
VI. évfolyam.

E lő fize té si d y :
Portán vagv Pécsett házhoz 
tüidve: c p «  é m  5 ft., fél- 
;vrei frt. 50 kr.. negyed évre 
í t|  2ö kr. egyes szám 10 kr. 

^jelenik minden szóm b a*  
; >n. Egyes számok kaphatók 
iVeidine’er N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

1878. october 12-én__________________________

FIGYELŐ.
41-ik szám.

H i r d e t é s e k  á r i t :
Egy öt-hasábec' petit <ot 

egyszeri megjeleli b eért - ' : t 
többszöri meg jelenésnél í r 
leengedés adatik. Minden hit 
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A uvilt 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 :
Ferencziek atezája 22.SZ.I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendök. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blanhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

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

Majláth-tér 2. szám alatt.

Alkotmányos gyakorlat.
Azt Írják a fővárosi lapok a kor- 

jnyválság kapcsában, hogy a ki- 
,a]y" (i felsége m i n d e n  országos 
irt kitüuöbb féitiait magán kihall- 

•atáson fogadja, hogy a helyzet iránti 
nézeteiket megtudja.

Kz állítás valótlan, mert egy az 
rszágliázban is tekintélyes, az or-

népénél pedig nagy majoritás
on lévő párt, — a függetlenségi 
art vezéregyéneit még sóba sem 

j ivta meg ő felsége magához, őket 
óiig soha sem hallgatta meg a hely
zet iránt.

Pedig a többi párt és emberei 
évikének sincsen annyira vérében 
s érdekében a helyzetnek ham isi 

ratlaii és tisztább tükrét tárni a ki
rály elébe, mint a függetlenségi párt
ák. mely soha sem élt az álltok- 

jág és ámítás fegyverével, midőn 
pedig a többi párt felfelé úgy mint 
;cfelé többé kevésbé, de mindig al
kalmazta azokat, midőn annyiszor 
a szomorú következmények és leg- 

abban a bosnyák tragoedia tanú
sították, hogy ámítottak lefelé, de 
ámítottak felfelé is azok, kiket ő 
felsége felelős tanácsadókul megbivui 
kegyes volt.

Az osztrák hagyományos politika 
a monarchia egységesítésére tör, 
nem akarja még most sem belátni, 
hogy e monarchia inkább szétmál
lik, de a mai kor eszméi és törek
vései mellett centralisatiót nem tűr 
mag: nagyon természetes ennél fogva, 
hogy a király az egységesítés el
leneinek véleményét meg sem kér
dezi addig, mig találkoznak ámító 
kontárok, kik magukra vállalják a 
kormányzat felelőségét és azután 
corruptiv eszközökkel ideig óráig 
és néhány évig elhúzzák a bizony
talan állapotokat, az országot pedig 
az immoralitás fertőjébe, kigázolhat- 
ian nyomorúságba siilyesztik, miről 
teimésze'esen a királynak alig le
het tudomása.

Nagyon érthető, hogy' a felség 
ily körülmények közt nem méltátja 
ágyelemre e pártot, melyr a közvé- 
•m ny híí kifejezését gátló, e czélra 

gyártott választási törvény, mester
ségesen pártczélból összeállított vá
lasztási összeírások és hivatalos 
nyomás úgy7 nyílt erőszak, mint vesz
tegetésekkel járt választásokból még 
soha sem birt többségre jönni, pe- 

-r az cllenpártok embereinek *jt

T A  S  G Z á .

A kis Carmen.
Itauuutark után.

1.
A kis Carmen gyönyörű szép leányka 

' !t. Atyja szegény kétezer birodalmi már- 
1,1 hivatalnok létére oly kényesen és 

tintásán neveltette egyetlen gyermekét, 
mint valami kis grófnőt; atyja és anyja 
egyaránt istenítették a kicsikét, sőt anyja 
dkapatva az anyai gyengédség és hiúság 
áltál gyakran mondá:

„Az én leányomat valami fejedelem 
fogja elvenni. “

I)e a szegény asszonynak megkellett 
tialni és itt hagyni a világot, mielőtt leá
nyából fenséges asszony lett volna; férje 
t'ivid ídö múlva szintén követte élete pár- 
J4t és a szegény kis Carmen 12 éves ko- 
ráhan atyátlan s anyátlan árva lett.

A madridi szent keresztről nevezett 
teniplom derék plébánosa — aki nagybátyja 
mit a kicsinek, látta Carmen szomorú, el
hagyatott állapotát s magához vette, és 
anélkül, hogy elkényeztette volna, mint 
szülői, gondosan és szeretettel neveié amint 

a leányka szerencsétlensége és testi 
■nlki szépsége kivánta.

A hiuságr&i hajlam és a vágy, hogy 
nem is herczegnő vagy fejedelemnő, 

‘hint édes anyja jövendőié, de mégis több 
le?yen mint egy egyszerű szegény plébános 
jűokaluiga, — voltak Carmen megemlí
tendő hibái. A nagyravágyás ördöge, már 
(fészkeié magát a gyengéd női szívbe.

része azon napon áttérne hozzá, jme- 
lyeu ő felsége a függetlenségi párt 
egy férfiút bízná meg a kabinet ala
kításával.

Azonban ne szóljunk többet e 
tárgyról, majd megjön annak is az 
ideje, hogy a közösügyesek kifogy
nak minden ámító eszközből, csak 
hazánkra nézve késöu ne álljon be 
ezen időpont, akk^r midőn a füg
getlenségi párt sem lesz már képes 
mcgvédelmezni az elárult, elárvult 
hazát!

A függetlenségi párt kormánya 
a jobblét iránti alapos reményt, a 
jó és nemes, az erkölcsi nagyság 
eránti lelkesedést tudná kelteni a 
csodával határos mérvben, de végre 
csodákat nem művelhetne, a halott, 
elnyomorodott nemzetet egyszerre 
fel nem támaszthatná, az éhség és 
nyomortól ellankadt kézbe hasztalan 
adna fegyvert a haza védelmére.

Ha a közösUgyes kormányok, 
mint ezt tiz év óta tették, mindig 
csak a haza bel- és külellenségeit 
táplálják az ország pénzével és vé
rével, ha tovább folytatják a szegény 
adózó nép kiszivattyúzását, ha egy
másután kivágják a gyümölcsfát, 
hogy kényelmesebben szedhessék a 
gyümölcsöt, ha a függetlenségi párt
nak egy erkölcsileg, anyagilag leta
rolt pusztaság adatik át, hogy abból 
rögtön paradicsomot varázsoljon elé, 
akkor ez már nem vállalkozbatik 
reá, mert az ámítás nem kenyere.

— A k o r m á n y  v á ls á g  id e ig le 
nes eliutézét nyert, mennyiben Széli Kál
mán pézügymiuiszter lemondását a király 
buzgó és bii szolgálatának elismerése mel
lett elfogadta és felhívta őt, hogy további 
elhatározásáig a tárcza ügyeit tovább ve
zesse. — Hasonlókép elfogadja a király 
az összes magyar minisztérium lemondá
sát azon meghagyással, hogy az egyes 
miszterek utódaik kinevezéséig működé
sűket folytassál-. — Az osztrák kormány 
ismételve kérte ő felségétől már régebben 
beadott lemondási kérelmének ellogadá- 
sát, mert kitérni akar a reichsrath egy- 
beülcse alkalmával ellene az alkotmányiul 
párt, kiválóan annak vezére Hcrbszt által 
a boszniai foglalási ügyben intézendő tá
madásoknak. Most megkapta a lemondás 
elfogadását. — Ő felségéhez a kormány- 
válság ügyében magán kihallgatásra idéz
tettek: Majláth György országbíró, Sen- 
uyey Pál báró, Szlávi József, Bittó István, 
Simonyi Lajos báró és Ghyczy Kálmán.

— N/.lávy J ó z s e f  f e lh iv a tv á n  
a király által egy uj kabinet alakítására, 
magát erre betegeskedése miatt ké Jelen
nek nyilvánltá. Nézete szerint a kabinet 
alakítás most mindenkire nézve legyőz-

Egy szép júniusi napon Carmen együtt 
ebédelt nagybátyjával és a jó Cyriaca 
asszonynyal, a plébános gazdaasszonyával. 
Csemege gyanánt ez alkalommal egy tá
nyér cseresnyét hoztak az asztalra a mely
ből épen venni akart a plébános midőn 
Cyriaca asszony hirtelen megragadá kezét 
s a tányért sebesen visszarántó fontoskodó 
arczczal így szólt:

„Kérem főtisztelendőséged, — csak 
egy pillanatra."

„Meg kell olvasnom, hány cseresuye
in itt."

„És váljon miért?"
„Kérem csak hagyja e l ! Tudom én 

1 miért" viszonzá a gazdaasszony a mi
att a cseresznyét szorgalmasan tovább
ámlálgatá. ,,

„Fogadni mernék," — monda a plé- 
inos nem nyomhatván el mosolyát, „e 
unka sorsjátékkal van összeköttetésben."

,165 cseresnye van itt" válaszolá, „az 
lvözitő ötszörös életkora. Ha valamelyik 
írsolás e számát megkaphatom, a íőnye- 
mény bizonyára enyém lesz."

„De az Isten szerelméért, hogy lehet
ilaki ily együgyü ?* .

Jó, jó, plébános úr, csak hagyja e l ! 
adom én mit csinálok. Úgy, csak neves- 
in: majd én is nevetni fogok, ha nem
ikára egy ternót csinálok."

Ugyan ne bolondozzék, Cyriaca asz
ón/- tegye kis pénzét inkább a takarék
t á r b a  és ott bizonyára minden évben 
linos kamatokat nyerhet."

Kérem ne fáradjon, plébános ur! El- 
atároztam, hogy a sorsjáték tegyen gaz- 
iggá és meglátja ki is viszem.

„Elvesztette már komlóját a malátával

hetlen nehézségekkel jár nem csak azért, 
mert a képviselők nem tartózkodván a 
fővárosban, az érintkezés velük akadá
lyozva van míg az országgyűlés egybeül, 
de főleg azért, mert az osztrák kormány 
is lemondott, már pedig a legfontosabb 
és elhatározó kérdés a bosnyák ügynek 
megoldása csakis az osztrák és magyar 
kormány egyetértésével lesz eszközölhető. 
Véleménye szerint teliát az osztrák kor
mány kinevezéséig és az országgyűlés meg
nyitásáig Tisza kabinetnek meg kelleue 
maradnia helyén még pénzügyminiszter 
nélkül is, kinek tározóját addig egy má
sik miniszter venné át. — Ezen ideiglenes 
megoldást szeretné Andrássy gróf is, de 
a -Széli Kálmán leköszönését előidézett volt 
deákpártiaü és habarékiak szövetsége Tisza 
megbuktatását főczélul tűzvén ki, arra tö
rekszik, hogy azt még az országgyűlés 
megnyitása előtt kivívja.

— A  v o l t  d e á k p á r t i  e le m e k
és a habarékpártiak egyesülésén nagyban 
dolgoznak, utóbbiak lapjaik által kiadták 
a jelszót : Kormányt vállalni és támogatni 
a keleti politika megváltoztatása nélkül is, 
akármi történjék Boszniával, annak nem 
szabad Tisza által történni, az elkeseredett 
kedélyek megnyugtatására szükséges, hogy 
Tisza Kálmán megszűnjön Magyarországon 
kormányozni. — Ennek ellenében azt ter
vezik a Tiszapártiak, hogy az országgyű
lés megalakulása után minden vita mel
lőzésével válassza meg a delegatiót, ebben 
azután Andrássy majd megvédelmezi is
mert eszközeivel keleti politikáját és ki- 
eszközli felmentését, a delegatiók határo
zata azután visszariasztaná az országgyűlés 
deákpárti, sőt még a habaréki elemeit is 
attól, hogy eltérőleg kárhoztassák a kor
mány tetteit.

— K i  le g y e n  a  p é n z ü g y iü l*
n's/.ter? A pénzügyér találása képezi Tisza 
legkomolyabb aggodalmai egyikét. Az u- 
tóbbl napokban Csengery Antal télé fordí
totta figyelmét és mindent megtett, csak 
hogy megnyerje. Csengery eleinte maka
csul vonakodott, de a Rotseb.ld consortium, 
az osztrák nemzeti bank és a pénzmatado
rok intésére gondolkozóba esett. Ezeknek 
kiváló érdekük, hogy tekintélyes parla
menti tag kezébe jusson a pénzügyi tár
cza és Csengeryre senkinek sincs annyi 
hatása, mint c köröknek. Mindazonáltal 
eddig még nem szánta el magát.

— A m in la z te r v á ls á g .  G h y c z y  
Kálmán, azután pedig báró Simonyi La
jos egycukint egy órai kihallgatáson fo
gadtattak ő felségétől. Mindkét férfiú ki
fejtette nézeteit a külpolitikáról és Ma
gyarországban uralkodó hangulatról, me
lyet ezen politika előidézett. Simonyi báró 
az occupatiot kárhoztatta és azon nézetben 
van, hogy azt mihelyt csak lehet és minél 
előbb szüntessék meg. — Tisza és Wenck- 
heiui ismét Becsbe utaztak. Visszajövet 
Tisza átveszi a pénzügyi tárczát és a bel
ügyminisztériumi tárczát más fogja át
venni.

Háború
Srebrenicaban csapataink örömmel 

fogadtattak. A jó ellátásról maga a la-
együft," monda a plébános és elhagyta az 
ebédlőt.

