V. évfolyam.

33-ik szám.

Pécs, 1877 augustus 18-án

Eloflzetéul dij:

Hirdetések ára:

Postán vagy Pécsett házhoz
küldve: egesz évre 5 ft., fél
évre á Irt. 5\' kr., negyed évre
1 ít. 25 kr. egyes szára 15 kr.
megjelenik minden szo m b a
ton. F gyes számok kaphat ák
Weidinger N. könyvkének.
(Széchényi tér).

Egy négyhasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért 8krt
többszöri megjelenésnél árleengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyílt tér 1 petit
sora 10 kr. Á hirdetési dij
előre fizetendő.

Szerkesztői iroda:
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 iutézendők. Előfizethetni helyben:
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Bohra C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
kereskedésében, és Feszi! Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

A végzet.
A józan ész tagadja annak léte
iét. A moliamed vallás tanítja, a ke
resztény isteni gondviselésre bízza
az események folyását, de csak el
méletileg. a gyakorlatban itt is ott
is az emberi ész veti össze a célt
kivitelének lehetőségével és a sze
rint fejti ki tevékenységét, államfér
fim nevet nem érdemel, ki a vélet
lenre és végzetre, az isteni gondvi
selésre bízza az államsorsát, általános
annak tudata, „segíts magadon és
az isten is megsegít. “
Nem lehet azonban tagadni, hogy
az emberi ész mérlegeléseit elkerülő,
vagy meghaladó véletlen — a sze
rencse is nagyszerű faktora világra
szóló eseményeknek. — Auztriáról
nem egyszer mondották már el, „hogy
hagyományos a szerencséje.*
A közéletben úgy tartják és ezt
igazságosnak is találják, egy ismert
német közmondás szerint, hogy men
tül nagyobb valakinek elmebeli kor
látoltsága, annál nagyobb a szeren
cséje.
A u sztriát — értve a m a g y a r nem
zetnek an n y i k irá ly i hitlevéllel és
a szabad ég a la tt tett esk ü v el biz
tosított jo g ait lábbal tipró A usztriát
e lh a g y ta 18411. év óta hag y o m á
nyos szerencséje, m ig a m a g y a r nem 
zet M ária T e ré z ia u íík irály ingadozó
trónját an n y i hatalm as kiilellenség
ellen m egvédte, a m inden oldalróli
álnok tám ad á so k at lan k ad a tla n erő
vel és vitézséggel v isszaverte, —
mig az u jjabbkori T am m erlan I-so
Napóleon h ad ai an n y i csa ta után
sem voltak képesek A u sz triá t, a
m ag y ar közjogot legalább elvben
elism erő A u sztriát felbom lasztani ,
a horvátok — rácok lá z a d á sá t szító
és összes fegyveres erejével tám ogató
A u sztriá t oda ju tta tta a mától hol
n ap ra terem tett m a g y a r honvédsereg,
hogy az éjszaki zsarn ok tengernyi
haderejét és ezen felül a leg g y alázatosabu áru lást keile segítségül
hívnia m egm entésére.
M eg m entésére? rosszul v álasz
tottuk e k ifejezést; A usztriát az ön
k én y u ralm i e g y sé g es A usztriát, nem
menté m eg az orosz hadsereg, sem
az áru lás, rom ba dőlt azon törekvés,
m ikép M ag y aro rszág o t közjoga m el
lőzésével Becsből ü u k é n y ile g k o rm á
nyoz ák a n élk ü l, hogy a m ag y ar
ism ét fe g y v ert em elt volna ellene.
A z orosz seg ítség n ek azonban
nem cse k é ly volt a k ialk u d o tt, v a g y
legalább feltételezett ára, nem volt

