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E löfizeté itl d íj :

Postán vagy Pécsett háthoz 
küldve: egész évre 5 ft., M- 
évre2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szára 15 kr. 
Megjelenik minden szom ba- 
t o n. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér). FECSI FIGYELŐ
H ir d e té se k  á ra :

Egy négybasábos petit sor 
egyszeri megjelenéséért 8kr* 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

K z e r k e s t tö i  i r o d a :
Ferenciek utcza 22. sz. 1 emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

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

K ia d ., h iv a ta l:
Taizs Mihály nyom Iájában 

Majlátli-tér 22. szám alatt.

Hajlik, de nem törik.
A feudális konzervatív b. Sen- 

uyey, de még a min lenre — a 
szolgabiróságot kivéve — alkalmas 
Hittó sem mertek vo in nyilatkoza
taik szerént az engedményekben 
oly messze menni, mint a hajdani 
határozati párt vezére, — ki érde
mesnek sem tartotta akkor, hogy 
fejedelméhez válasz feliratot intézzen!

A ki ily magasságból tud buk
fencezni a nélkül, hogy nyakát 
szegné, az kantsuk ember, minden 
tagjában, izében hajlékony, puha és 
idomítható akkép, mint a körülmé
nyek és a parancsoló szükség ki
váltja, egyenes ellentéte a jcueinszi- 
lárdságnak. ama kardnak, mely tör
het. de nem hajlik meg.

1861-ben és azután liajlitszta a 
népszerűséget, de megmutatta akkor 
is, hogy egy más napot nem akar 
mellette eltűrni, mert ö néki csak 
a drabautokbau (holdakban), nap- 
imádó, előtte arcra boruló eoge lel- 
mes szolgalelkii pártb; vekben telt a 
kedve. A 4S-as párt jelleruszilárd- 
ságát férfiaiban jól fétis aerte, azért 
kerülte is az egyesülést, mint az 
ördög a tömjént, mert a 48-as és 
azután függetlenségi párt őszintén 
vallá és követé elveit, ö pedig esak 
takarónak használta fekete szive 
terveinek elfedésére.

Két éve elmúlt, hogy lassan las
san a takaró eln-ngyoló.lik, és egész 
meztelenségében ott áll az elámítot
tak előtt a kegy vadászó, hajlongó 
udvaronc, megvetve aíólról, nem be
csülve felülről, szánandó áldozata az 
öiibálványozásnak, az eszközökben 
nem válogató mcrtéknélküli hiúság 
és nagyravágyásnak.

Hitelvesztetté lett pártja előtt, a 
fejedelem bizalmáts/i ite eljátszotta, 
hogy is várhatna tőié mást, mint a 
minek nagymestere, — a; ámítást. 
Sietett, nagyon is sietett a király 
elfogadni lemondását, de ö jól tudta, 
mert engedményeiben oly messze 
ment, hogy kívüle senki sem merné 
ily feltételek melleit a inigyarkor- 
máuyt elvállalni, biztos volt abb k i, 
hogy ismét csak ő fog megbíz lini 
a kormány vezetésével.

A haza és a trón szerencsétlen
ségére, kiszámithatlan kárára min
den határon túlmenő engedményei 
oly elbizakodottá tevék az osztrák 
kormányt, és a reicasrathi alsóhá
zat, hogy enuek engedékenyé;gére 
a méltányosságnak esik árnyékára 
sem lehet már számítani, nem ma
rad más választás, mint a rabszol
gai alárendelés, vagy a teljes sza
kadás, — az elsőtől a konzervati- 
vek és feudálisok is mint hazaáru- 
lási ténytől elborzadnak, a másikra 
vállalkozni nem mernek, a kik pe
dig mernek, azok még vélemény- 
adásra sem hivattak fel.

Negyedfélszáz év óta találko
zott elég hazafiatlan magyar ki ön
érdekének, nagyravágyása s hiúsá
gának feláldozta hazája boldogságát, 
tümjéuezett az önkényuralomnak 
és azzal akkor összeforrt osztrák 
érdeknek, de a ki a magyar hazá
nak és az uralkodó házuak, az osz
trák péuzuadályok és gyárosok ér
dekében annyi kárt okozni vállal
kozott volna, mint Tisza Kálmán, 
olyant hiába keresünk.

Habár öutudatlan, de nagyobb 
szolgálatot nem tehetett volna az 
osztrák örökségre leselkedő porosz 
és orosz hatalomnak senki sem, mert 
a kettős monarchia egyedül szám- 
bavehető, mindenkor döntőnek be- 
bizbnyult ereje, a magyar állam 
ereje az anyagi romlással semmivé 
lesz, megszűnik factor lenni közép 
Euiopa politikájában. Az erkölcsi 
éa anyagi romlás feloszlatási erje

dést von maga után és a kifelé gra- 
vitáló elemek úgy is oly sokan vau
nak a kettős államban, hogy ezen 
feloszlást csak a magyar elen volt 
képes megakadályozni addig, mig 
maga is megromlásnak nem indult.

Hazugság és bűn azon kor- 
mányférfiu loyalitása, ki elrejti feje
delme előtt azon veszélyeket, melyek 
trónját fenyegetik, megbocsájthatlan 
bűn, ha a trón veszélyeztetésével a 
hazát és nemzetét is sírba dönti.

— A m a g y a r  k o rm á n y  lem o n 
dására nézve a liiv. lap. fel). 1 t-ki száma 
a következő kijelentést tartalmazza: 0  
császári és apostoli királyi felsége folyó 
évi felír, hó 8-án kelt legfelsőbb elhatáro
zásával a magyar összes minisztérium Ili 
vatali lemondását, buzgó és bü szolgála 
tainak elismerése mellett legkegyelnnseb 
ben elfogadni, egyszersmind azonban meg
hagyni méltóztatntt, hogy az egyes mi
niszterek utódaik kinevezéséig eddigi hi
vatalos működésüket folytassák.

- A lu in i iz te rv A ls á g  a  m a i t  
heti számunkban közöltek után követke
zőkben vette folyamát. A király pénteken 
másfél órai kihallgatáson fogadta Majláth 
György országbírót, ez nem kormány ala
kításra, lián mi tanácsadásra hivatván fel 
az ország helyzetének vázlata után ellene 
ny latkozott a konservativek kormányra 
lépésének. Ezntán azonnal b. Se myey hi
vatott meg. kivel a király ugyancsak más
fél óráig értekezett s a király felszólítá
sára, hogy foglalja el a miniszterelnöksé
get bár vonakodással felelt, de feltételeit 
előadta. Ezek lényege híreink szerint ab
ból áll, hogy a Tisza által kötött de ke
nem fejezett vám és hankügyi egyességet 
egészben visszautasította, nem történtnek 
tekintetni kiváuta. szabad kezet és meg
hatalmazást kérvén egészen újból felve
hetni az alkudozást az osztrák kormányai, 
további prngrammja: a honvédség meg
szüntetése, a közigazgatás újjá szervezése 
kinevezett tisztviselőkkel és a kiadások 
nagybani megszorítása az államháztartás 
minden ágában. A kihallgatás befejeztével 
Sennyey konnányelnüksége ugyan nagyon 
valösziuüticuuek látszott, azonban még is 
huszonnégy órai időt kért, hogy magát 
Bécsbeu is tájékozhassa. Az osztrák mi
niszterekkel b. .Sennyey ugyan nem érint
kezett, azonban közvetve meggyőződött, 
hogy ezek nem hajlandók feladni az egyes
séget, melyet Tisza révén már biztosított
nak hisznek s hogy ennél fogva uj tár
gyalásoknak sikeres eredményre semmi 
kilátásuk sincsen.

Szombaton tehát másodszori kihallga
tásán kijelenté ő felségének, hogy nem 
vállalkozhat kormány alakításra. Mind
azonáltal b. Sennyey a király kívánsága 
következtében Majláth országbíróval együtt 
Bécsben maradt, mindketten értekeztek gr. 
Andrássy Gyula külügyminiszterrel. — Va
sárnap délután : i - 4  óra közt Ghiezy Kál
mán, S/.lávy József, és Bittó István vol
tak kihallgatáson, Ghiezy nem kormány- 
alakításra, hanem véleményének adására 
lett felhíva. Bittó állítólag kijelentette volna, 
hogy nincs Magyarországon politikus, ki 
az engedményekben Tiszánál tovább me
hetne, ugyani ly kijelentést Sennyeynek is 
tulajdonítanak, mindketten azt is kijelen
tették volna, hogy a kiegyezkedési tárgya
lások célra nem vezethetnek, mert egészen 
hibás alapon inditattak meg. — Majláth 
és Sennyey kedden már Budapestre vissza
érkeztek. — Tisza újra nyervén kihallga
tást oda nyilatkozott, hogy csak azon eset
ben maradhat a kormányon, ha elfogad- 
tatik a bankkérdésben elfoglalt magyar 
elvi álláspontja. E végből Tisza és Széli 
az osztrák miniszterelnök Anersperg her
ceggel voltak értekezeudők, hogy a kie
gyenlítést újra megkísértsék, ezen értekez
leten febr. 13-án l’retis és Lasser osztrák 
miniszterek is részt vettek, mely azonban 
végeredményt nem hozott létre, bécsi táv
iratok azonban azt állítják, hogy az osz
trák kormány kész a Tisza által kívánt 
e lv i engedményeket megadni, ezen elvi 
engedmény pedig nem állana másból, mint 
ama semmiből, hogy a magyar és osztrák 
kormány a paritás elismerésére ugyan 
egyenlő számú négy négy bankigazgató
kat nevezne ki, de ezek mellé a részvé
nyesek hatot, —- természetesen telivér osz
trákot választanának, minél fogva az elvi 
paritás elismerése mellett a bankigazgató- 
ságbau a magyar érdekheui szavazatok, 
négy tiz ellenében örökös kissebségbeu 
maradnának. — A Sennyey kormánytóli 
félelem eloszolváu a börze Becsben azon
nal jobb hangulatba jött, már uj magyar 
minisztereket emlegetnek nevezetesen Tóth 
Vilmost a belügyi, Gorove Istvánt a keres

kedelmi, Horváth Lajost az igazságügyi 
tárcára. — Azon reményben vaunak, hogy 
Herbsztet kivéve a befolyásosabb reielis- 
rathi képviselők hajlandók az elvi elisme
résre, ezek február 14-re szinte legfelsőbb 
kihallgatásra lettek meghiva, valamint Go
rove István is.

Február 14-én folyt a tanácskozás 
Tisza, Széli, Wenklieim és Tréfort magyar, 
Auersperg, Pretis, Lasser és Chlumetzky 
osztrák ministerek és a bank főemberei 
közt, döntő határozat nem keletkezett, a 
tanácskozmányt más napra halasztották. 
— Gorove István fogadtatott ngyan az 
nap a király által és jelentést tett a hely
zetről. Szombaton vagy vasárnap az osz
trák kormány kivánatára az alkotmány- 
párt nagygyűlést tart, melyben a kiegye
zés kérdése lesz napirenden Az eltérések 
most már csak abból állatiak, hogy a 
magyar kormány Magyarország részére 
60. millió állandó dotatiót kivan, az osz
trák pedig csak 50 milliót, továbbá az 
igazgatóságok szervezése és hatáskörére 
nézve töhbnémU eltérés forog fenn. — A 
kiegyezés létrejötte előtt az uj magyar 
minisztérium nem alakul még.

— S im á n y i L hJm  báró a TI- 
szaminiszteriiimból már korábban kilépett 
keresk. miniszter azou raiuis'.tóriumnak le
mondásából alkalmat vett magának kije
lenteni belépését a „független szabadelvű" 
pártba, mert mind az önálló vámterület 
és bank híve elveinél fogva ezen párt 
programijához legközelebb áll.

— Z e m p lé n  m egye v o lt  az  
első, mely szavát emelte a keleti kérdés
ben, most követte a haza ellenkező szélén 
Somogy megye, mely február Tiki köz
gyűlésén a zempléni feliratát pártolva 
maga is felirt Törökország integritásán ik 
fentartása mellett, mert most bennünket a 
török birodalommal nem esak érdekeink 
közössége, hanem a szabadelvű intézmé
nyek fentartása és a közös szabadság 
szeretet is összeköt.

K Ü L F Ö L D .
A k e le t i  k é rd é sb e n  Bisztics és 

Pertev pasa között folytatott értekezleteken 
a török alkndozási feltételek közül a kö
vetkező pontokra nézve, u. m. török lo
bogó üdvözlése; a szerb váraknak az 1867. 
évi formán szerinti fentartása és a szerb 
kormánynak abbeli kötelezettsége, hogy a 
fegyveres bandák alakulását és török te
rületre becsapását megakadályozza, teljes 
egyetértés jött létre. A többi pontokra 
nézve l’ertev pasa utasítást kért a portától. 
A békeelőzmények megállapítása után Krisz
tién Fülöp két titkárral Konstantinápolyba 
fog menni a végleges békealkudozások 
végett.