„Azt hiszem, mégis igaza van a bá
csinak szólalt meg ezután a feis Carmen 
Cyriaca asszonyhoz fordulva.

„Mit tudsz te libácska?" viszonzá foj
tott hangon a gazdaasszony. „Ha megtu
dom azt, a mire ma reggel figyelmeztettek, 
akkor csak készitse a kormány számomra 
tallérzacskóit."

„És ha szabad kérdenem Cyriaca asz- 
szony, mi az a nagy titok, melyet még 
tudni kiván ?"

„A lépcsők száma a szent kereszt 
templomában."

„S mit basznál az kegyednek, ha ezt 
meg is tudja."

„Mit baszuál ? E számból olyan szá
madást csinálok, melynek folytán legalább 
is két ternót nyerek."

„És ugyan ki nyilatkoztatta ezt ke
gyednek ?“

„Egy czigány asszony ki többet tud, 
mint a vén varázsló Mcrlin."

„Hát akkor miért nem jár ő maga 
utánna."

„Bizonyára mert nem mehet a to
ronyba, hogy a lépcsőket megszámlálja."

„Egyszerűen majd megkérdezzük a 
nagybácsit; neki e számot tudni kell."

„Nem, e tekintetben senkire sem aka
rok hallgatni és legkevésbé reá s igy nem 
bizom másra ügyemet, mert csak egyetlen
egy lépcsővel hibázzák el, s akkor adieu 
nagy nyeremény isten veled ternó! Majd 
mi magánk megyünk fel és számláljuk meg 
a lépcsőket"

„Ugyan menjen; képzelem a bácsi 
majd milyen jóizüt fog ezen nevetni......... "

kosság gondoskodott. Nyolcz ágyút és 
sok készletet találtak ott. !Srebrenica lako
sai ténylegesen ellent állottak a főikelők 
átvonulásának, sőt több lövést is váltot
tak velük. A Szerbiába menekült törökök 
engedélyt kérnek a hazatérésre. Ez ügy
ben alkudozásuk folynak a zvoruiki és 
tuzlai katonai parancsnokok közt. Zvor- 
nikban 48 ágyú és sok lőfegver találtatott. 
A király névnapja alkalmából a török és 
kerésztéuy községek hódolatukat nyilvá
nították.

A második hadtest parancsnokság
tól Szerajevóból legközelebb a következő 
távirat érkezett: Sametz vezérőrnagy az 
első hadosztály parancsnoka jelenti, hogy 
az első gyalog dandár ma reggel 5 óra
kor Visegrádba barcz nélkül vonult be. 
A felkelők jókor reggel elhagyták tábo
rukat és sánczaikat, oda hagyták ágyúi
kat, sátraikat és lőkészleteiket. Tegnap a 
uyolezadig gyalog dandár Iugorazdába 
uyomttlt be minden ellenállás nélkül és 
ma Kajuiczát 2 zászlóaljjal megszállotta, 
— hetedik gyalog daudár holnap Kojui- 
czába érkezik. — Foczábau nincsenek 
leikelők. így tehát a felkelés egész Bosz
niában le van verve; az ország a mi csa
pataink kezei közt.

A 36-ik hadosztály jelenti Banjalu- 
kából: „A prjedori kajmakamatban az 
53-ik tartalékezred egyik osztálya egy 
rabló bandát fogott el és hozott Halija
inkéba.

Petrovaczban tetemes mennyiségű 
fegyvert, lőszert és élelmet találtak.

A klujucsi kerületben a fegyverlera- 
kás minden baj nélkül történt. Külöuösen 
sok hátultöltő fegyver gyűl össze.

Pbilipovies főparancsnok hivatalos 
jelentése konstatálja, hogy Bosznia lakos
ságának túlnyomó része hálává! és a hó- 
dulat felismerhetlen nyilvánításával fogad
ja a fölkelés tétjé t, .»
mohamedán községekből is .tömegesen 
jelennek meg Philippovivics előtt és ép 
úgy, miut a keresztények, fölajánlják tör- 
lietlen hűségűket a császár-kiráíynas Vise- 
grád és Uorazda megszállása alkalmából 
a király katonai irodája által a követke
ző táviratot intéztette a főparancsnokhoz: 
U Felsége legnagyobb örömét fejezi ki 
Visegrád és Gorazda bareznélküli meg
szállása, valamint a mai napon beérke
zett tudósítás fölött, mely Bosznia és Her- 
czegoviua teljesen befejezett okkupáczió- 
járól értesít. Ő felsége megújítja háláját 
a tetterős és elővigyázó vezérnek és mind
azon parancsnokoknak, kik számos csaták 
után a sikert kivívták, továbbá a derék 
csapatoknak vitézségükért, odaadásukért 
kitartásukért, melyet mindvégig megőriz
tek. 0  Felsége kegyesen tudomásul veszi 
Szerajevó keresztény és mohamedán la
kosságának szerencsekiváuátát és hüségi 
nyilatkozatát s reményét fejezi ki, hogy 
a béke az elfoglalt országban a mai 
naptól kezdve s ezzel a jólét aerája fog
ja  kezdetét venui.

Az albán liga ereje még nincs meg
törve és Montenegró vau leginkább e ligá
val szemben megakadva miután ellenébeu 
a porta ugyanazon szerepet viszi miut 
Ausztria elleuéb ni. Montenegrónak most

„Ugyani, de mi elhallgatjuk előtte 
miért akarunk felmeuni. Neki nem kell az 
igazat megtudni. Halld csak piczikém, mond 
meg a bácsinak, hogy szeretnéd élvezni a 
kilátást, melyet c torony nyújt; mert e 
kíváncsiság iukább illik egy oly fiatalhoz 
mint te, mintsem egy öreghez, példánl 
hozzám."

„Jó. majd megmondom neki."
E párbeszéd végeztével a plébános i‘ 

inét az étterembe jött.
„Nagybácsi," kérdé a kis Carmen, 

volt már ön a szent keresztről nevezett 
templom tornyában ?“

„Oh már igen gyakran."
„Sok mindent lehet onnan látni — 

nemde ?“
„Hogyne — hisz ez igen természetes. 

A torony legmagasabb épülete a főváros
nak és tételéről Spanyolország bárom négy 
tartományára nyilik a szép kilátás.

„Oh, mily élvezet lehet e z ! Mondja 
csak édes nagybácsi szabad lesz nekem is 
felmenni Cyriaca asszonynyal a toronyba ?"

„Ha Cyriaca asszony bizik lábainak 
erejében úgy felmehettek a mikor akartok."

Cyriaca asszony teteté magát, mintha 
morogna.

„Isten segíts, mily gondolatai és sze
szélyei vannak mainap az ifjúságnak I Na, 
de azért mégis elmegyek veled, ha már 
kedvet tellik benne."

Egy órával később Carmen és Cyriaca 
asszony a szent kereszt templom tornyába 
indultak. A legnagyobb gondossággal ol
vasták meg a lépcsőket és Cyriaca asszony 
Uónnal, tizenkét papírra jegyezte fel őket 
hűségesen.

Felérkezvén egyik kiálló erkélyhez

nincs kire támaszkodni és igy saját ere
jével lesz kénytelen a congressnson nyert 
területet oceupálni. Oroszországban a ni- 
hiiismus annyira felütötte fejét, hogy Sán
dor czár rettegésében tán elfelejtette Mon
tenegrót is. Szerbia nem mer ellenséges
kedésbe lépni az albán ligával s igy Mon
tenegrónak 2600U emberével kell szembe 
szállni az albán liga 60.000 serege ellen, 
ha ugyan lesz elég bátorság!

Az albánok elhatározták, hogy az 
osztrák oceupátionak kiterjesztését a no- 
vibazári pasalikra nem fogják tűzni és 
most legújabban nagy számú csapatokat 
indítottak Koszavóba és Növi bazár felé.

A bécsi katonai körökre mégis nagy 
befolyást tett Széli Kálmán lemondási a 
mennyiben a csapatoknak visszahívására 
nézve már azt határozták, hogy valamennyi 
mobilizált honvédcsapat azonnal haza fog 
hivatni és a legénység szabadságoltatni. 
Azon 11 hadosztályból, mely jelenleg 
BoSznia és Herczcgoviuában van még e h > 
lefolyása alatt 5 hadosztály vissza fog hi
vatni az ott maradandó 6 hadosztályból 
öt Boszniában fogna maradni egy pedig 
Herczegovinában.

Hadzsi Lóját a hírhedt bosnyák fel
kelő vezért elfogták s hihetőleg legköze
lebb balálaórája ütött. Az elfogatás rész
leteiről következőket Írják:

Aug. 27-én a bosnyák fővárosba 
falusi emberek érkeztek és azt f beszélték, 
hogy Hadsi Lója Szerajévótól mintegy * 
rnértfoldnyire egy szénaboglyában ütötte 
fel tanyáját. Miután Hadsi Lójához csak 
két, a fölkelők által megszállt, falun át 
lehetett jutni, annak idejében felhagytak 
üldöztetésével.

Szept. 5-én a szerajevói konakba egy 
glasinaczi pór érkezett, és a következő 
jelentést tette: Midőn Kopfinger vezérőr
nagy aug. 24-én Gorazda felé indult. 

x.~j_ itjuuivu ftituuau von elrejtve.
Ezt megtudták a glasinaczi elöljáró és egy 
görög keleti és ezek e! is határozták, hogy 
a haramiát elfogják. Midőn ez Mjesicsben 
(ismeretessé vált, az ottani szerbek a beteg 
Hadsi Lóját Sperczi bey majorjába vitték, 
Itt fogták el okt. 2-án a bosnyák fölke
lők vezérét.

Hadsi Lója bal lábán kapott sebet. 
Hadsi Lója csupán egyszer vett rés/.: csa
tában a belalovacsiban, különbeu mindig 
Szerajevóból vezette a forradalmi ügyeket.

Konstantinápolyból jelentik, hogy a 
conventio Ugye megbnkottnak tekinthető, 
miután a szultán megmarad abbeli hatá
rozatánál, hogy nem adja belegyezését.

A török tiltakozó jegyzék Berlin, és 
Londonban átnyujtatott. Salisbury hiába 
igyekezett a portánál a jegyzék szöveg 
tartalmának megváltoztatását kieszközölni 
és a jegyzék szétküldését félőrültségnek 
mondá. Bismarck erélyes visszautasító 
választ készít e tiltakozó jegyzékre. Itt 
Bécsben a jegyzék nem adatott át és 
Karatbeodory pasa egyszerűen szóbelileg 
kijelenté, hogy ő a szultán utasítására 
emel óvást Asztria-Magyarország eljárása 
ellen Es a konveneziót azon okból tagadja 
meg, mert az osztrák csapatok Bosznia 
és Herczegovinában a legnagyob kihágá
sokat követik el és egyenes,ni az oltani
közeledének, hogy kinczitCAscucK, de rög
tön visszaborzadának a mélységtől mely 
szemeik előtt tátongott. De miután három
szor négyszer megkísértették a közeledést 
végre elenyészett félelmük s egész nyu
godtan élvezték a meglepő látványt, mely
ben a spanyol főváros 4 XJ.OOJ lakosai 
közül talán alig csak ezeren gyönyörködtek.

Valóban felfoghatlan, hogy a Madridba 
érkező idegenek miért nem vállalkoznak 
legelőször is a szent kereszt templom tor
nyába való felmeuetelie honnan egy pilla
nattal áttekinthetik a főváros nevezetessé
geit és a gyönyörű vidéket.

„Oh mily csodálatos" kiálíá az ártat
lan Carmin, mialatt szemei a megmérhe
tetlen fensikon tétováztak, melynek köze
pén a spanyolfőváros Madrid fekszik, — 
hisz innen az egész világot átláthatjuk !“

„Még Spauyolországot sem egészen" 
válaszolá Cyriaca asszony töldrajzi ismere
tének öntetsző fitogtatásával.

„S ezen az egész roppant tartományon 
Izabella királynőuk uralkodik ?“

„Még sokkal továbbra kiterjed ha
talma.",

„Ő azután szerencsés egy nő 1"
„Mit tennél te egy ily királyságért?"
„Ha szttséges volna, fejjel lefelé vet

ném magam e mélységbe."
Végre a két nő elérvén czélját oda 

hagyták a szent kereszthez czimzett temp
lom tornyát. Cyriaca asszony másnap azu
tán sietett a lépcsők számát lotteriába 
tenni — de mind hasztalan — a teruo 
nem jött ki.

(Folyt, köv.)



mohamedán elein kiirtására törcksznck. 
A/, itteni külügyi hivatal a jegyzéket 
egyszerit machinácziok eredményének 
mondja, melyeket Muzurus pasa London
ban ás Chaireddin, a marokkói követ, ki 
jelenleg Konstantinápolyban időzik, a 
portánál csináltak;, és melyek ellen Saviét 
pasa hasztalan erőlködött.

K Ü LFÖ LD .
Az atgani úgy már legközelebb há

borúra vezet: Beacnnsfield lord személye 
sen vezeti az afganistán ügyben folytatott 
levelezést. Bismarck herczeg mindent elkö
vet a szultánnál s a czárnál, hogy az atga- 
nistáu-kérdés békés elintézést nyerjen.

