
VI. évfolyam.
Elöflzetéfti dty:

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
.Megjelenik minden s z o m b a 
ton. Egyes számok kaphatók 
W'eidinger N. könvvkeresk. 

(Széchényi tér).

39-ik szám.

H ird e té s ie k  á r i t :
Egy öt-hasábos petif 

egyszeri megjelenéséért 3 kit 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir 
detés után 30 kr bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A 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:
ferencziek utc/^ja 22.SZ.I emelet. a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
Jvi/ira*"' ûssza nem ültetne—  kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casiuó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

K ia d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Ki a bűnös?
Felfordult állapotainkat jellemző

iig lapunk egyik barátjától követ
kező levelet vettiluk:

Nagy megbotránkozással olvastam a 
„P. F." f. bő 7-iki számában megjelent 
levelet Boszniából, de tartózkodtam ez ér
zelmemnek azonnal kifejezést adni, mert 
hátha csak magam gondolkozom úgy V 
Azért olvastattam a kérdéses levelet ismert 
pecsovicsok, buzgó deákpártiak, hírhedt 
, szabadelvűek * által, apákuak, kiknek fiai, 
nökuek, kiknek férjei, gazdáknak, kiknek 
kocsijai lovastól és kocsistól kényszerül
tek Boszniába menni, ott rabolni, nélkülözni 
és elvérzeni, oda adtam olvasásra, de egyet 
sem találtam, ki nem mondotta volna:
„mégis gyalázat, hogy magyar ember azo
kat. kik hazájukat, vagyonukat, százados 
szokásaikat védik, — gazembereknek, fel
kelőknek, lázadókuak nevezi és még az
zal dicsekszik, hogy Szcrajevoban tized- 
magával egy házba betört, azt kikutatta 
es minden élőt agyonütött.'*

Régi átka a magyarnak, hogy midőn 
a sehw.irczgelb mondúrt felveszi, azonnal 
elfelejti, hogy ő magyar, elfelejti, hogy
ember es lesz belő le........ sat. (A többit
elhagytuk, nehogy a kir. ügyésszel gyüle
kezzék meg bajunk.)

De hát tulajdouképen ki bűnös 
abban, hogy a fekete-sárga hadse
regbe kényszerített véreink ott a 
busnya küzdelemben kivetkeznek 
minden emberi érzésből és vadiudi- 
áukéut szomjuhozzák az ellenség 
vérét ?

Legelső sorban büuösök mind
azok, kik a kiegyezéssel a hadse
reg közösségét megszavazták, elkülö
nített magyar hadsereg sohasem meut 
volna a szultán és nép kivánata 
nélkül Boszniába foglalni, azért csak 
hintsenek hamut fejükre és bUnbáiiva 
vallják be saját bűneiket és térjenek 
meg az erkölcs útjára, mely rögös 
ugyan és sok nélkülözésekkel jár, 
de elvezet hazánk függetlenségének 
paradicsomába.

Bűnösök azután azok, kik meg
szavazták a hatvan milliós hitelt, 
melyről a miniszterek tagadása el- 
leuére a verebek a háztetőkön is 
csiribolták, hogy Bosznia elfoglalá
sára való, a mit túlnyomó részben 
a hitelt megszavazok is jól tudtak, 
láthatólagos ellenkezésük a bosuya 
foglalás ellen nem lévén egyéb 
képmutatásuál.

Bűnösök a felelős miniszterek, 
kik a nemzet törvényes orgánuma, 
az országgyűlés majduem egyhangú 
ellenzése és a közvélemény hangos 
tiltakozása daczára béegyezésüket 
adták ezen vészes expeditióra, kik-

T k  R C 2 A.
±  E s z e m b e  J u to t lA I .

E  szembe jutottál 
^Boldogságom vége,
'IS  első szerelmemnek 

Hőn imádott képe.

Bodor barna fürtű, 
Bogár szemű angyal, 
Nyájasan mosolygó 
Rózsa piros arczczal.

Te valál életem 
Hulló csillagfénye,
Bánatos szivemnek 
Csalékony reménye.

Szerettelek biven,
8 csalatkoztam benned;
Hejh mert szalmaláng volt 
Rózsám a szerelmed!

IfJ. Váraity Pereocz.

A (á té k o n y iá g  h an gversen ye .
(Ssept 21-én.)

Ez aztán mindenkit kielégíthetett.
A művészet hozott áldozatot a jóté

konyságért; & műkedvelés a  művészetért,

uek kötelességük volt inkább tárczá- 
juktól megválni, semhogy eszközeivé 
váljanak oly szörnytettnek, mely a 
haza legjobb fiainak vérével ássa 
meg a haza sírját, hogy a magyar
nak legnagyobb ellensége könnyeb
ben diadalmaskodhasson felette.

Azonban valljuk be az igazat 
teljesen! nem k e v é s b é  bűnös  a 
t ö r ö k  k o rm á n y  és a b o s n y á k  
nép is, mert a magyar hadfi soha
sem vetkőzött volua le az emberi 
érzésből, soha sem felejtette volua 
el a humanitás követelményeit, ha 
a török kormány álnoksága által 
felbőszített bosnyák bestiák nem 
keltették volna fel a bosszú érzetét, 
mit azután a fekete-sárga elem nem 
késett fokozni és czéljaira ügyesen 
felhasználni.

Hogy hazáját idegen betörés el
len megvédje, arra természetesen fel 
van jogosítva a török és bosuyák, 
de ha ezen védelem eszközeiben nem 
válogat, ha szinleges raegliunyász- 
kodás, barátság biztosítása melletti 
tőrbeejté8, a sebesültek és elfogottak 
kínzása, csonkítása és végre meg
gyilkolása azon fegyverek, melyeket 
ők legelsőben alkalmaztak amúgy is 
önkénytelen oda menesztett liarczo- 
saink ellen, kiknek nagyobb része 
az induláskor éltette a törököt és 
legjobb indulattal volt irányukban, 
és midőn e gyalázatosságokat leg
első sorban félreismerlietlenül magyar 
nemzetiségű katonák ellen követték 
el, akkor lehetetlen, hogy katonáink 
be ne lássák, mikép ezen bosnyákok 
nem csak nem érdemlik meg azon 
Őszinte testvéri ragaszkodást és sze- 
retetet, mit a magyar nemzet a tö
rök iránt érez, hanem azt is, hogy 
ezek a terük elnevezésre sem mél
tók, hogy ők, ha Mohamed vallásuak 
is, de azért csak bosnyákok, a pán
szlávizmus eszközei, a magyar elem 
ellenségei maradtak.

Azon vad fanatismus és kegyet
lenség, melyet a müzlim bosnyákok 
e véres karezbau tanúsítanak véreiuk 
ellenében, mutatja azt is, hogy oly 
auuyira barbárok még, mikép a tö
rök-magyar barátság hire, mely 
Ázsiába eljutott, — ide még nem 
törhetett magának utat, noha hatá
ros szomszédaink, a kifejtett, mindeu 
esetre bámulatos és jobb ügyre mél
tóbb ellentállás pedig bizonyítja, 
hogy a török kormány saját népé
nek vesztére ismét orosz sugallatokra 
hallgatva, ennek öntudatlanul kezére
s a közős készség a hazaszeretet oltárán 
áldozott.

Már egy héttel ezelőtt olvastuk, hogy 
f. hó 21-én a sebesült katonák és a behí
vott tartalékosok családjai javára nagy 
műkedvelői hangverseny lesz és a rende
zés élén I t o d a k o v v s k a  grófné, a hely
beli tábornok neje áll.

A várakozás nagy volt. Mindenki sejté, 
hogy ezúttal valami rendkívüli fog történni, 
s a jelen hangversenynek az előbbiektől 
teljesen elütő színezete lesz.

És valóban úgy lön.
A színház, zsúfolva a legdíszesebb 

közönséggel, fényben úszott. Csupa válasz
tékosság mindenfelé.

Cnnepies hangulat a földszinten s a 
páholyokban.

A vidékről beérkezett huszártisztek 
díszruhában jelentek meg.

Nyolcz órakor pontban kezdetét vette 
az előadás.

Az ötvenkettedik gyalogezred zene
karának növendékei léptek elé és egy 
könnyű sziufóniát játsztak Stefiiétől. A 
zenemű, kis zenekarra lévén írva, sikerrel 
lön előadva. Annyi áll, hogy a növendé
kek, kik e kis zenekart alkotják, tisztán 
és szabatosan kezelik hangszerüket s egy
kor méltó tagjai lehetnek a nagy zene
karnak.

E szinlónia mintegy bevezetésül szol
gált.

Következett ntánna a prolog. Ez al
kalmi költeményt, férje szerzeményét, 
D i e b i n é  úrbölgy szavalta érzelemmel és 
átható kifejezéssel. Tárgya a boszniai ex- 
peditióra vonatkozik. É'énk képben matatja 
be a költő a hadfi sorsát, búcsúját, távo-

játszik, megrontva saját népét, gyen
gítve és fogyasztva az orosz érde
kében kettős monarchiánk hadsere
gét és hitelét.

A török meghatalmazottak Ber
linben, a szultán a kongressusi acta 
ratifikálása alkalmával belátták, hogy 
nyíltan nem szegülhetnek ellene 
Bosznia megszállásának, meg kellett 
volna tehát jól fontolni, minő ered
ménye lesz a népfelkelésnek, mielőtt 
azt elrendezték s váljon a portára 
nézve nem előnyösb-e az osztrák- 
magyar békés megszállás, mint a 
jelen véres háború.

Részünkről meg vagyunk győ
ződve arról, hogy a békés megszál
lás megengedése és előmozdítása az 
európai török uralom fenállására 
nézve határozottan előnyös lett volna, 
a török kormány ezen távolesö, föld- 
iratilag majdnem elszakadt tartomá
nyokat megvédeni és cseudben tar
tani nem képes, ezt tanúsították a 
szerb és montenegrói támadás és a 
bellázadás, melyet soha sem birt 
egészen lecsendesíteni.e tartományok
ból erőt pedig nem tudott magának 
meríteni, ellenben azoknak osztrák- 
magyar haderő általi állandó meg
szállása az angol szövetséggel egye
temben biztosítékot nyújtott volna 
a portának Stambulnak az orosz ál
tali elfoglalása ellenében.

A török és osztrák politika kar
öltve jár abban, hogy saját vesztére 
orosz kézre dolgozik miudeuben és 
oly helyzeteket teremt, melyeknél 
fogva a békés együtt és egymás 
mellett élésre természetszerűen utalt 
népek kénytelenek egymást kiirtani, 
egymás vagyonát elpusztítani.

Ha a török kormány nem orosz 
érdekben megvesztegetve, hanem ész
szerűen jár el, ha a mozlim papság 
nem csak fanatismus sugallata után 
indul, akkor tekiutetbe kellett volna 
vennie, hogy a magyar nép jelen le
nyűgözött állapotában nem ura ön
magának, hogy sem testvéreinek 
segítségére nem lehet, sem meg nem 
akadályozhatja azt, hogy magyar 
ezredeket viszik a foglalásra elle
nébe és meggondolva jól a dolgot, 
nagyon helyén lett volna, oda utalni 
bosnyák híveit, hogy legalább a se
besült és fogoly véreink ellenében 
ne kegyetleukedjenek.

A fekete-sárga színű zászló alatt 
kénytelen küzdő magyar bakának 
pedig nem lehet oly rósz néven 
veuni, ha a bűnös kormányok által
zását. Neje boun marad; aggódik sorsán 
s utóbb halálában is megnyugszik, mert 
„ I s t e n  a k a r a t j a "  volt. A fokozat, mely 
e nemes lemondáshoz vezet, szépen van 
tartva és eraeii a költemény becsét. A sza
vaiét melegen üdvözölték és többször meg
tapsolták.

A szavaimányt zenemű követé, Men
d e l s s o h n  D.-moll triójának lassúja, me
lyet Tein zma uné úrbölgy, T u r c k  had
nagy és R z im ck  urak egyöntetüleg s 
finomul adtak elő. Kár, hogy nem hall
hattuk az egészet. Az ily előadók nemcsak 
a lassút, hanem a gyors részeket is egyenlő 
szabatossággal adták volna elő.

J e s z e n s z k y S a r o l t a k .  a. magyar 
népdalokat énekelt gyújtó hatással. Any- 
nyira felvillanyozta a közönséget, hogy 
szűnni nem akaró tapsok és viharos újrá
zás követé előadását. Látszott, hogy a nagy 
többség e hangokat igazán megérté és 
bálája azért volt oly közvetlen.

Az éneket megint zenemű váltá fel. 
Z B o l n a y  J n l i a k .  a. ésdr. Mntschen-  
b a c b e r  úr Mcndels  obn tó i  egy gyor
sat és T h e r n t ő l  egy csárdást adtak elő. 
M ut s c h e n b a c h e r  úr már a megelőző mű
ben is szerepelt, amennyiben J e s z e n s z k y  
S a r o l t a  k. a. énekét ő kisérte szokott 
árnyalatos zongorajátékával.

Az első szakaszból még csak egy da
rab hiányzott. Bors  A n n a k ,  asszonynak 
lön feladatává annak kiegészítése. És 
jegyezzük ide, hogy e feladatnak a k. a. 
a T a v a s z i  éj (Schumann) és T a v a s z i  
d a l  (Gounod) előadásával a legszebben 
megfelelt.

A második szakaszt Réder Károly úr 
nyitá meg Illés Bálint „ V ih a r  előt t"

megteremtett ferde helyzetében az 
igazságos bosszú indulatától hagyja 
magát elragadtatni és gyilkolja azon 
ellenséget, ki először is magát aljas 
kegyetlenséggel küzdő ellenségnek 
mutatta.

— B eregm egye tö rv én y h a tó 
sága szept. 24 ki közgyűlésén Bosznia oc- 
cupátiója miatt a minisztérium felelőségre 
voDása tárgyában a képviselő házhoz fel
iratot intézni határozott.

— V égre va lah ára  m egk ap ta  
Csemeghi elbocsájtását mint igazságügy- 
miniszteri államtitkár s egyúttal legkegyel
mesebb kinevezését curiai tanácselnökké. 
— Bizony pedig átengedhették volna a 
czárnak, hogy küldje Szibériába az ottani 
törvénykezés szervezésére. Mi szívesen nél- 
külöznők.

