
nem érkezett tudósítás; itt valószínűleg nagyobb 
óvatosság szükségi s az okkupáció végrehajtásánál, 
a mennyiben számítani kell az utóbbi napokban 
sokat emlegetett lehetőségre, hogy itt egyes szer-
vezetlen bandák ellenállást fognak  megkísérteni. 

Küldöttségek Boszniáitól. Mai távirataink egyi-
ke értesít a zavargásról, melyet a népbujtogató 
Hadsi Loja Serajevóban támasztott, s mely a kor-
mányzó letételével és a fegyvertár  kirablásával 
végződött. E zavargást már több nap óta előrelát-
ták a mérsékelt és vagyonosb elemek s Serajevó-
ból már több előkellő törökökből álló küldöttség 
indult útra, hogy Philippovics bárót az okkupáció 
gyors keresztülvitelére kéije ; a küldöttség azon-
ban még útban volt, midőn a zavar már kitört a 
boszniai fővárosban.  Melkovicsban viszont herceg-
óvinai katholikusok jelentek meg hasonló célból; 
Mostarban a serajevoihoz hasonló zavargástól tar-
tanak, 

Olasz jó szomszédaink. A „La Nazióné" a 
Bosznia-Hercegovina megszállására vonatkozó prok-
lamációt kivonatilag közölvén, azt a következő 
megjegyzéssel kiséri : r A proklamációban a meg-
szállás tartamáról nincs említés téve, úgyszintén 
Boszniának jövendőbeli uralkodója sem említtetik. 
A boszniai állapotokat illetőleg minden bizonyta-
lanságban hagyatik s az elintézetlenség és ideig-
lenesség jellemzi az egész Boszniai ügyet. Egyéb-
iránt nem ideiglenességen alapszik-e az osztrák-
magyar birodalom dualisztikus állami formája  ? s 
nem ideiglenes-e maga a Habsburgok birodalma ?" 
— Mindinkább igaznak bizonyul, hogy az olasz 
szájhősökkel szemben nagyon kár oly türelmesnek 
és nagylelkűnek lenni. 

llrood, jul. 30 A Száván való átkelés a leg-
nagyobb rendben történt meg. A török határőrök 
mélyen aludtak, midőn az osztrák csapatok bos-
nyák területre léptek ; fölébredvén  vonakodtak le-
tenni a fegyvert;  végtére, midőn négy ember eli-
ramodott közülök, elszánták rá magukat; a tőrök 
vicemajor tiltakozott, de Philippovics nem fogadia 
el a tiltakozást. 

Bécs, jul 30 A „P. Corr." jelenti Bukurest-
ből: Az oroszok előkészületeket tesznek, hogy köz-
vetlenül a berlini szerződés ratificatiója  után birto-
kukba veszik Bessarábiát, azért az orosz csapatok 
Bessarábiába vonulnak a Dobrudsából, a román 
hadügyminiszter pedig a Dobrudsa megszállására 
szükséges csapatok kijelölésével foglalkozik. 

A bevonulás Boszniába. 
Vasárnap este 10 órakor érkezett a császári 

cabinetirodából a parancs, jelenti „N. W. Abend-
blatt„ Bródból, hogy hétfőn  kora reggel történjék 
meg a bevonulás. 

A 13. hadtest parancsnoka tehát parancsot 
adott a 6. hadosztály 11. dandárának, hogy reggel 
'|t6 órakor útra készen álljanak. 

A kijelölt órában Tegetthoff  hadosztálytábor-
nok is megjelent az átkelésre kijelölt helyen, hol a 
hidászokon kivül a 7. huszárezred egy százada és 
a 27. vadászzászlóalj is útra készen állott. 

Pontban\6 órakor mondották ki a pararicsot 
„hajóra szállni." A pionnierek a pontonokba ug-
ráltak, fölvették  az emiitett huszárzázad egy sza-
kai zát és a fölállított  vadászokból egy századot 
és a túlsó partra eveztek. A katonák elhagyták a 
pontonokat és- néhány pillanat alatt elérték a bos-
nyák partot. 

Minthogy már — székelyesen szólva — bele-
eredtem a beszédbe : egyet-mást elmondok. 

A csiki székely asszony jó dolgu, de iszákos 
férjét  ezen, más vidéken egészen szokatlan kifeje-
zéssel jellemzi: 

„A lelkemadta elég jó dolgu, de a mit keres, 
— mind egy cseppig m e g i g y a." 

Átvitt értelemben egyik nagyszorgalmu, szép 
tudományu barátom sok alapos nyelvi értekezései 
azt az elismerést nyerték, hogy egy furfangos  ját-
szi élcelőnek könnyen odavetett elmés hóbortját 
„mind egy cseppig megigya". 