Oroszország a harcot megkezdeni nem 
érez ngyan nagy kedvet magában, mire 
nézve jó ürügyül szolgál a fővezér inga
dozó egészségi állapota, de az eddigi so
vány eredménnyel visszavonulni nem sze
retne, sőt tanácsosnak sem tartja: mert 
fél, hogy a nihilistikus összeesküvés, mely
nek szálai az egész országon átszüvödtek 
s legközelebb Moszkvában fedezték löl 
egy gombolyagját, oly lánggal törhetne 
ki, a minek eloltására a honfiak ezreinek 
vérét kellene kioutani. Azért mindenkép 
módot keres: Törökországot a háború kez
deményezésébe beleugratui, mit Edhcm 
pasa nagyvezér harcias szellemének in
gerlése által elérhetőnek vél. — A harci 
készülődések folyvást nagy mérvben tétet
nek. A cár és a trónörökös a hadsereg
hez váratnak, hová táu február végéu fog
nak érkezni. A nagyherceg legközelebb 
valamennyi orosz varat meg fogja vizs
gálni. Gorcsakov körjegyzőkéről lierhy a 
francia nagykövet előtt, úgy nyilatkozott: 
a hatalmak törekvéseinek oda kell irá
nyulni, hogy Oroszországnak lehetővé le
gyen a kardot hüvelybe dugni s hogy ő 
már talált erre módot. Decazcs herceg majd 
esak akkor fog e tekintetben határozni, 
ha Anglia elhatározásáról értesült.

Miként egy konstantinápolyi levelező 
írja, midőn a szultánnál külöufélc aljas 
vádak által Midliad kegyvesztes lőu s a 
lemondási felhívásra azt felelte: hogy mint 
hű alattvaló s igaz hazafi kötelességének 
ismeri a válságos körülmények között le 
nem mondani s hogy esak akkor távozik, 
ha letétetik ; akkor a palotaármáuy annyira 
vitte, hogy Midhad a szultánhoz hivatván, 
a váróteremben négy császári hadsegéd 
megrohanta s kézbilincset tett rá, azon 
kijelentéssel: hogy fogoly s pár pere múlva 
száműzetésbe kell menni. Midhad szokott 
hidegvérüséggel fogadta a dolgot s így 
kiáltott föl: „isten mentse meg hazámat!" 
Egy órával később az „lzcddm" gőzösre 
szállíttatott, mely őt Briudisibe tette. —- A 
„I’uugoló" szerént Midhatot Parisba és 
Londonba várják, hová állítólag azou szán
dékkal megy, hogy Oroszország fomjorla* 
tairói léi világosítsa ezen kői kabinetet.

A szultán kijelentette, hogy a kor
mány személyzetének kinevezésénél a ke
resztényekre különös tekintettel fog leírni.

W a s h in g to n b a n  a senatus és ka
mara közös ülésében az elnökválasztási 
bizottságnak a floridai választók válasz
tására vonatkozó határozata terjesztetett 
elő. 6 senator és 12 képviselő írásbeli 
ellenvetést nyújtott be. A senatus a hatá
rozatot elfogadta, a kamara ülését elnapolta, 
e szerint az elnök választás kérdése még 
nincsen eldöntve.

Megyei közgyűlés.
Baranyamegye f. é. február 12-iki bi

zottsági közgyűlése most az egyszer meg
tartatott a nélkül, hogy elnöke a főispán 
által megnyittatott volna. A főispán ugya
nis a közgyűlés kezdetén tartott beszédé
ben „mielőtt — úgymondá — a közgyű
lést megnyitván" üdvözölve a bizottságot, 
bejelentvén Trempacher Mátyás mohácsi 
járásorvos elhalálozását és sok éri szol
gálatait jegyzőkönyvben megemiiltctni in
dítványozván, egyszersmind bejelentette, 
hogy ezen állomásra az év végén amúgy 
is megtartandó átalános tisztválasztásig 
Rónay József N.-Bólyban székelő tisztelet
beli járásorvost helyettesítette, reméuyel- 
vén, hogy a közgyűlés ezen eljárását liely- 
benhagyandja, — a közgyűlést megnyitni 
elfelejtette.

Az elnöki beszéd után Balogh Károly 
attól tartva, hogy e beszéddel a közgyű
lés jelentékenyebb tárgyának, a mohácsi 
járásorvosi állomás tőispáni substitutiójá- 
nak elsikamlitása céloztatik, kérdést inté
zett az elnökhez : váljon e tárgy, mely a 
tárgysorozatban harmadik helyen fordul 
elő, ezen elnöki megemlítéssel elintézést 
nyerem! vagy pedig annak helyén szabá
lyosan fog tárgyaltatui ? Az előbbi eset
ben szándéka van szót emelni. A főispán 
ez ügyet tárgyalás alá bocsátván Balogh 
előadta: miszerint nem hiszi, hogy a köz
gyűlésnek helyettesítési joga, melyről az 
1870 42 törvény 43. jj-áuak g) pontja vi
lágosan rendel, hogy a főispán dag történt 
helyettesítések feletti intézkedés, mely egye
dül a főispáni suhstitutió helybenhagyásá
ban, vagy másféle substitntió felállításában 
és a választási gyűlés kitűzésében áll, — 
a közgyűlés hatásköréhez tartozik, bármely 
oldalról kétségbe vonatnék, s nem hiszi 
ezt annál fogva sem, mivel maga a főis
pán is nem tudomás, hanem helybenha
gyás végett jelentette be a közgyűlésnek 
az általa eszközlött substitutiót, s ennél
fogva előrebocsátva, hogy az orvos hiva
talos és nem hivatalos állása mindenkor 
bizalmi állás, és ő a helyettesítendő sze
mély kérdésében is legbiztosabb directorium- 
nak tekinti, ha oly egyén helyettesittetik 
s annak idejében választatik ezen állo
másra, ki azon járás közönségének bizal
mát, melyben hivatalosan működni lesz 
hivatva, legnagyobb mérvben bírja s iuter 
pares minden más tekintetben hasonló 
qualiticatióval bir; dr. Medgyessy líéla Mo
hácson székelő belorvos pedig a mohácsi 
járásban legkiterjedtebb bizalommal bir, 
mit leginkább a jelen közgyűlésre megje
lent körülbelül 60 bizottsági tag között 
36 mohácsi bizottsági tagnak Medgyessy 
helyettesítése érdekében megjelenése is iga
zol, indítványozza: hogy a mohácsi meg
üresedett járás-orvosi állomásra dr. Med
gyessy Béla helyettesittessék.

Közvetlenül erre maga az elnöklő fő
ispán odanyilatkozott, hogy reményű, mi
szerint maga az indítványozó fogja indít
ványát visszavonni, miután Medgyessy Bé
lának annak idejébeui kijelelését sem fogná 
megengedhetni, s itt esak azt jegyzi meg, 
hogy a személykérdést nem szeretné dis- 
cussio tárgyává tétetni.

Ezután felszóllalt Szily Kálrnáu, vi
tatva, hogy a közgyűlésnek nincsen joga 
a főispáuilag történt helyettesítést bírálat 
alá venni, hauem igen is van joga a vá
lasztás iráut intézkedni, s abba ű is bele
egyezik, hogy a kérdésbeli orvos-válasz
tás a legközelebbi közgyűlésre kitüzessék.

E közben főispán ur magához kérve 
Balogh Károly urat, vele valamit közlütt, 
mit, azt megtudni nem lehetett. Szóltak 
még Medgyessy helyettesítése érdekében 
Brand János és Székely József mohácsi 
bizottsági tagok, kiknek előadás után 
az indítvány szavazás alá bocsáttatni kére
tett, — ezek eliouébeu főispán ismételvén, 
hogy Medgyessyuek kijelelését nem fogja 
megengedni, az általa eszközlött substi- 
tutióhoz pedig, mely az ő jogai közé tar
tozik, ragaszkodik s a kérdést szavazás 
alá nem bocsátja. Mire Balogh indítványát 
nem vonta ugyan vissza, hanem ő is, 
pártja is, — úgy látszik, a teut említett 
főispáni erőszakolásnak s az általuk pár
tolt dr, Medgyessy személyére intézett fő- 
ispani gyanúsításnak s hihetőleg az irány
ban! tájékozatlanságnak tekintetéből a to

vábbi diseossiót a főispáni nyomás hatása 
alatt elejtették s igy határozatba ment, 
hogy a főispáni helyettesítés tudomásul 
vétetvén, az orvos-választás a legközelebbi 
közgyűlésre kitüzetik.

Említésre méltó még a megyei főszám
vevő jelentése, melyben a kitteíekezeti is 
kólái épületek fentartására, a vasárnapi 
oktatásra szükséges kiadásoknak a köz 
ségi költségelőirányzatokba felvételére vagy 
mellőzésére nézve utasítást kér. Többen 
ezen ügyre nézve vonakodnak részletes 
utasítás adásába bocsátkozni: s dacára 
annak, hogy Brand és mások az 1X68. 
XXXVIII. törvény 35. 36. 4'l és különösen 
42. íjára, mely azt rendeli: „hogy az is
kolaépületek és tanitólak építése és fen
tartása a községet illeti," igen helyesen 
hivatkoztak, főszámvevő addig is. mig e 
tárgyban az illetékes minisztériumhoz fel
terjesztett hasonló ügyben határozat nem 
bozatik, minden további részletes határo
zás nélkül, egész átalánosságban a fenálló 
törvények és szabályrendeletek szem elő:t 
tartására utasittatott.

Villány község abbeli folyamodásától, 
hogy eddigi székhelye nagy távolsága te
kintetéből a mohácsi járáshoz csatolta* 
sék: hova e községet piaci forgalma is 
kényszeríti, még a tárgyalás is megtagad 
tatott, csupán azon indokból, mert ily ki- 
keblezés tetemes közigazgatási és pénz 
ügyi Ugykikülönitésekkel s nehézséggel 
vau összekötve, mivel Baranyamegye tör 
rényhatósági közgyűlése hasonló ügyeket 
más alkalmakkal sem vett tárgyalás ala.

Feltűnést okozott az alispán azon je
lentése is, hogy a barauyavári járás szol- 
gabirája többszöri hivatalos felhívásra s n 
terjesztette be a közmunkái és válságpé.i- 
zekről szóló számadását, miért is kérvén 
sürgős intézkedést; minek folytán két in 
gyei hivatalnokból álló küldöttség lett a/, 
ügy megvizsgálásával megbízva. Hisszük 
azonban, hogy az illető szolgabiró legkö
zelebb beterjeszti a számadásokat.

A községjegyzői nyugdíjalap igaz
gató bizottságába a megye részéről Kam- 
merer Ferenc, Sziiy László, (’irer József, 
és Nádosy Kálmán választattak.

Ezek, s több más apró jelentéktelen 
ügy letárgyalása után a meg nem nyílott 
ülés még is bezáratott.

(A színfalak közöd tapasztaltak után mondhatjuk, hogy a mohácsi orvosi állomás 
substitutiója köriii felmerült főispáni nyi
latkozatok ellen a bizottság t tg|a' között 
nagy az ingerültség s nem alap neuül 
jelenthetjük, hogy Bércéi főispánnal vál
ságos támadások Kai kellend megküzdenie, 
s úgylátszik — sa’rapái s ezek között az 
1872-ikí mohácsi választás egyik véres 
alakja sem fog megkiinéitetni).

Serli Sándor tudor felolvasása a mo
hácsi iparos körben.

Tisztelt gyülekezet!
í dvözlöin mindenekelőtt az „olvas '> 

kört," melynek választmánya a felolvasá
sok korszerű eszméjének életet adván, 
alkalmat nyújtott arra nézve, hogy egye 
sek ismereteiket s eszméiket terjesszek 
vagy más egyéb közérdekű tárgyakról 
értekezve, azok iránt másokban hasonló 
érdekeltséget keltsenek: — s hogy az ér
dekes ismeretek, eszmék és tárgyak fel
olvasásánál a hallgatóságban is vágy éb- 
resztessék komoly, szükséges és hasznos 
dolgok felett gondolkodni, ezen gondolko
dását s uetáni újabb eszméit és észrevé
teleit másokkal közölni, azok felett véle
ményt cserélni, vitatkozni és ítéletet mon
dani.

Ezek mind megaunyi fontos mozza
natok arra, hogy mind felolvasó, mind 
hallgató megragadja az alkalmat, misze
rint az ily hasznos időtöltésekben, melyek 
egymás felvilágosítására s közös érdekeink 
felismerésére vezetnek, minél nagyobb ér
dekeltséget találjanak s hogy különösen 
az oly eszmék iránt, melyek mindnyájunk 
közjavát célozzák, minél inkább buzog
janak, lelkesüljenek és hogy ezen lelkesillt- 
ségüket hasonlóul másokban is felébresz
teni és terjeszteni igyekezzenek.

lla az ily felolvasások mindkét rész
ről, t. i. felolvasók és hallgatók részéről 
kellőleg támogattatni lógnak, — meg 
vagyok győződve, hogy ezek a legüdvö- 
sebb mozgalmakat fogják polgárságunk
ban előidézni s városunk előmenetelére és 
felvirágzására a legnagyobb befolyást gya- 
korlandjak.

