatnak fentartását kívánja.

Haksch Emil b. tag, noha a pécsi 
kórház jogi minőségére nézve nincsen egy 
véleményben Simonfay val, mégis ennek 
indítványát pártolja, mert miudenek előtt 
e kérdésre nézve kell tisztában lennünk, 
hogy azután a szervezést törvény szerint 
inegtehessük. — Mindazonáltal azon esetre, 
ha Simonfay clhalasztási indítványa eles
nék is, nem fogad'a el az uj javaslatot, 
mert a harmadik orvosi állomás szervezé
sét nagyon is feleslegesnek tartja, mire a 
közönségnek nincs kivetni való pénze. — 
Hasonlóan nyilatkozott Kovátsics Károly, 
b. tag is. — A szavazás és kérdés felté
tele feletti rövid vita után a közgyűlés 
Simonfay inditványáuak elejtésével elfo
gadta csekély többseggel a bizottmány je 
lentését, mely határozat ellen Kovácsiéi 
Károly b. tag fellebbezését jelenti be. — 
Megjegyzendő, hogy többen azok közül, 
kik mindig a takarékosságot emlegetik és 
fukarkodnak a szükséges kiadások körül, 
itt készségesen szavaztak az uj felesleges 
teher mellett.

Olvastattak ezután a belügyminiszté
rium leirata Hammerli Mihály volt főkönyv
vezető kérvénye eránt, mely elutasitólag 
lett a minisztérium által elintézve, és a 
közlekedésügyi minisztérium leirata az 
Kngel-féle magánvágány engedélyezéséről, 
melyek tudomásul vétettek. — A scoutro- 
i.a. felmelegitette Radócsay a volt buzatér 
parkírozásának kérdését, mely sok pro et 
contra után természetesen tovább is elinté
zetlen maradt.

Az igazoló bizottság jelenti, hogy az 
5-ik választó kerületben aug. 18-án tartott 
pótválasztásnál Károly Mátyás választatott 
városi képviselőnek. Igazoltatott.

A házbérszabályzat a jogügyi bizott
ság által átdolgozott javaslata rövid vita 
után elfogadtatott és a minisztériumhoz 
lesz felterjesztve.

A jogügyi bizottság véleménye a Koif- 
fer-féle forrás eránti per megujjitásásának 
elejtése eránt Kovácsics K. és Haksch Enni 
b. tagok felszóllalása folytán nem fogad
tatott el és tiszti ügyész utasittatott, hogy 
a meglevő uj bizonyítékokat kikuttatván, 
a megujjítás eránt tegyen véleményes je
lentést.

A tanács azon jelentésére, hogy az 
előirányzat 21. 21. és 34. kiadási tételei 
kimerültek, minek folytán a rendkívüliekre 
megszavazott tételbőli fedezhetésüket kéri, 
ennek hely adatott, miután Simonfay hely
telenítette a tanács eljárását, hogy a31-ik 
tételnél már a közgyűlés előleges engedélye 
nélkül túl kiadást tett.

Felirat határoztatott végre az ország
gyűléshez a végett, hogy a törvényhozás 
gondoskodjék a nyomorékká vált katouak 
és vagyontalan családjaik ellátásáról.

A napirend tárgyai 11 */4 órakor letár- 
gyaltatváu, a közgyűlés feloszlott.

Apróság.
Megkezdődött a vadászat, az állam 

főügyésze is gyakorolja e szép művészetet, 
de attól tartok, hogy sok „bakot lő,* mert 
nagyon tüzes vadász a sündisznót 3 mázsás 
vaddisznónak nézi. Majd meglássuk külön
ben a vadászat eredményét, mert fel lesz 
tálalva Budapesten a „Mátyás király“ Ho
telbe. — Étlap „Egyetértés14 jól meggarni- 
rozva; „Zasztava44 felfújt kasával; „Szé
kesfehérvár és vidéke44 böjti levessel. — 
Nó nem szűkölködünk hírekben.

*
Csakhogy ezekkel a hírekkel úgy va

gyunk, mint az egyszeri földmíves az eső
vel, „adtál uram esőt, de nincs köszönet 
benne.44 A hírek nekünk is nagyon sa
vanyúk. Keletről gonosz szellő fujdogál, 
nyugotról meg nagyon furcsán kancsalita 
uak, délről meg úgy zúgnak-bugnak hogy 
éjszakon szűr alatt csikorognak. — Négy 
felől forgolódnak körülöttünk nagy „eb
adta44 szeretettel. — Csakugyan híresekké 
lettünk, emlegetnek mindenütt bennünket, 
sokat foglalkoznak velünk, pedig mi — 
mondhatom — nem igen kérünk belőle. 

#
Győzelmi babér koszorúzza a hős ti.ik 

tejét. Aztán milyen szerények ezek a mi 
hadvezéreink, nem zsákmányolják ki a 
győzelmet, ők szerényen „hátra arezof4 
csinálnak s a dicső Bosnia fővárosából, 
Serajevoból Bródba teszik a hadi szállást.

- Nem tudja uram öcsém miért — kérdé 
tőlem egy öreg rokonom. „Hát csak azért, 
mert a mi seregünk intelligentiája nagyon 
philosophos és tudja a tételt. Nyáron gúnyá
dat, télen k e n y e r e d e t  el ne hagyd. — 
Ügyi nó most már tudom, miért ezuruk- 
kolnak Br ó dba.

*
Csodák korszakát éljük. Herczegovi- 

nában a sereg véd-himangyala egy katbo- 
licus pap. — No Shakespeare fordulj meg 
koporsódban, mert meg vagy czáfolva, te 
ugyanis azt mondád „Toe eunning kvery 
of hell44 im a reverenda most mily hasz
nos szolgálatot tesz. De jól is érzem ma
gam, ez az ember nagyot könnyített raj
tunk, mert ha mosolygok s kérdik „Sanot#



P«ter quid rideg" önérzettel mondhatom
nagj- öröm között „Rideo, quia páter som." 

*
De van még másféle csoda is, ez pá

dig nem egjébb, mint az, hogy a „Hou“ 
egyik számában egy hazafi levelet irt 
Bosnyákországból s azt mondja, hogy soha 
jobb sorsa, jobb kosztja nem volt, mint 
abba a hegyes országba. — Szegéuy ba
rátom, kutyaliter állhatott itthon a sorsod 
és bizonyosan a uapuál kosztoltál. — Te 
is azok közül való lehetsz, kik igy szól
tak, mikor elveszték az apai és anyai just 
„nó én rajtam már csak egy jó háború 
Segíthet.*— Hanem hát türelmes a föld, 
téged is elhordoz, vigyázz meg ne terheld 
a gyomrod.

Lajos.

H I V A T A L O S
4 íB 7 . s r .

Körözv^uy.
Ezennel közhírré teszen. hogy Pécs sz. kir. 

isros területén a folyó évi ellenőrzési szemle és
pedig:

I. A cs. kir. közös hadseregbeliek részére f. 
éri október hó 7. 8. és 9. napjain a helybeli 52. 
ts. k. hadkiegészítő parancsnokiig helyiségében 
(alsó malom utez* 3. sz.)

II. A m. kir. úgy cs. honvédek (Landwehrej 
resztre szinte azon ho 18. és 19. napjain a m. kir. 
ti* honved z.-alj parancsnoksag irodájában [8ik- 
losi-utcza 38. sz.] fog megtartatni, hol minden 
cs. k. közös hadseregbeli, úgy in. kir. és cs. hon
vedek. kik e folyó evben gyakorlaton nem voltak, 
rágj más szolgálatot nem teljesítettek, okvetlen 
cs mullutlanul megjelenjenek.

Kelt Pécsett, 1-78. évi szept hó 7-én.
Trnber M átyás s. k. 

rendőr kapitány.

Különfélék.
— E lő f iz e té s i  f e lh ív á s .  Az év

harmadik negyede ide s tova elmúlik, miéri 
is kérjük lapunk azon t. előfizetőit, kiknek 
előfizeti se ez évnegyeddel lejár, szíves
kedjenek az előfizetést m ielőbb 
m egújítani, nehogy egyesek részére 
a lap szétküldésében akadály álljon elő. 
Tekintve a bekövetkezendő és zajosnak 
Ígérkező országgyűlést, a k ü lp o liti
kát, i háborút, melyet mindannyian oly 
feszült figyelemmel kísérünk — nem ajálhat- 
juk eléggé lapunkat a n. é. közönségnek, de 
különösen azoknak, kiket foglalatosságaik 
visszatartanak attól, hogy napi lapot olvas
hassanak — becses figyelmébe. Lapunk ágy 
mint eddig figyelemmel fog kísérni minden 
mozijaimat, hű tolmácsolója lesz a kö véle
ménynek s a többi között igyekezünk, hogy 
lapunk minden száma — ha csak lehetsé
ges _  eredeti levelet hozzon a  
hareztérrül. Az előfizetés odóber hó 1-töl 
egész az ét végéig 1 frt. 25 kr. — Lz alka
lommal felkérjük egyúttal lapunk azon t. 
e lv f iz e tő i ',  a k ik  hátralékban van
n ak ,  hogy a hátraléki összeget mielőbb be
küldeni szíveskedjenek.

