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Postán vugy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 f t . M- 
évre2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 15 kr. 
Megjelenik minden szom ha
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyv keres k. 

(Széchényi tér). PÉCSI FIGYELŐ.
H ir d e té s e k  ára :

Egy négyhasábos petit sor 
egyszeri megjelenéséért 8'irt 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. béiyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

.előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  iro d a :
Ferenciek utcza 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek
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Taizs Mihály nyom Iájában 
Majlátli-tér 22. szám alatt.

Ha Kossuth hazajönne!
Ezen kezdi a kormány bécsi 

kudarcaival elégedetlen „független 
szabadelvűek" közlönye a „Közvé
lemény" első számának vezércikkét 
és azzal v ég z i: Vajba Kossuth ha
zajönne . . .$

Azt hiszi ház ijöhetne úgy, hogy 
az országgyűlés által, a király szen
tesítésével hozott törvényeknek meg
hajolna, mint rnegh íjolt azoknak az 
egész nemzet; meg van győződve, 
hogy hazajövetelével uj életre éb
redne az ország. U lelket öntene 
a nemzetbe s a feleszmélt nemzet 
visszaszerezué tekintélyét. Erőseb
bek lennénk kelet, erősebbek nyű
göt felé.

Ha egyebet nem keresnénk, 
mint ama erkölcsi elégtételt, ama 
elismerést, hogy Kossuthnak idejé 
ben tett fclszóllalása ellenében az 
országgyűlési többség által elfoga
dott, az ország népének szivében 
mindeddig idegen, úgynevezett kie
gyezési törvények pusztító hatásai 
rettentő következetességgel és gyor
sasággal igazolták nagy hazánkfia 
Kassan ra — jóslatait, hogy csak 
is ő tőle várja az ország uj életre 
ébiedését, a nemzet feleszméiését, 
és tekintélyének visszaszerzését azok 
nagy része, kik tevékeny részt vet
tek abban, hogy a nagy száműzött 
intő és tanáosló szava megne hall- 
gatassék. akkor meglehetnénk elé
gedve e nyilatkozattal, pártuuk tiz 
évig következetesen fentartott küz
delmei teljes igazolást nyertek, csak 
az elvetemedettség képes már ezen
túl hazafias érdemeit kétségbe vonni.

Azonban ez elégtétel igen mel
lékes dolog reánk nézve, célunk az 
ország valódi állami függetlenségé
nek, minden állami attribútumainak 
visszaszerzése; erre van fordítva 
minden törekvésünk, ezért hoztunk, 
és hozunk áldozatokat, de óvni akar
juk magunkat, hogy a bízandó ál- 
dozatok ne forditatliassanak állami-

T Á R G A .

A  k e d v e s  e s e l é d r i i l i á b i i n ,
„Sacher Masoch után.'*

A kiről szólok, most előkelő hölgy, 
a legelegánsabb, legszellemdusabb nő, ün
nepelt drámai művésznő; 1847-ben, hol 
történetem kezdődik, bukott szép gyermek 
volt. Úgy találta a fiatal, nagytehetségü 
magyar költő, ki legelőször fedezte fel 
benne színpadi hivatását. A karcsú tti/.es 
leány barna selyem hajával, kék szemei
vel hálójába ejtette a könnyelmű poétát 
és mindaz, mi a leány természetében jó 
és nemes volt, e költőt szerelem napfényé
ben uj bimbót, uj virágot hajtott.

A Duna mentében fekvő régi király
város egyik hajlékában lakott vele együtt, 
osztozkodott szegénységében, diadalai- és 
örömeiben; derék, hű neje is leendett volna, 
ha a nagy magyar forradalom a nagyra
vágyó férfit karjai közül ki nem ragadja. 
A költőből szabadság bajnok lett, követte 
a háromszinü magyar zászlót, a honvéd
dobot. A nő ezalatt a fővárosban elsodor
tatta magát a nagyszerű mozgalom viha
rától s nem egyszer sütötte el fegyverét 
a honátokra, kik Görgey ostromló zász
lóaljai ellen védelmezték a Vízivárost.

Magyarország legyőzetett s mint meg
hódított tartomány kormányozva és igaz
gatva lett.

A fiatal kőltő, hallatszott, Temesvár
nál elesett.

Szeretője megsiratta és — máshoz 
ment férhet.

Ez sem nem uj, sem nem rendkívüli.
Neve volt most — de még jókor jut 

estembe, hogy azt nem szabad elárulnom 
— nevezzük tehát Kuhinyi asszonynak.

Házassága nem volt boldog. Egyszer 
csak eszébe jut, hogy színpadi tehetség
gel bír, szeretője mondta volt neki s mit 
az mondott, be is bizonyult valónak min
dig. Elvált férjétől, betanult egynéhány 
szerepet, fellépett és — a közönség, a 
kritika, a színpad és az irodalom hódol
tak neki. Fényesen szerződött és Ilire szc-

ságuuk további megnyirbálására, 
hanem auuak biztosítására.

Az osztrák államadósság terhei 
súlyos részének állandó elvállalása, a 
közösügyeket intéző delegátiők in
tézménye, a quota tiz évre történt 
megállapítása, — a vám és bank
ügy rendezésének és önállósításá
nak tiz évi halogatásával követke
zetesen oda működött a magát tör
vényellenes és erkölcstelen eszkö
zökkel megörökített kormánypárt, 
— hogy mindinkább megfosztott 
államiságunk kellékeitől, oda kellett 
működnie, mert inás választása nem 
volt.

Bárgyuság volna azt hinni, hogy 
csakúgy egykedvűen elnézze a bécsi 
reactió felhizlalt kígyója, miként 
folyt nyolc éven át hazánkban a 
gazdálkodás a nemzet rovására, — 
közvetve az osztrák összh italom ro 
vására is, ha csak egy, az ö szemé
ben magasabb szempontból nem in
dult volna ki, mely szempont pedig 
nem más, minthogy a kiegyezési 
törv ínyek pusztító hatásai n ielöbb 
érezhetővé lévén, megérjen az álta
luk dédelgetett gyümölcs: a teljes 
beolvadás, - -  teljes beolvadás a tör
vényhozás beegyezésével, — mert 
az erőszakos beolvasztás negyed- 
félszázadon át folyt számos, nem ke
vésbe pusztított kísérletei miud- 
egyig csütörtököt mondottak.

Ily körülmények közt nagyon 
szomorú azon elégtétel, melyet nagy 
hazánkfiának, és pártunknak ád a 
megtérüknek nem csekély száma, 
mert sokkal súlyosabb feladat vár 
reánk most, mint azon pusztítások 
előtt, melyeket a szerencsétlen kö
zösügyes törvényhozásnak küszöi- 
hetünk.

Nézzük azonban, lehet e re
ménységünk, hogy Kossudi elérke
zettnek látná az időt és körülmé
nyeket arra, hogy h izájába vissza
térjen.

Nem akarjuk ezen kérdést azon 
nyilatkozat alapján szellőztetni, me-

repről szerepre nőttön nőt, első fellépése 
óta nem foiyt le, még egy év smi s már 
is a magasabb körök arszlánnője volt. 
Hódolt neki minden a leggazdagabb, leg
előkelőbb urak kegye elnyerésére töre
kedtek, de ő hideg és szilárd maradt.

Ekkor a kormányzó — tábornok ke
reste ismeretségét, lovagias, menyerő alak 
és nemes a szó szoros és legjobb értelmé
ben.

Hizelgett-e a nőnek, a hatalmast, ki 
előtt milliók reszkettek, ki annyinak élete 
és vagyona felett rendelkezett, selyem ba
jával lebilincselni, vagy szeretett e tán e 
rejtélyes szív még egyszer igazán, ki tud
hatná? Elég az hozzá, hogy a tábornok
nak vallott szeretője lett és herceg imádója 
egy szultánué luxusával környezé. Ekkor 
csoda történt; egy halott feltámadása. 
Kuhinyi asszony egyszer a tábornok cí
meres hintájában végig hajtatott a corsón 
kedvtelenül és gondatlanul feküdt a ruga
nyos párnákon, minden szándék nélkül 
áttekintvén a sokaságon, mely fel s alá 
hullámzott a járdán. Tekintete megakad 
egy osztrák közkatonán — felsikolt.

Senki sem hallá a jajkiáltást, mely 
egy női lélek titokteljes mélyéből jött, 
senki sem vette észre elhalványulását, a 
máskor márványhölgy izgatottságát, még 
a férfi maga sem, kinek a jajkiáltás szólt.

E férfi magyar költő volt, ki mint 
sok más honvéd, most osztrák egyenruhát j 
viselt. Nem csekély meglepetésére két nap
pal ezután mint parancsőr rendeltetett a 
tábornagyhoz, jelentkezett ott a segédtiszt
nél, kitől utasítást kapott azonnal Ki|bi- 
nyi asszonyhoz menni s annak parancsait : 
bevárni. Költőnk e nőt csak hírből ismerte 
de gyűlölte és utálta őt, ki magát hazája 
ellenségének eladta, szive mélyéből; de 
mit tehetett a közkatona? engedelmes
kedni kellett.

Úgy látszott, hogy a kis palotában, 
melyben a hatalmas nő lakott, már vár
ták, mert a portás ismerte s a nélkül, j 
hogy bővebb értekeződésbe bocsátkozott i 
volna vele, szobájába vezette, hol a már 
készen tartott úrnőjének libériájába öltöz
tető. Csikorgatta ugyan fogát, de végre 
mégis megnyugodott szomorn-ncvctséges

lyet évek előtt maga Kossuth tön, 
mely elég határozottan kijeleié 
visszatérhetésének időpontját.

Tudja ezt a „Közvélemény" cikk
írója is, de ellenveti, „hogy ma Ma
gyarországnak szüksége vau min
den fiára, min ién erejére, a lelke
sedés csodát teremtő hatalmára, ál
dozat készségre, értelemre és physi- 
kai erőre. Az ország helyzete elég 
válságos és elég komoly, Inogy 
Kossuth legyőzze egyéni érzelmeit 
a haza érdekében.

Es ha legyőzné Kossuth egyéni 
érzelmeit és ha nagy üumegtaga- 
dással engedne a kifejezett óhajtás
nak, kérdjük: országgyűlésünk alsó 
háza azon talaj-e, melynek erejére 
támaszkodva visszaállithatná nem
zetünk tekintélyét nyűgöt és ke'et 
felé? Megengedjük, hogy a nemzet
ben feléledne ismét a hit, a remény
i g :  ogy jobb jövőre, hogy aléltsá- 
gából kiemelkedve nagy tettekre 
felhevUlne, de li >gy az akóháznak 
azon része, mely a fusió kormányá
nak a bécsi kudarcok után is Ilivé 
maradi, még fellelkesülhetne a h iza 
iránt, — meglehet, hogy tévedünk 
egyénekre nézve, — de összességben 
kötve hisszük.

Azon szerepet, melyet egy Deák 
Ferenc vállalt az általa beállított 
félalkotmányos korín íny mellett, egy 
Kossuth Lajos nem vállalti ltja el, az 
ő első teendője volna kiűzni a tisz
tátalanokat a törvényhozás szenté
lyéből, egy hamisítatlan választások
ból előkerülő alsó ház it alakítani, 
— tehetné e ezt a korona bizalma 
nélkül ?

íme a király bizalma azon fel
tétel. mely szügséges a nép bizalma 
mellett, hogy Kossuth hazatérvén, 
hazatérése egyúttal a nemzet újjá
születését jelentse. Miért nem ké
szítjük tehát elő a talajt, miért nem 
ád a nemzet hangos félreismerhettél! 
nyilatkozványt a mellett, hogy a 
király bizalma is Kossuth felé for- 
dulliasson? hisz az eddigi hivatalos

sorsán; mindenesetre valamire szándéko
zott a színésznő, midőn libériájába dugatta 
a poétát; azon töprenkedett, nem sértet
te-e meg valaha mint műbiráló, de mielőtt 
eredményhez jutott volna, parancsot ka
pott Kuhinyi asszony előtt megjelenni. 
Valószínűleg gyönyörködni akart mega
láztatásán. Kis terembe vezették, melynek 
bútorzata Ízlés- és drágaságban mindent, 
mit eddig látott, fölülmúlt. Csak kevés 
percig kellett várakoznia. Az ajtó meg
nyílt és Kubinyiné gazdag, tőrök szövető 
bálóköutösbeii, nyugodtan, de halálsápad- 
tan lépett be. Megismerte volt szeretőjét. 
.Irma!" kiálta tel. A hang szívből jött 
és úgy hatotta meg a tompult érzekíi nő 
szivét, hogv a következő pillanatban, a 
boltnak vélt keblére borult, de csakis egy 
pillanatra, mire kibontakozott öleléséből.

„Hát igy látjuk viszont egymást? kezdé 
a nő.

„Nem én vagyok az oka,„ m«>nda ő 
fájdalmasan.

„En sem" feleié a nő, hirtelen szavába 
Vágva.

„Mindenki holtnak hitt, én is megsi
rattalak, ez inentegetésem■“

„Oh ön igen kegyes" mondá amaz 
keserfien, hogyan is méltathat inentegeté- 
sére, eselédruháját viselem, önnek csak pa
rancsolnia és nékem engedelmeskednem 
kell, viszonyunk nagyon is világos."

Kuhinyi asszony elfordult, könyekre 
fakadván.

„Nem akartain bántani," viszonzá köl
tőnk, i|e be kell vallanom, hogy sokkal 
jobb lett volna mind önre, mind rám nézve, 
ha soha sem találkoztunk volna. l)e miért 
dugatott libériájába? Nem elég, hogy él
tem boldogságát elvesztőm, még megaláz
tatásomnak is örülni akar?"

„Ou hihetné?" kiálta fel a színésznő, i 
oh, mi ’ita szomorú sorsát ismerem, csakis 
megszabadításával foglalkozom, de mig az 
sikerül, sorsát legalább elviselhetőbbé aka- j 
rom tenni."

