
VI. évfolyam.

E lő fizetési d íj :
postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., ít'l- 
frre? írt. 50 kr., negyed évre 
1 ft 25 kr. egyes szám 10 kr. 
'legjelenik minden szom ba
ton. Egyes számok kaphatók 
Wcidiuger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

44-ik szám.
H i r d e t é s e k  á r a :

Egy öt-hasábos petit sor 
egyszeri megjelenéséért ^ki t 
többszöri megjelenésnél át- 
leengedés adatik. Minden ’iii 
detés után 30 kr. bélyeg d j 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési d.j 

előre fizetendő.

ap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: K ia d ó  h iv a ta l:
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Mihály nyomdájában
"ei. s .édesében, és besztl Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majláth-tér 2. szám alatt.

S z e r k e s z tő i  i r o d a :
Fereneziek atezája 22.sz.l emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A delegatiók.
Az osztrák magyar taposó mai

nak, a delegátiók november 7-re 
lettek egybehiva, de a magyar dele
gátusokat előbb meg kell választani.

A magyar országgyűlés alsó- 
háza még a válaszfelirati vitába 
sem kapott belé, minden valószínű^ 
6ég szerint tehát a kormány azon 
foudorkodik, hogy a válaszfelirali 
vita előtt választassa meg a dele- 
gátiót, hogy ennek ülései alatt az 
országgyűlés elnapoltassék és igy 
a külpolitikai kérdések vitatása és 
eldöntése a delegátiók által megelöz- 
tessék, noha pedig a fenf >rgó külpo
litikai kérdések oly szorosan egy
befüggnek a belpolitikai szervezés
sel, sőt egyenesen a létező közjogi 
alapot a dualismust támadják meg 
és igy teljes lehetetlenség, hogy 
azoknak megvitatása és eldöntése 
az országgyűléstől, illetőleg areiehs- 
ráthtól elvonassék, a ezélzat még 
isaz. mert reményű a kormány, hogy a 
delegátiók által nyomást gyakorol
hat az országgyűlésre, mely válasz
tottad nem fogja eserben hagyni.

Úgy látszik a kormány azt 
is reményű, hogy a bosnyák fog
lalásnak eddigi és jövendőbeli 
költségeire a hitelt kézségesen fogja 
megszavazni az alsóliáz is, miután 
ezt a delegátiók már megtették, csak 
a kolomposok menjenek elöl, a 
mamelukok nyája majd csak tódul 
utáuuk, mert hisz ezeket nem vezeti 
hazaszeretet, öntudatos meggyőződés 
hanem tisztán csak az Önérdek és 
kielégítésének lehetősége.

Ha ezen lehetőség erősen meg- 
higattatik, inog a mamelukhüség 
is. a patkányok oda hagyják a 
sülyedöbeu lévő hajót, ez megtör
ténhetnék a válaszfelirati vita alkal
mával, innen a törekvés addig húzni 
vonni annak kezdetét, még a dele
gátiók összeültével lefolyásának 
gátat nem lehet emelni.

A kormánynak azonban nagyobb 
gondot okoz a reiehsrath magatar
tása. mint a magyar országgyűlés

mert az ugylátszik nem hajlandó 
többségével Pretis báró kormányát 
támogatni nem akar lemondani a 
bosnyák foglalás tényének bírála
táról és elítéléséről és ezen makacs 
osztrák pártokkal nem oly könnyű 
elbánni, mint a magyar kormány- 
párti nyájjal, melyet azonkívül a 
külünérdekeikben Magyarország ro
vására dédelgetett horvátok és 
szászok dandára erősen támogat, 
az osztrák alkotmányiul pártok 
czélul kitűzték maguknak Andrássy 
megbuktatását és megtagadják a 
támogatást oly kormánytól, mely 
első feltételül nem tűzi ki a klil- 
tigyérnek elmozdítását.

Váljon ily körülmények közt 
a Tiszatuamelukok universitása 
képes lesz-e Andrássy állását feu- 
tartani. alig hisszük, nem hihetjük 
azért sem, mert ha nem is az oszt 
rák reiehsrath, de a pénzügyi 
nyomor bizonyosan megbuktatja a 
jelen régimét, mert nem elegendő 
megélhetésére a megszavazott adó 
és hitel, az adónak befolyni is kell, 
és a megszavazott hitel nem adott 
hitel, nem az adja, a ki megszavazza.

Széli Kálmán a híres adósaj
toló jól tudta megítélni, hogy im
már ideje visszavonulni e vesze
delmes operatiónál leendő közre
működéstől, jól tudja hogy a sajtó 
dongái az elrepesztésig megvannak 
feszítve, megtudja Ítélni, hogy szá
raz törköly nem adhat már nedvet, 
arról pedig már a közgazdasági 
kiegyezés, helyesebben Írva rabság 
ált 1 gondoskodva van, hogy ne 
jusson uj jövedelem aj pénz az adózók 
zsebeibe, miből fizethetnének, mert 
a csekély kivitel, miből Magyar 
ország pénzel, alig fedezi már egy 
harmadát a bevitelnek s hogy tu
lajdonképen már nem is volna forgó 
pénzünk, ha az éveukiut megújuló 
országos és magán kölesönvételek 
ismét nem hoznának be nehány 
milliónyi rongyos, benem váltható 
bankót, mely után a busás kamatot 
aranyban kell fizetni, — jól tudja, 
hogy ily gazdálkodás mellett nem

sok év kell már ahoz, hogy a 
hitelezők konfiskálják Magyarország 
köz és magánvagyonát és rendel
kezni fognak felette, a mint rendel
kezik a bírósági végrehajtó a 
fizetni képtelen szerencsétlen adós 
vagyonában.

Talán azt is észrevette már a 
rátóti finauezier, hogy Magyarorszá
gon immár „hegyen völgyön lakoda
lom," hogy a magyar kétségbeesését 
immár borba fulasztja, inért mit is 
tenne egyebet ez istenáldásával, 
melyen a kormánynak hazarontó 
közgazdászat] és kereskedelmi poli
tikája folytán túl nem adhat a leg- 
si'ányabb árakon sem!

Ott vagyunk már azon ponton, 
melynél a zsarnok is észrevette, hogy 
most mái nem lehet adót emelni, 
hanem le kell azt szállítani, az uzso
rás államhitelező is tudja ezt nagyon 
jól, ö magasabbra akasztja pénzes 
zacskóit és igyekszik minden áron 
megszabadulni a bukó állam papír
jaitól, emissariusai által hitelben is 
reá erőszakolja azokat az egyiigyü- 
ekre, a kibocsájtott kölcsönbőli hasz
not már félretette és most mit sem 
törődik vele, ha még inkább bizal
matlanná teszi a pénzpiaczot, mert 
egy újabb kölcsönért annál terhesebb 
feltételeket szabhat akkor.

Nagyon csalódnak azonban azok 
is, kik Andrássy megbuktatásával azt 
liiszik, hogy a jelen álalkotmányos
ság fenraaradtával orvosolni lehessen 
a kettős monarchia bajait.

Ezen conglomerát népeit csak a 
valódi alkotmányosság, csak a sza
badság és demokrat elvek tarthatják 
együtt, csak az összes népek kielé
gítése adhat a monarchiának kifelé 
erőt és tekintélyt, mig Magyarország 
az iparos osztrák tartományok elő
nyére kizsákraányoltatik, mig a cseh 
és lengyel nemzetek aspiratióinak 
elég nem tétetik, mig a militarismus 
hatalma döntő súlyt gyakorol a leg
életbevágóbb kérdésekben és elszívja 
a nemzetek életerejét, addig a mo
narchia szétbomlásának okai mind
inkább felhalmozódnak, az összetartó

kötelékek pedig m ludiukább tágulnak.
Andrássy minta intézményepedig, 

— a delegatiók — ezek, a jövő be
fogja mutatni — föfactorai lesznek 
a bomlásnak.

A kormány elleni 
vádirat.

A függetlenségi párt tizenkettes bi
zottsága a kormány elleni vádirat szerkesz
tése ügyében egy többségi és kissebbségi 
véleményt terjesztett be a pártgyülésnek, 
mely a többségi véleményt fogadta el. — 
A kissebbségi vélemény élesebben kívánta 
kiindulási pontul hangsúlyozni Magyaror
szág állását az európai népcsaládok sza
badsági és függetlenségi törekvéseiben, 
felállítván a diploraatia visszaélései elle
nében a nemzeti souverainitás, a be nem 
avatkozás, terlilctépség, személyes szabad
ság és tulajdon szentségének nagy elvét 
és erősebben kívánta inegróvni az erősebb 
ököljogát és a közszabadság elnyomását 
érvényesítő császári szövetségeket.

A vádlevél, melynek benyújtásával 
Simonyi Ernő lett megbízva kivonatilag 
következő:

Első vádpont, hogy a kormány a 
keleti kérdésben a közös kormánynyal 
egyetértve az alkotmány szándékos meg
sértésével olyan tetteket és mulasztásokat 
követett el, melyek Magyarországnak és 
Ausztriának érdekeit mélyen sértik s a 
jövőre veszélyeztetik.

Második vádpont, hogy a kormány 
a közös kormánnyal egyetértve Magyar 
országot és Ausztriát súlyos pénz és vér
áldozatra kéüyszeritette s ezt az alkot
mányos tényezők elámitásával eszközölte.

Harmadik vádpont, hogy Bosznia és 
Ilerczegovina elfoglalása czéljából olyan 
tetteket követett el s olyan rend leteket 
bocsátott ki, melyek az alkotmány bizto
sítékait, a fenálló törvéuyek rendeletét, a 
polgárok egvéui szabadságát s a tulajdon 
szentségét sértik.

Az első vádpont igazoltatik azzal, 
hogy a kormány a párisi szerződésen 
alapuló jogait nem gyakorolta és köteles
ségeit nem teljesítette ott hol azt a biro
dalom függetlenségének és területi épsé
gének 8 Románia és a Duuagizhajózás 
szabadságának megvédelmezésére, tenni 
kellett volna hanem kötelességének meg
szegésével Oroszországgal egyetértett, ezzel 
megegyezve ránk nézve veszélyes keleti 
alakulásokat hozott létre, illetőleg segített 
létre hozni Mindezta reichstadti egyezmény 
s a bárom császár szövetség eltitkolásával, 
sőt eltagadásával, a megtörtént és szándékolt

K ia d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 
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tények hamis előadásával s a törvényho
zások elámitásával, s igy az 1867. XII. 
t.-czikk 8. § ának szándékos megsértésé
vel követte el.

A második vádpont igazoltat'1 k azzal, 
hogy a kormány Berlinben homályos 
megbízást fogadott el, hogy Törökor
szággal a cougressusi jegyzőkönyv elle
nére conventiót uem kötött, hogy a ber
lini congressus mugbizását az 1867 : XII. 
t. ez. 8. §. ellenére a törvényhozások jó
váhagyása nélkül hajtotta végre, hogy az 
országgyűlést mandátumának lejárt) előtt 
rögtön feloszlatta, mihelyt a 60 millió 
forint inegszaváztatott, hogy a 60 millió 
frtot hamis ürügy alatt s annak czélját 
meg uem mondva szavaztatta meg s 
hogy a hadjáratot oktalanul, elégtt leu 
erővel s a hadsereg koczkáztatásával 
kezdette meg.

A harmadik vádpont igazoltatik az/.ál, 
hogy az 1608 évi 2. t.-czikk ellenére a 
törvényhozás értesítése uélkiil hábo us 
kalandba bonyolódott, továbbá a magvar 
hadsereget az 1848. III. t.-czikk 8. §. 
ellenére az ország határain kívül az ő 
felsége uieletti miniszter ellenjegyzése nél
kül alkalmazta, fejedelmi kiáltványt a 
nemzethez ki nem adott, a tartalékoso
kat az 1868. 40. t.-cz. 10. § a ellenére 
királyi parancs nélkül tetleges hadi szol
gálatra szólította s végre a katonai elő - 
fogatokat számos törvény j ellenére erő
hatalommal az ország határain kívül 
idegen és ellenséges népek között alkal
mazta.

Mindezen okok miatt a magyar fe
lelős kormány összes tagjai az időközben 
v’i8szaalépett Perczel Béla volt igazság
ügyi és Széli Kálmán volt pénzügyőrrel 
együtt vád alá helyezendő.

— A k ö z jo g i  e l le n z é k h e z  t a r 
tozó orsz. képviselők elhatározták, hogy 
ezután közösen tanácskoznak. Az erre 
vonatkozólag elfogadott határozat az 
„Egyetértés" szerint igy hangzik: A füg
getlenségi, 48-as és elvhü baloldali párt
árnylatok képviselői, tekintve, hogy nrog- 
rammjaik tényleg ugyanazok, s tekintve 
azt, hogy azonos prograuitnjaik a'iapjáu 
együttesen egyetértőleg eljárniuk a haza 
jelen aggasztó viszonyai által iaraueso- 
lólag szükséggé vált: pártárnyalati külön 
neveiknek továbbra is megtartása mellett 
elhatározták, hogy az országgyűlési teen
dők felől a függetlenségi közös kör he
lyiségeiben együtt foguak tanácskozni és 
határozni."

f  Í R 6 2 A .

.4 kist Carmen.
Bauiu -tark után.

(Vége.)

A gyermek Jézus valóban művészi 
tárgy volt, és a plébános nem kímélte 
dicsérő szavait. Nem hiányzott egyéb, 
mint a felöltöztetés, mely Spanyolország
ban a szent képeket illetőleg általánosan 
szokásos. Mindamellett a gyermek még 
uem talált alkalmat, hogy bugáról szól
hasson.

„Ön ma mégis nálam fog ebédelni ?" 
'térdé a gróf.

„Nagy tisztelet lenne reám nézve, 
gróf ú r ; de nem szoktam máshol ebé
delni. Hugóm oly házias, annyira egygyé 
Úrit már a renddel, hogy legtöbb örö
mét abban leli, ha miudeuki otthon eW- 
del. A jó kis Carmen akaratának teljesí
tése e tekintetben, nekem egy kissé tér 
hes. De manapság, midőu a derék, tar
tózkodó, erkölcsös és házias nők oly rit 
kák, örömmel viselünk oly kincsért egy 
kis kellemetlenséget."