A „Standard- jelenti Bombayból 
táviratilag: Az ellenségeskedések Afga- 
11 isi áuual minden pillanatban megkezd
hetők. Négy agfán gyalogezred hat ágyú
val Ali-musjid elé érkezett és három mért- 
földre haladt Jomrud felé, a mely város 
már angol csapatok által van megszálva. 
A hegyek közül számos afghán csapat 
nyomul elő naponkint és támadással fenye
geti a Khyder törzseket, mert a missió 
ellen semmiféle kifogás :k nincs. Rögtön 
küldettek angol seregek akhyderek meg
védésére s emiatt az angol katonaság a 
Kurum völgy felé halad. Afgán csapatok 
uébáuy kisebb átjárót már meg is szállot
tak. Az angol küldött, Goolam Ilusseim, 
még nem érkezett vissza.

A „Stanitza Lukemskaja” telepen a 
Doni kozákok közt fölkelés támadt, mely
hez bizonyos servitusok megrövidítése 
s z o lg á l ta to t t  okot. A béke helyreállítása 
végett egy egész ezred lett oda küldve.

A bolgár lapok egyetértve azt kíván
ják, hogy, bizoyos összeg rátizetcsevel 
Bulgáriáért a Dobrudscha vétessék cserébe; 
egyúttal liuméniának „barátságosan1* azt 
j a v a s o l já k ,  hogy ezen javaslatot fogadja 
el, mert csak ezáltal fogna a Bulgáriával 
való súrlódásoknak vége vettetni. Orosz
ország, úgy látszik, ezen tervet komolyan 
támogatja.

A „Nowoje Wremia“ nevű, a kor
mánytól inspirált hírlap szenvedélyes han
gon irt vezérczikkében a következőket 
írja: „Oroszország semmi szin alatt Bosz
niának Ausztriához való annexióját nem 
tűrheti 1“ A czikk ezen phrázissal végző
dik : „Fegyvert fogunk rántani, hogy 
Ausztriát ezen szándéka kivitelében meg
akadályozzuk !•*

Mnktár pasa a portához kibékitese 
küldetésének meghiúsulását jelenti Krétá
ból. Hírlik, hogy Midhát pasa fog kinevez
tetni tőkormányzóul Krétába. A szultán 
a britt nagykövetnek kijelentette, hogy 
az angol reform javaslatot .Ázsiára uézve

fsvaro'lliatitt.
Muszkaországuól mindennap uj mrea 

érkeznek a nihilismus terjedéséről és a 
titkos forradalmi bizottság működéséről. 
Bármennyi összesküvést fedezzen is fel a 
rendőrség, ez az összeesküdte et sem nem 
ijeszti el, sem vissza nem tartoztatja uj 
összeesküvések kezdésétől. Mert legújab
ban is a rendőrség ismét egy ily össze
esküvés nyomára jött, melynek czélja az 
volt, hogy minden városban a gyármuu- 
kások hozzájárulásával a köztársaság ki- 
kiáltassék és a nép a Romanotl családot 
tróuvesztettnek jelentse ki. Ennek követ
keztében sok eifogatás történt, hanem azou 
látbatlau szellemet, mely a muszka for
radalmárokban él és működik, semmiféle 
reudőrség nem bírja elfogni.

Németországban szemet szúrt a fran- 
czia hadügyminisztérium törzskari főnö
kének, Miribel tábornoknak utazása a fran- 
czianémet határra, hogy ott körültekint
sen és a Vosges departementben erődíté
seket csináltason, vele megy még két 
tábornok és 28 törzskari tiszt. Ezekből 
még azon következtetést is lehetne húzni, 
hogy bár mennyit perorál ;s Gambetta 
arról, hogy Francziaországnak egyedüli 
iránya és czélja a belszervezkcdés, a béke 
tentartása és a nemzet gazdagságának fej
lesztése, úgy mégis azon utógondolattól a 
iranczia kormány még sem egészen szabad, 
hogy háborút kezdj n. Azon határidő, a 
meddig Franeziaország a békét törik-sza- 
kad fenn akarta tartani, a világkiállítás, 
úgy is már vége felé jár, és a minő hir
telen mutatta Franeziaország, hogy hozzá
járulása nélkül Európában nem lehetjpoliti- 
kát csinálni, épen oly hirtelen ragadhatja 
ismét magához a katonai snprematiát. — 
Három és egy negyed millió katonáival 
háta mögött ezt könnyen teheti.

Harcztéri levelek.
Szerajevó, szept. 28.

K e d v en  ö csé m  1
Örömmámorral olvastam soraidat. Már 

azt gondolám megfeledkeztél rólam, a ki 
a meszszc távolban, a gyűlölt idegen föl
dön, kitaszítva az imádott családi körből 
nem szűnik meg egy perczig sem rátok 
gondolni. — Te még nem tudod átérezni 
Gyulám, mit tesz a kedves otthontól távol — 
vad, fanatikus ellenség között lenni, hol 
a sok testi- és lelki szenvedéseken kívül, 
a szegény katona minden nap, minden 
órában kitéve van annak, hogy egyik 
vagy másik bosnyáknak vagy tán éppen 
töröknek golyója eljön az életet kioltani, 
vagy örökre bénává, nyomorulttá tenni. — 
E gondolat megfagyasztja ereimben a vért, 
mert meghalni a csatasikon vitézül, főleg 
hazám érdekeért, bár titeket kimondhat- 
lanul szeretlek, dicsőségnek tartanám, de 
ily dicstelen harczban,s tán egy kőszikla 
mellé rejtőzött gyermek vagy nő golyója 
által leterittetni s egy gödörbe belevettetui ; 
tán éppen fej nőikül, vagy bénán haza

menni a társadalom csúfjának, — oh! ez 
iszonyú gondolat.-------

Hogy némi fogalmad legyen a bosz
niai harczi életről, csak egy jelenetet raj
zolok le : .

Reggel korán az egész tábort a kürt 
szava fel rázza nyugalmából s rá 10 perezre 
megindul a sötét tömeg — a leeső ködben 
és lógó esőben — csendesen, mintha minit 
néma volna. Az arezokon nem látni sem 
örömet, sem elszántságot, komorak azok 
és búsak, elvannak a legrosszabbra ké
szülve; hogy ne? hisz azt sem tudjak 
merre terelik őket s estére hol pihen fejők, 
nem e valamelyik bosnyak karóján • ~~ 
Mennek szirteken, bokrokon á t ; este fele 
egy távollévő hegymedeuezéből lövések 
hangzanak föl. A katonát ez egy rövid 
időre felvillanyozza; elkezdenek a völgy 
felé sebesebb léptekkel menni, hol a tü
zelés mindég nagyobb mérvet vesz Egy- 
szerre csak oda érnek a mészárszék szín- 
helyére, az egész sereg megkezdi a har- 
ezot s pár óra múlva ütközettel fejeztetik 
be az. A liarcz meuetét gyenge toliam 
hűn rajzolni képtelen. Bevégződvén a liarcz, 
mely oly sok embert fosztott meg azou 
kincsnél drágább reménytől, hogy vaja a 
még a kedves otthont láthassa, a fegy
verek gúlába lesznek rakva, a katona tát 
keres, a tábori tüzek tellobognak, a k.i- 
tónak körülűlik s beszélgetnek, de legke
vésbé sem lelkesedéssel a lefolyt harczi 
eseményekről, hanem sóvárgással az 
édes otthonról és övéikről. Az eső esik. 
a szél meg hajtja a lángokat ide oda. 
^zuuk, fázunk s ilyenkor mellette még 
éhezünk is. Lásd ilyen a mi életüuk. És 
mi azon a helyen, hol az elesettek utolsó 
sóhajukat adják ki s a vérökbeu fetrengő 
felkelők utolsó haiálerőlködéssel emelik 
föl még egyszer éles handzsárjukat, hogy 
a mellettük haldokló magyar katonán a 
végső döfést ejtsék, — rnindeu irtózás 
nélkül pihenünk ; megszoktuk már a vért. 
Ki gondolta volna, hogy a török testvé
rek ellen keljen harczolnunk, kiknél oly 
királyi fogadtatásban részesültek küldöt
teink s kiknek küldöttjeit csak nem rég 
mi is oly meleg baráti érzelemmel fog id- 
tuk hazánkban. —

Tábori sátrak alatt tanyázunk a vá
roson kivtil, hol az eső, mintha törökök 
lennénk, gyakran eljön fürdőt adni, több
nyire hideg szél kíséretében. Sár és viz 
van a sátrakban is ilyenkor, de a szegény 
katonát a fáradság álomra kényszeríti s 
alszik, mintha a sírban lenne, és álmodik 
a sírról, mely mindég közelében tátong, 
s az édes otthonról, mely messze távol
ban van. —

Sokat beszélnek a hazamenetelről, 
de mi hinni nem tudjuk; attól tartuuk, 
hogy a rideg telet is itt kell töltenünk,

4 Uul iu >uu iuég ex lroi4Kan, pprlig*
sok is. — Vajba hitünkben csalódva, mi- 
hamarább a kedves szülői háznál pihen
hetném ki a fáradalmakat.

Isteu veletek a boldog viszontlátásig !
Szerető bátyád 

Nobilis.

Ljubuszki, október 1-én.
Mic’ita hazám tágas szép rónáit — nem 

ugyan valami forró utazás-vágyból hanem 
a megkapott behívó kényszerítő befolyása 
alatt — e hegyes országgal felcseréltem, 
azóta mint a bolygó zsidó forgók a nél
külözések ezer variatioiban. — Mégis Ma- 
karszkát a sok rósz közti legjobb napjaim 
tanúját elfeledni nem akarom. — Mint 
maródi küldettem e kis tenger melletti vá
rosba, a hol legalább szabad voltam s nem 
éltein annyi hozzám esküdött feleséggel 
(puska, borjú s a többi cokmok) mint va
lami török pasa. — Használtam a tengeri 
fürdőt pár hétig, és ez annyira helyreho
zott, hogy még valami 40 maródival ez
reden! után mehettem. Ha ez occupatio be 
nem jön tán soha sem jutok oda, hogy 
Ragusa és Makarszkában a tengeri fürdő 
gyönyöreit élvezhessem (?). — Ez volt 
hadjáratomnak fényoldala. — De az árny
oldalok ?! Oh ezek oly számosán vannak, 
hogy a kis fénysugár ezekben elveszik.

Nem akarom a fárasztó marsekokat 
itt részletezni, hisz ezeket híven leírni nem 
lehet, ha pedig uem irom híven, úgy nincs 
értelme.

Feladatunkat félig meddig befejezvén 
jelenleg Ljubus/.kibau lokáljuk lábainkat 
á la Ilári János le a világ végén. — Itt 
kell lenni a világ végének az bizonyos, 
mert ha még ennél tovább is van valami, 
úgy azt elképzelni ^dám apánk kezdet
leges kénzelőtehet8ége lenne szükséges, a 
mi pedig náluuk — daezára, hogy a szép 
iránt minden aestheticai érzékünket e ko
misz helyen elvesztettük — hiányzik.

A uapokbau a sátrakból bementünk a 
várba lakni, melynek oldalait már félig 
összedőlt mindenhol lyukas házak támogat
ják. Ezen házak lennének a mi téli tanyá
ink. De ha a mi téli hidegjeink itt is di
vatoznak, úgy bizonyára csonttá fagyunk 
e fedeles házakban hisz éjszakánként már 
is oly hideg van, hogy az előőrsöket pok- 
róczokkal látják cl.

Élelmünkre nézve Írhatom, hogy már 
3 najija nem láttam kenyeret, s a komisz 
birkamenagit csak úgy esszük.

Ha regényes képzelmü poéta, vagy az 
első szerelem kínos boldogságában élő 16 
éves gyerkőcz volnék, bízón volna mit áb
rándoznom az óriási sziklahegyen épült lju- 
bnszkii vár magas fokáról. — Alatta fek
szik hosszan elszórva a város, utánna Ver- 
gováczig (Dalmatia) gyönyörű sikság ter
jed, melyet a legszeszélyesebb medrtt folyó 
szel keresztül, — e folyó partjáu egy rom. 
kath. zárda emelkedik füstös falaival, ma
gában rejtegetve csúnya kopasz harátjait.

Esténként midőn a leme tő nap meg

irányozza a vár és klastrom csúcsait s a 
csendíts isti szellő elhozza a záfdaharang 
imára hivó haugjajt, — oh 1 akkor úgy 
e lg o n d o lk o d o m  szép honomról s eszembe 
jut a költő remek verse

Szülőföldem szép hatál a, 
Meglátlak-e valahára ? • • • 

de csakhamar ismét a földre sülyedek 
e képzelet világból, miaon hallom az aun  
járó őrjárat lépteit s érzelgő hangul*hun
hoz épen nem illő huszár miatyáukjait.

Itt a várban történt uem regibeu egy 
szerencsétleuség. ugyanis egy altiszt to k é 
ról jővén haza, töltve feledt fegyvere a 
sátorban megakadt s elsülve legjobb ha
rátjait lőtte keresztül. B a l ig 6 .

Kik lettek kitüntetve az 
52. gy.-ezredből F
Báró Philippovics táborszernagy ő 

felségétől nyert felhatalmazás folytan octo-
ber 2 áu kibocsájtott parancsában követ
kező harezosokat tüntette ki az gya
logezredből és pedig érdemjelet kaptak:

Az 1-ső s z á z a d b ó l  I. oszt ezüst 
érdemjelet: 1 leimi fi Károly Gusztáv szánt, 
őrmester; II. osztályút pedig: Sausek Vil
mos őrmester, Martin Károly szakaszve
zető, Schneider János káplár, Vincze Ist
ván tiszt, tizedes Jurányi József es l'rteil- 
tnann Jakab közvitéz . ,

A 2 ik s zá z ad  b ól arany érdemjelet 
Schubert József tiszth., a II. oszt. ezüst 
érdcmjclet: P'PP József sz. v. Gyurka J á 
nos káplár, Viacsek Fér evez tíz., Ulrtch 
György tiszt, káplár, l$> cker Antal} Kroch 
Fülöp és Kerncr János közvitézek, úgy 
Viola István trombitás.

