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A politikai brigantik ezen faját  feltaláljuk  a 

községi elöljárók, megyei bizottsági és iskolaszéki 
tagok soraiban, és ha már most meggondolja az 
ember, hogy a népet ezek vezetik, mi mindent el-
követnek azok ? Az erkölcstelenitésnek hány mód-
ját veszik igénybe azok, hogy a községben a me-
gyében magoknak a fenn  kitűzött műkedvelő cél 
érvényesithetése tekintetéből a megkívántató befo-
lyásos állást biztosítsák ? 

Igaz, Bismarck azt tartja, hogy ez emberek-
nek általában n i n c s b ü s z k e s é g ü k , hogy 
készek alacsony haszonért lealacsonyítani mago-
kat ; én részemről ezt mégis csak kivételesen fo-
gadom el, de oly vészthozónak tekintem ezt a de-
pravációt, hogy szeretett hazánk érdekeit ha most 
nem is mindjárt, de jöhet idő, a mikor veszélyez-
tetve látom. — Ilyen eljárásokkal sokkal nagyobb 
seb ejtetik a nemzet erkölcsén, hogysem azt vala-
mely párt diadala kigyógyíthatná és őszintén mon-
dom, hogy ez áron magának a szabadelvű párt-
nak, ha arról győződtetném meg, hogy a többsé-
get az „alapítóknak" köszöni diadalát, megünne-
pelni nem kívánnám. 

Hogy az erkölcsrontó brigantik magukhoz 
jőve önszántukból jobb útra térnének: arra nincs 
kilátás, de arra igenis van idő, van elég út és mód, 
hogy vállvetve ezen áramlatnak gátat vessünk. 

Mint volt képviselőjelölt, mint volt kortes a 
„műkedvelők" által előadott e drámát sokszor vé-
gig néztem már és nem tudom, másra ígen-e, de 
reátn legalább azt a hatást tette, hogy ha nem 
akarunk nagyobb nemzeti katasztrófát  látni: tar-
tózkodjunk az ilyen előadásokhoz a bementi díj 
fizetésétől.  Még nem késő. 

Kiiule József. 

A z o k k u p á c i ó . 
Szerajevo elfoglalása.  \ 

Bécs, aug. 20. Az osztrák-magyar csapatok 
hétfőn  aug. 19-én heves küzdelem után bevették 
Szerajevót. Bővebb részletek következnek. 

Bécs, aug. 20. Dobojból érkezett jelentés sze-
rint Szapáry altábornagy csapatait tegnap este 
megtámadták, de a támadás hosszabb küzdelme 
után visszaveretett. Schmigoz altábornagy könnyű 
sebet kapott. 

Bécs, aug. 20. Tegethoff  altábornagy a 6. 
hadosztály 1. és 2. hegyi dandárával Zenicából a 
kakani-viszokai uton a Szerajevo felé  indíttatott. 
Tegethoff  csatát állott ki Kakani mellett, melyről 
a következőket jelenti: 

E hó 15-én Kákámhoz érkezve körülbelül 
500 felkelő  támadott meg; de ezek rögtön szét-
széledtek. Még az éjjel megkezdetttem az átkelést 
a Bosznán Popovics mellett, és egy zászlóaljat a 
jobb parton hagytam balszárnyam födözésére. 

A balparton Kolotics közelében a defilé  tor-
korlatánál io'-', órakor heves tüzeléssel támadták 
meg a fölkelők  az előhadat, a kik igen jó állást 
foglaltak  el, hasonlóképen a jobb parton haladó 
zászlóaljat Js. Másfél  óráig tartó harc után, mely 
időt az ellenség megkerülésére használtuk föl,  az 
ellenség visszavonult a balparton. Ekkor Csitlukig 
nyomult előre a derékhad és előhada megszállotta 
a hánt. A jobb parti zászlóalj nagyobb ellentál-
lásra talált, de mégis Busicsig nyomult előre. Az 
ütközet nyolc sebesültbe került. 