„Oh, értem!“ kacagott fel gúnyosan 
a poéta, s ennek következtében megkérte 
imádóját, hogy egykori kedvesét inasává 
tegye." |

ós ünnepélyes nyilatkozványok után 
azt kell hinnie, hogy'a nemzet nagy 
többsége nem helyesli Kossuth né
zeteit a magyar államidig alakulása 
érdemében. -— A mi kötelességünk 
meggyőzni és biztosítani királyun
kat arról, hogy saját házának ér
dekei a nemzet érdekeivel egyetem
ben legis legjobban csak akkor 
biztositvák, ha maga is elfogadja a 
personal-unió alapján azon érintke
zési módot az osztrák és magyar 
állam közt. mely lehetővé teszi Kos 
suthnak nem csak a hazajövetelt, — 
hanem az ország s vele az uralkodó 
ház megmentését is.

Mig hazánk politikai és köz- 
gazdászati téren a közösügyes tör
vények nyűge alatt sorvad, mig fel
szabadulásra reménye sincsen, addig 
tellelkesiilésrc, rendkívüli áldoza
tokra, a legjobb akarat mellett is 
képtelen, mutassuk meg elhatározott
ságunkat ezen állapotok megváltoz
tatására, vetkőzzünk ki a reáuk erő
szakolt önbizalmatlanságból, ne só
hajtozzunk, hanem tegyünk és hová 
liamarébb itt lesz az idő, hogy Kos
suth hazajön.

Kossuth Lajosnak egy leveléből 
melyet nagyhazánklia az „Egyetértés" 
munkatársának, Lukács Gyula urnák, 
mint a jogász segélyző egylet elnöké
nek válaszképen küldött, adjuk az alábbi 
nagy érdekű sorokat:

Collegno (ni B iraccone.
J Dre. *4. IS7<>.

Uram !
Ön véleményemet, tanácsomat kéri 

azon mozgalmat illetőleg, melyre az egye
tem ifjú polgársága magát indíttatva érezte.

Mielőtt véleményt mondanék önök mi
napi tüntetése felől, jónak látom kissé in
dokolni, hogy miért látom én szükséges
nek azt, hogy hazánkban a közvélemény 
határozott állást foglaljon a keleti kérdésben.

A keleti kérdésnek már 1854-iki phá- 
sisa alkalmával el lett diplouiatice ismerve, 
hogy az orosz hatalom veszélyes Európa 
szabadságára, s hogy e kérdés megújulása 
ellen csak úgy lehetséges a jövendőt biz 
tositani. ha Oroszország hatalma Európa

Mily' szó!“
„Tud-e ön mást? .Megakar érte bün

tetni. hogy szerettem, imádtam? Mondha
tom, valóban női. Különben felfoghatom, 
hogy e helyzet tompult idegeit mennyire 
képes csiklandozni."

Mielőtt végezhetett volna, clhagyá a 
színésznő gyorsan a termet, a költő még 
zokogni ballá, de nem bánta meg szavait, 
sőt szeretője iránti megvetése és gyűlölete 
még fokozódott, midőn a nagyszerű pa
zarlást, a fejedelmi fényt, mely háztartá
sában uralkodott, közelebbről megismerte. 
De mit használt indignatiója ? szeretője 
eselédruháját viselte, azt kellett szolgálnia 

I neki," engedelmeskednie, ki a káplárbot 
| felett rendelkezett.

Es most csakugyan látszott, mintha a 
i megsértett nő buszújának volna kitéve, 
i mintha a negédes kéjhölgy egész hatalmát 
í akarta volna éreztetni vele, mintha a leg- 
! nagyobb megaláztatástól sem akarta volna 
j megkímélni.

A tábornagy és a szép hölgy néhány 
barátnői, szintén a múzsák oéhéből, egy 
táncosnő és két színésznő tlieára jöttek és 

i a költőnek — felszolgálni kellett.
Mialatt az asztalt terítette, hallá őket 

a mellékszobában nevetni, vére fejébe to
lult. A komoruok felnyitá az lytót.

Kuhinyi asszony a tábornok karján 
lépett he, de tekintete nem diadalmasko- 
doan, nem guuyolóan, hanem fájdalommal, 
részvételien nyugodott uj inasán, egykori 
imádóján. E tekintetet nem várta a költő; 
tán mégis méltatlanságot követett el rajta?

Szerelem és gyűlölet, megvetés és fél
tékenység küzdöttek benne; midőn a po
harakat töltötte, keze reszketett,

„Ez-e azon ember?" kérdő, őt figyel
mesen szemlélve a tábornok.

„Igen", feleié Kubinyiné,
„Mint látszik, nem született inasnak."
„Még kevésbé katonának", jegvzé 

meg a színésznő.
E szavak nehezen estek a szegény 

költő szivére.
A nő valóban pártját fogta, borzasztó 

helyzetéből ki akarta szabadítani.

szabadságának ártalmatlan arányokra szál- 
bttatik le.

Ez volt Anglia részéről 1854-ben a 
babon: határozott céljául kitűzve. De a 
programúi akkor A u s z tr ia  m a g a ta r 
tá s a  m ia tt nem valósíttatbatott, miként 
ez világosán megvan Írva a Francia Mo-
n.teur azon cikkeiben, azon hivatalos reve- 
latiokban, melyekkel III ik Napóleon le- 
.ikaita csendesítem az angol közvélemény 
altalam megindított azon áramlatát, mely e 
programúi iák, Lengyelország helyreállítá
sává!, valósítását hatalmasan követelte.

De nem valós-itatott s ennek köszön- 
lietjük, hogy újra itt van a keleti kérdés 
veszélyesebb alakban mint valaha.

\  eszélyesebh alakban azért: mert az 
Európa szabadságára, s különösen li íz lukra 
maris veszedelme orosz hatalmi túlsúly 
terjeszkedesenek oly jelEgét öltötte föl, 
mely meg annál is veszed liuísebb, mintha 
nyíltan u alm territoriális amicx'ót tűzött 
volna ki programmjául.

Az oroszok cárja ludizeneti jelentő- 
segu moszkvai beszédében ezt a szót irta 
zászlajára: „Szláv ügy." Ez ekkorigcsak 
a punszlavisták privát szótárában figuráit; 
de a hatalmi politika keretében nyíltan be 
vallva nem szerepelt. -  Most a töld alul, 
a Imi eddig sötétbeu turkált, a 82 ufl'ió 
szolganép korlátlan urának karjain nap 
tényre, a hatalmi actio terére lépett. A 
ear nyíltan. Ii itámzottan a pauszlavismus 
bajnoka gyanánt foglalt állást.

L- mi ez a pauszlavismus? Az nem 
nemzetiségi ügy, nem szabadság-ügy. Egy 
tájnévbe absorbeálja a szláv népek 'külön
böző nemzeti egyéniségeit, l ajegvséget snb- 
stitmil a nemzetiségnek. Faj leit alm it a sza
badságnak.

A szláv-ügynek mint orosz harci pro 
grammnak értelme az: hogy a sz.-pitervári 
cabmet mindenütt, a hol szlávok laknak, 
bennük eszközöket keres, miszerint nyun’- 
talankodá^aik által egyik-másik hatalom 
politikáját veszélyezbesse, erejét zsibbaszt- 
liassa. es bennük ékeket keres, melyekkel 
államokat repeszthesen szét, ha hatalmi 
terjeszkedésének útjában állanak, s uj ido- 
mitasokat hozhasson létre, h italai inak akár 
eszközeiül, akár tárgyául.

Most a török birodalom az üllő, me- 
lyei az orosz a szláv ügy kalapácsával 
dönget. S első objectuma azon tartomány, 
mely hazánk és Ausztria élet-erének, a 
Dunának tenger közeli partja, s torkola
tául szögellik. Kjttenetes kérdés reánk 
nézve, hogy ott ki az ur.

Hegy a török után mi és Ausztria 
következnénk, az világos. V;rn látni: vak- 
sác. Látni s elejét nem venni: öngyilkosság.

egyszer győzött a hizalmat-Ffe mé; 
lankodás.

„Életunt", monda magában, „megunt 
minden élvezetet, fel akarja magéit izgat- 
tatni, mulattatja ót azon térti, kit egyszer 
szeretett, kitől még most is szeretve tudja 
magát, maga előtt reszketni látni. S íia 
épen akarja, reszketni is láthat, reszketni, 
de nem életemért, hanem szégyen miatt, mit 
rajtam elkövethet minden pillanatban, ha 
neki tetszik.

De csakhamar a színésznő tekintete 
érte oly mélyen, oly szomorúan, oly estlek- 
lően, hogy ő a magáét zavartan földre süté.

Ezentúl házában maradt, a nélkül, 
hogy valami szolgálatot, vagy parancsot 
kapott volna, sőt nem is látta a nőt és nem 
is mert utálnia tudakozódni.

így telt el két hó.
Hirtelen a tábornok elé rendeltetett, 

löbbekkol annak előszobájában várakozott. 
A tábornok díszszemléről tért vissza, meg- 
pillautá s követni inté.

Midőn csak ketten voltak, monda a 
tábornok; Ón szabad, megengedtetett, hogy 
a katonai szolgálatból kiválthassa magát."

„Istenein", rebegé a költő, „hogyan."
„Már megtörtént* viszonzá a tábornok. 

„(»n s/.a iád".
„Lehetséges e?" Hogyan fejezzem ki 

hálámat, méltóság?
„Nem nekem, Kuhinyi asszony vál

totta önt ki."
„A szegény költőnek megállóit a szive, 

még rebegui sem volt képes.
Némán hajolt meg, eliramodott, az 

utcákon végig rohant, mig azon uő palo
tája előtt állott, kit annyira félreismert, 
hogy még egyszer lássa,* hogy lábaihoz 
boruljon.

„Hová akar ön?" kérdé a portás.
„Kuhinyi asszonyhoz."
„Ő nines itt."
„Nines itt?"
„Elutazott."
„Elutazott?"
„Két óra előtt Parisba."

ír. f .

h v io u e m  n .
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Tehát nem rokon vagy ellenszenvről 
van itt szó, hanem arról, mi kép “U hazánkra
nézve valóságos életkérdés az, hogy a to
nik birodalom integritása s fe íhatóságá- 
nak épsége, mindaddig sértetlenül fentar- 
tassanak, inig amannak csonkítását, emen
nek aláásását az Európa szabadságának 
ártalmatlan arányokra még le nem szállí
tott oroszhatalom veszélyes praeponderau- 
tiájának akár gyarapítására, akár csak 
eonsolidatiójára is kizsákmányolhatja.

Ez a helyzet philosophémája.
No már az tény, hogy e veszélylyel 

szemben a diplomaták eddigi működése 
nekünk magyaroknak nem nynjt megnyug
tatást. Dissímiilálják, a valódi veszélyt még 
csak észrevenni sem akarják.

Aztán a múltak traditiói nagyon ag
gasztók. Mert történelmi tény, hogy az 
egész múltban egyetlen egy példa sincs 
arra, hogy az osztrák kabinet a töröknek 
fogta volna pártját az orosz ellen, mindig 
az oroszhoz szított. Többnyire nyíltan vele 
tartott. Volt eset. hogy mint közvetítő sze
repelt köztük (Nimierowban) és a mint 
hírét vette, hogy az orosznak sikerült be
venni Ocakowot és benyomulni Cimeába. 
inediator létére ő is fegyverrel támadta 
meg a szorongatott törököt. Szövetségi 
szerződéseket kötött az oroszszal a török 
birodalom feldarabolására. Osztozkodott is 
a zsákmányon. Az orosz kezéből vette át 
Moldva felét Bukovinán kiegyenlitéseül a 
lengyel zsákmányból kapott részhez, me
lyei kicsinylett. így csinálták azt ki a tö
rök rovásara K.iuniez í*s Galiczin.

Ilyenek a bécsi politika hagyományai 
a keleti kérdésben.

Hogy e traditiók folytatása hazánkra 
s a monarchiára a legnagyobb mértékben 
veszélyes volna, az világos. Megengedni, 
h így az orosz a keleti szlávoknuk akár 
dire -t urává, akár dictatoráv.i legyen, vas
abroncs. mely agyonszorit; osztozkodni 
anynyi, mint szaporítani a szétrep sztés-
hez ;iz ékeket.

Nem is hihetem én. hogy ezen vésze
Íves traditiók a/, alkotmányos fonniik ke-
rétéi icn mozgó kormány-körökben kisért-
betűének.

De vannak extra-constitutionaliis kö-
rük, befolyásos körök, melyek ezen tradi-
tion;ilis politiká hoz ragasztóiInak : m erí
megkedveiíék ama Syrene-haugokat, me
lyek. valahányszor az osztrák elvesztett 
valamit, mindig azt énekelték: „menj kár
pótlásért keletre.*

Ezek aggasztó dolgok. Es az tény, 
hogy az aggodalmak eloszlatására, a ke
délyek megnyugtatására a magyar kor
mány ekkorig semmit sem tett. Egészen 
sötétben hagyta a nemzetet. Minden hatá
ron túl vitte a zárkózottságot, mely bizo
nyos fokig tanácsos lehet, de titlságba 
'ive. hiba, rósz számítás, ügyetlenség.

Tehát, miután a situatio veszélylyel 
fenyeget, a diplomatia nem nyújtott meg
nyugtatást, a múltak traditiói aggodalomra 
adnak okot, s ennek eloszlatására a kor
mány semmit sem tett. nemcsak természe
tesen következik, de sőt az önfeltartási 
kötelesség parancsot ja a nemzetnek, hogy 
állást foglaljon a keleti kérdésben, liogv a 
közvélemény nyilatkozzék, miszerint tudva 
legyen a világ, a kormány előtt, minő po
litikai irányt tart létérdekeivel megegye
zőnek. minőt ellenkezőnek nemzetünk V 
minő irányban lehet számítani a magyar 
nemzet lelkesült támogatására; melynek 
érzelmeit e kérdésnél nem venni számításba, 
bizony oktalanság volna.

Ez: t. i. a közvélemény nyilatkoza
tának szüksége volt az első kérdés, me 
Ivet jónak láttam tisztába hozni.

Második kérdés az, van-e az egyetemi 
itjuságuak joga, hivatása a közvélemény
hez érzelmeinek nyilvánításával hozzájá
rulni?

Boldog isten! már hogy ne volna?
Hiszen önök nem gyermekek, uraim! 

A közélet küszöbén állnak. Egyetemi pol
gárok! Önök a hazának polgárai! Egy 
kézfordulat alatt odáig mehet a válság, 
hogy önök tantermeinek ajtai bezárathat
nak, miszerint önök izmos karjaikkal a 
hazat védjék, s a haza érdekeiért ifjontan 
térhas sziveiknek vérét ontsák! S önöknek 
ne lenne joguk, hivatásuk azt kitüntetni, 
hogy melyik politikai irány az, mely önök 
áldozatkészségére számíthat? Karjaik iz 
mait magacélozza, s önökből hősöket csi
nál, küzdeni, vérzeni, halni készeket ?