Részemről talán illőbb lett volna első 
felolvasásom tárgyául valamit az orvostan 
köréből választani. Ez volt is szándékom
ban ; időközben azonban egy sokkal fon
tosabb tárgy: az „országos hazai ipar 
pártoló egyesület" eszméje merülvén fel 
előttem, mely épen most vau napirenden; 
ezt választani első tárgyamul. Ez azért



mukkal foutosahh. mivel e/. eszme, luely 
most iává lm n érik. hivatva van arra, hogy 
hazánk anyagi jövőjének egyik alapkövet 
kéj.'zze. Ez tehát , kenyér” — vagy lia 
akarjuk -életkérdés* “ melynek kedvező 
megoldása pedig mindnyájunkat a legkö
zelebbről érdekel.

Tehát először is a kenyérről, a meg
élhetés első kellékéről fogok értekezni és 
jiedig annál inkább, mivel óhajtom, hogy

- habár a kovásztételnél ne n is niilköd- 
tiink közre — miután a kenyérből élvezni 
mi is mindnyájan óhajtunk, legalább a 
dagasztásnáI mi is még idejében részt ve
h e s s ü n k  . . .  Ma most e kenyér kedvező 
tulajdonságaira és éltető erejére bátorko
dom is ezennel a észtéit hallgatók figyel
mét télim ni: remélem lesz még alkalmam 
az orvostan mezejéről is egy s más érde
kes és hasznos tudnivalót elmondani.

í gy hiszem, t hallgatóim legnagyobb 
része előtt ism. retes, hogy a tavaszszal 
Tud ip steii az -országos nőképző egylet" 
körében annak lelkes elnöke : Veres RáIné 
á'tai megpendítetett azon eszme, hogy — 
•n".r;*n általánosan tudva van g biztos ki
mé. it sok is igazolták, miszerint az ország- 
be* évenként kifolyt pénz sokkal több, 
m i't a mi bejön: vagyis, hogy azou te
mérdek ipaivikkekért, miket az országba 
évenként öehozn tk. sokkal több pénzt kell 
ktkulit- nünk. mintsem a mit felesleges ter
mi m ink eladása által onnét bekapunk, 
u ;> begy ez által az ország évenként több 
mint 100 millióval szegényedik; — $ mi- 
iitan tudva van, hogy ezen tetemes kiadás
nak igen nagy része a nők általános fény
űzésére. mint: drága szövetek, selyem, 
bársony s más számtalan pipere-cikkre 
•ik. megpendítetett mondom azon eszme, 

hogy ezen fontos okok kö"etkeztébeu a 
nők magok között „országos védegylet*-et 
alakítsanak, melynek feladata lenne oda- 
hatni hogy részint az egyszerűséget meg- 
iioiiosjtsa és a fényűzést korlátolja; részint 
pedig hogy a tagok szükségleteiket — a 
mennyire leltet — az országból fedezzék, 
bogv ez által minél több pénz az ország- 
lom. köztünk maradjon.

Nemde nagyszerű eszme az. mely itt 
i I- Ikés indítványozó előtt lebegett I meg

óvni az országot a mindinkábbi elszegé
nyedéstől es a mennyire lehet útját vágni 
annak, hogy teljesen tönkre menjünk!

\z érintett egylet az eszmét magáévá 
tette és ez áital — el kell ismernünk — a 

-ye'tgt" nők túltettek az .erős1- férfiakon: 
■•vek az érdem, hogy eszméjük pártolásra 
találván, a nagy eél megvalósulásához 
közéig.

itogy az eszme megvalósitassék, sept. 
havában Budapesten országos értekezlet 
tartatott. Ind már nemcsak a kezdeményező 
egylet, hanem sok mások is, nők és fér
ti.ik, egy iránt resztvettek. Itt a dologié

it vélemény t cserélvén, elhatároztatott, 
hogy az alkotandó szövetség neve az „or 
szagos hazai ipar-pártoló-egyesület" nevét 
vegye lel; továbbá hogy — miután ipa
runk elhanyagolása a férfiakat sem vádolja 
kevés!)bé — annak tagjai nők s férfiak 
eg_\ iránt lehessenek ; — egyszersmind egy 
iiok es teriiakból álló ideiglenes választ
mány küldetett ki, mely a teendők felett 
komolyabban gondolkodván alapszabályi 
tr-rvezetet készítsen, melyet a dee. elején 
tartandó elaludó közgyűlésen nyújtson be.

l.zui közgyűlés 1. hó .'I án megtartat
ván, az alapszabályok, melyek a nőegylet- 
iiek is megküldcttek s melyek itt szintén 
(elolvashatok, végleg elfogadtattak s azok 
a min. jóváhagyás elé terjesztetni határoz- 
tattak.

I.g>sziisniiiid elhatároztatott, hogy az 
ideiglenes val. aláírási iveket küldjön ki 
az egész országban minden vidékre, hogy 
a/ ügyet pártolók mindenütt részt velies- 
'cne<. l'.s iti megemlítem mindjárt, hogy 
a resztveendő tagok a beiratáskor I ftot, 
azután pedig évenként csak 20 kr. tag
díjat űzetnek. Elhatároztatott továbbá, hogy 
az egyesület a jan. elején tartandó uj köz
gyűlésén végleg megalakultál!, a Buda
pesten .székelendő nagy központi választ
mány is megválasztatik, mely hivatva lesz 
arra, hogy vidékeken alakulandó választ
mány oknak szabályokat készítsen, hogv 
az. eljárás es ügykezelés mindenütt az őr- 
szagban egyöntetű legyen, — továbbá, 
hogy a hazai gyártelepekkel és a vidéki 
választmányokkal magát érintkezésbe téve, 
iparosok és vevők közt közös kapocsul s 
Útmutatóul szollá Ijou.

Ilire t. hallgatók! a felhívások, az 
aláírási ivek nekünk is szálának! Most 
hát rajtunk is a sor nyilatkozni: támo
gassuk e az említett eszmét ? tagjai le
gyünk e int is az „orsz. ház. ip. (iáit egye
sületnek? részt vegyünk e mi is abban, 
hogy hazat iparunkat, saját javunkat s jö
vőnket előmozdítsuk és hogy- e haza, mely
ben élnünk s halnunk kell, adósságaitól 
s a végkiuieriiléstől megmentessék és a 
többi lupék közt becsülettel megélhessen ??

Hogy ezt uhuul öntudatossabban s na
gyobb készséggel tt hessük, — nem tartom 
feleslegesnek kissé bővebben téjtegetui azon 
nagy fontosságú előnyöket, melyek ezen 
keletkező egyesület működéséből s párto- 
lue..ból mindnyájunkra éj az egész or- 
s/; gra háramlik, eiőiegeseu is azon erős 
meggyőződésemnek adva kifejezést, hogy 
jelenleg nincs oly fontos társadalmi kér
dés hazánkban, mint épeu a jelzett „orsz. 
b. í. p. egy.” kérdése . . . Ezzel kellene 
jelenleg e hazában minden koszorú olvasó- 
!.ör és a lapoknak, a legbehatóbban fog
lalkozniuk a mennyiben: ha mi képesek 
lesziiuk i- szövetséget felvirágoztatni, — 
úgy csakhamar látni lúgjuk, hogy auyagi 
jobblétüuk megalapítására a legjobb utat 
eltalál.uk, ha azonban annak sikeres 
teljesítéséi e elég józan belátással s erély- 
jyel gém bmuik : úgy uiues mit tennünk,

mint békével ttirnüuk azou lealázó sorsot, 
melyet megérdemlünk.

•lói tudjuk, hogy valamint a tudomány, 
ngy az ipar terén is általában csaknem 
mindenben régi időtől fogva sokkal hát
rább vagyunk, mint a uyugoti tartomá
nyok. Ennek több oka is van; legfőbb oka 
azonban kétségkívül mégis csak az, hogy 
századokig idegen kormányok alatt nyög
tünk, melyek bízón nemhogy az ország 
felvirágzását előmozdítani igyekeztek volna, 
hanem gondoskodtak arról, nehogy az or
szág erői valamikép kifejlődhessenek.

Elég az hozzá, hogy mi a legtöbb té
ren hátramaradtunk. Ezen hátramaradott- 
ságunk azonban régebben, mielőtt t. i. a- 
gőz erejét és annak alkalmazhatóságát is
mertük, s mielőtt a vasúti mozdonyok ben
nünket egészen a szomszédnépek közelébe 
hoztak volna, — nem volt előttünk oly 
általánosan ismeretes és oly szembeszökő, 
mint most: — és ezen hátramaradottsá- 
gunknak nem is űzettük meg annyira az 
árát soha, mint most. Ugyanis: ha régeb
ben hátravoltunk is az iparban, — nekünk 
az elég jó volt, mert jobbat körülöttünk 
nem láttuk: igényeink egyszerűek és cse
kélyek voltak, minélfogva mi a hazában 
készült iparcikkekkel igen meg voltunk 
elégedve és azért iparunk aránylag virág
zott is s mindinkább fejlődött; — az ipa
rosok általában jólétnek Örvendettek. Es 
miért ? nagyon egyszerű okból: azért, mi
vel a legtöbb belföldi szükségletet, kevés 
kivétellel, a belföldi iparosok készítették. 
Mindenkinek volt munkája, a mennyit csak 
győzött, a pénz aránylag ben maradt az 
országban és igy gyarapodhatott mindenki.

Most, mióta a gőz hatalma magának 
mindenféle utat tör, mióta a szomszéd or
szágok oly közel kerültek hozzánk, sőt tán 
közelebb, mint az előtt a szomszéd közsé
gek, s mióta azok ipara a gőz segítségével 
folyton óriásilag emelkedik, — a mi itiu 
iparuk a versenyt ki nem állhatváu szem
látomást hanyatlik, s nemcsak hogy ipa
rosaink, hanem általában mindnyájunk 
s igy országunk anyagi jóléte is napról 
napra sülyed. . . Az előtt alig lehetett ta
lálni, kinek adósíága lett volna; — most 
alig találni, kinek nincs.

Távol legyen tőlem, hogy éti ezért a 
gőz ellen: századunk mivelődéséuek leg
fontosabb tényezője és közvetítője ellen 
kifakadni akarnék; sőt annak hatalma 
előtt én is a legnagyobb tisztelettel hódo
lok : — csupán mint ténytakartam felhozni, 
hogy — bár az általános mivelődésünknek 
nagy mértékben előmozdítója, iparunk ha
nyatlására és általános elszegényedésünkre 
nagy hatással volt, miután a gőz a nyu- 
goti tartományokban már termékeny talajra 
találván, ott az ipart még sokkal jobban 
felvirágoztatta, mig nálunk a talaj még 
általában miveletlenebb lévén, a gőz elő
nyeit se volt képes iparunk úgy, kiaknázni 
hogy azóta szomszédunkhoz képest arány
lag még hátrább maradtunk, mint azelőtt és 
igy a saját piacainkon is mindinkább leszú
rhatunk és pedig annál inkább, mivel a ho
zatal 100 mfdröl alig kerül többe, mint 
a szomszéd faluból.

A sok idegen portéka közt azelőtt 
nem látott s azért nem is óhajtott tárgyak 
s általában szebb és olcsóbb készítmények 
tárulnak fel előttünk, melyek bennünket 
mindinkább elszéditenck: igényeink egyre 
szaporodnak s utánozni akarjuk a kidtől 
dieket; de ez csak külsőleg sikerül, a 
mennyiben mi is úgy ruházkodunk mint 
ők. oly fényt Űzünk mint ők, sőt becsmé
reljük is a saját magunk által készített 
cikkeket — épen mint ők. Ez alatt többet 
költünk és aránylag sokkal kevesebbet ve
szünk be, mint azelőtt: mert pénzünk leg
nagyobb részét a külföldieknek adván, sa
ját hazai iparunkat elhanyagoljuk és ez 
által nemcsak hogy iparosaink hanyatla- 
nak. hanem — mintán egymástól élünk 
— hányadunk mindnyájan. A gőz ideje 
előtt csak a nagy urak szórták külföldre 
a pénzüket, kik t. i. odamehettek; most 
mind közönségesen teszszük ezt. s azért 
nem csoda, hogy vagyouilag mindinkább 
sülyedünk s eladúsodnnk.

És e tekintetben kevés is a kilátás, 
hogy szomszédainkat a dolgok eddigi 
rendje mellett valaha utolérjük, a minek 
oka igen egyszerű: a vevő ugyanis nem 
azt nézi. hogy: ki csinálta és hol? hanem 
hogy: melyik szebb és különösen melyik 
olcsóbb? Minthogy pedig — és ezt el kell 
ismernünk és ezt a mi iparosaink is tud
ják — a külföldi ipar sokkal fejlettebb 
lévén, cikkeiket az ottaniak szebben és ol
csóbban is állíthatják elő; természetes 
miszerint saját iparosaink, kiknek még 
sokkal nagyobb kamatot és adót is kell 
tízetniök, mint a külföldieknek, nem pár- 
toltatván eléggé, folyton hátrányban ma- 
radandnak s csak küzdenek, hogy napról 
napra valahogy megélhessenek.