— A k ö z lek ed ési m in isz tér iu m
több mérnöke rendeletet kapott azonnali 
elutazásra, a sziszek-novi-i vasút előmun
kálatainak megtételére. Ez íme a kézzel
fogható bizonysága annak, hogy a magyar 
kormány készségesen kezére jár az osztrák
nak, hogy ebben is tönkre tehesse a ma
gyar kereskedelmi és közlekedési érdeke
ket. — A Lajtbán túl a kereskedelmi 
kamarák által hivatalból rendezik az agi- 
tátiót ezen vasút sürgős kiépítése mellett, 
miért nem rendez Tisza maraelukjai által 
ellenagitátiót itthon ?

— A n ép gy iilés  érd ek éb en  a 
b.-pesti polgárok közt amint az „E—s“ Írja, 
megindult mozgalom mind nagyobb hullá
mokat vet a kormány politikája elleni el
keseredés pedig óriási a közönségben. A 
népgyülés ügyében a „Hungária*1 egyik 
földszinti termében a polgárok értekezletet 
tartottak, hol elhatároztatott, hogy jövő 
vasárnap azaz holnap népgyülés fog tar
tatni, mely a kormányhoz feliratot intézzen 
a Boszniában harezoló seregek visszahívása 
ügyében s ugyancsak feliratban felszólítsa 
a képviselőbázat, hogy a kormány tagjait 
vád alá helyezze. Az értekezlet befejezése 
előtt egy szükebb körű választmány vá
lasztatott, mely legközelebb a következő 
kiáltványt fogja intézni a főváros polgá
raihoz: Polgárok! Bosznia és Herczegovina 
rideg sziklái magyar vértől piroslanak. A 
kiontott vér tettre szólít bennünket. Köve
teli tőlünk, hogy emeljük föl tiltakozó sza
vunkat s egy szivvel-lélekkcl nyilatkoztas
sak ki, hogy a bábom nem a mi hábo
rúnk; — hogy Bosznia és Herczegovina 
elfoglalását e magyar nemzet nem óhaj
totta soha és nem fogja megbocsátani soha, 
hogy a kiontott vér s az elvesztegetett 
nemzeti vagyon bűnös pazarlás; — hogy e 
vérért és vagyonért azokat terheli, isten 
és világ előtt a felelősség, kikben erősebb 
volt a kalandszomj mint a kötclcsségérzct, 
kik inkább tisztelték az önkény szeszélyét, 
mint a nemzet világos akaratát; kik gyá 
vák voltak, mikor értünk kellett cselekedni 
és vakmerők, mikor ellenünk kell vállal
kozni. Polgárok! A veszély, mely fenye
get, nagyobb mint volt Mohács előtt s a 
mekkorává lett Mohács után. A török nem
zet elbukásával a szláv uéptenger áradata 
ezentúl csak mi reánk tör. És a mikor a
cziinü hangulatos költeményének ügyes 
elszavalásával.

Utána T e i n z m a u u é  úrbölgy lépett 
a zongorához, hogy ezúttal egyedül, ma
gánosán játszszék. Liszt nagy mazurkáját 
(E dur) hallók tőle ama merész, tündöklő 
és árnyalattal telt előadással, mely rende
sen csak igazi művészeknek sajátja. Fal
rengető taps követte játékát s ő megint 
elkezdett játszani 8 ráadásul Scbumanntól 
és Chopintől adott elő kisebb darabokat, 
ismét úgy, hogy műélvezetünk legmagasabb 
fokra hágott.

Következett egy nagyon érdekes ének- 
mű, mely két részre volt szabva, magában 
foglalván Brahms: S z e r e l m i  h ű s é g é t  
és Verdi II  s p a z z a c a m i n o  kevésbbé 
ismert tréfás dalát. Előadta B a u d y s z  k. 
a., kinek széles terjedelmű mezzo-sopránja 
és szabatos előadása annyira megtetszett, 
hogy a közönség zajos tapsokkal jutal
mazta meg azt, mit viszont azzal hálált 
meg ő, hogy az „I ch  g r o l l e  n i c b t "  kez
detű dalt énekelte ráadásul.

Maid Diebl  alezredes, a fcndicsért 
prolog költői lelkű szerzője, és Turek had
nagy léptek elő Schubert „S15i n d c h e n“-ét 
adandók elő cziterán és hegedűn. Tnrek 
hadnagy már a Mendelssohn-féle hármas
ban kitett magáért; most ismét bebizonyitá, 
hogy ritka finomsággal, melegséggel és 
megtisztelt ízléssel bánik kényes hangsze
rével. A kettős annálfogva kiváló hatással 
volt a közönségre és tetszést aratott.

Következett ekkor a hangverseny leg
érdekesebb része, a kettős Gounod „Ro
m eo és J ú l i á j á b ó l , "  előadva F a r  k a s  
kapitány úr és Jeszenszky k. a. által. Az 
erkélyjelenet és az ntolsó nagy búcsú ket-

büuös politika egy részről magyar fegy
verrel segíti kiirtani a törököt: ugyanak
kor ellenünk zúdítja a szláv népek gyűlö
letét. Vérünket és vagyonúnkat vesztegeti 
el idegen népekért s idegen népek gyűlö
letét szerzi meg neki nk. Polgárok! Ébred
jetek fel, hogy a nemzet nevében e nyo
morult politika ellen fölemelhessük tilta
kozó szavunkat. Jelenjetek meg a főváros
ban 187-S. szept. 20-én vasárnap d. n 3 
órakor (később meghatározandó helyen 
tartandó népgyülésre.

— L a p t á r s u n k ,  a  d e ű k p n r t i -  
ból „szabadelvűivé lett, de azért seniper 
pec8ovics „Somogy11 sehogy sem inda .  
merre fordítsa a vitorlát, szeretné nagyon, 
ha a kecske is jóllaknék, de a kápai/.ta 
is megmaradjon. Pártja Somogybán nin
csen , ha csak a tisztviselők egy részét 
annak nem számítjuk, mivel pedig az 
„egyesült ellenzéket** bántani nem m :ri. 
de a függetlenségi pártból alig lesz sok 
előfizetője, hogy egy kissé kifújhassa mér
gét a 8omogymegyei választásoknak a 
kormánypártra nézve siralmas eredmény ■ 
felett, ez évi 38 ik számában azon állítását 
meri koczkáztatni, hogy nem kel! nng- 
ijjedni a szélsőbal szaporodásától, mert (a 
többi badar állítást mellőzve) „még annyi 
államférfiúi erő felett sem rendelkezik, 
hogy egy kormányt alkothasson ! * — íme 
a vak is mert beszélni a színekről. — Bi
zony kedves kollega, hogy ön ilyesről Ítél
hessen, szükséges volna a kellő tehetség
gel bírni. Egyébiránt nyugodjék meg tel
jesen a szélső bal csakugyan nem félelmes 
párt, hanem növekvése az országháziam 
nagyon is kívánatos és a mi államférfid: 
erejét illeti, bizony szégyene!nők, ha azt 
aSimplicius kormány nulláival egybehason- 
litanunk kellene, minden esetre a nagyobb 
tehetségek mellett is hasonlithatlanul több 
tisztakezilséget Ígér, mint az összes deák
párti kormányok jobbjai. — Azután a 39 ik 
számban festi nyomorúságos helyzetünket, 
melynél fogva meglevő termésünket sem 
értékesíthetjük, hogy nálunk a túlcsigázott 
adó, drága napszám, sat. miatt olcsón ter
melni nem lehet és azzal végzi: kormá
nyaink addig építették a vasutakat, hogy 
tökéletesen elzártak bennünket a világpt- 
czoktól, a milliók elvesztek, de az Utcret, 
mely a világ szivéhez vezet, nem adták 
meg számunkra.** És mi a következtelés 
ezen kétségkívül a helyzetet híven festő 
czikkből ? Miután kedves laptársunk elbal- 
gatta, mi utánna pótoljak. — Bizony a 
helyes következtetés az, hogy az ily kor
mányokat meg kell buktatui, nem pedig 
támogatni tüskön bokron át, mint a „So- 
mogy“ teszi és tette.

— A i  n j  b i ín te tö - tö r v é n y  é le t 
beléptetéséhez szükséges törvények — a 
rendőri s az élctbcléptetési törvény — meg
alkotása tárgyában az országgyűlés meg
alakulása után be fogja nyújtani előterjesz
téseit az igazságügymiuis'.ter. A rendőri 
tvjavaslat csaknem egészen azon szerkezet
ben fog benyujtatni, a mint a múlt ország- 
gyűlés végén az igazságügyi bizottság tár
gyalásaiból — Pauler, akkori bizottsági 
előadó jelentésének folytán -  kikerült. Áz 
élctbcléptetési tvjavaslat azonban t<»:»’> te
kintetben különbözni fog a múlt ors/.ág- 
gyülés végén benyújtott javaslattól. — L) i-
tősét adták ők elő, T e i n z m a u u é  úrbölgy 
zougorakisérete mellett. J e s z e n s z k y  kis
asszonyt már igen előnyös oldalról ismeri 
közönségünk; a mi pedig Farkas kapitány 
urat illeti, ő benne kiváló hőstcuoit tanul
tunk ismerni, és csak azt sajnáltuk, hogy 
nem zenekar kísérte előadásukat. Mert 
bármily remek volt legyen a zongorakisé- 
ret a Gounod zenekarának kifejező hul
láin zatait és gazdag szin'/.etét megközelí
teni nem bírta; s nem egy, de húsz zon
gora sem fogja azt a hatást elérni, melyre 
egy csak valamire való zenekai' is alkal
mas. Oly üde, érczes és kifejező hang, mint 
a kapitány úré, bizonyára csak uyert volua 
zenekar mellett s az egész kettős is össze
függőbb, kcrckdcdcbh lett volua. így is 
kedves emléket szereztünk mindnyájan ez 
előadásból s azt az óbajt vittük haza, vajha 
Farkas kapitány úr hasonló jótékony és 
nemes ezélú hangversenyek alkalmával, 
mentői gyakrabban ballatuá magát.

Végül Rodakowski Ernő és Tciuzmann 
Antal urak egy tréfás árnyjátékot adtak 
elő, mely a foghúzást ábrázolta néhány 
mulattató képben.

így folyt le a hangverseny, melynek 
tényezői és közreműködői nem egy árva 
és szegény özvegy ajkára fognak mos >lyt 
varázsolni és enybitendik a könnyeket Bi
zonyára köszönetét érdemelnek. És legyen 
e köszönet olyan, mely a legszebb jutal
mat abban biztosítsa számukra, hogy ők 
maguk is mindig kedvesen emlékezzenek 
ez estére, melyen embertársaikkal jót tettek.

Setíyey Gábor.
■ i  •  ■
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Hóra az említett tvjavaslatok haladéknél- 
kllli előterjesztésének, az uj büntetőtörvény 
még sem lesz a jövő év elejével, hanem 
legfeljebb az évnek valamely későbbi sza
kában életbe léptethető.

— A honvédelm i m intatér a 
következő körrendeletét intézte valamennyi 
tői vény hatóságok hoz : „A magyar sorezre- 
ilek egy részének a folyó évben bekövet
kezett mozgósítása, valamint több magyar 
hailesapat békelétszámának magasabbra 
emelése következtében, a buzamosb időre 
szabadságolt és tartalékos katonák tettle
ges szolgálat teljesítése végett, a hadkiegé
szítési kerületek nagyobb részéből töme
gesen hivatván be: az évenként tartatni 
szokott katonai ellenőrzési szemléken meg
jelenni kötelezett egyének száma észreve
hetőkig megkevesbült. Ennélfogva a ma
gyar korona országaiban honilletékes, ál
landóan szabadságolt és tartalékos kato
náknak 1878. évi ellenőrzési szemléje, a 
közös állapodás szerint, nem tog megtar
tatni. Miről a törvényhatóság közönségét, 
tudomás és azonnal leendő közhirrététel 
végett, oly hozzáadással értesítem, hogy a 
közös hadügyérnek folyó évi szeptember 
8-ról 5920. szám alatt hozzám intézett át
irata szerint, ez érdemben valamenuyi ka
tonai és hadfőparancsnokság már értesit- 
tetett.“

— A b écs i m in is z te rv á ls á g  a k 
ként lenne befejezve, hogy Pretis báró át
veszi a belügyi tárczát, Dr. Unger kilép 
a kabinetből. Mansfeld gr. helyét a föld
művelési minisztériumban I)r. Ziemial- 
kovszky foglalja el Pretis helyett pénz
ügyminiszter lesz Fierlinger Gyula báró, 
eddigi pénzügyminiszteri osztálytanácsos.

H á b o r ú
A „Pol. Corr.'-nek üelgrádból mai 

napon távirják: Prizrendből 12,000 mo
hamedán indnlt a felkelők segítségére. 
Jocában a felkelők elsánczolt tábort ké
szítettek. — Ugyanezen Correspondenz 
Belgrádból jelenti: Jovanovics ezredes és 
Miskovics alezredes a határszabályzó bi
zottságba tagokul neveztettek, kik Aubo- 
ret franczia delegáltat választották elnö
kül.

Üihacsbana kincstári épületeket, különö
sen a nagy kaszárnya és az erődítések na
gyon elhanyagolt állapotban vaunak. Csak 
az ujjonan épült fóldsánezok feleltek meg a 
kívánatnak. A kormány épületek a bom
bázás által csak keveset szenvedtek. — 
A várban szállást találtak 2000 gyalog 
és két lovas század számára. — Volt a 
várban 16 ostrom-ágyú és nehány régi 
osztrák ágyú. Azonkívül sok munitiót és 
eleséget találtak, — Zegar, katholikus 
falu egészen el van puszlitva. A falu la
kói a harezban nem vettek részt, sőt a 
mi katonáink közül többeket megmentet
tek, a többi között Zombori ezred-orvost. 
Az első támadás sikertelenségének főoka 
a támadók kevés számában rejlett. A má
sodik támadást már sokkal nagyobb erő
vel intézték. Veszteségeink azonban ez 
alkalommal is tetemesek voltak. Az Aj- 
roldi ezred lépett első a várba; az ő 
zászlója leng a váron.