TÁRCA.
A társadalom ból.
Dickens Károly folyóiratában egy cik
ket találunk, mely satyrikus képét adja a
mai társadalom némely tagjainak. Habár
az angol társadalmi körökről szól, olva
sóink látni fogják, hogy náluuk sem épen
valótlan e rajz.
Az angol iró a társadalomban két
osztályt különböztet meg. Egyik olyan em
berekből áll, kik jogos előmenetelt óhajta
nak, minőt egyszerűen csak érdemeik által
szerezhetnek meg; a másik osztályt olyan
emberek alkotják, kik minden áron kíván
nak előmenetelt.
Ha — mond az angol iró — olyau
fiatal ember kérne tanácsot tőlem, kinek
paizsán a „parvenir* jelszó áll, azaz, ki
miiiden áron boldogulni akar, legelsőben
Is azt kötném lelkére, nehogy nyájas le
gyen bárkihez is; kérném, kéuyszeriteném,
hogy soha semmi szín alatt ne iparkodjék,
magát megkedvelteim; azt tanácsolnám,
legyen hideg, gúnyos, ellenmondó s igye
kezzék általán véve és mindig oly kihívó
és goromba lenni, amint csak képes ma
gát begyakorolni; — ha tudni illik szük
séges művelnie a becses tulajdonokat s a
jótékony anya-természet mostoha volt iránta
e részben.
Udvariasság! Mit? Udvariasság? . . .
isten legyen irgalmas annak, kit e folt
bélyegez. Hiszen a mai világban az etfele

az kevesebb, minthogy az egysé
ges önkény uralmit Ausztria támo
gassa Oroszországot az európai törökbirodalom elfoglalásában, a cár
egész bizodaloicma! Ausztriában
kezdé meg a keleti háborút, mely
reá nézve siralmas végű lett.
Az akkori ausztriai önkényura
lom is jól belátta, hogy saját vesze
delme nélkül nem engedheti az orosz
hatalom terjeszkedését déli határain,
jól tudta, hogy a szövetséges európai
hatalmak Lengyelország visszaállí
tására való törekvéseik célt nem ér
nek Ausztria tényleges segitsége
itclkii1, tudta azt is, hogy Lengyelország visszaállítása mindenkorra
szegte volna az orosz sas szárnyait,
de tekintetbe kellé vennie, hogy Ma
gyarországot csak fegyveres erővel
lehetett nyűg alatt tartani, hogy a
nyugoti hatalmakkal szövetségben fel
kellett volna áldozni az önkényural
mat, melybe pedig szerelmesek vol
tak. — fel kellett volna á’dozni a
Lengyelország testéből szakasztott
koncot, és mindezeken felül hálát
lannak keliett volna lenni a segít
ségre azonnal kész cár irányában.
Ilogy a kecske is jól lakjék, a
káposzta is megmaradjon, mint kö
zönségesen. félrendszabályokhoz fo
lyamodtak Becsben. Megszállották
irtózatos költségpazarlással az oláh
fejedelemségeket, elválasztván ekkép
az orosz és török seregeket az euró