Ki érezzen melegen a hazáért, ha még 
önök s kortársaik sem éreznének?

Nem a felett kell megütközni, hogy 
önök a közügyek iránt már érdeklődnek, 
hanem a felett volna ok aggódni, ha ily 
fenyegető veszélyek kilátásánál önök kö
zömbösök maradnának. I lóg}' ez nem igy 
vau, nagyon jól van.

Önök kitüntették a keleti kérdés fe
lől nézeteik politikai irányát.

Hazatiui kötelességet teljesítettek.
Hogy tüntetésüknek török rokonszenvi 

szint adtak, én abban sem hibát sem ta
pintatlanságot nem találok.

Csak célzatos roszakarat köthet ehez 
oly ferde magyarázatot, mintha önök akár 
a török zsarnoksággal rokonszenveznének, 
akár a szlávok iránt gyűlölettel, szabadsá
guk iránt ellenszenvvel viseltetnének. Sza
badnak lenni egy dolog. Orosz szolgának 
lenni más dolog. Az elfogulatlanság más
ként nem ítélhet az önök tüntetéséről, mint 
úgy, hogy az orosz nyomással, az orosz 
támadással szemben önök a hírük érdekeit 
hazánk érdekeivel azonosuknak tekintik, 
anuálfogva természetesen a törökkel ro
konszenveznek. Ez helyes felfogás. Logikus 
következtetés. A higgaot, mérsékelt szellemű 
„Journal (les Debats* nem rég oda nyilat
kozott, hogy a keleti kérdésnél a vélemé
nyei) bábeli zűrében egyedül a magyarok 

"Alkodnak logikailag.

TUlljon [is lüeg *a magyar e logika 
mellett. ,*

Ellenvettetett, hogy azért kellet volna 
önöknek ily színezetű tüntetéstől tartózkod
niuk, mert az ellenkező színezetű tllutetést 
provokálhat.

Ez helytelen ellenvetés. Oda megyeit 
ki, hogy a magyar nemzet hallgasson. 
Hagyja a vészt nyakába omlani, bárgyún, 
tétlenül, hallgatagul. Aztán nincs is az el
lenvetésben logika: mert vagy niucsenek 
nálunk emberek, kik az orosz panszlavisti- 
kus törekvéseivel rokonszenveznek, vagy 
vannak. Ha uincsenek, nincs a ki provo- 
káltassék. Ha vannak, jó őket a sötétből 
napfényre hozni. Kevésbé veszélyesek, ha 
ismertetnek. Nem akarni ismerni az ellen
séget, nem védelem.

A tüntetés folyamában lehettek hibás 
incidensek. Ilyen a szultánhozi távirat. 
Nemzetközi politikai ügyekben külfcjedel- 
mekkcl érintkezni az állam atributióihoz 
tartozik. Magán te s tü le te k  ezt nem te
hetik, még vármegyék sem tehetnék. Egyes 
ember ha elfogadják, beszélhet, levelezhet 
akár kivel akár miről. De testületi érint
kezés, az egészen más.

Az is meglehet, hogy a szerkesztvé- 
nyekbeu nem minden kifejezés volt szeren
csésen választva. Például az, hogy a törö
kök a civilisatió űrjeinek vagy bajnokainak 
neveztettek. Hanem én nem gondolom, hogy 
a sok zaj, melyet ez fölköltött, méltányosan 
Ítélt önök szándékairól. Előttem legalább 
világos volt, miként öuok csak azt értet
ték, hogy az orosz hatalom terjeszkedése 
az európai civilisatiót is veszélylyel fenye
geti; tehát a török birodalom integritásnak 
fentartása s a porta fenhatóságának épsége 
az európai polgárisodásnak is érdekében 
van, minthogy ama terjeszkedés ellen véd- 
gátat képez. Es ez igaz. Csak a kifejezés 
volt roszul választva; ámbár az épen nem 
újság a történelemben, hogy nem civilizált 
nemzetek is képezhetik a civilisatió véd- 
bástyáját. Bizony r. magyar és h orvát sem 
állottak valami magas fokán a civilisatió- 
nak azon időben, midőn az akkor a török 
által (mint most az orosz által) fenyegetett 
európai civilisatiónak űrjei, bajnokai, véd- 
bástyaja voltak, s azt meg is mentették Szi
getvárnál.

Hanem a kifejezésekre bizonyosan vi
gyázni kell, nehogy félremagyarázatokra 
szolgáltassanak alkalmat. De ezek és ha
sonlók, sem a tüntetési szándok, sem a 
színezet helyességén nem változtatnak,

Eunyit a múltról.

Tartsák meg önök az élet minden vi
szontagságai közt a haza öuzéstelen szere- 
tetére az ifjú szív melegét. Ne szálljon 
soha homály tiszta meggyőződéseik zomán
cára sem csábok, sem küzdelmek közt.

Fogadja ön barátságos kézszoritásomat.
Kossuth.

A b écs i k ö zö s  m in isz te r i
tanácskozmáuy tárgyait és elhatározásai^?) 
nagy titokban tartják, azért a legellenke- 
zőbb hírek jöttek keringésbe felőle. Annyi 
bizonyosnak vehető, hogy a keleti kér
déssel szemben foglalandó állás megbe
szélve lett és hogy megállapodásra jutot
tak, mikor tekintik majd az események 
fordultát reánk nézve veszélyesnek. Szóba 
jött az esetleges mozgósításhoz kellő pénz
nek előteremtése és c célra a közös acti- 
vákat és katonai helyettesítési pénzalapot 
jelelték ki a pénzügyérek, meit ez alapo
kat azonnal felhasználni lehet. — Szóba 
hozatott és eombinatióba vétetett Szerbia 
megszállása is, mihelyt Oroszország tervei 
azt mutatnák, hogy Szerbia elfogl alásával 
határainkat közvetlen fenyegeti; (az. az 
akkora, midőn már késő lesz.) Érintve 
lettek a folyó kiegyezkedési kérdések is, 
de ujjabbi kiindulási pontot nem talá'va 
abba hagyták azok tárgyalását. így 
lassankint hozzá szoktatják az osztrák t I- 
hetetlenség által felbőszített magyar köz
hangulatot a provizórium és statusqao 
eszméjéhez, lassankint elölik a reményt a 
javulásra, egyengetik az utat a magyar 
állami önállóság végkiárulására, mely bi- 
zonyos emberekre nézve jó gesckiiftel fog 
járni.

A m it  m i m ár régen  m o n d 
tunk, annak beismerésére csak most jő | 
egyik másik volt kormánytámogató s a 
fusio által elkábitott lap. így az „Altöld* 
közelebbi számában hevesen megtámadja 
a Tisza-kormányt eddigi működéséért. Azt 
mondja róla, hogy nem tett semmit, sőt 
inkább rontott. Tökéletes igaz. Támadó cik
két igy fejezi be: < sak egyben nagy, utól- 
érhetlenül erélyes ez örökké emlékezetben 
maradandó kormány: az elviselhetlen sok 
adóbehajtásban. E téren csudákat mivel s 
mint Isten — a monda szerint — a vi
lágot „semmiből* teremtette, úgy ez is 1 
kipréselted még onnan is az adót, ahol már 
semmi sincsen. Kormányzati programmja 
nagyon egyszerű, Bécs felé engedékeny, 
alázatos, meghunyászkodó saját nemzete 
iránt a kegyetlenségig erélyes, követelő, 
irgalmatlan adópréselő s minden anyagi 
fejlődést lehetetleuitő . . .  Ily eredmény el
érése végett ugyancsak érdemes egy rop
pant költségeket elnyelő parlamenti s kor
mányzati apparátust fenntartani! . . . .Sze
gény nemzetem! mennyire elvakitott a fu- í 
siónak szemedbe szórt pora, mennyi keserű 
csalódás, nyomor s megalázásnak kelle 
téged érni. hogy rajtad bebizonyuljon, mi
szerint minden népnek olyan kormánya 
és parlamentje van, a milyet megérdemel!

— Ö n á lló  v á m te r ü le te t  én b a n 
kot kérvényezett a dec. 2ti-áu a főváros
ban megtartott népgyülés. Annak küldött
sége a kérvényt benyújtván a miniszter
elnöknek midőn a- küldöttség vezetője a 
népgyülés kívánatét eló't°rj''sztette, a m/- |

nisztereluök kegyesen válaszolá, hogy a 
népgyülés kérvényét elfogadja, „de a z t  
fo g ja  te n n i, m it s a j á t  m e g g y ő z ő 
d é se  s z e r i u ta z  o r s z á g  j a v a  k ivan .

I — Tisza Kálmánhoz méltó felelet. Az őszin
teségnek mindig nagy tisztelői voltuuk s 
azért e részben az lett volna szép, ha ellen
zéki vezér korában is hasonló őszinteség
gel nyilatkozott volna.

— K ét fiin to s  tö r v é n y ja v a s 
latot fog a kormány a jövő év elején a 
törvényhozás elé tejeszteni. Az egyik

j a k a t o n a i  b e s z á l l á s o lá s i  törvény- 
javaslat — már teljesen elkészült, a má
sik, mely a m e g y e i h áz i p é n z tá ra k  
felállítását célozza', a belügyminisztérium
ban most vau munkálat alatt. Ezen utóbbi 
javaslat szerint néhány oly szegényebb 
megye, mely sem a házi pénztár terheit el 
nem viselheti, sem más megyékkel célsze
rűen össze nem olvasztható, a házi pénztár 
felállítása után is állami segélyezésben lóg 
részesülni.

— T ö rv én y k ezé s . F ig y e lm e z 
tetésül megemlítjük a közönség számira, 
miként az 187G. évi XXVII. t. cz-ben meg
állapított váltó törvény s a váltóeljárást 
szabályozó igazságügyminiszteri rendelet 
1877. január 1 én lép hatályba. Január 
1-től mindenki, a ki terhes szerződéseket 
jogérvényesen köthet, váltójogilag kötelez
heti magát, a nők 24-ik élet év betöltésé
vel feltétlenül kötél zhetik magukat vál
tójogilag, nemkülönben a papi személyek 
és valóságos szolgálatban levő katonák is. 
A váltói eljárás szabályozásáról kiadott 
rendelet lti i?-a szerint váltói peres eljá
rásban mindenik fél, ha maga nem ügy
véd, tartozik magát ügyvéd által képvi
seltetni. I li a fél ügyvéd nélkül jelenik 
meg a tárgyalásra, meg nem jelentnek te
kintendő. Íg y  vél ellenjegyzése nélkül be
nyújtott perbeli peres beadvány hivatalból 
visszautasítandó.

K Ü L F Ö L D .
A törökök erélyes magatartása, a 

mely szerént készebbek az élet-halál har
cot inkább elfogadni, sem mint a biroda
lom felosztását gyáván megengedni, sem 
a Törökországot elnyelni akaró északi 
medvének, sem a conferentia tagjainak 
abbeli fenyegetésére, hogy a mennyiben a 
conferentia határozatai vissz&utasittatná- 
uak. a követségek Konstantinápolyból el- , 
távoznak s a conferentiát Athénbe, vagy' 
Spitzába (Albánia) teszik át, — nem la- '■ 
zult. Ennek folytán nemcsak, hogy a fegy- * 
verszünet mártius 1-éig meghosszabbittatott, 
de az orosznak harckedve is alább szállt. 
— A román hadsereg békclábra helyez- ? 

■tik. Milán fejedelem pedig, minthogy , 
troszország részéről már semmi anyagi ' 

segély nem várható, közvetlen békealku-( 
dozásokba akar bocsátkozni Törökország
gal, bár annak a szerb kormány határo-. 
zottan ellenmond. j

A török ellenj avaslatok az 187ti. évi 
február 1-ji Vilájét-törvénynek az egész • 
országra való kiterjesztését tartalmaz
zák, teljesen ignorálván a conferentia 
javaslatait és hangsúlyozzák, hogy a jő- j 
vőre nézve valamennyi törvénynek a ka- 1 
mara jóváhagyását kell kérvényeznie. A 1 
nemzetközi bizottságot el nem fogadják, s 
Bulgária megszállását casus bellinek te- 
kintik.

Egyébiránt kétségtelen, hogy Bulgá- v 
ria megszállása iránti követeléséről Orosz- \ 
ország is lemondott s a Törökország el- j 
leni háborúval is legalább egyelőre fel
hagyni látszik, a mire sok egyéb ténye-J 
ző között a belviszályok kitö és:t mutató 
jelenségek is nagy befolyással vannak. — 
Midőn tehát az orosz meghátrál, akkor a 
hatalmaknak oly fenyegetéssel élni, hogy , 
a confei L-ntiát Athénbe, Spitzába, vagy 
Velencébe teszik át, nevetséges dolog. Ha 
a meddő conferentiával felhagynak, azt 
okosan cselekszik, hisz az, miután a tö- [ 
rük alkotmány kihirdettetett s annak szel
lemében a szervezés kezdetét vette, már 
amúgy is felesleges. •

Az alkotmány december 23-án hir-' 
dettetett ki. Bár csúnya esős idő volt, m á r. 
kora dél előtt több mint 20,030 ember 
foglalta el a fényes porta folyosóját és 
a nagy udvart. A legfestőibb csoportot a 
keresztény községek papi méltóságai ké
pezték. Egy óra felé trombitajelek tu
datták a császári követ megérkeztét. Said 
bey egy drága kövekkel kirakott selyem
tokot nyújtott át Mithatdnak, ki a tok 
pecsétjét felbontván, a hattot és az alkot
mányi okmányt átadta Maliimul beynak, 
az Ainedji hivatal főnökének, mely hiva
tal közvetíti a közlekedést a szultán és a 
porta között. Malimud bey felolvasta az 
okmányt, mely általános helyesléssel fo
gadtatott. A felolvasás után ima tartatott. 
Ezután Midhat pasa lépett az emelvényre 
s egetrengető éljenzésekkel fogadott be
szédet intézett a néphez. A nagyvezérségi 
teremben aláíratott a hálafelirat a szultán
hoz. A szertartás véget érvéu, a fényes 
porta palotáján kitűzték a császári lobo
gót, mire 1U1 ágyulövéssel üdvözölték az 
alkotmányt. — Ugyan e pillanatban -Sav
iét pasa külügyminiszter az Európai con
ferentiát megnyitotta e szavakkal: „Uraim 
alkotmányosok vagyunk.* Este kivilágítá
sok történtek és fáklyás menetek tartat
tak, s folyvást kiáltották: Eljeu a nemzet! 
éljen az alkotmány!