— Vasárnap azaz f. hó 15-én tartotta 
Blaskovits István kir. Ítélő táblai bíró es
küvőjét Nagy Kornélia urhölgygyel Nagy 
Ferencit országgyül. képviselő bájos és 
szellemdús leányával. A szertartást a Má- 
ria-Gyűd-i templomban a vőlegény egyik 
rokona — praemonstrei kanonok — vé
gezte. Hosszú és tartós boldogságot kívá
nunk a tiatal pár frigyére.

— Lapunk múlt számában is emlí
tett hangverseny ma Szombaton azaz 
1-78 szeptember 21-én esti 8 órakor tog 
a .helybeli városi színházban* a sebesült 
katonák és behívott tartalékosok család
jai javára megtartatni és pedig leinzmann, 
Diebl, Jeszenszky, Baudysz, Bors és Zsol- 
nay urbölgyek. valamint Diebl, Teinz- 
mann, Farkas, Dr. Mutschenbaeber, Turek 
es Kzimek urak, s az 52 gyalog ezred 
zenekarának uövendékei szives közremű
ködése mellett. A részletes műsor este a 
pénztárnál megvehető. Helyárak: páholy 
ó frt., Körszék I frt 50 kr. Zártszék I frt. 
Földszinti-bemenet 80 kr., Karzat 50 kr. 
Páholy-, körszék- és zártszékjegyek előre 
vehetők Valentin Károly ur könyv- és ze
ne mükereskedésében; bemeneti és karzati 
jegyek csak a hangverseny napján a szín
házi pénztárnál Felültizetések köszönettel 
fogadtatnak. E jótékonyezélú hangver
senyt a n. é. közönség legmélyebb pár
tolásába ajáljuk. A hangverseny müsoro- 
zata a következő: 1 • Szakasz 1. Eredeti 
symphonia, szerzé Steble, előadják az 52. 
sz. gyalog ezred zenekarának növendékei.
2. Prolog, irta Diebl alezredes úr. szavalja 
Dieblné urbülgy. 3. Andante, Mendelssohn 
D-inoll triójából, előadják. Teiuzuiauné ui- 
hölgy Turek és Kzimek urak. 4. Magyar 
népdalok, énekli Jeszenszky Sarolta k. a. 
ó. aj Allegro brillant Mendelssohntól b) 
Csárdás Thern-től 4 kézre előadják Zsol- 
nay Júlia k. a. és Dr. Mutschenbaeber úr.
6. a) Tavaszi éj Schumann-tól b) Tavaszi 
dal Gounod-tól énekli Bors k. a. 2. Sza
kasz 7. Vihar előtt, költemény Illés V.-tol 
szavalja Keder Károly úr. 8. Nagy len
gyel (E-dur) Liszt től zongorára előadja 
Ttinzmanné urhölgy. 9- a) Szerelmi hűség 
Bramó-túl b) II spazzacamino \erdi-toI 
énekli Baudysz k. a. 10. Serenada Schn- 
bert-től czitorára és hegedűre előadjak 
Diebel alezredes és Tnrek hadnagy urak. 
11. Kettős Gounod „Romeo és Júlia* ope
rából éneklik Jeszenszky k. a. és I arkas 
kapitány úr Ezt követi: A veszedelmes 
fogmütét kötélen. Tréfás árnyjáték, alakít
ják Rodakowski Ernő és Teinzman Antal 
urak. Záradékuk Kadetzky-induló, előadják 
az 52. sz gyalogezred zenekarának növen
dékei. A Bösendorf'er zongorát Dr. Schau- 
rek Bódog úr szívességből engedé át

— A pécsi jótékony nöegyiet gyűjtő ivén 
a mozgósítás áltál megszorult állapotba 
jött családok és sebesült harezosaink segé
lyezésére adakoztak: Perezel Mikióanő ő

tnsága 20 frtot. Cseh-Kövér Anna 8 msiga
5 frtot, továbbá ajándékozott Cseh Mari 
úrhölgy 5 frtot, Ruvald Alajosáé úrhölgy 
2 frtot. — A sebesültek részére 33 db. 
könyvet ajándékozott Schulhof Irma kisasz 
szonv. Tépést és sebkötőt, úgy vásznat 
tépésre küldöttek b e : Lehner Rozália, Be- 
recz Ilka, l ’leiuinger Éva, özvegy Sey 
Katalin, Obetko Zsigmondnő, Balassa Mari, 
Oseh-Kövér Anna, Horváth Julianna, özv. 
Riva Sándorné, Csincsek Anna, Jobszt Jo
zefa, Virtl Anna, Szabó Rozália, Ruvald 
Alajosnő, Kováesics Teréz, Kócziáu Jozefa, 
Obermayer Jozefa, Vései Rezsőné, Nyers 
Sándorné, Arany Anna, NUrnberger Róza 
úrhölgyek. Ez adományok összege: 68 
Rebkötő, 88 kendő, 8 ing, 2 alsónadrág,
5 pár harisnya. 16’/, kilogramm vászon, 
71/, kilogramm tépés. Ezen szives adomá
nyokért a nőegylet választmánya meleg 
köszönetét nyilvánítván, a további nemes- 
keblü áldozatokat is elfogadja és rendelte
tésük helyére juttatja.

— A mozgósítás áltál ínségre jutott 
családok és sebesült harezosaink segély- 
zésére adakoztak a pécsi sütő segédek 
Hakscli Károly gyűjtése folytán 14 frtot, 
mely összeg szerkesztőségünknél átadatván, 
a gyűjtő bizottság által nekünk kiadott 
gyűjtő Ívbe bevezettetett. Fogadják az ada
kozók az emberiség nevében köszönettlnket.

— A pécsi jótékony nóegyletnek múlt 
vasárnapon a templomok bejáratainál a se
besült harezosaink és a mozgositás által 
Ínségre jutott családok segélyezésére esz
közölt gyűjtésnek eredménye 336 frt., 4 
ezüst forint és 2 db arany. — Valóban 
nem tnd.uk, valljon a közönség emberba
ráti nemes indulatát vagy a nőcgyleti vá
lasztmányi tagok íáradhatlan önfeláldozó 
tevékenységét emeljük-e inkább ki ezen 
szép eredmény regisztrálása alkalmával.
A lyeeumi templomban tartott mise alatt 
helybeli nő-dalárdánk igen sikerültén adott 
elő egy latin misét — férfi karral egye
temben.