Ugyanis ő egyik heti, de már megszűnt ki-
váló tudományos lapban a székelyföldön  mindenütt 
közhasználatban levő „ni", „nitt" ragot egyértékre 
akarta irodalmilag is emelni a „hoz", „hez", „nál", 
„nél" raggal; például : 

— Hová mensz ? 
„A kántorni." 
— Hol voltál ? 
„A papnitt." 
Fogja magát erre az elmés pécsi tanár s töb-

bek közt igy reflektál  a „ni" és „nitt"-e : 
Ismerek egy falut,  hol a község bíróját „Toj"-

nak hívják. Megy egy kis lány az utcán ; kérdi 
társa : 

— Hova mensz ? 
„Tojni !" (azaz Toj bíróhoz.) 
Szegény jó barátom, ez egyetlen elmés viccel 

összes e nemű tudományos értekezéseit „mind meg-
igya" I 

Nem óhajtóm, hogy a „Csiki apróságok" irója 
is igy járjon. Nem, sőt kérem, hogy összegyűjtött 
szókincseit időnként e becses lapok hasábjain kö-
zölje, de — ha szabad figyelmeztetnem  — beha-
tóbb kritikával. Nem kell soha a „pc-titio principii" 
fogásból  kiindulni, — mert az okvetlenül tévútra 
vezet. 

Italás Antal. 

Az átkelés helyétől néhány lépésnyire állott a 
török vámház, melyben körülbelől egy tucat vám-
őr aludta az igazak álmát. 

A vámházat rögtön körülvették katonáink és 
az őrt fölszóllitották  fegyvere  átadására. Ez azon-
ban csak akkor engedelmeskedett, mikor négy em-
ber előállott és a fegyvert  készen tartotta; ekkor 
az őr morogva és fejcsóválva  átadta fegyverét.  Ez-
alatt a társai is fölébredtek  és bámultak rajta, 
hogy honnan nőtt ki a földből  ennyi gyaur. 

A vadászokat vezető őrnagy sommátiójára 
összedugták fejüket,  haditanácsot tartottak, és csak-
hamar elhagyták az őrházat, előre frontba  állot-
tak és nézték, hogy mit fognak  tenni katonáink. 

A kis helyőrség parancsnokát, a kollasasit 
vagyis vicemajort is fölverte  a trombitaszó és a 
kajmakam kíséretében egy csónakon a helység fe-
lé jött, a hova Philippovics is megérkezett volt. A 
kis csónak egyenesen oda tartott, a hol Philoppo-
vics állott l'.-getthoff  és Köpfinger  tábornokok 
közt. 

A kolasassi Philippovichhoz ment és egy öt-
pecsétes levelett adott át neki; kérdeztetvén, hogy 
mi a tartalma, az felelte,  hogy ez a fényes  porta 
tiltakozása. Midőn a főparancsnok  vonakodott azt 
elfogadni,  a török letette azt a főparancsnok  lába-
ihoz és eltávozott, beleült társával a csónakba, és 
a túlsó partra visszament. 

Most minden 'irányban előrehatolnok a va-
dászőrszemek és az egy negyed órányira fekvő 
Török-Bródhoz is elérnek. 

A 2000 lakost számláló városkában nagy lett 
a rémület a mohamedánok közt: az asszonyok és 
gyermekek kiáltoztak és menekültek. És csak tiszt-
jeik rábeszélése volt képes őket megnyugtatni, 
hogy nem lesz semmi bajuk. 

Ezalatt 7 óra lett. A táborszernagy folyton 
értesülve volt a túlsó parton történtekről most te-
hát parancsot adott a hídverés megkezdésére. 

A 200 lépés széles folyót  alig 7 negyed óra 
alatt áthidalták a pionnierek. 9 óra előtt néhány 
perccel készen állott a hid. 

A táborszernagy parancsára körülbelül 12 
szekeret vittek a hidra, hogy megpróbálják azt. 

Bolz ezredes által vezényelt dandár-előhad 
éle 10 órakor érkezett a Száva partjára. A dandár-
nok leeresztett karddal fogadta  a parancsot az át-
kelésre. 

A 7 huszárezred két századát előparancsolják, 
leszállítják lovaikról s azok kantárszáron vezetik 
át a hídon lovaikat. 

Ekkor a Ferenc Károly ezredére (pécsiek) ke-
rült a sor. Ez zeneszóval és kibontott zászlóval 
ment át a hídon. 

Ezután két genie-katona lépett a vezér elé 
óriási zászlót vive magukkal, melynek terhe meg-
nyomta őket. A hadvezér érintette a zászlót, és 
megparancsolta, hogy tűzzék ki arra az árbocra, 
melyen eddig a félholdas  zászló lobogott. 