Bolgárországban csak nem egyidejű
leg hirdettetett ki az alkotiniuy.

Iio raa  január 2. — A diplomitiai 
testület elfogadása alkalmával, a király a 
béke fentartása iránti kivánatát fejezte ki.

V e r s a i l le s  dec. 30. A kamara-ülés
szak ma egy decretum által záratott be; 
az isméti összeillés január 3 -ára vau ki
tűzve. — Az igazságügyi osztályban tör

tént kinevezések a republikánus körökben 
jó benyomást tettek.

-1 Az o ro szo k  c s a k u g y a n  n in c s e 
n ek  e lk é s z ü lv e  a h á b o rú ra ,  ugya
nis a „Czas* egy pétervári levele jelenti, 
hogy Nikolaj nagyherceg és Nepohojsiekij 
tábornok jelentést tettek a cárnak a hadi
szertárak szomorú állapotáról s a déli had
sereg e jelentés szerint mindössze 120,000 
rendes katonából áll s ezek is hiányt 
szenvednek élelmi szerekben és munícióban 
is. Nepokojsicky leköszönéssel, fenyegető
zött azon esetre, ha a háborút megizeuik. 
(í is, a nagyiig is kijelentették, hogy in
kább készek közkatonákként harcolni, sem 
ilyen sereget vezényeljenek. — Az orosz 
Lengyelországban már elrendelve volt ujon- 
cozást félbeszakították.

I iE U U J .lK B .
A porta semmi feltétel alatt sem szán

dékozik a conferentia javaslatait változat
lanul elfogadni. Zichy nem távozik el 
Konstántinápolyból csupá t Calice megy 
Bécsbe jelentést tenni. — A conferentia 
meghiúsulása még nem fogja jelenteni a 
háborút, hanem Orosz- és Angolország 
megkísértik egy újabb conferentiát Bécsben 
vagy Berlinben lehetővé tenni. Mindamel
lett Oroszországban lázas sietséggel foly
tatják a hadi készülődést, s még a csapat- 
szállitásokat is újra megkezdették. Kon
stantinápolyban hasonlókép legyőzhetlen 
harcvágy lelkesít mindenkit. A helyzet ily 
nagy feszültségével szemben, Mithad pasa 
minden engedékenységre lemondással fe- 
nyegetődzik. mi könnyen miniszterválságra 
vezetne. A conferentia határozataira török 
részről adott ellenprogramm a következő 
pontokat tartalmazza: A porta kész Bul
gáriának keresztény kormányzatot adui, 
de visszautasítja azon kötelezettséget, hogy 
Boszniát és Hercegovinát mindig s kizáró
lag keresztény kormányzókkal igazgattassa. 
Határozottan visszautasítja a katonai occu- 
patiót bármely tartományban és bármily 
alakban jelöltessék is az ki. Egyszersmind 
fölöslegesnek jelenti ki a mohamedánok le
fegyverzését, mivel a keresztények is foly
vást viselhetnek fegyvert. A porta kész a 
I Irinát, Szerbia és Törökország közt hatá
rul megállapítani, de követeli valamennyi 
szerb vár lerombolását és hadikárpótlást. 
A porta elismeri Montenegró jogát a ha- 
tárigazitásra, sőt Spizza kikötő átengedé
sére is, de azon föltétel alatt, hogy Monte
negró fejedelme kijelenti magát a szultán 
vazalljának.

Uj orvosi díjszabás.
A belügyminisztériumban uj orvosi 

díjszabást meghatározó szabályrendeleti ja 
vaslat készült, melynek lényegesebb pontjait 
következőkben közöljük: A díjszabás tételei 
a közönséges magánpraxisra nem vonat
koznak s nem zárják ki a beteg és orvosa 
közti kölcsönös megegyezést. Azonban mind
azon esetekben, midőn az orvos dija tör
vényes keresettárgyát képezi, mérvadóul 
ezen uj díjszabás szolgáland. Elism jó
módú betegeknél a díjszabás tételei kétsze
resen sőt a vagyoni állapott mérve szerint 
többszörösen is felszámíthatok. Sebészek a 
megszabott tételeknek csak felét igényelhe
tik. Ha a beteg az orvos lakhelyétől távolabb 
lakik, utóbbi jogosítva van külön kocsibért 
követelni. Ha az orvos a betegtől 2 kiló
méternél tovább lakik, elő obi idővesztésért 
a díjszabás 7— 15 pontja szerint honorá
riumot (3—15 frt.) követelhet, Consilium- 
ban való részvétért rendelő orvos a 15—18 
pont szerint csak akkor kérhet külön dij- 
zást (G —10 frt i ha az orvosi tanácskozmány 
a beteg, vagy hozzátartozói kívánságára 
történt. Sebészi, szülészi vagy szemmiitétek 
utáni látogatások az 1 —15 pont szerint 
külön felszámíthatok (1 —15 frt.) Reggeli
7 órától esti 10 óráig terjedő időközben 
egy látogatás a fővárosban 2 frt; ÍOUOJ 
lakosnál többel biró városban 1 frt.

í 50 kr, 10000-nél kevesebb lakosságú váro
sokban 1 frt; esteli 10 órától reggeli 7 
óráig egy látogatásért a fővárosban 3 frt, 
a többi városokban 2 frt, illetőleg 1 frt. 50 
kr. Betegnél eltöltött félnapért a fővárosban 
10, a többieknél 7, illetőleg 5 frt; egész 
napért 15, illetőleg 10 és 7 frt; egész éjért 
30, illetőleg 20 és 14 frt. Orvosi tanács
kozásban való részvétért nappal a főváros
ban 8, másutt G frt, éjjel a fővárosban 10, 
másut 8 frt. Kisebb sebészi, szülészi és 
szemészi operátiókért2—10frt; közönséges 
ilynemű műtétekért 10—25 frt, nagyobb 
műtétekért 25 —50 frt; magán fél kívána
téra végzett boncolásért 25 frt; látlelet 
vagy orvosi bizonyítványért a fővárosban
8 frt, másutt G frt.

I Különfélék
— Az uj évvel a „ Pécsi Figyelő* 

is uj alakban köszönt be tisztelt élöfizetöink- 
»hez. A régi ismerős uj köntösben, a régi

1 házibarát megnőve, kicsinosítva, hogy ked
ves ismerőseinél fokozódó megelégedésre, 

\ tetszésre találjon. Ez rövid-n a bemutatás,
1 melyhez azon óhajunkat fűzzük-, vajha ügy- 

| f buzgóságunk, a megye és városunk politikai 
i és társadalmi életének fejlesztése érdekében 
, kifejtett s a jövőben is csekély erőnkből kitel- 
’.hetöleg kifejteni szándékolt törekvésünk a 
1 közönség részéről a kellő méltánylásra tá
plálná. A mit teszünk azt a közügy érdekében 
{tesszük. Midőn pár évvel ezelőtt megindul

tunk, azt mondották ott a túlsó oldalon — 
élénken emlékezünk reá — hogy életünk ne
hány hétig tart. Mi nem hittük ezt, mert meg 

| palánk győződve róla, megvayyunk ma is, mi
it szerint úgy Pécsnek, mint Baranyának

szüksége van egy független irányú lapr 
mely legjobb meggyőződés szerint szerkeszti ' 
a társadalmi téren cliyue-ek szolgáltál i 
ne állton. Nem mondjuk mi, mint ezt „ 
legtöbb lap szereti állítani, hogy közi 
lemeny vagyunk. Jöhet eset, hogy 
közvéleménynek adunk hangot, lehet est 
hogy a magunk legjobb meggyőződését feje 
zunk ki a közvélemény el lenére.  Szóvá 
társadalmi térén függetlenek, s mindem 
felett b e c s ü l e t e s e k  iparkodunk lenn 
Ami politikai hitvallásunkat illeti, mara 
dunk, akik voltunk, a közjogi ellenzék szí 
szólói. E  téren beismerjük függőségünket 
M a g y a r o r s z á g  érdekeit fogjuk szol 
g á l n i ,  mig agyunk gondolkozni, kezűn 
tollat forgatni képes lesz. ügy áldjon me 
isten minket, amint azt teljesítjük. Lapun 
fcnállása óta százakat költöttünk annak fen 
tartásáért, nemhogy munkálkodásunkért . 
legcsekélyebb anyagi jutalmat kaptuu 
volna. De nem csüggedtünk; küzdöttünk ki 
tartással, míg végre elérkezett azon idő, hoji 
hozzápótolás nélkül tarthattuk fen vállala 
tutikat. S  most megnagyobbítjuk lapunkat 
az az lemondunk az újabb Hők óta matat 
kozó haszonról, csakhogy lapunk külalak 
jára is méltó legyen megyénk és városun. 
jó hírnevéhez. Megnagyobbítottuk lapunkat 
hogy a hét nevezetesb eseményeinek felemii 
tésén kivid, minél több tért szentelhessüm 
úgy a megye mint a város közönsége politi 
kai és társadalmi életének fejlesztése, szel
lemi és anyagi felvirágzásának érdekében 
Megnagyobbítottuk lapunkat az előfizetés 
ár felemelése nélkül, hogy ezáltal is érdé 
tnessé tegyük vállalatunkat min d szélesebi 
körben való méltánylás és pártolásra. A Ijs 
isten, hogy tiszta s hazafias szándékból kel, 
reményeinkben ne csalódjunk! A  r PÉCSi 
FIG YELŐ * szerkesztősége.

Kiadói ti zó
*4 A „Pécsi Figyelő.* előfizetési ára 

régi, ugyanis egy évre 5 ft. félévre 2 ft. 5 
egy negyed évre 1 ft. 25 kr. Az előfizetés 
pénzeket kérjük minél előbb beküldeni, bog 
maguukat a uyomataudó példányok irán 
tájékozhassuk. Azon t. előfizetőinket pedig 
kik még hátralékban vaunak ismételtei 
kérjük, hogy tartozásuknak eleget fenn 
ne terheltesseuek. — A  „Péifii Figyelő* 
kiadóhivatala. .„

— A m. kir. hon véd t isztek 
vagyontalan özvegyei és áryáikuak 
ellátására szolgáló alap létrekozaUt á- 
ra, mint lapunkban már említettük, jó
tékony egylet vau alakulóban. — 
Ezen egylet alapszabályainak 4. § a 
értelmében az egylet vagyonának 
növeléséhez önkéntes adományok is 
elfogadtatnak. — A honvédelmi mi 
niszter úr e célra 20. aláírási ivet 
küldött városunk hatóságához, melyek 
egy ike lapunk felelős szerkesztőjének, 
mint városi bizottsági tagiiak kiada
tott. — Alidon ezen egylet nemes 
célját tisztelt olvasóinknak hazafias 
pártfogásukba a legmelegebben ajiu- 
lauók, felkérjük, hogy a hiza és a 
nemzet oltárára szánt áldozataikat 
szerkesztőségünknél lévő ivén je
gy ezui ne terheltessenek. Az iv e hó 
végével bezárandó és beterjesztendő 
lesz, a történt jegyzéseket lapunk
ban közzéteendjük.

A  pécsi szabadkőművesek «jót 
napján egy lielybelyi ügyvéd lakásán 
gyűlést tartottak. .Számszerűit 18-án je 
leutek meg a gyűlésre. A tanácskozás 
tárgyát a megalakulás módozata vagy 
is a tagtoborzás kérdése képezte. A ta
nácskozás a milyeu komoly, olyan ered
mény nélkül való volt. A leendő (?) pá
holynak eddigelé 22 in spe tagja van.

— Derék. Gy ikrán volt már alkal
munk e lap hasábjain a pécsi káptalan 
egy derék tagja (lirk Alajos pécsi kano
nok urnák áldozatkész nagylelkűségéről 
megemlékezni; tettük [tódig azt nem azért, 
hogy a nemesszivü emberbarátot dicsérjük 
— hisz a nemes tettek nem szorulnak di
cséretre — hanem azért, hogy sokaknak 
példát mutassunk. íme ismét egy példa. 
Girk úr, mint minden évben úgy az idén 
is tiz szegény özvegy asszonyt 10—10 
fttal segélyezett. A pécsi Uadastyán egy
letnek továbbá 100 frttot, a tűzoltó egy
letnek pedig szintéu 100 ftót juttatott az

i újévre ajándékul. Éljen!
: Szerdán délelőtt 11 órakor azon
\ megdöbbeuő hir futotta be városunkat,
. hogy Schraub Lajos kir. járásbirósági 

végrehajtó fél tizenegy órakor főbe lőtte 
. magát. E hir eleiutéu nem talált hívőkre, 
j mert Sehraubot mindenki kedélyes és életre- 
i való férfiúnak ismerte, ki nagy vagyona 
* mellett hivatalát lelkiismeretesen és pon- 
t tosau teljesítve kényelmes és rendezett 
anyagi körülmények s békés megelégedett 

.családi viszonyok közt élt. E hir azonban 
' csakugyan való volt. Schraub a mondott 
f időben egy revolverrel lőtte meg magát. 

A revolvert jobb fülébe sütötte el. A golyó 
egészen az agyig hatolt. Az eldördült lö
vésre cselédje az irodába rohant, hol őt 
a kereveteu feküdve s még életben találta. 
Még szólni akart, de már nem volt ereje. 
Csak néhányszor integetett az asztal felé, t 
melyen egy levelet hagyott hátra, aztán 
kilehelte életét. Schraub még kedden este a 
legvigabb kedélybaugulatban részt vett egy 
társaság mulatságában s csak késő éjjel tá
vozott haza a legjobb kedvvel. Másnap pe
dig, borzasztó elhatározásának legkisebbjeié 
nélkül végezte hivatalos teendőit s délu
tánra több végrehajtást is tűzött ki. Vég
zetes tette egy pillanat szüleménye lehe-



tett. A hátrahagyott n ‘hány soruyi levél 
beu kéri anyját, hogy neki e tettéért meg
bocsásson s hogy nejével együtt lakjék. 
Temetése csütörtökön délután nagyszáma 1 
résztvevők jelenlétében ment végbe. Le
gyen neki könnyű a föld, m -Íven az élet 
oly nehéz volt neki, s találjon irgalm it 
az életek ura s mindenható bírónál!