A Bihacsban székelő politikai egye
sület fel lett oszlatva. Bebizonyult, hogy 
Bosznia és Herczegowina mohamedánjai 
mind egy politikai szövetséghez tartoznak.

Az első ostromnál és Zegar falunál 
elesett tisztek és katonák teljes négy na
pig szabad ég alatt feküdtek kifosztva és 
megcsonkiatva. — Csak ekkor temetettek 
el a törökök parancsára katholjkusok ál
tal. —Tegnapelőtt este óta egy lövés sem 
esett; a keletre fekvő hegyeken azonban 
százával állanak a felkelők fehér subájuk, 
bán és villogó fegyverrel. Zömük a Ger- 
mece-hegyen áll.

A 18. hadosztály parancsnokától Jo
vanovics bárótól tegnap hírek jöttek, me
lyek szerint Herezegovina paciücatója be- 
végzettnek tekinthető. Jovanovics altábor
nagy szept. 11-én hadosztálya nagyobb 
részével Mustárból elindult és Keleti-Her- 
czegowina főbb helyei ellen vonult, hogy 
a tartomány ezen részében keresztül vigye 
a paciíieatiót. Domanoviczon, Stolacon, 
kabaron, Jatnizán és Béla Kudinán át a 
csapatok fáradságos menet után részint 
járatlan utakon, igen kimerítő talajon át 
sok szorosokban keresztül 16-ikán Bilekbe 
értek, ezen helyet mint keresztuti pontot 
megszállották a fontos s erősített őrhá
zakkal körülvett állásokkal együtt, a nél
kül, hogy ellenállásra találtak volna. Jo
vanovics altbnagy innét csapatainak leg
nagyobb részével indult, még egy had
oszlop Gackoba (Metokiába) küldetett, 
honnét már elébb érkezett egy alávetési 
hódoló felirat. — 18-án a csapatok Tre- 
binyébe értek és az itt talált Nagy vezér
őrnagyféle dandárral közvetlen összekötte
tésbe jöttek. Jovanovics altábornagy ezen 
dandárral együttesen szándékozik Korje- 
nicze és Klbuk ellen indulni, hogy a még 
itt álló felkelők ellentállását megtörje, 
mely feladatot a menet alatt bebizonyult 
loyalis és becsületes magatartás következ
tében, melyet a montenegrinok tanúsítot
tak, könnyen fog megoldhatni. Ezen vál
lalatnál, melyet Jovanovics altábornagy 
annyi szemességgel folytat, és minél őt 
csapataink elismerésreméltó kitartása, vi
tézsége és fegyetmezettsége támogatta, se- 
sol sem fejlődött ki jelentékeny ellentál- 
lás. Minden helyben hatóságok kinevezése 
és politikai igazgatás szervezése által bé 
kés állapotok visszatérése meg van kezdve. 
Mindezek után Herczegowina pacitíkáti 
ója bevégzettnek tekinthető és a császári 
csapatok ezentúli feladata abból fog ál
lam, hogy a lakosságot csavargó bandák 
ellen biztosítsa, fellobbanó felkelési me
rényleteket megsemmisítsen, az újonnan

beállított és szervezett hatóságok tekinté
lyét támogassa, és a Montenegróban és 
területén időző menekülők visszahúzását 
keresztül vigye. Stubenrauch altábornagy 
Banyalukáböl keltezett távirati jelentése 
szerint a lefegyverzés Prjedor kaémakán- 
ságban felkelés nélkül végbement.

Az occupatió színhelyéről a követ
kezőket jelentik: Az első csapatosztály, 
mely t. hó 19-kén azon parancscsal ii'di- 
tatott .Szerajevóból Mokró felé, hogy a 
Senkovlcs Bandin Ogiak vonalban gyüle
kezni kezdő főikelőket szétverje, folyó 
hó 20-ikán a délutáni órákban Pod- 
Romanja felé nyomult, s oda alkanyatkor 
érkezett meg. Ejfél után 4 órakor V.esei 
altábornagy osztályparancsnok rendeletére 
gyönge holdfénynél három hadoszlopbau 
folytattatok az előnyomulás.

A felkelők erős, részben elsánczolt 
állásokban voltak, s 6 ágyujok is volt. 
Reggel 7 órakor kezdődött a csata, s 
délután 1 órakor végződött be igen szép 
eredménynyel. König ezredes hadoszlopa 
elfoglalta a domiuáló magaslaton levő 
elsáuczolt főtábort, Pittel a 38. gy. ezred 
parancsnoka pedig a balszárnysánezot. 
Rakazovics ezredes 8 óra 30 perczkor 
érkezett meg a senkoviczi magaslatokra, 
s ezáltal erre felé is elzárván az ellenség
nek visszavonulási útját, a mindenfelé 
menekülő fólkelőket nagyobbára ágyúval 
kezdé lövetni.

Két vontcsövű ágyú, zászló, sok puska 
és ágyú töltény, sátrak és élelmiszerek 
estek zsákmányul kezünkbe. A felkelők 
száma, kik között rendes katonaság vé
delmezte a főerőditvényt, 6 — 7000 emberre 
becsültetett. Az osztályparancsnok kiemeli 
a hadoszlop paraucsno inak -kiUtuü veze
tését és határozottságát s a küzdelemben 
részt vett összes csapatoknak feláldozó 
bátorságát és kitartását.

Vtisztességeinket több mint 400 halott
ra és sebesültre becsülik, a felkelőkét 
pedig sokkal többre. 4 tiszt meghalt, 8 
megsebesült, s ez utóbbiak közön van 
Grirn őrnagy is a 41. gyalogezredtől.

Dávid ezr., ki a 29. gyalogezred 
három zászlóaljával és egy hegyi-üteggel 
f. hó 19 én vonult ki Serajevoból Olovó 
felé, e helységet fárasztó menet után folyó 
hó 21 én délután 1 órakor érte el, s 
útközben Brogse és Kuzloca-Han-nál elha
gyott sánezokat, és védmüveket, vala
mint nagy kiterjedésű kunyhó-tábort talált. 
— Olvót egészen elhagyatva találták, a 
nők és a gyermekek az erdőbe menekül
tek, a felkelők pedig Han-Karaula és 
Kladauj felé vonultak vissza.

Szapáry gr. altábornagy III. hadtes
te f. hó 21 én érkezett meg Han-Pirko- 
váczba, s a balszárnyon levő 49. gyalog
ezred pedig Sibiczbe, s az előőrsök az 
Usma-Linbacz-Modricz vonalban állottak.

1 — Ma a Ljubácznál levő élcsapatoktól 
jelentések érkeztek, hogy az ottani magas- 
tokat az ellen kiürítette. 9 órakor Tuzlá- 
ból egy küldöttség jött a főhadi-szállásá- 
ra, s kijelentette, hogy a város megadja 
magát. — Tnzlát rögtön megszállották 
és a lefegyverzést haladéktalanul megkez
dették.

A 4. hadtestnél Früchlich altábornagy, 
a 13- hadosztály parancsnoka, f. hó 21-én 
parancsot kapott a 25. dandárral, a 32. 
tartalékezreddel és 2 üteggel f, hó 21-én 
elérni Dokaujt. Az előnyomulás több osz
lopban történt, s pedig a szárnyakon 
levők reggel 5 órakor, a főhadoszlop 
pedig 9 óra felé kezdte meg azt.

9 órakor az összes hadoszlopok 
majdnem egyidejűleg akadtak rá az ellen
ségre, Majevicza-Planina gerinczen hosszú 
vadászárkokat készített. A középső had
oszlop rögtön megkezdte ütegével a tüze
lést, a gyalogság támadó vonalba fejlő
dött, az ellenség roppant heves tüzelése kö
zött megmászta a magaslatot, kivetette a 
fölkelöket sánczaikból és pihenés nélkül 
üldözni kezdte őket, miben az ágyúk tü
zelése is segitette a csapatokat.

Harczolva érték el a menet czélját 
Dokajt 5 órakor este s ott táborba száll
tak. Az eddig ösmeretes veszteség 3 ha
lottra és 20 sebesültre megy. A hadtest pa
rancsnokság a hadosztály parancsnokok 
óvatos vezényletét, a csapatok által végzett 
rendkívüli menetet, valamint azok bátor 
viseletét s a tűzben tanúsított fegyelmezett
ségét emeli ki.

Budich vezérőrnagy a 26. gy. dan
dár parancsnoka f. hó 20-án a Tuzla felé 
való előnyomulás fedezésére 3 zászlóaljjal 
Doluj-Dragoljevacz ellen küldetett. Égy 
bjelinai küldöttség fölhívása folytán Bu
dich vezérőrnagy e helység felé folytatta 
előnyomulását, és úgy d. u. 2 óra 30 
perczkor ért oda. A helységben a tábornok 
előtt a rendes tüzérségből 1 tiszt és 5 köz
ember s a lovas csendőrségből 1 tiszt és 11 
csendőr jelentkezett, 2 hátultöltő és egy 
elöltöltő ágya, 4 fölszerelt lőszerkocsi és 
több métermázsa lőpor találtatott. Bjelina 
lefegyverzését megkezdték, s a helyőrséget 
ma megszaporitották.

Az első csapathadosztálynak Senkovics 
és Bandin-Odjak melletti dicsőségteljes csa
tározásairól utólagosan még a következő
ket sürgönyzik Szerajevóból: Az első csa
pat hadosztály Rogatica-féle nyomulása 
szept. 22-én kezdődött meg és a helyiség 
még ugyanezen napon lett megszállva. A 
lakósság eléje jött a csapatoknak, és azt 
beszélte, hogy a fölkelők valóságos páni 
félelemtől megszállva, a  Senkovicz melletti 
csata után Rogaticzán keresztül részben 
Visegrád, részben Gorazda felé futottak. 
Hogy a fölkelők a senáovicz-bandin-odjaki 
csatában f. hó 21-én mily nagy vesztesé
geket szenvedtek, hogy egyedül Pittel ez
redes és Rakossovics hadoszlopai előtt 
több mint 300 halottat találtak, s igy a 
fólkelők halottakban, odaszámitva König

ezredes hadoszlopa előtt talált halottakat, 
felülmúlja a 400-at. — Brődbúl f. hó 22 
iki kelettel érkezett távirati értesítés sze
rint a II. és III. hadtestek bevonultik 
Dolni-Tuzlába és az ottani czitadellába a 
monarchia zászlója kitüzetett. A lakósság 
ez alkalomból loyalitásáuak inőgliódo* 
lásának kifejezést adott.

Hir szerint az osztrák magyar csapa
tok egész Zvornikig nyomultak volna elő 
és azt minden ellentállás nélkül megszál
lottak.

A hivatalos távirat ez ügyre vo
natkozólag jelenti, hogy Zwornikból egy 
küldöttség azon kérelemmel járult Szapáry- 
hoz, hogy szálluá meg Zwornikot bizto
sítván öt, miszerént a lakósság teljes nyu
galommal várja az osztrák magyar es i 
patok bevonulását, — Legújabb hirek 
szerint az occupatio, ba az idő kedvez 8 
—10 nap alatt be lesz fejezve és a tar- 
talélosok hazabocsájtatnak.

K t L F O L D .
Oroszország, ha a hirek nem csalnak, 

újra csalogatja Ausztriát, Andrássytól pe
dig igen kitelik, ..hogy lépre megy. A 
„Daily Telegraph” Suwaloff missiójáról 
Bécsben azt állítja, hegy ez azért történt, 
hogy Ausztriát parallel actióra szólítsa fel, 
vagyis úgy bánjék vele, mint a majom a 
macskával, mikor a parázsból kikapar
tatta a gesztenyét.

Ezen hirrel ellentétben áll egy másik, 
mely szerint Orosz-Lengyelország főkor
mányzójává vagy Trepoff vagy Totleben 
novezetetnék; azt teszik hozzá, ha Trepoff 
neveztetnék ki, akkor az azt jelentené, 
hogy ott a rendőri intézkedéseket akarják 
életbe léptetni, miket a muszka kormány 
Pétervárott, Odessában és Kiewben már 
alkalmazott, ba ellenben Totleben lenne 
a főkormányzó, ennek nem lenne más je
lentése mint háború, még pedig Ausztria 
ellen. Ha igaz továbbá az, hogy Gorcsa- 
koff leköszönt és a czezarevics befolyása 
uralkodik, akkor az még valószínűbb lesz.

Az „Italia irredenta* most mindeu 
figyelmét és igyekezetét arra fordítja, 
hogy a czéllővészi egyletek Olaszország
ban szaporodjanak és ezek mennél több 
tagot nyerjenek. Ezen egyleteket még a 
hatóságok is pártolják kivált azóta, mióta 
tadva lett, hogy Anconából igen sok ön- 
kénytes indul Boszniába, hogy ott az osz
trák ellen harczoljon, ezt igyekeznek meg
akadályoztatni.

Az „Odessky Viessnik* nagyon meg- 
botránkozik azon, hogy a katholikus 
bosnyákok és horvátok feledik, hogy ők 
szlávok. Azt hiszi, hogy Audrássy már 
régen készít elő egy háborút Szerb’a és 
Montenegró ellen, de ha — igy folytatja 
— Ausztriának 200,000 ember kell. hogy 
Boszniát meghódítsa, akkor, ha még 
Szerbia és Montenegró ellen is háborút 
akar kezdeni, mág egyszer akkora seregre 
lenne szüksége. —- Ezen háborút vagy 
Ausztria fogja előidézni vagy Törökor
szág türelmét vesztvén, a két fejedelem
séggel fog szövetkezni Ausztria ellen és 
ki kergeti az osztrákokat Boszniából és 
Ilerczegovinából, mert Ausztriának nincs 
oly nagy hadereje, hogy mind ezen el
lenségekkel szembe szálljon, akkor Török
ország ezen tartományok megszállását 
Szerbiára és Montenegróra fogja bízni 
sokkal előnyösebb feltételek jmellett, mint 
a minőkkel Törökországot Ausztria kí
nálta meg.