— A mozgósítottak szűkölködő család- 
jaik segélyezésére V e s s e l y  I d a  és Hart - 
in a n n A m e 1 i e k. a. — Pécsett — ivén 
adományoztak : Barth Hermin 30 kr., Bal- 
lus Jolán 60 kr., Bubreg Antalné 30 kr., 
Bubreg Zsella 30 kr., Bogyay Karolina 1
ft. 20 kr., Boniperti Ottilia 50 kr., Boniperti 
Róza 50 kr., Rozs Anna 4 ft., Czvetkovits 
Gyula 3 ft., Danitz Iza 60 kr., Dézsi Ludo- 
vika 1 ft. 20 kr., Engel Adolf és fiai 3 ft., 
Egerszegby Ilka 1 ft., Einberger Lotti 1 ft., 
Fogelné 1 ft. 30 kr., Flaichmann Juliska 30 
kr., Frank Josefa 5 ft., Fülöp Paula 30 kr., 
Frantich Ilona 30 kr., Fendt Malvina 1 ft., 
GlanczerEtelka, Szabolcs 30 kr., Göbel Mari 
30 kr., Göbel Gyula 30 kr., Göbel Kálmán 
1 ft., Gaál Mari 30 kr., Gragger Kálmán 1 
ft., Gruber Anna 1 ft. 20 kr., Hoffoianu Fe- 
renezné, Szabolcs 30 kr., Hantosy Ilka 1 ft. 
20 kr., Hefner Ilona 1 ft., Hübner G. Üszög 
1 ft., Haberényi Pál 1 ft., Hermann Riza 50 
kr., Hartmann Amelie 60 kr., Jiily Ctemen- 
tin 2 ft., Jobszt László 20 kr., Járs Irma 60 
kr., Jusztus Teréz 2 ft., Krasznay Margit 60 
kr., Kammermayer Mari 1 f t , Kis Eleonóra 
60 kr., Kis József itj. 30 kr., Krasznay Mik
lós 20 kr., Kobárits Gyuláué 30 kr., Kabo- 
vich Gabriella 2 ft., Kószits Riza 21 kr., Oz. 
Kroneszné21 kr., Kotsits Paula 25 kr., Ko
vács Mihály 1 ft., Kratokvill Claudia 30 kr., 
Kunz Nándor 30 kr., Kerese Kálmánué 60 
kr., Krausz Mária 3 ft. 20 kr., Lukrits Mari 
60 kr , Leksza Ludovika 1 ft. 20 kr., Mütler 
Eugénia 21 kr., Mesterházy 30 kr., Moldo- 
ványi Etelka 1 ft., Niki Ottó 30 kr. Nyers 
Irén 60 kr., Oberhammer Anna 90 kr., Öllé 
Klementin 30 kr., Preökl Fáni 00 kr., Po- 
szek Vilmos 30 kr., Ratb Vilma 1 ft. 20 kr., 
Reeh Vilmos 21 kr., Riegel Karolin 1 ft., 
Rozs Erzsébet 30 kr., Spur Mari 30 kr , Szi- 
meg Vincze 20 kr., Spitczer Matbild 50 kr., 
Szecsődy Józsa 30 kr., Szoramer,Kanizsáról 
1 ft., Sehuszter Ilka 2 ft., Tróber Teréz 30 
kr., Trixler Etelka 1 ft. 20 kr., Thaly Elvir 
30 kr., Vessely Ida-Paula 1 ft. 20 kr., \  ankó 
Katarina 40 kr., Varga Janka 1 ft., Vitten- 
bartbné 30 kr., Vaisz Alajosné 1 ft., Vincze 
Lászlúué 1 ft. Összesen 72 ft. 19 kr. Mal
ter Eugénia és Libits Josefina k. a. — 
Lakon — ivén: Keblovszky Etelka 5 ft., 
Márkovics Lniza 2 ft., Horváth Mari 1 ft., 
Vittelsbach Paulin 2 ft., Szotyori Bertha 2 
ft., Reich Emma 2 ft., Rampelt Marianna 5 
ft., Libics Jozeíine 5 tt., Unger Adeline 5 lt., 
Bártan Johanna 2 ft., Nemegyei Mari Lipo- 
vitz 5 ft., Schmidt Gabriella 5 ft., Grubern 
Mari, Baranyavár 5 ft. összesen 118 ft. 19 
kr. A segélyzési kötelezettség egész ez év 
végéig naponként 1 kr. fizetésre szól Iván, 
a még befolyandó összeg körülbelül 80— 
84 ftra rúg s igy az összes segélygyüjte- 
mény 200 frtot felül fog haladui. A befolyt 
összeg takarékpénztárba helyeztetett s uj 
évig a befolyandóval együtt rendeltetése 
helyére ktitdetik. Fogadják őszinte köszö- 
netünket a kegyes adakozók, különösen 
pedig a gyűjtők, kik szívok nemességétől 
ösztönöztetve, bű apostolként házról házra 
jártak gyűjteni — s bár kitéve voltak né
hány helyen a visszautasítás kellemetlen
ségének, — mégis a már többször tanúsí
tott honleányi buzgósággal folytatták és 
folytatják a gyűjtést.

— Kimutatás a boszniai és hercego
vinál felkelők elleni ütközetben megsebe
sült és az alábbi kórházakban elhelyezve 
levő 52 ik ezredbeli harczosainkról. A grá-  
cz i  7. sz. h e l y ő r s é g i  k ó r h á z b a n  
súlyosan: Fábián István, Kakas István 
1 Kohl Jakab, Kiefer Péter, Horváth 
István, Kerner Antal, Krachenfelser And
rás, Kozser József, Petrov Márk, Kául Pál, 
Keskenovics Lázár közvitézek; könuyen: 
Műnké János szakasz vezető, Vinczeni Jó
zsef, Krakovics Mihály. A k l a g e n f u r t i  
t a r t a l é k k ó r h á z b a n .  Hengl J. tized. 
Kaufmann Menyhért, Beuyovszki Károly., 
Gesteiger Pál, közvitézek, könnyen Lán

géi Péter, Berlic Péter, Tochi Vincze, 
Simon Miklós, Varga Ferenez, Ranngart 
János, Hallas Vaso, Berger József, Pop 
János közvitézek.

— A helybeli jogacademián az előadá
sok f. hó 20-án megkezdődtek. A mozgo
sitás folytán ez évbeli a hallgatók száma 
igen megapadt. A tekintetes tanári karból 
is ketten lőnek mozgósítva és igy rend
kívüli intézkedéseket volt szükséges be
hozni.

— Franki — a kis csodagyermek Bécs 
ben van és a bécsi nép álmélkodik csodá
latos előadásaiban. A többi között azon 
kérdést adták fel neki: ha valaki 34 éves, 
hány napot élt összesen ? kevés gondol
kozás után, — mialatt az illető kérdést 
feltevőnek szivarját kihúzza a szopókából
— egész pontossággal tejti meg a felada
tot. Egy másik látogató ismét azt kérdé 
tőle: Valakinek 11 gyermeke van és mind
egyik gyermeknek naponta 27 szilvát ad, 
hány szilvát oszt ki egy hónap alatt, ha 
a hónapot 31 nappal számitjnk. A kis 
Franki erre nyugtalan lesz, gondolkozik, 
de ezalatt beszélget is és megjegyzéseket 
tesz, hogy ennek meg ennek festett haja 
van, annak az urnák törött a „zwikker“-je 
stb. Végre hibátlanul kimondja a számot. 
Igen érdekes a körülmény miként jöttek 
rá e csoda gyermek sajátságos tulajdon
ságára. Az édes atyja egy Ízben ezukorért 
küldé a boltba és miután előbb egy má
sik vevőt — ki nagy bevásárlásokat tőn 
kelle kiszolgálni a kis Franki kénytelen 
volt várni. A bevásárlás megtörténvén úgy 
a vevő mint a kereskedő sokáig tanakod
tak a számadás felett, mig egyszerre a kis 
Franki megszólal és azt mondja: 376 frt. 
72 kr. llgy a vevő mint a kereskedő meg
ütköztek ezen s figyelmesen utánua szá
moltak — s a számadás tökéletesen össze
vágott és ez alkalommal fedezték fel a kü
lönös és csodálatos tulajdonságú* a kis 
gyermeknek.

— Elszökött fegyenczek. Hétfőn reggel 
általános feltűnést keltett a hir, hogy va
sárnap azaz 15 én két fegyenez megszökött 
a megyeházából. A hir valónak bizonyult. 
Gyurkovits Lazó és Huszti Miklós, kik kö
zül az első 15 az utóbbi pedig 3 ’/, évre 
volt Ítélve csakugyan szökési kísérletet 
tettek és Gyurkovits el is menekült, mig 
llusztit még az nap megtalálták a szőlő
hegyben a kiküldött megyei pandúrok. A 
szökés különös módon történt. Mindkét 
fegyenez a helybeli megyei fogház beteg- 
ápoldájában, mint beteg — ápoltatott s igy 
szökésről senki sem álmodott. És mégis 
megtörtént. Vasárnap reggel szabad leve
gőre bocsáttatván egy kedvező pillanatban 
a padlásra szöktek fel, melynek tűzfalát 
áttörve különféle anyagból: lepedődarab 
kendő stb. kötelet készítvén azou leeresz
kedtek. Gyurkovics először szállván le — 
szerencsésen lejutott, mig Hnszti alatt a 
kötelék elszakadván az alant levő kerítés
nek egyik élesen kiálló tagjába esett, s igy 
súlyos sérülést (Szenvedett. Az elszökött 
Gyurkovits ismert gonosztevő, a ki már 
háromszor szökött meg, miért is a kir. 
ügyész még az orvos által tett ama nyilat
kozatra, hogy a fegyenez csakugyan beteg,
— sem engedte a lábvasat levétetni, ha
nem a gonosztevőnek egy becsempészett 
ráspóval sikerült azt lereszelni. A katonai 
liadparancsuok a szökés után rögtön meg- 
kerestetvén, 50 embert adott rendelkezésre 
a rab üldözése czéljából, — de eredményre 
mindez nem vezetett. — A feltűnő a 
dologban csak az, hogy miként lehet fe- 
gyenczeket ily könyelmü felügyelet alatt 
hagyni.

— Elcsípett tolvaj. Végh Mátyást, — 
a ki a múlt télen a főutezában levő Réder- 
fcle ruha üzletbe tört be — és a városi 
fogházból elmenekült Újvidéken elfogták 
és Pécsre a megyei fogházba szállították 
a gonosztevőt.