— S't/nos, de való, hogy ujdonsági 
rovatunk jó részét olyan dolgok és esemé
nyek feleuditése tölti meg, melyek vajmi 
szomorú és aggasztó színben tünteti tél j  
közbiztonsági és közerkölesi állapotainkat.
A nép a rohamosan terjedő elszegényedés ' 
közepette uemesak hogy a tulajdon sz "it- 
ségét, az enyém és tied fogalmát n n 
tartja tiszteletben, hanem a legundoritóbb 
brutalitásba sülyedve, olyan tettekre vete
medik, melyek egy vészteljes idő s a fék
telenség iszonyúan pusztító napjaira enged
nek következtetni, ha a kormány még 
idejekorán szigorú rendszabályokkal nem 
vet gátot e mindinkább dagadó vészes 
árnak. Bármely vidéki lapot vegyük ke
zünkbe, nem akadunk olyanra, mely gyil
kossági, rablási, lopási s több efféle eset
ről szóló híreket ne tartalmazna. Hová 
jutunk, ha az továbbra is igy tart ? — a 
mire pedig nagyon is van kilátás. Videant !
e msules.............. í* most, hogy némi alapot |
adjunk ez előbbi kifakadásuuknak ide ig- 
tatunk egy kis rendőri referádát a légii 
többi napokról. Sylvester éjjelén .még ed
dig ismeretlen" tettesek a temetőbe vetőd
tek s ott egynéhány díszesebb síron olyan 
pusztítást vittek véghez minőre csak a leg
vadabb vandalismus képes. A Seb-féle sír
boltról még a több mázsa súlyú sírkövet 
is elhengergettéb s a sirt teledobták kövek
kel és sirékitméuyekkel. Szerdán éjjel a 
pécsi hegyekben 6 présházat törtek tél. Az 
apróbb lopások pedig majdnem megszám- 
lálhatlanok. Már alig győzi rendőrségünk 
naplójá >a vezetni. Hová jutunk .-' . . . .

Figyelmeztetjük a közönséget arra, 
hogy a bírói árveréseknél a bíróság nem 
fogad el semmiféle bank vagy takarék- 
pénztári könyvecskéket bánompéiizül. A 
bánouipéuz készpénzben \agy államilag 
biztosított papírokban teendő le.

— Vcyre valahára Pécsnek is lesz tu
dományos becsű mouograpliiája. Városunk 
egy előkelő polgára, ki egy tekintélyes 
közhivatali állast is betölt már. mástél év 
óta gyűjti az erre vonatkozó adatokat s 
hihető, hogy műve nemsokára sajtó alá 
fog kerülni. Midőn ezt felemlítjük, egy
szersmind a szerző meghatalmazása foly
tán tisztelettel felkérjük mindazokat, kik 
városunk történelmére vonatkozó valamely 
adatnak, okmánynak birtokában vannak, 
vagy arról tudomásuk van, hogy erről 
szerkesztőségünk utján a szerző urat tudó- 
sittatni szives .elljenek.

— Molnár György hírneves tragikai 
színész tehát csakugyan lejő Pécsre ven
dégszerepelni. Csütörtökön lép fel először 
egyik legnagyobb szabású szerepében a 
r Lear k irály  ban. Ezenkívül adui fogja 
még .111. Richard” „Sullivan" „Misantrop" 
„Első István király* enuü remek alkotá 
sait. A kik tehát barátai a szó valódi 
értelmében vett színművészeinek azok el 
ne mulasszák honunk ezen elsőrangú mű
vészének játékát megnézni, annyival is 
inkább mert az igazgatónak csak nagy 
áldozatok árán sikerült Molnárt e né
hány vendégszereplére szerződtetni.

— Még csak ez hiányzott. Az uj év 
napját a legszemtelenebb zsarolásokra ki
használó szvihák sereghez legújabban csat
lakoztak a sírásók is, kedvesen emlékez
tetvén jó borravalóért mindjárt az év kez
detén az élet múlandóságára. — Minthogy 
a sírásók városi szegődüttek, a városi ren
dőrség a legrövidebb utón elcsapatás fe
nyegetésével véget vethetne c botránynak. 
Egyúttal figyelmeztetjük a rendőrséget, 
hogy nem ártana a Sylveszter éjjelén a 
temetőben történt garázdaságok érdemé
ben a vizsgálatot az irányban vezetni, 
váljon ezen garázdaságok az uj évi zsa
rolásokkal nincsenek-e okszerű összeköt
tetésben ?

— A pécsi dalárda altul rendezett 
valamennyi Sylvester estélynek a legutóbb 
tartott képezi koronáját. Valóban nem 
tudjuk hol kezdjük és hol végezzük ez 
estély leírását s kiket, miket emeljünk ki 
különösen, annyi anyagot nyújt nekünk a 
visszaemlékezés. De minthogy ez egyszer 
ismét nem engedi meg .lapunk sziik tere” 
a hosszas referádát: érje be derék dalár
dánk azzal is, ha azt mondjuk, hogy e 
kitűnő tapintattal jeles szakismerettel s 
ügyes dispositió mulattató leleményessé
geivel rendezett estélye által ismét bizony
ságát adá annak, hogy hazánknak első 
dalárdája, mely babérait méltán megér
demli. A nagyszámú jelenvoltak örömtel
jes megelégedéssel s egy kellemesen töl
tött est kedvderitő emlékével távoztak el, 
vagy is átmentek az újévbe.

— Schmidt Boldizsár irodalmi mű
ködéséről is előnyösen ismert va-as-bányai 
tanító lemondani szándékozik éveken át 
szép szakismerettel betöltött állásától, rni- 
utáu Berkesd, Pereked, Szilágy és Elleud 
községek lakói őt egyhangúlag jegyzőnek 
kívánják megválasztani. Midőn egyrészt 
sajnálatunkat fejezzük ki aziránt, hogy a 
megyei tanító kar egy derék tagot veszt 
el, Schmidt Boldizsárnak jegyzővé leendő 
megválasztásával, úgy másrészt gratulálunk 
az illető községeknek.

— Az egyéves önkenytesekre nézve a 
közös hadügyminisztérium újabban némi 
változtatásokat léptetett életbe. — A hiva
talos rendelet értelmében többeket tiszti 
minőségben he akar vonni a számviteli 
ágazatba; pályázatot hirdetett azon ön- 
kéuytesek számára, kik Pécsben a katonai 
számviteli tanf tlyamuál tartalékos számvivő 
hadnagyokká képeztetnének ki. — A ka

tonai tanodák tárgyában uj utasítást bocsá
tott ki, mely az egyéves önkéuytesek szá
mára nyitott tisztképző tanfolyamok tana
nyagát is módosítja.

— Halálozás. Kelemen József szeg- 
zárdi kir. törvényszéki biró, 1848/9-ki hon
véd főhadnagy m. e. december 31 -éu éle
tének 4‘3-ik boldog házasságának 22-ik 
évében hoszasb betegség után Szegzárdon j 
elhunyt. Siratják özvegye született Rááe 
Inocentia és gyermekei Kelemen Auróra, 
Ákos, Ilka és Imre, és megyénkben is általá
nos tiszteletben lévő rokonai, ezeken kívül 
számos barátai. A korán elhunyt megyénk ■ 
szülötte, szerető férj, gondos családatya, 
megbízható barát, igazságos és tevékeny 1 
biró volt. — Áldás és béke lengjenek po- 1 
rai felett!

— Rablások és tolvajságok által meg- \ 
renditett személy és vagyonbiztosság hely
reállítása céljából Somogymegye főispánja 
jan. 8-ra rendkívüli megyei közgyűlést hi
vott egybe. — Lovak, sertések és barom- 
tiak toivajlásának vége-hossza nincsen. —
Ez állapotok d.-szekcsői levelezőnk, és 
másunnan érkező tudósításaink szerint ná
lunk is megvannak. — A fusió áldásai 
az aunexiókb in mutatkoznak. Jellemző !

— Dunaszekcsőröl nem a legépülete- 
sebb dolgokról értesít minket lapunk egy ; 
barátja. Ugyanis alig van nap, melyen j 
valami betörés vagy tolvajlás nem törté
nik. Igv az üunepeket megelőzött napok
ban egy majorban nem kevesebb mint 10 | 
darab ludat és 45 darab tyúkot lopott j 
valaki -  valószínűleg, hogy karácsonyra
ő is pecsenyézhessen. Másnapon meg L. 
Gy. és K. Ignác pincéit törték fel s az 
előbbiéből 25 mérő búzát és 20 mérő ku
koricát, az utóbbiéból pedig 3o mérő ku
koricát és 50 ft. értékű ingóságot vittek el. 
Legutóbb pedig éjnek idején fegyveres 
rablók törtek egy földműves házába s a 
zajt ütött házi gazdára két lövést tettek: 
szerencsére egyik sem talált. Ilyeténkép
pen folynak sine tiue a dolgok Dnna- 
szekcsőu, anélkül, hogy az illető közbiz
tonsági közegek részéről a legkisebb meg
nyugtatást is nyújtó erély volna tapasz
talható.

— Mainyit levelezünkY 1875-ben egész 
Európán 2271*8 postahivatal volt és pedig; 
1522Ö Angolországban, 8245 Németország
ban, ti087 Ausztriában, 530!) Franciaor
szágban. Egy emberre esik tehát Nagy- 
Brittaniában 34 5, Svájcban 27-5, a német 
birodalomban 15-0, Németalfölden 14‘6, 
Belgiumban 15-2, Dániában 117, Bajoror- , 
szagban 115, Ausztriában 10 0, Francia- 
országban 10'2, Olaszországban 4 5, Ma- ; 
gyarországban 4-4, Romániában 0-5, Tö
rökországban 0 2.

—• Említettük volt. hogy egy rendőr
ség  biztosnak — .(arányinak— többrend
beli rendetlenkedése miatt a városházból 
kitették a szűrét. Most meg azt halljuk, 
hogy az exbiztost ismét visszahelyezni 
akarják előbbeui hivatalába. Ha e hir való 
akkor valóban nem tudjuk magunknak 
megmagyarázni városunk bölcs hatóságá
nak a reud és annak őreiről való fogal
mát. Biz az turcsa lehet. De az még fur
csább: alapos okok miatt valakit elcsapni, I 
aztán nagy kegyesen ismét visszafogadni. 
Járányi vagy adott okot elmozdítására, 
vagy nem; ha igen, akkor nincs helye a 
rendőrük közt, ha nem, akkor miért csap 
ták el? Különben nem akarjuk hinui, hogy i 
Járányit valami kényes kapocs fűzi reml- 
őrségttnkhez. Sapienti sat!

— Némethy József ügyvédjelölt a 
napokban a budapesti kir. ítélő tábla előtt

jeles sikkénél tette le az ügyvédi vizsgát, 
s most itt Pécsett nyitott irodát (megye 
utca 16. sz. a. Freyler-féle házban).

— Időjárásunk. Bár nem vagyunk 
újdonságok hiányában még is megemléke
zünk arról mert nagyon is rendkívüli. Ka
rácsony másodnapján, már azt hittük, hogy 
végre tehát mégis jogaiba lép a szigorú 
tél. Fagyasztó uralkodása azonban csak 
két napig tartott. Az idő meg.ut kienge- 
dett, s most ismét enyhe légmérsékletit, 
valóságos „bimbófakasztó” napokat élünk. 
Csak aztán májusban ne legyen „bimbó
fagyasztó” idő!

— Agyonütötték. Csütörtökön reggel 
a „Szent Jáuos-kut* mellett egy hegypász
tort találtak, kit azon éjjel ütöttek agyon.
A bullán mutatkozott sértések arra enged
nek következtetni, hogy a hegypásztort, 
ki éjjel tisztét teljesítve a szőllők közt járt 
— pince törésen kapott tolvajok ölhették 
meg hosszas tusakodás után. A gaz gyil
kosok nem elégedve meg a vérrel még 
csizmáitól is megfosztották a meggyilkol
tat. A hulla mellett egy a tettesek által 
ottfelejtett bányász lámpát találtak, mely 
aligha nem nyomra vezeti majd a rendőr
séget.

— Egy szó Baranyamegye bizottsá
gához. A pécs-moháesi vasútvonalon levő 
Triuitás községnél tudvalevőleg nem ren
des állomás, hanem csak úgynevezett „ál
lóhely” vau, az az a vonat csak a kisza
bott egy percre áll meg ott, noha az öt 
perc is kevés lenne, mert oly élénk s nagy 
ott a személy- és áruforgalom. S igy tör
ténik, hogy a ki az egy perc alatt fel 
nem szállhat, vagy a mely árut fel nem 
adhatják: azt ott hagyják a faképuél. A vas
úti igazgatóság a több oldalról emelt pana
szokra késznek nyilatkozott c calamitásnak 
egy rendes állomás-hely felállítása által vé- 
get^vetui, de csak azon feltétel mellett, ha a 
megye közönsége a trinitás siklósi utat 
kiépíti, hogy ezáltal a forgalom biztosít
tassák. Ezen ut kiépítésére a megye kö
zönsége — mint tudjuk — hajlandónak 
mutatkozik, csak úgy azonban, ha a va
súti igazgatóság a triuitási állóhelyet reu-

, des állomássá alakítja át. Ebben áll te
hát a huzakodás. Az igazgatóság nem bí
zik a megyében; a megye meg nem hisz

az igazgatóságnak. E csökönyös nyakas- 
ság már évek óta tart a két fél közt, noha 
már az ellen többször történt felszólalás 
az illető vidék forgalmának érdekében. 
Valóban ideje volna, ha a megye megra- I 
gadná a kezdeményezés munkáját, annyi- : 
val is inkább, mert a pécs-mohácsi vasúti 
társaság, mint a mely az államtól kamat- I 
biztosítékot kap, félig-meddig köteles a 
vidék forgalmi igényeit figyelembe venni.