A gróf kissé elkomolyodott e hajuk
nál fogva előrántott dicséretein a pap 
nuokahugáuak ; egy pillanat alatt azonban 
visszanyerő szeretetteljes mosolyát és igy 
szólt: „Carmen kisasszony mindenesetre 
imádandó egy hölgy."

„Kérem szépen, gróf ur", viszonzá a 
plébános, majd nem szédülve kéjélveze
tében s egészen eltelve mackiavelli állam
tudományának tudatában. „Biztosíthatom, 
hogy unokabugom minden alkalmat öröm 
■uel fog megragadni, hogy a gróf urnák 
háláját mutathassa ki a jó véleményért, 
melyet felőle táplál."

„Ha megengedi, mindjárt most bátor
kodom visszaélni a kedves kisasszony 
szeretetreméltó barátságával."

„Ezerszer kérem, gróf ur! Visszaélés 
sem is lehetséges."

„Carmen kisasszony, kinek tehetsége

és ügyessége oíy rendkívüli, lenne talán 
oly szives, a gyermek Jézust feldíszíteni ?

„Ezer örömmel gróf nr“, kiáltott örö 
méhen az áldott jóságú plébános; „ezt 
különösen érti unokabugom, nem hiába 
járt Cyriaca asszony iskolájába."

Egy perczczel később a plébános haza 
sietett. 6  maga is csodálkozott tehetségéi) 
a cselszövések és diplomatiai tudományát 
illetőleg, és vágyva-vágyott, hogy az ör
vendetes hirt bugának megvigye, mely 
szerint a gróf legkisebb haragot sem hor
doz szivében a nyert kosár miatt, sőt hogy 
ellenkezőleg a kosarozót egy szívességre 
kéreti fel. „Győzelem kis Carmen! Győ
zelem! kiáltá bugának. „Diplomatiai tu
dományom győzött!"

„Hogy hogy, nagybátyám? Megujitá 
a gróf kérelmét?" kérdé aggódva.

„Minden eljő, minden meglesz. E pil
lanatban csak egy szívességre, egy ked
vezményre kér fel."

„És az?"
„Diszits fel számára egy értékes Jé- 

zuska-szobrot."
„Goromba pokrócz!" zokogott Car

men. „Gyalázatos boszu, arra szemel ki, 
hogy szent képet diszitsek számára!"

V.
Carmen már huszonhét éves s még 

mindig hajadon. Az aggodalom, hogy 
mindig az marad s hogy szent képeket 
kell majd díszítenie, mint a gróf neki kí
vánta, volt lidércze éjjeleinek.

Cyriaca asszony tökéletesen felhagyott 
hitével a czigáuyok iránt.

Ő és Carmen egy nap a boltba lép
tek, hol a plébános élelmi szereit vásárolni 
szokta, hogy meglehetős készlet tőkehalat 
vegyenek a jövendő böjtre. Az udvarias 
kereskedő azt hivé, s talán helyesen, hogy 
áruit úgy adhatja cl legjobban, ha vevő- 
nőinek bókoigat; a csinos Carment is ré
szesíteni akarta az ártatlan mulatságban.

„Szeretném látni, v ■ jjon adhat-e jó 
tőkehalat", jegyzé meg Carmen.

„A tőkehalak csodaszépek", viszonzá 
a kalmár, „persze uem oly szépek mint 
kegyed."

„Menjen on gúnyolódó !"
Két három darabot kitett mutatvá

nyul a boltasztalra ; de azok nem tetszet
tek a nőknek.

„ügy veszem észre, nem egyezked
hetünk egymással", monda Carmen.

„0 mit nem adnék érte, ha épen mi 
ketten egyezkedhetnénk egymással!" su- 
sogá fülébe a boltos.

„Igen, önök férfiak szép társaságot 
képeznek", válaszolá Carmen, minden bá
ját egyetlen mosolyban egyesítvén.

„S niucsen jobb tőkehala mint ez ?“ 
kérdé Cyriaca asszony.

„Jobb mint ez! Kérem, hisz ez iga
zán lakodalmi tőkebal!"

„Jó", jegyzé meg Carmen csípősen 
„tartsa meg saját lakodalmára!"

„Istenem, nőtlen maradok", — s hal
kan susogá Carmen fülébe : „csak kegye
det venném el, ha hozzám jönne."

Carmen szive feldobogott örömében. 
„S komolyan beszél ön?" kérdé csende
sen.

A kalmár megijedt; attól félt, hogy 
szavánál fogja, kitérő választ adott s az 
időjárásra tért át.

Cyriaca a tőkehalak árát kérdező, s 
midőn ineghallá, igy szólt: „Egek, mily 
drága! Menjünk, látom nem fogunk meg
egyezni."

„Valóban igaza van, menjünk", mon- 
dá Carmen nagyon is rósz kedvüen s 
mindketten elhagyták a boltot.

Egy év ismét elmúlt, utána a másik, 
Carmen már 29 éves volt s még mindig 
a hajadonok sorába tartózó't.

Egyik napon egy ifjú, nőtelen csiz
madiát látott, ki a plébániával szemben 
állott 8 az ő ablakaira nézett. Carraennek 
eszébe jutott, mennyire bókolt az néha 
neki boldog napjaiban, ha műhelye előtt 
ment el. Reszketett örömében a gondo
latra, hogy talán miatta bámészkodik az 
utczáu. Gyakran vévé fel köpenyét, midőn 
őt ott lá'ta, s 1 imént azon ürügy alatt, 
hogy a templomba megy ; de a csizma
dia nem mert közeledni. De az első csa- 
latkozás nem hiusitá meg reményét; fel

fogbatöuak vélte, hogy a czipőtoltozó szó
beli nyilatkozatot tenni nem mer s percz- 
ről-perezre várta megérkező levelét.

Néhány nap múlva haza jő egyszer 
a templomból a plébános ur, s igy szól 
a nőkhöz : „Legközelebb lakodalmat érünk 
a szomszédban."

„Kinek a lakodalmát?"
„A kis szabóleányét fent a padlás 

szobában."
„S kivel?"
„Az átellenes csizmadiával."
Először gondolkozott Carmen éltében 

a felöl, mily ize lehet a villanynak.
Ismét majdnem egy év múlt el. Cy

riaca asszony nagyon el volt foglalva; a 
plébános megbízásából a bőid. szűznek, a 
szomorúak vigasztalójának, egy szobrát 
kellett felékcsitenie. E foglalkozás már 
neiu kinzá, mert már harmincz éve gya
korolta benne magát s már bele is nyu
godott, hogy életét e hivatásban töltse, 
természetesen csak addig, mig a főnyere
mény neki nem jut.

Egy szép reggelen kijővén a tera 
plomból a plébános, ruokahugát igy szó- 
litá meg. „A fájdalmas szűz öltönyét is 
meg kellene újítani. Mivel már Cyriaca 
agy is el van foglalva, ezt Carmen, neked 
kel! elvégezni."

„Nagybátyám, még ön is sérteget!“ 
kiáltá Carmen mérgesen. A jó plébános 
csak most vette észre, mily ellenszenvvel 
viseltetik húga a „szent képek feldíszítése" 
iránt és hiába igyekezett haragját lecsil
lapítani.

Néhány pillanat malva Carmen az 
utczára lépett, hogy, az Isten tudja minek, 
vagy féltuezat ördögös szagu gyufacso- 
magocskát vásároljon.

A gyufaárus, kihez fordult, soha sem 
volt megelégedve állásával s hivatásával, 
habár azt csak néhány nap előtt az una
lom és éhségtől ösztönözve vállalta el. 
Harangozó volt a szt. Sebestyén-templom- 
ban, és e hivatalból azért bocsátották el, 
mert már nagyon is nagy lett. [Hogy rósz 
kedvén túl adjon, abban lelte örömét, hogy 
az asszonynépnek, fiatalnak öregnek egy

aránt, nagyon is lekötelező bókokat mon
dott „Dicsértessenek a szőkék! kiáltá, 
midőn Carmen feléje közeledett, „egy sző
kéért, mint kegyed, ttizbe rohannék !“

„Tartsa meg bölcsességét önmagá
nak", váloszolá ő, ,,s adjon nekem hat 
csomagocskát, de azok közül, melyek !eg- 
büdösebbek."

„Az istenért, csak nem mérgezi meg 
magát a szőke angyal?"

„Nem tudom."
„Öli mily örömest megvigasztalnám, 

ha valóban oly nagy kétségbeesése."
„És hogyan?"
„Nőül venném."
Carmen már nem siettette auuyir.i a 

gyufákat; egy jó fél óráig mulatott a kal
márral s egy szál gyufa sem volt nála, 
midőn hazaért. A következő napon Rufo, 
igy hívták az ex-harangozót, már nem 
árult gyufát, s Carmen örömmel jelenté 
nagybátyjának, hogy egy kérője akadt, 
egy kitűnő fiatal ember kiről felvilágosí
tást a szt. Sebestyén plébániában nyerhetni.

Ez megtörtént, s a pályatárs tudósítá
sai kitűnőek valáuak. Rufot valóban csak 
azért küldték el, mert nagyon is megnőtt 
a karangozói hivatalra

Carmen nagyon s'etteté a menyegzőt; 
nagybátyja tudta okait s mindent meg
tett, a mennyiben tőle függött, a szeren
csés nap siettetésére. „Habár az ifjúnak 
sem hivatala, sem jövedelme nincs", mon- 
dá, „majd csak találunk számára valami 
állást."

Elérkezett a lakodalom ideje s Carmen 
a legpompásabb menetben mutatkozott a 
főváros utczáin férjének karján.

Egy nap múlva rózsás kedvvel érke
zett meg a plébános a templomból. Alig 
lépett a házba igy kiáltott: Rufo, jó hirt 
hozok neked. Örvendj, ember; mert e 
naptól fogva nem vagy henye járda ta
posó. A szent keresztről nevezett templom 
haraDgozója elbocsáttatott: te vagy utóda 
és tied Madrid legmagasabb álláspontja.“

„Szent szűz!" kiáltá Cyriaca asszony, 
„a ezigánynő jóslata teljesedett!"



O K SZiC IG Y tLÉS.
A képviselőház október 24 iki ülésé

ben, mint nmlt számunkban röviden je
leztük, az elnöki szék és az egyébb hi
vatalokra a választások megtörténtek. A 
jcgyzőségre többi között Antal Gyula is 
megválasztatott. (Úgy látszik ez a jutalmi 
b glaló azért, hogy a fogatok kérdésében 
Autal Gyula a kormányt a megyegyülésen 
védelmezte.) A választások befejezése után 
Ghyezy elfoglalván az elnöki széket, az 
ülést megnyitotta, kijelentvén, hogy ő fel
sége által f. é. október hó 17-ére össze
hívott országgyűlés megalakult.

A képviselőház október 28-án tar
tott ülésén a kormány vád alá helyezésére 
vonatkozó kérvények mutattattak be élénk 
helyeslés között. Ezután Thaly Kálmán kép
viselő igazolása iránt folyt élénk vita, 
melyből kitűnt, hogy a szabadelvű párt 
nem respectál sem törvényt, sem házsza
bályt, de még saját maga által hozott 
határozatot sem. Thaly Kálmán ugyanis 
kifogástalan képviselőnek lett elfogadva 
és a bizottságba beválasztva, de miután 
utólag megválasztatása ellen kérvény ada
tott be, — a szabadelvű párt e kérvényt 
mint elkésettéit nem akarta visszautasí
tani, hanem igen Thaly Kálmánt kifogá
solt képviselőnek tekinteni. Hiába harczolt 
az ellenzék ezen sérelmes eljárás ellen — 
a ház. miután a szélsőbaloldalon ülő kép
viselők, kik ezen erőszakoskodáson jelen 
lenni nem akartak, elhagyták a termet, 
— elfogadta a kérvényt.

Bezzeg! ha valamelyik szabadelvű 
párti képviselő ellen adtak volna be ké
sőn kérvényt, — bizonyára visszautasí
tották volna.

A képviselőház október 29-iki ülé
sében más jelentéktelen ügy mellett az 
osztályok sorshúzás utján és a bizottságok 
megalak irtattak. Ez alkalommal a függet
lenségi párt tagjai kijelentették, hogy nem 
szavaznak, miután az ellenzéknek nem 
lett az aránynak megfelelő tagszám fen- 
hagyva.

A képviselőház október 30-án tar
tott ülésében T i s z a  Kálmán kinyilatkoz
tatta, hogy Széli Kálmánt a visszavonu
lásra az vezette, miszerint az oeeupatio 
által okozott és az előreláthatókuál na
gyobbaknak bizonyult költségek által a 
pénzügyi rendezés munkáját, melyet oly 
nagy buzgalommal és szakértelemmel 
folytatott, megzavarva látja, sőt aggoda
lommal néz a még bekövetkezhető költ
ségek elé és ennek alapján^azután a kor
mánynak is le kellett mondania. S z i l á 
gyi Dezső a berlini, S i m o n y i  Ernő 
pedig a reichstadti szövetség jegyzőköny
vének az országgyűlés elé terjesztését kéri. 
Ezzel az ülés némi vita után véget ért.

KÜLFÖ LD.
A külpolitikában beállott a „mórt 

saisou.' Semmi érdekes hir; a hatalmak 
az. biis őszi szellő miatt vissza vonultak 
és esak az orosz rágódik a keleti kérdé
sen és az angol számlálgatja a „Háború'1 
és „Béke* gombjait. A sajtó folyton hir
deti. hogy Angolország nagy készületeket 
tesz és hogy az afghánok sem maradnak 
tétlen, de azért az első puskalövés még 
nem dördült el. Anglia eleintén mindig 
csak demonstrál, — és ha ez nem használ, 
akkor alább hagy a „mérges* hanggal 
és a szultánt kéri meg, hogy találjon 
közte és .Sir Ali közt „modus viveudi* t. 
Sir Alinak sincs valami nagy kedve a 
háborúra, mert ugyancsak sóbajtoz Orosz
ország felé és izengeti Kauimann tábor
noknak : „Ön és ismét csak ön a mi re
ményünk.* A kinek nincs bátorsága, pénze 
és hadserege háborút viselni, az üljön 
nyugton a maga helyén és ne hetven- 
kedjék, ne engedje magát fellovaltatni. 
Perzsia semlegességet igér az afgháni 
háború esetén; ő most hadseregének szer
vezésével vau elfoglalva. Legjobban tet
szik neki az osztrák hadsereg, el is megy 
egy pár tiszt Perzsiába, hogy kiképezze 
a perzsa hadsereget. 10,U00 hátultöltő 
puskát és nehány uchatiust is visznek ma
gukkal.