— Tűz. Csütörtökön este ’/, 11-re az 
őrtoronyból tüzet jeleztek, s a közönség, 
mely többnyire alig tért haza esti sétáiról 
rémülve látla a felcsapkodó lángot s az 
égő tüzszikrákat. A tűz a Major utczában 
volt, a hol Kaiser helybeli iparos széna 
pajtája lön a lángok martalékává. A pajta 
telve volt szénával és mint mondják a tűz 
indító okául a boszú szolgált volna. — A 
gyorsán megjelent tűzoltóknak sikerült a 
tüzet localizálni és igy csak a szénapajta 
liamvadt el.

Tekintetes polgármester úr! Az 1-sö pécsi 
Veterán- és segélyzö egylet választmányának f. hó 
lö-én hozott határozata értelmében van szerencsém 
az egylet nevében 30 frtot azon rendeltetéssel át- 
származtatni, hogy ez összeg kétharmad része az 
52 sz. sorgyalog ezred-, egy harmad része pedig 
a 7 sz. huszar ezrednek sebesültjei részére fordi- 
tassék. Ezek kapcsában egyúttal a saját, úgy nőm 
szül: Kisudvamoki Marczell Amália nevében is 
mellékelek 20 frtot azon óhajjal, hogy ez összeg 
is ugyanazon czélra ép oly aranyban használtassék. 
Lukáts János, az I. pécsi veterán és segélyzö egylet.

— Baranyamegyéből Boszniába me
nesztett fuvarosok közül mintegy 300 visz- 
szaérkezett, de ngy a kocsi mint a lovak 
a legnyomorultabb állapotban vannak a mi 
legkevésbé sem kelti fel csudáikozásunkat 
azon hírek után, hogy fuvarosainknak ott 
lenn éhezni kellett, a lovak pedig csak 
úgy tengődtek, mint a czigány lova a falu 
szélén. De nem csak élelmet, hanem a ki
kötött 2 frt. napidijt sem kapták fuvaro
saink és ebbeli kérelmükkel a hadparancs
nokságtól ellettek ütve, s igy se pénz se 
posztó.

— József főherczeg Vngvárt lévén az 
ottani ,honvédzászlóaij megszemlélése vé
gett. (5 fensége távoztakor az indóháznál 
midőn a vaggonba akart lépni lapot kért; 
mire egy lappal a „Pesti Naplóival szol
gáltak neki. — Hát nincs „Egyetértés* ? 
kérdé a főherczeg megütközve. Erre az 
egyik vasúti tiszt ki az „Egyetértés" elő
fizetője saját példányát adta át neki, melyet 
József főherczeg el is vitt magával Vadá

sza, ki egyszersmind pénztárnoka azt be
szélte, hogy a főherczeg egész kőrútjában 
mindenütt csak az „Egyetértésit olvasta.

— Nincsen többé hőség Budapesten a 
Hungária kávéházban. Égy óriás legyező 
az egész találmány, melynek szélessége öt, 
bosszúsága pedig két és fél méter. Erős 
vasrudra va> feszitve és a plafonhoz erő
sítve. Czélja az óriás legyezőnek az volna, 
hogy folytonos mozgásai által hüs léget 
támaszszon nyári hő napokon a fülledt 
léggel telt teremben. Egy az ingaórákhoz 
hasonló szerkezet által hozatik mozgásba, 
melyet budapesti mester készített Illmer 
leírása után, ki azt Párisban látta alkal
maztatni a kávéházakban és éttermekben 
s nálunk is szeretné meghonosítani.

— „József ur.“ A „Debreczeni Ellen- 
őr" beszéli a következőket: A ki csak Jó
zsef főberczeget az ő hivatalos kőrútjaiban 
látja, mindenkinek feltűnik a fenséges 
urnák — más egyéb kiváló jeles tulajdonai 
mellett — az ő sajátságos csizmái. Ézek a 
csizmák ugyanis oly szép hegyes orrnak, 
a minőket ma már csak ritkán lát az em
ber czivilnél, katonánál egyiránt. Ezen vá- 
gatlan orrú magyar csizmák és a „József 
ur“ elnevezés közt a legközvetlenebb össze
függés van. — Ugyanis, a mikor még Al- 
csuthon a fenséges herczeget egyszerűen 
„Jóska urfinak" hívták a falubeli játszó
társak, többnyire szegény parasztemberek 
és még szegényebb iparosok fiai. Volt a 
szegény gyermekek között különösen egy, 
a ki az úgynevezett „Palatínus Jóska" ki
váló kegyeivel dicsekedhetett. — Sajnál
juk, hogy ezúttal az illető nevével nem 
szolgálhatunk. — Ez a gyermekkori ját
szótárs egy alcsuthi szegény csizmadia fia 
volt. Az idők teltek, a gyermekek nőttek, 
s a Palatínus Jóskából a közszeretetben 
álló magyar honvédfőparancsnok József 
főherczeg s a szegény csizmadiagyerekből 
pedig Alcsnthon becsületes csizmadiames
ter lett. — Hát hiszen Makó alig eshetik 
messzebb Jeruzsálemtől, mint egy osztrák 
főherczeg és a magyar honvédség fő- 
paraucsnoka egy szegény alcsuthi csiz
madiamestertől. De az a rettenetes nagy 
rangkülönbség a mi szeretett főberczegün- 
ket egy cseppet sem zsenirozza, s a szí
vélyes viszony a főherczeg és a csizma
diamester között ma is fennáll, s azokat 
a feltüuő csinos vágatlan orrú csizmákat 
a főherczeg — természetesen tisztességes 
fizetés mellett — az ő hajdankori játszó
társával Alcsuthon készítteti, s ezen meg
tiszteltetés fejében a derék főherczeg nem 
követel egyebet az ő hajdankori játszótár
sától, ki egykor őt egyszerűen Jóska ur 
finak szólította, mint azt, hogy minden te 
ketória nélkül, ha a sors őket összehozza, 
egyszerűen Józset urnák nevezze.

— „ Tanítóvá tette, akit az isten nem 
szeret* — az volt eddig a mondás. Most 
már változott. „Akit az isten nem szeret, 
iskoláztatni való gyermekekkel áldotta 
meg*. Tele vannak jogos panaszszal a 
szülők. Nem kassai, — országos panasz
ról szólunk. A tandij s ennek járulékai 
felette nagyok. A mesés-drága tanköny
vek változnak évről-évre s mások az egyik 
és ismét mások a másik hason-tanintézet- 
ben. Hát ennek csak részben okai a ta
nárok, — bűnös a kormány. Az alsó osz
tályokban a könyvek ára 10—20, a felső 
osztályokban 20—40 frt. — Es milyen 
könyvek? Egy-egy kóstál 3 —4 frtot is s 
nagy esemény, hogy ha egy iskolai év 
alatt a drága matéria '/* részét rátapaszt
ják a tanulóra. Jön a következő tanév. 
Változik a tanár, iskolát változtat a ta
nuló, változik a tanrend, változik a drá
ga matéria. Mintha csak a tankönyvek 
szerzőivel beszéltek volna össze s per- 
czeutre dolgoznának a könyvárusokkal 
kormány és professor! Már hogy is le
hessen az, hogy a tankönyvek legyenek 
ugyanazok, — és hogy is lehessen az, 
fogy amely osztálybau például csak Mó
zes öt könyvét kell bevágni, ugyanabban 
nelegyen kénytelen a tanuló az egész 
bibliát megvenni. — S még ezzel sincs 
vége a bajnak. Vannak könyvárusok, kik 
hajlandók I0°/O kal a szabott áron alul 
adni az iskolai könyveket; ám vannak 
tanárok, kik ennek daczára más könyv
árushoz küldik a szülőket és tanulókat. 
Sőt azt a panaszt is hallottuk, hogy van
nak tanárok, kik nem eléglik meg, ha a 
tanulók az iskolai jegyzetekre két három 
ivet magok varnak össze, vagy rajztömb 
jeiket olcsón magok állítják ki, — erre 
megkivántatik a könyvárusi közvetítés; 
megkivántatik, hogy a burok többe ke
rüljön a tartalomnál. Régen az volt a vir
tus, ha a tanuló mennél többet s mennél 
olcsóbban önmaga alkotott. Most? Mit is 
mond az Üdvözítő a czifra koporsóról? 
Temérdek czifrából, temérdek sokat tanu
lunk, — de mentül kevesebbet az életnek. 
Ezt irta a „Kassa—Abauji Közlöny* azon
ban Pécsett is sűrű a panasz azon rop
pant költség miatt, melylyel a szülők meg- 
terheltetnek.