Saját kereskedőink a legtöblmyire 
külföldön szerzik be portékájukat — még 
ha azt itthon is megkapnák, — mivel ott 
pár krral olcsóbban jutnak hozzá : hogyan 
lehessen hát remélnünk, hogy mi a már 
elfoglalt piacot az eddigi utón visszahó
díthassuk és szomszédainkat az ipar terén 
utolérhessük ?! *

Annak, hogy a mi iparosaink a kül
földiekkel nem versenyezhetnek, természe
tes következménye az, hogy tehát azok
nak jóformán csak azon cikkek készítése 
marad, miket a külföldiek hozzánk nem 
szállítanak, vagy szállításra nem alkalma
sak és a mik helyben készítendők ; vagyis: 
nem hogy haladnánk az iparban az az
előttihez képest, hanem mindinkább hát- 
raszorittatunk, a mennyiben a mit iparo
saink azelőtt csak készítettek és készíteni 
győztek, rendesen azok áhitották elő, mig 

a gyors közlekedés következtében ipa
rosaink az azelőtt nralt téreken is kül

földi versenytársaikkal osztozni kénytelenek.
A régebbi idővel tehát a mait össze

hasonlítva, tetemes veszteségünk támadt 
két utón: egyrészt mivel igényeink, tehát 
költségeink is igen megszaporodtak: más
részt pedig, miután az ipar versenyteréről 
nagy részben leszoktatván, bevételeink na
gyon megkevesbedtek. fanét van aztán, 
hogy évről'évre nagyobb adóságba keve
redünk s mindinkább elszegényedünk.

Azelőtt leginkább csak szövetféléket 
s más apróságot, mik nálunk nem készül
tek, és fűszerféléket, mik nálunk nem te
remnek, hoztak be hozzánk külföldről; 
ma pedig meg a legközönségesebb dol
gokkal is, mint: kész ruha, kalap, cipő, 
fehérnemű, bútor, mindenféle vas munka, 
s számtalan más tárgygyal — miket pedig 
magunk is tudunk készíteni — elárasztanak 
bennünket úgy, hogy temérdek az a pénz, 
a mit mi a magunk biztos romlására ha
szontalanul s szükségtelenül idegen orszá
gokba dobálunk.

Valóban ha nem látná, nc;n hinné az 
ember, hogy mi oly vakságban élünk, oly 
könnyelműek vagyunk, hogy mikor vala
mit vásárlunk, nem tekintjük: idegennek 
adjuk-e pénzünket, a kitől csak alig re
mélhetjük, hogy tőlünk szintén venni fog 
valamit, a midőn tehát pénzünk nagy ré
szét sohsem látjuk többé: vagy pedig egy
másnak. a midőn pénzünk köztünk ma 
radván, az mindnyájunk javára szolgál. 
Pedig nem nagy okosság kell hozzá be
látni, miszerint nekünk annál jobb, minél 
több a kereset, minél több pénz marad az 
országban, mintán ha Péternek, Pálnak s 
a többinek, kik körülöttem vaunak, több 
a keresetük, több a pénzük, — magam is 
több keresetre számíthatok és viszont iná
sok is valamennyien. Ellenkezőleg: ha mi 
egymást keresetétől kölcsönösen fosztogat
juk, ha mi pénzünk nagyobb részével foly
vást az idegeneket hizlaljuk, — mi ma
rad akkor nekünk, lionnét, kitől várjunk 
mi akkor jövedelmet?? . . Hiszen nekünk 
egymástól kell élnünk! . . Hogyan éljünk 
pedig egymástól, ha mi nem egymást, ha
nem mást etetünk; ha mi úgyis csekély 
pénzünket az idegeneknek adjuk, a helyett, 
hogy azt magunk közt megtartanék? lia 
mi úgy teszünk, mint a rósz gazdasszony, 
ki szegény létére cselédekre, idegenekre 
bízza a maga dolgát s minden csekélysé
get a házon kivül csináltat?!

Ha mi ezentúl is igy teszünk, mind
inkább kevesebb pénz maradván köztünk, 
folyton kevesebb lesz általában a kerese
tünk is, de annál több az adóságunk úgy. 
hogy utóbb azt vesszük észre, miszerint 
nem hogy az adót tudnék fizetni, hanem 
élni is alig tudunk. Hány azelőtt jómódú 
ember folytonos munkássága mellett is sü
lyed! Miért? mert keresetének nagy ré
szét az idegenek elviszik és azok miatt 
vevői is elszegényednek, szóval mert: sok 
a költség és kevés a bevétel.

Azt mondják itgjan némelyek, hogy: 
lia mi a külföldtől vásárlunk is, az nem 
baj, mert hát azok is megveszik a mi bú
zánkat s borunkat. Ezek nagyon tévednek; 
mert igaz ugyan, hogy azok is vásárol
nak tőlünk, de csak azt, mi nekik nincs, 
mi pedig azt is veszünk tőlük, mi nekünk 
is van. Továbbá ők csak akkor vesznek 
tőlünk, mikor nekünk jó évünk vau, mi
kor van mit eladnunk, és akkor is csak 
úgy, ha. olcsóbban adjuk, mint mások ; —• 
ellenkezőleg mi jó s rósz évben mindig 
vásárlunk tőlük, s ha nincs mit eladnunk, 
lia nincs pénzünk, — felvesszük azt nagy 
kamatra, s mikor uiár a kamatot se győz
zük űzetni, akkor öröklött birtokunkból 
vagy magunk vagy a bíróság lehasit egy 
egy darabot s adja el egyiket a másik 
után, úgy hogy csak sírva nézünk után 
mik. Ilyen állapul van nálunk, — a mi
lyennek rendes gazdasági viszonyok mel
lett lennie nem volna szabad, a mi pedig 
nálunk már egészen napirenden van és pe
dig természetes következméuyekép azon 
oktalan gazdálkodásunknak, hogy derűre, 
borúra, vau szükségünk rá vagy nincs, -  
a külföldről vásárolunk.

Nem tudok valami esztelenebbet gon
dolni, mint midőn valaki az idegen gyárt
mányok mellett kardoskodik, mondván, 
hogy azok szebbek és olcsóbbak. Hogy 
azok általában, bár nem mindig szebbek 
és olcsóbbak az igaz! de ebből belves 
okoskodással nem az következik, hogy: 
teliát azokat pártoljuk, azokat fogyasszuk : 
hanem hogy igyekezzünk azon, miszerint 
a mieink is szebbek és olcsóbbak legye
nek ; már pedig azok Ilyenekké csakis úgy 
lesznek, ha azokat pártoljuk, lia azokat 
fogyasztjuk. Ez oly természetes és oly vi
lágos. hogy valóbau szánandó, ki ezt be 
nem látja, ugyanis: minél több darabot 
készít valamely iparos valamely cikkből, 
— annál szebben, jobban és olcsóbban 
fogja azt kiállíthatni. Ez oly igazság, mit 
nemcsak minden iparos a gyakorlatból 
ismer, hanem a mit a tapasztalat is min
den nap bebizonyít. Hiszen még a keres
kedő is, ki pedig nem csinál semmit, csak 
elad, annál olcsóbban adhat el valamit, 
minél nagyobb mennyiségben veszik azt! 
De hogyan is lehet oly dőreséget gon
dolni, hogy ha mi iparosainkat nem pár
toljuk. azok szebben és olcsóbban fognak 
dolgozni ? Ez épen úgy jön ki, mintha 
azt mondanám, ba a munkást koplalta- 
tom, akkor az jobban és többet fog dol
gozni.

Különben csúnyább sincs annál, mint 
midőn valaki saját iparosainkat becsmérli, 
mikor az idegeneket pártolja! Az ilyen 
önmagát is gyalázza, mert hiszen, miként 
már megjegyzém, liátramaradottsigunk 
nemcsak az iparosokat illeti, hanem álta
lában mindnyájunkat; — az iparosnak te
hát ép oly joga van más osztálybelit becs
mérelni, mint ennek azt. Az igazságszol

gáltatás, közigazgatás, közegészség, köz
oktatás. a kereskedés, fóldmivelés stb., 
szóval minden, a mink csak vau. általá
ban ép oly hátra vau nálunk, mint akár 
az ipar. csakhogy azok munkáját nem 
lehet úgy kézbe fogúi és a külföldivel 
összehasonlítani, mint az iparosét, és nem 
lehet például mondani: nekem a mi igaz
ságszolgáltatásunk nem kell, mert az rósz, 
én a külföldit veszem igénybe. . . .  De 
mondja meg nekem valaki: melyik osztály 
az nálunk, mely annyira előhaladott, mint 
a külföldi ? ------ Valóban egyik osztály
nak sincs teliát mit a másiknak szemére 
vetuie! — De feltéve, hogy a magyar ipa 
ros osztály csakugyan hátrább állana szak
májában minden más osztálynál: az maga 
lenne-e oka bátramaradottságáuak ? Ko
rántsem ! mi mindnyájan, az egész társa
dalom egyenlő oka lenne annak, mert el
hanyagolta, nem mivelte s nem táplálta 
azt eléggé.

Azon körülmény, hogy a mi készít
ményeink nem mindig oly szépek, mint 
az idegenekéi, nem nagy baj és nem ok 
arra, hogy tehát a mieink helyett azokat 
vásároljuk. Ez által csak önmagunk alatt 
vágnék tovább is a fát, mert iparunk mel 
lőzése által nemcsak az iparos osztálynak 
ártanánk, hanem ártanánk kivétel nélkül 
mindnyájunknak, az iparosokkal hasonló 
mértékben kevesbedvén mindnyájunk ke 
resete, a mennyiben szegény emberek közt 
szegény a kereset is. A terheket pedig s 
az adót mégis csak úgy kellene viselni; 
nem sokára bekövetkeznék teliát azon idő, 
midőn se idegen, se honi portékára nem 
jutna többe. Es aztán az iparos ép oly 
joggal fitymálhatja a más osztálybeli mun
káját, mely szintoly hátra van . . .  Ha te
hát Péternek (ki iparos) meg kell elégednie 
a Pál munkájával (ki szellemi munkás): 
miért ne elégedhetnék meg hát Pál is a 
Péterével ? Sem sokkal okosabb-e, ha az 
indokolatlan űtyuiálás helyett egymást tá
mogatjuk s a hogy tudunk, összesegitünk ? 
lia saját munkánkat, a mire legalább ké
pesek vagyunk, egymással készítetjük? 
lia egymás keresetét kölcsönösen szapo
rítjuk?— Ez által nemcsak hogy magun
kat a haszontalan kiadástól megóvjuk, 
adósságinkat kitízethetjiik, pénzünk meg
marad ; hanem kilátásunk lehet arra is, 
hogy valamit meggazdálkoduuk, mire jö- 
vőuket alapíthatjuk. Ezen felül azon ön
tudat is dagaszthatja kebleinket, hogy ipa
runkat fejlesztve szükségleteinket magunk 
képesek vagyunk előállítani s hogy teli it 
lételüuk legelső alapfeltételét: a keresetet, 
mely függetlenségünknek is első kelléke 
biztosíthatjuk.

Az ipar emeléséhez a politikai tekin
teteken kivül — két igen fontos tényező 
járul: első a szellemi, az elméleti képzett
ség, miről a „P. F.“ több számaiban ér
tekeztem is: 2-dik a vagyon, a lőke. E 
két tényező nélkül az ipar neui emelked- 
lietik, nem virágozhat sehol. Ha akár egyes 
akár társulat valamely iparválalatba kezd, 
e kettőre elkerülhetetlen szüksége van, 
ha sak boldogulni akar. Az illető gyárt 
vagy műhelyt ugyanis úgy kell berendezni, 
a munkát felosztani és vezetni tudni, hogy 
az egyes munkások minél kevesebb idő 
alatt minél több munkát végezhessenek, 
eliez pedig képzettség kell. Elkeriillietlen 
továbbá a mindent mozgató erő is: a pénz 
hogy az ipart vezető azon gyárat vagy 
műhelyt úgy rendezhesse be s ha kell, oly 
gépekkel szerelhesse fel, a mint az cél
jának legjobban megfelel; továbbá, hogy 
az anyagot: vasat, fát, szövetet stb. nagy
ban kész pénzben, tehát olcsón is bevásá
rolhassa, liogy igy a munka a gyárnak 
minél olcsóbba kerülhessen.] , |

Lme uraim! ez az egyszerű titka an
nak, a mit nálunk oly kevesen tudnak 
megérteni: miért t. i. hogy a külföldiek 
olcsóbban adják cikkeiket.