Aug. 17-röl jelenti Tegetthoff:  Ma reggel 5 
órakor előnyomultam Viszoka felé  a jobb hadosz-
loppal, és a Boszna jobb partján levő oszloppal 
szintén 5 órakor, a derékhaddal ellenben reggel 
7'/, órakor a meze uton. 8 óra felé  az ellenségre 
bukkantunk, mely a Podvinaszna mentében a Bosz-
na jobb partján fekvő  Caicitól egészen a balparton 
levő Kralynerác hegyig húzódó vonalat elég sű-
rűen, nevezetesen pedig- a Vratnicát redifekkel  tar-
totta megszállva, és rendkívül heves tüzelést kez-
dett. A csapatok, melyeknek az ellenség balszár-
nyát kellett megtámadniok, nagyon lassan halad-
tak előre; végre azonban hosszas és elkeseredett 
harc után visszaveretett az ellenség Viszoka felé. 

Kaltenbrunner alezredes a balparton szintén 
visszavonulásra kényszeritette az ellenséget. Abban 
a pillanatban, midőn hátrálni kezdett az ellenség, 
érkezett meg Müller vezérőrnagy két zászlóaljjal 
és egy üteggel, a kit a hadtest parancsnoksága 
küldött segítségemre. Azonnal megszállottam Vi-
szokát, a hol sok fegyvert  és lőszert találtunk. 

A csapatok nagyon kifáradtak  a rosz talajon, 
én tehát táborba szállítottam őket. Veszteségünk : 
2 tiszt és 80 ember megsebesült, 4 ember elesett. 

Tegetthoff  ezen jelentését csak tegnap reggel 
kaptam meg; azért csapataimnak, valamint az ő 
csapataiknak fáradtsága  miatt, bármennyire óhaj-
tottam is volna, nem indulhattam el Szerajevó felé, 
és Blazni mellett maradtam hadoszlopommal, Te-
getthoff  pedig Han Szeminovácig nyomult előre. 

Délután 2 órakor az egyetlen kevésbé szen-
vedett csapattal, 2 század huszárral és 2 ágyúval 
kémszemlét tartottam Szerajevo felé.  Ekkor azt 
tapasztaltuk, hogy a fölkelőknek  a lukováci ma-
gaslatokon négy ágyura való ütegsáncuk van, de 
a Kobila-Glava előfokot  nem szállották meg. 

Tegetthoff  egész hadoszlopával megmászta a 
Iíozarszko brdot. A derékhad a következő rende-
letet kapta ma: Kaiffel  vezérőrnagy (5 zászlóalj, 
egy könnyű tábori üteg és egy hegyi üteg) reggel 
4 órakor elindul a táborból, az országúton, egészen 
körülbelül Zlice irányáig, ott Kotori felé  fordul, 
hol balra kanyarodik, illetőleg megmászsza a La-

zarina lejtőjét és azután Debelo brdo irányában 
Szerajevo felé  megy. 

Villetz ezredes (3 zászlóaljjal és a tartalék 
tüzérség 3 nehéz ütegével) Kratinszel felé  megy 
az országúton, de hogy mint hátulsó lépcső sze-
repelhessen, Kaiffel  vezérőrnagyot követi. Villetz 
ezredes oszlopához még 1'/, escadron osztatott be, 
Kaiffel  pedig csak fél  escadront kapott. 

Tegetthoff  altábornagy, a ki megtartotta Mül-
ler vezérőrnagy különítményét, hogy ezt ne fá-
rassza a hozzám való visszaküldés által, utasítást 
kapott, hogy a Paszan»brdo magaslataira töre-
kedjék. 