— A  kormánypárti lapok váltig vitu.- 
ták, hogy Boszniát azért is kell elrabol
nunk, hogy legyen hová iparczikkeinket 
Ausztria versenyével szemben exportál
nánk. Most beütött a sziszek-novii vasut- 
terv, s menten erre a „Nemzeti Hírlap* 
kisüti, hogy iparunk különben is síegény; 
hát csak exportáljon a famózns vasúton 
Ausztria. Bizony ez a magyar közönség 
megérdemli, hogy olyan újságírói legye
nek, mint aminőkkel Andrássy-Tisza szol
gáiban dicsekszik.

— Morland angol művésztől három 
malaczot ábrázoló festvény van London
ban kiállítva. A malaczok egy vájuból 
esznek. Mindenki bámulja s dicséri a ké-
Í et. Oda megy egy falusi farmer, nézi a 

épet s igy szól: „micsoda kontár festet
te e képet?* A nézők csodálva tekinte

nek reá, — a fárinér folyt ifja: „Igen, igen
— kontár. E kép nem ér semmit. Hunis, 
természetellenes utánzás, mert sohasem 
evett három malacz egy vájúból a nélkül, 
hogy legalább egyik ne tette volna lábát 
a vájnba*. — Ez az egy volt müismerő 
a nézők közt.

— Barbár bánásmód a hadseregnél.
A Honnak egy „Este* ezredbeli tartalékos 
szept 3-iki kelettel Tavarnikból a többek 
között ezeket Írja: „A tiszt urak rosszab 
bul bánnak az emberekkel, miül a mar
hával. A 15-ik compáuiánát összerogylak 
az emberek a marsirozástól, és Csermák 
főhadnagy oda lovagolt és botjával arezou 
vágta a beteget. Egy ilyen szerencsétlen, 
a ki még hozzá házas is, meg is halt az 
utón napszurástól. Ezután a faluba vitték 
őt és az udvarra lefektették. Éjszaka a 
sertések az egész búst leették az arezá- 
ról; borzasztó volt őt látni, és csak később 
állítottak egy őrt melléje. — Tegnap ki 
sértük el a szegény halottakat az örök 
nyugalomba. Csermák főhaduagy, a ki 
megverte szintén ott volt. Ha soká igy tart 
még, akkor nem messze megyünk.* — A 
főhadnagy érdekében igen kívánatos vol
na, hogy ez ügyet hivatalosan vizsgálják 
meg, mert ha ez csakugyan igy történt 
meg, nem csodálnék, ha e szegéuy agyon 
kinozottnak társai alkalmat keresnének 
az embertelenség megboszulásári. Már pe 
dig ilyen alkalom most a hareztéren gyak
ran kínálkozik.

— A  narancspálinka mint méreo. Csü
törtökön reggel jelentik a bécsi Fridrich 
városi rendőrségnek, hogy egy fiatal leány 
megmérgezte magát. Egy rendőr azonnal 
a helyszínére siet. Az özvegy, kinél a leány 
lakott, sírva vezeti az öngyilkos szobájába. 
Ott feküdt a szép fiatal leány, kibontott 
hajjal, lezárt szemekkel. „Mit gondol — 
kérdi a rendőr, — mi vihette e Bzép leányt 
az öngyilkosságra ? Bizonyosan szerelmi 
csalódás! * — „Oh nem, — felel az özvegy,
— nem volt Leonórának kedvese, csak há
rom rokona szokta meglátogatni. Gyakran 
mondá nekem, hogy nincs kedve az élet
hez. Tegnap este egy nagy palackkal jött 
haza és azt mondá, hogy az méreg és ő 
azt meg fogja inni. Én persze tréfának 
vettem, de ime, csakugyan igaza volt.* 
Ekkor belép az orvos, megtapintja a leány 
literét és azután a jelenlevőkhöz fordulva 
igy szól: „hagyják e leányt aludui; ha 
felébred, adjanak neki jó erős fekete ká
vét Sokat ivott szegényke a — narancs- 
pálinkából.*

— A „Szegedi Napló' írja: A szülői 
szeretet. Levele érkezett ma egy helybeli 
családnak a család örömétől, a fiútól, nem 
ugyan Boszniából, hanem csak Budapest 
ről, az egyetemről. Még csak egy hete, 
hogy tolvitték a kópét, s már is elköltötte 
egész havi pénzét s esengve kéri a szülő
ket, hogy küldjenek neki ötven frtot. Az 
apa és anya tanácskozik, mindenik sze
retne engedékeny lenni, de egymástól szé
gyenig minélfogva túllicitál egyik a mási
kon a fenyegetésekben. Rósz fiú soha sem 
lesz belőle semmi, egy fillért sem kell neki 
küldeni. — Nem, még akkor sem, ha aunyi 
pénze lenne az embernek, hogy hajigálkoz- 
nék vele. A kegyetlen határozat után mind 
a két szüle félre ment s egyik a szolgáló
nak, másik a szolgának adott ki titkos 
utasításokat, mély titoktartás kikötése mel
lett. — Egy óra múlva szolga és szolgáló 
a posta mellett találkoznak: Hol jársz itt 
Borcsa ? kérdi a kocsis. — Már csak meg
mondom kendnek, ha senkinek sem szól, 
hogy pénzes levelet adtam föl az asszony
tól a „fiunknak,* hát kend mi járatban 
van ? En meg az úrtól hozok pénzes leve
let, felelte a kocsis. Az urtíuak ugyancsak 
beütött; egy helyett két ötven forintos levél.

— Boldogtalan szívelem. Mióta a 
szentpétervári rendőrfőnököket ag ' b  i-főbe 
puskázzák és gyilkolják, azóta nem akad 
teljességgel vállalkozó elfoglalni Mezen- 
csoffnak a helyét. Szerencsére most akadt 
egy tiatal rendőrtiszt, ki önkényt ajánlko
zott a fényes hivatalra. Boldogtalan sze
relem vitte e lépésre. Nemsokára „bol
dogulni* fog — azt hiszik.

— Ne higyj a leánynak! A maglaji tá- 
borba estenden takaros bosnyák leányok 
szoktak besétálgatni s vitézünk épen nem 
idegenkednek a szép ellenségektől. Hanem 
feltűnt, hogy a hányán csak e leánykák
kal nyájaskodtak, mindnyájan betegek és 
harczképtelenek lettek, s az is feltűnt, hogy 
e veszedelmes bosnyák hölgyek valameny- 
nyieu egyforma gyűrűt viseltek. Elővettek 
tehát egyet küzülök s lehúzták az ujjáról 
a gyűrűt s kiderült, hogy az mérget rejt 
magában, mely ha friss sebbel érintkezésbe 
jön, menthetlenül halált okoz. Nos hát nem 
is tűrték meg azután e szép ellenségeket 
a táborban.

— Moltke elfogva ,1 berlini körök
ben roppant sensacziót csinált egy hir, 
mely szerint a hires Moltke el van fogva. 
A kik előbb nem hitték is el. azok is 
komoly gondolkozóba estek, látván, mily 
széles körben elterjedt • hir, s tényleg úgy 
is volt. Moltke be volt zárva a — raűki 
állításban. A tndós katona annyira bele
mélyedt a kiállított festmények szemléleté 
ben, hogy észre sem vette, hogy a látoga
tók lasgankint mindnyájan távoztak és a 
teremőr becsukta az ajtót, nem is álmodva, 
hogy egyik belső teremben az ősz tábo 
szernagy studiroz. Moltke nem kis zavart 
jött, midőn egyedül látra magát, távoz, i 
akart, az ajtókat csukva találta, szó síi s 
róla. A tudós katona ur kénytelen 1 t 
volna a csarnokban tölteni az éjt, ha a 
cznkrázdában egy késlekedő ezukrászle: u 
neszét nem veszi a táborszernagy botot 
lásának s az előhívott teremőr által ki r. 
szabadittatja kényelmetlen fogságából.