A meggyilkolt olasz konzul Perrod 
ügyében tett nyomozásokból ki süt, hogy 
aug. 2-án, két egyén, kikre Perrod és 
kísérője Lechner fakereskedő személyes 
leírása illik, Maglajn.il át szállott a Bosz- 
nán és Zepcsén át Vrandukba utazott, 
Omer bég malmánál 5 török által meg- 
támadtattak, mig egyike lelövetett, a má
sika úgy menekült, hogy a Bosznán átú
szott. A megmenekült Korane-Cselóban 
talált menhelyet, honnét más napon Zep- 
cebe indnlt, az utón ismét 5 töröktől, va
lószínűleg ugyanazoktól, támadtatott és 
kötöztett meg, utoljára pedig le is fejez
ték. A Bosznába dobott hullák, daczára 
a legszorgosabb keresésnek |a magas víz
állás miatt mindeddig meg nem találtattak, 
ép úgy igen keveset lehetett kinyomozni 
a meggyilkolt podgyászáról. Három gyil
kosra rá van sütve a tett elkövetése, mig 
más két török, kiket erős gyanú terhel, 
le van tartóztatva, több török bűnrészes a 
felkelők közt van, továbbá még Brcská- 
bán egy török kocsis fogatott el, kit azon 
gyanú terhel, hogy a gyilkosoknak! a 
meggyilkoltnál levő pénzösszeget elárulta. 
További nyomozások még mindig folynak.

A f. hó 23-án megkísérelt merénylet Abdul 
Ilamid szultán ellen az egész várost moz
gásba hozta. Volt lótás-futás és zavar ele
gendő ; de a katonaság mondhatni villám
sebességgel állította helyre a rendet.

Szemtanuk a vakmerő meresztő tettét 
következőkép adják elő:

Abdái Hamid fényes díszkocsiban a 
Topsane nevezetű régi serail elé hajtatott, 
hogy az ottani mecsetben az ott elhelye
zett próféta köpönye előtt porba borulhas
son. Alig hogy a kocsi a palota előtt meg- 
állt, egy softe csodálatos erővel és gyor
sasággal keresztülhatva a nagy néptöme
gen és az oda parancsolt katonasoron, a 
hintó hágcsójára ugrott és pisztolyt húzott 
ki zsebéből. A szultán adjutánsa ugyané 
szempillanatban a merénylőt nyakon fogta 
és kirántotta kezéből a pisztolyt. A rend- 
őreég erre a jól fegyverzett softát a seras- 
kierek tömlöczébe vezette és a szultán a 
régi serailba sietve, onnan csak késő éjjel 
tért vissza. Ugyanaz nap számtalan softa 
lett elfogva. A tettes egy összeesküvéshez 
tartozott, melyről a rendőrségnek már elébb 
tudomása volt.

Azóta a rendőrség kettőztetett figye
lemmel és elővigyázattal jár el.

Berlinből érkezett hirek szerint külügyi 
kormáuyunk Belgrádbau kérdést intézett 
az iránt, váljon megakarja e a szerb kor
mány engedni, hogy osztrák lőszer- es eie- 
lemszállitmáuyok, valamint az ostromtiaiu
részei a főváros érintése nélkül, szerb terü
leten átvonulhasson a uovi-bazán szand
zsák határaira, úgy szintén Zvornik vidé
kére megfelelő, de nem nagy katonai fe
dezet mellett elvitethessenek. Az osztrák 
ajáulat, — igy szól a tudósítás, ama man
dátummal indokoltatik, melyet a monarchia 
Európából nyert, elvállalt ós végre akar 
hajtani. Mivel hogy Szerbia elismerte a 
congre sus határozatait nem tagadhatja 
uieg beleegyezését ama határo átok végre
hajtásába, sőt közvetve elősegíti azokat 
(tehát mégis csak szerb segítség) amaz 
ajánlat elfogadása által.

Szerbiának e kérdésre adandó vála
szától fog tüggni s monarchia további ma
gatartása Szerbia irányában, niiért is a 
szerb területen átvonul hatás kérdése az 
ultimátum egy bizonyos alakjában lett elő
terjesztve. Ha Szerbia tagadó választ ad , 
— úgy ott az orosz befolyás még mindég
működik.

A prágai „Bohemiáuak jelentik, hogy 
délről érkezett utasok azt a hirt beszélik, 
miszerint a görczi térparancsnok e„y ka
rabélyokkal fegyverzett 500 önkénytes csa
patnak az osztrák határ felé nyomulásáról 
értesült. Az udinei olasz praefect azonban 
intézkedést tett a betörés meggátlására.

A pipa egy iratot intézett Nina állam 
titkárhoz, mely a szent szék magatartásá
nak programmját foglalja magában s a 
többi között elmondja, bogy a társadalom
ban dúló zavarok orvoslása végett oly 
czélból fordult a nemzetek tőihez, és kö
zöttük azokhoz is, kik az egyházzal nem 
a pápai vallás kötelékével vauuak ösz- 
8zefiizve, hogy őket arra, mikép támoga
tásukat az egyháztól meg ne vonják fel
hívja. Ezért fordult a nagy német nemzet 
császárjához is, és a pápának ezen egye
dül a németországi vallás békét előmoz
dító lépése a német császárnál szves fo
gadtatásra talált és örvendetes eredményre 
vezetett s az egyház szerencsésnek fogja 
magát érezhetői, ha Németországban a bé
két helyre fogja állítani. Felhívja a figyel
met keletre, hol az egyházra nagyfontos- 
ságu eseméuyek fordulhatnak elő Kiemeli 
továbbá hogy a pápa most nem akar be
szélni a pápai szék jogairól, hanem lel- 
sorolja elődei panaszait a vallási társula
tok feloszlatása, a clericusok hadkötelezett
sége és a vallástalan oktatás miatt. To
vábbi sérelemnek tartja a kormány meg
erősítését a püspöki kinevezéseknél.

A „Reutcr-ltgynökség jelenti 24 ikéről 
Simlából: Parancs érkezett csapatok össz
pontosítására az afganisthani határon, hogy 
gyorsan lehessen akczióba lépni, ha az 
szükségesnek látszanék. A chamberlaiuis- 
szövetség föloszlattatott és az alkirály ál
tal az emirhez küldött követet visszahív
ták. Róbert tábornok a Curam-völgybe 
megy 6000 ember el, Multanba 8000 ember 
küldetik. Raval és Rideben Guetába ka
tonai intézkedések tétettek.

A házalás kinövései.
A kassai kereskedelmi- és iparkam

ra a házaló kereskedés kinövéseinek meg
szüntetése czéljából az alábbi jegyzéket 
intézte az ország törvényhatóságaihoz:

„Tekintetes megyei közönség!
Folyó évi augusztus 1-én 1871 szám 

alatt, a házaló kereskedés káros hatásá
nak korlátozása czéljából, a másolat
ban csatolt felterjesztést intéztük a föld- 
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ki
rályi minisztériumhoz.

A kir. minisztérium nem teljesítette 
ugyan a kamara kérelmét oly értelemben 
hogy az egész országra érvényes kötele
ző szabályként kihirdette volna a kamara 
javaslatát, kijelentette folyó évi augusz
tus 9-én 18,245. sz. alatt kelt intézvényé- 
ben, hogy nincsen az ellen észrevétele, hogy 
egyes törvényhatóságok, vagy egész terüle
tekre, vagy annak egyes helyeire nézve a há
zalás gyakorlására vonatkozó, a helyi viszo
nyoknak és a vevő közönség igényének meg
felelő szabályzatokat hozhassanak és eze
ket jóváhagyás végett a minisztériumhoz 
felterjesszék; megjegyezvén egyúttal, hogy 
a házalási nyiltparancs 17. §-ában bizo
nyos vidékek lakóinak biztosított jogok 
azonban a hozandó külön szabályzatok 
által rövidséget nem szenvedhetnek.

A kir. minisztérium ezen kijelenté
sével módot és eszközt nynjtott minden 
törvényhatóságnak, hogy a területén lé
tező állandó adófizető kereskedőket a 
házaló kereskedés káros versenyével szem
ben megvédhesse és a közönséget azon 
károktól megóvhassa, melyek reá abból 
hárulnak, hogy a selejtes, silány árukat 
terjesztő — különösen — osztrák háza
lók Uzelmeit minden korlátozó szabály
tól menten folytathatják, 
ü  Van szerencsénk tehát a tekintetes 
megyei közönséget, tekintettel a fenthi- 
vatkozott miniszteri rendeletre, a megyei 
törvényhatóság védelmére bizott kereske
delmi érdekek- nevében felkérni, misze
rint a kamara által a ./• alatt másolatban 
idezárt felterjesztésben hozott, megszorító 
intézkedések figyelembevétele mellett, egy 
a házaló kereskedést korlátozó és kellő 
határok közzé szorító szabály reudeletet 
alkotni és a kormánynak helybenhagyás 
végett felterjeszteni sziveskedjék-

Az átiratban említett felterjesztés 
így hangzik:

Nagyméltóságú kir. minisztérium!

A házalási ny.ltparancs egyátaláb»n 
nem intézkedik az iránt: mennyi ideje 
szabad a házalóknak a házalási eng* 
dély iparhatósági Iáttamozása után e»y 
helyen tartózkodnia.

Nem létezvén törvényes szabály, mely a 
házaló működési idejét egy-egy községben 
meghatározná, tisztán csak az iparható- 
tóság belátására bizatik ezen időtartam 
megszabása.

Kerületünkben általános a pinasz az 
iránt, hogy az eljáró iparhatóságok gyak- 
14, sőt több napuyi időtartamra engedik 
meg a házalóknak üzletük folytatását az 
ilető városban, mezővárosban vagy község
ben, sőt ha — egy és ugyanazon házaló 
rövid idő múlva a városba, mezővárosba 
és községbe visszaté-, — njból engedik 
neki üzletének gyakorlását hosszabb idő
tartamon át.

Szükségtelen a nagyin, kir. miniszté
rium előtt bővebben azon káros befolyás, 
ról értekezni, melyet a mai sajnos üzlet- 
pangás mellett a házaló kereskedésnek 
ily rnódoni rendszeresítése és állandósí
tása az állandó üzletemberre gyakorol.

Hiszen a pátenst magyarázó és pótló 
rendeletek, jelesen az 1855. évi october 
6. 6914. szám alatt kelt kereskedelmi 
rendelet, megengedik a házalónak, hogy 
bármily mennyiségű árukat szekérén bi
zonyos helyre szállíthasson, hogy azokat 
a szükséghez képest házról-házra hordván 
elárusítsa.

Ezen conce88íó mellett és ha az ipar
hatóságok hosszú határidőket engedé
lyeznek, lehetővé tétetik, hogy a külöm 
böző házalók egyes vidékeket és vidéki 
városokat teljesen elözönljék áruikkal 
és a rendes, állandó üzletembert hosszabb 
időre minden keresettől inegfoszszák.

Miután magának az államnak érdeke 
megkívánja azt, hogy az állandó, adóti 
zető üzletemberek a házalási jog túlságos 
kiterjesztése által ne károsittasanak és 
miután a kir. minisztériumnak kétségte
len joga vau e tekintetben üdvös meg
szorításokat elrendelni, ép úgy mint még 
az absolut időben a cs. kir. minisztériu
mok a házalási pátenst rendeleti utca 
módosították : ennélfogva kérjük a nagy- 
méltóságu kir. minisztériumot, miszerint 
az ország iparhatóságait körrendeletileg 
utasítani méltóztassék, miszerint:

1. az egyes házalóknak a házalási 
jog gyakorlatát egy-egy városban és 
mezővárosban semmi sziu alatt hosszabb 
időre ne engedélyezzék, mint a hatósági 
láttamozástól számítandó 2 napon, falusi 
községben pedig 1 napon át és

2. miszerint a házalóknak egy-egy 
városban, mezővárosban és községben 
üzletük gyakorlása végett csak mindeu 
félévben egyszer szabadjon megjelenniük.

A nagyméltóságú kir. minisztérium 
a legnagyobb mérvben lekötelezné az 
üzletembereket, ha ezen indítványunkat 
figyelembe veuui méltóztatuék. (Saját né
zetünk e tárgybau az, hogy a házalási 
jogosítványt a nem magyar honfiaktól 
azonnal kivétel nélkül elvonni, a többire 
pedig a fenuebbiek szerint korlátolva 
még egy ideig eltűrni kellene.)

M ohács, 7 9 7 8 .  szept. 21.
Városunkban f. hó 19-én díszes nasz- 

Unnepély ment végbe. Ugyan is Füllöpszál- 
lási Bankós Sándor, a „Ferdinánd Max“ 
posta gőzhajó közkedveltségű kapitánya 
oltárhoz vezeté Fornét Kornél kir. sótári 
ellenőr New-Yorkban Éjszak-Amerikában 
született bájos leányát Etelkát, ki mind 
azon magasztos szív és észbcli tulajdon
ságokkal hir, melyek a tengeren túli czivi- 
lizationak mivolt nőnemét díszítik. Nászna
gyok voltak báró Mauszharg Sándor nagy- 
birtokos Csongrád megyéből, és Csabay 
Imre kecskeméti főiskolai igazgató tanár. 
A diszrs násznép délntán fél hatkor vonult 
be a reform, templomba, hol az esketési 
szertartást a helybeli lelkész Székely Jó
zsef végezé. A szertartási beszéd költői 
nyelven, gyönyörű hasonlatokban adta ér
tésére az új párnak a reájok néző köteles
ségeket, 8 azoknak bű teljesítése után, ra
jok váró boldogságot, mely a kölcsönös 
szeretetcu alapulva, földi menyországot 
képez.

Ugyan ez alkalommal ünnepié az öröm
apa ezüst lakodalmát, mert 25 éve annak, 
hogy a forradalom után mint honvéd törzs
tiszt Amerikába menekülvén, 3 évi Califor- 
niában való tartózkodása után Európába 
visszajött és Parisban a forradalom előtt 
eljegyzett magyar menyasszonyával össze
kelt, kivel Amerikába visszatérvén addig 
lakott ottan, mig a politikai viszonyok 
jobbra fordulóval szülőföldjére visszatér
hetett.

Megemlítjük még hogy az örömüune- 
pély alkalmával a díszesen toritett asztal 
fénypontját egy mohlepte reuerabilis kiné
zésű, 1848-iki tokaji asszúbort tartalmazó 
nagy cylinder üveg képezte, a miből a 
díszes társaság, és különösen a jelen volt 
öt 1848-iki régi honvédtiszt az ünne
pély és a jelzett dicsőséges korszak em
lékére lelkes felköazöntések között poharat 
ürített.