pai csatatéren, a háború Krímben
es Ázsiában lett folytatva. Ezen meg
szállás, ha szorossan vesszük, csak
az orosz hatalomnak vált előnyére,
mert megvédette leggyengébb olda
lát. Lengyelországot a szövetségesek
felszabadító seregeitől, de ezzel a
cár nem volt megelégedve. Ausztriát
hálátlansággal vádolta egész Orosz
ország. mert tényleg nem állott a
cár oldala mellé, következménye
ennek volt évtizedekig eltartott fe
szült viszony a két udvar és diplo
m atája közt.
Ausztria két szék
közt a földre terült el. — Solferino
és Bzadova megmutatta, hogyan mén
tette meg a cár Ausztriát, e két
hatalmas leckére tanultak egy keve
set Becsben, de ez nem volt elegendő,
a Deák faragta álalkotmányos aera
e.felejtette velük a tanulságot és most
ismét visszaestek a régi hajlamokba.
Az eddigi jelenségekből most már
felreismerhetlen, hogy a bécsi kül
politika mindenben támogatja a szín
lelt orosz politikát, abban osztozik
és a török birodalom esetleges fel
bomlásából koncát elvenni elkészülve
embert eltapossuk, láb alá tiporjuk, halaira
üldözik azok, kik értenek a világ divatjá
hoz s olyan jól tudják gyakorolni, a mint
jól értik. Udvariasság? Szegény szeren
csétlen! Azt mondom neked, rázd le ma
gadról minél hamarább és minél teljeseb
ben. Ugyan hol rejtőztél teljes életedben?
ügy kell lenni, hogy nagyapád nagyapjá
nak nézeteit szívtad magadba, melyek úgy
illenek a mai kor szokásaihoz, mint paró
kája és kardja. Bizonyosan valami régen
elavult könyvből szedted az ilyent. Onnan
oliiashattad például, hogy mikor az ajtón
bemégy, engedd, hadd menjen elől a te
felebarátod. Szépen kérlek, valahogy csak
ezt ne cselekedj; de sőt inkább használd
könyöködet s taszítsd félre felebarátodat,
vagy a mi még jobb, számba se vedd;
azt se tudd, vau-e a világon; feledkezzél
meg mindenkiről, kivéve — magadat.
S mi egyebet mondtak még neked
azok az özönvíz előtti pedánsok? Megle
het, tanácsolták azt is, hogy szerényen
mondd ki véleményedet s ne légy makacs
védelmében; s ha valaki a társaságban
azt kezdi mondani, a mit magad akartál,
engedd át a szót neki. De én csak azt
mondom neked, hogy veszve vagy, ha
akármelyiket megcselekszed. Annál jobb,
minél előbb túlád akárki minden otromba
régi tévedéseken. A unt tenned kell, egy
szerűen ebből áll: Beszélj agyon minden
embert, adj bálát az egeknek, ha a ter
mészet erős hanggal áldott meg. Hogyha
pedig gyenge az orgammod, miveid szor
galmatosán. Járj éuekiskolába és szokjál
kiabáló szóra, rnelyeu véleményeid kimond