Nálunk hiányzik mind az elegendő 
képzettség, mind a tőke. És ha meg volna 
is egyeseknél a képzettség nagyobb v áz
latokat berendezni; de hiányzik az eszköz, 
a pénz: kontóra pedig olcsón dolgozó 
gyárakat, műhelyeket berendezni nem lehet. 
Hiszen hány kitűnő magyar munkás van 
küllöldöu. kik ott sikerrel megállják helyü
ket ! hazajőve azonban még sem boldo
gulnak, leginkább azért, mert nincs meg 
az említett mozgató erő; még nincs meg 
itthon az elismerés, a pártolás.

Ezen egyszerű, de igen fontos igaz
ságokat kellene már egyszer megértenünk, 
akkor bizonyosan másként gondolkodnánk. 
Nem lennénk mi szegények, ha a dolgo
kat már rég felfogtuk és azok természetes 
orvosságát is használtuk volna! . . . .  Ha 
mi saját iparosainkkal dolgoztatnánk min
dent, lia mi azoktól vásároluók mindazt, 
mit csak azok kiállítani képesek: úgy 
nemsokára azok is képesek lennéuek ma
gokat úgy berendezni, hogy cikkeiket szin
tén mindinkább széliben és olcsóbban állít
hatnák ki. De mi felforditott okoskodá
sunknál fogt a megvonjuk tőlük a keresetet 
s pénzünket a külföldnek ajándékozzuk, 
nem is gondolva arra, hogy ez által ke
resetünk egy részétől önmagunkat is meg
fosztjuk.

Nem az tesz bennünket tönkre, hogy 
az államnak kötelességszertileg sok adót 
űzetünk; bánéin hogy sokkal nagyobb 
adót és pedig önkéntesen a külföldnek 
fizetünk. A mi állami s községi adóink 
nem esnének nekünk oly neliezen, ba mi 
pénzünket a külföldre nem pazarolnék, ha 
nekünk több keresetünk leuuc, — ba mi 
maguuk egymást keresetétől szándékosan 
nem fosztogatunk. Mikor teliát mi a kül
földi cikkekkel parádézunk, akkor tulaj- 
donképen azt titogatjuk, hogy mi egymást 
— raboljak; . . . már pedig ily rablógaz
dálkodással valóbau uiues okunk mii di
csekedni.

Ne szidjuk hát az iparos osztályt és
ne ócsároljuk, hogy az oly szépen és ol
csón nem dolgozik, mint az a külföldi! 
mert igaz, hogy általában oly szépen és 
olcsón nem dolgozik, de csak azért, mivel 
nem dolgozhatott — — Hát ugyan miért 
nem oly szép és olcsó a mi irodaimnak, 
mint azon emlegetett szomszédainké? 
Miéit tart nálunk egy haszontalan per sok
szor évekkel tovább, mint oda át? — Vagy 
kérdezzek még többet? — De hát azért 
bajainkat úgy orvosoljuk, ha az idegen 
ipart, az idegen irodalmat pártoljuk, a 
mienket pedig ében halni engedjük ? vagv 
idegen bíróságot kívánjunk a nyakunkra ? 
Ily orvosságokra beszámítás alá eső ha
zafi nem gondol!

Mi általában igen kevésre becsüljük 
iparos osztályunkat és ez nagy kár, — ez 
egyik legnagyobb liazaellenes bűnünk, — 
ennek igen megadjuk az árát. Az iparos 
osztály képezi az előrehaladottabb nem
zetek legerősebb oszlopát, mert az szerzi 
a vagyont; az teszi a nyugoti népeket 
gazdagokká s hatalmasokká. Ha mi ezen 
osztályt közös erővel fel nem emeljük, 
akkor nem tudni melyik osztály fog annyit 
szerezni, hogy nemcsak mint egyes polgá
rok tisztességesen megélhessünk, hanem a 
mindinkább szaporodó roppant állami ter
heket is elviselhessük?!

(Folytatása következik.)

Különfélék
— A „Magyar Hírlapi-bán olvassuk, 

hogy az öngyilkossá lett dr. Tomasek volt 
budapesti kir. ügyész utódául, hallomás 
szerint Illés István, jelenleg pécsi kir. 
ügyész neveztetnék ki. Ülés István ugyan
csak a budapesti f. törvénszéktől, hol mint 
gyakornok működött, lett pécsi kir. Ugyész- 
szé kinevezve, honnan e szerint visza- 
kerülne.

— A pécsi izr. betegsegétyző egylet 
saját alapja javára 1*77 évi február 28-án 
a hattyú teremben tartandó zártkörű tánc- 
estélyre kiildé szét meghívásait. Üelépti 
jegyek a uieghivó előniutatása mellett, 
tebruir hó 20—28-ig: Treuschiner J. \\\, 
.éli és Bölini, Zirner M. és ltóth Ármin 
ur. k, főutcában lévő kereskedéseikben és 
este a pénztárnál válthatók és pedig: 
családjegy 3 ft„ személyjegy 1 tt. 20. krjá- 
val. 1- elüitízetések köszönettel vétetnek és 
birlapilag nyugtatuak. A Hölgyek kéretnek 
egyszerű öltözékben megjelenni.

A Kisasszonyfái rablást esetet ille
tőleg ft. Rang Antal plébános úrtól értesí
tettünk, hogy a „Kelet Népe" 31. számá
ban megjelent soraiban a szerkesztőség 
néni egészen az ó kifejezéseit használta, 
említő ugyan ő, hogy személy és vagyona 
biztosításául szolgáló egyetlen ezköiéíől, 
mely pedig szinte adu tárgya, — megfnsz- 
tatott, de „közbiztonságról" valamint az 
„adminisztratióről” egy szót sem irt: azt 
sem, hogy lSii.'i évben is kirabolták, mert 
csak azt irta : „akkor is meglátogattattam, 
de szerencsésebb kimenetellel”, minthogy 
az akkor garázdálkodott Gelencsér rabló 
bandáját be nem eresztette, betörni pedig 
a szilárdon elzárt házba nem mertek. — 
KBánja továbbá értesíteni a megyei t. 
közönséget Kadocsay Sándor szolga- 
hiró úr buzgalmáról és erélyéről, me
lyet a rögtöni nyomozásnál kifejtett. A 
rabluk öten voltak, kettő a szobába hatolt, 
egy a folyosón, egy annak ajtaján kivül 
és egy az. utca ajtóban Őrködött. A szol- 
gabiró általa rögtön értesítettén ez még 
azon éjjel 2. órakor már intézkedett, és a 
közbiztonsági közegek már korán reggel 
sót maga a szolgabirú úr is nála a hely
színén megjelentek. — Kis József 19 éves 
sári pusztai kanás/. jan. 31-én reggel a 
kisasszonyfai utcán keresztül a legelőre 
futván gyanút kellett a nép üldözni kezdé 
és elfogván behozta, ezt a plébános szép szó
val kezdette vallatni és sikert tapasztalt, 
elvitte őt magával Szt. Lőrincre ott azonban 
már vallomást tett Guzso Mihály csonka mi i- 
denszeuti csordás. — A főszereplők voltak 
Horváth (Fekete) György kelemen-li
geti kanász, ez már sertvéslopás miatt több
ször büntetve volt, továbbá Varga László 
helybeli gulyás őrködött kivül.Jellemző,bogy 
a rablók valb másaik szerint addig, mig 
a kerti méhesben elrejtve leskelődtek a 
rablásra alkalmas időre, az esti harango- 
zásra ájtatosan imátkoztak is! — Az ügy 
vizsgálata most a járásbíróságnak sok dol
got ád. mert az eírablott tárgyak több or
gazdák kezén át a drávántuli vidékre ke
rültek, hol további elfogatások történtek.

— A konstantinápolyi küldöttség múlt 
vasárnap érkezett meg Budapestre. Fényes 
fogadtatásuk hatalmas megcáfolása volt 
azon szlavophilek félremagyarázó nézeté
nek, mintha e tüntetés csak a budapesti 
egyetemi ifjúság müve s nem az egész 
nemzet középületének kifolyása lett volna, 
ltjainkat már az első határszéli városban 
Csáktornyán is szépen fogadták, igy Nagy- 
Kanizsán és Székesfehérvárott is, hol min
denütt ezerekre menő néptömeg üdvözölte 
őket. A küldöttség a két utóbbi helyen 
kiszállt s a tiszteletükre rendezett banket
teken és színházi előadásou megjelentek. 
A fogadtatás leginpozansabb volt. Mintegy 
50 ezerre tehető azok száma, kik a bu
dai indóházhoz tódultak az i' akat egy 
szivbel eredő „éljen “ uel üdvözölni. Meg
érkezésükkor minden oldalról kitüntetés 
várta őket. Első sorban a budapesti pol
gárok nevében Gozsdu Elek ii ;vvódjelölt 
majd Kozma és többju mond :tak szép 
beszédeket, mikre Lukács és S les Gyula 
válaszoltak. Este a „Hungária” szállodában 
nagy bankettet tartottak, melyen fflimoá



polgár, orsz. képviselők, írók, művészek 
s egyetemi ifjak jelentek meg. üdvözlő táv
iratok az ország majdnem minden részéből 
érkeztek ez alkalomra Budapestre. Így Pécs
ről is a jogakademiai ifjúság a következő 
táviratot küldte fel: „Testvérek! Az annyi 
balviszályt hősiesen leküzdött török nem
zet iránt édes hazánkban támadt rokon- 
szeuv és baráti érzelem tolmácsolásáért 
fogadjátok őszinte köszönetiinket. Fárasztó, 
de dicsőséges utatokból megtörve vegyétek 
szívesen a legbecsesebb jutalmat, mi földi 
halandót csak érhet: a nemzet elismerését! 
Az njra ébredő és lelkesülő nemzetét! Ne
mes missiótok hiv teljesítése által egy örök 
emlékezetű, szép tényt adtatok át a törté
nelemnek. A nemzeti közv,r/itletből kifolyt 
küldetéstek egy magasztos ünnep: két 
nemzet testvérülési ünnepe volt, két nem
zeté, melyek közül egyik a kelet, másik a 
nyugat terhét viseli. Felkerestétek a kelet 
legszebb városát s elvittétek a derék török 
nemzetnek őszintén érzett barátságunk zá
logát s részükről most viszont köszönetét 
és baráti, üzenetet hoztok a magyar nem
zetnek. Óhajtva várt megérkezésiekkor en
gedjétek, hogy mi is hozzájárulhassunk a 
közielkesUlés szívből eredő örömnyilvánu- 
lásához. Legyetek üdvözölve édes testvérek! 
Ti előre mentetek a helyes utón; mi és 
az egész nemzet utáltatok megyünk. Mi 
nem félünk a jövőtől még e szomorú na
pokban sem! Kljén a két testvér-nemzet!
A pécsi jogakadémiai ifjúság."

— Magyar iskola, melyben német- 
nyelven tanítanak. Sz. kir. Péesvárosa a 
bányatelepen magyar iskolát állított fel s 
most egészen megbízható forrásból veszszük 
az értesítést, hogy e magyar iskolában a 
hitoktatás német nyelven tartatik. mi két
ségkívül furcsa doiog. Községi irodaszé
künknek erről eddig aligha volt tudomása, 
miért is reménylhető, hogy e visszás álla
pot mi hamarább meg fog szüntettetni. 
„Néptanoda."

Színházi hírek. A német szinházak- 
ban nagy tetszést keltett „0 diese Máuner" 
eimü három felvonásos vígjátékot meg
szerezte a színigazgató ur s mihelyt le
fordította. színre fogja hozatni. A darab 
me léje igen mulattató s a jelenlegi társas 
életből van merítve. A „Fatinica" eimü 
operettet is legközelebb előadja színtársu
latunk. Próbájával nagyban foglalkoznak.

_ Rettenetes, — de való. Mohácson
egv nyugalmazott gazdatiszt — példás 
soíidsága dacára — egy kis muriba bo
csátkozott nagy böjt első napján. Ks ime 
hogyan lett ezen hitszegés megbüntetve 2! 
Nevezett ur ugyanis haza akarván menni 
s nyugalomra hajtani nehéz fejét, ezen jó 
szándékában meg lett akadályozva az ál
tal. hogy a kapu kizárása sehogy sem 
sikerült neki. Mit tegyen ? Lekerül a ker
tek alá s igy szándékozik célhoz jutni ; 
azonban véletlenül a szomszéd udvarban 
találja magát, a mely terrennumnak ura 
nem csekély rettegéseket all ki a gyakori 
betörések miatt, féltvén a dróton- szerzett 
hivatalos pénzeket. K derék őre a hivata
los cassának s igy az állam érdekeinek 
is. csakhamar megérzi a vad-szagot s csap 
rettenetes lármát, az ablakon ki-be ugrál, 
az eltévedt „excedáló*-ra — reádurrant 
egv mogyoró törövel; azonban a golyó a 
dilletans rabló feje helyett -  szerencsére
— csak egy felaggatott tejes köcsögben 
tett töméntelen kárt. Na (le ekkor azután 
vitte is a mi dilletansnnk az irhát, még 
mielőtt egy második golyobieshoz lehetett 
volna szerencséje. Tehát az udvarban zsi- 
vánv zargató felebarátunk egy rablót meg
semmisített, hanem hátra van még az ut
ca. Kiszalad, kiabál tíizet-vizet, mire a 
házakból előjövő szomszédok mindegyike
-  ijedtében a másikat rablónak nézve, 

egész csata fejlődött ki. Magam is, ki e 
tudósítást Írom csak annak köszönhetem, 
hogy élek, mert szomszédom rozsdás tia- 
mordálya, melylyel reám lőtt — nem 
visz tovább két lépésnél. Emberhalál ugyan 
nem történt, de nevetés volt elég reggel
— az ügy kiderültével.