^íldás és boldogságot az érdekes két 
párnak.

____ E .-

Különfélék,
— E lő fize tési fe lh ív á s . Az év

harmadik negyede ide s tova elmúlik, miért 
is kérjük lapunk azon t. előfizetőit, kiknek 
előfizetése ez évnegyeddel lejár, szives* 
k e d j e n e k  a z  e lő f iz e té s t  m ie lő b b  
m e g ú j í t a n i , nehogy egyesek részéve 
a lap szétküldésében akadály álljon elé-



ír i-ntve « bekövetkezendő és zajosnak 
■ érkező o r s z á g g y a ié s t ,  a k ü l p o l i t i -  
Z i t  a h á b o r ú t ,  melyet mindannyian oly
tezült figyelemmel kisérünk — nem ajálhat- 

k eléggé lapunkat a n. é. közönségnek, de 
küíöiwsen azoknak, kiket foglalatosságaik 

' szotartanak attól, hogy napi lapot olvas- 
Vasának — becses figyelmébe. Lapunk úgy 

■ t eddig figyelemmel fog kisérni minden 
m"r almot, hű tolmácsolója lesz a közvéle- 
m '~nynek s a többi között igyekezünk, hogy 
, minden száma — ha csak lehetsé- 
hl e r e d e t i  l e v e le t  h o » o u  a  

rCZt é r r ö l .  Az előfizetés octóber hó 1-töl 
llZ év végéig 1 frt. 2 5  kr. — Ez alka- 

iLnmoX felkérjük egyúttal lapunk azon t.
» k i k  h á t r a l é k b a n  v a u -  

. Ii0,pj a hátraléki összeget mielőbb be
küldeni szíveskedjenek.

__ Halálozás, llaksch Ignácz pécsvá- 
r ,si községi iskolai igazgat* tani'* 184%-es 
Lnvéd lapunk felelős szerkesztőjének fi- 
“•re s7’ept. -24-én élte 54. évében elhunyt 
' e ->0 áu kartársainak és nagyszámú díszes 
közönség részvéte mellett eltemettetett. Öz- 
K e és bárom kiskorú gyermeke siratja 
a reájuk nézve korán elhunytat. Béke

^ ™ XL- l{ymenkir. Balogh Pál széptehet- 
. Hátai ügyvéd, e hó 19-én tartotta ttn- 

uenélves eljegyzést Szabadka egyik kivá
ló szépségével, a széles körben annyira 
l. ..Ívelt Baisai Vojmts Rozsával. — Az 
eljegyzésen jelen voltak: Vojmts Márk 
földbirtokos, Milásstn Jakab kir. jarásbi- 
_• Sátor Jenő kir. ügyész, Jaukovits Kaz- 

ügyvéd, Vojuits Imre földbirtokos, 
Antunovits József orvostudor és Barcsé- 

Vince mint tanuk. _ , .  ,
_ j^sküvö. Csütörtökön délután 5 óra
tartotta esküvőjét Kovács Gyula 4 ed 

,s ,,.^hallgató l.akits Mariska úrholgy- 
Cyd V .  ég áldása szálljon forró szeretet
ni*’ frigyükre.
b' Jótékonyság. Dr. Dulánszky Nán-
i „„-vés püspökünk ő méltósága a se
té i te k 'é s  a mozgósított hadfiak hátraha- 

tt családjai nyomorának enyhítésére 
ui’abban 700 frtot áldozott és pedig a ba  ̂

.-..m^.'vciek részére bOO, a mohácsiak 
ri“;t ,,edig 100 frtot. Ezenkívül ő méltó- 

ugyanezen czélból a pécsvárosiakuak 
J f , .  a tolnamegyeieknek 500 és a honvé 
jelmi minisztériumnak 1000 frtot adott at, 

az egri és uiiskolezimkarosultaknak
p1'!  100 frtot küldött. 0  méltósága e ue- 
t s  tettét a nyomorban síulődők hálaimája

^ " ' j í t é k o n y  czélu tánczestély. A hely- 
l,eli jogakademiai itjuság f. évi október 
bó 5 én a casino nyári termében a sebe- 

k és mozgósított katonák hátrahagyott

égtélvt rendez. A m eghívásokat- költség 
kímélés tekintetéből -  az aeademiai pol
gárok maguk teljesitik. Egyébként a netán 
teledékenységből meg nem hívottak, de 
iné-ris a meghívásra igényt tartok, tiszte
letid kéretnek minden meghívás nélkül is 
jegyeiket megváltani. Jegyek e zártkörű 
esfelvre a rJogász segélyzőegylet írodaja- 
bau 't é. octóber hó 4 és .) napjan reggel 

és d. a. 2 - 6  óráig valamint a 
tánczestély napján este a pénztárnál kapha
tók S/emélyjegy 1 H  csaladjegy 2 frt. l  e- 
lttltuetések köszönettel fogadtatnak.Tekintve 
a nemes czélt méltán ajálhatjuk a kedélyes
nek i-érkező tánczestélyt különösen szép 
hölgyeink figyelmébe és pedig a,inai »  
inkább, mivel a fiatalság elhatározta, hogy 
ez estély alkalmával minden fényűzést 
száműzni kíván s az egész estely csak.s 
jótékony czélból rendeztetik -  A m 
belövendő Úszta jövedelmet illeti, nem lesz 
Után neheztelő, ba az aeademiai polgár
ságot a budapesti egyetemi H ^ r » k  cgy 
igen szép és nemes határozatára figyeb 
meztetjük, s ez az. hogy az így bejövendő
összeget saját megsebesült pályaUmaik es 
azok f  netán általuk segélyezetté, most 
nyomorl.au sinlődő csaladjaik leisegélye 
zésére használják. Kapunk alta ez estély
ről hozandó referádabau különösen az 
egyszerűség által kitűnt hölgyeket lógja 
felemlíteni. Különben hisszük, hogy a ko- 
zönsé-g a legnagyobb és legmelegebb párt
fogásban fogja ez estelyt részesítem.

— Adakozások. Mozgósítás áltál szük
ségbe jutott katonacsaladok segelyzesere 
a pécsi kath. főgymuasiumi it.föság: gyű.|- 
tését 59 frt. és egy ezüst forintot küldött
be szerkesv tőségünkhöz. - Kgy Dt->v ® e.
a vidékről tépést és 2 frtot. — Megla-1 aj- 
nády Teréz urhölgy a háború tartaraa.g 
havockint 30 krt. ajánlt feli « : elsőrészlet 
beküldésével. Tépést küldöttek Kornett 
Maria urhölgy H.-SzőUősről es Pfeffer Anna 
urhölgy Pécsről. A miskolcTi es egri vesz 
kár -sultak részére Gallas Mari urhölgy 
egy egy forintot áldozott. togadjak meleg 
kö’szöuetünket, az adományokat késedelem 
nélkül az illetékes helyekre eljuttatjuk.

— A pécsi jótékony noegylet heti 
gyűjtése a sebesült harezosok és sz 
séget szenvedő esaládaik részére: Jzv egy 
Pintér Teréz urhölgy által ajándékozott 
10 frt. tavábbá begyült 6 kilogramm té
pés, 16 kilogramm vászon, 19 mg, J sen- 
kötő, 38 kendő, 13 alsónadrág. Adomá
nyozták ezeket: Knapp-Szily^ Kiza, * ran- 
tieh Teréz, özvegy Geges Anna, Dallas 
Mari, Megla Teréz, Korneth Mária, Babreg 
Minályné, Schvarcz Katalin, Bubreg n 
talné urhőlgyek, Pecher Ferencz, Ptetter 
Anna és két megnem nevezett kisasszony. 
-  Az egyleti bizottmány ezen adomá
nyokért köszönetét nyilvánítva azokat ren
deltetésük helyére jutatta és a további 
kegyes adományokat ezentúl is elfogadj3-

— Hazatért sebesültek■ Jtt-ott vissza
tér egy-egy sebesült az édes szülőföldre, 
melyet ép egészségben hagyott el. A kór
házból való elbocsájtás után rövid szabad
ságra mennek s többnyire erre keresztül 
utazva az itteni badparanesuokságnál je

lentkeznek. Minapában is találkoztunk egy-
gyel, ki a vállán volt megsebesítve, de 
sebe már begyógyult. Az ilyen sebesülte
ket azután körül veszik a bakák és a harcz- 
térről érkező miként egy „Hári János* 
beszél nekik rémséges dolgokat.

| — A  Boszniából visszaérkezett fuvaro
sok nagy részének kocsija, lova odaveszett. 
A mint bálijuk, ezek most közvetlen az 
illető község, ^közvetve pedig az állam irá
nyában kártérítési keresetet akarnak in 
dftani. Ezt megelőzendő Barauyamegyc 
törvényhatósága felirt a minisztériumhoz, 
hogy felvilágosítást nyerjen, mikép az ily 
károsodott fuvarosok méltányos kárpótlása 
szempontjából felterjesztendő kérvények 
minő mellékletekkel lennének fclruházan- 
dók, hogy így ja károsodás beigazoltatván, 
a kárösszeg az*illetőknek~az állam részérői 
megtéríttessék.

— Az ősz beköszöntött, — a tél innen 
onnan a küszöbön van. Sok szülő szeretne 
már a hadseregnél lévő gyermekének egy 
két darab meleg ruhát küldeni, — azouban 
a posta még a csomagokat nem vállalja 
el. Hogy miért? — arról nincs tudomásunk, 
pedig már ez ideig intézkedhettek volna, 
hogy ez iráuybau, a közönség méltó óba
ját kielégítsék. A fiuk minden levélben 
sürgetik a kívánt rubanemüeket, — pedig 
hát nem a kedves szülő, — hanem a ha
nyag intézkedés az oka, hogy a kívánt 
rubanemüeket kezükhöz juttatni nem lehet. 
Jó lenne tehát, ha minél előbb ez állapo
ton segítve lenne. Talán az c czélre ala
kult bizottság tehetne valamit ?

Egy idő óta kevés, úgy szólván alig 
érkezik magánlevél a harcztérről. Mióta 
katonáink Samicznál átkeltek a Száván 
tudósítás nem érkezik, minek okát talán a 
folytonos előnyomulásban találjuk. Egyéb- 
kéül amint halljuk a magánlevelek ceu- 
surán mennek át és az újságok vissza- 
tartatuak s nem kézbesítettnek. Ez in
tézkedések kútforrását el nem képzel
hetjük.

— Kimutatás a boszniai és herczego- 
viuai felkelők elleni ütközetben megsebe
sült és az alábbi kórházakban elhelyezve 
levő 52. ezredbeli barczosainkról. A béc s i  
1. sz. k ó r h á z b a n :  Schubert József tiszt- 
helyettes; könnyen: Kun Samu őrvezető; 
Henich Leonhard, Verbőczy János, Frázcr 
Mihály közvitézek. A b u d a p e s t i  17. 
sz. h e l y ő r s é g i  k o r h á z b a n :  könnyen 
Sloboda János! Király Márton közvitézek. 
A p e t t a u i  t a r t a l é k  k ó r h á z b a n :  
könnyen: Gotubov Jakab, közvitéz.

_ A fővárosi összes nöegyletek érte-
kezletéből alakított bizottmány elhatározta, 
hogy a sebesült harezosok és ínségre jutott 
családjaik segélyezésére az adományok 
gyűjtését az egész országra fogja kiterjesz
teni. — Ha itt csak azon vidékek érten
dők, a hol mozgósítás nem törtéuvéu és 
segélyzendők nem lévén, szükség nem lé 
vén reájuk, még nem alakultak ily segély
egyletek, akkor nincs kifogásunk ellene, 
de tiltakoznunk kell az oly eljárás ellen, 
mely vidékünkön ily czimen szedett segély- 
összeget, melyre nagyon is szükségünk van, 
a fővárosba, vagy éppeu a k ü l f ö l d r e  
küldözgeti. Városunk és megyénknek meg 
van a tbatóságilag felhatalmazott segélyző 
bizottsága, ezek kezeikbe kell összponto
sítani a kegyes adományokat, hogy a se- 
gélvzés arányosan és igazságosan végre
hajtassuk és hogy a uemeslelkilleg hozott 
áldozatok ne méltatlan pártfogoltok, vagy 
épen nem honfiak markába jussanak. ^— 
Szóltam fiamnak, menyem is érthet belőle.

_Kök számára távirdakezelői tanfo
lyamok fognak f. é. október hó első felé
ben a táv. igazgatóságok székhelyein meg- 
uyittatni és 6—8 hétig tartani. A felvételi 
határidő f. c. október 5 én jár le. Az illető 
igazgatóságoknál felvételért folyamodhat
nak 18—30 éves nők, kik valamely ma
gasabb leány iskolát jó sikerrel vigeztek, 
fed bet len erkölcsitek , ép egészségesek , a 
magyar és német nyelvet tökéletesen bír
ják. Közelebbi felvilágosítás a hivatalos 
lapban egyidejűleg megjelent hirdetésben 
foglaltatik esetleg az illető igazgatóságok
tól kérhető.

— Csodálatos megmenekült. A 
Uoyd" hareztéri tudósitója a következő 
érdekes epizódot Írja: Vallou, a Weber- 
gyalog ezred hadnagya, Banjalukától nyu- 
gotra mint egy két órányi távolságban 
volt szakaszával őrségre kirendelve. Az é| 
folyamában körö3körül hallott egyes lö
véseket. Hajnal-hasadtával vette azonban 
csak észre, mily nagy veszélyben forog- 
Banjaluka felől minden oldalról fölkelok 
tartottak feléje. Egy magasabb álláspont
ról akarta az ellenség haderejét kikém 
lelni; töob emberével előrehatolt, egy er
dőszélén azonban egyszerre csak l'árom- 
fölkelővel állott szemben egyedül. A had 
nagy egy lövéssel rögtön leterité az egyi
ket a másikat kardjával támadta meg, 
de a harmadik ezen pillanatban ezélzott, 
lőtt és megsebesité a hadnagy karját. 
A hadnagy ekkor futásnak, er dt és ma
ga sem tadja, hol, a vérvesztés folytan 
összerogyott. Annyi lélekjelenléte azonban 
még volt, hogy zsebkötőjét sebére illesz
tette, mire jótékony ájulás vett rajta erőt 
Homályosan emlékszik reá, kogy hallott 
tüzelést és lövéseket és hogy sötét éjnek 
idejeben éhen, szomjan ébredt föl. Nem 
tudva, hogy hol van, még midőn hajna
lodul, kezdett, sem mert 3 bokor mögül,3 
hova rejtőzött, kijönni. Midőn azonban 
zaj ütötte meg fülét, elhatározta, hogy 
életjelt ad magáról. A mi kis ereje volt 
még összeszedte1 fölmászott egy kis domb- 
“  és mintegy 4 -5 0 0  lépésnyire sajat ez
redéből látott egy csapat katonát egy szá-

“ k ^ z r e f t ó l t o í i ^ k a r t ,  hanga megta-

Összeszedte minden erejét, elővonto revol
verét, kétszer a levegőbe lőtt és összero
gyott. A következő perezbeu már mieink 
oltalma alatt állott.