— A  tulajdonjog kérdése a leveleket 
illetőleg. A lyoni polgári törvényszék egy i 
e tekintetben" hozott Ítélete szerint minden 
levél a feladó tulajdona, főleg oly eset
ben, midőn a levél a cimzetl kezeire bí
zott tulajdonnak tekintendő, mely a feladó 
beleegyezése nélkül nem hozható nyilvá
nosságra. A címzett tehát, ha a feladó be
leegyezése nélkül ily levelet nyilvánosságra 
hoz, a feladó magántulajdonjogát sérti és 
mint ilyen, köteles a feladó kárát, melyet 
ezáltal esetleg vallott, megtéríteni.

— Beküldetett. Válasz a vFünfkirhner 
Zeitung újdondászának. A „Dalmű vagy 
Talmi” újdonságra, melynek minden sorá
ból b o sszú  és i r ig y s é g  sugárzik, any- 
nyit tudomásul, hogy a dalműénekes címét, 
mert 20 év óta valóban az vagyok, noha 
szegény csipkedő darázsunknak oly nagy 
szálka szemében, minden viszonyok között, 
e szerény állás mellett is használandom, 
még ha végkép vissza is lépek egykor e 
pályáról. Egyéb hazugságai nem méltók 
a válaszra. Pécs Január 3-án 877. a „Dal- 
müéuekes.”

A budapesti egyetem jogi facultása 
átiratilag értesítette az ügyvédi kama
rákat, miszerint csak azon absolutorium 
és más ilynemű okmányokat ismerjék el 
érvényesekül és szabályszerűeknek, melyek 
latin nyelven vannak kiállítva és latin kör- 
iratu pecséttel láttatnak el. Nem tudjuk, 
hogy c szabályzat kibocsátásánál minő elvek 
vezérelték az illető urakat, hanem azt igenis 
tudjuk, hogy ez által nemzetiségünk és 
nyelvünk van megtámadva, és hogy ez 
vajmi silány valami a jogállapot rendezé
sére. Azért örömmel hallottuk egy két ügy
védi kamara határozatát, mely szerint nem
csak fájlalva veszi tudomásul a magas ukázt, 
hanem az ellen sérelmi feliratot szándé
kozik felterjeszteni, sőt megkeresi az ország 
többi kamaráit is, hogy a felirathoz pár
tolókig csatlakozzanak. Nincs kétségünk 
arra nézve, hogy a megkeresést siker kö- 
vetendi és hogy a felirat gondolkozóba 
ejtendi a nagyságos urakat, mielőtt a min
den esetre nem nagy horderejű, de minket 
mégis arcul verő szabályzatot véglegesen 
szentesítenék.

— Beküldctett: Miként szabadult meg 
szerencsésen egy városbiró a fenyitő eljá 
rás alóL Mohács város bírája sok sz -rd i
csébe n részesíti. M. hó 6 án a pécsi k. tör
vényszéknél a kir. ügyész vád alá helye
zett egy szegény özvegyet azért, mert ál
lítólag a mohácsi városbiró és két esktidtje 
által kiállított bizonyítvány szerint, a mo
hácsi járásbíróságnál hamisan esküdött. 
A tárgyalás alkalmával azonban kiderült, 
hogy ueui a vádolt özvegy esküdött meg 
hamisan, hanem az elöljáróságnak ellenue 
kibocsájtott bizonyítványa volt hamis : i ta 
Ián tévest, mely körülmény folytán a meg 
keserített özvegy a törvényszék által a 
vád alól fölmentetett, kir. ügyész ur nem 
késett az igazság büntető karját azonnal 
a vétkesen könnyelmű elöljárók ellen for
dítani, de közbejött ama nem várt körül
mény, hogy a vádolt nő ügyvéde meg
győzte k. ügyész urat arról, hogy az elöl
járók bizonyítványa sem hamis. Azonban 
a jövő meg fogja mutatni, váljon a mo
hácsi közönség is oly könnyen fog-c meg
nyugodni elöljáróinak ily vétkes eljárásán, 
mint a kir. ügyész u r ; mert ha a ható
sági bizonylatok is ily selejtesek, akkor 
megszűnik iránta a bizalom s a lakosság 
személy és vagyonbiztossága is veszélyez
tetve van.

— A magyar kisipar hanyatlásának 
okairól egy emlékiratot intézett a kassai 
ipar- és kereskedelmi kamara a földmive- 
lés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium
hoz. Az emlékirat kiemeli azt, hogy áta- 
láuosságbau véve alig létezik működési 
tér, melyben az utolsó 30 év alatt oly rop
pant haladás történt volna az egész vilá
gon, mint az ipar terén. De a nagyipar 
nagyobb mérvű haladást tüntetett föl, át
csap minden térre és elfoglalja ezeket, mig 
a kis ipar hanyatlik, teng és sok ágban 
tökéletesen bomlásnak indul. Nálunk a kis
ipar hanyatlásának főbb okai: 1. A tőke
szerzés nehézsége; 2. a mostani vámpoli
tika, mely szerint a m. piac védtelen át 
vau adva az erős védvámok által idegen 
versenytől megóvott és igy megerősödött 
osztrák iparnak, minek folytán 3. a ma
gyar iparosok országszerte elveszték ke
nyérkeresetüket ; 4. a mostani adótörvény- 
hozás, melynek alapja és mértéke sem he
lyes, sem igazságos; különösen károsan 
hatnak az iparra 5. a luxusadók, melyek 
által a kovácsok, bognárok, nyergesek, 
szíjgyártók, puskamüvesek, tekeasztalké- 
szitők és kávésok sujtatuak. A hanyatlás 
egy további oka 0. a népiskola által nyúj
tott átalános ismeretek és speciális szak- 
képzettség hiánya; 7. a társulási szellem 
hiánya a kisiparosoknál; 8. az, hogy az 
ipar érdekei sem a törvényhozói testben, 
sem más mérvadó testületben nincs kellő
leg képviselve; s végül a lassú és drága 
igazságszolgáltatás.

— Asszony ügyvédek. A londoni Uni- 
versity College tanácsa a Hume Józsefről 
nevezett jogtudományi alapítványt egy 
hölgynek ítélte oda, ki mint első eminens 
már elvégezte ezen intézet mindazon osz
tályait, melyeket nők látogathatnak, és 
ki most törvénykezési gyakorlaton van 
oly módon, a mint az a „Bar”-hoz nem 
tartozó egyéneknek lehetséges. Soká tart-
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hat ugyan, mig a jogászezéhek sjiiiorai 
egy nőnek kiadják a „meghivás“-t; de ha 
érdemesebnek mutatkozik reá, ez csak 
idő kérdése lehet. „Athenaeum.”

— Melyik nemzetnek van leghigabl 
agyvelcje: Hnntaivy Fáinak közelebb meg
jelent sok tekintetben igen érdekes és ta
nulságos munkájában („Magyarország eth- 
nographiája”) elő van sorolva többi közt 
az is, hogy tudósok (kiknek valószínűleg 
nem volt egyéb dolguk) megmértek ger
mán, román, szláv és magyar agyvelőket.—
A mérések átlagos eredménye az volt, hogy 
legkönnyebb, tehát leghigabl) agyvelővel 
(1301 gr.) az olasz, legnehezebbel (1326 gr.) 
az oláh dicsekedhetik. A többi nemzetiség
nél következő arányt ta! iltak: a tótnál 
1310 gr., a németnél 1314 gr. a lengyel
nél 1320 gr., a magyarnál 1322 gr. Mind
ebből pedig az következik, hogy több eszünk 
lehetne, mint a németnek.

— Disznóhalál. Nem adhatunk más 
címet azon esetnek, arai legközelebb váro
sunkban történt. Egy izraelita polgártár
sunknak tegnap előtt 17 db. disznója dög
lött el tüdőlobban. Bizonyosan meghütöt- 
ték magukat.

— Az elvesztett egyensúly. — No ked
ves barátom, te ugyan jól felhajtottál va
lahol. — Már mi-mi-miből küvetkezte-te- 
tette-ted azt? — Hát hisz csak úgy dö- 
löngsz. — Az csak attól vau, hogy-hogy 
a felső kabá-to-tom jobb oldalzsebében van 
a ka ka-kapu-kulcs, a bal zsebemből pe
dig ki-ki-vettem minden pénzt a korcsraá- 
má-bau, azért most az egyensúlyt kissé 
elveszte-tettem.

— Egy londoni orvos egy tőle távol 
Chelsea-ban lakó nőt látogatott rendesen. 
Miután jó darabig folyt a látogatás, a nő 
aggodalmát fejezte ki azon, hogy talán 
alkalmatlan is az orvosnak az ő kedvéért 
annyira jönni. „Oh, épen nem” felelt az 
orvos „egy másik betegem is van itt a 
szomszédságban, és igy egy kővel két in i 
darat üthetek agyon.”

SS Ó im é v a l .  A pécsi jótékony nő- 
egvlet jövő hó 20-án egy olyan álarcos 
hált szándékozik tartani, melyen a meny
nyire lehet (!?) Magyarország különböző 
vidékeinek népviseletét képviseljék az ál
arcosok. Eddig a hir, melyhez bátrak va
gyunk következő szerény megjegyzésünket 
tenni: Hogy a pécsi jótékony nőegylet 
„jótékonvkodhatás” céljából bált rendez, 
ezt csak dicsérni lehet, ha t. i. a nemes 
szándék a gyöngéd női szivek valódi fe
lebaráti szeretőiéből s nem kicsinyes hiú
ság és szereplési s töltiinési viszketegből 
támad. Nem helyeselhetjük azonban- külö
nösen a mai időkben — az általunk kii 
lönben nagyrabeesült nőegyletnek a fent 
említett bálra vonatkozó azon intentióját, 
melynek célja százakat költeni és költetni. 
hogy a szUkölködők javára egy pár ga
ras befolyjék. 11a jól tudjuk a pécsi nő 
egylet is csatlakozott a budapesti liason- 
l'ajtáju egyletek egyike által megindított 
iparpártolási mozgalmakhoz s ime most 
rendez egy hált, mely csábitó alkalmat 
adatul a küllőidről behozott olyan szöve
tek vételére, melyek különben nagyon is i 
nélkülözhetők. Igaz a jelmezben való meg
jelenés a mondott bálban nem kötelező s 
csak a lehetőséghez van kötve, de kérd
jük 100 nő közül hány akad, a ki ellent 
állni tudna e kísértésnek. A houtou-hoz 
kötött távfogalmakat, álbüszkeséget, fel
tűnési vágyat és hiúságot kevés nő győzi 
le az akaraterő fegyverével. Hiszen a női 
szív oly gyengéd! De mint Éva példája 
mutatta gyönge is. Azért tehát nem áll
hatjuk meg (lám még bennünk is vau el- 
lenállhatlanság), hogy bájos és kegyes 
nagysáméiukat meg ne kérjük, miszerint, 
tekintettel a papáknak vajmi sokoldalról 
igénybe vett tárcájára — a rendezendő 
álarcos bál programújából a költséges 
„népviseleteket” kihagyni kegyeskedjenek, 
és hogy mindezekért ránk meg ne hara
gudjanak, mert a harag uiiut Csokonai 
mondja: „Feldúlja az sziveknek nyugo
dalmát és rut barázdákat szánt az elbá
joló arcokon is “

Rövid hírek.
— A perzsa sah ismét európai útra 

készül, több főrangú perzsa nemes liait 
hozza magával, kiket itt szándékozik ne
veltetni.

— Muukakiállitás. A „Veszprém.”-ben 
olvassuk, hogy a jövő év elején Vesz 
prémben vándorgyűléssel egybekötött mim 
kakiállitás fog rendeztetni, melyben Vesz
prém s vidékén kivtil az egész ország 
részt fog venni.

— A vadászati adó kellő ellenőrzé
sére minden évben más szinü vadászati 
jegyek fognak kiadatni.

— Csodaszülött. Z. asszony Budapes
ten legközelebb holt gyermeket szült, 
kinek 4 lába, 2 keze és kutyához hasonló 
feje volt.

— A dohánytermelőknek figyelmükbe 
ajánljuk, hogy január közepéig lehet a 
saját hazuálatra termelőknek megszerezni 
az engedélyt; mig a kereskedés részére 
termelők január végéig szerezhetik meg.

— Siraor János kerczegprimás ismét 
; nagyszerű adakozásokat tett, s csak rövid

idő alatt nem kevesebbet, mint 30,000 fo
rintot osztott szót.

— Egyptom alkirálya kinyilatkoztatta 
' hogy azon esetben, — ha Oroszországgal

háború lesz, újból 6000 embert fog Kon
stantinápolyim küldeni.

A kis lutri eltörlésének Ugye a bécsi 
birodalmi-tanácsban letárgyaltatok és már 
csak idő kérdése, hogy mikor, de hogy el
töröltetik az bizonyos! Egy módja lesz ez 
által megszüntetve a proletárizmns dédel- 
íretéséuek!

— A „Maros és Lijtha” Szilvester 
napján délután szégyenkezve vonultak el 
a budapesti partokat ellepő kiváncsi tö
meg sorai között és az újpesti kikötőbe 
siettek, hogy kinyugodjanak habáraikon.

— A zemplénm jgyei gazdasági egye
sület 1877. évi april havábán S.-A.-l j- 
helyben állatkiállitást rendez ; az állatki- 
állitás keretébe a baromfiak is be vau
nak véve.

— Nagyhaladás. Páris költségvetés * 
nyolezvan év alak 503,0)0 frankról 226 
millió 650 ezer frankra eiu dkedett, tehát 
épen ötször százszorozódott.

— A nemrég alakult Petőfi társas g 
uj év napján tartotta m :guyitási ünnepé
lyét az akadémia nagy termében. Ezen 
irodalmi társaság egy szépiro lalm’ lapot 
is ad ki, a „Petőd társaság lapja” cím ujI.

— Bartolini olasz képviselő a kamar i 
egyik ülésében azon indítványt tette, hogy 
a temetőkből mind ki kell ásni a csonto
kat és szántóföldek trágyázására fordítani.
A javaslatot mig csak vissza sem utasí
tottak, liánéin véleményadás végett egy 
bizottságnak adták ki.