A 3 ik s z á z a d b ó l  TI. oszt. ezüst ér- 
demjelet: Kaposy Sándor tiz., Pe-ity Már
ton sz. v., Rebhan Nándor, Lammer Mik
lós tizedesek, Wernherger Ede közvitéz.

A 4 ik s z á z a d b ó l  I. oszt. ezüst ér- 
derajelet: Boriam Károly káplár; II. 
tályiit pedig: Holzmann Péter sz. v., Ncd- 
vird Pál káplár és Braicr András tizedes.

A 5 ik s z á z a d b ó l  I. oszt. ezüst ér- 
demjelct Tarnóczay János sz. v., II. osz
tályút: Vidák Mi kő káplár, Szabó János 
kúp., líibsam Henrik és Pdtner András 
közvitéz.

A 6 ik s z á z a d b ó l  I. oszt. ezüst ér
demjelet Strasser János közvitéz ; 11. osz
tályút Kliebcr Pál és Werban József káp
lárok.

A 9 ik s z á z a d b ó l  I. oszt. ezüst ér
demjelet Bischof János tizedes; II. osztá
lyút Kovács Ferenci őrmester, Ráth Oskár 
káplár és Pfert János tizedes.

A I l i k  s z á z a d b ó l  arany érdem
jelet Móritz Emil tiszthelyettes; I. oszt. 
‘'■'U'jt érdemidet Kálmán Sándor sz. v .; 
II. osztályút Maurer Mihály, Jauclt líy. 
Kecskenovics Lázár és Ulrich Antal köz
vitézek.

A 12-ik s z á z a d b ó l  I. oszt. ezüst 
érdemjelet Wingert Márton őrmester; II. 
osztályút Haj Mátyás sí., v., Ricái József 
sz. v., Laufer János káplár, Lucsanics 
Mátyás, Horváth József, Dobszay Tóth Já 
nos és Denge Gábor közvitézek.

A mozgósítás folytán ínségre jutott baranya 
megyei családok segélyezése czéljából ki
küldött központi bizottság részéről f. évi 

September hó 30-án Pécseit tartott.
l i l é n  j e g y z ő k ö n y v é b ő l .

Bizottsági jegyző előterjeszti az idő
közben befolyt adományokat, mely szerint 
raéltóságos és főtisztelendö Dr. Dulánszky 
Nándor úr pécsi püspök 600 irtot, a pécsi 
főtisztelendő káptalan 200 frtot, tekintetes 
Delimauics István úr 30 frtot, m. br. 
Skerlecz Károly úr 20 frtot, Frank József 
főjegyző úr 10 frtot adományoztak. — 
Tudomásul vétetvén a nemes szivü ada
kozóknak a bizottság köszönetét nyilvá
nítja, és azt hirlapilag közzé tenni 
határozta.

Bizottsági jegyző jelenti továbbá, 
miszerint Moravecz Lajos úr cs. és kir. 
nyugalmazott őrnagy egy helyben ren
dezett hangverseny jövedelméből 431 fit 
88 krt és egy db. cs. és kir. aranyat 
szolgáltatott a bizottságnak azon megkere
séssel, hogy ezen öszeg a mozgósítás 
folytán Ínségre jutott megyebeli családok 
segélyezésére forditassék.

Kapcsában olvasta'ott ugyauesak 
elől nevezett őrnagy urnák levele, mely
ben arra kéri a bizottságot, miszerint az 
átszolgáltatott segély öszeg fele a pées- 
városi Ínségesek javára leendő forditba- 
tás végett, sz. kir. Pécs város rendelkezé
sére bocsátassék. — A bizottság a küldött 
adományért köszönetét fejezi ki, és a 
megkereséshez képest a segélyöszeg felét 
vagy is 218 írt 74 krt Pécs sz. kir. város 
polgármesteréhez haladéktalanul átkül
deni határozta.

Bizottsági jegyző jelenti továbbá, 
hogy Prik V. úr helybeli gyáros 4 nagy 
zsák lisztet adományozott az Ínségesek 
javára, mely küldeményből a központi 
bizottság utólagos jóváhagyása reményé
ben, kákicsi Sandó István, és Farkas 
Péter, továbbá magyar-mecskei Margit 
Dávid valóban Ínséges családok részére 
egy egy zsák liszt azonnal kiadatott. — 
Az adomány küldüjének köszönet nyilvá
nitatván az adománynak ekként lett 
kiosztása helyeseltetett.

Elnöklő alispán úr előterjeszti, hogy 
a 1866-ik évi hadjárat alkalmábái a mo
hácsi járásban gyűjtött, de fel nem hasz
nált vászon és tépésből annak elárusitása 
utján 2‘J ft 75 kr folyt be, s ezen öszeg 
1867-ik évi December hó 3-dika óta az 
ideigleues letétben kezeltetett.

Minthogy ezen öszeg természeténél 
fogva legezélszerüebben a mozgósítás 
folytán Ínségre jutott családok segélyezé
sére leuue fordítandó a takaréktárt keze
lés folytán időközben 53 írt 12 krra fel
szaporodott eme öszeget a segélyező 
bizottság rendelkezésére bocsátja. 
Köszönettel vétetett.

Elnöklő alispán úr továbbá előtei- 
jeszti hogy a járási segélyző bizottságok 
a szolgalmaktól beérkezett jelentések sze
rint megalakultak, a könyoradomanyok 
gyűjtése megindult, és a begyült pénz 
öszegek illetőleg termesztméuyek az ínsé
gesek között nyomban ki is osztatnak. 
Miután azonban tekintettel a közelgő téli 
időszakra az ínségesek száma szaporodni 

a járási szolgabirákat felhivaudónak 
véli’ aziránt, hogy a járásában ínséget 
szenvedőket névszerint mutassák ki és 
egyúttal adjanak véleményt hogy csalá
di mkiut mily öszeggel lennének a köz
pontban gyiitött alapból segélyezendők. 
Alispán úr ebbeli előterjesztése közhelyes- 
léssel ta lá lk ozva , járási szolgalmak a 
kérdéses kimutatás beterjesztésem toilii- 
vatui határoztattak.

Jegyzetté
J a m n i t z k y  J e n ő

bízott, jegyző

Tekintetes bizottsági 
közgyűlés!

Folyó évi augusztus hó 14-én 
360./közgy. sz. a. hozott közgyűlési hatá
rozathoz képest, van szerereneséuk a megye 
1879. évi költségelőirányzatának terve
zetét j . alatt idemellékelve jóváhagyás vé
gett tisztelettel bemutatni és jelenteni, hogy 
noha úgy a tiszti-, segéd, kezelő és szol
gaszemélyzet létszámának és illetményei
nek, valamint a dologi kiadásoknak tér 
vezeténél a f. évre helybenhagyott költ
ségvetés szabványait tekintettük irány
adókul, és a legszigorubb takarékossági 
elveket szem elől nem tévesztettük, a 
közigatás érdekében a költségelőirányzat 
kiadási tételeinél mégis újakat voltunk 
kénytelenek felvenni, illetőleg a meglevők 
közül néhányat felemelni, a melyeknek 
különbeni kihagyása, illetőleg fel nem 
emelése, a közigazgatás veszélyeztetésével 
járna; egyébiránt jelen költségiráuyzati 
tervezet összeállításinál lehetőleg csakis 
azou összegeket tartottuk meg, melyek a f. 
évre tényleg már engedélyezve, és a megye 
rendelkezésére bocsátva voltak.

Eltérések történtek a költség előirány
zat I. IV. V. VI. X-ik kiadási, és XI ik 
fedezeti tételeinél.

Az I-sö tétel 16-ik folyó száma alatt a 
szolgabirói írnokok eddigi 400 frtuyi fize
tései 500 fiüa feljavítani húzzuk javaslatba; 
ebbeli fizetés felemelést eléggé indokolja 
azon körülmény, hogy a közigazgatási 
ügyeknek úgy számra mind minőségre 
történt megszaporodása folytán teljesen 
méltányos lenne, hogy az Írnokok tizetése 
ekként megjavitattván, oly javadalmazásba 
részesülnének mind a közpouti Írnokok.

AlV-iktétel, nevezetesen annak 2-ik 
f. számánál, a folyó évihez képest 3736 
írt 86 krnyi kevesebb kiadás mutatkozik 
mely abban leli magyarázatát, hogy a köz
biztonsági személyzet részére a jövő 1879 ik 
évben köpeuyeg beszerzéséről nem kellend 
gondoskodni.

Az V-ik tétel alatt pandúr laktanyák 
bérletére 180 írttal többet, vagyis összesen 
790 forintot vettünk fel.

Ezen töblet felvételét azon körülmény 
teszi szükségessé, mert baranyavári járás 
ezidőszerinti szolgabirájának természetbeni 
lakásul a megye tulajdonát képező dárdai 
megyei épület jelöltetvén ki, — az eddigelé 
kizárólag irodákul és pandurlaktanyául 
használt megyei épület helyiségei a járási 
szolgabiró által magán lakásul és irodai 
czélokra vétetnek igénybe, e szerint tehát 
a járási közbiztonsági pandúrok részére 
ezeutul laktanyát bérleni kellend.

A Vl-ik tétel több száma alatt, a jelen 
évi költégirányzatlioz képest némi eltérés 
mutatkozik. Nem említve ezen tétel második 
számát, a hol, — a megyei székház helyisé
geinek fűtésére szükséges tüzelő fát ked
vező árak mellett sikerülvén biztosítani, 75 
írttal kevesebb a kiadás, aO-ik, 7-ik és 9-ik 
számnál tetemest) több kiadással talál
kozunk.

A 6-ik és 9-ik f. sz. alatt ugyanis irodai 
szerekre és nyomtatványokra tételenkint 
1600 írt összesen tehát 3200 frt volt a 
folyó évre engedélyezve, ezen tételeket 
1800 frtra, és igy összesen 3600 írtra fele
melni javasoljuk azért: mert a számadá
sokból kitűnik, hogy a megszaporodott 
közigazgatási ügyek folytán a központi 
irodai szükséglet és ‘nyomtatványokra 
engedélyezve volt 3200 írttal a felmerült 
ebbeli kiadásokat fedezni teljes lehetetlen
ség. Különösen a mi a nyomtatványokat 
illeti, az uj gyámhatósági törvény, továbbá 
a mozgósítás végrehajtása oly sok nyom
tatvány beszerzsét tette és teszi meg ezentúl 
is szükségessé, hogy az e czélra felvett 
200 frt többlet megálapitása elkerülhet- 
lcuül szükséges.

Hasonlóképen teljesen elégtelen az 
eddig engedélyezve volt, és a 7-ik f. sz. 
a. járásonkint fölvett 60 frt, mert {ezen 
összegből a járási szolgabirák iroda szük
ségleteiket és hivatalos helyiségeik fűtését 
nem eszközölhetik; ugyanazért ezen 60 frtot 
100 Írtra felemeltetni, és igy összesen 
420 frt helyett 700 frtot felvenni java
soljuk.

A X-ik tétel 2. száma uj ég ide
iglenes czim. Indokoljuk ezen czimet a 
mozgósítás folytán behívott tisztviselők és 
szolgák helyettestése által beállott uj kia

dásokkal. Ónként értetvén, miszerint ezea 
kiadások, melyek j||. a. részletesen elJ 
vaunak tüutetve és összesen 920 frtot
teszuek ki, azonual be-zünteteudők lesznek 
mihelyest a mozgósított tisztvisetök és 
szolgák haza bocsátatváu, előbbi áttörni- 
saikat illetőleg szolgálatukat ismét el
foglalják. .

Ezzel befejezve a költségvetés kiadási 
részét, áttérünk a fedezetre.

A XI ik tétel 120 frt kevesebb jövő- 
delmet tüntett ki; euuek oka abbau rejlik, 
mert a megye tulajdonát képezett bükösili 
ház időközben eladatváu, a hivatalos 
czélokra uem használt megyei házbérlet 
bői eddig befolyt 220 frt 120 írttal, mind 
a bükösdi ház eddigi bérlet összegével 
csökkent.

E szerint a fedezeti tételek, nem 
számítva az ez idő szerint még meg nem 
állapítható pénztári maradváuyt, összeseu 
csak 150 írttal vétethettek tél a költség
vet. sbe.

A szigorú takarékosság, és az elke- 
rülhetlcn szükség jellemzi ezen költségvetés 
minden tételét, bizalomteljeseu bocsátjuk 
ennélfogva azt a tekintetes közgyűlés 
további tárgyalása alá.

Teljes tisztelettel maradván a tekin
tetes bizottsági közgyűlésnek.

Pécsett, 1878. szeptember 30-áu tar
tott választmányi ülésünkből.

alázatos szolgái: 
J e s z e n s z k y  F e re n c / ,  

alisp. áll. vál. elnök.
J a m n i t z k y  Jen ő . 

aljegyző, áll. vál. jegyző.