—Közös baj. Nagyváradon történt, 
hogy egy 6 éves leányka sirdogált egyik 
utca szegletén. Mit sírsz leánykám — 
kérdé tőle egy bánatos arczu nő. Atyá
mat elvitték katonának és anyám tegnap 
balt meg bánatában — panaszlá a lány
ka. — Sokáig nézett le a nő a lányka sze
mébe, majd könnyes szemekkel vezeté őt 
el kezénél fogva: Jöjj gyermekem — 
mondá — eltartalak addig mig atyád 
vissza jön, leszek anyád és várunk ket- 

tteu mig atyád és férjem visszatér.
I — Egy végzetteljes tréfa. E  valóban 
regényes esetnek színhelye Bécs volt és 
ínég a múlt tarsangbau vette kezdetét. 
Egy teljesen idegen férfiú érkezett Bécs- 
be. Miután valódi nevét el kell ballgatt- 
nunk, nevezzük Z-uek. Z. igen csinos bar
na férfiú s lehet 28—30 éves. — Nem 
volt mása, mint kávéházi ismerőse, s a 
többi között B. . . is az ösmerősök közé 
tarlozott. Z. és B .. rokonszenveztek egy
mással, s majdnem bensőbb baráti viszony 
fejlődött ki köztük. Történt, hogy a múlt 
farsangon Z. elfogadott egy meghívást 
egy elite bálra; elfogadta, mert tudta, hogy 
ott lesz B. . is. Karöltve sétált a két jó 
barát a fényes tánezteremben. Egyszerre 
Z. megállott és egy feltüuően szép hölgyre 
mutatva, azt kérdi B. . . tői, „ismeri-e azt 
a szép nőt.‘ „Már hogy ne ismerném,* 
feleli B. „Asszony, vagy leány még?-1 — 
„Dehogy leány, hisz üsmerem gyermekei 
apját is.* — Z.-t nagyon bosszantotta a 
künyelmü hang, mclylyel B. . .beszélt azon 
nőről, ki reá első pillanatra oly mély be
nyomást gyakorolt. Rögtön távozott is B.
. .-tői és megszóllitott egy egész idegen 
urat, megkérdezvén tőle, ismeri-e a szép 
asszouyt. „Igen, uram, ismerem.*1 — „Tud 
ön valami rosszat róla ?“ — „Ali mit gon
dol uram, e hölgy egy nagykereskedő leá
nya s a legjobb hírnek örveud.** — „Kö- 
szönom.** Másnap Z.-nek első dolga volt 
megtudni B. . . lakását és felkeresni őt, 
hogy elégtételt kérjen tőle. B. . . .  Othon 
volt és a legbarátságosabb ■ n fogadta Z--t. 
Ez azouban egész idegen üdvözölte és el
mondta, hogy azért jött, hogy elégtételt 
kérjen azon sértő szavakért, melyeket egy 
tisztességes nőre mondott. B. . . . nevetni 
kezdett, s egy cseléd által behivatta nejét.
A szomszéd ajtó nyílik s rajta belép a 
tegnapi csodálatosan szép nő. — „Kedves 
nőm, egyik legjobb barátom** mutatja be 
egymásnak Z.-t és a szép asszonyt. Z. meg
lepetése leirbatlan, de most B re következett 
be a meglepetés órája. Neje ugyanis be
leszeretett Z be és a válópür már meg vau 
indítva, úgy, hogy legközelebb B. szép 
felesége a Z.-é lesz. Ilyen végzetteljes 
némely tréfa.

— Iszonyú boszu. Marburgból írják: 
„Az itteni vaspályaudvarnál a napokban 
borzasztó jelenet folyt le A zágrábi vo
naton ide érkezett török foglyok itt ki
szállottak, hogy étkezzenek. Midőn a fog
lyok sorban felállitattak, egy közülük vá
ratlanul rohant a kísérő katonák egyiké
re, földre tiporta s torkát fojtogatni kezd
te. A többi katonák rögtön odaugrottak 
és előbb le akarták a törököt a katonáról 
rántani, azonban az nem ereszté el áldo
zatát és dacára, hogy szuronynyal kézen 
és lábán több sebet ejtettek, mindadig 
fojtogatta a katonát, mig az meg nem 
halt. — Az egész borzasztó jelenet alig 
tartott két percig. A törököt, kiből csak 
úgy bugyogott a vér rögtön a pályaudvar 
melletti szabad térre vitték, hol fogoly
társai szemelátára főbe lövetett. —  ̂ Halá
la előtt kijelenté, hogy ő különben is meg 
akart lialúi, de mielőtt a más világra 
megy, előbb még egy gyaurt akart éle
tétől megfosztani; most ki van elégítve.

— Egy szászországi agg erdész egy 
lipcsei lapban következőket mondja : „Nem 
akarom a veszett kutya harapása elleni 
biztos szeremet a sírba vinni, hanem nyil
vánossá tenni. Végy meleg boreczetet és 
langyos vizet, mosd ki azzal a sebet és 
szárítsd meg. Ezutáu öuts néhány csepp 
ehlorkönenysavat a sebre, mart ásvány
savak a nyálka mérgét megbontják**.

— Mehemed Ali — magyar pasa. 
Egy török szolgálatban volt tiszt a „D. 
Atlg. Ztg.“-ban meleg hangon emlékszik 
meg Mehemed Aliról, mint a ki a nemet 
névnek külföldön is tiszteletet szerzett. 
Sajátságos azonban Írja az említett német 
tiszt, hogy Mehemed Alit a török katonák 
épen nem németnek, hanem „magyarnak** 
vagy „magyar pasának** hívták. Maga 
Mehemed Ali is, ki tudta, hogy a néme
tek nem igen kedvesek a törökök előtt, 
szívesen nézte, hogy magyarnak tartsák. 
Midőn ismerősei e sajátszerü melléknév 
oka felől kérdezték, azt mondá, (amit 
különben magyar tudósítók is följegyez
tek már nem egyszer), hogy a törökök 
egyátalán mindenkit, a ki hadseregökben 
idegen létére szolgál, vagy rajtok bármi 
módon segít, magyarnak vagy angolnak 
tekintik.

— Svéd gymnastika. Azon gyógytest- 
gyakorlati mód, melyet 50 évvel ezelőtt 
Ling H. Svédországban kitalált, és mely 
nemcsak ottan, hanem Angliában, Dániá
ban, és egész Németországban rövid idő 
alatt annyira elterjedett, hogy mindenütt 
kormány által subventionált intézetek ala
kultak, nálunk is mindinkább az orvosok 
figyelmét és méltánylását kivivja. Legújabb 
időben a jó hírnevű Hydropatha Dr Hof- 
meister Budapesten egy oly svéd gym- 
nastikai intézetet alapított, — az első 
intézet Magyarországban, — mely egy 
orvos közvetlen vezetése alatt áll, illető
leg, a hol maga az orvos személyesen 
azon mozgásokat végreviszi, melyeket 3

beteg állapotján&k megfelelőleg czélsze- 
rünek talál.

— Egy rendkívüli jelenet. A Spreca 
völgyben, Dolnja, Tuzla és Han Pirkarac 
közt történt. Az utón és ennek mindkét 
oldalán dühös harcz fejlődött ki, mely az 
erdőbe húzódott át, hol egy vitéz kis csa
pat az ellenséggel üldözőbe vette. A kis 
csapat csak egy órai csatározás után vette 
észre, hogy az ellenséggel jó messzire el 
hagyta a tnlajdonképeni csatatért. Körül
belül 15-én voltak 20 török ellen. Egy 
ideig tartott még csak a lövöldözés, mert 
aztán mindkét részről elfogyott a lőpor. 
Szurony és handzsára került most a do
log. A törökök oly dühhel rontottak ka
tonáinkra, hogy tiz perez alatt csak 5 
maradt még életben közülök. Rövid, de 
borzasztó harcz fejlődött ki. Az 5 osztrák
magyar katona közül már csak egy tiszt 
él és ellene három török küzd még. Egy 
karddal három borotva éles liaudzsár el
len. Már elkészült a halálra 8 szemei ká- 
prásztak, úgy érezte, mintha szive meg 
akarna hasadni. De imc — Isten csodát 
mivel. Nem messze egy fatörzsuél egy 
tiszt támaszkodik. Haldoklik, mert súlyos 
sebet kapott. Areza már egészen megké- 
kült, egyenruhája véres és rongyolt — 
de mellette feküdt az életveszélyben forgó 
tiszt élete, egyedüli megmentése — egy 
revolver . . . Egy pillanat alatt kezében 
volt a revolver, melylyel egy fa mögé hú
zódott. A három török és közte csak a 
fa állott. A revolver elsült és a legköze
lebbi pillanatban az egyik fölkelő mellén 
találva a földre rogyott. A második lövés 
és a második fölkelő is feljajdul és vért 
köp. E pillanatban a harmadik fölkelő 
átölelte a másodszor találtat és eunek tes
tével fedezve nyomult handzsárjával tisz
tünk ellen. Ekkor harmadszor lőtt, de a 
golyó a fedezetül szolgáló fölkelőt találja. 
Tisztüuk már csakugyan veszve hitte ma
gát. Elhagyta a fát s szaladni kezdett. A 
fölkelő ezt látván, elvetette karjából a 
félholt törököt és a tiszt után eredt. Ez 
mentette meg, mert most a tiszt újra egy 
fa mögé állott s bevárta a farkas dübvel 
reá rohanó fölkelőt. Midőn egészen kö
zel volt már, a tiszt negyedszer lőtt és a 
török ingadozni kezdett, liandzsárja kie
sett kezéből és a következő pillanatban a 
földre rogyott. így megszabadulva a ha
láltól, visszatért a dolnja-tuz'ai táborba, 
hol elbeszélte a kis csapat és saját esetét, 
mely nem csekély csodálkozást keltett.

A gondos féleség. Egy tisztes házas
pár és fiatal leányuk egyik este későn 
mentek haza. Pokol sötét volt; az öreg ur 
rósz helyre lép és hanyathomlok legurul 
a lépcsőn. — „Mi az ?“ kiált a feleség. 
— „Leestem** felel nyöszörögve a szegény 
férj. — „De az Istenért, emlnr, elfeled
ted, hogy az uj nadrágod van rajtad ?“ 
A szegény öreg ur sietett fölkelni.

— Jótékonyczélú pof. Mulatságos kis 
történet folyt le egy bécsi kerületi tör
vényszék előtt. Egy urhölgyet beperelt 
cselédje. A cseléd azt mondá, hogy a 
nagyságos asszony pofon ütötte. A nagy
ságos asszony nem tagadta a tényt, de 
hozzá tette azt, hogy cselédje, ki két 
éven át szorgalmas és hü cselédje volt, 
a pofozás napján oly szemtelenül viselte 
magit, hogy úgy tetszett neki, mintha a 
pofont minden áron megakarta volna kap
ni. A cseléd erre elmondta, hogy csaku
gyan provokálta a pofont, miután nagyon 
boszantotta, hogy a nagyságos asszony 
semmit sem adott a tartalékosok család
jainak, és igy a pofon által akarta 5 frt 
lefizetésére kényszeríteni. — A biró ekkor 
figyelmeztette a cselédet, hogy ha asszo
nya el is ítéltetnék 5 frt birságra, az a 
szegények pénztárába folyna be. A leány 
erre sirva fakadt és égre-földre esküdö- 
zött, hogy n^m provokálta volna a po
font, ha tudja, hogy a tartalékosoknak 
nem lesz belőle baszna. A nagyságos 
asszony erre megbocsátott cselédjének, le
tett 10 frtot, melyből 5 a tartalékosok 
hátrahagyottainak, és a szegényeknek 
jut, és ily módon a pofon még sem ve
szett kárba.

— Bitka sebesülési eset. Klagenfurt
ból Írják: A harcztérről ide érkezett se
besültek között borzasztó sebesülési ese
tek fordulnak elő. Sebészi szempontból 
valódi tüneményt képez egy ember a Sok- 
csevics (magyar horvát) gyalogezredből. 
Ez két lépésnyi távolságból egy golyót 
kapott a fejébe. A golyó a balszem felett 
hatolt a fejbe és hátul a jobb fül mögött 
jött ki. Az ember sem szemovilágától, sem 
eszétől nincs megfosztva, magától fel tud 
kelni, körüljárni és nemcsak maga képes 
táplálkozni, hanem legjobb étvággyal 
eszik és iszik is. Felgyógyulásához remény 
van. Előőrsön állva, bárom bosnyáktól 
támadtatott meg. Közülök kettőt lelőtt, a 
harmadikra pedig rárohant, de mialatt 
szuronyát az ellenség hasába döfte, ez rá
lőtt közvetlen közeléből. Mindketten eles
tek ; őt még idején észrevették és felszed
ték. Ily borzasztó jelenet, fájdalom az, uj 
tartományban számtalan fordul elő. Öt 
maglaji buszár is fekszik itt, akik már 
mind gyógyulás utján vannak. Az orvo
sok működése valóban a legnagyobb di
cséretet érdemli. Az eddig Klagenfurtban 
fekvő 420 sebesült közül még egy sem 
halt meg.