Németország folyton belső bajaival, 
a Soeialdemoeratiával van elfoglalva. Hiába 
hozta meg a socialdemoeratia ellen a 
törvényt, az nem fogja megóvni az álla- 
dalmat a legközelebb bekövetkezendő ráz- 
kodtatás ellen.

Eraneziaország komoly tervekkel fog
lalkozik, folyton szövetséget köt, és igye 
kezik a nyugati hatalmakkal a legjobb
viszonyban lenni.

Olaszország a miniszterválsággal fog
lalkozik. Az olasz nép már rég nem ka
pott verést s ezért olyan mint a vásott 
tiu, nem elégszik meg azzal a mije van 
és a mit kapott, hanem neki nagy sza
bású politika, dicsőséges hadjárat és a 
római világuralom kell s ezért keres most 
oly minisztériumot, mely mindezt léte
sítse. G'rispi vállalkoznék erre — csak az 
kár, hogy maga ajánlkozik és miután fi
gyelemre sem méltatják — Párisba megy 
mérgelődni.

Oroszország szeretné a berlini con- 
ventiot kijátszani. Itt is alattomoskodik, 
de az egyszer aligha nem a körmire csap
nak, csak ne maradjon nyugton. A ma
cedóniai felkelést, mely folyton terjed, 
szintén Oroszország készítette, csakhogy 
okot módot nyerjen magát Bulgáriában 
megteszkelni. A muszka szláv bizottság 
pénzzel és fegyverrel támogatja a felke
lést, melynek kijelentett czélja Rumén.., 
Tráczia, Macedónia és Bulgáriának egy 
nagy birodalommá egyesítése. A felkelők 
számát 12,000-re becsű lik.

Amint Serajevóból Írják: Hadsi Lóját 
sem agyonlőni, sem felakasztani nem fog
ják, minthogy nem lehet rá bizony v\.o\

hogy kegyetlenkedéseket követett volna 
cl. — Szerajcvói keresztények kegyelmi 
kérvényt nyújtottak be Hadsi Lója javára, 
azt hozva fel indokul, hogy ő az osztrá
kok bevonulása előtt a keresztény lakó
kat egy általános megrohanástól mentette 
meg. Különben lábán kapott sebének ok
vetlen áldozata lesz, mert nem engedi 
amputáltatni. ____

Harcztéri levél.
S ierf^ evé, octóber 24. 1878.

Tekintetes szerkesztőség l 
Végre-valahára forró vágyunk telje

sülni fog. Itt hagyjuk e nyomorult orszá
got, hol annyi magyar drága élete aludt 
ki, kiket othon szülők, hitvestársak, gyer
mekek, rokonok siratnak, jajjaik közé át
kot vegyítve. Az öröm, mit a hazamene- 
felre szólló parancs kebleinkben keltett, 
valóban édeni volt. Hisz újra látandjuk a 
szép magyar hazát, a szeretett szülőket, 
testvéreket, rokonokat, jó barátokat, kik 
mindnyájan tárt karokkal várnak.

Éppen e perezben vettem a parancsot, 
mely szerint Szerájevóból octóber 30-án 
elindulunk, útirendüuk a következő:

30/10 én állomás Blazni. 31/10 én ál
lomás Kiseljok. 1/11-én állomás Busovácz. 
2/11-én állomás Zmicza. 3/11 én állomás 
Vranduk. 4/1 l én állomás Zepcze. 5/11-éu 
nyugnap. 6/11-én állomás Magiaj. 7/11-én 
állomás Doboj. 8/11-én állomás Kotorszkó. 
9/11-én állomás Dér vend. 10/11 én állomás 
Bród.

Itt a 22/10 iki parancs szeréit, az ezred 
.Sisseken át Gráczba menend,*) mi pedig 
folytatjuk utunkat Sabcéra, Verpolye, Sin- 
lopolye, Ceipn és Eszéken keresztül Pécsre, 
hová november 18-án érünk.

Vajha már ott volnánk !
Nobilis.

*)Tegnap jött tirirat szerént: az ezred is Pécs- 
felé jön, s innét Becsbe menend állomásra. Szert.

Pécsvárosi köígyiiléü.
— Október 28. —

F. hó 28-án tartotta Pécsváros tör
vényhatósága rendes évuegyedi közgyű
lését, melyet a főispán távollétében a vá
rosi polgármester nyitott meg. Nem tudjuk 
a főispán távollétét mire magyarázni, mert 
akkor a midőn az évnegyedi közgyűlések 
határnapja, tárgvsorozata jóval előbb ha- 
tároztatnak meg, — nem tehetjük fel, hogy 
a főispán puszta véletlenségből tette, más 
nem oly fontos ügynek utánna a városi 
közgyűlést, melyen a királyi leirat, a pé
csi főreáltanoda Ugye, a költségvetés, So
mogy megye átirata és egyébb vitális és 
politikailag nevezetes ügyek fordultak elő, 
hanem inkább tulajdonítjuk a távoliét ál
tali tündöklést a somogymegyei átiratnak, 
melyről úgyis meg volt győződve, hogy 
egyhangúlag el fog fogadtatni s igy je 
lenléte által azt úgy sem változtathatta 
volna meg.

Elnöklő polgármester a közgyűlést meg
nyitván egyúttal a jövő évnegyedi köz
gyűlés határnapját a közgyűlés hozzájá
rulásával deczcmber hó 23-ára tűzte ki. 
Ezután a királyi leirat olvastatott fel, a 
melyet a jelenvoltak állva hallgattak meg 
és „éljen“ zéssel fogadtak.

A nmságu m. kir. közoktatási minisz
térium felolvasott leirata beleegyezését adta 
iiogy a pécsi főreáltanoda ideiglenesen 
átalakíttassák és hogy ezáltal a reálta
noda építése függőben hagyassák, mind
azonáltal kéri a részletes tervezet és költ
ségvetés felterjesztését. A közgyűlés te
kintettel arra, hogy a tanterv módositta- 
tása következtében a reáltanodák látoga
tottsága alábbhagyott és hogy még a 
városi elemi iskoláknak sincs megfelelő 
helyiségük, a főreáltanoda földszinti épü
letének emeletre való felépíttetését hatá
rozta el, annál is inkább, mert a jelen 
évben a főrcáltanoda 3000 frt költséggel 
helyre állíttatott. A kiküldött bizottság 
felhivatik tehát, hogy érintkezésbe téve 
magát a nevezett iskola igazgatójával ez 
iránt részletes tervezetet és költségvetést 
nyújtson be. így remélvén, hogy a mi
nisztérium a szerződéstől — melynek a- 
lapján az uj főreáltanodai épület felépí
tendő lenne — el fog állani.

A m. kir. pénzügyminisztériumnak a 
pécs-barcsi vasuttársulat állami adójának 
hol történendő fizetése tárgyában kiadott 
reudelete, mely adófizetési helyéül a fő
várost jeleli ki méltó elégületlenséget szült.
A pécs barcsi vasuttársulat adómentessége 
ugyanis 1878. évi május 1-én lejárván — 
adóköteles lesz és igy ha adóját Pécsett 
fizeti, ezáltal a város pénztára részére 
községi pótadó fejében mintegy 10 12000 
frt esik, minek alapján lehetséges lesz 
azután a pótadót 18—20°/,-ra leszállítani 
(most 28°/#.)

Ezen előnyért harczol a főváros és 
a minisztérium, mert az alapszabályokban 
a társulat székhelyéül Budapest emlittetik 
az ügyet a főváros részére döntötte el 
(hihetőleg még akkor nem fogadta el 
egyhangúlag Somogymegye átiratát.) En
nek folytán a közgyűlés újra elhatározta 
felírni a minisztériumhoz, hogy e sérelmes 
határozat megváltoztassák — és a köz
gyűlés midőn e határozatot elfogadta, 
csakis helyesen és észszerűen cselekedett, 
mivel pusztán azon okból, mert a székhely 
(de nem a társulat complett igazgatósága) 
Budapesten van, még nem következik, 
hogy az adó is ott fizetendő, sőt az igaz
ság és méltányosság a város részén van, 
mert ez védi a vasúttársulat minden ingó 
és ingatlan vagyonát és nyújt segélyt a 
társulatnak úgy rendőri, forgalmi, mint 
egészségügyi, vagyonbiztonsági tekintet
ben, szükséges tehát, hogy az illető tár

sulat a város részéről vett ezen előnyök
ért, szolgálatokért kárpótlást is nyújtson 
_ vagyis hogy adóját itt fizesse. A moz
galom a tanács c:ne határozatával újra 
megindult és úgy hisszük a vasuttársulat 
annál is inkább, mert nemsokára garan- 
tiára sem fog szorulni, szintén a város 
érdekében fog működni és pedig azért is, 
mivel ezáltal Pécs városa pótadóját le
szállíthatja, mig a főváros (hol szintén 
28—3ü°/0 a pótadó) ezt ennek alap
ján nem teheti. Ebből tehát az is követ
kezik, hogy a társulat érdekében is jobb 
volna Pécsett fizetni, mert ezáltal kevesebb 
adót fizet, miért is remélhető, hogy ha 
máskép nem lehet a dolgon segíteni, hát 
a társaság alapszabályait fogja oda mó
dosítani, hogy az igazgatóság székhelye 
Pécs legyen.

Özv. Haksch Ignác zné által kérelme
zett özvegyi nyugdíj és gyermekeinek ne
veltetési pótléka megszavaztatott.

Nagyobb vitát idézett elő az iskola
szék részéről 1879. évre egybeállitott is
kolai előirányzat folytán felmerült polgári 
leány iskola felállításának kérdése. Az e 
tárgyban leérkezett miniszteri rendelet zár- 
haiaridőül az 187,/,0. tanévet tűzi ki. A 
közgyűlés azonban az ügyet még tovább 
hajlandó elodázni, mivel nincs elegendő 
pénz és nem akarnak újabb terhet róni a vá
rosra. A raiuiszterinm ugyan hajlandó; 1600 
frt évi segélyt nyújtani, de viszont azt kiváu- 
ja, hogy akkor ő fogja kinevezni a tanáro
kat. Ezt a közgyűlés nem fogadja fel. — 
A polgári leánytanoda összes költsége 
évenkint 4320 frtba kerülne, mig az egész 
felszerelés 6480 frtba. Ez mindenesetre 
sok pénz, — de még sem oly sok, hogy 
kellő gazdálkodás és beosztás folytán azt 
előteremteni nem lehetne minden rnegter- 
heltetés nélkül. Sokat áldoz a város oly 
ügyre (pl. katona tisztek lakbére, sétatér 
parkká változtatása), melyet inkább le
hetne egészen megszüntetni, vagy pedig 
pár évre elodázni.

A sétatér parkká alakítása illetőleg 
kibővítése czéljából 1500 irtot szavazott 
meg a közgyűlés évenkint, a katonatiszti 
szállásbérekre a város Fórster bizottsági 
tag állítása szerint 4000 frtot fizet rá, de 
ha csak a polgármester által állított 2000 
frtot vesszük is — még ez is haszonta
lan kidobott összeg, mely, ha a sétatérre 
megszavazott 1500 Írthoz adatik, a polg. 
leányiskola évi 4320 frt költségeit lég 
alább 3 évig, (miután egyszerre úgy sem 
állíttatnak fel az összes osztályok) teljesen 
fedezi, mig azután okszerű gazdálkodás 
mellett a többit is elő lehet teremteni 
minden adóemelés nélkül. Mindezt azonban 
számításon kívül hagyták a város atyái 
és a helyett megszavazták az előbb em
lített költségeket, holott a leánynevelés 
érdekében, mely a már sanyarú viszonyok 
gyógyítására égető szükségként jelentke
zik — mindent el kellene követni.

Az igaz, hogy a közgyűlés a katona 
tiszti szállás bérekre csak a kapitányi raug 
fokozatig fogadta el a ráfizetést, de te
kintve, hogy ép az alsóbb fokozatú tisz
tek adják a legnagyobb contingenst, a 
megtakarítás nem a legkielégitőbb, sőt a 
kiadás bizonyára tesz vagy 2000 frtot — 
ba nem többet — mivel a polgármester 
csak úgy odavetett statisztikai adata tán 
még sem a legpontosabb.

A scontralis jelentésnél Förster bi
zottsági tag az általa, a sétatér parkíro
zására ajánlott 1000 frtot ki hagyatni kéri, 
mivel a feltétel, a sétatér parkírozása, nem 
teljesült 8 igy ő kötelezettségétől felolda
tott. E kijelentés kellemetlen összckocz- 
czanást idézett elő, mely a közgyűlés mél- 
tósságához épen nem illett.

A belvárosi plébániai templomra vo
natkozólag érvényben álló canonica visi- 
tatio megváltoztatása iránti előterjesztés, 
mely szerint ő méltósága a megyés püs
pök egy 3 tagú küldöttség által telké- 
retnék, hogy a belvárosi plébánia tem
plomban tartatni szokott német szent be
szédek és isteni szolgálatok helyett, ugyan
csak az erre kitűzött időkben ezentúl ma
gyar szentbeszéd tartassák, szóval mél- 
tóztatnék az érvényben álló canonica vi- 
sitatiot olykép megváltoztatni, a miként 
ezt a nemzetiségi érdekek megkívánják, 
az egész közgyűlés által lelkesedéssel 1 biz. 
tag kivételével annál is inkább elfogadta
tott, mert a népszámlálás, valamint egyéb 
statisztikai adatok nyomán beigazolt tény, 
hogy a belvárosban egyetlen polgár sem 
találtatik, a ki a magyar nyelvet többé 
kevésbé meg ne értené és igy a hazafiság 
és nemzetiség kívánalmaihoz képest mél
tán lehet remélleni a német nyelvnek az 
említett plébánia templomban tartatni szo
kott isteni szolgálatok alkalmávali mel
lőzését tudva azt, hogy hazánk más ajkú 
honpolgárai is mindent elkövetnek nem
zetiségük, nemzeti nyelvük emelésére.

A pécsi jótékony nőegylet kérvénye 
a Deák utczának az országúttal való ösz- 
szeköttetése tárgyában — pártolólag elv
ben elfogadtatott és egy bizottság kikül
detett, hogy a kisajátítás iránt az illető 
tulajdonosokkal értekezzék. A vizvezetés 
is addig, a mig az intézet fen fog állani, 
megadatott.