B á r á n y á v á  r  m eg y e  1 ö rv é n y  h a t  fi. 
s á g n  k ö l t s é g e l ö l r á n y s a tu n a k  te r 

v e z e te  lN 7 9 - ih  é v r e .
1878-ikra 1879-ikre

engedélyez- iuditváuyoz- 
tetett tatott

1 Tiszti l tsz ím évi fizetése.
1 Alispán
1 Főjegyző
2 Aljegyző a IKK) Irt és

ii 8'XI frt 
1 Főügyész
i Főügyészi gyakornok 
1 Főpénztárunk 
1 Pénztári ellenőr 
1 Főszám vevő 
1 Alszámvevó 
1 Főorvos 
1 Állatorvos 
1 Főlevéltárnok 
1 Allevéltarnok 
7 Járási szolgabiró á 

1600 frt.
7 „ szolgabirói segéd

a 1000 frt.
7 „ írnok a 500 frt.
7 „ orvos á 400 frt.
1 Tőrvényh. kiadó
1 „ iktató
4 „ rendes írnok á

500 frt.
2 „ rendes dijnok á

ÖOO frt.
1 Selyem tenyészt, felügy.
1 Szedres kertész 
1 Slavonnyelv fordító 
1 Várnagy
1 Árvasz. elnök
2 „ ülnök a 111K) frt.
1 ,, közgyám
1 jegyző
1 „ aljegyző
X „ írnok egyut . iktí 
1 ,, dijnok

2300.— ft. 23iXJ. -
1600.— 1600.-

1700.— 17tX).—
1400.— 14'»). —
400.— 4oo.—

1200.— 12U0.—
8UU.— 8UU.—

1200.— 1 2 0 0 -
800.— 800.-

1200.— 1200.-
800.— 800.-

1000.— 1000.-
800.— 800.-

1 1 200 .- 11200.-

7(H K). - 71XX). —
2.800.— 350Ö.-
2800.— 280U. -

6 0 0 .- 000. -
600.— 600.—

2000.— 2000. -

600.— 000. -
300.— 300. -
300 — 300.—

50.— 5 0 .-
3n0.— 300. —

1500. — 1500. -
2200.— 2200.-

800.—• 800.-
8 0 0 .- 800.—
800. - 800.—

ó 5 0 0 .- fit KJ.-
31X1. - :»H—

tii a'apbúl nyerik
) fizetésükét.

Összesen: 50GÖ0.— 51350.-
I I .  Tiszti lakbér átalány.

1 Alispán 400.— 400 —
1 Főjegyző 300.— 300.—
2 Aljegyző á 200 lt. és á 

150 frt. 350. - ar>o.-
1 Főügyész 300.— 300.-
1 Fópénztárnok 200. — 200.-
1 Fószámvevö 21X1.- 200.—
1 Alszámvevó 1 5 0 .- 1 5 0 -
1 Főorvos 200.— 200. -
1 Főlevéltárnok 150 — 150.—
1 Allevéltárnok 1Ü0.— 100.-
3 Jár. szolgai), pécsi, mohácsi 

és siklósi a 300 frt. 900.— Í*K).—
7 Jár. szolgb. segéd a 100 ít. 700.— 700 .-
1 Várnagy 100. 100.—

Összesen: 4050.— 4
I I I .  Közbiztonsági személyzet fizetése.

3 Csendbiztos, utiátalanynyal 
á 720 frt

1 Duna biztos
7 Jár. pandúr kápl. á 240 ft 1680.—
91 Jár. közpandur á 192 ft 17472.—
1 Főispáni huszár
4 Irodai huszár á 200 ft 
3 Közp. tiszti csati, a 120 ft. 360.—
7 Járási „ „ á 1!“  “

2160.— 2160.-
500.— 500.—

1680.— 1680.-
17472.— 17472.-

2 0 0 .- 200 —
800.— 8 0 0 .-
360.— 360.—

, 810.— 8 4 0 -

Összesen: 24022.— 24022.—
IV . Közbiztonsági és szolgaszemélyzet 

mellékjárulékai.
Fegyverjavitás és töltények 

beszerzésére 
Euházatra 7- kimutatás 

szeréut 9196.13 545927
3 0 0 .- 3 0 0 -

5759.27Összesen: 9496.13
V. Pandúr laktanyák bérletére. 

Pandúr laktanyák bérletére 
a •/. bérleti szerződésen 
alapuló kimutatás szerónt 610.—______ 790. —

(Folyt, köv.)
Összesen: 610.— 790.

Néhány szó
a községi és körjegyzők nyug
díjazása tárgyában kiadott sza

bályrendeletről.
A mai kor egyik főbüue a reformok 

megteremtésében a felületesség, nagy hű
hóval jönnek létre, nagy lármát csinálnak 
vele, s csak a következmény mutatja meg, 
hogy „zúgtak a hegyek, s nemzettek ege
ret. “

Ezt tapasztaljuk a jegyzői nyugdíjalap 
létesítésénél, daczára annak, hogy » köz
ségek felfolyamodványok által kifejezték 
nem tetszésüket, daezára hogy úgyszólván 
minden jegyző ellene volt, s kérte a tör
vény hatóságot, hogy atyai gondjukat s jé 
akaratukat inkább másra, vagy ha úgy



tetszik 8nmagákra fordítsák, majd ők gon
doskodnak m agukról; mindezen ellenkezés 
nem használt, megteremtették a szabály
rendeletet ; úgy jártak el, mint a rósz pap, 
ki inti híveit, hogy téljenek a jóra, míg 
ő önmagáról megfeledkezve, a bűnök ocs- 
mányában fetreng.

”l)e ha már meg van, legalább volna
benne egy k is  köszönet.

Nem tekintve a nagy perezentet, mély
nél az alaptőkéhez kell járulni; maga a 
szabályrendelet s e tárgyban hozott későbbi 
határozatok mily ellentétesek.

A szabályrendelet 26-ik pontja azt 
m o n d ja : lgéuyt egyátalán nem tarthat azon 
h -vző a) ki ezen szabályrendelet 2. és 
•;fk poutban meghatározott járulékot ren
desen be nem tizette; s később azon ha
tározatot hozták: hogy közigazgatásilag 
v é g re h a jtá s  utján beszedendő.

E szerint tehát fizetni kell, de nyug
díj nem  jár; ha a jegyzőnek azon pcrcz-

a midőn a járulékot fizetni kell, nincs 
kidobni való 100 Irtja, tizet kamatot, végre
hajtási költséget, de azért, ha majdan igényt 
akar a nyugdíjra támasztani: „tikust“ mu
tatnak neki, mert talán volt eset, hogy 
e-vszer nem volt képes járulékát pontosan 
befizetni, vagyis végrehajtás utján szedték 
be tőle.

Sérelmes a szabályrendelet azon pontja 
js: mely szerint az önmaga jó száutából 
leki sz.öut jegyzőnek semmire sincs igénye; 
(jio-y nyugdíjat nem kap, az igen méltá
nyos: de hogy az általa már betizetett 
összeget legalább kamat nélkül vissza nem 
kapja, ez már nem méltányos; hanem egye- 
m > megfosztása vagy úgyszólván kirablása 
a szegény jegyző nagy nehezen betizetett 
garasainak.

A szabályrendelet ezen pontja szerint 
a jegvző le van kötve, mert nem távoz
hat ik el a megyétől, hacsak a betizetett 
-szeget elveszíteni nem akarja.

Ellene van tehát a szabályrendelet a 
méltányosságnak, ellene van az igazság
nak; s mint ilyen sérelmes és nem j ó ;  
mért is csak azt kívánjuk a nyugdijsza- 
balyrendelet megteremtőinek; hogy legye
nek" máskor jó papok, először önmagok 
keressék az üdvöst, s csak azután gondos
kodjanak rólunk; vagy La már kell leg
alább ne igy.

Egy érdekelt.

H o liá c S ' 1878. okt. 1.
Helybeli lapunk újabb előfizetési fel

hívása alkalmával poigári iskolánk fel- 
áilitá-ára vonatkozólag oly vezérczikket 
k ,-.öl. mely a helyett, hogy bennünket 
ezen nagy fontosságú intézménynek minél 
előbbi életbe léptetésére buzdítana, köny- 
uyelmii mulasztásunkat azzal védi, hogy 
Jmnak el kell napoltatnia mindaddig, 
mind kedvezőbb pénz- s más ügyek tisz
tázva nem lesznek.* Mert hát az .sok 
pénzbe kerül . . .“ és „ha már ily sokáig 
egykedvű lélekkel tűrtök a város és ke
rület nem művelődését, eltűrhetjük ezt még 
I ír (vii) ; ezek alatt sok dolog tisztul, a 
viszonyok jobbra fordulnak s a' tauiigy 
körüli’ érdeklődés szintén fejlődhetik.1*

No ha már azon község, mely érde
keinket védeni első sorban vau hivatva, 
mely haladásunk előmozdítására kcletkcz- 
tekor oly sok szépet ígért, ezen, már egy 
évtized óta vajúdó ügyben még most is 
■ -ak türelemre tanít bennünket; akkor 
azt kell hinnem, kogy e lap, mely irá
nyát eddig a választások alkalmával tün
tette ki leginkább, a midőn „részrehaj- 
latlansáira“ daczára a mamelukpárt kép 
v -élőjének bymnusokat zengedezett 
ezen lap mondom irányadó szerepét talán 
már be is végezte!'?

Valamely lapnak csak úgy és addig 
vau létjoga, ha és mig az közönségének 
érdekében és a közügyek előmozdítását 
ezélzó eszméknek megvitatására szolgai.

A ..Mohácsiban azonban ezt még nem 
tapasztaltuk. Nem találunk abban semmi 
öntudatos következetességet, mely köz- 
ügyeink terén valamely helyes irány báni 
törekvést tanúsítana. Még azt sem teszi, 
hogy a felmerülő eszméket ismertetné, ina 
gyarázná és azok felett véleményt adna; 
holott ez eljárása legbővebb és leghálásb 
anyagot nyújtaná a lapnak érdekessé és 
hasznossá tételére. Szóv 1 úgy tűnik ki, 
mintha e lap nem is annyira a közönség, 
mint inkább a szerkesztője érdekében je
lennék meg; s azért mintha a szerkesztő 
ur fő czéljáuak nem is azt tartaná, hogy 
a lap életrevaló eszméket és hasznos dol
gokat tartalmazzon, hanem hogy az hét
ről hétre épen megteljék.

Kitetszik a körülmény a bivatolt czikk- 
bő| i«. A polgári iskolára nézve kiküldött 
bizottságban ugyanis kétféle nézet merült 
fel és két javaslat is adatott be. Az egyik 
értelme ez : miuthogy a jelen viszonyok 
nem kedvezők, — balasztassék az ligy 
jobb időkre. (A mely vélemény mellett a 
ezikkező ur is buzog.) — A másik! pedig 
ezt javasolia: ha a viszonyok nem ked
vezők is, állítsuk fel legalább a közös is
kolaszéket, mely a kérdéses iskola ügyeit, 
az azt illető alapítványokat és jövedel
meket a kezébe véve alapot teremtsen és 
a szükséges eszközökről gondoskodjék, 
hogy a már annyiszor megígért és a tan
felügyelő által megsürgetett iskola életbe 
léptetése minél előbb megkezdethessék.

No hát az „igényeknek mindenben 
megfelelni iparkodó** szerkesztő ur az u- 
tóbbi véleményről egy kukkot sem szol, 
Dembogy még ő maga is a tanügy elő
mozdítása érdekében barw.olna, az inga
dozókat is annak megnyerni igyekeznék. 
8őt nem resteli még azt hirdetni, hogy : 
ha már eddig vártunk, várhatunk még 
ezután is . . .  Hogy ne 1 ha már tiz évet 
vártunk, várhatunk még egyszer annyit, 
»őt többet is !

Nemde az ily szerkesztő hivatva van 
arra, hogy városunkban a világosságot 
terjessze, és érdemes arra, hogy a javunkra 
törekvő lapra még ezentúl is előfizessünk ?

Fenti czikkében azt fejtegeti továbbá 
Szebényi ur, miszerint „hogy valamely do
log okszerűen vitessék keresztül, szüksé
ges, hogy azt lehetőleg szakemberek vé
gezzék, mert ezek a fontos feladatot át
értve, a dolgot elejteni nem engedik. De 
nálnuk ez eddig nem történt, nem tekin
tettek arra, hogy pl. kik az iskolaszékbe 
vagy tanügyi bizottságba beválasztattak, 
a kellő ismerettel, értelemmel, fogékony
sággal és jó akarattal fel vannak-e ruház
va . . .  Innen származik az elmaradottság, 
mely a haladást megzsibbasztotta s a köz
ügy körüli szellemet megölte . . . “

Hogy a dolog nem igy áll és hogy 
•Sz. ur maga sem úgy cselekszik, miként 
ir, kitűnik a következőkből:

1. Sz. ur mint képzett tanító maga 
is szakértő, és mégis, daczára hogy ő 
tehát a tanügy fontosságát átérti, „a dol
got elejteni“ igenis „engedi*, midőn az em
lített iskolára nézve még ő is további tü
relemre int . . . Innét látszik, hogy a szak
értelem nem a legfőbb kellék arra, hogy 
valamely dolog létre jöjjön, hogy pl. az 
iskola felállittassék, hanem — az akarat.
Ez biztosítja a sikert. Hiába szakértő Sz. 
uram, ha nincs meg benne ez. A szakér
telem csak az akarat tárgya helyes vég
rehajtására szükséges.