— Olyan történet, a milyen gyakran 
történik. Koszorús költőnk, Petőfi, rég 
megírta, hogy: „Kikelet a leány, virág a 
szerelem, — Kikeletkor virítani kényte
len/ A szép Klarissza sem tehetett tehát 
róla, hogy az 5 tizenhét éves szivecskéje 
is hevesen kezdett dobogni s lelkében 
vágyak keletkeztek az édes szerelem után. 
Képzelete szép fiatal embereket rajzolt elé
be, kik a szerelem mézédes szavait susog
ták tűiébe s a kiknek dobozó keblére ha
jolva olyan nagyon boldognak érezte ma
gát, — de pe-sze cs."k képzeletben. Atyja, 
nagyon szi*r e"tber volt, minden lépé
sére ügyelt mayának s a tökfejlt gaval
lérokat nem is eresztette belül a háza kü
szöbén. A szép Klarisza tehát csak az ab
lakon keresztül láthatta azokat, a kiket 
úgy szeretett volna pibegö keblére ölelni. 
Ez nagyon megkeserítette az életét. Tűrt, 
szenvedett egy ideig; de végtére meg
szakadt a türelme fonala. A kaszliból ki
vett egypár bankópénzt, divatos kalapot 
vett, felöltötte a legszebb ruháját s azu
tán — becsapva maga után a szülőiház 
ajtaját — neki indult a nagyvilágnak. 
Bolyongott városról-városra, nyakig úsz
va a szerelem gyönyöreiben; a végzet 
forgószele végtére Szegedre sodorta. Ka
landos utjának itt aztán vége is szakadt. 
Pénze, amit hazulról hozott, s itt-ott jó
szívű uraktól kapott, az utolsó batkáig el
fogyott. Ép ebben a válságos helyzetben 
érté a reá nézve valódi szerencse, hogy a 
rendőrség figy< Imes lett reá és elfogta. 
Atyjának azonnal sürgönyöztek, a ki tüs
tént Szegedre jött, s magával vitte szö
kevény leányát. Klarissza tehát ismét ott
hon vár, s most valószínűleg még szigo
rúbban ügyelnek reá ; tehát ismét szomor- 
kodik, eped a szerelem élvei után. 0  tem 
pora, o mores!

— Bakahumor. Egy Boszniából visz-
szakerült bakával találkozott minapában 
egyik ismerősünk. Kérdésére, hogy milyen 
ország az a Bosznia, bakánk ekkép fe
lelt: „ Hát uram olyan ország az a Bosz
nia, hogy ha felét nekem adnák is rákőp- 
uék, nem hogy még harcolni volna érte 
érdemes/ Si non e verő..........

— Egy pihenést óhajtó nyelv. mOrvos 
ú r /  szólott egy igen csacska nő, ki vál
tig beteg óhajt lenni, orvosához, „önnek 
kell részemre valami gyógyszert Írni/ — 
„Eh m it/ mondá az orvos, miután a nő 
üterét megtapogatta, „kegyednek nem szük
séges egyébb, mint egy kis pihenés/ — 
„De nézze meg csak, orvos úr, a nyel
vemet/ mondja panaszkodólag a tetszel
gő beteg. Az orvos megvizsgálja a nő 
nyelvét és egész tudományos komolyság
gal válaszolja: „Igen, ép kegyed nyelve az, 
melynek legnagyob pihenésre van szükége/

— A mai gyermekek. Egy kertben a pázsi
ton együtt játszott egy 6 éves fiúcska az 
5 éves Malvinkával. Megunván már min
den játékot, elkezdtek vőlegényt és meny
asszonyt játszani. — Málvinka anyja ép 
akkor közeledett a gyermekhez, midőn a 
kis leány oda ígérte kezét udvarlójának.
— „Mama, mama" kiált Malvinka, “Ti
vadar megkért és én megígértem, hogy 
neje leszek. Remélem nincs kifogásod el
lene." — „Ráérünk még arra gyermekem, 
de ilyen játékot máskor meg nem enge
dek." — „Huh! te csúnya mama. Ugy-e 
megendtem, hogy apámhoz menj, és te 
mégis olyan rósz vagy." — Hja, a inai 
gyerekek!

— Megfejtett talány. Katonai sorozás 
volt nem rég egyik németországi község
ben. Az első ifjú, a ki belépett, ép, egész 
séges, tagbaszakadt ficzkó, mindjárt benn 
ragadt. — A nyolczadik gyalogezredhez, 
Metzbe! — hangzék az elnöklő törzstiszt 
rendelkezése. — Ha szabad választanom,
— szólt a suhancz, — hadd szolgáljak 
inkább a vadászoknál Zweibrückeuben.
— Készséggel engedtek kívánságának. 
Jön a második, a harmadik, a tizedik, a 
századik és valamennyi Zweibrüekenbeu 
kíván szolgálni a vadászoknál. Az elnök
lő törzstisztnek már a harmadik esetnél 
feltűnik a dolog, de a kérdésre: mtért kíván
koznak valamennyien Zweibrüekén ben szol
gálni, nem nyer kielégítő választ.Az egyik, 
nek rokonai laknak ott, a másiknak az atyja 
szolgált valaha a városban és igy tovább, 
ürügyben nem volt hiány. Végre elfogyott 
az elnök türelme. Mérgesen az asztalra üt 
öklével. — .ydörgos adtát! Mi az ör
dögért akarnak ezek valamennyien Zwei 
brückenhen szolgálni és nem Metzben?! 
Az egyik csendőr, ki oda állítva volt, fel- 
világ08itá végre: — Metzben a sör ára 
25 pfennig, — monlá, Zweibrüekenbeu 
pedig csak 11 pfennig.

— A hárem titkai. Hát hiszen az 
asszonyok kisebb-nagyobb mértékben min 
denütt asszonyok; de senkinek sincs oka 
méltóbban felsohajtani, mint a török szul
tánnak, hogy: „Oh! azok az asszonyok!“ 
Pedig hány férfi irigyli az ő sorsát! Ves
sünk csak egy pillantást a „fényes kapun" 
belül. A serailban több mint 3000 ember 
lakik, kik közül kétezer bizonyosan nő, a 
kik engedelmes szolgálói az ő uruknak, 
a padisahnak. Hogyne főne tehát a feje 
a szegény szultánnak, mikor e sok első-, 
másod és harmadrendű feleségről kell gon 
doskodnia, és azok között a rendet és 
békességet fentartani. Hja mert ármányon 
nép ez. A palota cselszövények c felkent
jei nemcsak egymással és egymás ellen 
küzdenek folyton, hanem az ő asszony- 
eszökkel még a politikába is szeretnének 
beavatkozni. „Nők az alkotmányban/ A 
nők birodalmának a feje azonban nem a 
császárné, a fő feleség, hanem a szultán 
auyja, a Valida szultána. Tiszteletben tart
ják az öregkort. Ennek szolgaszemélyzete 
200 embert számlál. Rangban utáua kö
vetkezik a pénztárnoknő, a ki régibb fe-i 
leségek közül választatik. Ez vezeti a frázJ

tartást. És ez tán csekély dolog? Sör 
nagyon is nagy. Gondoljuk meg, hogy , 
a mintegy 2000 feleség közül mindenki- '  
nek meg van maga udvara, ékszerei és | 
temérdek zsebpénze. A pénztárnoknő után 
következnek a „féltörvényes ‘ feleségek, és 
kedvenczek, a következő rendben: négy 
kadimn, az iklabok (kegyenczek) és agi- 
kuzdek (kiszemelt kegyenczek). kiknek 
száma határtalan. Ezek után pedig rang
ban jönnek a herczegek anyjai. Ha a Va
lidé szultán, meghal, a pénztárnoknő kö
veti az uralkodásban, a ki rendesen fe
cseg?, ravasz vén asszony (a neve Has- 
nadrr Ousta. A földi szemek elől elrej
tett háremben nem teszuek egyebet, csak 
esznek, isznak, mulatnak és öltözködnek, 
mint az asszonyok legnagyobb része. Mul- 
lattatásukra bohóczok, törpék és tánezos- 
nők (300-au) vannak. S milyen könnyű 
e paradicsomba bejutni. Nem is kell pro- 
tectio. Elég, ha a szultánnak megtetszik 
egy csinos arcz és kérdezősködik utáua. 
Azonnal szerencséje lesz a szultáu egyik 
felesége lehetni, kap udvart, ruhákat és 
jogot — költekezni. S mindezért mit tesz 
nek? Ha a szultánnak a feje fő a kor
mányzás gondjaitól és a hárem titokteljes 
légkörébe menekül, igyekezniük kell elosz
latni homlokáról a goudterhes .felhőket, 
a mihez olyan jól értenek! . . .  És ők en 
gedelmes alattvalói a nagy padisahnak !
. . S ezért a szultán is becsüli őket; an
gyaloknak tartja, a kikkel földi halandó
kat boldogít. Érdemeket szerzett pasák
nak adja — feleségül. Jelenleg az uj és 
régi hárem nőszemélyzete 4000-et tesz. 
Hányszor négy ezerbe kerül e boldogító 
lények boldoggá tétele?!