Sürü köd kedvezett a csapatok elindulásának, 
melyek veszteség nélkül érkeztek a számukra ki-
jelölt helyekre. Az első ágyulövésaket 6'|, órakor 
Tegetthoff  hadoszlopa tette meg a fallal  kerített 
váracs ellen, melyben több ágyút helyeztek el a 
fölkelők.  7 egyfél  órakor kiszegezte Villetz alezre-
des nehéz ágyúit Bufaljénél,  és ágyuharcba ele-
gyedtek a váracscsal. Villetz ugyanakkor megtá-
madta Kratinszelo mellett a fölkelők  hadállását is, 
mely vadászárkokkal is meg volt erősítve. 

Kaiffel  vezérőrnagy nagy fáradtsággal  mász-
hatta meg az ellenzék hadállásait Mrdzidjije és a 
Trelevic hegy mellett, és lassan tudta visszaszorí-
tani az ellenséget, és ámbár Villetz ezredes támo-
gatta őt, mégis csak 10 óra 5 perckor ért föl  a 
Debelo brdora. Kaiffel  hegyi ágyúinak tüze elné-
mította a váracs ágyúit, melyek erősen tüzeltek 
Villetz és Tegetthoff  csapatai ellen. És most csa-
tárláncokba oszolva nyomult a gyalogság a vá-
ros ellen. 

Most a legborzasztóbb küzdelem fejlődött  ki; 
minden házból,,minden ablakból, a kapuk hasadé-
kain lőttek csapatainkra, még az asszonyok is 
részt vettek a harcban, sőt még a város nyugati 
végén fekvő  katonai kórházban levő betegek és 
sebesültek is küzdöttek. 

A harc 1 és fél  óráig tartott. A vad fanatis-
mus hitetlen jeleneteket szolgáltatott, és csak csa-
pataink jó szivüségének és fegyelmének  köszönhe-
tő, hogy nagyobb kárt nem szenvedett a város; 
néhány ház azonban a lángok martaléka lett. 

Veszteségünk, fájdalom,  nem jelentéktelen. 
Megsebesült: Dilmost őrnagy a 38. gyalogezred-
ből, Eimonsberger őrnagy az 52. gyalogezredből, 
Andreánszky százados a 46. gyalogezredből, mind 
veszélyesen. Gotzani marquis hadnagy a 12. tü-
zérezredből könnyű sebet kapott. 

Az elfoglalt  diadaljelek számát még most nem 
lehet megmondani. Különösen ki kell emelnem a 
harcban részt vett valamennyi csapat vitézségét 
és odaadását, mindenekelőtt pedig az összes tüzér-
ség rendkívül hatásos működését. A hadoszlopok 
parancsnokai kiváló dicséretet érdemelnek. A meg-
jutalmazandók névsorát legalázatosabban elő fo-
gom terjeszteni. 

A fölkelők  szétszéledtek minden irányban, 
kivált Gorazda és Rogalica felé.  A harc befejezése 
és a város teljes megszállása után, a császári zász-
lót kitűztük a váracsra a hymnus hangjai közt; a 
csapatok 101 ágyulövéssel és örömrivallgással üd-
vözölték. 

Szerajevo, 1878. aug. 19. 
Philippovics. 

F ü r d ő i l e v é l . 
Zajzon, 1878. aug. 18. 
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és a többi angolul. 

Minthogy a „Nemere" t. olvasói előtt a Zaj-
zoni fürdő  ma több erdélyhoni fürdőink  között 
annyira ösmeretes, mint Élőpatak, Tusnád, avagy 
a málnási fürdő  ; ezen okból mellőzve itt Zajzon 
bővebb leírását, sőt még a természeti fekvés  elő-
nyös oldalait, valamint a táj regényes, megTagadó 
szépségeit is hallgatással mellőzve, csupán a tár-
sas élet és az idei saison kellemes élményeinek 
keretéből kívánok némelyeket röviden megemlí-
teni 

Mielőtt pedig tudósításom tulajdonképi tár-
gyára térnék, — előre meg kell jegyeznem, — hogy 
némelyek (avagy épen a fürdői  szépnem) részéről, 
nehogy félreértést  szüljön az, ha némely vonásai-
ban festésem  az ereditéségét talán elléggé hiven 
vissza nem tükrözné, sőt inkább méltóztassanak ezt 
azon körülménynek tulajdonítani, hogy a tudósító 
szemüvegen át nézve a dolgokat tanácsosabb-
nak vélte ez alkalommal a túlságos őszinteségtől 
is tartózkodni. 