ván, minden kétséget eloszlat ama
csendesség, melyet a mozgósítási
n agy hanguság után a törő k győzel mek
folytán mai nap észlelünk.
A törökök győzelmeire elment
egy időre kedvük B iszuia és Her
cegovina megszállásától, mert hátha
abból ismét ki kell tisztulniuk és
akkor se pénz, se posztó!
De hát az orosz sereg teljes győ
zelme a töröknek teljes elpusztulása
esetén ugyan mi várna Ausztriára,
a nyíltan kifejezett magyar közvé
lemény és tisztáuálló magyar érdek
ellenes politikát Űző Ausztriára?
Kérdezzük meg, ki támogatja a
bécsi politikának oroszbarát irányát
külről és beiről?
Killről támogatja Bmmark, ki
Ausztriát keletre utalja, hogy annál
kényelmesebben bekebelezhesse a
Németországba bekebelezendőket.
Belülről a kifelé gravitáló, N*gyhorvátországról, Nagyszerbiáról, Dicóromániáról és Délszláviáról álmo
dozó elemek, ezek ugyancsak öröm
mel üdvözlik Ausztria-Magyarország
felbomlását és ezen felbontó elemet
támogatja a bécsi külpolitika!
Végzetes ama vakság, mely a
döntő köröket elfogva tartja, hogy a
legalkalmasabb időt elmulasztják a
kettős monarchia fenállását, függet
lenségét századokra biztosítani a«
orosz mindent felfaló terjeszkedése
elienébeu.
Valljon a véletlen, „a hagyomá
nyos szerencse* ismét megmenti-e
Ausztriát és M igyarorsz igot a mármár fenyegető, meggyalázó orosz
vasallusi állapottól ? L thetséges, de
nem hisszük, ha csak a török fe g y 
verek nem, mert Becsben úgy inté
zik a külpolitikát, a miut a józan
ész tiltja.
nulliatry tábnruak Julin*
hó folyamában határőrvidéki területen, Topusko fürdőben tartózkodott. Jut. 23 án szá
mos határörvidéki kerület tisztsége tisztel
gett nála s ez alkalomból a tábornok fel
hívta a tisztelgőket a magyar kormány
által a határőrvidéki vasutak ügyében be
nyújtott törvényjavaslat elleni agitációra,
mert — úgymond — ha felső helyen látni
fogják, hogy a javaslat ellen a határőrvi
dék demonstrál, a javaslat meg fog bukni.
Mollináry tábornok julius 24 én elutazott
Topuskoról, már jul. 26-án megkezdődtek
a határörvidéki demonstráló gyűlések, me
lyeken erős kifejezések hangzottak Ma
gyarország s a magyar kormány ellen, s
megválasztattak a küldöttek a Zágrábban
tartandó határőri gyűlésre. Etek után a
határőrvidék több községe küldöttséget me
nesztett Mollináryhoz a vasút ügyében, Dr.
Berlies tolmácsolta őket. Mollinárv azt vá
hasd: evvel pedig okvetlenül vágj szavába
mindenkinek, ki beszélni kezd, de jól meg
válaszd emberedet, mert nem szabad gaz
dagnak vagy szerencsésnek lennie; némitsd
el merőben s mindenek fölött — ne ball
gass senkire.
„A bon, ecouteur salut!* mondja egy
híres francia iró. Éljen, a ki mást kihall
gatni tad! Ne engedd, hogy valaki ezt
éljenezze meg benned. Sohase figyelmezz,
vagy legalább ne mutasd, hogy figyelsz.
Hasznát veheted bébe-korba a figyelésnek
is; mert olyanokat tanulhatsz, mikkel más
hallgatóságot meglephetsz. De sohase vé
tesd észre, hogy valakit meghallgatsz.
És ismét, mondta neked bizonyosan
valamelyik régi copfos: Hátat ne fordíts
senkinek, hacsak elkerülheted. Az ily ámí
tás nem érdemel egyebet megvetésnél.
Becsüld hátadat mindennél többre. Kiszámithatlan értékű birtokod ez. Hátaddal
visszaverheted az embereket a kandallótól
vagy a csoportozatból, melynek részét tet
ték ; hirtelen fordíthatod az olyan meggon
dolatlan felé, ki éppen kezet akar nyújtani
neked; ily nagy tetteket s még sok mást
kivihetsz roppant sikerrel anélkül, hogy
hátadon kívül egyébre szükséged volna;
a társaságban jól megvetheted ezzel há
tadat s aránylag kevésbe is kerül. Van
egy rendkívül jó módja annak, hogy az
asztalnál, mikor a nők visszavonultak,
magadat szomszédod és a házi gazda közé
told. Erre nem kell egyéb, mint az elho
mályosítani szándékolt ember felől levő
könyöködet tedd fel az asztalra, dűlj jól
előre s kezdj a gazdával azon tárgyról