— A  kölcsönvett mama. Egy drezdai 
uzsorás gyakran szokott kölcsönözni egy 
fiatal úrnak, természetesen, „ tisztességes ** 
kamatra. Az adóság már 5000 márkára 
rúgott, midőn egy napon beállít az adós 
a hitelezőhöz. „Uram én Amerikába me
gyek, előbb azonban rendbe hozom ügyei
met. Anyám holnap megérkezik és kifi
zeti adoságomat.* Másnap csakugyan 
megérkezik a mama és elegáns vendég
lőbe szül. Az uzsorást magához hivatja

és miután a váltókat megnézi, a másik 
szobába megy a pénzért Ezalatt a/, inti 
besompolyog és igy szól az uzsoráshoz : 
„Adjon nekem még 2000 markot, in.sz 
anyám úgyis kifizeti., — „Aláír 3'JOJ-et?‘ 
—kérdi a pénzember. — „Természetesen !■* 
Ezzei megkapja a kétezer markot, átadja 
a három ezres váltót. Midőn a mama 
visszatér, bámulva látja, hogy most inár 
8000 márkát kell fizetnie. — „Ennyi 
pénz nincs nálam, várjon holnapig, mig 
bankáromtól pénzt veszek föl g majd egy
szerre fizetem az egészet!* A hitelező szí
vesen vár; a mama pedig visszamegy 
Becsbe, a honuan kölcsönözte a fiatal 
ember, a ki csakugyan elment Amerikába. 
A hitelező pedig beérte az őszinte vallo
másai: „szamár voltam.“

— A  „fekete szövetsége A prágai 
esküdtszék előtt igen érdekes bUufcuyitő 
pör folyik. Tiz fiatal (iu a iegidősehb 23, 
a legfiatalabb 13 éves, kik a „fekete 
szövetség* czirne alatt titkos társulatot 
alakitottak, vádoltatik felségárulással. A 
tényállás a következő: folyó évi juuius 
havában értesítette e szövetség egyik tag 
ja  a rendőrséget, hogy a Karishot mellett! 
„régi kapu* közelében fekvő várromok
ban éjjelenként néhány fiatal gyerek gyüi 
össze, s ott terveket kovácsolnak nagy 
tolvajlások „és más tiltott cselekedetek* 
végrehajtására. A hatóság ennélfogva 
többször átkutta a romokat, 3 jnn. 15-én 
teljes tevékenységben találta az érdemes 
társulatot s a jelenlevőket elfogatta. A 
vizsgáló biró kihallgatván a fiukat, kitűnt, 
hogy a szövetség feje Czapek Antal könyv
kötő segéd, ki Pilsenbeu junius 19-dikéu 
szintén elfogatott, s kitűnt az is hogy e 
gyermekek oly dolgok végrehajtását ha
tározták el, miuőkrői Kuluiau, llödel és 
Nobiling együtteseu sem álmodott soha. 
Nevezetesen szándékuk volt meggyilkol
ni Andrássyt, Kollert (Csehország volt 
helytartóját), sőt a felségárulás legwaga 
sabh fokát is tervök volt elkövetui. A 
prágai esküdtszék e hó 20 án kezdte az 
ügyet tárgyalni, s az állawügyész indít
ványára elhatározta, hogy zárt ajtók mö
gött tartja tárgyalásait.

— R ö v id  h í r e k .  2100 sebesültet és 
beteget vettek át Zágrábon a múlt héteu. 
— A z occupálö hadsereg részére most 10 
fővárosi sütő készít kétszersliltet. Miud- 
egyik sütő készít naponkint 300 adagot 
készít és az ellállitja. — A honvéd parancs
nokhoz utasítás küldetett, hogy most egy 
honvédtisztnek sem szabad lemondani állá
sáról. — Ausztria-Magyarországból 20,068 
egyén vándorolt ki Amerikába. — Ozmán 
pasa (ia a szultán legidősebb leányát veszi 
nőül. — Sergej berczeg a Milán legköze
lebb született fia meghalt. — A Maglajnál 
elesett bét szegzárdi huszárért Szegzárdou 
gyászmisét tartottak, melyet az ottani ipa
ros itjuság rendezett. A misét Boesor Aulai 
prépost szolgálta. — Szegeden legközelebb 
íóv onatu vasutat létesítenek, egy bécsi vál- 
vállalkozó, már tett is ajánlatott az épí
tésre. — Miskolcz kára 1.739.771 foriut.

Nyilvános számadás.
F. évi szeptember hó 21-én a szín

házban a sebesültek és a mozgósított ka
tonák hátrahagyott családjainak felsegé- 
iyezésére tartott jótékony hangversenyről. 
A i ö sszes  b ev éte l 912  frt. és pedig
1) 25 páholy á 6 ft. ft. 150.—
2) 2 „ á 4 ft. „ 8.—
3) 7 körszék á 1.50 „ 10.50
4) 182 zártszék á 1 ft. „ 182.—
5) 48 földsz.jegy á80kr. „ 38.40
6) 23 karz. zártsz.á50 kr.„ 11.50
7) 15 karzati jegy á 20 kr.„ 3.—________

összesen ft. 403.—

F e lű lflee téseh  és pedig
1) páholyoknál ft. 376.—
2) zártszéknél „ 22.—
3) földszinti jegyeknél „ 11.60_______

összesen ft. 409.130 
Ajándék „ 48.—
Programúi eladásból bejött , 42.—
Az „Arany hajó*-nál rendezett 

vacsora alkalmával esz
közölt gyűjtés eredménye 
1 drb. es. k. arany á 5 ft.
60 kr.és 3 frt. összesen , 8.00

vagyis összesen ft. 912.— 
Az összes kiadás kitesz „ 37.04

H arad t tisz ta  jö v ed e l. ft. 8 7 4 .9 0

Ezen összeg fele vagyis 437 fri. 48 kr. 
a baranya-megyei föjegyzőséguek átada
tott, mig a másik fele ugyancsak a se
besültek és a mozgósított hadfiak hátra
hagyott családjainak segélyezésére ala
kult „k. k. patriotischen Hilfsvereine*-nak 
küldetett.

Pécsett, 1878. évi september hó 25-én.
Slarav itz  L ajos,

es. k. nyugalmazott őrnagy.

' K ö s z ö n e t  n y i lv á n í t á s .  Mindazoknak 
a kik, vagy szives közreműködés vagy 
nagylelkű adományok által f. hó 21-én 
a színházban a sebesültek és mozgósí
tott katonák hátrahagyott családjainak 
felsegélyezésére rendezett hangversenyt 
— z jótékony czélhoz méltólag — fényes 
sikerre emelni kegyeskedtek — alul irt 

bizottság legmélyebb köszönetét fejezi ki.
Pécsett, 1878. évi sept. hó 25-én.

B o d s h o v s k a  O t i l le  
szül Wrangel grófnő.

D ie h l  M elll szül. Seidl.
T o ln á m  a n n  J ó z s ii .



\ t i l v á l t o n  k ö u ö n e t .  A szivne- 
mességből eredt azi>n általáuos részvétért, 
melynek méltó kifejezésével szeretett tivé- 
rem temetésekor a bánatos özvegyet, csa
ládját és a rokonokat megvigasztalni ke
gyeskedtek, vegye a nagyrabecsült közön
ség, különösen pedig az igen tisztelt tanári 
kar és végre az elhunytnak pályatársai, 
kik érzelmeiknek egy díszes koszomnak a 
ravatalra tételével adtak kttlső kifejezést, 
— saját úgy a korán elhunytnak családja 
és többi rokonai nevében is legforróbb 
köszönetemet.

Haksch Emil.

________ I R O D A L O M . ________

== Bolond Istokot. mint a magyar kö
zönség joggal legnépszerűbb lapját, mele
gen ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. 
Boloud Istók kilencz holnapi fennállása 
óta osztatlan kedvességet érdemelt ki Don 
Pedrő jeles szerkeztése, Jankó János és 
más művészek remek képei, és szövegé
nek élmessége által. Maga a lap főrovata 
a „Mameluk Albuma" még az ellentábor 
nak is várva várt mulatsága, egyéb politi 
kai képei, és szép költeményei még a 
kormány körökben is nagy figyelem tár
gyát képezik, s a magyar nemzeti közér- 
züietnek a legtalálóbb kifejezései. D 
mulattató nempolitikai olvasmányDyal is 
gazdagon szolgái, s kiállítása is a legdí
szesebb, úgy hogy már is a legterjedtebh 
e jeles éiczlapunk. Előfizetési ára az ok
tóber deczemberi évnegyedre csak 2 fo
rint, s ez összeg a B. I. 'kiadóhivatalába 
Budapest, himzőutcza 1, küldendő. Az 
előfizetők még a „Bolond Istók naptárát" 
is megrendelhetik 187B. évre, >*0 kr. ked
vezmény áron, mely naptár a lap jó hí
rének meg fog felelni minden tekintetben.

=  Megjelent a „Haszsos Mulattató" 
czimü ifjúsági lap előfizetési felhívása az 
október—deczember negyedévi folyamára. 
A „Hasznos Mulattató" már hat év óta 
futja pályáját és ez bizonyára legjobb ajánlat 
ezen ifjúsági lap számára. A „Hasznos 
Mulattató" a serdültebb korú ifjúság szá
mára vau szerkesztve és havonkint kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára évnegyedre 1 
írt. Teljes számú példányok a rendes 
előfizetési áron az év elejétől kezdve, sőt a 
múlt évről is kaphatók. Az előfizetési pén
zek a kiadó hivatalba, Budapest, Sándor- 
utcza 14f)‘.t. sz. a. küldendők. Tartalom:
1. Akik az egész földet beutazzák. Kalan
dos elbeszélés, irta: Könyves Tóth Kálmán. 
Vége.) 2. Az üres fecske-fészek. Költe

mény Reviczky Gyulától. 3. A veréb és a 
fecske életéből. R—sz Kálmántól. 4. Ado
mák. 5. Az öreg kántor. Költemény Olasz 
Bajostól. 6. A 4-ik világrész ismeretének 
nyomai a Kolnmhus előtti időben. R—sz 
K—ntól. 7. Szőlő-flirtök eltartása. 8. Tör
ténelmi naptár. Közli: Ozanik Gyula. 9. 
Innen-onnan: A tudomány. — Eltökélés. 
— A regi s nj világ. — Különös végren
delet. — Szerény válasz. 10. Tartalom
jegyzék. Borítékon: Előfizetési felhívás. 
Továbbá: szótalány, tréfás kérdések, szó
feladvány, megfejtések, megfejtők nevei, 
szerkesztői mondanivalók. E hézagot pótló 
lapot ajáljuk a serdülő ifjúság kiváló figyel
mébe.

== A „Tudomány- és műegyetemi olva
sókör évkönyvét küldték be hozzánk, mely
ből örvendetes tudomással említjük fel, 
hogy a haza leendő oszlopai a komoly 
munkásság terén igyekeznek maguknak 
tapasztalatot szerezni. Különösen a tudomá
nyos vitatkozások keltenek legnagyobb 
figyelmet, melyeknek felvirágzása és szé
lesebb körben nagyobb pártfogás mellett 
való elterjedése az ifjúság között valóban 
kívánatos lenne.

=  Az „összehasonlító irodalomtörténeti 
lapok" szeptemberi füzete következő érde
kes tartalommal jelent meg: A perzsák 
költészete. La poésie des Persans sous les 
Khadjars, pár Dóra d’ Istria. — Schop- 
penbaneriana. — Eine kleine Selbstbiogra- 
pbie Artbur Schopenhauers. Mitgetheilt von 
Rollett. — Aphorisneen. — Symmikta. — 
Hungárián Tóik Songt. — Good Compang.
— Aus Victor Hngó's: Le Popé. — Cor- 
respondance.

=  A „Mulattató Újság" mutatvány
száma megjelent. A lap szerkesztését Bo- 
don József és Posa Lajos eszközük. Ara 
egy évre 4 frt. Az előfizetési felhívásban 
a szerkesztők a „Mulattató Újság" czéljáu! 
a ponyvairodalom ártalmas termékeinek 
kiszorítását tűzték ki. A mint magunk meg
győződtünk, ez uj lap nemcsak hogy csi
nos kiállítással bir, hanem tartalmának 
sokfélesége és belbecse miatt életreva
lónak bizonyul. A „Mnlattató Újság" ké
peket is hoz, melyek ép ügy a külcsín, mint 
a magyar zamatn genreképek kiválasztása 
által iünnek ki. A csinos versek szintén 
figyelmet érdemelnek, különben Posa La
jos szerkesztő — mint jeles és könnyed 
verselő már ismeretes a közönség előtt, — 
s ez a lapot még inkább ajánlja. A mutat
ványszám tartalma: 1. Búd vár tündére, 
rege a hajdankorból Bodon Józseftől. —
2. Kati néni, költemény. Posa Lajostól. 3. 
Sátoros czigányok (képpel). — 4. A vásár
ban (képpel). — 5. Legnagyobb ellensé
günk, Könyves Tóth Kálmántól. — 6. 
Tárház. — 7. Hasznos apróságok. — 8. 
Miskolcz elpusztulása. — 9. Háború. — 10.
Mi újság Budapesten? — 11. Mi újság a 
vidéken? — 12. Mi újság a nagyvilágban?
A lap hetenkint egyszer és pedig vasár
nap jelenik meg legalább másfél ivén. Az 
előfizetési pénzek a „Mulattató Újság" ki
adó hivatalának Weiszmann testvérek 
könyvnyomdáikban Budapesten, Nádor-ut-

cza 14. sz. alá küldendők. Az első szám
oct. (5 án jelenik meg. Ajáljuk a n. é. kö
zönség meleg pártolásába ez életrevaló vál
lalatot

== A „Falusi Buda" f. é. 17. számá
nak tartalma: A sző'lőlürtök leszedése és 
eltartása. — Néhány szó az őszi kikerics
ről. — Az iskolai takarékpénztárakról. — 
Szcptewberkavi teendők. — Hasznos tudni 
valók. Kiadóhivatal Légrády testvéreknél 
Budapesten. Előfizetési ára a „F. E.“ és 
„F. G."-nak agyütt '/, évre 2 frt.