2. Sem az iskolaszékben (a katoli
kust érthette Sz. ur), sem a várostól ki
küldött tanügyi bizottságban nem azok 
adnak hangot, kik a tanügy iránt fogé
konysággal nem bírnak (ha ugyan ilyenek 
is vannak), hanem városunknak épen leg- 
értelmesbjei . . .  de ezek is úgy tesznek e 
tekintetben, mint Sz. ur, hogy t. i. az is
kolát pártolják ugyan „elvben**; annak 
felállítására azonban még csak az első 
lépést megtenni is évről évre halasztgat- 
j á k . -------

„Innen származik az elmaradottság/“ 
Nem az értelmetlenek fogyatkozása, hanem 
értelmiségünk közönye, anyagisága, szét- 
vonása és tétlensége az, mely nálunk „a 
közügy körüli szellemet megölte“ és meg
öli ! /  . . .

És még az a legszebb, hogy előbb 
Sz. ur maga is hirdeti a várakozás szük
ségét, később meg az illető tanügyi tes- 
ttiletbeni értelmetlenséget okozza, hogy el
maradunk . . .  Ez különben Szebényi-logika.

Elmaradunk igen, mert nagyobb rész
ben Sz. úrral tartunk, kisielküek vagyunk 
és — várunk, meg ismét várunk . . és — 
mert nincs a ki parancsoljon.

Egy helyben ülni eddig is tudtunk: 
nem volt szükség lapot indítani, hogy 
arra még az is biztasson . . .

A ki zászlót ragad kezébe, — más
kép kellene azt lobogtatnia!

A jövő héten még lesz egy pár ész
revételem.

N e r l I .

Különfélék.
— Az „Egyetértés“ udvarképes lett. 

Ugyanis Erzsébet királyné ő felsége, mint 
ezt" azon lap újdonságában olvassuk, elő
fizetett reá.

— Adakozások lefolytak lapunk szer
kesztőségénél : „Nagy bizodalmát ad a föl- 
séges Isten előtt az alamizsna minden ő 
gyakorlóinak.“ Tóbiás. 4, 12. jelmondattal.
A tanítóképző intézet tanári karától 5 ft, 
a gyakorló iskola iskola növendékeitől 6 
ft 53 kr., a képezde I. oszt. növendékeitől 
85 kr., a képezde II. oszt. növendékeitől 
1 ft 80 kr., a képezde III. oszt. növendé
keitől 1 ft 40 kr„ a kis sémin, növendé
keitől 1 ft. összesen 10 ft 58 kr. Ezen 
összeg két harmadrészét a baranyamegyei 
sebesültek és özvegyeik, egy harmadrészét 
pedik a miskolezi vizkárosuitak javára kí
vánjuk fordittatni. Szuly József kir. sem. 
felügyelő. — Adakoztak továbbá : Hefner 
Józsefné úrnő egy kilogramm tépést és fél 
kilogramm sebkütőt. Özvegy Riva Sándorné 
700 gramm tépést. — Ez a jándékokat ren
delkezésük helyére juttatjuk az emberiség 
nevében mondott köszönetünk kifejezése 
mellett.

— A  pécsi jótékony nöegylet heti ki- 
mutatása a magyar hadsereg sebesültei és 
családjaik javára. Adakoztak Kaufmanu 
Nándornő 2 irtot. — Tépést és sebkötőket 
sat. adtak: Kaufmann Eleonóra, Mangold 
Mari, Eltér Sidonia, Tóth Mari ég Nunszky 
Alajosnő úrnők. — átadatott 0 kilogramm 
tépés, 23 kendő, 13 sebkötő, 1 ing és al 
sónadrág, 1 pár czipő, 6 pár harisnya és 
hét kilogramm vászon.

— A pécsi joyakadémia polgárai áltál 
f. é. október 5-én a sebesültek javára 
rendezett zártkörű tánczestélyre felttlfize- 
téseket eszközöltek: Donászy Miklós 12 
ft, Rodakovszky N. 5 ft, Pollák János 5 
ft’ Girk Alajos 5 ft, Hinka László 5 ft, 
Zsinkó István 4 ft, Szeifricz István 4 ft, 
Csernns Andor 4 ft, Perczel Miklós 3 ft, 
Zsolnay Vilmos 3 ft, Likl János 3 ft, N. 
N. 2 ft, Schapringer N. 2 ft, Dr. Bors 
Emil 2 ft, Dr. Loncsár János 2 tt, N. N. 
2 ft, Hartmann Amalie 1 ft, Dr. Mutschen- 
bacber Victor 1 ft, Sey László 1 ft, Bru- 
tschy N. 1 ft, Dr. Szeredy József 1 ft, 
Mendlick Ágoston 1 ft, Dr. Daempf Sán
dor 1 ft, Vargha Ferencz 1 ft, Szakváry 
Emil 1 ft, Zavaros Péter 1 ft, Dr. Caesar 
N. 1 ft, Kocsis N. t ft, Baar N. 1 ft, 
Schweitzer N. 1 ft, Teinzmann N. 1 ft, 
Dr. Hinka Gyula 1 ft, Perczel Benjámin 
1 ft, Dr. Lndvig N. egy ezüst forintot, 
Séh Károly 50 krt. Összesen 84 ft 50 Kr. 
— Az estély összes jövedelme 18 < tt öo 
k r .; összes kiadás 37 ft 50 kr. — A ki
adást a bevételből levonva, maradt tiszta 
jövedelem 150 frt o. é. mely összeg to

vábbítás végett a helybeli katonai parancs
nokságrak átadatott. — Ezúttal az alól- 
irtak el nem mulaszthatják megragadni 
az alkalmat, hogy a casino tek. választ
mányának a terem, és tek. Bartak kapitány 
urnák a zenekar ingyenes átengedése vé
gett, valamint az összes (elülfizetőknek kö
szönetét ne szavazzanak. Kaufmann Imre 
bizottsági elnök, Toponarszky Uros, bi
zottsági pénztárnok.

— Hogy sikerült a joghallgatók táncz- 
estélye? Múlt szombaton tartatott meg a 
helybeli jogakadémiai polgárok által ren
dezett tánczestély. Mint rendesen másnap 
nem győztünk eleget tenni a sok kérde- 
zősködésnek, mindenki kívánta tudni: há
nyán voltak, hogy mulattak, ki volt a 
legszebb, hogy sikerült az egész, volt-e 
„anirnó,** milyenek voltak a toilettek stb. ? 
és mi a legnagyobb őszinteséggel dicsér
tük el a tánczestélyt és meséltük el az 
estély lefolyását, a mit ezúttal is megte
szünk. A táuczestély, hogy úgy mondjuk, 
fényesen sikerült. Derék joghallgatóink 
ügyes rendezésének köszönhető, hogy egy
részt nemcsak szép összeg folyt a sebesül
tek részére, hanem másrészt az is, hogy 
a jelen voltak valóban kedélyesen mulat
tak el egész reggeli 4 óráig. A rendezők, 
a kik igen nagy tapintattal széles fehér 
selyem szalag karkötőt, melyen vörös ke
reszt díszlett, választottak jelvényül — 
mindent elkövettek, hogy az estély a je
lenvoltaknak sokáig édes emlékükben ma
radjon. Sikerült is, — mindkét czélt vá
rakozáson felül érték el, s a jelen volt 
közöuség hízelgő nyilatkozata legyen ju
talmuk. — Ez estélyen az ember egészen 
otthoniasan érezte magát; nem volt itt gőg, 
fényűzés, feszesség, — hanem mindenki 
vidor arczczal, irigyelhető jó kedvvel mu
latott. Öröm volt nézni városunk szép höl
gyeit, — egyik a másikat kívánta kedves
ségben felülmúlni, és mi hisszük, e kedves 
nyájasság által nem egy tánezos szive 
sebesíttetett meg. Gondtalanul (még az 
uszályra sem kellett gondolni — mert nem 
volt) élvezhette mindenki a táncz kellőméit; 
az 52-ik ezred zenekarának helyben időző 
része által előadott darabok még azokat 
is a tánezra csábították, a kik szilárdul 
elhatározták, hogy nem fognak tánczolni. 
Tánczoltak bizony. — de még hogy. Maga 
az estély nem ép a leglátogatottabb volt,
— de mindenek daczára nem volt még 
estély, mely ily sikerültnek lett volna mond
ható. Az az egyszerűség, mely itt tanyát 
ütött, egészen meglepett és már hinni kez
dők, hogy felszólalásunkat szép hölgyeink 
egy kissé figyelemre méltatni kegyesked
tek. Hármat kivéve — nem láttunk báli 
öltözéket, a többi mind maga az egysze
rűség volt és igy ők voltak az estély szépei 
miért is őket, következetes akarván lenni, 
bátrak leszünk felemlíteni. Igen jó benyo
mást tett a fiatalságra, hogy a katona
tisztek oly szép számmal jelentek meg, 
mig a jogászság és az ügyvédjelöltek 
nagy része távol maradt ez estélytől. Maga 
Rodakowski tábornok ő méltósága kedves 
neje és leányával szintéu megtisztelte az 
estélyt és annak befejeztéig vett részt a 
kedélyes mulatságban s gyönyörködött, 
bogy „aprózza1* fiatalságunk határtalan 
jókedvben a csárdást. Jelenvoltak még: 
Douásziné úrnő, úgy városunk szépei kö
zül: Weszely Ida, Müller Eugénia, Uauer 
Juczika, Zsoluay Teréz és Juliska, Sey 
Dini, Brutscbi nőverek, Aulik Lujza, Hoff- 
mann Mariska és Szakváry Anna urhölgyek.

— A  szüret e héten javában folyt a 
pécsvárosi szőllőkben, az értelmesebb gaz
dák sem várhattak vele kívánságuk sze
rint, mert a múlt heti esőzések és azokkal 
járt szélrohamok általánossá tették a rot
hadást. — A szőllő azonban jó megérett 
kevés kivétellel, és igy a termés minősége 
ellen nagy panasz nem lehet, csak a későn 
érő kadarka fog savanyu lőrét adni. Ok
tóber 3-ika óta verőfényes meleg napjaink 
vannak, melyek a betakarítási munkára 
nézve igen kedvezők. A napszámosok igen 
keresettek és igényeik hallatlan magas
ságra felcsigázvák, munkájukban pedig 
kevés a köszönet annyira megvannak ront
va. — A pécsi korán szüretelt gyenge és 
savanyu lőre hectoliterjét 8 írton vették, 
ellenben a falusi lőre ára 3 —4 írton felül 
nem fog emelkedni, mert a termés bő és 
edényekben nagy a hiány.

— Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy 
kedveseiknek nemsokára, — még a hideg 
idők beállta előtt — csomagokat is adhat
nak fel. A mint értésünkre esett Herzego- 
viuába csomagokat már most is elfogadnak 
a postahivatalok, mig Boszniába csak e 
hó 16-ától kezdve.

— Dankó Gyula itthon van. Mégis 
nekünk volt igazunk. A pécsi népzenekar 
csütörtökön sok viszontagság után meg
érkezett, és igy ismét gyönyörködhetünk 
a régóta nélkülözött zamatos magyar ze
nedarabokban. Dankó Gyula mint a pécsi 
és balaton-füredi zenekar igazgatója teg
nap már estélyt is rendezett és ma ismét 
az Ercsényiben fog a zenekar játszani. Ér
dekes hallgatni Gyulának elbeszéléseit a 
nagy világból, — kár hogy nyomtatásba 
nem adja, a közönség bizonyára jól mu
latna a könyvnek, melyben Dankó Gyula 
és zenekarának viszontagságai szárazon és 
vizen lenne leírva.

— Hogy vannak katonáink? A  kiket 
Boszniába vittek, azokról már sokat hal
lottunk, tudjuk, hogy bizony sorsak nem 
irigylendő, no de azok végre is talán már 
kissé beleszoktak mint a czigány a kop
lalásba, hanem az talán nem igen jutott 
sokaknak tudomására, hogy a helyben 
tartózkodó katonák egynémelyikének sincs 
különb dolga. Leszámítva az egész napi 
gyakorlatot, még éjszaka sincs nyugalmuk 
a mennyiben a helyiségek szűk volta miatt 
a padkáson kénytelenek sokan éji tanyá

jukat felütni vagyis inkább oda comandi- 
roztatnak. Hogy jelenleg már nem kellemes 
a padláson tölteni az éjt, hol hideg lég- 
huzam vonul át, az természetes, no de ezzel 
sem törődnek. Elég hr, a szegény legény
ség szenved és jutalmul kap egy jókora 
biztatást, hogy nem sokára úgyis haza 
bocsájtják.

— A  budapesti pécsi kör. A  Budapes
ten tartózkodó baranyamegyei ifjúság pé
csi kört alakított és alakuló közgyűlését 
f hó 10-én tartotta. Közelebbi értesítést 
még nem vettünk, de mihelyt értesítve le
szünk, közölni fogjuk a pécsi kör helyi
ségének hollétét úgyszintén a megválasz
tott tisztikart is.

— A közönség köréből több érdekeltnek 
jogosult felszólalására figyelmeztetjük a 
városi hatóságot, hogy valóban már ideje 
lenne az e részbeni szabályrendeletek ér
telmében a Nepomuk-utczai azon háztulaj
donosokat, kik járda lerakási kötelezett
ségüknek eddig sem feleltek meg, erre 
végrehajtás utján szorítani, azaz a járdát 
költségükre még a nemsokára beálló őszi 
esőzések előtt lerakatni. — Nagyon szembe
tűnő, hogy a főtérről kiinduló ezen utczá- 
nak az irgalmas rendűek telke és az izra
elita hitközség háza előtti része, noha ott 
a közlekedés a postahivatalhoz igen sűrű, 
még járdával nincs ellátva, holott az az 
utcza további mentében végig elkészült, a 
késedelmes háztulajdonosok pedig tudva
lévőig szegénységről nem panaszkodhat
nak. Nem marad tehát más mód, mint a 
további kímélettel felhagyni, ezt követelik 
azon háztulajdonosok, kik kötelezettségük
nek már megfeleltek. — Quod unt justum, 
alteri aequum.