Dévényi Iván főpénztárnok kérvénye 
alapján a közgyűlés 250 frt jutalmat sza
vazott meg az illetékek kezeléséért.

Ezután következett Somogy-, [úgy 
Pest-, Pilis-, Solt- és Kis-Kun-megyék kö
zönségének átiratai a kormány tagjainak 
vád alá helyezése czéljából. A közgyűlés 
a nevezett megyék eme átiratát lelkesedés 
közt magáévá tevén azt egyhangúlag he
lyeslés közt elfogadta és hason tartalmú 
feliratnak az országgyűléshez való intézé
sét elhatározta. Pécs város közönsége, 
tehát a minisztérium ama eljárását, hogy 
az országgyűlés meghallgatása nélkül a

nép vérét háborúba engedte vinni, és mil
liókat áldozott az országgyűlés által meg 
nem szavazott occupatiora — egyhangúlag 
roszalja és ezért vád alá helyezését ké
relmezi, ennek folytán tehát kiváncsiak 
vagyunk, ha ezen ügy az országgyűlésén 
elő fog fordulni, váljon Taray Andor e - 
lentétbe helyezi-e magát ismét választóival, 
a város egyhangú akarata és óhajával, 
mint tette ezt a bankkérdésben. Mi kü- 
löubeu előre megjósolhatjuk, hogy Taray 
e kérdés feletti szavazásnál a távollevők 
közt fog tündökölni.

Ezek után több jelentéktelen ügy el- 
intéztetvén, a közgyűlés.7,1 órakor széjjel 
oszlott. ____

m o h á t* ,  1878. okt. 26.
A „Mohács* érdemes szerkesztője 

megharagudott rám, hogy a „P. F .“ 41. 
számában lapjának elvtelenségét és így 
annak ránk nézve való feleslegességét ki
mutattam, és lapja 30. számában teljes 
erejével iparKodik is rajta, hogy bebizo
nyítsa, miszerint „én csak hírnév után haj 
hászok és a mások kicsinlésével akarok 
kiemelkedni; hogy véremben foly az cllcn- 
zékeskedés és minden fenállót felforgatni 
és lerombolni akarok ; hogy czikkeim nem 
egyebek irálygyakorlatok- s hiuságszülte 
önmagasztalásoknál, 8 hogy eljárásommal 
a közügynek nem használok, mert nem 
akkor és nem azokhoz szólok, a mikor 
kell s a kiket illet stb.“

Ezen érzékeny nyilatkozásokra csak 
pár megjegyzést teszek ; de már ezek is 
tanúsítják, hogy Szebeuyi uramat még a 
saját ellentmondó nyilatkozatai is „levág
ják* . . .

Még alig 4—5 hója Sz. ur azt irta 
lapjában, hogy az én leveleimet senki 
sem olvassa, és most kitűnik, hogy még 
ő is olvassa. Most meg romboló termé
szetemről is, épen midőn vitánk tárgya 
(az iskolakérdés) is az ellenkezőt bizo
nyítja, amennyiben én építeni akarok, és 
ő az, ki annak ellene küzd. — Az ily 
ellenmondás különben Sz. urnái valami 
megszokott már.

Igen, vannak dolgok, melyeket ma
gam is lerombolni igyekszem : a közügyek 
teréni visszaélés, az önérdek - haj hászat, 
közönyösség, erkölcsi kiskorúság, a „ha
talmasokat környező farkcsóválás* . stb. 
ellen valamint eddig küzdöttem, úgy sze
rény tehetségem szerint ezentúl is fogok 
küzdeni. És ha ezt Sz. ur sajnálja: bizo
nyosan nagy oka van rá . . . Be jó kü
lönben, hogy „kiket és hányszor a nyil
vánosság előtt meghurczoltam, nincs szán
dékában megnevezni!“ Felesleges is lenne.

Ha Mohács minden polgára oly „fel
forgató és romboló* lenne, mint é n : úgy 
— szerénytelenség nélkül mondhatom — 
városunk annyira emelkednék, hogy 10 
év múlva Sz. ur nem ismerne többé rá. 
Igaz ugyan, hogy az ő és elvtársai sze
repének vége is lenne azonnal.

Ha Sz. ur az én leveleimben irály
gyakorlatoknál egyebet nem lát: ez csak 
szellemi és erkölcsi érzékének szegény
ségét bizonyítja. — Különben mielőtt a 
mások irályát bírálja, — jó lenne az erre 
való hivatottságát kimutatnia.

Igaz, hogy én nem tömjénezek sen
kinek, miként némely szerkesztő . . .  De 
hogy én valaha valakire igaztalan dolgo
kat ráfogtam volna, vagy hogy én vissza
éléseket szépíteni igyekeztem vagy mások 
jószándékú törekvéseit félremagyaráztam 
volna, miként némelyek még ezt is cse
lekszik : ezt még Sz. urnák is alig sike
rülne kimutatnia.

Ha azonban „eljárásommal a köz
ügynek eddig még sem használtam* : ez 
csak onnét van, hogy nálunk nem a köz
érdek az igazság, hanem — miként ezt 
Sz. ur maga is „tapasztalhatja* — a „be
folyásos emberek11 „befolyásolják11 a — 
helyzetet . . . Kívánom különben, hogy Sz. 
ur „finomabb árnyával11 a közügynek na
gyobb hasznára lehessen !

De hát lássuk, miket mond Sz. ur a 
vita tárgya: a polgári iskola felállítására 
vonatkozólag.

Azt mondja, hogy „azt azonnal fel
állítani lehetetlen11, mivel a községnek a 
lancsuki vizek levezetésére, a szigeti és 
kölkedi gát töltésére a következő években 
ennyi, meg ennyi ezer forint fog kelleni.

En meg azt mondom, hogy, ha ezen 
építkezések a legközelebbi években csak
ugyan kiépíttetnének is, a mihez különben 
némi kétség is fér, a mennyiben uáluuk 
évtizedekre van szükség, mig valami meg- 
állapittatik és végrehajtatik ; és ha köz
ségünk nagy része olyan lenne, mely sa
ját érdekét s jövőjét megértené és azt 
némi áldozatkészséggel megalapítani akar
ná is : a kérdéses iskola felállítását foko
zatosan akár ma is megkezdhetuők.

Tudom előre, hogy nemcsak Sz. ur, 
hanem városunk többsége általában ta
gadja az t ; de én igyekszem állításomat 
bebizonyitani.

1. Ha a tervezett építkezés sokba fog 
a városnak kerülni, sokat is fog az jöve
delmezni részint azonnal a sok mnnka 
és a sok munkás költekezése, részint ké
sőbben az árvizmentesités által.

2. Az nj iskola által a vidékről is 
számos növendéket nyerünk, a kik és az 
alkalmazandó tanárok a város jövedelmét 
szintén szaporítják.

3. Ha egyes polgárok, kik a tanulás 
fontosságát belátják s gyermekeik érdekét 
szivükön hordják, ma is megtehetik, hogy 
azokat annyi költséggel, mint a meny
nyibe itthon kerülne, idegen helyre küld
jék? miért ne tehetné meg azt a város 
egyeteme ?

4. H a  ezelőtt 2 5 — 30 évvel lehetett a  
gym nasium ot a z  a lap ítványból fen ta r ta n i: 
úgy m a sem „lehetetlen11 a p o lgári iskolát

„megkezdeni“, csuk hovi nem ke l az <*?o- 
pitványt továbbra is bitorolnunk.

Igenis! ismétlem : érdekeink helyes 
belátásával és némi áldozatkészséggel a 
kérdéses iskola életbeléptetését akkor kezd 
hetjttk meg a mikor akarjuk . . .  A ki 
aratni akar, annak nem szabad magát 
azzal mentenie, hogy : nincs magja; _. 
annak, ha szükséget kellene is szenved
nie : valami mégis kellene, és pedig minél 
előbb.

Emlitsem-e azon szellemi tőkét, me. 
lyet a tanárok által azonnal nyernénk, és 
különösen, melyet az épen most fejlődő 
nemzedékünk nyer, ha alkalmat nyújtunk 
neki arra, hogy a jövőjére legszüksége
sebb és leghasznosabb Útmutatásokkal el- 
láttassék ?

Meg kell jegyeznem, hogy a tervezett 
polgári iskola nem valami fényttzésféle, 
mely talán csak a tudományos pályára 
készülőknek, tehát e község csekély ré
szének lenne hasznára, hanem olyan, mely 
minden valamire való iparosra nézve élet
szükség, sőt mely földművelőinknek is 
csak hasznára lehet.

A mit erre költünk, annyi, mint ha 
ezt gyermekeink részére kebelezzük, hogy 
azt ezek 6—10 év múlva dús kamatjával 
értékesíthessék . . .

í m e ! ha mindezen igazságokat egy 
köznapi gondolkozásu ember felfogni és 
méltányolni nem képes: ez még ment
hető ; de mikor egy szerkesztő, ki a ha
ladást hangoztatja, ki e mellett még kép
zett tanító is 8 kinek mint ilyennek tud
nia kellene, hogy a mit az iskolára köl
tünk, az nincs elköltve, hogy a szellemi 
örökség a legfőbb, mit gyermekeiukuek 
adhatunk, s kinek e tekiutetbcu előhar- 
ezosnak kellene lennie, még maga is to
vábbi tétlenségre buzdít: ezt már semmi 
kép sem lehet kimenteni.

yímde legyen Sz. ur szerint, hogy t. 
i. „a polgári iskolát azonnal felállítani 
lehetetlen.11 Hivatolt ezikkemben én nem 
is vitatk ztam a felett, hogy azt „azonnal11 
felállítsuk; hanem kárhoztattam és kár
hoztatom azt, hogy a „Mohács11 szerkesz
tője azokkal tart, kik még azt is ellen
zik, hogy az iskola felállítására szükséges 
alapot kezelő és gyűjtő iskolaszék megvá- 
lasztassék, mely a talajt t. i. előkészítse. 
Az ‘ azonnali felállítás és talajelőkészités 
közt pedig nagy a különbség. Erre már 
nehéz, sőt sok azt mondani, hogy „lehe
tetlen*, és mégis: Sz. urnák még ez sem 
tetszik; — ő még azt sem akarja, hogy 
legalább az eszközökről gondoskodjunk. 
Pedig ő arra vállalkozott, hogy nekünk 
világítson és minket a haladás utján ve
zéreljen. . .

Azon alapítványok, melyek a régi 
helybeli gymnasiumra tétettek, már ed
dig is jogtalanul és illetéktelenül hasz
náltattak fél az elemi iskolákra, a meny
nyiben ez az alapítók czéljával semmikép 
össze nem egyeztethető. És azért ha köz
ségünk az alapítók czélját már eddig is 
tiszteletben nem tartotta, — ez legalább 
is azt bizonyítja, hogy méltatlan volt 
azokra.

A felelt még lehet vitatkozni, hogy 
a gyinuasiumi alapítvány egyes felekeze- 
teket illet-e vagy az összes községet; ha
nem hogy az elemi iskolára, mit a leg
utolsó község is a saját erejéből tartozik 
feutartani, teljesen épen úgy nem fordít
ható, mint p. kórházra sem lenne az for
dítható : ez ngy hiszem az alapításnak 
már természetében fekszik. — Elég köny- 
nyelmüség különben a felsőbb hatóságok
tól is, hogy ezt már eddig is megengedték.

Elhiszem, hogy egyes felekezetnek 
vagy a községnek kényelmes lehet az, ha 
az ő tartozásainak egy részét bár egé
szen más természetű alapítványokból fe
dezik ; de hogy az igazságos és dicsére
tes is lenne, — azt már nem állíthatom.

Az alapítók czélja csakis az elemi 
iskolák felitti tanoda felállítása volt cs 
lehetett, a milyenre t. i. a község rm  
volt kötelezhető, mikor a gymuasiuwot 
alapították; s azért az alapítványt helye
sen csakis a gymnasiummal egyenértékű 
középtanodára, a milyen t. i. községünk 
érdekének leginkább megfelel, fordítható.

Ha az alapítványok rendeltetési cél- 
joktól már eddig is el nem vonattak 
volna: úgy ma már bőven elegendők lenné
nek egy jól felszerelhető polgári iskolára.

Reméljük különben, hogy ez ügy, 
melyet most már elaludni nem engedünk, 
valahára tisztázva lesz, és pedig annál 
inkább, mivel e nélkül tanügyünk további 
fejlődése alig várható.

Ha azonban jószándéku törekvéseink
kel hajótörést szenvednénk: úgy remél
jük, hogy felsőbb tanügyi hatóság, mely
nek türelme már szintén fogytán lehet, 
bennünket ezentúl erélyesebben támoga- 
tand! — Különben, ha nem igy lenne: 
úgy magam is azt mondom, hogy oko
sabb lesz „rósz szokásommal* és a to
vábbi „hirnévhajhászással* felhagyva, Sze- 
benyi urat nem „kicsinyelni*, és — „ha 
már eddig vártunk — várni még ezentúl 
is.“ -----------

Serit,
iá. iskolalátogató.

M ohács, 1878. octóber hó 30-án-
Nem rég ideje, hogy a „Mohács11 czimtl 

zuglap sorait olvasom, — de e kevés idő 
teljesen elegendő arra, miszerint sajnálattal 
nézzek ama közönségre, melynek társadalmi 
viszonyait ily lap ecseteli, melynek pár 
perczeit ily lap van hivatva élvezeteljessé 
tenni 1

Az, a ki a „Mohács11 f. október 27-i^én 
megjelent 3 j. számát olvasta, lehetetlen 
hogy a fájdalom keserű mosolyát ne nyomj* 
el ily lap létezése felett, — lehetetlen, hogy



.meaebb érzülete keserűséggel ne fonlúljon
“■T társadalom e mételétől!
' Sem akarom említeni a „Mohács" szer
kesztőjének azon, — még hozzá vezérczik- 
kében. — csak hozzá illő személyeskedé
seit azon légből kapkodott rágalmainak 

tömkelegét, mezekkel egy a kiiztisz- 
jgt általános szeretet és becsülésnek ör- 

veuiló, oly férfiút nem átallott illetni, kinek 
bizony a ..kis ujja" századrészében is több 
sütni" valója van; mondom fátyolt akarok 

j'etni mindezekre, egy részt, mivel önmagn- 
kon hordják szerzőjük szegénységi bizonyít
ván vát másrészt, és főleg, mivel remél leni 
merem, sőt biztosan tudom, hogy nem egy, 
(]e számtalanok fognak ily jellemezhetlen 
rágalmak ellenében egy táradhatlan, mun
kás férfiú védelmére kelni!