laszolta, hogy a „császár* a „határőrvi
dék* javát szivén viseli. A határőrvidékiek
küldöttséget menesztettek a császárhoz.
Legújabb hirek szerint azonban a „király*
nem adta meg a kért aulientiát.
— A z o ro u * p á n « z l& v le g a lá *
folyik immár a felső magyarországi görögkatholikus orosz tk közt is, jelesen Z:mplénben. — Sátoraljaújhelyen éjjelenkiut
gyűléseket tartanak az orosz rubeleken
felbérelt gk. le ké>z, tanítók és néhány
tisztviselő. — A kormány még semmiféle
intézkedést nem tett működésűk ellenében.

— Népgyülések tartattak múlt
vasárnapon és a hét folytán a török-orosz
háborúba gyors beavatkozást sürgetve
Miskolcz. Pásztó, Haszt, Jád, Pozsony,
Rozsnyó, Szolnok, Kiscell, Bija, DanaFöldvár, Szombathely, Veszprém, Békés,
Lacháza, Marosvásárhely, Kéz livásirlnly,
Nagyvárad és több más helyeken; jövő
vasárnapra pedig készülnek az eddig el
maradt jelentékenyebb helyeken is kifeje
zést adni az osztatlan nemzeti akaratnak.
— A h a t á r ö r v i d é k i g y ű lé s
felirata a királyhoz igy hangzik: A ki
rály engedje meg, hogy a vasút Mollináry
terve szerint építtessék; rendelje el egy
bizottság alakulását, mely mindazon lel
tározásokat berekeszt'uesse, melyekhez álla
mi engedély nem szükségeltetik. Még nem
lehet tudni, hogy a feliratot ki fogja át
adni.
K Ü L F Ö L D .
Bécs. A császári találkozásnak, a félhivatalos cáfolatok dacára is politikai je
lentőséget tulajdonítanak. Orosz részről
mindent elkövetnek, hogy Ausztria Miggarországot közvetlen, vagy legalább közvetett
segélyezésre bírják. A német császár, mint
mondják, az orosz vere légek hírére sí
rásra fakadt.
E g y ip to m b a n aggódnak az abyssiuiai király magatartása miatt. Az abyssiuaiak betöréssel fenyegetődznek azon esetre,
ha Valda Mikail árulót, ki Egyiptomba
menekült, ki nem adják.
K o u s tá n tin á p o ly . A szúltan a plev□ai győzelem alkalmából táviratot küldött
Ozmán pasának, melyben üdvözölvén a
hősöket, igy szól: Feldiszitem önt császári
Ozmani rendjelemmel s megerősítem mind
azon rangfokozatokat és érdemjeleket, a
melyeket ön kiosztott s reményiem, hogy
visszatérésük után saját kezemmel fogom
mellükre tűzhetni a becsület és a vitézség
jelvényeit.
L ondon. Lord Beacons/ifidnek
szándéka a parlament elnapolása urán ko
molyan beavatkozni a keleti ügyekbe, mi
Or szőrszálban a forradalmi szellem fel
lángolását vonandja maga után. A parla
mentet elnapolták october 3 ) áig.
Atheu. A csapatok a nép Órömrivalgása mellett egymásután indáinik a határ
felé. A király Lámiában a határ mellett
szemlét tart a csapatok felett. Két porosz
tábornok meghivatott a hadsereg vezérle
tének átvételére.
P á ris . Az egyesült republícanus sem
torok arról értesültek, hogy a repnblicanusok részére már 372 széa biztosítva van.
Róma. A pápa egy a jövő conclávéra
vonatkozó bullát bocsát ki
beszélui, mciyct délelőtt magaddal kocsika ztattál.
Természetes, hogy benned kevés a
tisztelet. De ha mégis a természettől van
valami csekély lapp ingó hajlamúd az effé
lére, vesd ki magadtól e sajnos gyöageséget kitelhető hamarsággil. M igíö.'ténhetik, hogy olyan emberrel találkozol, ki
megkUlönböztte magát, tett valamit a tár
sadalomért, mit az hálásan ismer el, —
egy tudománynyal és képességekkel felru
házott férfiú — lehetséges, hogy még te
is érezhetsz magadban valami csekély bi
zalmatlanságot s némi részben kisebbséget,
— mert tudod, nem vagy te, igazat szólva
— különösen kiváló fiú; ha pillanatra va
lami efféle szabá'yellenes érzelem tám adna
benned, el kell taposnod, kioltanod, mint
a szikrát egy puskaporraktár szomszédjá
ban. Fojts el magadoan minden kiváncsi
sági hajlamot a nagy ember magavisele
tére és társalgására ué/ve. Matass oly arcot,
mintha észre se vennéd. Gyauittasd, mintha
ily férfiakkal minden nap társalkoduál s
kettőtök közül néked volna több eszed,
kivált gyakorlati tárgyakban. H isznos le
het a meglepetés egy-egy kifejezése arco
don, ha ügy esik, hogy épen figyelned kell
a nagy ember szavára; oly kif jezés, mely
ennyit jelent: „Milyen különc, hóbortos
teremtések ezek a lángeszek.*
Légy meggyőződve, hogy semmi sem
használ jobban, mintha kellemetlen vagy
másokra nézve. Ez csaknem fölér a gaz
dasággal. És ha gazdag is vagy, kellemet
len is, tóidig borul előtted a világ. A mi
pedig az idegenek iránti nyájasságot illeti,

Kiadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában
Majtóth-tér 22. szám alatt.