Hangverseny Mohácson. Mohács vá
rosa sem akar hátramaradni. Neki is van
nak sebesültjei, a mozgósított katonák 
családjai közt ott is vannak éhezők. Ezek
nek felsegélyezése czéljából f. hó 13-án a 
casino nagytermében tánczczal összekötött 
hangverseny fog rcndeztetni,a melyen a de
rék pécsi dalárdának is mintegy 14—15 
tagja fog közreműködni. A legszebb sikert 
kívánjuk e hangversenynek és mi hisszük 
nemcsak a város, hanem vidék is igen 
szép számmal lesz képviselve, annál is 
inkább, mert a jövedelem egy része a 
vidék hasonnemü szükölködői részére fog 
fordittatni.

— A vonal szétzúzta. Egy albániai 
embert f. hó 10-én déltáján a vonat a vil
lányi állomáson szétzúzott illetőleg ketté 
szelt. Az ember a teherkocsik közt akar
ván átjutni, a megindult vonat által elso
dortatott és rögtön derékben ketté vágatott.

— Hétfőn nagy szerencsétlenség 
történt a budapesti izr. imaházban. É 
szerencsétlenségre vonatkozolag a P. Lloyd 
következőkről értesül: „Izgalmas jeleuet 
folyt le ma délelőtt a dobány-utezai zsi
dótemplomban. Ki ünnep alkalmából a 
templom természetesen egészen meg volt 
tömve. Délelőtt fél tizenkettőkor a kar
zaton egy nő elájult, mire több nő vízért 
kiáltott. E kiáltásból az következtették, 
bogy valami ég, és „tüzet1* kezdtek kiál
tani. Ezen kiáltások aztán rémitő zavart 
okoztak. A nők segélyért sikoltozva ugrál
tak tol helyeikről és a szűk lépcső felé 
rohantak, a hova már előbb egy egész 
sereg férfi fÖItodult. A roppant tolongás 
következtében, mely ennek folytán beál
lott, a lépcső rácsozata letört, és mintegy 
busz nő zuhant le 1—1 ölnyi magasság
ból. A lezuhant nőket csak nagy Ugygyel 
bajjal tudták a tolongásból kiszabadítani

— Halálos csók. Az anyai szeretet 
nem sokat gondol a veszélylyel. így 
Berlinben egy gyermek halt meg dypteri- 
tisben, és az anya, dacára az orvos szi
gorú tilalmának, megcsókolta halott gyer
mekét. Meghalt az anya is.

— Bénán Ernő Andrássyról. A  flo- 
renzi orientálista kongressus alkalmával 
néhány tudós közt felmerült politikai esz
mecsere közt az egyik dicsérni kezdé kül- 
ügyértinket. — Renan ekkor megjegyzé: 
„Az osztrák magyar külügyminiszter Eu- 
ropáuak kétségtelen nagy szolgálatot tett, 
mert meggyorsította legalább egy negyed 
századdal monarchiája felbomlását. “

— A szultán lánya. Egy minapi 
távirat jelentette már, hogy a szultán lányát 
a plevnai hős, Ozmán basa, fia eljegyezte. 
E szultán-lányról és eljegyzéséről mo9t a 
következő érdekes történeteket Írják Stam- 
hulhól: A szultán leányát, ki még csak 
14 éves, talajdouképen Haszan hercegnek, 
a khedive második fiának szánta, ki az 
utóbbi orosz bábomban egy Bulgáriába 
küldött egyptomi hadtestet vezényelt. 
Azonban a hercegnek rokonszenve Murád, 
a volt szultán és Mitbád basa irányában 
a szultánnak tudomására jutott, és ezért 
kiházatási tervével felhagyott. — Néhány 
nap előtt azonban magához hivatta a 
minden bivők uralkodója Ozmán basa 
fiát és kijelenté neki, hogy a közelgő 
bairam-ünnepre különös ajándékkal akarja 
meglepni. A fiatal ember kérdésére, bogy 
tulajdonkép miben fog az az ajándék 
állani, a szultán azt felelte, hogy legidősb 
lányát adja hozzá nőül. A menyegzőt a 
baraim ünnep után ülik meg.

— Egy fanatikus asszony. A stolaczi 
csatában történt. — Az ágyudörgés és 
fegyverropogás egész 11 óráig tartott. 
Ez időtájban közeledtek a harezolók egy
máshoz, a tűz gyengült és lassankint 
szuronycsata fejlődött ki. Pardont senki 
sem adott. Már a fölkelők közeledtekor 
lehetett észrevenni, hogy az első sorban 
egy jnnói termetű nő harczol. Oly bámu
latos ügyességei harczolt, mint talán egy 
felkelő sem Yatagánjával mint egy őrült 
vagdalt maga kőről, macska ügyességgel 
került ki minden szúrást és kardvágást 
De végre őt is elérte sorsa, megsebesítve 
rogyott a földre. Midőn beesteledett, a

mi egészségügyi osztályunk, sebesültek és 
halottak összegyűjtésére indult el. Az 
egyik orvos a súlyosan sebesültek közt 
megtalálta az asszonyt is, 21 — 22 éves 
és nagyon szép lehetett. Midőn az orvos 
megfogta balkezét, felnyitá szemeit. Meg
kérdezték, kíván e valamit. De ugyané 
pillanatban visszatolta az orvost és még 
kezeiben levő revolverével rá akart lőni, 
de azt gyorsan kicsavarták kezeiből. 
Midőn segíteni akartak rajta, azt tnondá 
rekedt hangon: „El tőlem, keresztények.* 
De többet nem is szólhatott, mert a követ
kező pillanatban halott volt.

— Trompf. Lgg nő ült be a napokban 
meglehetős magas fiával az otnuibuszba. 
Midőn kiszállt, fiáért csak fél jegy árát 
fizetett. „Az ön fia nem gyermek többé*, 
mondá a kocsis elégedetlenkedve. „Igaza 
lehet, mikor beültünk, még gyerrn 'k volt, 
hanem ön oly lassan hajtott, hogy mire 
megérkeztünk, fiam egészen megnőtt.

Jó barátok. A  párisi kiállítás alatt 
egy olasz, X. gróf, és egy angol: sir 
Edward benső viszonyba léptek egymással. 
Egy hotelben laktak, együtt reggeliztek, 
együtt ebédeltek a Trocaderoban s álta
lában legtöbb idejüket együtt töltötték. 
Egyszer érkezik egy amerikai, M. Strau- 
ben, az angolnak jó barátja, kit rögtön 
be is mutat uj barátjának, az olasz gróf
nak. Most már hárman járnak együtt s 
az amerikai igen szeretetreméltónak lát
szik. Egy reggel benyit az amerikai az 
olasz gróthoz, s tudatva, hogy táviratot 
kapott New-Yorkból s rögtön utaznia kell, 
— átad az olasznak báruni csomagot, 
melyek mindegyikében 10—10 ezer frank
ról szóló utalvány van s felkéri barátját, 
hogy egyiket adja át a franczia belügy
miniszternek, másikat a belga, harmadi
kat a német követnek. Az olasz^gróf átve
szi a csomagokat s kiállít egy 3<X)—3000 
frankról szóló checet. Az amerikai aztán 
elutazik s pár nap allatt nyom nélkül az 
angol is eltűnik. Ez az olasz góíot gon
dolkozóba ejti, s az egyik csomagot azon
nal presentálja a belügyminisztériumnál,
8 kitűnik, bogy tartalma értéktelen papír
okból áll. Hasonló tapasztalatot szerez 
a belga, német követségnél is. Most 
már keresi mindenütt az amerikait 30,000 
frankjával. A vincenesi hadgyakorlatokon 
jelen volt az olasz gróf is és egy páholy
ban megpillanjia amerikaiját. Azonban az 
is észrevette őt, kocsiba ül s szökni akar. 
Az olasz gróf másik kocsiban utána. Az 
amerikai most kiugrik kocsijából s futás
nak ered, az olasz szintén s végre is nya
kon csípi. Az amerikai mindent tagadott 
ugyan, de a rendőrség egy töbször büntetett 
csalót ismert föl benne s most bűvösön ül.

— Női bikaviador. Az amerikai lapok 
egy ritkaságról beszélnek. Ez egy 22 év s 
szép növésű, szép arczu leány, Concha-Sala- 
tának hívják, a ki ’oikaviador. A torrerok 
bevezetik a nőt a cirkusba, fölingerlik a 
bikát, s midőn már eléggé föltüzelve van, 
a leány ráugrik a bika hátára és előre 
hajolva annak a szügyébe mélyeszti kését. 
A mexikóiak rajongnak e sajátságos 
leányértés ünneplik.Férjül azonban senki 
sem ajánlkozik neki.

— R övid  h í r e k .  József föherczeg 
a sebesültek sorsának enyhítése czéljából 
oct. 1-től kezdve havonkint 200 frtot ad a 
budapesti katonai főbadparaucsnokságuak. 
— A z osztrák kormány megtagadta a se
besültek számára külföldről érkező czikkek 
portómentességét. — A  n.-kanizsai 100.000 
literes hordót Párisban eladták. — A  „ Bo
lond Istók“ szerkesztője ellen előfizetési 
felhívás miatt sajtópert indítottak. — Po
zsonyban egy tizedes a fegyvertöltést ma
gyarázván az ujoneznak, a fegyver elsült 
s az ujonezot agyonlőtte. — Becsből 96 
zsandár indult Boszniába, bogy ott a biz
tonsági szolgálatot végezze. — ümberto 
király egészségi állapota nagyon aggasztó. 
Mondják hogy a tüdeje megvan támadva.

— A  „Pécsi Figyelő* eredeti távirata: 
Mohács, octob. 11-én. A  védgáttársulat teg
napi közgyűlésén Perczel Miklós elnökké, 
Balogh Károly titkárrá választatván, ez 
utóbbi miatt Perczel az elnöki, Freund Mór 
és Stajevics Pál a választmányi tagságról 
lemondottak.

I R O D A L O M ,
=j Az okszerű borászat népszerű vezér

fonala. Irta Molnár István a budai orszá
gos borászati tanintézet igazgatója. Ily 
czimü 77 lapra terjedő füzet jelent meg 
Tettey Nándor és társánál második telje
sen átdolgozott kiadásban. — Ara 60 kr. 
— Kissebb borász gazdáknak kiválóan 
ajánljuk.

=  Legújabb szegedi népdalok czimü 
244. 8-ad rétü lapra terjedő tüzet küldetett 
be, szerkeszté Nagy József, kiadta Traub 
és társa, Szegeden. Nagy része ezen da
loknak azonban nem uj és nem csak Sze
gen, hanem dalolják országszerte a hol a 
szép magyar nyelv zeng, a különleges 
szegedi népdalokból természetesen nem 
került volna ki ily vastag füzet. Ara nincs 
feljegyezve.

=  A „Figyelő* irodalomtörténeti közlöny 
V. kötete 3-ik füzetének (octóberi) tartalma: Mi
kes Kelemen novellái. Szilágyi Istvántól. —* Ber
zsenyi Dániel, Angyal Dávidtól. — Édes Gergely 
müvei, Abafi Lajostól. — Kis János kiadatlan köl
teményei, Bayer Ferencztől. — Ángyán János egy
házi s paedagogiai író önéletrajza, Dr. Kiss Áron
tól. — Kazinczy Ferencz levelei Cserei Farkashoz, 
Horváth DömétóL — Nyéki Vörös Mátyás, Fűlöp 
Endrétől. — Tompa Mihály levelei Kazinczy Gá
borhoz, Abati Lajostól. — Diétára menendő Csepp
lesz urtiak éneke (Székely népdal), Balássy Dános
tól. — Irodalomtörténeti repertórium. Szinnyei 
Józseftől. Szerkeszti Abati Lajos, kiadja Aigner 
Lajos. Előfizetési ára egy évre 8 frt.



K Ö Z G A Z D A S Á G .

Az ezüstre nézve a következőket írják 
a „P. Ll.“-uak Bécsiül: a legtöbb vasút 
társaság azon pénzintézeteknek, melyek 
részükről fizetési lielyekképen szerepelnek, 
az ezen bő elsején és november elsején 
esedékes szelvények beváltására ezüstpénzt 
szolgáltatott ki; a közönség azonban szí
vesebben veszi a bankjegyeket. Ennek kö
vetkeztében a bankok a bécsi kiegyenlítési 
egyletnél (S á ldirungs-Véréin), illetve a 
nemzeti banknál esedékes váltóikat utolsó 
napokban már ezlissttel fizették, az oszt- 
rák-magyar bank legközelebbi kimuta-

tása ennélfogva a féwfedezékbcn bizo
nyára jelentékeny szaporodást fog feltün
tetni. — A nemzeti bank köteles ezüstöt 
tizetésképen elfogadni és ezt meg is teszi 
érdeke ellen van azonban a banknak, 
hogy jegyeket adjon ezüstért váltok helyett, 
mely utóbbiak kamatot is bozának neki. 
A bank ennélfogva föltette, hogy azou 
nagyobb bankpénztárának, melyek neki 
ezüstpénzzel fizetnek, alkalmilag ismét 
visszaadja az ezüstöt. Harmicz év után 
végre odajutottunk volna tehát, hogy a 
közönség szivessebben vegye a bankje
gyet a csengő ezüstnél s előbbinek legyen 
ágiója az utóbbi felett.