Ül Az „Egészségi és Hasonszenvl köz
löny" f. é. 13. számának tartalma: Mi az 
oka annak, hogy néha helyesen választott 
basonszenvi gyógyszerek eredménytelenül 
alkalmaztatnak? Dr. Werner Gusztávtól.
— A fiatal nők egészségtana. Dr. Farnev 
Karolinától. — Mikép helyezkedjenek el a 
gyermekek irás közben? — A boneztan 
általános fogalma. — A villamos világítás.
— Egész városnak a központból való fű
tése. — Nincs többé kemény hús. — Ve
gyesek. Megjelenik havonként kétszer. 
Előfizetési ára egész évre 3 frt, félévre 1 
frt 50 kr. kiadó hivatala: Budapest, VIII. 
üllői út 11/83. sz.

=  A „Magyar l.exiron" kiadója Raut- 
mann Frigyes értesíti előfizetőit, hogy ne
vezett műhöz Hirhager könyvkötő által 
íirdetett táblák az ő megbízása nélkül 

ajáultatnak az előfizetőknek, s a födelek 
kicsinységüknél fogva nem is használha
tók. Rövid időn az általa tervezett dfszes 
táblák is elkészülnek s a megrendelők szá
mára szétküldetnek.

=  A „Földaiivelési Érdekünk" f. é. 38. 
számának tartalma. A gépek alkalmazása a gazda
ságban. — Hornsby sövénynyíró gépe. 1 ábrával. 
C—d. - -  Egy la, melynek tenyésztését jobban 
fölkarolni érdemes volna. Stollar Gyula. — A 
gőzmozdonyok és cséplőgépek felállítására és ke
zelésére vonatkozó utasítások. A Szerk. — Hiva
talos közlemények. — Közlemények az ipar, ke
reskedelem és tnrgaloin köréből — Kiállítási ilgy;
— Sport — Különfélék. — Ülések, kiállítások és 
versenyek határnapjai. Nyilttér. — Üzleti he
tiszemle. — Tarcza. — Utazások Magyarország
ban. — Hirdetések.

=  Jogász Humor! Adomák és jellemző vo
nások a juratus és patvarista, a jogász és ügyvéd- 
bojtár életből, összegyűjtő Baczur Gazsi. — Meg
jelent Laufer Vilmosnál Budapesten. Ara 80 kr. — 
Ezen gyűjtemény egészséges humorával felülmúlja 
mind az e szakban megjelenteket, azért ajánljuk 
mindazok figyelmébe, kik a jelen szomorúságát 
nehány órára elfelejteni akarják.

=  Mehner Vilmosnál (Budapest Kalap utcza 
4. sz.) megjelent a már általunk ismertetett „Gróf 
Montechristo* njabb kiadásúnak 3. 4. 5. és R füzete.
— Hasonlókép megjelent a „Világ ura" az előbbi 
regény tolytatasanak 3. 4. 5. és 6. füzete, mindkettő 
MártonfTy Frigyes által fordítva, minden füzet 
mellett egy illustratióvel. Ára egy füzetnek 25 kr.

=  A „Magyarország ás a Nagyvilág" f. é. 
37. szamának tartó ma: Szöveg: Boszniából. — Egy 
kicsinké szó miatt. Költ. (Karlovszky Endre.) — 
Az elzárt gyámleány. Vig elbeszélés. (Hegre 
Alajos.) X. folytatás. — Egy egyptomi királyleany. 
Történelmi reg. (Irta Ebers György] XXXVI. folyt.
— Bosznia és Herczegovina czimerei. — Vasárnapi 
levél. Ország-Világ. 1. [Porzó ] — A csárdák múlt
jából. — Különfélék. — Képrejtvény. — Sakkfeladv.
— Szerkesztői üzenetek. Rajzok: Boszniából: Jo- 
vanovics altábornagy. Szapáry hadosztályának visz- 
szavonulása Inzlabol. Az utczai harcz Szerajevóban.
— Bosznia és Herczegovina czimerei. Előfizetési 
ára ‘/a évre 2 frt. 50 kr. Kiadó hivatala: Budapest, 
Athenaeum.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

S zéli K á l m á n  pénzügymiuiszter 
közelebb leiratot intézett a „magyar kis
birtokosok országos földhitélegyesüldét“ lé
tesítő bizottsághoz, utóbbinak julius havi 
felterjesztésére, melyben tudatja ebbeli el
határozását, miszerint az egyesület részére 
igényelt, a kormány által megajánlott és 
a törvényhozásnál kieszközöltetni kívánt 
kiváltságokat és kedvezményeket kellőkép 
indokolandó törvényjavaslat tervezetének 
kidolgozására egy v e g y e s  b i z o t t s á 
g o t  fog egybehívni. E bizottság elnö
kéül a pénzügy-miniszter L e e b  P é t e r  
miniszteri tanácsost és egyik tagjáúl Bé
ré  tv  á s  Endre oszt. tanácsost nevezte ki, 
s egyúttal gondoskodott arról, hogy az 
igazságügy-miniszter a bizottságba a maga 
részéről is egy képviselőt küldjön. A lé
tesítő bizottságot pedig felszólította, hogy 
nevezze meg saját kévpiselőit, kik e ve
gyes bizottság tanácskozásaiban részt ve- 
endenek. Mint halljuk, a létesítő bizottsá
got gróf F e s t e t i t s Pál létesítő bizott
sági elnök, N a g y  György létesítő bizott
sági tag és V é g h Ignácz a létesítő bi- 
zortsági tagja és jegyzője fogják a vegyes 
bizottságban képviselni. A vegyes bizott
ság értesülésünk szerint, jövő hó közepe 
táján ül össze és remélhetőleg rövid időn 
fogja teljesíteni feladatát, úgy hogy biz
ton számíthatni arra, hogy maga a tör
vényjavaslat még ez évi november havá
ban törvényhozási tárgyalás alá kerül, és 
a „magyar kisbirtokosok országos föld- 
hitelegyesülete" legkésőbb f. évi deczem
ber havában fogja alakuló gyűlését meg
tartathatni.

GABONA ÁRAK
a f. é. szept. hó 21-én tartott hetivásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt. 
Búza 100 klg. ft. 7.00 ft. 6.40 ft. 6.10

étszeres .
Í0Z8

Árpa
Zab , 
Kukoricza

6i00
5.30
5.20
5.50
6.60

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

5.70
5.10
5.00 
5.30 
5.60 
0.00 
1.80
1.00

NAGT FERENCZ
laptulajdonos. F

OAK8C1I  E M I L  K I S  J Ó Z S E F )
felelői szerkesztő. Szerkesztő társ.

Hirdetmény!
A pécsi püsköki uradalom
Baranya és Toluainegyébeu fekvő követ
kező erdőrészeiben a l u a k k o l t a t á s  fo
lyó évi o k tó b e r  h ó  I2 -é n  Pécsett Pap
növelde utcza 8-ik szám alatti uradalmi 
főtiszti lak irodájában, nyilvános árverés 
útján bérbe fog adatni, u. ni:
1-ször: Baranyamegyében Hosszuhetényi 

erdei körben:
„Barnakő" „Feneres“ „Balázsorma4 „Da- 
ragó, Mészgödörtető és Bábabegy* úgy 
„Tnftberg és Türkischer Kalfoncn" nevű 
erdőrészekben.

2 szór: Baranyamegyében Magyar-Egregyi 
erdei körben:
„Márévár" „Kövestető" „Kiskutorma, Lő- 
(lacz és Cserimező" nevezetű erdőrészek- 
ben.

3 szór: Baranyamegyében Szászvári erdei 
körben:
„Saskó" nevű erdőrészben.

4- szer: Tolnamegyében várallyai erdei kör
ben :
„Nyaló és Vajócztető" „Nagybegy és 
Középorom" nevű erdőrészekben.

5- ször: Baranyamegyében Nádasdí erdei 
körben:
„Kecskehát és Kappenwassar“ nevű er
dőrészben.

Bérleni szándékozók említett erdőré
szeket árverés előtt megtekinthetik, az ár
verésnél pedig a haszonbérfizetésre szük
séges készpénzzel ellátva szíveskedjenek 
megjelenni.

Kelt Pécsett, 1878. évi szept. 20-án.

A z u r a d a l m i  ig a z g a tó s á g .
209. (2—1)

Árverési hirdetmény,
Aluiirt által ezennel közhírré tétetik,

miszerint Szt-Királv mezőváros tu- •/
lajdonához tartozó G r e in e r  és B a lo g li-

féiekét 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

1878. évi október hó 6 -án
reggel 9 órakor S z t .- K ir á ly o n  a város
házánál tartandó 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°/0 százalékát bánatpénzül letenni tar
toznak , a többi feltételek pedig Szt.-Ki- 
rályon a városházánál és Bicsérden a kör
jegyzői hivatalnál megtudhatók.

Szab. Szt.-Király szept. 17-én 1878.

G y o rk ő  F e re n c z ,
körjegyző.

205. (3 -2 )

G á l V in c z e ,
hadnagy.

K ülönös figyelemre mél 16!
Antiepsilepticum

egy oly gyógyszer, mely kitűnő orvosok áltaf meg 
vizsgáltatván a legborzasztóbb betegség, az

Epilepsie-Nehézkor
valamint minden más id e g  b e le s s é *  valódi 
gyógyszerének ismertetett fel és mint ilyen ajalta
tott. Ezen szer minden betegre nézve igen fontos 
és el vitázhat lan tény, hogy ezrek köszönik ennek 
meg gyógyulásokat; sőt ezen gyógyszerről az összes 
bel- és külföldi lapok elismerőleg nyilatkoznak és 
ajáljak. Becsomagolva 6 palaczk használati utasítás
sal és elküldve 25 franc vagy 20 Mark.

A hatás sikerdús. Külön esetekben kétszerezett 
adag vei ndő.

Megkeresésekés rendelések a lőraktárba:
207 (1 — 1) C . F . K i r c h u e r ,

Berlin, Sw, Jerusalemstrasse Nr. 9. küldendői
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Hirdetmény.
Alulirt Igazgatóság részéről 

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

Czindery-fóle házban
levő összes lak helyiségek rész
letenként,

t .  é . o k t ó b e r  !i6 l - tö l

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

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

A pécsi! t a k a r é k p é n z t á r  
108(0—21) igazgatósága.

Nincs több buza-
uszog ?

A D u p u y  A '.-féle v e tó m a g p á e z  
h a s z n á l a t a  m e l l e t t .

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

A magas rnagy. kir. ministerium gaz
dasági közleményei a D u p u y  X.-téle 
p á c z o t  mint egyiket a legstkeresebb 
szereknek ajánlják a buzaiiszög elhárí
tására.

Áttekintések bizonyítványokkal kí
vánatra ingyen és bérmeutve.

Ara egy 2 hcctoliter (2(X) liter) 
magra vaió csomagnak 30 kr.

K Ő N K  éw IH  I ’ I  V ,
Becs, VI. Windmüblgasse Nr. 35. 

Kaphatók Pécsett, B l a u l io r n  A . 
kereskedésében. 398 (5—4)

Nólkülözhetlen minden háztartásnál.

A világ legnagyobb varórgép- 
gyára

ajánl ja a felUlmüihatatlanak ismert eredeti Singer- 
féle uj családi varrógépeket ára 50, 70. 76 frt.

Mindén készlettel tiizdelés, fodoritás, vat
tazás, behajtás, sujtás-felvarrás, keskeny és szé- 
lesszegés, zsinór bevarrás, széles ajourvarrás és 
zsinór szegélyezésre s a t ; mely egyszerű szer
kezete miatt minden egyébb rendszerű fölött 
előnnyel bir, továbbá különlegességeket, szabók 
czipészek, nyergesek, könyvkötők, gomblyuk- 
kivarások stb. számára.

306 (0—13)
Eladás kis összeg letétele mellett részletfizetésre vidékre is.

P é c a e d t O B E T K O  K .-n A I.

Maizena
Amerikai fehér kukoricából kivont tápszer.

Igen tápláló tartalma folytán eimellőzhetlen életszer 
g y e r m e k e k ,  s z o p ta tó s  ( la jh i tk ,  k o r o s a b b a k  
ét, A l ta l já b a n  a  g y ö n g e  le im  é t i t e k n e k

— rtT itc  D E  P a o T , . .

D O R Y E  A S '

M A j Z E H A .
Kizárólagos fóraktár T .e c te - l la i l lo n  londoni ke

reskedő cégtől egész Magyarbouban

Radocsay én R ányay-nál. 
Budapesten, Koronaherceg (Uri)-utca II. sz.
A  M u  iz é n  a  l in s z n á ln t á r n  s z ó ló  lí ö n y -  

v e c a lc é v e l  iugjy  c n  s z o l^ á ln n k .

1 2 K #s- esőm. frt 4 0  k r .  
— 2 0  k r .4 »» »» »»

Kapható Budapesten: a főraktárban K adoesay  és 
B A n jay n á l, B eck  Mihály, U u szn ian n  éa Itlaut-
n e r  és G lan b e r J. üzletében B r a s s ó b a n :  H ess- 
h a lm a n n  J. L. és A.-nál: E s z t e r g o m b a n  Nle- 
d érn i asm  Ján.-nál • E p e r j e s e n :  B o le n la  L nél 
K a s s á n :  S p le lm ab ti J.-nél; K i s-V á r d á n • B a l
k á n é i  F»rkas-uál; M i s k o l c o n :  Herez. és fiá-nál 
N y 11 r a n : C sernyák  Istvánnál; Ú j v i d é k e n '  
K o d a  D -nél; üngváron K rn u s  Ad -nil.
II

Alirott a n. é. közönséget arról hogy,

f. évi október hó 1 -én
Ü B le té t a Casino helyiségéből

— --------Király-ntcza 13.sz.a. Thaller-féle házbahe-
Nyomatott i'aua Mihálynál Póeae U 1878. ------------------------

lyezte át, azzal bátorkodik tisztelettel ér
tesíteni, miszerént a n. é. közönség őt M 
eddig élvezett nagymérvű szives pártfogás 
ba ezentúl is részesíteni kegyeskedjék 
ígérvén, hogy mindennemű e szakba vágó 
megrendelésnek a legpontosabb- és legjn- 
tányosabban fog megfelelni.

Teljes tisztelettel

K ö h ám y  J ó im * .
210. (3—1) ezi])é8z._______