De nem hagyhatom igen is szónélkül 
a Mohács" fentebbi számának ujdonsági 
rovatát megnyitó ezen szerénytelen sorokat: 
Szomorú hirt mondunk a leányoknak" stb. 

liogy hol jártak a szerkesztő gondolatai e 
sorok írásánál, — hogy minő hatást remélt 
altalak elérni, nem tudom; de annyit tudok, 
bogy ki a legszentebb női erényeket sem 
kíméli piszkos tollával, az nem férfiú! Mi
jön e sorait olvastam a szerkesztő úrnak, 
latoi véltem, mint irulnak-pirulnak szégyc 
nőkben e sorok a „Mohács" mindennemű 
ívhmink" kel kikeut sorai közt, s önkény- 

jelenül felmerült egy még gyermekkorom 
bán hallott t tt emléke.

Volt Zalamegyében egy időben egy 
rémtetteiről híres betyár, ki senkit a föld 
hátán nem kiméit csak a nőnemet; midőn 
egy alkalommal egy úrhölgy tévedt utjábi, 
aiit‘”Oudol szerkesztő úr mit tett ? . . . ne 

tarsai bántalmazzák, elkísérte tisz
teletteljesen az első helységig. — Nem le- 
iietue e betyárt némelyeknek példányképlll 
venni a női nem tisztelésébcn ?

Vagy nem tudja a „Mohács" szorkesz- 
...... hogy azok , kiknek lapja eddigi léte-
jeset köszönheti, kiválókig Mohács hölgyei, 
kánek sértése az ég angyalai ellen elkö
vetett sértés. Kiknek goudolta e hölgyeket, 
midőn ezek daczára szerénytelen kifejezé
seivel il'ette őket '(!

Ne gondolja a szerkesztő úr, hogy 
mindezeket tisztelt hölgyeink tisztázására 
m.'iidoiu el, — tisztázva vauuak azok már 
ama sorok írója nevének ismerésével, — 
nem, de igen is egy jó tanácsosai akarok 
ács; szolgálni a mohácsi fiatalság nevében:

Jegyezze meg magának a szerkesztő 
ur. hogy ily cziskel saját szegénységi bi- 
z. vúvanyát irta alá, mert még a legkisebb 
tapasztalattal bíró terüli is, ha egyebet 
nem legalább a védtelen nőnemet megta
nulta tisztelni: jegyezze in -g magának, 
hogy ki Mohács hölgyeit sértegeti, az 
M tiáos ifjúságát sérti meg, ez pedig képes 
lesz magúnak elégtételt szerezni, különben 
pedig akár jegyzi meg magának akár 
nem, az ifjúság nevében tanáeslom s aján
lom jövőben Mohács tisztelt és szeretetre 
melt hölgyeiről szerényebb kifejezésekkel 
emlékezni meg!

Kántz Adolf.

Felhívás B aranya m egye 
alispánjától.

Tekintetes szólj ibirő úr !
Midőn a Boszuiából hazatérő 52-ik 

számú cs. és kir. tartalékezred menetter
vét . alatt másolatban a tekintetes szol- 
gabiró úrnak megküldeuém, elvárom ha- 
zafiságától, hogy a megye hazatérő gyer
mekei járásában ünnepélyesen fogadtatni 
és úgy élelem mint pedig szállás tekin
tetében akként elláttatui fognak, hogy 
viselt fáradalmaikat édes szülőföldjükön 
lehetőleg elfelejtsék.

A tekintetes szolgabiró úrnak, mint 
a járás közkedveltségü főtisztviselőjének 
nem lesz nehéz az illető községek és nagy
birtokosoknál bizalmasan oda hatni, hogy 
áldozatkészségükkel tegyék lehetővé, mi
szerint visszatérő gyermekeink a nekik 
megjárd) katonai átvonulási élelmezésen 
télül jobb ellátásban részesülhessenek, s 
különösen frisitőkkel és dohányzó sze
rekkel ellátathassanak.

Mindenesetre örömömre fog szolgálni, 
ka azt tapasztalamban, miszerint a tekin
tetes szolgabiró úr jelen lelhivásomnak 
hazafias buzgalommal felelt meg.

Pécsett, 1878. okt. hó öO-áu.
A tartalék ezred, a mint illetékes 

helyről vesszük az értesítést, f. hó 4 én 
ér Eszékre, a hol az egész napot tölteni 
fogja. 5 én érkeznak Kács faluba ; 6-án 
lleremendre ; 7-én Siklósra, a hol 8-án 
megpihenve 9-én jönnek Szalontára és 
lb-én Pécsre. Reméljük, hogy az útba 
eső községek a megye derék katonáit 
mindenütt lelkesedéssel és a legszivélye- 
sebben fogják fogadni.

Különfélék.
— Halálozások. Béder Vilmosné szül. 

Uchner Júlia életének 50-ik évében f. é. 
tetóber hó 20-én elhunyt. Özvegy Kerese 
työgyné született Schuster Mária asszony f. 
é október 26-án élte 62-ik évében elhunyt és 
'*_án nagy száma résztvevő közönség kí
séretében eltemettetett. — Béke ha mvaikra. 
_ — A megyénk és városunk fiaiból álló
’-‘ik gyalog sorezred, melyre legsűrűbben 
hullott a rend, kereszt, érem és kitünteté
sek esője, még azon kegyben is részesül, 
?°gy a Molináryakkal együtt a bécsi 
helyőrségbe vonatik. — Az ezred napipa- 
rincs szerint oct. 30-án volt Szerajevóból 
mdul meg, de útjában nem fogja vá
munkat érinteni, mert Bródot elérve a 
mrtalékog legénységet elküldi Eszéken át 
“***, mig a békelábra helyezett sorezred

Sziszeken át vasúton folytatja útját Bécsbc. 
— Ugyanazon ezred tartalékos zászlóaljai 
is nthan vannak és gyalog jönnek Siklóson 
át Pécsre november 10-én. — A szinte 
megyénkből ujjonezozott 7-ik huszárezred 
Marburgot kapta állomás helyül. A mint 
uíóbb táviratilag értesülünk a gyalogsor- 
ezred Pécset át megy rendeltetése helyére. 
Itt nehány napig tartózkodni fog.

Hagy mozgalom indult meg váro
sunkban a hazatérő hősök méltó fogad
tatására. A jogacadémiai polgárság fel
hívást intézett a közönséghez hogy az 
ünnepélyes fogadtatás imposánsá tételéhéz 
minden tekintetben hozzá járulni szíves
kedjék. Városunk inteiligentiája vetélkedve 
a polgársággal kezébe ragadva az ügyet 
és tekintélyes egyének igyekeznek a czélra 
megfelelő összeget összegyűjteni. Az ifjú
ság a maga körében is mindent elkövet 
és igy reméljük a legszebb sikert. Gyűjtő 
iveket szerkesztőségünkön kívül elvállalni 
szíveskedtek. „Fünfkirchner Zeituug" szer
kesztősége, — Aidinger János polgármes
ter, — Kisfaludy Imre mint a Casino-egye- 
sület elnöke, — Horváth A. mint a Taka
rék pénztár igazgatója, — továbbá főtisz
telendő Károly Ignátz, Kellenfy N. Schweit- 
zer N. és Böhni C F. és Bedő K. urak.

— Ismét . Jogász estély". Derék jog
hallgatóink legközelebb elhatározták hogy 
a hazatérő önkénytesek és hadfiak tisz
teletére estélyt rendeznek. Hisszük, hogy 
ezen estély nem csak hogy elődjének 
méltó társa, de a mi a látogatottság és 
vigkedélyt illeti azt jóval felül fogja 
múlni. Lesz táncz és animo „quantum 
satis."

— Csóka Sándor színtársulatának fag
yai: Csókáué Júlia, dráma és vígjátéki 
naiv. Tőkés Emília, társalgási színésznő. 
Nagyné Mari, hősnő és anyaszinészuő. 
Breznayué, anya és finom comica. Prielle 
Petemé, fiatal hősnő és drámai szende. 
Heissig Inna, operetté primadonna. B. 
Kautav Teréz, első ncpszininn-énekesnő. 
Aitncr Ilka, segéd-operette és népszinmű- 
énekesnő. Peleki Karolin, magán- (Ballett) 
tánezosnő. Ilyros Ftcl, magán- (Ballett) 
tánezosnő és segédszinésznő. Ajtayné Teréz, 
Tolnayné Mari, Tharassovics Matli. Bács- 
kayné Mari, Győryné Berta, Kovácsics 
Júlia, Hegyesy Mari, Gyurkovics Mathild, 
Tóth Ilona, Sámi Etelka segédszinésznők 
és kardalnoknők. Kulcsaimé Rózsa, sugóuő. 
Gyermekszerepekre: Breznay Anna. Örmé
nyi Margit, Toinay Juliska. — Csóka Sán
dor, szeles gavallér és jellemszinész, (igaz
gató) Bogyó Alajos ur, opera-, operette- 
tenor- és népszinmű-énekes, mint állandó 
vendég. Breznay Géza, drámai és kedélyes 
apa, jellem-komikus és operette-énekes, 
(operette és népszínmű rendező.) Tóth Antal, 
hős, apa és jellemszinész. Znojemszky Fer- 
dinánt, karnagy. Vedress Gyula, hős és 
lyrai szerelmes, (dráma és vígjáték ren
dező.) Toinay Boldizsár, operette-tenor, 
opera- és népszinműénekes. Szegszárdy 
Péter, operette- és opera-buffo, komikus. 
Kiss Mihály, opera- s operette-bariton s 
népszinműénekes. Ajtaj Károly, bonvivant 
és komikus. Vihar Elem., II. szerelmes, 
intric. és operette-énekes. Veress Sándor, 
II. apa és segédszinész. Kulcsár János, 
Szilassy Imre, Mátray Gyula, Bácskay 
György, Győry János, Nagy Ferencz, se- 
gédszinészek és kardalnokok. Kalocsányi 
János, főrubatárnok. Kócsy Lajos, festő- és 
diszmester. Gyermek szerepekre: Örményi 
Zoltán.

— Jó hírnévnek örvendő színigazga
tónk sem akar hátra maradni és az érkező 
bősök tiszteletére díszelőadást rendez. Az 
előadás bővebb prograramját annak ide
jén közölni fogjuk. Üdvözöljük az igaz
gató úr e nemes elhatározását,

— Ma nyílik meg Thalia temploma 
és mi csak azt kívánjuk, hogy nyitva is 
maradjon az egész ivad alatt s ha azután 
a múzsa szentélyére a fátyol legördül, 
óhajtjuk, raikép Thalia papjai teljes meg
elégedés és édes emlékekkel távozzanak. 
Egyébbként „hozta Isten" őket — és a- 
rassanak minél több dicsőséget és anyagi 
elismerést e rögös pályán.

— Csóka színigazgató jeles '.társüla- 
tával üjvidékről megérkezvén, első elő
adásul az „Egyetlen leány“ egy felvo- 
násos vígjátékot, „Borgia Lucretia" dal
műt, és a „Szép Galathea" operettét fogja 
előadatni. Allegoiicus képlet is lesz. — 
holnap adják „Csikósat, a melyen a hí
res „Mollináry" nótát is el fogja énekelni 
Bogyó Alajos. A  jövő héten előadandó 
darabok sorozata még nem jutott tudo
másunkra, de az igazgató úr szavát bír
juk, hogy az a legválogatottabb dara
bokból áll. Addig is, mig saját tapaszta
lataink alapján behatóbb bírálatot hoz
hatnánk, kívánjuk, hogy a nehéz kezdet 
minden tekintetben sikertől koronázva le-

— A  Deák-utczának hosszabbítását az 
zágutig a városi közgyűlés mint érte- 
Unk nem fogja egy könnyen elérni, 
rel az illető telek tulajdonosa exorbitans 

követel azon néhány négyszegölnyi 
ért, melyet e czélra átengednie kellene. 
Ha meggondoljuk, hogy az uttezanyitás 
al éppen a keresztül vágandó háztelek 
éke legalább is megkettőztetik, és igy 

és érdekében is áll a tulajdonosnak, 
»y az utczára kellő térséget i n g y e n  
ja át a városnak, akkor a helyzetnek 
ily a nevetséges fokig kívánt kihasz- 

Ihatása erélyesen megakadályzandó. A 
•osnak pedig első teendője az ország- 
üléstől törvényalkotását kérni, mely a 
léki városoknak éppen úgy, mint a fő
árosnak megadja az ily esetekben a 
ajátítási jogot, mert osak Így lehet a 
gánbirtokosok zsarolásainak a közérdek 
ára elejét venni.

— A törvényszéki teremből. Folyó évi 
október hó 30 án hirdették ki a Billitz- 
féle bűnügyben a legfőbb itélőszék ítéletét, 
mely szerint a kir. tábla azon Ítélete, hogy 
vádlottak tényálladék hiányából felmen
tettek, helybenhagyatott és igy a pécsi 
kir. törvényszék Ítélete hatályon kívül he
lyeztetvén, Szieherth Nándor ügyvéd pécsi 
lakos, Klein Károly és társai siklósi la
kosok teljesen felmentettek.

— Á Pécsett hétfőn estve dörgés- és 
villámlással ment át nagyszerű nyári zá
poreső, mely a fővárosban ugyanegy idő 
ben viharos fergeteggol járt, és minden 
iugó-bingót — a Tisza kabinet kivételé
vel — felforgatott, temérdek lefedezése
ket és ablakzuzásokat okozott és valósá
gos bábeli zavart idézett elő az utczai 
és nyilvános forgalomban, mert igen rögtön 
mutatta be magát. — A zavaros Tisza 
vizében mi is bővelkedünk, egy sttrü nyári 
eső követi a másikat, közbeu-közben ve
rőfénynél eső és pompás szivárvány lát
ványával, az ily késő őszkor szokásos 
dérnek még Ilire sincsen. — A sok vizes 
áldás mind nyugatról jön és nagy hátrá
nyára van az őszi mezei munkák bevég
zésében.