— Nem régen említettük, hogy a mo- 
hács-pécsi vasútvonalon levő trinitási álló
helyet kereskedelmünk és forgalmunk ér
dekében mennyire kívánatos és szükséges 
lenne rendes állomásheMyé tenni. Ebbéli 
felszólalásunk indokolására egy avatott 
kereskedői körből a következő statistikai 
kimutatást s forgalmi számvetést vettük,
u. m: „Noha Trinitáson jelenleg sem össze
köttetési országút, sem állomási vágányok 
s rakodó helyek nincsenek, mégis követ
kező forgalom mutatkozik ott évenkint:

10,000 mázsa bor
4-6000 „ mész
4-8000 „ kő és briquettes

8UU) „ különféle más áru
a személy forgalom pedig évenkint 9-12000 
személyre tehető. Ha a trinitási állóhely
rendes állomáshelylyé lenne átalakítva s
különösen, ha a Siklósra vezető kocsiátat 
kiépítenék: e forgalomra lehetne számítani 
u. m t
a személyszállítás évenkint 15-20,000 szem. 
A bor „ „ 20-25,000 mázs.
A mész „ „ 10-16,000 „
Kő és briquettes „ „ 20-30,000 „
Fa „ „ „ 15-20,000 „
Különféle más áru „ 10-15,000 »

75-105,000 „
tehát a jelenlegi forgalomnál uégyszernél 
is többre menne.

— Két hozzánk beküldött gyászjelen- 
té8 szerint Egerszeghy Júlia e hó 13-án 
végelgyengülés következtetében életenek 
76-ik évében, Marjovszky Berta pedig e 
hó 8-án életének 19. évében tUdőgüuiőkor 
következtében jobb létre szenderültek. Béke 
hamvaikra 1

— Béke-jel. Az egyéves önkéntesek 
Írja a Nagyváradon megjelenő „Szabadság-1 
e napokban felszólítást kaptak felsőbb 
helyről, hogy nem lennének-e hajlandók 
a tiszti vizsgálatot mielőbb letenni? Azok- 
nok, kik a vizsgálattételre most vállal
koznak. nagymérvű engedményeket tesz
nek a ki zabott tantárgyakból. Itt az idő, 
hogy iíjaink megragadják az alkalmat s 
megszerezzék a tiszti bojtot. E körülmény
ből egyébiránt azt látjuk, hogy — ké
szülünk valamire.

— A pécsi tanügyi statisztika a múlt 
évről. A baranyamegyei tanfelügyelőségnek 
a közigaz. bizottság elő terjesztett jelentése 
szerint városunk lakossága az 1876. évben 
ismét 273O0 bán van kimutatva. Község
iskola volt 5, felekezeti 4, magán 4, össze
sen 13. Tanköteles volt 0—12 éves 2747, 
13—15 éves 1105, összesen 3922. Elemi 
iskolába járt fiú 1419, leány 1367, össze
sen 2780. Ismétlő iskolába járt tilt 485, 
leány 153, osszon 038. Magán intézetbe 
járt leány 107. Közép tanodába tiu 252. 
Az iskolába járók főösszege 3783. Iskolába 
nem járt 54 tiu és 47 leány, összesen 101. 
Vallás szerint volt: rom. kath. vallásu3187, 
gör. kath. 3, gör. keleti 2, lielv. hitvallású 
14, ágost. ( all. 43, mézes vall. 534, össze
sen 3783. Nyelv szerint volt: magyar 2910, 
német 523, román 22 (?) tót 97, szerb 33, 
horvát 140, orosz 52. (??) összesen 3783.

— A nyomor oly fokot ért Bars me
gyében, hogy már a kir. adófelügyelő is 
azt jelenti, mikép a megye több községe 
teljesen képtelen adóját megfizetni, Jas> 
traba községből hozott valami kalács-félét, 
mely elemeztetvén találták, hogy fürész- 
por, káposztalevél s talán beléjekevert 
földből áll. Borzasztó reá gondolni is, 
hogy azt ott emberek fogyasztják. Hanem 
azért a mi exellentiásaiuk a honatyák (?) 
által támogatva vesztegetik millióinkat 
Bées felé!

— A ,schuindlereskedcs" főbb kellé
keit következőleg írja le egy kedélyes 
öreg ur. Magas tetejű kürtő-kalap : pápa- 
szem : kiborotvált áll; hitelbe vásárolt felső 
rokk; óriási kézelők ujjközepig huzva; 
pakfon fejű feketére festett nádpáleza, 
monogrammal; selypítő kiejtés, és minde
nek felett a magyar nyelvnek rosszul be- 
szélése. A többi kellék elmaradhat, de ha 
a fentebbiek megvannak, az ily egyén ná
lunk mindent képes leend alapítani. Fur
csa élettapasztalat, — de van benne valami.

— Tanműhelyt állít fel Kassán az 
iparoktatást és házi ipart terjesztő felvi
déki egyesület a harisnyák és rövidáruk 
szövészetének meghonosítása érdekében. 
Ezen tanműhelybe mindenekelőtt 12 ifjú 
takácslegény vagy valamely polgári osko
lát vagy négy reáliskolai osztály végzett 1.) 
évet betöltött ifju vétetik fel. A tanfolyam öt 
negyed évig tart s máj. 2-án kezdődik.
A kiképzett itjak mindegyike külön szö
vőszéket kap s három évig az egyesület 
teliigyelete alatt működnek.

— Megfoghatatlan. Berlinben egy négy 
éves tiucska a fegyverreli vigyázatlanság 
áldozata lett. Az eseményt leírni hosszas 
volna, de ami megfoghatatlan, nem is ab
ban, hanem a következőkben rejlik. A 
boncolásnál ugyanis, a jelenlevő orvosok 
azt állapították meg, hogy a golyó a gyer
mek homlokcsontján és az agyburkolaton 
keresztül az agy velőoe fúródott, s onnan 
is vétetett ki. — A gyermek pedig a lö
vés után egy napig még fenn járt, és csak 
negyednapra halt meg. Ez az eset, az em
beriszervek kutatói előtt, amint a berlini 
lapok írják, egy egész uj világot fog fel
tárni.

— Hulla elégetési kemence. A b rlini 
hulla elégetési egylet f. hó 27-én ülést 
tartott, melyen Reinke könyvárus, mint 
elnök bejelentette, hogy ő az egylet ne
vében már kifizetett 500 márkát a vállal
kozónak, ki ez összegért kötelezte magát 
a kemencét felállítani. Jelentette egyszers
mind, hogy a felállításnak többé misem 
áll útjában, miután a városi hatóság az 
engedélyt rá megadta,

— Egy a világgal elégedetlen a kö
vetkező feliratú jegyeket készített, melyek 
igen nagy számban jutottak forgalomba a 
fővárosban. „Jelenlegi divat. A becsüle
tesség kiutazott a világból és az őszinte
ség aludni ment. A jámborság elbújt, az 
igazság pedig nem tudja megtalálni az 
utat. A szerelem betegen fekszik, a jóté
konyság börtönben ül, a hit kialudt. Az 
erény koldulni jár az igazság pedig rég 
oda. A hitel bolondossá lön, a lelkiisme
ret pedig a szegre van akasztva."

— Bészvények mint beléptijegyek a 
korhelybálra. E hó 9-én a neulerchcnfeldi 
Thalia-termekben jótékony célú bált ren
deztek. A mi a „szegény tanulók11 alap
jának gyönyörű jövedelmet biztosított, ez a 
rendező bizottság egy kitűnő ötlete. A bi
zottság sajátszeríi beléptijegyeket készíteti: 
egy megboldogult cseh biztositó társaság 
8U0 részvényét vásárolta meg 4 krajcár
jával a részvények hátoldalát a megfelelő 
báli szöveggel látta el. A különös ötlet 
az egész tájon élénk beszéd tárgya lett.

— Figyelmeztetjük lapunk t. olvasóit 
a hirdetési rovatban közzétett Müller I). 
budapesti kalapgyáros és kalapraktár tu
lajdonosának hirdetésére.

0  F a rsa n g i u tó h n n g o k . A far
sangnak vége. Meglapult erszény, foszlott 
ruha, hervadt virágcsokor, egy-egy cotillon- 
jelvcny s több efélék emlékeztetik rá vissza 
azokat, kik annak örömeiben, fára
dalmaiban tettleg részt vettek. Á farsang 
elmúlt. „Végre" mondják a papák s egy 
keserű pillantást vetnek a „szükséges kia

dások* rubrikájába. A mamák nem saj
nálva a farsangi fáradtságokat a böjt ese 
mény-szegény csendjében a nyert „kilátá
sok" mérlegezésével foglalkoznak. A lá
nyok meg édesen merengő tűnődéssel esügg- 
uek az emlékezet tarka képein. Denique 
kinek-kinek kijut a magáé. így volt ez 
mindig, a mióta a kaleudáriouicsinálók a 
carnevalt felvették a kalendáriomba.

S most befejezendők e rovatunkat, 
búcsúztatásul megemlékeznünk kell a far 
sangvégi mulatságokról is. Ilyenek voltak : 
a „pécsi dalárda" által rendezett „far
sangi elixirium11 (Ez utóbbi fogalmat ki
fejező magyar szót úgy látszik nem találta 
fel a dalárda fordítója a szótárban.) Né
melyek sikerültnek, mások izctleunek moud- 
ják az estélyt. Kiknek véleménye helyes, 
nem tudjuk: mert nem voltunk ott. A be
vétel reményen felül jövedelmezett, 500 
írton felül volt. Bállal Herceuberger zárta 
be a farsangot. Az ép oly uagy gond és 
flgybuzgóság, mi 4 helyes tapintat és szak
értelemmel rendezett bálról a legjobbat 
mondhatjuk. Városunk zóméuek, a polgár
ságnak szinét-virágát láttuk ott. A jelen
volt szépek közül egy hosszú névsort állí
tottunk össze, hogy itt közzétegyük s ime, 
ma midőn a nyomdába akarjuk küldeni, 
keressük zsebeinkben, fiókunkban s nem 
találjuk; elveszett! 8 igy még csak azt 
említhetjük meg, hogy a fesztelen s kedélyes 
jókedvben kivirradtig tartott a tánc, mely
nek fénypontját természetesen a füzértáuc 
képezte. Gyönyörű s mulattató figurákat 
láttunk benue. úgy hogy ehhez hasonlít
ható cottillout nem láttunk az idei pécsi 
bálokban, llerczenberger urat valóban cot- 
tillon-királyuak lehetne elnevezni.

Végül hamvazó szerdán a Scholtz-féle 
söresarnokban rendezett Neusiedler ven
déglős egy „Haring lakomát,11 mely noha 
a tánc nem volt felvéve programjába — 
mégis tánccal végződött. (Hihetetlen, háta  
táncosnők nem tartottak attól, hogy a ki 
böjtben táncol, az nem kap férjet?)

Rövid hírek.
Visk városának egyik erélyes papja 

templomi kihirdetés után rábírta népét, hogy 
a pálinkát nem fogja inni, hanem az arra 
szánt pénzt a papnál összerakja és az adót 
fizeti azzal. Vajha sok ily papja volua a 
felső vidékuck.

-  Orvos választás. Hogy a magyar 
nép zöme mennyire nem élte még bele ma
gát a doctor-rendszerbe, mutatja azon kö
rülmény, hogy Tolna megye egyik községe 
orvosnak megakarta választani dr. Szigeth 
Gábor szegzárdi ügyvédet.

— Mint Konstantinápolyból Írják, nagy 
mozgalom van ott a softák között, iskolá
jukban a magyar nyelvet kötelező tau- 
tárgygyá akarják tétetni, több száz szoíta 
nagy szorgalommal tanulja is már a ma
gyar nyelvet.

— Csemeghy Károly igazságügyi 
államtitkár mint a „K. N." Írja, legkö
zelebb tanácselnökké fog kineveztetni a 
legfőbb itélőszékhez.

— A király mint örökös. A b -gyulai 
kir. járásbíróságnál a múlt hét végén bon- 
tatott föl Knaifel Ferenc volt katona vég
rendelete melyben többek közt „ő es. kir. 
ap. felsége, a magyar királynak" 10 irtot 
hagyományoz. A kir. járásbíróság őfelségét, 
mint örököst a személye körüli miniszté
rium utján fogja a hü alattvaló „megem
lékezéséről" értesíteni.