A háború.
Az oroszok aug. 7-én több zászlóalj
gyalogság" il és megfelelő lovass ággal raegtámadták Ozmán pisát Lováénál. A tá 
madást Ozmán pasa Szelvi felé vonaló
lovas előcsapatai vonták a töiökök erős
állására. Az oroszok a visszavonuló kém
csapatok után a lováéi hadra törtek, a
honnan érzékeny veszteséggel verettek visz
szí, a mdy alkilommil 3)0 halottat és
1003 sebesültet vesztettek. 9-én ismét üt
közet volt Lovácuál és Ozman-Bazarnái,
mindkettőben a törökök győztek: előbbi
ben az oroszok 6).) sebesültet vesztettek.
Augusztus 7-én a Dana szulinii ágábau vizi ütközet volt, Tilosa millett, két
orosz ágyunaszi l és hit török páneélos
hajó közt. Egy orosz ágyúi aszal kényre
len volt zátonyra futni, egy másik eisllyesztetett. Az oroszok által eresztett tor
pedók a törökök hálói által ártalmatla
nokká tétettek. A harc újra megkezdő litt
a törökök felgyújtották a fenakadott ágya
naszádot és másik kettőt elsülyesztettek;
vízbe falt egy tiszt és 11 közember.
Szülejmán pasa e hó ll-én a kardi
esi szorost megszállotta. Kaloferbeu a bol
gár lázadók élénk ellentállást fejtettek ki,
azután a Balkán hegységbe menekültek
503 halott hátrahagyásával. K ilofer egy
véletlen lőporrobbanás következtében rom
halmazzá lett.
Mukhtár pisát Ani mellett az oroszok
megtámadták, azonban ezek 50) halottit
és ugyannyi sebesültet vesztve, visszave
rettek.
Ejub pasa két zászlóalj cserkeszgyi
logsággal elűzte az oroszokat a szadiaai
magaslatokról. Elfoglalta Ferdisz szorost
Ferdiszköj közelében, mire az előnyomulás
m-gkezdetett E ’ena felé. Rívid idő alatt
végre lesz hajtva a tőrök haderők egye
sütése, Mehetned Ali, Ozmán és Szalejam
pasák ala tt.
___
MEGYEI KÖZGYŰLÉS.
— Aug. 13-án. —
A gyűlés kevéssel 10 óra után vette
kezdetét s tartott fél egyig, tehát nem egé
szen 2 és fél órán át. És ez idő alatt nem
kevesebb mint 65 Ugydarab lett előter
jesztve, megvitatva és elintézve. Képzel
hető ennélfogva milyen behatóau lesz min
din tárgyalva, megvitatva s érdemleg;sen
elintézve. E őkerül egy Ugydarab. Valame
lyik jegyző ,ha olyan ügy akad, melyre
a közgyűlés határozata szükségeltetik, el
olvassa a főjegyző vélem ínyét, a biz. ta
gok hallgatnak az az ráadják jóváh agya
sakat. Csak itt-ott akad valaki, ki nagy
szerényen egy pár szót emel. A tárgysoro
zatnak legtöbb tételei különféle miniszteri
leiratok, átiratok, igazolási és állanló vi
iasztmáavi előterjesztések, küldöttségé közigazg. bizottsági és szolgabirói jelentésekből
állanak, melyek a jegyzők Által kitünően
begyakorolt gyorsasággal elolvastalak
s száz esetben kilencvenkilencszer egy szó
észrevétel nélkül tudomásai vétetnek. így
van ez; de nem is lehet másképen. Kízigazgatásunk annyira chaotikus, hogy ily
szervezet mellett lehetetleu a boldogulás,
így vagyunk a közig, bizottsággal is. Te
hát a sok törvényreform mellett mahol
nap azon ember sorsára jntunk, ki két
pad között a földre esett.______________
ne feledd, hogy ha szokott udvariassággal
vagy oly emberekhez, kikkel először talál
koztál, ők gyanakodva és megvetéssel néz
nek, — ha pedig illendő gorombaságg il
viseled magadat s nem is felelsz, midőn
egy-egy idegen, a maga együgyüségéhen
szóba akar állani veled, alázatossággal és
tisztelettel tagnak nézni rá l — sohase tö
rődjél vele, szeretnek-e, nem-e, csakhogy
féljenek tőled.
S most egy két komoly szót.
Különböző korszakokban más meg
más színek s más meg más erények diva
toznak, a szerénységnek pedig m ai n ap
nincs kelete. Meg búb :t a merészség különb
tulajdonság. Igaz, hogy erély és szorga
lom jár vele, melyet ma mindenek felett
becsülnek. Az is igaz másfelől, hogy a
merészséggel és erélylyel gyakran jár együtt
az önzés és durvaság. Az önzés p ;Jig föl
emel. A barátságtalan ember ellhalad a
nyilvános életben, társadalomban és csa
ládi körökben. Mindenütt és minden időién
hízelegnek neki és kéuyesztctik, hogy jó
kedvben tartsák — különösen felesége.
Mily engedelmes és önfeláldozó az! Mily
figyelemmel van férjére s arára társasági
körben. Hogy vezeti a nő a társalgást
azon tárgyra, mely alkalmit ad férjének
a kérkedésre és elbizakodott nyilatkoza
tokra s boldog szegény asszony, ha utóbb
a mulékony nyájasságnak egy-egy perce
jutalmazza őr. Ezt mondom éu mindig,
hogy a barátságtalanság nagyon jól tizet
a mai világban.