— A hajómenetrend• megváltoztatása 
miatt f. é. október hó 31-ikétől kezdve 
Mohács-Pécs vonalon a helyi vonatok kö
vetkezőleg fognak közlekedni: vasárnap, 
kedden s pénteken Mohácsról Pécsre a 
17. számú vonat közlekedik; — indulás 
Mohácsról 5 óra 50 perez este, érkezés 
Pécsre 8 óra 47 perez este. — Hajóké- 
sésekuél e vonat esti 7 óráig várakozik 
Mohácson. — A többi napon, azaz : hét
főn, szerdán, csütörtökön s szombaton Mo
hácsról Pécsre a 61. számú vonat köze
ledik ; indulás Mohácsról 11 óra 37 perez 
délelőtt, érkezés Pécsre 3 óra 3 perez 
délután. — Egyébként a jelenlegi menet
rend változatlan marad,

— A vásáron kívül egy Lakatos And
rás nevű ujpolgárt 2 társa úgy megbal- 
tázott, hogy életéhez nincs remény. A 
tettesek egyike a megye börtönében liüsöl, 
a másika Uldöztciik,

— A Tegnapelőtti temetkezés után 4 ’/a 
órakor, a katonakorház előtt egy kocsis 
sebes hajtás közben egy Malin nevű 5 éves 
gyermeket elgázolt, a kocsis befogatott, 
a sértés nem veszélyes.

— Egy öt kocsiból álló czigány banda 
a cserkuti csárdánál bunda, kalap s más 
öltöny-lopásért befogatott.

— A postautalványok dijainak meg- 
változtatását és a közönséges postautal
ványoknál egy utalványra felható összeg
nek felemelését, a belföldi forgalomban a 
kereskedelemügyi minisztérium a követke
zükben rendelte e l : I. A belföldön ide 
értve az osztrák postautalványok számára 
1870. évi május hó 1-én életbe lépett 
tarifa. 1878-ik évi november hó 1-től 
kezdve megszűnik és helyébe lép a kö
vetkező uj tarifa: 5 írtig terjedő összegért 
5 kr, 5 forinton felül 50 írtig 10 kr, 50 
írttól 150 írtig 20 kr, 150 forinttól 300 
írtig 30 kr, 300 forinttól 500 frtig 50 kr, 
500 forinttól 1000 frtig 1 frt, 1G)0 írttól 
2000 frtig 1 frt 50 kr, 2000 írttól 3000 
frtig 2 frt, 3000 írttól 4000 frtig 2 frt 
50 kr, 4000 írttól 5000 frtig 3 frt. — II. 
A közönséges (nem kincstárilag kezelt) 
postahivataloknál egy utalványra feladható 
vagy kifizethető összeg ugyan e naptó. 
kezdve 100 írtról 150 írtra felemeltetikl 
A kincstárilag kezelt postahivatalok, az 
egymás közt váltott forgalomban, egy 
postautalványon 1000 forintot, — és ha 
az utalvány Budapestre vagy Bécsbe szól, 
5000 frtot is vehetnek fel. — III. A tá
viratilag egy utalványra utalványozható 
összeg a közönséges postahivataloknál 
feladott, vagy kifizetendő utalványokra 
nézve szintén 150 forintra emeltetik fel, el 
lenben a kincstárilag kezelt postahivata
lok közti forgalomban 500 írttal megma
radt. IV. A most használatban levő posta- 
utalváuyi Űrlapok elfogytával uj alakú 
Űrlapok fognak kiadatni, melyek levél- 
jegygvel ellátva nincsenek, és minden 
postahivatalnál darabja l/a krért kapható 
lesz. Egyebekben a fennálló szabályok 
változatlanul maradnak.

— Hatosztályu magán tan- és leány
nevelő intézetet nyitott a közokt. miniszter 
engedelmével Siklóson Pammer Julianna 
okleveles tanítónő. A kezdő intézet jó ta
nító erőkkel indulván meg, teljes bizalom
mal viselhetünk sikeres működéséhez és 
az érdekelt szülők figyelmébe ajánljuk azt.

— r. I. Szerencsétlenségek. Siklós egyik 
utezájában az öreg romlott híd helyén egy 
ujjat építtet a város. E hid nehány rom
lott deszkája közvetlen építtetése előtt 
felszakittatott és két felül korláttal elzá
ratott. A korlátok egyike f. hó 27-én is
meretlen tettes által leszakitatván, estve 
hazamenő siklósi polgár abba szerencsét
lenül beleesett, hogy rövid időre meghalt. 
H— helységben egy hazahajtó kocsis előtt 
15 éves leányka ment a kocsintou. A lo
vakat bajtó kocsis figyelmeztette a leány
kát, térne ki az útból, mire ez azonban 
nem hallgatott. Erre a kocsis lovai közé 
csapott és a leánykát letipratta oly sze
rencsétlenül, hogy azonnal meghalt.

— Siklósról értesítenek, hogy ott eyy uj 
„társas kör" alakult, melynek czélja volna 
a helybeli értelmiséget, melyet a politikai 
nézetek eltávoztatok, egyesíteni. Miután 
az ottani „Casino* tudósítónk nézete sze
rint amúgy is feloszló félben van, ez ujjo- 
nan alakuló kör lenne örököse. — Mi azt 
hisszük, hogy az időpont és hazánk poli
tikai légkőre ez időszerint éppen nem al
kalmas arra, hogy az uj egylet ama fel
adatának megfelelhessen, tudósítónk által 
felpauaszlott „közönynek1' pedig sokkal 
mélyebb az indoka és jelentősége, sem

hogy azt egy oszlófélben lévő egylet uj 
elnevezéssel terveit restauratiójával meg
szüntetni lehessen.

— A  hű szolga. Egg fiatal festőnek 
adósságai voltak. — Hitelezője végre fog
lalást vitt ellene. Korán reggel volt, a 
festő még aludt, midőn az ablakou valaki 
kopogtat. — Ki az ? Én vagyok! telel a 
szolga ki ruháit tisztogatni. „Itt vau 
hitelezője a végrehajtóval, siessen, adja ki 
az ablakon minden ruháját, majd biztos 
helyre szállítom.“ — Úgy is lett. — „A 
törvény nevében!" hangzik az ajtónál. A 
festő bebocsátja a törvény emberét és 
hitelezőjét, kik bámulva néznek szét üres 
szobában. — „Hol vannak önnek ruhái?"
— „Amott viszi szolgám a szabóhoz," 
mond az adós az ablakra mutatva. A vég
rehajtó bejegyzi, hogy: „végrehajthaílan," a 
hitelező ég adós mérges pillantást válta
nak és vége lett a foglásnak.

— Halad a korral. A  kis Guszti már 
tizenöt éves és az V-ik gymnasiális osz
tályba jár. Névnapjára mindig szokott 
valami ajándékot kapni a papától. Most 
is elérkezett e nap. „Nos hát miféle aján
dékot kívánsz?" — kérdé a papa. Hogy 
őszintén szóljak, ha már igazán névnapi 
ajándékot akarsz nekem adni, csináltass 
számomra végre egy külön kapukulesot."

— Előrelátás. VII. Sándor pápa 
kérdezte egykor Vatikán könyvtárnokátol: 
„Miért nem házasodik meg?" — Hogy 
pap lehessek, ha valamely előnyös állás 
kínálkoznék." — ,>Ugy miért nem lesz 
hát pap?" — kérdi ismét a pápa. — 
„Hogy megnősülhessek, ha valamely ked
vező partidéra lenne kilátás."

— A szabó boszuja. Egy elegáns fiatal 
ember sétált minap a prágai Stadtpark- 
ban. Nyomában egy öreg ur ment, ki 
különös kifejezéseket használt a gavallér 
ellen, és oly szavakat, melyek elárulták 
a hitelező és az adós közti viszonyt. „Ha 
ön e pillanatban nem fizeti meg a kabá
tot, azonnal lehúzom önről nyilvánossan" 
kiáltott a szabó, mert az idős ember az 
volt. — „Szeretném azt látni !„ válaszolt 
a gavallér. Azt nem szabad tennie." — 
„Fizessen ön, különben szörnyű botrányt 
csinálok." — „Jöjjön holnap lakásomra."
— „Eleget szaladtam ön után. Pénzt 
vagy . . .“ Az ifjú ember raegkettőzte 
lépteit; a szabó ntána, az utca-gyerekek 
meg kettőjük után. Utcába érve, már nem 
tűrhette tovább a fiatal ember a bántal- 
makat, és botot emelt a szabiira, Ez meg 
villámgyorsan hátul került és ollóval, 
hosszában ketté vágta a kabátot az ifjú 
hátán. Erre eltűnt. Hanem az adós is 
sietett eltűnni.

— Egy szellcmdús szinésznö. Sikerült 
boumot beszélnek el egy bécsi színésznő
ről. — Anina, meglehetősen könnyelmű 
szinésznö e napokban a „Hotel Lam“-ban 
vacsoráit több bankárral és müvészszel,
— Épen az osztrák miniszterválságról 
folyt a beszéd. — Oh istenem, — mondá 
meggondolatlanul a szinésznö, — mint 
örülök, hogy nem vagyok Ausztria. — 
Miért? — kérdé valaki. — Képzelje, mily 
gyalázat lenne, ha senki sem akarna többé 
kabinetembe lépni.

— Gyilkosság Rómában. Az örök pá
rosban nagy izgalmat keltett egy gyilkos
ság. Ugyanis a cagliarii születésű Fáddá 
kapitánynál, ki egyúttal a 32. sz. gy.- 
ezred számviteli igazgatója volt, s a Car- 
bonari-utezában egy hónapos lakást birt, 
folyó hó 5-én reggel fél 7 óra tájban egy 
egyén jelentkezett, tudatva, hogy részére 
a Monte-Citorio tér egyik raktárában egy 
nehéz csomag van. A kapitány az idegen
nel egy ordouanczkatonát küldött. Midőn 
a térre érkeztek, az állítólagos raktár zárva 
volt és az idegen felszólitá a katonát, hogy 
várakozzék rá, mig ő a raktár főnökével 
visszatér. A helyett azonban, hogy azt föl
kereste volna, Cardinali — az volt neve
— Fáddá kapitány lakására ment és meg
lepte őt 7 órakor öltözködés közben. Itt 
most a következő jelenet folyt le: Fáddá 
egy támlásszékben foglalt helyet s látoga
tóját is tuegkiuálá üléssel. Ez azonban egy 
tőrrel áldozatára rontott és ezt tizenegyszer 
sebezte meg, melyek közül három szúrás 
a kapitány bal czumhját. három pedig tü
dejét érte halálosan. A gyilkos erre a 
Cremona utcza irányában menekült. A ka
pitány, ki képtelen volt kiáltani, birt még 
annyi erővel, hogy a lépcsőkön lement és 
a gyilkost az utcza sarkáig üldözte. Ez 
tette lehetségessé a gyilkos azonnali elfo- 
gatását, ki ha nyugodtan ment volna, senki 
sem ügyelt volna rá, de futása közben egy 
rendőr által elfogatott. A gyilkos nem ró
mai, hanem caiabriai, három nap óta tar
tózkodott a városban. A halálosan meg
sebzett kapitány kocsin szállíttatott egy 
kórházba, hol már 8 órakor meghalt. A 
gyilkos 35 éves, mülovagló és az első val
latás alkalmával azt állitá, hogy Rómában 
a Guillaumi lovardájához akart szerződni; 
a gyilkosságot határozottan tagadta. Szol
gája is azon pillanatban fogatott el, midőn 
két menetjegygyei ellátva, a vaspályán 
Nápolyba akart utazni. Midőn a tört, me
lyet a meggyilkolt szobájában találtak, 
előtte felmutatták, elismerte, hogy az uráé 
volt, ki Casertából történt elutazása előtt 
azt mondá, hogy Rómában igen fontos te
endői vannak. Az ordonanczkatona is bi
zonyította a gyilkos azonosságát Cardina- 
livat, kit mint műlovaglót „Franconi“-nak 
neveznek. F a.da kapitány nős volt, de már 
egy év óta nem él nejével, ki Carestában 
lakik. Fáddá papírjai közt egy levelet ta
láltak Pensi Teresinától, melyben tudomá
sára adatott, hogy neje ismeri szerelmi vi
szonyait. Cardinali tárczájában több száz 
frank papírpénz találtatott.

— Borászati tapasztalat. Egy jeles 
szőlős gazda és kiváló borász Kálló és

környékén általán ismert és kedvelt egyéí 
niség a következő tapasztalatát volt szives 
közölni. A hatvanas években — beszóló 
ő — akaratomon kívül szőllő birtokhoz 
jutottam és pedig a mutatkozó termésbe/, 
képest nagyon kevés edénynyel (hordol 
kai). Volt ugyan egy pár szú* akó ho - 
dóm, de a többi szőllcim is oly rakv i 
voltak, bogy azok befogadására kellő-1 
azokat fenntartanom. Meg is maradt 
szerencsésen a termés és a pintérek oly 
árt szabtak a hordóknak, a melynek 
ha latára szintúgy borsodzott az ember 
háta. Sem pénzem — sem kedvem nem 
volt — a kilátásba helyezett olcsó bor 
ár mellett — hordókat venni és én bizony 
csak kádra szedettem cgv jó mennyiséget, 
melynek már üres hordó* nem jutott. Azt 
hitttein, hogy több, mint bizonyos, hogy 
az elromolni fog. Mig forrt addig többször 
letörettem a törkölyét, mihelyt azonban 
elforrt s törkölyét fölvetette, csupán a 
törkölyt veregettem meg. S képzeljék 
uraim, hasvét táján is még ott volt a bor 
s oly kitünvé lett, hogy alig emlékszem 
azóta jobb borra.

— Mustot sokáig édesen eltartani Pró
bálták ugyan már a mustot különböző 
módon eltartani és sikerült is több keve
sebb ideig az erjedés ellen megóvni — 
oly biztosan és legtovább azonban egy 
mód szerint sem sikerült, mint az úgy
nevezett „salicylsav“-val (kaphatóa gyógy
szertárban.) Ha ezen savból minden liter 
mustba 0 .2 grammot hozzá keverünk, ez 
meggátolja az erjedést és a jövő nyár 
közepéig is édesen marad.