Ezen bevezetés után kezdjük tehát ott a dol-
got, a hol tulajdonkép már be is végezhetnők. 

Először is vessünk egy rövid visszapillantást 
a folyó  hó 11-ikén a „magyarság" részéről rende-
zett táncmulatságra. 

Gondoljon az olvasó egy 8 öl hosszúságú és 
6 öl szélességű termet egyszerű fenyőágakkal  és 
tükrökkel díszítve, melyben egy nagy választékú 
zsúfolt  közönség hullámzik föl  és alá, — a mely-
nek zsivajjában a társalgás folyamáról  pedig leg-
tisztább fogalmat  szerezhet magának az olvasó ugy, 
lia találékonyságból ide igtatok a sorrendben né-
hány „schlagvort"-ot mely imitt-amott a bálterem 
gőzkörében fölhangzott;  „Nancsi", „lábszij", „mops-
li", „vetrece", „nagysám", „záptojás", „katharus", 
„angyal", „mismás", „gurken salat", „púder", „szap-

pan", „gyomorgörcs", „Jaj a lábom, jaj a hátam" 
stb. stb. Ily kellemes állapotok közepett báli gyö-
nyörmerengéseimből elég korán kiábrándulva — 
egy szabad folyosóra  menekültem és onnan vizs-
gáltam tekintetemmel a mulatók édes örömeinek 
pikáns kifejezéseit. 

És bizon ha szántam, de irigyeltem is a tánc-
szomjas schwaliserek szerepét; kik ismerőseimnek 
gyöngéd arcrózsáit — verejtékök hatalmas csép-
jeiben — annyira gyakran öntözék és áztaták. 

Ez képe a 11-iki bálnak. 
Azonban nagyon csalódnék az, ki mindezek-

ből azt következtetné, hogy a zajzoni fürdőn  a 
publikum a kellemes időtöltések és élvezetek hi-
ányában szűkölködik. 

Ezt épen nem mondhatni. Sőt nem is tanácsol-
nák P. J. B. V. és Homokai doctor barátaim, hogy 
valaki ilyesmit állitson, mert hiszen ők ugy külön 
külön, mint együtt is azon fáradhatlan  arangeurjei 
az itteni társas élet ártatlan örömeinek, a kik ha 
nem is egyetlen, de bizonyára egy édes boldogító 
érzést és fáradságuk  gazdag jutalmát találták ab-
ban, ha a „fürdői  szép szemek" egy-egy mosolygó 
angyali tekintetéért minden lehetőt megkísértenek 
a mi (természetesen a legolcsóbb módon) leginkább 
célhoz vezet és a folytonos  szórakozást, a kedé-
lyes hangulatot hétről-hétre biztosítani képes. 

Azonban másoké az érdem a 18-án tartott bál 
em'ékeiért. 

Fogadják itt a fürdői  felügyelőség  részéről 
Schnell és Alesius urak a páratlan csín és kiváló 
gonddal rendezett táncestély körül tanúsítót buz-
galmuk és fáradságukért,  — megbízóim nevében, 
— az összes jelenvolt nők részéről is őszinte elis-
merésünket. 

Csak azt sajnálom most, hogy e báli tudósí-
tás keretében a jelenvolt díszes közönség minden 
tagját nem foglalhatom.  — Azonban még sem te-
hetem, hogy némelyeket ki ne emeljek azok kö-
zül, kik méltán jogos igényt tarthatnak erre. 