A közönség köréből*)

Mohács, 1877. évi február 13.
Egy helybeli consortium czégétől je

lent meg a „Pécsi Figyelő" folyó évi 6-ik 
száma nyílt terében, egy mondva csinált 
s ismeretes kézből került nyilatkozat Ma- 
kay Dezső kir. aljárásbiránk ellen.

Először is azon meggyőződésünket 
fejezzük ki, hogy Makay úr e ezég sze- 
mélyesitőjével sem nyilvános, sem magán 
téren szó- vagy Írásbeli polémiába bocsát
kozni nem fog.

Mi számosán, kik vele hivatalos és 
nem hivatalos téren sokat érintkezünk, az 
igazságnak teszünk köteles szolgálatot, 
midőn kinyilatkoztatjuk : hogy Makay 
Dezső úr eddig mindenki irányában udva
riasságot, hivatalos eljárásában bírói te
kintélye megóvásával férfias komolyságot 
jog-, törvény- és igazság iránt határozott 
állást tanúsított s mi neki minden önér
zetes ember előtt a köztiszteletet biztosítja : 
bírói tUggetlenségének s részrehajlatlan- 
ságának önérzetes nyilatkozása.

Mi nagyon le vagyunk kötelezve azon 
excellentiás rokonok és pártfogók iránt, 
kiknek állítólagos befolyásával lön Makay 
úr Mohácsra albiróvá kinevezve s nem
csak nem kérünk e fajtából, hanem kész
séggel ismerjük meg; hogyha excellentiás 
uraink nepoticus befo'yásukat mindenkor 
ily módon érvényesítették volna, igazság
szolgáltatásunk előtt minden értelmes és 
becsületes ember süveget emelne.

Hajlandók vagyunk ezeknél fogva azt 
hinni, sőt állítjuk is; hogy nem Makay 
ur sértette meg az ügyviteli szabályokat, 
hanem megsértette az illemet maga a ki
fogásolt nyilatkozat iratója, — kiről oda- 
vetőleg említve s irályát tekintve, azt se 
hisszük, hogy e különben sületlen köz
lemény szerkesztésére képes lenne, midőn

*)Ezen rovat alatt megjelentekért nem vallat 
felelőséget a szerk.

az itélethirdető bírót, minden eugedelem 
kérés nélkül ünnepélyes itélethirdetési aetu- 
sában megzavarta s az Ítélethirdetésnél 
érdekelt egyik féllel hangos beszédbe eresz
kedett. T öb b en .

I R O D A L O M .

S5 Táborszky és Parsrh zeneműkereskedésé- 
ben Budapesten megjelent: Was will die einsame 
Thrane. (Mért ég e magányos könycsepp) Heine 
költeménye tenor hangra és zongora kíséretre Roch 
Józseftől. Ára 50. kr.

„Dér Kleine Postillon" induló zongorára 
szerző, if. Fahrbaeh Fiilöp. Ára 110. kr.

=E A „ Pigyelő" irodalom történeti közlöny 
1877 évi februári füzete megjelent Aigner Lajos 
kiadásában, érdekes és változatos tartalma követ
kező: A legrégibb történeti ének kora. Békési- 
Concilia Emil. — A classikai irány s Virág Bé

ri nedek, Scblosjarik Károly. — Cvittinger követői, 
ifj. Szinnyei József. — Ribinyi János, Vajda Vic- 
tor. — Latin íróinkról, Dr. Klekuer Alajos, Vajda 
Victor. Hőké Lajos — Palatich Györgyről, Szi
lágyi István. — Az európai irodalom 1876-ban 
— Toldy Ferenc könyvtára, Thallócy'I.a os. — 
Kazinoy Ferenc levelei Cserei Farkashoz, Horváth 

I Döme. — Két költemény a XVII. szazadból, Thaly 
Kálmán. Székely népköltészi közlemények: Hogy 

I született meg a „Peleskei Nőtáras"? Köröspa
taki János nem ismeretlen költő. Kiadó hivatala: 
Budapesten IV. váci utca 18. sz. Előfizetési ára 

I egy évre az az 12. füzetre 8. frt.

=  „llasonszcnvi Közlöny" eimü népszerű 
folyóirat jelent meg f. é. januárban Dr. Dudits 

I Miklós szerkesztése mellett. A beküldött k ‘t sz un 
nagyrészt érdekes tartalmat és ügyes szerkesztést 

I tanusit. Meg.elenik n inden hóban kétszer. Elófize- 
I tési ara egy évre 3 frt. Kiad) hivatala: Budapest, 
I mérleg utca 3. sz.

== A „Vasárnapi t j s á g "  1877. évi 5-ik 
szama következő tartalommal jelent meg: Tisza 
Kálmánná és az országos kisdedovó-egyesiílet (Ti
sza Kálmánná arcképével és két rajz al a kisded- 

I ovó-egyesület uj épületéről). — „Búcsú". Költemény 
I Varady Antaltól. -  „Hatem bey paripaja." Ere- 
I deti elbeszélés P. Szatmary Károlytol. — Bertha 
I Sándor (arcképpel.) — „Az emberszeretet házában." 
1 Borostyáin Nándortól. — Magyar ifjak a török 

fővezér lakomáján a szeraszkeratban (képpel). — 
I „Válság alatt." Fővárosi tarea. — Irodalom és 

művészet, közintézetek, stb. rendes rovatok.

KÖZGAZDASÁG.

V ásár ügy.
Ezen rovat alatt lapunk f. é. 2-ik szá

mában közöltük a soproni keresk. és ipar
kamarának m. é. nov. 20-ki ülésének jegy
zőkönyvéből annak óvását a szükségen 
feletti vásárjog engedélyezés ellen.

Közöltük azt. mert ezen hallgatással 
alig mellőzhető nyilatkozvány különösen 
annak alkalmából keletkezett, hogy a ke
resk. ipar és töldm. minisztérium ismételt 
kérelemre megyénkbeli Sz.-Dienes község
nek is vásárjogot engedélyezett, és mivel 
ez egyúttal magában foglalja mcg}'énk,és 
két szomszéd Somogy és Tolna megye vá
sárainak hiteles kimutatását, mely vidé
künkre nézvo nagybecsű adatokat véka 
alá rejteni a közérdekre nézve bűn volna. 
Már lapunk alapításakor és azóta mindig 
szem előtt tartott közérdek szempontjából 
feladatunknak tekintettük közölni egy oly 
törvényesen alakult és működő testület vé
leményét, mely vidékünktől távol talán nem 
mindig és nem mindenben találja el valódi 
szükségleteinket és éppen azért, ha vala
miben tévedett, alkalmat adjunk e tévedést 
sajtó utján kiigazítani, mert éppen ez ok
ból is közli az említett kamara jegyző
könyvét a lapok szerkesztőségével, és azért 
vesszük magunknak azon nem csekély és 
időtrabló fáradságot, hogy a rendelkezé
sünkre állított anyaghalmazból kiszemel jük 
azt, mi vidékünket kiválóan érdekli.

Azonban Sz.-Dienes községét fájdal
masan érintette ezen közlemény, mert ál
tala megtáuiadtatva véli vásári engedélyét, 
vagy talán reményét, hogy azt a jövőben 
kiterjeszthesse, és ezen érzületének kifeje
zést adandó szerkesztőségUnkhez egy nyi
latkozatot küldött be, melyet ugyan, mivel 
szerkezeténél fogva sajtó alá nem ért meg, 
egész terjedelmében nem adhatjuk, mely
nek azonban érdemleges részét követke
zőkijen foglalhatjuk össze.

Azt hiszi a község, hogy habár még 
kevés iparost és kereskedőt számlál, de 
ha évenkint csak két vásárra kapna en
gedélyt, nehány év alatt azok háromszoros 
számát mutathatná ki, mert vásárjogos 
községben azok inkább települnek meg, 
utal továbbá, és ezt szerintünk is alaposan 
teszi, — a Sz.-Dienes községi és környék
beli házi iparra, mely fából borsajtókat, 
hordó abroncsokat, szckéroldalakat, több 
etléle a töldmüveléshez kellő faeszközöket 
állít elő, továbbá a női házi ipar fémjel
vényeire az ott szokásos sásgyékény ké
szítésre, kender termelésre és vászon szö
vésre, mely áruk vételére távol vidékről 
is oda sereglenek a vevők. Figyelmeztet 
végre azon vidék marha és sertvés tenyész
tésére, melynek érdekében áll, hogy az 
eladó ne kéutelenitessék jószágát tetemes 
etetési költségekkel és idővesztegetéssel 
távol vásárokra hajtani, midőn pedig az 
urodalmi pusztákon letelepedett cselédek 
engedélyt sem nyerhetnek távolabbi vásá
rok látogatására s igy reájuk nézve valódi 
jótétemény, ha közelben teljesíthetik az 
eladást, vagy bevásárlást.

A község azon meggyőződésben van, 
hogy az ipar és kereskedelem pangását

n.-rn a sok vásár okozza, bantu az abba 
befektetett tőkék magas kamatja — a hi
telhiány, az osztrák külföldről várnaién 
tesen behozott iparcikkek uagy versenye, 
hozzá több évi sovány termések, a kivitel 
csökkenése és ebből folyó pénzhiány, a 
felfokozott adók, ezen bajokou pedig csak 
a magyar vámterület önállósítása, és fllg 
getlen magyar bank segíthet.

A községnek eddig közölt érvelését 
nagyobb részben mi is alaposnak ismerjük 
el, kevésbé azt, hogy a kivitelre szánt 
marhát és sertéseket a kereskedők a hara- 
nyamegyei vásárokon szedik többnyire 
össze, mert a kereskedő és iparos érdeke 
mindig az fog maradni, hogy iukább kevés, 
de népes vásár legyeu , mart ugyan azon 
költségek mellett a vevő jobban válogat
hat , az eladó nagyobb vevő közönségre 
talál. Minden újabb vásár vesztesség az 
iparosra és kereskedőre, mert költségei sza
porodnak, áruinak kelendősége pedig a ’eg- 
jobb esetben ugyanaz marad, a mai nyo 
mór idejében pedig nagyon is megcsökkent.

A soproni ipar- és kereskedelmi kamara 
saját megbízóinak érdekében szófiait fel, 
és ezt helyesen tette, a minisztérium dolga 
volt a földművelés és házi ipar érdekeir 
is megfontolni; úgy látszik méltányolta is, 
midőu Sz.-Dienes községnek megadta a vá- 
sárengedélyt, de igen tévedne, ha azt hinné, 
hogy túlzott sok vásáreugedélylyel a föld
művelés érdekeit előmozdítja, mert arra 
nézve valóságos csapás a sok munkanap 
elharácsolása és a szenvedélyes vásárláto
gatók bő költekezése. Éppen előttünk fek
szik egy megyénk vidékéről eredt közle
mény, mely a rablók és tolvajok szövetsé
gét is a túlságos sok vásárnak tulajdonítja, 
mert ezeken találkoznak a rosszasságuk 
miatt elhajtott, vagy azt megérdemlő föld
művelési cselédek, kanászok, betyárok sat. 
és ott kötik szövetkezéseiket a személy 
és vagyon biztosság ellen.

GABONA ÁRAK
a f. é. febr. hó 10 án tartott hetivásáron 

Löszt. II. oszt. 111. oszt.
Búza 100 klg. ft. 11.50 ft. 11.24 ft. 11.—
Kétszeres „  „ „  9.40 „ 9.— ff •

Rozs V  ff *  9 . -  „ 8 . 6 0 V  •

Árpa v  n „  6-40 „ 6.— r  •

Zab T» ff „  7.85 „ 7.40 *  — . ------

Kukorieza (uj) „  5.40 „ 5.10 n  ----- • ------

Uajdiua 100 klg. ft. 5.90
Széna f f  V „  4 . -
Szalma f f  n „  1.90

IbT37"5JLt t é x * )
N y ílt  lev é l P ercze) KikU>*
ur, Baranya megye főispányjához.

Méltóságos Ur!

A müveit embert kötelező ildoni és 
becsületérzetből Írom önhöz e sorokat:

Én alulirt sem fe g y e lm i sem b ön
v iz s g á la t  alatt nem vMtarn, tehát e li
te lv e  sem: ennélfogva igen meglepett 
a f. hó 12-ki megyei közgyűlésen tett 
nyilatkozata: miszerént a járásorvosi ál
lomásra engemet még csak nc-ui is caudi- 
dálhat, mert ez ellen okai vaunak, sót 
bizonyítékokkal rendelkezik.

Akár régiek, akár újabbak ama bi
zonyítékok, mindenesetre oly iermészetiiek- 
nek kell lenni, melyek a tönényot ütköző 
eljárásom felett vagy már előbb, vagy a 
legutóbbi időben ellenem foganatosnál] lók 
lettek volna.