‘t é x * )

j S y i l t  l e v é l .
Útiéin József építész úrnak Mohácson.

Önnek, — műveltségi fokáról tanús
kodó durva levelét — megkaptam; mire 
választ csak önhöz hasonló embertől vár
hatna. — Nem mulaszthatom el azonban 
önnei tudatni e következőket:

*)Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
i?fecseget a ezerk.

l ször: hogy mindenkinek panaszaira 
nézve a törvényes tér nyitva áll.

2-szor: hogy becsületes ember nem 
szokott olyanokat mondani a mit igazolni 
ne n tud.

Végül, csak is annyit jegyzek meg: 
hogy levelet — az illem határai között — 
bárkitől is szívesen fogadok s azokra vá
laszolok is; azonban öntol minden, és 
b á r m e l y  t é r e n  hozzám intézendő fel- 
szóllalás — részemről figyelmen kívül fog I 
hagyatni. . f

Szabásban (Zalamegye) 1878. évi ok
tóber 7-én.

Mákay Dezső, 
kir. aljbiró.

P écsett, a nagy iskola- és 
v ö rösi11a rtv utezá k ra tér--

jetiő (jianone-íele
IlííZ  szabad kézből eladó. 

— Bővebben értekezhetni SUHA 
REZSŐ úrral ugyanott.
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H I E D E T E
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Hivatal-helyiség változtatás.
Alólirt hivatalos helyiségemet e folyó év

Octóber hó 1-én a József-uteza 30. szám
\  alatti saját házamba tettem át.
*  Kelt Pécsett, Szeptember hó 27-én 1878.

212 (3—3) B i i b r e g  M i h á l y ,  pécsi kir. közjegyző. «

Legolcsóbb. száraz tflzrlö-fa. '
Alulírottak ezennel tisztelettel jelentik, miszerint jó száraz f  

bükk-, gyertyán- és cser-fában nagy készletük lévén —  ezt 4  négy
ür köbméteren ként ( =  1  erdei öl) a törvény szabályai szerint 
felrakva 217 &-

Üzlethelyiség-vál
toztatás.

Alulírott tisztelettel értesítem a nagy 
érdemű közönséget, hogy

szabó-üzletemet
mely eddig a Lakits-fele házban volt, e 
hó elején a Piacsekféle házban, a W  u r- 
8té r  órás helyiségébe (Zách mellett) át
tettem, ahol is üzletemet az őszi és téli 
idényre a legválogatottabb és legdivatosabb 
kelmékkel bőven elláttam. — A nagyér
demű közönség eddigi pártfogását meg
köszönve, kérem azzal engem jövőre is 
kegyesen megtisztelni; miután főtörekvé
sem leend azt jó, gyors és olcsó szolgá
lat által kiérdelmi. Tisztelettel

221(3—1) M á r k im  M ór férfi szabó.

Bérlethirdetés.

« l y í s é g  változtatás.
Alirott a n. é. közönséget arról hogy,

f, évi október hó 1 -én
c z ip é sz  ü z l e t é t  a Casino helyiségéből 
Király-utcza 38.sz.a. Kotczer-féle házba he
lyezte át, azzal bátorkodik tisztelettel ér
tesíteni, miszerént a n. é. közönség őt az 
eddig élvezett nagymérvű szives pártfogás
ba ezentúl is részesíteni kegyeskedjék 
Ígérvén, hogy mindennemű e szakba vágó 
megrendelésnek a legpontosabb- és legju- 
tányosabbau fog megfelelni.

Teljes tisztelettel

210. (3—3)
I iö h á / .y  J ó z s e f ,

czipész.

1-ső osztály, 11 ft. 40 kr.-jávaí
házhoz szállítással együtt, adják el.

Előfizetések elfogadtatnak: Spitzer Sándor úr füszerkeres- 
kedésében a főtéren; fakereskedésünkben, Malom-utcza 20 sz. és 
a fa-apritó gőzgép melletti irodánkban ( C z i n d e r y - k e r t ) ,  ahol |  
mindig a p r í t o t t  fa is sülymérték szerint a legjutányosabb I  
áron adatik el.— 4 meter aprításért I ft. 20 kr. számítunk. |

Pécsett 1878 októberhó 1-én Tisztelettel Engel Ado!f és fiai. |

Tüzelőül Had A .
1

B  Hascnszsnví gyégyszerÉ
-  k a i i h a t ó k

A pécsi székes egyház uradalmához 
tartozó n á n l 'a  és R iid a la
határaiban levő urad. erdőben a

községek

bükkmak
bérbe adatik. — Bérleui szándékozók 
ltALOVICS IONACZ urad. tiszttartó urnái 
Pécsett (Szepessy-utcza 4. sz.) jelentkez
hetnek ; a makkot pedig megtekinthetik a 
helyszínén, a mikor is Mánfan a fővadá- 
szi hivatalban jelentsék magukat.

222 (2— 1)

Hiánytalan 4 köbméter (erdei öl) ép és száraz bükk-, gyertyán- vagy cserfa (hasábfa)

Ih L á -z Ib -o z  s z á u l l i t T T S u

I. oszt, 12 ft, 50 kr. II. oszt, 11 ft.
Vágott fa házhoz szállítva méterölenként, a raktárban pedig 

kissebb mennyiségben is egész 20 kr-ig kiszolgáltatik.
Nagyobb megrendeléseknél aránvlagos árleszállítás.
Megrendelések elfogadtatnak: Beesett v á l ió ü z le t e i i ih e n ,  és a faraktáriro- 

dában Malom-utcza 2. sz. R ie g e l- l* é le  h á z b a n

m m  SCHWARTZ VILMOS.

1k a p h a t o k  r-
j l 'S ip ő c *  l i t v á n  gyógyszertári-J 
i# han u „Szeretteiihez" Pécsett.
| 2 i ü  (3- 2) a

---V,
i

i
‘‘B

M a iz e n a
Amerikai fehér kukoricából kivont tápszer.

Igen tápláló tartalma folvfán elmellőzhetlen életszer 
g y e r m e k e k ,  s z o p t á l  Ah . t a j k ü k .  k o r o s a b b a k  
é s  a i t a l j i U . a u  a  m ö u g e  L - r i i u l ü c k u e k

£ L)ü Fa b r 1iS.

A #

1
m

A birodalom első orvosi testületéi által megvizsgált cs kitűnő használhatósága
miatt engedélyezett

MT* k ö s /. v é 11 j  ■ v á s z o n ,
köszvény-, csúz , (tagszaggatások, keresztcsonlfájás), orbáncz, mindennemű 
görcsök ellen a kezekben, lábakban s különösen ér- és tagdagauatok, fi r/.a mi tá
sok és oldalszurások ellen első g y ó rn  é» Ii I/.Ion gyógyszer gyanánt használható.

Használati utasítással ellátott csomagokban ára 1 frt. 5 kr. kettőzött minő
ségű súlyosabb bajokra 2 frt. 10 kr,

párisi általános sebtapasz
bárminemű sebek, genyedések és dagauatok, fagysebek és tyúkszemek ellen. 
Egy tégely használati utasítással együtt kr. Kapható: P é c s e t t  M ipöcz 
In t v ú u  ur gyógyszertárában,úgyszintén X ftoluay V ilm o s  ur kereskedésében.

211 (0 -3 )
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Árverési hirdetmény,
A pécsváradi közalapítványi kir. ke

rületi erdőbivatal részéről közhírré tétetik,
hogy a
I -  ö r :  P é c s v á ra d -b o z n ó k i  e gy e tem
aiapltv. uradalomhoz tartozó pécsváradi 
erdőgoudnokságuak pécsváradi, várkonyi 
és vasasi 1879-ikévi folyó vágásaiban 
összesen 5837 köbméter 7839 írtra fel
becsült kemény fa tövön, —
I I -  MEor a m á g o e s l  v a lló n  a la p i tv .  
uradalomhoz tartozó jenői erdőgondnok- 
ságnak nagybajmási (Kurbus) és jenői 
1879-ikévi előirt vágásaiban összesen 2758 
köbméter, 3385 frtra felbecsült kemény fa 
szinten tövön zártirásbeli verseny utján a 
Nagyméltósága vallás és közoktatási in. 
kir Miuisterium jóváhagyásának fentartása 
mellett következő módon fog eladatni.

Zárt írásbeli ajánlatok csak kellőleg, 
tudni illik bélyeggel, a megígért szám és 
betűvel értelmesen kiirt ár után számított

összegnek 10°/0-tóli bánatpénz és azon 
világos nyilatkozattal ellátva, hogy az 
ajánlattevő az eladási feltételeket isujr- 
vén azoknak magát feltétlenül aláveti, az 
1878-évi október hó 23-ka esti 6 óráig 
fogadtatnak el, azonidőn túl érkezett avagy 
föltételes ajánlatok figyelembe nem vé
tetnek,

A leendő vállalkozó a teljes vételár- 
nák felét az árverésnek jóváhagyása után 
azonnal és legkésőbb az 1878-ik évi no
vember hó 5-ig, az ntolsó részt ellenben 
az 1878-ik évi deczember hó végéig az 
illetékes urodalmi pénztárba készpénzben 
bér és tehermentesen hiánytalanul múlha
tatlanul lefizetni, és a fa vágatását az
1878- ik évi november hó 15 vei megkez
deni s az erdőrendészeti, szabályok szigora 
betartása mellett a fadöntés 8 feldolgozást 
az 1879-ik évi februárius bó 15-ig és 
annak a vágás területekről a kitűzött erdei 
ntakon való eltakarítását legkésőbb az
1879- ik évi május hó 1-ig eszközöltetni 
szorosan tartozik.

Az ajánlatok külön a pécsváriak és 
külön a mágocsi különböző uradalmak

összesített vágásaira a pécsváradi m. kir. 
közalap, kerületi erdőbivatalba nyújtan
dók be. —

Az uradalomnál adós vagy azzal per
ben álló felek nem árverezhetnek, azért a 
nagyméltóságu Miuisterium az ajánlat te
vők között a szabad választást magának 
fentartja. —

Továbbá közzététetik, hogy a hol a 
kegyúri vagy az uradalom s illetőleg rak
tári fa szükséglete uyeretik, az a feldol
gozás és számba vétel után de csak az 
uradalomnál fennálló árszabály szerinti 
ár mellett a teljes vételárból levonásba 
hozatik, s hogy az erdei utaknak szük
séges kijavítását a vevősajátjából esz
közöltetni tartozik. —

Végül közhirré tétetik, hogy az illető 
vágások mindenütt a helyszínén, a további 
részletezettebb előirt feltételek ellenben 
úgy az alólirt kér. erdőmest. hiv., valamint 
az illetékes erdőgondnokságuál Jenőn (Sásd 
mellett) a hivatalos órákban megtudhatók 
s illetőleg megszemlélhetők.

Pécsváradon, 1878-évi október hó 5-én 
Ú jh á z i  D é n e s  kér. erdőmester

D U R Y E A S '

BAggEHA.
Kizárólagos főraktár illőn  londoni ke

reskedő cégtől egész Magyai in lU-u

Radocna.y i s  Bányay-nál.
Budapesten, Koronaherceg (Uri)-utca II. sz.
A  M a iz e n a ,  h a s z n á l a t á r a  s z ó ló  k ő n y -  

v e c s k o v e l  i u f fy c n  s z o l y á ln n k .

1j2 K os* csőm. frt — 4 0  kr.
1|f »» »» » — 2 0  kr.
Kapható Budapesten : a főraktárban K adocsay  és 

Bilnyayn if 1, lieck  Mihálv, < ,u »zm au n  ís H an t- 
nep es G lau l.e r  J. üzletében B r a s s ó b a n :  H ess -  
h a lm aim  .1. L. és A.-nál : K s z t e r e ó m b a n  üíle- 
deriiian ii Ján.-nál ; E p e r j e s e n  : l lo le n ia  I, nél • 
K a b s á n : Spiclim , mi J -nél ; K i s-V a r da n • B a l .  
k á n y l Farkas-uál; M i s k o l c o n .  H e rcz  és tiá-nál ■ 
N v i t r i n :  ('Heruyiik István-nál ; Ú j v i d é k e n ’ 
K o d a  D-nél; Ungvaron Itran s  Ad-nál.

U nger Antal és fia i
k askerekedése Budapesten, <5 posta-uteza görög házban 

ajánlja mindennemű v a s k á ly h á k  l e g n a 
g y o b b  r a k t á r á t ,  legújabb koszén és 
coaks fűtésre berendezett t ö l tő  és m é r 
s é k lő  k á l y h á k a t ,  köszörűit fényezett és 

, bronzszinü k a n d a l o k a t  márványlapokkal 
a legtényesebb kiállítással, továbbá minden
nemű v a s k á l y h á k a t  kőszéu és fatüze
lésre építésre vállalkozók, vasúti és bérbázak 
részére — m á rv á n y  k ö p e n y  k á ly h A - 
k a t , t ö , t ®és m é r s é k lő  s z e r k e z e t te l  

< kőszén és coaks fűtésre; — m á r v á n y  
p : p 5 p f | k ü , s e jü  k a n d a l l ó k a t  köszéu tüzelésre be 

rendezve. — Miudeu ebbeli á r u i n k  p o n -
to s  r a j z a i t  és á r j e g y z é k é t  kívánatra bénneutescu megküldjük és a v id é k r ő l
jov») niogrtiudclesekuck p o n to s a n  megtelelliuk. 219 (3__1) |
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