— Budapesti ifjúság 6 )-as bizottsága 
által Abdul K ér nmek vett diszkarddal e 
hó 4 én iudult el Budapestről Konstanti
nápolyira egy 14 tagbői álló bizottság- 
Vezérők Lukács Gyula egyetemi halig it >

S Z Í N É S Z E T .
—i. V .úradi A n ta l „I sca r i o t h“-ja 

múlt szombaton csakugyan sziurekerült. 
és pedig Lovászy jutalmára. A tragédia 
dicséretére elég legyen annyi, hogy az a 
nemzeti színházban és a vidéken minden
felé többször előad itott s igy n -in is szo
rult azon ízetlen és éuulygŐs dicséretekre, 
nulylyckel azt a sziniapok s egyéb recla- 
inok ajánlották. így töabi köz' migán a 
szinlapon; „erkölcsös irányú, mgyiiirü 
tragoedia a zsidó ókorból stb. ” Ezért a 
joizlés nevében szigorúm iiiigrovásuukat 
kell kijelentenünk. A szerző kiránsem kö- 
szőni meg az ily szívességit. — A néző
téren szép közönség jelent m :g s nagy 
figyelemmjI kísérte az elől Fist. — A 
tragédia fény és árnyoldalli már érdem
legesen ki lőnek tüntetve, amit mi jegyez
hetnénk hozzá, az csak az, hogy a sok 
monolog kellemetlenül hat: d* az emelke
dett nyelvezett sokoldalúsága e hibát nagy
részt helyrehozza. Az események kevés 
volta különben minden fiatal irj sziuin'i- 
vehen m ‘g vau, (kivéve természetesen 
Amtmauu K ároly ur rém km iveit.) — Az 
előadásról nem sok jót mondhatunk. A 
közönség szokatlan figyelni iből folyik az 
is, hogy Lovászy felületes játékát minden
felé korholták. Legnagyobb hibája volt 
játékának az, hogy a szép m alakított 
tragikai jellemet (Judás) épenséggel nem 
értette meg s játéka nem emelkedett a 
szenvedéllyel, hanem folytonosan bukott, 
úgy hogy a végső felvonás gyönyörű mo
nológjában teljesen élvczbetlen volt. A sze- 
repaemtudás nála inár második természet. 
C s ig a h á z y  k. a. gyönyörű Magdolna 
volt s alig láttuk valaha ily drámai erő
vel játszani. I gy látszik, hogy szerepét 
előszeretettel tanulmányozó s méltán meg
érdemelte, hogy melegen foga lták. — A 
többiről alig lehet szó. A kiállítás nagyon 
hiányos volt s főleg az apostolok eostu- 
meje rontott le minden illúziót. A díszletek 
és csoportosulások minden megjegyzésen 
alul esnek. Jó volna azonban a tragédiát 
mihamar goudosabb betanulás és ponto
sabb játékkal szinrehozui, vagyis más szó
val e színmüvet, hozzá méltó alakban be- 
mutatui.

Hétfőn: „l'tazás a szerb-török csata
térre* unalmas sületlenség.

—y. Szerdán: Folliuus 11 :rmm k. a juta
lomjátékául „A loowodi árva.” Diámi 5 
felv. Birckpfeifer Saroltától. Eyre Jaue-t 
Folliuus k. a. személyesítette, még pedig 
oly sikerrel, hogy dicséretünkkel ucm tú
lozunk, ha azt mondjuk, hogy jelenleg alig 
van művésznőnk, ki ezen nagy routine-t 
és lélektani tájékozottságot igénylő szere
pet jobban játszaná el mint ö. A közönség 
többször nyílt jelenetekben s minden fel
vonás végén zajos tapsokkal adott tetszé
sének kifejezési. A telt házon kívül egy 
értékes ajándéktárgyat rejtett díszes ko
szom volt a kisasszony jutalma. A többi 
szereplőről kevés iu nidaui valónk van. 
Lord líochcstert Faludi A. Helyett Lovászy 
adta. Mimi játéka, mind külső megjele
nése kitogás nélkül volt líeed asszony 

' szerepe Palotayné kezében volt; úgy vau 
j csak kezében volt, mert mig gestiktulatiója 
| ügyes s tölti) helyütt művészi volt, addig 
: szavalatában ismét nagyon is észrevehe- 
I tőén hiányzott az életteljes, érthető hang, 

mely nélkül a benyomás és hatás helyett 
I idegességet előidéző uualm.it kelt játéká- 
í  val. Ha l’alotayué nem takarékoskodnék 
: annyira hangjával: gyakran aratna tap

sokat.
—y. Csütörtök: Sevillai borbély vig opera 
3 felv. Zeuéjót szerzé, R issiui. A közönség 
e kedvenc operája elég szép számú közön
séget gyűjtött össze, melynek a sikerült 
előadás sok élvezetet szerzett. Mind az öt 
szereplő teljes dicséretre érdemesítette ma- 
magát, kik között azonban, hogy mégis 
Bettclheim k. a. és Kunsági tüutek ki, 
szükségtelen moudauuuk. A küzbeszött ma
gyar népdalokat üettelheim k. a. sok 

i érzéssel is gyönyörűen énekelte. Meg is 
tapsolták. Ma szombaton Folliuus Aurél 
kedvelt színészünknek egy uj szerzeménye, a 
„kutyás ember” eimü népszínműve kerül 
előadásra. Kik ismerik jónak mondják 
Yedjremo!



KÖZGAZDASÁG.

A • b ács i á l ta lá n o s  t a k a r é k 
ot! ziár mérleg- számlája 1876. december
■ m én. 1 a g y o n :  Készpénz ti. 4482.50,— 
Yá'tók és kötvények fi. 141189.—.Jelzálo
gok ti. 11141-,— Zálogok ft. 8866.—, Bú
torok és nyomtatványok ti. 1300.—, Előleg 
ft. 240.—, Más intézetnél tt. 8000.—, ösz- 
szt'son ti. 175218.50.— T eh er : Részvény- 
töke .'•.")(Kki.— Tartaléktőke ft 3094.—, 
Betétek a tőkésített kamatokkal együtt ft. 
0 '4442.93— Bélyeg tt. 80.35,— Biztosi- 
tás tt. 11.79,— ctt. kamatok ti. 1041.64,— 
nyeremény ti. 11517.79,— összesen ft.
17521 >.5( t — Veszteség- és nyereség- számla 
V eszt: I zletkőltségek ti 3312.98,— Be
téti k után tizetett kamatok ti. 1241.54,— 
Betétkamatok után tizetett bélyegadó ft. 
159.78 - .  Leírások; butorszámláról frt. 
100—, nyomtatványról ft. 203.60,— Adó 
ft. 2319.25,— Atv. kamatok ft. 1041.64,— 
Nyeremény ft. 11517.7!*, összes tiv 19896.58. 
N y e r : Kamatok — a tőkésített kamatok 
'• vonása u'án — ft. 16646.94— ktllünf. 
illetékek ft. 3249.64,—összesen ft. 19896.68.

A p etró leu m  á r e m e lk e d é se .

('/.) A háztartást vivőknek nem kis 
aggodalm at okozott a petróleum árának 
: /  utóbbi időben hétről hétre való emel- 
kedés . S valóban az aggodalom igazolva 
van. ha meggondoljak, hogy e világítási 
anyagnak  a ra  rövid három hó alatt ÍOO 

kai emelkedett, mely körülmény kiilö-
nősen a k<izép cs alsó osztálv háztartási
kiadásait i!•rezhetően növelte.

A neIrolcmn ára jelenleg nemcsak
hazánkban. hanoin az. etfesz európai szá-
razfiildöli sz.ökött fel még eddig soha el
nem cirt III:•gasságra.

A kén Irsre, lioffy mi okozta ezen ár-
lél- zökk nt■sí'/ soktéle a felelet.

Núrie!(vek az. ujalih idő óta roppant
mérvet öli.»i t fogyás :táslt s az ebből eredt
nagy 1Lcres'etet hozzák fel okul. Ezt esak-
úgy .in s iniüöeuck élőit ellogadható ok
mik 1.ell itekintenünk, mert tény, hogy
cgy két év óta a kézuiUiparosok száma 
europaszerte nagyon szaporodott. A kéz- 
miiiparosok pedig képezik tudvalevőleg a 
\ ilágitó anyagot fogyasztéiknak legnagyobb 
eontingensét. A fogyasztásra annyi más ok 
mellett még az időjárás is befolyással 
van. 1 éldaul havas télben s derült időben

kevesebb világító anyagot fogyasztunk, 
mint hó nélkül való télben s borús, esős 
napokban, lm a jelenlegi telünk meny
nyire emeli a fogyasztást. Ha mindent hó 
boiitana naponként legalább is egy fél 
órával későb kellene világot gyújtanunk.

A drágulásnak továbbá egy másik 
oka a sok amerikai (pensylvaniaij petro- 
leumforrás tulajdonsainak szövetkezése. 
Azelőtt ugyanis, midőn a kereslet megle
hetős lanyha volt s uj meg uj forrásokat 
fedeztek fel, a legelkeseredeitebben verse
nyeztek egymással a nagyszámú gyárosok 
árúiknak potom árért való eladásában, 
így történt, hogy az Amerikából ideszál- 
litott legjobb minőségit kőolajat sokkal 

, olcsóbban vehettük, mint a hozzánk sok
kal közelebb levő s csekélyebb minőségű 
galieai vagy az oláhország-gynrgyevóit. 
A merész versenyt aztán a legtöbb ame
rikai gyáros nem győzvén sokáig, belebu
kott. Ekkor rohamosan kezdett emelkedni 
a kereslet. A még fenálld cégek szövet
keztek s egy egységes árt állapítottak 
meg, melyet egy év óta közegyetértéssel 
mindig emelnek, inig ismét versenyzőkre 
nem találuak.

A mondott áremelkedés felsorolt okain 
kívül még egy, csak kevesek által ismert 
körülményt kell felemlítenünk ; és pedig :
A kereskedők a petróleumot kiló szerint 
veszik és liter szerint adják el, mely ke
zelés az en dctail-ban vevőre nézve annyi
val nagyobb kárral jár, a mennyivel a 
különböző, s többé vagy kevésbé finomí
tott (raft'mirt) petróleumnak különböző 
fajsulya van. E körülmény nagyon nelie- 
zeti az ellenőrzést az átszámítás is ármeg
határozásnál.

Végül az amerikai petroleumgyárosok | 
a maguk részéről csekély készletet, ma
gas valu'át és magas behozatali vámot 
hoznak fél okul. A petróleum ára jelenleg í 
45—47 kr. kilagramonként. (Egy évvel
ezelőtt 1 klg.ára24 kr. volt) Kereskedői 
körökben beszélik, hogy a p t oleumnál 
e hó végén áresökenés várható. Félünk 
azonban, hogy e vigasztalnan hangzó j 
jóslat ellenében pessimistikus, tapasztalás- j 
hói eredeti nézet fog majd támadni, mert 
napról napra látjuk, mint drágulnak lég- I 
szükségesebb élelmiszereink melyek közül j 
egynél sem vesszük észre a legkisebb 
árcsökkenést is. Mind az élelmi szerek 
ára, mind az adók tekintetében nálunk 
ugylátszik csak felmenő scála van.

IRODALOM.
=  É r t e - i t é s .  „Tekintettel arra, hogy a 

„J o g is  z na p t i  r“ reményemet mesze túlhaladó 
pártolásban részesült, és ennek következtében an
nak h a rm ad ik  k ia d á s t  is közre kellett bocsáj- 
tanom : elhatároztam, hogy ezen harmadik kiadás
hoz egy külön toldalékot készítek, mely az 1877. 
évi február végéig, vagy is fél év alatt történő 
változásokat magában foglalván, az első és má
sodik kiadásnak is szükséges függelékét, fogja 
képezni. — Ezen „toldalék,® mely a változásokat 
betűrendben és lapszám szerint foglalandja ma
gába, a jövö március hó elején fog megjelenni és 
a „Jogasz naptár® igen tisztelt vevőinek az ország 
minden, e naptárom darusításával foglalkozó 
kereskedői, vagy Tettey Nándor budapesti bizo
mányosom áltál ingyen fog kiszolgáltatni, — A 
mi a jövendőt illeti, elhatároztam magara, hogy 
a „Jogász naptár“-t, az eddigi ar mellett habár 
több kötséggel is sokkal, tartalmasabban fogom 
összeállítani, hogy igy mindenféle igénynek tel
jesen megfelelhessek és minden kő»eg megtalál
hassa benne az ót érdeklő hiteles adatokat, részint 
az eddigi fáradságos és nagy gonddal összeállított 
jegyzékek mintájára, részint pedig egészen uj eddig 
még nem alkalmazott czélszerübb beosztás szerint.
— Remélve, hogy a t. ez. közönség ezen, a m ár
létező „jó“-nal „jobb** iránt méltányló figyelemmel 
leend, fentjelzett vállalatomat elölegesen is szi
ves pártfogasába ajánlva marad tini Budapesten, 
187tí. évi December hó 29 -én. Szántó József.

=  Megjelent a baranya megyei gaz. egyesii- 
let hív. közlönye a „ G a z d a s á g i  N é p l a p -  
következő érdekes tartalmimat: Barat-e vagy el
lenség, gazdasági iránycikk. — A lucernásokról.
— Jószágaink etetéséről. — A szecskaetetés. — 
Hogyan jövedelmez a konyhakert legtöbb ;t ? — 
A szőllötrágyazás. — A méhek természetrajza. S 
több más hasznos tudnivaló és érdekes apróság. 
E jelesen szerkesztett lapot ismételtei melegen 
ajánljuk a gazdaközönség figyelmébe. Előfizethetni 
ra Pécsett Taizs Mihály nyomdájában ( dajlath-tér 
22. szám). Egy évre csak 1 frt. az előfizetési ár. 
Tehat olyan összeg, melyet még legszegényebb 
gazda is áldozhat a szakmájában való elméleti 
kiképzésére.

=  A „ V a s á r n a p i  ú js á g -d e c .3 0 -k i  
száma kővetkező tartalommal jelent meg: Dona- 
dio Bianka [arczképpel] — ’Archimedes pontja 
[vége] — Az európai diplomaták Konstantinápoly
ban (kilencz arczképpel] — II. Mohamed szultán 
bevonulása Konstantinápolyba [képpel] — „Stro- 
goff Mihály utazasa [képpel] — Egyveleg. — Mel
léklet: Csalások az amerikai elnökválasztásnál 
(képpel] — A karthausiak nagy zárdája Franczia- 
országban — Kis és nagy dolgok — Irodalom és

művészet — Közintézetek. egyletek Mi újság ? 
— Halált zások — Szerkesztői mondanivaló — 
Heti-naptár.