A gyémánt-herczegnő. Oly szép volt 
a kis Ludmilla. Még csak 13 éves, de 
már mint a város legszebb leánya isme
retes. És a mi még kedvessebbé tette, 
a két gödröcske volt, jobb és bal arezon.
És Ludmilla tudta, hogy ezért sok gym- 
nazista imádja és firkálja a szerelmes le
veleket, de ő csak egyet tüntetett ki. — 
Nevezzük a szerencsést Felixuek. A cse
léd volt a gyerekek levélhordója, mig 
Ludmilla meg nem unta a dolgot és ki
adta Felixnek az utat. Egy szép vasár
napon esett Ludmilla nevenapja. Meg volt 
erre hiva minden serdülő leány és fiú.
E napon kapta Ludmilla nagybátyjától 
a gyönyörű kis aranykeresztet, melyen 
egy kis gyémánt tündöklött, miről aztán 
barátnői elnevezték a „gyémántos herczeg- 
nő“-nek, mely már rajta ismaradt halá
láig. Félix után egy kereskedő-segéd sze
retett bele. Ludmilla meghallgatta és el
fogadta tőle az ajándékokat. Az öröm azon
ban nem sokáig tartott, mert a fiatal se
géd az ajándékokat főnöke pénztárából 
vette és rajta csípték. De ő bátran beval
lotta, hova költötte a pénzt és Ludmilla 
kénytelen volt visszaadni, gyűrűket kar- 
pereezt stbit. Ludmilla vigasztalhatlan volt. 
Hányszor állott meg elábrándozni az ék
szerkereskedések előtt, álmodozásaiban 
elképzelte magának mily pompás lehet iga
zi herczegnőnek lenni és ba felébredt ál- 
madozásaiból és látta a. valóságot, sirt,
mint a gyermek.........  És egy nap arra
ébredt a város lakossága, hogy a gyé
mántos herczegnő megszökött egy drago- 
nyos tiszttel. . . .  Félix Ludmilla első ked- 

ese, befejezte tanulmányait és szülői csak 
azt akarták, hogy nősüljön meg. De Félix 
még nem felejtette el a gyémántos her- 
czegnöt. Nem volt nap, sőt talán óra sem, 
melyben nem gondolt volna reá. Szülői 
ostromlására azonban mégis megígérte, 
hogy elmegy az estélyre, hol bemutatják 
azon leánynak, kit neki szántak. Épen az 
estélyre ment, midőn szembetalálkozott 
egy sűrűi n befátyolozott növel. — Nem 
ösmersz ? — mondá a fátyolos nő moso
lyogva, de reszkető hanggal. Félix gon
dolkozott. — „Ludmilla! „ — kiálltá. — 
liyen a gyémántos herczegnő, kedves Fé
lix. Igen örvendek, hogy találkoztunk. Ah, 
mily szép volt, emlékszel még? — Félix 
elfeledte, hogy az estélyen várják, karjá
ra fűzte Ludmillát és lakására vitte. La
kásán gyertyát gyújtott és Ludmillára 
nézett. Az arcz még szép volt, de sápadt 
és balványpiros ajkain cynikus mosoly 
ült. — Éhes vagyok Félix —- mondá, adj 
valamit en. ;m. Félix ételért sietett, visz- 
sza jő és borzasztó látvány terül el előtte.
A karszékben Ludmilla sápadt, vonagló 
arc za! ült és az asztalon egy félig kili- 
riteti pohár viz állott. Nem szenved két
séget, Ludmilla megmérgezte magát. — 
Isten veled! Elértem a boldogság legna
gyobb fokát, mert közeledbeu halok meg. 
így halt meg X. herczeg ünnepelt ked
vese. A nő legszebb dísze az erény és 
nem a gyémánt. Másnap sírba vitték az 
elhervadt rozsát.

— R ö v id  h í r e k .  Edelsheim-Gyulai 
főparancsnok a budai katona korház igaz
gatóságának ötszáz forintot adott át, hogy 
abból a legközelebb elbocsájtandó tiz se
besültnek fejenkint 50 forintot adjon. —
Az országos honvédgyülés octóber 6-án 
lesz a fővárosban. — Verhovay Gyula lá- 
zitási perében Hermann Ottó és több egye
temi polgár ellen is bünfenyitő vizsgálatot 
indítanak. — A király pecsétnyomóját el
lopták a bécsi osztrák muzeum első ter
méből, hol üvegtartóban Őriztetett. — A 
Stoláczra rótt 100.000 forintnyi sarcz fele 
a Stolácz és környékén elesettek özvegyei
nek és árváinak segélyezésére fog fordit- 
tatni. — A sebesülteknek szóló élelmi czik- 
kek adómentesek. — A német császárné 
1000 márkát adott az osztrák sebesültek 
javára. — Natalia szerb fejedelemnéucK 
fia született. Az ifjú herczeg Sergej névre 
kereszteltetett. — B. Sina Simon özvegye 
2000 irtot küldött és pedig 1000 irtot a 
tartalékosok családja és 1000 frtot a se- 
besültek javára. ________
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=  Előfizetési felhívás Alulírott, mmt i
„O rplieua zeuemű-folyóirat volt ^rlieaztoje 2-W
m a g y a r  n épd alra , férfi-negyeikben .Némáét! 
U nt* czim alatt előfizetést nyit 2 ft. 50 krral. 
Bolti ara 3 frt. leend. Nevezett mii fi e. október 
hóban fog csinos kiállításban megjelenni Elohze 
tési pénzek legczel.zercbben postai utalványnál 
küldendők alulírotthoz. Gyűjtőknek 10 
egy-egy ingyen példánynyal szolgaiunk. Búd-p a
tai, szeptember hó 15-én 1878. Goll János. II. 
kerület, fő-uteza 20-ik szám. .

== A „Vasárnapi Újság" azept. 15-kt azama 
következő tartalommal jelent meg: Gróf özapary 
éa Joannovics [két arczképpel.] — Os^el, költ. 
Incz.-dy Lászlótól. -  Orosz dolgok [IIJ . Csurgótól. 
-  A belga királyi pár ezüstmennyegzoje -a  r 
[két képpel]. — Csataképek a boszniai hadjáratból 
| két képpel 1. — Tizenötéves kapitány [?«rne re
génye, folyt.). -  Látogatás Kossuthnal, Királyi 
Páltól. — A miskolezi vesz [két koppéi]. Kos 
suth Lajos a német tudományosságról. -  írottá- 
lom és művészet stb. rendes rovatok. A „Vásár- 
napi Újság" előfizetési Ara negyedévre 2 frt, a 
„Politikai Ujdonsagok' -kal együtt á Irt. A „tla 
boru-Kronika- negyedévre a „Vasárnapi Újság 
gal 2 frt 50 kr, a „Politikai Újdonságok ;-kai 2 tt.

=  \  „Figyelő" irodalom-torteneti közlöny 
V. kötete 2-i’k füzete megjelent következő tarta
lommal : Berzsenyi Dániel, Angyal Dávidtól.
„Ki irta az első magyar nyelvtant i ‘ Békési Emil
től. — A magyar egyházi szónoklat története. Dr. 
Károly Gy. Hugótól. -  Édes Gergely elete, Abah 
Lajostól. — Bacsmegyo levelei, Dr. Heinrich Gusz
távtól. — Kazinczy Ferencz levelezéseiből, Dr. 
Ferenczy Józseftől. — Valkai Bánk-Bau enelte. Dr. 
Heinrich Gusztávtól. Szeder Fábián levelei Guz- 
mics Izidorhoz, Kőrösy Lászlótól. -  Aranka György 
levelei Kovachicb Marton Györgyhöz, Dr. berenczy 
Józseftől. — Költészeti gyöngyök a XV il-ik sza
zadból, Thaly Kálmántól. — Nagy Bihar Albertne 
[Székely ballada], Balassy Denestől. Irodalom
történeti repertórium, idősbb Szinnyei Józseftől. 
Szerkeszti és kiadja Abati-Ai^ner Lajos. Előfizetési 
ára egy évre 8 frt, félévre 4 trfc, egyes tüzet ara 
1 forint. . .

=5  A „Magyar Lexieon * 10-ik megjelent 
füzetével bezárja az elsi> kötetet. -  Ezen tüzet 
mellékletül hozza Ausztria és Magyarország tér
képét vallás-statistikai eltüntetéssel. Szerkeszti 
Somogyi Ede, Kiadja Rtutinaun Frigyes Budapes
ten. Ára egy füzetnek 30 kr.

GABONA ÁRAK:
a f. 6.. szept. hó 7-én tartott hetivásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt. 
Búza 100 klg. ft. 7.00 ft. 6.40 ft. 6.10 
Kétszeres „ „ „ 6.00
Rozs „ „ „ 5.30
Árpa „ „ „ 5.20
Zab „ „ „ 5.50
Knkoricza „ 6.60

Hajdina 100 klg. ft. 
Széna „ „ „
Szalma „ » „

5.70
5.10
5.00 
5.30 
5.60 
0.00 
1.80
1.00

XA(iV FERENC/.
laptulajdonos.