— Három dudás egy csárdában. Egy 
kis botrány történt nemrég a hajó lödé - 
zetén, mely Olaszországból Amerikák t 
egy opera-társaságot szállított. A művé
szek, kiket a társaság impreszszáriója - 
vállalatához szerződtetetett, azelőtt ne-1 
ismerték egymást. — Útközben unalom
ból az egyik, egy franczia tenor, „T-i••- 
bői rákezdé, hogy „O Mariidé, idolé <1 ■ 
mon awe!“ A másik művész tigyei. s 
szintén rákezdi „Aidádból a tenor sze
repet: „Celesta Aida, forma gentile." „Ohó, 
két tenór! — kiált egy harmadik művész, 
s hogy ne maradjon hátra, gyöny.i t 
tenor-hangon ő is énekelni kezdi :„Accanto 
a te Selica!" — Nem kellett több amü 
vésztársaságnak: megrohanták az igazga
tót minden oldalról, „ön tehát három 
első tenort szerződtetett?" Hát a szerző
dés miről szól ?•' Az igazgató roppant 
hidegvérrel válaszolja: „Csendesen, gyer
mekeim ! Igaz, hogy én a szerződésben 
mindenkinél kikötöttem, hogy egyedül ő 
fogja jaz első szerepeket énekelni, — de 
önök egyike sem volt még a tengeren; 
hátha valamelyik a tengeri betegségbe, 
esnék vagy hangját vesztené?! A [vállala
tot nem koczkáztathattam s előrelátónak 
kellett lennem."

— G a z d a a s s z o n y n a k  a j á n l 
kozik egy, jó családból való 40 éves nő, 
beszél magyarul és németül. — L akása: 
Pécsett, Zrínyi utcza 2 sz. a. házban.

B e k ü l d e t e t t .  Érdekes lapunk m ií 
számában előforduló Heckscher seuior sze
rencse jelentése. Ezen bankház az itt és a 
környékben nyert összegeknek pontos és 
hallgatag kifizetése által oly jó hírnevet 
szerzett magának, hogy mai hirdetményére 
már e helyütt is mindenkit figyelmeztetünk.

— R ö v id  h í r e k .  A bécsi egyetemen 
minden miskolezi és egri tanulót fel
mentettek a tandíj alól. — Királyné ő 
felsége báró Nopcsa á'tal fejezte ki rész
vétét Trefort miniszternek; József főh'r- 
czeg pedig ugyané czélból hadsegédét. 
Nyári bárót küldte hozzá. — Zichy Mihály 
jeles festőnk legközelebb Budapestre teszi 
át állandóan lakását, a kormány meg
kínálta az országos képtár igazgató áil<> 
masával, melyet ő valószínűleg elfogad. — 
Jacobini pápai nuncins a ki HiynaM 
érsek vendége volt egvideig, a primássa! 
együtt József főherczeget is meglátogatta.
— Zichy Mihály A dacmon fegyverei 
czimü nagyképe kiállítási jövedelmét a 
sebesültek javára ajánlotta fel. — Gr 
Karácsonyi Guidó a liarcztéren elesettek 
özvegyei és árvái számára ezer forintot 
bocsájtott a belügyminisztérium rendel
kezésére. — Maros Vásárhelyt Bern 
szobrát a jövő évben valószínűleg Szeben 
bevétele napján állítják fel. — Dőlni 
Tuziában köszénbányát fedezlek fel a rob
bantásokat azonnal mcgkevdték. — A  
Brodi vasúti hidunk deczember végéig 
késznek kell lenni. — A szegedi tanács el
határozta, hogy a város számára szükséges 
összes posztó készletet a gráczi posztó
gyárból fogja beszerezni. — Egy fiatal 
ember rálőtt a spanyol királyra, de nem 
találta el. — A hareztéri összes veszteségek 
4786, ebből 3885 sebesült. 600 halott és 
199 eltűnt. — Baja- Szabadka- Zombor 
és Újvidék közt lóvonatú vonat vau tervben.
— Indiában a közelelebh ott uralkodott 
éhségnek mintegy 10 millió ember esett 
áldozatni. — Midhát pasát Krétában a leg
nagyobb lelkesedéssel fogadta a nép.

I R O D A L O M .  * 11

=  Tiborszky és l'arsch zeneműkeres
kedésében Budapesten megjelent: „ B ú c s ú  
in d u l ó "  (9-ik magyar induló) if Fahr- 
bach Fülöp karmestertől. Ára 60 kr.

11 A „KBzigazgaiási Lapok1’ 43. száma 
következő tartalommal jelent meg: A viz- 
jog. — Észrevételek a közigazgatási bírás
kodás fölött, Dr. Knncz Ignácz, pozsonyi 
jogtanár úrtól. — Közigazgatási szemle: 
Iparhatóság és rendőrség, Barth László, 
főv. kér. jegyző úrtól. _  Közigazgatási 
döntvénytár. Előfizetési ára negyedévre 2 
frt 50 kr.



jS  \ Unnvéd** iziuiií uj halouai szak
lap a hazai véderő érdekéíien jelent meg 
Budapesten Sndros J. szerkesztése mellett, 
ki egyúttal egy „Vaterlándiscke Wehrzei- 
tung“ cziroll lapot is indított meg. Előfize
tési ára mindegyiknek 6 írt, mely a kiadó 
hivatalba nádor-uteza 19. küldendő.

jH A „Vasárnapi Újság" október 27-ki 
száma következő tartalommal jelent meg: 
Cairoli olasz miniszterelnök (arezképpelj 
György Endrétől. — „Rósz uapokban" köl
temény Jakab Elektől. — „Rablóvilág'1 
elbeszélés. — Bosnyák képek: Bosnyák 
ház és rajabkunyhó; bosnyák uépalakok 
(7 képpel) Erődi Bélától — Dr. Lenhos- 
sék József (arczképpel). — A budapesti 
egyetem boneztani intézete (képpel). — 
Orosz dolgok: Az utczán. Csurgótól. — 
Három fölkelő főnök kivégeztetése. (Ere
deti levél Biháesból.) — Hadzsi Lója (el
fogatass után fölvett arczképével s aláírá
sával). — „Fél ló-hoszszal.11 (Lóversenyi 
kép. — „A Tisztelt Házból.11 Karczolat. — 
„A párisi kiállítási jutalmak kiosztása.11 
— A bosnyákok „mérgezett11 golyói. — 
Irodalom és művészet: egyház és iskola; 
mi újság, stb. rendes heti rovatok. A a- 
sáruapi újság11 előfizetési ára negyedévre
2 fit, a „Politikai Ujdonságok“-kaI együtt
3 frt A „Háború-Krónika11 negyedévre a 
„Vasárnapi Ujság“-gal 2 frt.

GABONA ARAK
a I. é. octob. hó 26 én tartott hetivásáron.

I. oszt. n . oszt. Hl. oszt.
Búza 100 klg. ft. 6.90 ft. 6.50 ft.
Kétszi■rés „ „ n 5.50 T 5.20 „
Rozs fi n 5.30 r 0.00 „
yírpa 9> n >» 5.20 a 5.00 „
Zab yt » *» 5.20 w 5.00 „
Kuknricza 4.20 0.00 „

Hajdiua 100 klg. ft. 0.00
Széna «• *t 2.00
Szalma y n w 1.00

NzerUesitöl üzenet.
Italigó úrnak l.yubllszki. A levél későn ér

kezett jövő számra marad. Sámsonnak Pécsett. 
Mihelyt átolvassuk nyilatkozunk a Konstantinápolyi
.,uti iajz“-ról. Ü d v ö z l e t ü n k . _____________

S  A G V FERKXÍZ
laptulajdonos.

UA K S  C H E M I K  K I S  J 6  Z S K F
felelős szerkesztő. Szerkesztő tara.

I E 3 I i : r c L e t é s e l s : .
1 -Y~ Ó -yM*" -Y*v'

Kuller és Kutill
« c h c n 7.i C N z h ö a g y á r o s i i k ,  B udtt- 
lic s le n . ( H a t v a n i  u tc z a  Sí. n i . n. 
I 'e r e n e z ie k  t e m p l o m á n a k  á t -  

e lle n c b e ii.)
Ajánlják dúsan felszerelt sebészi esz

köztárukat mely uiiudeuuemti sebészi 
eszközzel és kötőszerrel uévszerint: r u 
g a n y o s  t i é r v k ö t ö k  és orthopadiai 
gépekkel, továbbá a legklilönneiuűbb 
rnggyauta czikkekkel u. ni. fecskendők 
légpárnák stbvel bőségesen fel van 
szerelve.

Katonaorvos urak részére szabály- 
szertteu szerkesztett zseb árezákat 22 ft 
47 krjával, fogeszközöket bőrzacskóval 
együtt 15 ft 50 krjával; katonaorvosi 
táskákat S írtjával szolgáltatunk ki.

Árjegyzéket kívánatra ingyen és 
bérmentve küldünk. 225. (3—3)

occupatiója folytán legjobb munkásaink 
mozgositattak és igy kénytelenek vagyunk

Cili na
ezüst árú-gyárunkat

egészen beszüntetni és temérdek gyönyörű 
cliinaezüst készítmény készletünkön sür 

gösen jóval az előállítási áron túladni. 
Részletes árjegyzéket kivánatra b é r-  

m e n tv e  küldünk.
E en zá llito tt á r a k  :

előbb most
ti drb. kávéskanál f t  3.50 ft. 2 50
6 drb. evő kanál „ 7.50 „ 2.80
t> drb. evő kés „ 7.50 „ 2.80
6 drb. villa „ 7.50 „ 2.80
1 drb. levesmerö kanál „ 5 . — „ 2.30
1 drb. tejmerő kanál „ 3.50 „ 1.50
1 drb. ezukortartó „14.— „ 8.—
1 drb, vajtartó 
1 pár gyertyatartó
0 drb. evőeszköz zsámoly
1 drb. cznkorfogó 
6 drb. gyümölcs kés 
0 drb. gyümölcs villa

5.—
8.—
5. -  
2.50
6. — 
6 —

.  »•
„ 2 7 0  
,  1 -  
„ 2.50 
„ 2.50

1 drb. sótartó „—.70
Legújabb gombgarniturák gépszerkeszettel 1 

frt. Egy darab czigaretta dohánytartó 2 ft. Továbbá 
pompás tálezák, kave és tbeakannak, asztaldiszit- 
mények. kargyertyatartók ezukorszóró tojastartu, 
fogpiszkaló állvány, eczet és olaj garnitúrák és 
sok más czikk ugyancsak bámulatos olcsó áron.

K n lö i tö a e n  f ig y e le m re  m é l t ó :
6 drb. evő kanál, 6 drb kés, 0 drb. villa, 6 drb. 
kávéskanál mind a 24 drb. tinóin zárkában [EtniJ 

24 frt helvett csak 10 frt.
Ugyancsak brittamea ezüstből és mind a 24 

drb. csinos zarkaban [Etái] csak 7 frt.
Megrendelések utánvét mellett kész

séggel és lelkiismeretesen teljesittetnek-
P B E 1 8  K.

Becs, Rotbenthurmstrasse 29.
202 (12—5)

.iá 1 1

F ő n y e 
re m é n y

eseti.
375 .000
m á r k . jelentés.

A nyere
ményekért 

u knrntány
kezeskedik.

Felhívás a Hamburgi kormány rézzéről 
biztosított

n ag y  p é u z - lo t te r iá b ó l
eredő eredményekbeni résztvevősre, mely 

alkalommal

7  m i l l i ó
79 0 .0 0 0  bírod. M ark

biztosan nyerendő.
Ezen czélszerüen szervezett pénz-lotteriának, 

tervszerűié? csak 82.500 sorsjegyre alapított 
nyereméyei következők: A l e g n a g y o b b  nye
remény eshetőleg 375.000 bírod. Maik, különleg 
250.0Ó0 Mark,

nyer.
1

Márk nyer. Márk
125.000 3 1500

1 80.000 10 1200
1 60.000 502 1000
1 50.000 621 500
1 40.000 37 300
1 36.000 675 250
3 30.000 40 200
1 25.000 36 150
6 20.000 22850 138
6 15.000 10 135
1 12.000 1950 124

24 10.000 75 120
2 8.000 4 100
3 6.000 3450 94

31 5.000 3950 67
61 4.000 35 50

4 3.000 3950 40
304 2.000 3950 20

mely nyeremények néhány hó alatt 7 osztály
ban b i z t os an  elválnak.

Az e l s ő  nyeiemény búzás h a t ó s á g i l a g  
állapíttatott meg és arra 
iiz egész eredeti sorsjegy ára csak Irt. 3.40  
a fél ,, „ •» " *» U O
a negyed „ .. •• « .• —-85
A kormány részéről biztosított eredeti sorsje
gyek (nem tiltott ígérvények) a vételárnak bér- 
mentesen, készpénzbe ni vagy postau'alvany ut- 
jáni beküldése mellett altalam még a legtávo

labbi vidékekre is beküldetnek 
Minden megrendelő, az eredeti sorsjegygyei 

együtt egy a kormsnyczimmel ellátott játszó- 
tervet i ngyen,  a búzás után pedig hivatalos 
nyereménykimutatást kap. 237 (3—2)
A nyeremények kifizetése általam köz

vetlen és szerény titkontartás mellett 
idéztetik el.

Megrendelések postautalvány mellett esz- 
kőzölbetők.

Megrendelésekkel mindenki bizalommal fordul
hat a közelebbi húzásig

f. é.nov. 15-ig
id. HekNclier Samu

bank- és valtóüzletóhez H a m b u r g b a n

I»r. S c h m id t  fő o rv o s

fü l-o la ja
meggyógyít minden siketséget, kivéve ha 
a születéstől eredt (nehéz hallást, fülzúgást 
azonnal eltávolít.) Ára egy palaczknak 
használati utasítással 2 frt. A vidékre 2 
frt 30 kr. beküldése mellett bérmentve kül
detik. Főraktár Grátz Gyulánál van Bécs
ien VI. Mariahilfstrasse 45 (Hirschen- 
haus).