Ekkor a hegyi ágyukat vitték át az apró cson-
tos lovak, melyeket végtelen sora követett a te-
herszállítóknak. 

Ekkor a bródi várban is megszólaltak az ágyuk 
melyek zászlónk kitűzését üdvözölték. Természete-
sen sokkal későbben mint az kitüzetett mert a főpa-
rancsnok tartott tőle, hogy a lakosság közt az a hir 
terjedhet el, hogy az átkelés nem történt meg vér-
ontás és nehézség nélkül. 

Most jelentette Polz ezredes, hogy előhadával 
befejezte  az átkelést. 

A táborszernagy összegyűjtötte az előkelőbb 
tiszteket és megelégedését fejezvén  ki, a várban 
levő szállásra távozott. 

Gradiskából, Schamacból Kostanjicából szin-
tén jelentik, hogy ott is példás rendben történt 
meg az átkelés. 

Gradiskában, hol Würtenberg herceg kelt át 
a Száván, a török katonák tisztelegtek az osztrák 
csapatoknak és zárt rendben vonultak vissza Ban-
jalukába. 

Rendetlenség sem fordult  elé, csak néhány 
excedáló bosnyákot, ezek legtöbbnyire görög val-
lásúak, fogtak  el és a dandárparancsnokság elé 
vitték őket. 

Négy irányban folytatják  az ország belsején 
való előnyomulást. A lakosság egészen lecsendese-
dett és kivétel nélkül dicsérik katonáink magatar-
tását. Azt hiszik, hogy 14 nap alatt Szerajevóban 
is lengeni fog  zászlónk. 

A csatornázás közegészségügyi szem-
pontból. 

A köztisztaság és főképen  a közegészség kí-
vánalmainak kielégithetése szükségessé teszi, hogy 
a városok és községek többé-kevésbé rendszeres 
és tökéletes módon, de mindenesetre el legyenek 
látva csatornahálózattal. Annál tökéletesebbnek és 
nagyszerűbbnek kell lenni egy ilyen hálózatnak, 
minél fejlettebb,  tehát minél nagyobb és népesebb 
egy város, mert annál nagyobb szükség van arra 
közegészségi szempontból, s annál könnyebben lé-
tesíthető az a költségek tekintetéből. Gyakran el 
lett már mondva s a statisztikai kimutatások folyton 
tanúsítják, hogy — különben egyenlő körülmények 
között — sokkal kisebb a halandóság ott, hol a 
város csatornázása célszerűbb és tökéletesebb. 

Természetes dolog, hogy pár száz lélekből 
álló község nem utánozhatja Páris csatornázási 
rendszerét, mert erre egyszerűen képtelen, de hogy 
tehetségéhez és fekvéséhez  képest mindent meg 

tegyen arra nézve, az nem csak kívánatos, hanem 
kötelessége is. 

A Csatornahálózat szükséges az eső- és házi-
viz, az utcai és házi szemét eltávolítása végett s a 
szerint a mint az ürülék is abba vezettetik, vagy 
külön lesz kihordva, két főrendszere  van. Nem cé 
lom ezeknek fejtegetésébe  bocsátkozni,-'mert ez igen 
messze vezetne, csak néhány észrevételt szándék -
szom tenni városunk csatornázási kérdéséhez, mint-
hogy épen jelenleg van folyamatban  — helyeseb-
ben szólva s z ü n e t e l ő b e n — utcáink rende-
zése, a magassági viszonyok egyenletesitése és az 
utburkolás. 

Épen az e körül tapasztalt eljárás indított 
arra, hogy a csatornázási ügyről megemlékezzem. 

Valamennyi csatornarendszer megegyezik ab-
ban, hogy az eső- és h á 7.  i v i z azokon v e z e t -
t e t i k el, és hogy az ártalmas kigőzölgés megaka-
dályozása végett az egész hálózat f ö d ö t t .  Mit 
tapasztalunk nálunk ? Azt, hogy itt csatomázás ab-
solute n e m l é t e z i k . Avagy annak lehet-e ne-
vezni azon vizvezetö árkot, mely a piactól az Olt-
utca felé  a kocsiút közepében végig húzódik ? Ez 
veszi fel  ugyan a házi vizet és szemetet, mely az 
e g é s z s é g kárára, minden udvarból undorító 
bűzzel kiszivárog, de hogy azt elvezeti-e száraz 
időben arra nem figyelt  senki. Hogy pedig azon 
árok nem c s a t o r n a , azt belátja mindenki, mert 
a csatorna legelső kellékét is nélkülözi, mely sze-
rint f ö d ö t t  legyen. 