=  A „ P o z s o n y v i d é k i  l a p o k "
mely a jelen évben mint napi lap folytatja pályá
ját, beküldé a mutatványszámot szerkesztőségünk
höz. A lap élén egy felügyelő bizottság áll, mely
nek elnöke Prileszky Tádé, országgyűlési képviselő, 
lapvezérként dr. Pistóry Mór szerepel, a felelős 
szerkesztő pedig Hegyi Pál. Őrvendünk — hogy 
az ország oly kitűnő pontján, amilyen Pozsony és 
vidéke, sikerült a magyar államiság eszméjének, a 
magyar társadalomnak egy napi közeget teremteni 
s az ottani német hírlapirodalmat mindenesetre 
ellensúlyozni. ígéri ezt az ügyesen és tartalmasán 
összeállított mutatványszámon kívül, mind a vál
lalat élén álló bizottság, mind a lapvezérséggel 
és felelős szerkesztőséggel megbízottak egyénisége, 
kik a liirlapirodalom terén már gyakorlott erők.

M e g je len t u j la p o k :
„Viszhangf* a szépirodalom, társasélet és di

vat kóréból, megjelenik minden vasárnap két ivén 
borítékkal, színezett divatképekkel, kézi munka — 
minták és szabásokkal. Felelős szerkésztöje a 
szépirodalom terén előnyösen ismert Fribeisz Fe
renc. Előfizetési ara egy évre 12 frt. Kiadó hiva
tala, Budapest VIII. kér. vasutca 17. sz. — A 
szerkesztő és kitűnő munkatársainak nevei kezes
ség a lap tartalmára nézve, és ez meg is felel a 
legvérmesebb várakozásnak, minél fogva bátrai 
ajánlhatjuk.

„Közigizgutási lapok." Héti szaklap sza
bályrendeletek gyűjteményeivel megjelenik minden 
szerdán. Felelős szerkesztője Dr. Dárday Sándor. 
Kiadó hivatal a: Franki in-Társulat, Előfizetési 
ára egy évre 10 frt. — Közigazgatási, árvaszéki 
tisztviselők, és ügyvédeknek igen hasznos utbaigaz- 
gat 'ja Ígér lenni parlagon beverő közigazgitá- 
sunk terén. ~

I T s r i l t  t é r . * )
V’ all szerencsém t. ügyfeleimet értesíteni 
mikép újévtől kezdve

Ü G Y V É D I  IRODÁMAT
lakásomra — barátok-uteza 11-ik sz. alatt
helyeztem át.

Kelt Pécsett, 1876. évi december hó 28. * 
__________ K<?rc*e t i  á lm án , ügyvéd.

P
k
éi
1
j»
t<
V

8433
876. Árverési hirdetmény.

A sásdi kir. jhiróság részéröl közhírré 
tétetik, miként a pécsi kir. tszék mint

tjkben 115 sz. a. felvéve levő malom mint 
felüiépitvény, 1525, 603, 1346 hsz. fekvő-

GABONA ARAK

ségekkel 2,500 ft. kikiálitási ár melletti el- 
árvereztetése elrendeltetvén, határnapul 
1877. évi február h«, l-ő 11-od határ,iapa| 
1877. évi mártius hó 5. napjának d. e. Ifi 
órája tűzetett ki a helyszínére.

A malom Mágocs és Moesolád közti \ 
ut mellett, a vasúti indóháztól */* órányin 
fekszik, — két kerékkel bir: az épület 4 I 
tágas szobából, 4 kamrából, 2 konyhából, í 
tágas gabnaraktárból, padlózott padlásból | 
áll, — tágas udvarral, istáló és pincével. R 
Hozzátartozik 16 hold kert, szántó és rétföU- § 

Bánatpénz 250 ft. első '/, rész vételár 1 
1 hó alatt fizetendő.

Sásdou a kir. jbiróságnál 1876. de- í 
cember 29-én

R ih n ie r  Elek
kir. jbiró.

♦jEzen rovat alatt megjelentekért nem valbi
felelőséget _____  a szerk.

1. oszt. 11. oszt.
Búza 10J klg. ft. 12.— ft. 11.59
Kétszeres „ „ „ 9.20 „ 9.—
Rozs V V t> 9 - - „ 8.80
Árpa r rt .  6.20 „ 6.—
Zab v w h 7.40 » 7.20
Kukoricza (uj) „ 5.50 h 5.30

Hajdina 100 klg. ft. 6.—
Széna Ti V 9 4 —
Szalma tí n „ 1.60

S z e r k e sz tő i ü zen ete':.
S. ti. Köszönet a szives megemlékezéséi jó t 

vénátokért. A küldemény ezúttal csak ki von átlát 
jelenhetett meg. RT aniigyi rovatunkban legközelebb 
hozzuk. A. S. Az nem rajtunk múlik. Ha lehetsé
ges mindig örö nest h idolunk a közügy öazszerü 
érdekeinek. — ti. S. Ilaranyavárott. Elkésve ér
kezett közleménye e lapból kiszorult. —Sórbogirá 
Örvendünk a találkozásnak. Üdvözlet! — B. K 
Bpest. Az „elfoglalás" ügyében majd levelet * II

NAGYFERENCZ
laptulajdonos.

II A K S C n EMIL KIS J « Z S E ?
felelős szí rkesztö. szerkesztő társ.
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Kőszén eladás.
Pécsett: P K IC 'K  V. által bérlett P é c s - b á n y a te le p e n  f e k v ő  v a s g y á r  

m e z ő i kőszénbányából általánosan mint legjobbnak elismert kőszenet, következő árak 
mellett a jánljuk :

A te le p  h e ly é n  (.lanka-akna) 70 kr.

P é c s e t t  h á z h o z  á l l í t v a :
. . 45 kr.
. . 35 .

vagy Itán y a -v a& fiti á llo m á so n :
darabszén . . . 33 kr. darabszén
vegyesszén . . . 23 „ vegyesszéu
lütőszén . . . 20 „ fűtőszén .
kovácsszén . . .  24 „ kovácsszén

Qfe, 51 kilogrammá tégy v. m'izsa) számítva 
Megrendeléseket elfogad az. a lu l ír o t t  ig a z g a tá sá g  és a 

k ü szé iic la r iá -i fő iig ' ilöU aég :

HERMANN -  PIERNIKARSKI
uraknál Pécsett Barátok utcza 4. sz

32
36

Olcsó éa tartó**!
Tem esvári Manó

czipőgyára,
Ihidapest, király-uteza 1. szám ajánlja 

N ő k n e k :
Fűzős topánok Brünellböl fénymazos begy

gyei, szép tű z é s se l............................. 2 ft.
Fűzős topánok erős bőrből fénymázos begy

gyei, szegezve és csavarral ellátva, kettős 
talppal gyakori használatra és esős időre .'1 ft. — kr.

Topánok inézga betéttel Brünnelból fény
mázos begygyei, magas szabással, finom 
k iá llí ta s sá l........................ . . . 3 ft. 50 kr.

Topánok mézga betéttel erős cliagraiu vagy 
borjubörből, szegezve és csavarral ellátott 
kettős talppal, igen tartós és meleg . 3 ft. 50 kr

Fűzős topánok erős bőrből fénymázos orral

Biztos nyereményii részlet-jegyeket
az 1839-ki csjkir. állami Rothschild-sorsjegyeknek

húzására
milliót, köztük 315,000 és 2SO,(X)0 frtnyi fő- és számos

két legutolsó
mely sorsjáték nyereményei meghaladják a 1 
jelentékeny melléknyereményekkd, eladunk:

Egy fel 1830-ki ötöd sorsjegyet 80 írttá’
* negyed „ „ V 4o „
„ tized „ „ Ti 18 „
„ huszad „ Ti 10 .

Egy félötöd a legkisebb nyeremény iléikül 40 fttil
„ l egyed „ .. „
„ ti/.ed .. .. .. 10 ..
„ huszad , „ .♦ ő ..

gy az 1877. évi junius 1-én sorszámára)Mindenki 30 írtnak azonnali beküldésével biztosíthat m igáink
kisorsolt 1839. évi

mely már a legközelebbi nyerem íny sorsolásul mindenesetre nyerem ínyei sorsoltatik ki. miutín lekó-
egész ötöd sorsjegyet

:•.> 'O

I r a k n a k
Topánok finom cliagrin kettősbörböl . 3 ft GO k 
Topánok fénymázos vagy bagariabörb'd sze

gezett és csavarral ellátott kettős talppal
igen e r ő s ........................................... 4 ft. — kr. 2

PRIC'K V. gép gy ár-, vasöntöde és köszénliáiiya I’opanok finom bőrből diszes fénymázos hegy-
a.

jtelezzük magunkat, hogy azt Iá) frtnyi p>ttut*s mellett 1877. jun. •*». a sorszun kihúz isa útra szillitjuk.
Az 1839-iki állami Rothsc'ii ló-sorsjegyek két legutolsó húzása,

melyeken minden még kinem sorsolt ebbeli jegyek okvetlen kisorol tatnak 1877. évi junius 1-én és 187S. 
szegei'és csavarral ellátott kettős talppal 3 ft. 20 kr. évi december 1-én történik meg és mindenkinek, ki ezen ritka és kedvező nyeremény alkalmat inszmlni

kívánjak, — ajánljuk ezen sorsjegyeknek gyors megvételét, minthogy mar most is nehezen kaphatók és 
később csak tetemesebb miga-abb áron. vagy in tekint.-tb: vesszük ezen sorsjegyeknek aittlinos meg- 
kedveltetesét, tálán éppen nem lesznek eladok.

N y l t r a i  é s  tá r n a  B éc« I .  Karnthnirstrasse 16., 18. (Eisernes Huh)
Távirati cim: NYITRAI WIEN.

igazgatósaira. gyei, termek és b a lo k r a ................... 4 ft. 50 kr
topánok orosz fénymazos bőrből, szegezett 

kettős talppal, csavarral a legjobb lábbeli a 
' nedves időben, igen tartós és meleg . 5 ft -
— ■ ' ’ Vadasz csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy

fénymazos bőrből, háromszor csavarral el-

Hirdotmóiiv.látott kettős ta lp p a l ........................ 10 ft. — kr.!
Ugyanaz orosz fénymazos vagy bagariabőrből 9

' ' S S  a & a g R g Ü g * . .  M M  Minthogy folyó éri d e c . H n 9 S .  co.vo ,, M .  d, . « *  j W j
Topái ok leányoknak Brünelből vagy bőrből t g - — g ő n h a  jéklz m e n e te  v e g k é p  h e - '/ .ü n t e t t e t e t t : ennek kovetkezicoen

igen erős szegezett talppal . . . .  2 ft. — kr. f. év december 27-től a 17-ik számú vonat közlekedése megszűnt és ezeu utóbb jelzett 
(■yerniekezipok Brünellböl vagy bőrből Bze- naptól kezdve, n a p n u k i u t  12 ó ru J O  p e r e k o r  ( lé ib e n  Mohácsróli indulással cs*»

gezett talppal igen tartós .

1 1 5 . - Í - I  > r 1
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Topánok mainzi fénymázos termi borjubör-
t ft. 80 kr. az 51-ik számú helyi vonat fog Pécsre közlekedni.

= fi £
s  óí 3 s  §: r
77 3"' 7T X 9T
*  I a  = a  •

(DN « < = -  V*» s  íü s  3: r^  a«r =* « A ~ 3

bői Bismark mintájú . . . . '  . 4 ft. .50 kr. tudom ására liOZatik
I .Résalete8," 4e»y*ékkel ingyen és bérmentve.j Pécsett, 1876. december 27-én.
Heveiben megrendelések posta utánvét mellett pon-! 
tosan eszközöltetnek. 277. [20—2)

Mi is ezennel a t. c. közönségnek
278. (2—2

A vasúti üzletvezetőség
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M eg je len t én m in d e n  h a z a i k öuyvk e*  
renkedéHbeu k a p h a tó

íny professo
Ara díszesen kötve 1 frt 49 kr.

K e b e lh a n g o k . Újévi és névnapi köszönté
sek. Irta: Hoffmann Mór, díszes nyomatú kemény- 
kötésben ára 1 frt.

V edd s z í v  em et s z iv e d é r t !  Szerelmi le
velező könyv, szerelmes párok számára, Szivélye- 
sitői. Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 krt.

L e n o rm a  nd. A híres cigánynő igazmondó! 
kártyája, 32 színezett kártyával magyar aláírással 
és szöveggel, ára 50 kr.

Á lm o sk ö n y v , nagy legújabb egyptomi, 200! 
lapra terjedő, 600 képpel, ára 50 kr.

W a jd its  J ó z s e f  „K épes n é p n a p tá r a “ 
1877-ik évre, megjelent 30,000 példányban, kötve 
; > ( íflzvfl 4(1. ki« kisfiús kr

Titkos betegségek
és azok következuiéuyel 
valamint a fej bőr-korpa is

a gyakorlati téren több mint 30 éven át szerzett 
tapasztalat nyomán — gyökeresen, gyorsan és a

’jcyit-
liáz

e m e le té b e n . 173. (0 —1):
Rendel naponta 11-től l óráig.

Levelekre gyorsan válaszoltatik.
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Még eddig ismeretlen lég aj ibb olas z hangszer 
a zenei tekintélyek által előnyösen elismert
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50, tűzve 40, kis kiadás 25 kr.

Postai rendelések a levél vétele után 
azonnal teljesittetnek. V a jd its  J ó z se f ,
261. (3—2) könyvkiadó Nagy-Kanizsáa.

a melyen bármely laikus is egynéhány órai gyakorlat 
után a legszebb darabokat játszhatja. A kiválóan me
lodikus és lágy hang az ocarinat a legkedveltebb sa- 
lon-hangszerréteszsi annak.mesés olcsósagu ara minden
kinek kedvező alkalmit nyújt, magának egy ilyen kel
lemes mulatságot szerezhetni. — Az ocarina ara utasí
tással együtt:
egy I. oszt. II, III, IV, V. VI. VII.
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ft. 1.— f t  Í.5Ö ft. 2 . -  f t  2 50 ft. 340. ft.440. ft.540 
a IV. és V. zongorakiséretre van hangolva. Az ocarina 
kapható az egyeiüli raktárban 274 [5 -3 )

BLAU és KANN-nál ^ i * ^ * * *
Megrendelés utánvét mellett is elfogadtatik.

Ismét eladók nagy előnyökben reszes ilnjk.
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