B i z o n y l a t :  Több mint 12 évig nem 
hallottam hal fölemeu és ez engem dol
gaim elintézésében igen hátráltatott. Az 
alkalmazott számtalan szer mit sem hasz
nált, mig végre egy régi barátom 3 héttel 
ezelőtt az ön föl olajára figyelmeztetett, és 
cn, mintán már mindenfélét használtam, 
ezt is megpróbáltam és legnagyobb örö
mömre alig ’/2 palac/.k használatnál mint
egy 14 nap alatt hallásom helyre lön ál
lítva s igy minden e bajban szenvedőnek 
a legmelegebben ajánlhatom e fölolajt. 
Fiirstenwalde, 1878. évi augusztus 3-án. 
Steiuberg Gyula. 239 (5—2)

diai iea
(A ii*  in  u h  ii í n  J l a u l u P f

tliea cs rum kereskedése Búd a |>c * h 
váczi- és zsibárús - utcza szögiem!), 
ajánlja dúsan berendezett s (Incét 

importált

Chinai thea-raktárát,-
18 77/7s - 'ki “ e d é s :

'

Congo legtínom. 
Sanchang ,,
Orosz családi tliea Igf.

Ko 4 Írtól b-ig|_

Carav. vir. tliea fekete „ 10
Pecco virág tliea Igf 

i  [Orosz es. virág tliea 
ojMamlarin keverék 
Z, Király 

Császár 
* Caraváu 
~ Angol 
j 1 J a m a i k a  r u m
i  I di ivet hozatott legfinomabb árúk :

8
14
6
H

10
16
20

10,.
* V 

12 „ 
Iá „ 
20 „

•r 1 üveg á 
1 
1 
1

= 1

! í
?  i

l liter
ó 7s »>
á 0.3 .,
á 0.2 „

A n n im *  r u m
á 1 liter
.1 >/a /* V
á 0.3 „ 
á 0.2 „

rs
frt. 2.201“
„ 1.10 7
„ - - 6 " !
„ - .4 0 i  -

frt. 3.— '• 
„ 1.50*
„ —.751 
„ —.50

A n g n l f e l ié r  r u m :
frt. 2.—®|1 nagy üveg

g jl kis „
B rn s i l ia i  ru m

J l  nagy üveg frt. 1. —
-i 1 kis „ „ .50
r j Továbbá ajánljuk rniudeu minő 

ségi angol s belföldi thea--kényeret s 
\kétszersültet. Franczia liqueureket,' ± 
franczia és spanyol borokat és chum-j- 
'pagnereket a legjobb czégektől, luintj j  
„L. Röderer,1* „Veur Cüquot11 „Ilei-jj 
jdesik Monopol11 „Piepcr A Cie‘'stb .:£  

K i v á n a t r a  :i legnagyobb kész 2 
seggel szolgálunk árjegyzékkel.

P r ó b a-megrendelések a legkis 1 
Isebb mennyiségben s pontosan telje- 
’sittetnek. Posta és távirali m gren- 
deléseknél elég ez egyszerű czim: 

fállN iliailil és l l u i i t i i c r  
[273 (10—3) Budapest.

N ju j í n n u k  k e z e t a  s /.c ro u -  
e f t é n e k !

375,000 bírod, márka 
vagy 218,750 frt.

főnyereményt nyerheti a legiijablmn ren
dezett. az állam által engedélyezett és 
garantirozott pénzsorsolásánál.

Az uj terv oly előnyösen vau beren
dezve, hogy néhány hónap alatt 7 sor
solásánál 42600 nyerem ény játszatik ki, 
melyek közt vau a 375,000 bír. márkás 
vagy 218,750 frt. főnyeremény nevezete
sen pedig:

bir marka bir . márka
1 nyerem. 450.000 In , er. 12,000
1 125,000 24 10,000
1 T> K0,000 o 8 0 0 0
1 60.000 3~1 5,000
1 ft 5 0 0 0 0 61 4 .0 0 0
1 Tt 40.000 304 2 .0 0 0
1 tt 36,000 502 tt 1 0 0 0
1 n 30,000 621 5 0 0
1 »♦ 25 .000 675 Tt 250
6 2 0 ,0 0 0 22,850 Tt 138
6 yt 15,000 stb. stb.

Ezen, az állam által rendezett és ga- 
rantirozolt nagy sorsjáték közelebb tör
ténendő húzására

1 egész eredeti sorsjegy ára 6 márka 
vagy 3 Vj frt, 1 fél 3 márka vagy l 3/4 ft,
1 negyed 1", márka vagy 90 krajezár.

Minden megrendelés az összeg bekül-! 
•lése vagy utánvét mellett a legpontosab 
bán eszközöltetik, s minden megrendelő 
megkapja az állam czimerével ellátott t 
eredeti sorsjegyet.

Minden megrendelőnek a hivatalos 
játékterv ingyen küldetik meg, úgy szin
tén a búzás után azonnal a sorsolási lista.

A nyereménynek kifizetése az állam 
garantiája mellett azonnal történik vagy 
postán való küldés által, vagy nagy 
összeköttetéseinknél fogva az osztrák
magyar birodalom minden nagyobb vá
rosában velünk összeköttetésben álló 
bankházaknál.

Bankházunktól vett sorsjegyek min 
dig nagy szerencsének örvendtek, s igeu' 
sok nyeremény közi többször a főnyere
ményt is tőlünk vett sorsjegy nyerte, me
lyek az illető érdekelteknek közvetlen 
ki lettek fizetve.

Reméljük tehát, hogy ily biztos ala
pon levő vállalatunk tömeges részvétnek 

i fog örvendeni. Szives megrendeléseket 
minél előbb s minden esetre f. é. n«v. 
hő 15-dike előtt kérünk megtenni.

K a u f m a n  és Mi in on
bank- és váltó-üzlete Hamburgban.
Mindennemű államkötvények, vasúti 

részvények és kölcsönsorsjegyek meg
vétetnek vagy eladatnak.

U. i. Szabadjou itt köszönetét mon
danunk a bennünk eddig helyezett bi- [ 
zalomért, melyet szives megrendelőink 
pontos és lelkiismeretes szolgálása által 
ezentúl is legfőbb törekvésünk leend 
kiérdemelni. 229. (4—3) ■

A H attyú -terem ben
lévő

csillárok, karos gyertyatartók és lámpák
, . , . •, ta l.i,„nv _  inolvek templomokban és ott, hol légszesz t

b íá n y z Í  S é g l ő k  és nagyobb termekben igen alkalmasak -  a légszesz f 
bevezetése következtében — szabad kc,zből^

jutányos áron
eladók. -  Értekezhetni ez'iránt Pécsett, Józsefutcza 1. sz. alatti házban a 

l(R tulajdonossal.

Steiner Adolf

J tm lsr c z fifsz á lle iá ja
B u d a p e s t e n

újjá alakított szobái 7 0  k r - t ó l  
3 f t  O O -k r ig

Küldöttségeknél tetemes árleengedés.
Hónapos szobák megegyezés szerint.

224. (1 2 -3 )

Daube G. L. és társa
ajálják bécsi központi hirdetési irodáju- j 
kát úgy a bécsinémet-valamint más egyéb | 
bel- és külföldi (nagyvárosi) lap ikban | 
cszközlendő hirdetések iránt. A szolgáéit 
pontos és olcsó: Nagyobb megbízások 
magas rabattal eszközölte! nek. Részletes 
újság névsort,-valamint a legezélszcrubb 
hirdetési alakok, mintaivek melyekből a j 
hirdetetui akaró meggyőződhetik, miként 
lehet olcsó és legjobban hirdetést eszkö
zölni kivánatra ingyen és bérmentve 
küldjük.

Ajáljuk egyúttal irodánkat egyéb 
falragaszok s hirdetési táblák felálitására 
a bel- és kli’fold bármely városában a 
melyről szintén ingyen és bérmentve kül
dünk részletes árjegyzéket.

245. (6—1)

fölindazok
kik köszvény, csúz és az ezen bajokból
eredő bénulások stb.-ben szenvednek, 

bár ha uiár minden kigon
dolható gyógymódot, miu- 
deu eredmény nélkül nicg- 
kisérlettek volna is, g bál
ba már még a reménység
gel is, teljes egészségibe- 
uek valaha visszanyerhe- 
tésére végleg felhagylak 
ba már oly sok mindent 

megkísértettek, forduljanak utoljára 
még Moessinger L. G. úrhoz Frank- 
lurlban a Majna mellett. 23U. (3— 3) 

Ennek gyógymódja által magában 
az utóbbi hónapban is sok százan 
szabadultak meg nyavalyájoktól tii 
kéleteseu s Moessinger úr a gyógymód 
előtt, mely mellesleg mondta nem is 
valami nagy pénzbeli áldozatokat 
igényel, mindenkinek megengedi, hogy 
magának eredményei felől felvilágo
sításokat szerezzen, mi czélból egy 
tőle vagy ezen lap kiadóhivatala ál
tal ingyen megszerezhető röpiratbau 
nagyszámú minden rendű meggyó
gyult egyének czirnét közli. A keze
lés mint felettébb észszerű bizonyult 
be. — Moessinger úr voltaképen a 
betegtől csak a baj és annak előre
haladottsága rövid leírását kívánja, 
s azzal ő a beteggel közli megsza
bott rendeletéit. Magyarul is levelez. H

Érdemjel Érdcmjel

E P » I G  MÉG P Á R A T L A N  !

A Rlaager W.-féle
_____  cs. kir. kizár. szab. valódi, tiszta

c 3^Ik: a. áu j - o 1 aTj
mely a orvosi tekintélyek által mcgvizsgálttatott és k ü n n y c i i  
c in c K /llic tó ité g e  folytán gyermekeknek is ajánlható mert a 
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer m e l l  s  tü d ő im ,jó k  
g ö r v é ly ,  d a g a n a t o k ,  k e lé s e k  !>örkiü tCNek,  m ir ig y -  
b a jo k ,  g y e n g e s é g  stb. ellen.

E g y  ü v e g  á r a  I I r t .  kapható gyári raktárban: B ecsb en  
H e u in a r k t  il s / á m  a .1 j  valamint az os/.trák-ni igy.ir birod.i! in 
legtöbb gyógyszertórábau és jobbnevíi föszerkereskedésekbeu.

P É C S E T T  kapiiati'i; K o v á c s  J I .  gyógyszertáráliá u, R eeli 
> ilniON, B i i i i i h o r u  41. és S i m o n  J á n o s  fliszerke- 

reskedésébsn. B a j á n :  B o z s e k  ét G e l l e r  ma  un gyógyszertárábau, M i- 
c h i t s  fttszerk. M o h á c s : L u i z e r  V. és P y  r k é r  J. gyógyszert. S z ig e t*  
v á r o t t : L á z i t s  V. O c s o l d á l  és B a g ó  füszerkeresk. Z o  in  b o r b a n : 
W e id  i n g e r  A. és F a l c e o n i  keresk.

*) Ujabl. idő óta több ezég bárom szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított cs'ikaináolajt árul. Kikoriiléndő e megcsalatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget mint 1) o rs  eh -féle cs u k a  máj -o la j  j a  1 meg- 
töltöttnek tekinteni, melyen a cég védjegye, dugás zjegy és a használati 

utasítás a M a a g e r  névet viseli.
Ugyanitt van a sehatbauseni nemzetközi sebkötő szerek, és a nevyorki 
Hall és Rukl-féle „Sozodont gyár* főraktára, és a scbemniczi Hartenstein és 
társa féle „Legininnose gyár“ raktára. 244. (6—1)

F ő ü z l e t  é s  k ö z p o n t i  i r o d a :  I V .  Y á c z i - u t c z a  „ P e U i n g  v á r o s á h o z . ' 1
F i ó k o k :  3

H.  kerület, k így ó -tér , VII. kér. király-uteza 17. szám.
„A tbeanövényhez.“ a „Moszkva városához." ^

DIETRICH és GOTTSCHLIG j
oszt. cs. kir. es magyiir kir. udvari thea és rum -kereskedésAk B u d a p  

téli évadra dúsan fölszerelt raktárából közvetlenül importált

Chinai Theát
(legújabb 18789-diki termés.)

K ü l ó n ő s e n :
Congo, l e g f in o m a b b .............................................................................»/ kilója
Souehong „ .......................................................................................
Orosz családi t b e a .............................................................................
Fekete orosz, karaván thea . . . . . . . .

, Fekete karaván virágos t i i e a ..........................................................
Pecco virágos thea legfinom ab b ..........................................................
Orosz karaván virágos t h e a ................................................
Udvari thea-vegyiték . . . . . .
Victoria t h e a - v e g y i t é k ..........................................................
Király th e a -v e g y ité k ..........................................................

; Moszkvai t h e a - v e g y i t é k ................................................
; Császár thea-vegyiték . . .

Mandarin t h e a - v e g y i t é k ................................................
Ugyanezen fajták csomagokban és díszes chinai szelenczékbeu is kapha 

1 ^  J a m a i c a - R u m  
legfinomabb fajok, közvetlenül importálva.

1 sz. nagy üveg barna (*/, p in t ) ....................................................................
1 „ közép „ „ (1 m e s z e l y ) .................................................................... ..........
1 kis „ „ (*/, meszely) . . .  . . .  __
2 >. nagy „ „ (»/, pint) . . . . . .  I 1
2 „ közép „ „ (1 m e s z e l y ) ...............................................................................
2 „ kis „ „ (*/, meszely) . . .  " " __
3 ,. nagy „ „ (>/, p in t ) ....................................... ‘ y
3 „ közép „ ,, (1 m e s z e l y ) ............................................................
3 » kis „ „ (*/, meszely) . . .  _
4 .. nagy „ „ (1 pint) \ 1
5 » nagy „ „ (1 p i n t i ............................................................................. ..........

B r a z i l i a i - K u m  1
biróüag deponált védjegy gyei.

1 nagy butelia üvegestül (1 pinti
1 k's >• » (V. Pint)

Mindennemű külföldi likőrök, pezsgők, sherry ‘-------
sütemény, minden alakú és nagyságú theas-edények.

te n  ajánl a

írttól írtig.
2.— 3 . -

3.— í —
3.— 1 2 .-
5 .— 6.—
4 . - 6.—
6.50 1 2 .-

1 2 -
8.—
6 .— _t_

4 . -
3.—

>k.

! frt 20 kr.
10 „
őtí „
50 „
75 ,.
40 „
20 „
60 „
30 „
50 „

l frt. — kr.
55 kr.

é, ang . thea-

. A logesekélyebb próbnmegreinlelések is pontosan teljesittelnek. Keres
kedőknek megfelelő engedmény. 237. <3— 2)

„ 9

Nyomatott T « u  Mihályuál Pécwtt 1878.