De ez még mind megengedhető volna, ha 
gondoskodni lehetne arról, hogy ezen árkot foly-
tonosan tiszta viz mossa, mely az udvarokból ki-
ömlő tisztátlanságokat magával ragadva, elejét 
venné annak, hogy a rothadó anyagok mérges ki-
gőzölgése — a levegőt fertőztetvén  - ragályos be-
tegségeknek ha nem is épen szülője, de minden-
esetre hatalmas előmozdítója legyen. Másfelől  pe-
dig csakis az esős időben összegyűlő vízmennyiség-
nek korlátozhatása tanúskodhatnék ilyen nyílt árok 
célszerűsége mellett, de a jelenlegi állapot — mi-
dőn az utca eső esetén inkább hasonlít patakme-
derhez, mint utcához — épen tűrhetetlen, s egy vá-
ros kényelmi igényeinek semmi esetre nem felel 
meg, hogy a járó-kelők bokán felül  vízben evic-
kéljenek gázló madarak módjára. 

Még egy évvel ezelőtt a kis piac bal oldalán 
födött  sánc húzódott végig, mely a szabályozás 
miatt be lett töltve. Hogy azon sánc el lett volna 
látva egy csatornától követelt kellékekkel: nem 
állitom, de bizonyos az, hogy inkább megfelelt  cél-
jának, mint a jelenlegi nyilt árok, már csak azért 
is, mert — noha csak deszkával — födve  volt s a 
közlekedést nem akadályozta. 

Mielőtt az utcák burkolása megtörténnék, 
kívánatos lenne a csatornázási kérdést megvitatni; 
addig nem késő, de azután háromszoros költséggel 
is nehezen lehet elérni azt, a mit jelenleg mérsé-
kelt kiadással. Ha igy marad az utcák vízelvezető 
berendezése, akker valószínűleg megtörténik, hogy 
télen, mikor jó fagy  van : korcsolyát kell lábaink-
ra fűzni,  hogy .a jégen végig sikamoljunk. 

Gyárfás  Gy. 

Kossuth Lajos 
levelet intézett Mezey Ernő úrhoz, melyben őt — 
választóinak ajánlj 1. Á levél szerint, mely az „Egyet-
értésiben jelent meg, sajnálattal értesül arról, hogy 
a „gyomai kerületnek különben független  érzelmű 
választói közt akadnak olyanok is, kiket vallási 
tekintetek tartóztatnak a M. Ernő zászlója körüli 
tömörüléstől." Ez elfogulatlan  választók számára, 
kiknek nyilván a jelölt zsidósága nem tetszik, Kos-
suth a következőkben jelzi a maga álláspontját, 
mely — mint látjuk — még mindig engesztelhet-
len ellentétben áll a Magyarország érdekében egye-

dül kívánatos dualizmussal: 
„Akár mi történt is a múltban, annyi bizonyos, 

hogy a helyzet most egészen különbözik az 1868. 
óta történt választások helyzetétől. 

Annak az országgyűlésnek, a mely feladva  a 
personalis uniót, e szerződésileg kikötött alapfel-
tételét a Habsburgház uralkodásának Magyarorszá-
gon, ennek helyébe a közösügyes rendszert varrta 
a nemzet nyakába, erre egyáltalában nem volt 
mandatuma a nemzettől. 

Az az országgyűlés pártkülönbség nélkül a 
Deák Ferec által szerkesztett 1861. felirat  alapján 
kapott a nemzettől mandatumot. 

Az a felirat  nem egyéb, mint egy hatalmas 
parafrazisa  annak, a mit őseink egy alaptörvény-
ben, melynek megtartására magát a már örökösö-
dési joggal országló uralkodó ház esküvel köte-
lezte, akként fejeztek  ki, hogy ámbár a trónörökö-
södés rendje ugyanaz Magyarországon, mint Ausz-
triában, következőleg ugyanazon személynek kell 
országolni Magyarországon, a ki az ezzel együtt 
elválaszthatlanul birtoklandó osztrák tartományok-
ban országol, m'ndazonáltal Magyarország szabad 
és független  ország, ecfész  kormányzati rendszeré-
ben önálló és semmi más nemzetnek vagy ország-
nak nem kötelezett. 

Ezen közjogi állás fentartására  és biztosítására 
adott a nemzet mandatumot 1865-ben. 

És az az országgyűlés nemcsak fen  nem tar-
totta, de sőt egyenesen feladta  azt, a minek fen-
tartására a nemzet által megbízva volt. 

Tehát a közösügyes rendszer behozatala nem 
bír valódi jogalappal. Az nem volt jogszerű cse-