Mi oka a mulasztásnak ?
Ellenkező esetben igaztalanok és alap

talanok, melyek tehát nem tehetnek k ép 
te le n n é  a kijelelésre.

Mohács, február 14-én 1877.
Dr. Medgjesy U éln .

X yilvnuo* k ö sz ö n e t

Alulírottak kedves kötelességüknek tart
ják ft. Huber János nádasdi esperes úrnak 
azon lekötelező szives készségéért, raely- 
lyel leányunk lakodalma alkalmával kert
jét rendelkezésünkre bocsátotta s az ünne
pély rendezésében a jeleuvoltak legnagyobb 
örömére közreműködött — őszinte köszo- 
netüuket s nagyrabecsülésünket e helyütt is 
kifejezni.

K r e in e r  8. és neje.
•jEzen rovat alatt megjelentekért nem vattai 
felelőséget _____  a szerk.

S zer k e sz tő i ü zen etek .
Egy karthausi. A hízelgő epigrammot etu- 

lékkönjrvünkbs, az írónak és az emlékvers megren
delőinek neveit pedig a „fekete könyvbe" igtattuk. 
Adandó alkalommal majd megemlékezünk róluk. — 
S. K. Budapest. Folyóra tettük. Varjuk az Ígéret 
beváltását.

Lapunk mai számához Cserta Ig
nác pécsi kereskedőnek kerti- és g;tz- 
dászati vetemény-magvakról szóló ár
jegyzéke van mellékelve. Ajánljuk a 
gazdaközönség figyelmébe.

NAGY F E RE Xf Z
laptulajdonos.

H A K S C H  E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. szerkesztő társ.



A siklósi takarók- és hitelügylet
I évi n i f t r t in s  4-én  ii. e. l'» órakor az intézet helyiségében tartandó

rendes közgyűlésére
a t. e. részvényesek az alapszabályok 4!*. 45-ára való figyelmeztetéssel, megfiivatuak.

\ ; » |» i  r o m i :
i Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
•>. A mérleg előterjesztése és az osztalék megállapítása .
3. A felmentvén)’ iránti intézkedés.
4 három felügyelő bizottsági tag választása.

Siklós, február 13-án 1877.
31. (3_ i )  V a j d a  J á u o M ,  elnök.

X ^ i r d - e t r ^ L é : n - 3 7 “,

.oxrvvr.c

Van szerencséje alolirott üzletvezetőség- 
uek tudomásra hozni, miszerint
a  i n o g  v á l t o z t á l  o t t  s z e m é i  J -  
N z a l l i t é  g y ö z ő z ö k  m e n e t e  
f o l y t á n ,  f .  f e b r u á r  l i ó  1 6 -  
t á l  k e z d v e ,  a 1 7 - i k  szánm ve
gyes vonat, naponta vasárnap kivételével, 
Mohácsról Pécsre, bevárván este

a személy szállító hajóvali csatlakozást — 
közlekedni fog.

Vasárnap az 5 1 -lk  számit vegyes vo
nat Pécsrei közlekedése továbbra is fen- 
tartatik.

Pécs, 1877. február 15-én.

H o feker Ján.
berkesdi határban lévő

egy kerekű fölül csapó 
VÍZI-MALMÁT,

szabad kézből kedvező feltételek mellett 
eladja, Bővebb tudósítás kapható a tulaj
donosnál Berkesden. 30(1—lj

óráig 32(2—1)
A mokács-péesi vasút 
ü z le tv e z e tö s é g e

Kőszén eladás.
Pécsett 1‘StIft ü  V. alul bérlett l 'é c n -b á n j  a le le p e n  f e k v ő  \a * g y á r  

n ie /ő i  kőszénbányábói általánosan mini legjobbnak elismert kőszenet, következő árak 
mellett ajánljuk :
.4 te le p  h e ly é n  (Janka-akna)

1 'é e s e tt  h á z h o z  á l l í t v a :
33 kr. darabszén 45 kr.
23 r vegyesszéu - 35 „
20 , tíitőszén . - • 32 „
24 r kováesszén . . 36 „

vagy l lá n y a - v a s l i t i  Á llo m á so n :
darabszén . .
vegyesszén . .
tíitőszén
kováesszén . .

50 kilogrammot (egy v. mázsa) számítva, ' • l i  
Megrendeléseket elfogad az a . n l i r o i t  ig a z g a tó s á g  és a 

kÖKt/éneliidfisi fő iig ) n ö k f té g :

HERMANN -  P iERNIKARSKI
uraknál Pécsett Barátok utcía 4. s. a.

l' 75 0—’h P R I t ’K  V. gépg vár-, vasöntöde és kőszénbánya

igazgatósaiba.

2 2 I I  Ó - r á s  I I
-73

Vidéki kalaposokra nézve fontos! 
^ v £ - ü . l l e : r  Z D .

Budapesten, VII. király-uteza 8 ik szám alatt 
ajánlja dúsan felszerelt selyem, nemez vagy velour-ból 

való férfi-, nő- és gyermek

k a i a p r a k t á v á t
Kiadás kicsiben és nagyban, bámulatos olcsó árok mellett.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljes itt etilek. 
2X. (3 - 2 )
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A siklósi takarékp én ztár
rendes közgyűlésétIV

ígazga-

í S ; 7 .  év i m á r t in s  li«> l -é n  délelőtt 10 órakor Siklóson, (hivatalos helyiségé
ben : lógja megtartani, melyre t e. részvényesek tisztelettel meghivatuak.

T  á r g y s o r o z a t :
a; Az igazgatóság évi jelentése.
b A felügyelő bizottság jelentése a tiszta jövedelem iránt tett 

tósági indítvány felett, 
o Forgalmi kimutatás, 
d) Mérleg.
e Az igazgatóság számadási felmentése.
t Az osztalék meg határozást és a tiszta jövedelem felosztása ; 
g ■ A felügyelő bizottságnak 3 évre újbóli megválasztása, 
h Az igazgatótanácsnak titkos szavazás utjáui kiegészítése, 
i) Netalani indítványok.

."'iklós, 1

K-v-.Ő.sviy • - v - . ' Y - . ' i

Hirdetm ény.
.Melynél fogva köztudom isra hozatik, hogy a pécsi takarék 

péuztár igazgatósága által a kézi zálogok és ideg :n váltók után ed
digi fizetett iP/o kamatok

f. évi február hú l-től fosra
H"l0-ra l e s z ű l l i t t a t t n k  és hogy az i n g a t l a n o k r a  jc l / .a lo g i  
b e k e b le z é s  mellett adandó pénzkölcsön iránti ügylet is m é t  f o ly a 
m a tb a  t é t e t e t t .

évi február hó 13-án.
32. ( 1 - 1 , A n t a l  P á l ,  s. k. elnök.

Pécsett 1877. évi február hó l-én tartott iga’.gatósági ülésből.

A | mV s í  t a k a r é k p é n z t á r

igazgatóság.
é J | ü*tö(y3á£Sfcj!

Mióta néhány bécsi cég által valódi olasz 
zene-hangszerek u. n. ocarin ik  hirdettetnek: kény
teienitve érzem magamat, a t. c. közönséget csa-
Indasot »*s félrptrévpt.ósolfföl m...r%train1/. közhírrélódások és félrevezetésektől ni'?«'ővaii<l< 
tenni, hogy találmányom, az

mely Ível jelenleg 1'arusban reinlkiviil sikerült 
hangversenyeket tartanak, kizárólag csak Mécsben 
W itte Kdénél van raktárban a igy a másat! hir
detett gyártmányok csak utánzatai az én eredetim
nek. Az altalam készített s jól hangolt minién 
ocarinán e gyári védjegy van:

t t U I S .  D O V A T I
Invento F. FA BRR B Ú D R IO

Tisztelettel Giuseppe Donáti.
A nm ’nat »tt ca könnyen felfogható iskola nyomán 
z *n ' i r, .k SW* 3(1 perc -JffC laikusok pétiig ne- 
hmy óra alatt a legszebb dallamokat jatszhatják. 
Az ocarina és hozzávaló iskola gyári ara

VII.
gyári ara

I. oszt. IL III. ív. V. Vi. 
ft. 1 .- ft. 1..Ó i (U . ír. Í M  • t.:I — tt. 4. - (1 5 .-  
Zongora kíséretre legalkalmasabb az V. oszt Két 
füzet kotta, nem zeneértik áltál is hasznaibat>, 
12 darabot tartalmaz egy-egy, a 40 kr.

Ausztria, Magyarorszag s Németországra a 
bibi zom anyós

W ITTE  EDE Bécshen
Sta«lt, vei. Karntncrstrasse 59.

A szétküldés készpénz vagy ntinvét mellett 
is történik. Nagyban elad <k ariceiigcdest nyernek. 
Az alt fiam hirdetett oearini val idis ig inak bebizo
nyításául kötelezem magiraat a m isutt feldiesért 
ocarinakat. darabjat 50 krt 1 l ftig a ini, az I—VII 
osztatyiiakat pedig s szazanként még olcsóbban.
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A megyefai urasági

t. t*\i március i-eu u helyszínen urvereztetni fug, ugyszinte a 
megyefai urasagi  kőbánya is bérbe kiadd. Bővebb értesítést 
ad JESZENSZKY ZOLTÁN Megyefán. j-, ,

Xf. [6-31
Kern színlelt végeladás!

1 Miután a r«sz üzlet-menet miatt

eh i na-ezüstá ni-gyá rui 1 kát
teljéién beszüntetjük, keevszentve v..j;ynnk w im  s eh na-eiüat-jvárttnuivaink tűin >r.lek készletet 
a IcBSjorbabban az tv. IIit.M áron rokk.l ahbb alirudtaui. £ t»i,letö  ‘szolg.ljon köretkezí ki- 

voLAt a nagy árjegyzékb 1, 111 oly utóbbi kivonatra bérűijntjsen megküldetik.

M é r s é k e l t  á r a :
4lelőtt

A pécsi klr. törvényszék mint telek
könyvi hatósiig által közhírré tétetik, hogy 
Pölt Károly felperesnek tírézits Sándor és 
neje alperesek elleni 3n ) fit tőke és já
rulékai miatti végrehajtási ügyében lefog
lalt a pécsi 4385. sz. tjkvben 22(311. és 
2270 sz. és 10 sz. ház 4000 frtnyi becsár 
kikiáltása mellett 1877. évi mártius 5-én 
mint az árverésre kitűzött 2-ik határnapon 
szükség esetén becsáron alól is a legtöbbet 
ígérőnek cladatni fog.

Az árverés fenuebbi napon d. e. 10 
órakor a telekkönyvi irodában fog meg
tartatni.

Az árverési egyébb feltételek a telek
könyvi irodában naponta megtudhatók.

A pécsi kir. törvényszéknek mint te
lekkönyvi hatóságnak 1877. évi február 
3. tartott üléséből. 2ti. (3—2)

Sa/ighy  V in c z e ,
kir. törvényszéki jegyző.

s77 s*Arbkjtúsi b irdctiuói ív.
A nagyin, in. kir. közm. és közi. mi 

aiszterium f. é. január hó 2lJ-én 805. sz. 
alatt kelt rendeletével a barauyamegyebeli
Budapest-eszeki áljamúton Baranyavár és 
Bellye közelében árvíz által szenvedett 
rongálások helyreállítását 10Ö26 frt 75 kr. 
költség összeg erejéig engedélyezni mél- 
tóztatott. Ezen munka biztosítása céljából 
a pécsi kir. építészeti hivatal helviségében 
f. évi mártius hó 7-én délelőtti 9 órakor 
zárt ajánlati tárgyalás lóg tartatni.

1 elhivatnak ennélfogva a vállalkozni 
szándékozók, hogy szabályszerű írásbeli 
ajánlataikat 50 kros bélyeggel és a vál
lalati ár 10n/u-üyi biztosítékával ellátva, 
melyben az árengedés tisztán betűkkel is 
kiírva legyen, a tárgyalás előtti napon 
déli 12 óráig^ alólirt hivatalnál nyújtsák 
be. mert később érkező ajánlatok figye
lembe nem fognak vétetni. 25. (3—2)

Pécsett, 1877. évi február hó (j-áu.
Baranyamcyyei kir. építészeti hivatal.
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Legújabb kéxelő-gomb-garaitura, gépezettel 1 f t .  Parafa dugok állat fejekkel 4 0  k p .
e, P,°?P“  flej-sak. kávé- és t ea ibrikek. to|as készletek, fogpiszkalo-tartók ecet
es oaj-keszletek es n>a» egyelj számos cikkek, stb. stb. azintol.v meglepj ölese, arakon.

Kü önösen figyelemre méltó :
t  ért>. evőkanál. « drb. villa ti drb kavéska.ul, ü drb. kés mind a J4 drb. együttvéve elegáns

tokban 21 frt höyett csak lllfrt.
1 «»<••*/ '•rttaimi.t.ez.istb d, mind a 24 drb elegáns tokban csak 7 frl 

megrendelések utánvét mellett pontosan és lelkiismeretesen eszkázóUelnek.
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