IÁK SC II E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

Szüretelő vagyis

szili gázolsz:
legjobb kender madzagból készülte
ket kaphatni Pécsett C s e r t a  I g -  
n ftez  füszerkereskedőnél. 206(1—1)

Árverési hirdetmény.
Aluiirt által ezennel közhírré tétetik,

miszerint k S z t - K Í r á l V  mezőváros tu «/
lajdonáboz tartozó G r e l n e r  és B a lo g h

féle két bolti helyiség lak
házzal, és hozzátartozó
kerttel együtt 1879. évi szt.-György 
naptól számítandó h á r o m  é v r e ;  — a

pálinka mérési jog pedig
1879. évi szt. György naptól kezdve azon 
év szt. Mihály napjáig terjedő időre folyó

1*78. évi október hó 6 -án
reggel 9 órakor S z t . - K i r á ly o n  a város
házánál tartaudó nyilvános árverés utján 
b é rb e  fog adatni.

Miről az árverezni szándékozók oly 
megjegyzéssel értesittettnek, miként az ár
verés megkezdésével a kikiáltási árnak 
10”/, százalékát bánatpénzül letenni tar
tozunk , a többi feltételek pedig Szt.-Ki- 
rályon a városházánál és Bicsérden a kör
jegyzői hivatalnál megtudhatók.

Szab. Szt.-Király szept. 17-én 1878. 
G j ö r k ö  F e re n c z ,  ( .á l  V in c ié ,  

körjegyző. hadnagy.
205. (1 -1 )

tszeg rendszerre kézi 
munka erőre, 1—4. 
vonó marha erőre is, 
tisztitó szerkezettel, 

elismert legjobb kiállítással, könnyű járat
tal és nagy munka képességgel a legju- 
tányossabb árakon.

Megbízható ügynökök kerestetnek, is
mét eladóknak magas jutalék. Megbízások 
czime: 107 (0—15)
P h .  M a y fa r th  e t  G o m p . H a a c h l .  
n e a  t a b r i k  F r a n k f u r t  a  M a in .

mG'flk

P

„AZIENDA ASSICURATRICE" 
p é c s i

triesti biztosító társaság 
főügynöksége.
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Pecsott,
Ferencziek

uteza

_  _  4. szám.
Ajánlják a raktárban levő kézi és járgányos cséplőgépeket 
sorvetőgépeket (Drills) gabnarostákat és konkoltisztitókat 
(Trieurs), szecskavágókat, kukoriczamorzsolókat, daraló
kat, répavágokat, ekéket, boronákat, amerikai aczél széna 
és trágya vellákat, angol kőszén és gabnalapátokat, bor
sajtókat, borszivattyúkat, szőllőznzókat és eszközük min
den a raktárban nem levő gépek — továbbá gabna cs 
lisztes-zsákok, (Jute 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 ELETERE,
moly a csatában elesettekre is kiterjed, mindezeket a 

legolcsóbb dijak mellett.
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PRICK V .-féle pécsi kőszén eladási föügynöksége.
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Hirdetmény.
Aluiirt Igazgatóság részéről 

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

Cziudery-féle házban
levő összes lakhelyiségek rész
letenként,

t .  é . o k t ó b e r  h ó  1 -tó l

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

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

A p é c s i  t a k a r é k p é n z t á r  
108(0—20) igazgatósága.

SENincs több buza-

A l l u p n y  X .-fc le  v e tő  m ag  pác* 
h a s z n á l a t ú  m e l le t t .

Ezen rézgáliez (kékkő) s más maró 
sókból álló pácz teljesen elpusztítja — 
ha a minden csomagon olvasható egy
szerit kivitelű haszuálaii utasítás ponto
san követeítik, — a búza, árpa, zab, 
köles, tengeri, stb.-nél a vetőmagon ta
láltató Uszögcsirákat, mint ezt számos 
bizonyítvány erősíti.

A magas rnagy. kir. minisíerium gaz
dasági közleményei a D u p n y  M.-féle 
p á c z o t  mint egyiket a legsikeresebb 
szereknek ajánlják a buzaUszög elhárí
tására.

Áttekintések bizonyítványokkal kí
vánatra ingyen és bérmentve.

Ara egy 2 bectolitcr (200 liter) 
magra való csomagnak 30 kr.

K Ö S S  é s  D I P 1 Y ,
Bécs, VI. Windmüblgasse Nr. 35. 

Kaphatók Pécsett, B l a u h o r n  A. 
kereskedésében. 398 (5—3)

649
1878

204. (1—1)

Árverési hirdetmény.
A pécsváradi tek. kér. főtisztség folyó 

évi szeptembenber 8 án 1537. szám alatt 
kelt rendele folytán, alolirt számtartóság 
által közbirré tétetik, miszerint a Pereked- 
Ellend- és Romonyai összesített határokban 
fekvő összesen 218*/* C!lt- holdra terjedő 
de két gazdasági testet, uévszerint az egyik 
1283/4 eat. hold, a másik 893/4 cat. holdat 
képező tagositott birtok folyó évi szeptem
ber 30-án délelőtti 10 órakor a pécsváradi 
számfartósági irodában megtartandó nyíl 
váuos árverés utján 9 egymásutáni évre 
vagyis 1879. évi január 1-től, 1887. év. 
deczember 31-ig felsőbb jóváhagyás feu- 
tartása mellett haszonbérbe fog adatni.

Bánatpénzül holdankint 1 frt. vagyis 
129 ti, illetőleg 90 ft. lészen az árverezés 
megkezdése előtt az árverező bizottság ke 
zeiliez leteendő.

.Szabályszerűen szerkesztett 50 kros 
bélyeggel és a fent irt bánatpénzzel ellá
tott Írásos ajánlatok szinte elfogadtatnak, 
ba azok az árverés megkezdése előtt leg
alább ’/j órával a pécsváradi számtartó
ságnál, a hol az árverési és szerződési fel
tételek a hivatalos órákban naponta meg
tekinthetők, benyujtatnak.

Utó vagy a feltételektől eltérő aján
latuk  ̂figyelembe nem vétetnek, hátralék
ban ’evő, vagy az uredalommal pörben 
álló bérlők az árverésben részt nem ve
hetnek.

Az ajánlatok mindegyik tagra külön 
teendők.

A fent kijelelt bértartam alatt a föl
deket legalább egyszer jól megtrágyázni 
a bérlő kötelessége leend.

Örök eladás esetében, a szerződés 
azonnal megszűnik.

Kir. alapitv. urodl. számtartóság Pécs- 
váradon, 1878. évi szeptember 12-én.

n  s
occnpatiója folytán legjobb munkásaink 
rnozgositattak és igy kénytelenek vagyunk

Chilin
ezüst árú-gyárunkat

egészen beszüntetni és temérdek gyönyörű 
chinaezUst készítmény készletünkön sör- 

göseu jóval az előállítási áron túladni.
Részletes árjegyzéket kívánatra b é f  

m e n tv e  küldünk.
L e s z á l l í t o t t  á r a k

előbb must
f t  2 50 
„ 2 80 
,  t #  ’ 180

2.30 
’ l.5« 
„ * —
ü t -2 70

tí drb. kávéskanál ft. 3.50
6 drb. evő kanál „ 7.50
6 drb. evő kés „ 7.50
ti drb. villa „ 7.50
1 drb. levesmeró kánál „ 5.—
1 drb. tejmerő kanál „ 3.50
I drb. ezukortartó „14.—
1 drb, vajtartó „ 5.—
1 pár gyertyatartó „ 8.—
ti drb. evőeszköz zsámoly „ 5.—
1 drb. ezukorfogó „ 2.50
ti drb. gyümölcs kés „ (i.—
6 drb. gyümölcs villa „ >i.—
1 drb. sótartó „ ,

Legújabb gombgarnitursk gépeserkeszettó 1 
frt.Egy darab czigaretta dobánytart > 2 ft. TovsW‘ 
pompás tálezák, kávé és theakannák. asztaléi*!1'' 
menyek, kargyertyatartók ozukorszotó, tojastart' 
fogpiszkalo állvány, eczet és olaj garnitúrák s* 
sok más czikk ugyancsak bá nnlatos olcsó áron-

! 25« , 2.50
-V®

K ü lö n ö s e n  f ig y e le m r e  m é ltó !
6 drb. evő kanál, 6 drb kés, ti drb. villa, 6Jr"; 
kávéskanál mind a 24 drb. finom zárkában [Etái]
_________ 24 frt helyett csak 1U Irt.________ .

Ugyancsak brittanica ezüstből es nTíaJ* 
drb. csinos zarkaban [E ttij csak 7 frt.

Megrendeléséit ntánvét mellett kést 
seggel és lelkiismHetesen teljesi'fetnck-

PR E1N  JE. •
Bécs, Rothenthurmstrasse 2»*

202 ( 12- 2)

Nyomatott TaSa Mihálynál Pécset t 1878.