Ilyenek pedig a többek közt a bájos és szel-
lemdus Moga Irén és testvére Otillia Brassóból, a 
n.-szebeni pénzügyigaztató neje: Tüzköviné urasz-
szony két csinos leányával; a fiatal  szépségű Je-
kel Blanka, Bisztrai Mari és Fiscser Eliz kisaszo-
nyok, továbbá Mager K. volt orsz. gyűlési képvi-
selő vidám két leányával ; Kobi K. volt orsz gyű 
tési képviselő családjával, Popu József  és Onaciu 
Sándor törvsz. bírák utóbbi kedves nejével, ugy 
szintén a szép Gingol, Retch és Neurihrer leá-
nyok. 

Végül még örömest kell megemlitenem buku-
resti kedves ismerőseimet a bájos Grünvald nővé-
reket. Es most engedjék meg kedves Helén és 
K á r o l i n n a g y s á g a i m , h o g y ez alkalommal, mult évi 
tudósításomban elkövetett véletlen figyelmetlensé-
gemet azzal pótoljam helyre, hogy önöknek ezen-
nel nyilvánosan is tudomásukra juttassam abeli ki-
váló tiszteletem és nagyra becsülésemet, mikép az 
önök kedves társaságukban mindig örömest veen-
dek részt és büszke vagyok arra. 

Ugy legyen meggyőződve Karolin nsga, hogy 
nem csupán puszta szó és üres phrasis volt azon 
egyéni vélemény, miszerint a női kellem egyéb 
szükégei mellett a „gyönsorfogak"  és a „saját haj-
zat" ábrándos fürtéi  a női szépség és testi bájnak 
oly lényeges kiegészítő részét képezik, hogy ezek 
híjával „bálkirálynőt" a szó valódi értelmében 
alig is tudnék képzelni. 

Isten velünk a viszont látásig. 
I hope you will find  somé to suit 

your taste. Do you wisch to have 
any thing else (?) and if  one 

is not enough ? I have more 
at your service 
Every thing is ready. 

Sz— i. 

Az egyetemes lanttó-gyülés. 
Az országházban élénk volt a mozgalom. Ha-

zánk néptanítói III. egyetemes gyülésöket tar-
tották. 

Délután 4 órakor a II. egyetemes gyűlés ke-
beléből kiküldött 50-es bizottság tartott ülést az 
országház 1. sz. termében, melyen a bizottság tag-
jai teljes számmal vettek részt. — Az ülésen Pé-
terfy  Sándor emökölt s a bizottságot az egyetemes 
gyűlés ügyrendjének megállapitásara hivta fel. 
Bálint Mihály, biz. jegyző ezután pontonkint fel-
olvassa a mult egyetemes gyűlés által megállapí-
tott ügyrendet, mely csekély módosítással el is fo-
gadtatott. A megállapított ügyrendet a bizottság 
az egyetemes gyűlés előértekezlete elé bocsátja. 

A gyűlés tárgyrendjére nézve a pünkösdi 
ülésben megállapított sorozatot a bizottság fentartja 
s elfogadás  végett az előértekezletnek is ajánlja, 
bár Vasady Balogh Lajos óhajtotta volna, hogy a 
népoktatási törvény revisiója mindjárt az első nap 
vétessék tárgyalás alá. — Az egyes tisztségekre 
történendő kijelölésre került ezután a sor. — Min-
den egyes tisztségre három egyént kell az ötvenes 
bizottságnak ajánlani az ügyrend értelmében. — 
Ez ellen többen szólaltatak fel,  különösen Rill J. 
vasadi Balogh L. és Győrffy  Iván, kik minden áron 
azt akarták, hogy minden egyes tisztviselői kar 
tisztán tanítókból alakittassék meg. A hármas ki-
jelölés mellett megmaradt a bizottság, azonban el-
határoztatott, hogy egy ember csak egyszer ho-
zassek candidatióba. Megtörénvén a hármas kije-
lölés, annak az előértekezlet elé terjesztésével La-
kits Vendel titkár bízatott meg. Rill J. inditvá-