tart feu egy kis rést az áldozat számára.
gyakorlatnak megválasztatása céloztatik*
mert a mészsziklát csak igen vékony ta
A gyűlésen főispán ur elnökölt, ki is
Az a ragyogó képzelet, melyben a
i ezek a tvény szavai) elébb a község ér
lajréteg fedi ott, hol már a felszínen nin
a gyűlést megnyitván, kijelenti, hogy tisz
nyerés után mohón áhítozó lelke úszik,
dekének és a gyakorlat megválasztatásá
esen. a szálerdő művelése magiak meghagyá
teletbeli segédszolgabiróvá a hegyháti já
eívonja őt a komoly munkától s e helyett
nak igazolása céljából határozatot hozni,
sa nélkül igen költséges, de magtermő fák
rásba I 'sima Lajost, tiszteletbeli aljegyzővé
elérhetlen s röpke légvárak építésével fog
azt szokott módon a községben kihirdetni,
ott nincsenek, hol azok már 25—39 éves
Spiesz Győzőt, tiszteletbeli járásorvossá
lalkozik, mely otthonja a vétkes restség
hogy az ellen 30 nap alatt bármelyik köz
korukban kiszáradnak. A szálerdőiizem
pedig Jerberger Emilt nevezte ki.
nek, tunyaságnak, s végre az anyagi
ségi polgár felfolyamodhassék. Ezeknél,
csak más fanemüekkel volna sikeresitiiető;
t livastótik az alispáni jelentés, mely
pusztulásnak. De ha az ily egyén munkál
de annál fogva is, mivel már maguk a
azonban az akácfával és a szurkos peből kivesszük a következőket: Van me
kodik is, az már csak inkább ösztönszerü
vagyonos folyamodók is biztosítanak a vá
rezsnyével tett kísérletek nem vezettek
gyénkben 20,070 választó. Minden kerület
kifolyása a cél elérésére. Hány szegény
rosnak 9100 frt helyett 9600 frtot mint
kielégítő eredmétiyre, e részben azonban
ben növekedett a múlt évhez képest a
család van, melynek tagjai gyakran éh
kikiáltási árt, három egymás után követ
kísérleteit más fanemüekkel folytatni fogja.
választók száma, csak a szaláutaiban csök
séggel adóznak a szülők vak szenvedé
kező évre, azt indítványozta Balogh ur :
A szálfa-erdőre nézve meghagyafui kéri
kent. Gyilkosság előfordult az elmúlt ne
lyének; hányán vannak, kiket a rongy
„hogy a fellebbezésnek hely adatváu, a
a 80 éves fordát, mert azontúl a szálfák
gyedben 12, öngyilkosság 4. A f. é. össze
foszlányai takarnak, mert ezen adók Iegfellebbezett szerződés elvettetvén, utasittasis nagyrészt száradni kezdenek, a vágást
sen 1.301,148 frt egyenes adó Íratott elő
terhesebbje levonta az újat testükről? \ an
sék a községi képviselőtestület, hogy az 1871
pedig akkor kell alkalmazni, midőn a fák
megyénkre, miből 686 ezer s néhány száz
nak szegény családok, kik azzal, mit igy
évi XVIII. tvény 105. és 106. § ai értel
még erőteljesek, egészségesek, mikor még
frt már befizettetett is.
elpazarolnak, igen könnyen adójukat, lak
mében járjon el.“ Ha majd ezen eljárás
makkhullásra számítani lehet.
A siklósi körorvos fizetése 300 írtban
bérüket s talán részben egyebet is képe
alatt a gyakorlat megváltoztatása ellen
A vágási módra nézve a sarjerdőállapíttatott meg. E tárgy körül egy kis
sek volnának fedezni, ha azt ez átkozott
nem tétetik észrevétel, a kézalatti bérbeadás
vita kerekedett. Voltak, kik csak 200 irtot,
üzem a mecseki erdőrészeken meghagyatMoloch oltárára nem vinnék oly nagy
és szerződés törvényhatósági jóváhagyás
inig olyanok, kik 300 irtot kívántak meg
ván a szálerdőben alkalmazott taroló vá
előszeretettel, tjgy hiszem e kép nem na
szavazni; utóbbiak azzal indokolták véle alá lesz felterjeszthető, ha pedig felfolyamo
gást a jövőre nem ajánlja, mert ez által
dás adatik be, a községi képviselet okvet
ményüket, hogy „meg lehet adni a 300
az évi ertési költségek nagyok és a le gyítás.
Nézzük az államot. Az állam e já
lenül amúgy is az árverési szabályos eljá
frtot. hiszen Siklós annyira gazdag, hogy
tarolt terület csakhamar meggyomosodik
téknál végtelen megnehezité a nyerés le
rásra fog utasittatni.
nem tudja hova tenni vagyonát/
s vadul, minél fogva a fokozatos vágást
Pénzügyminiszter értesíti a megyét,
hetőség • a játszóba nézve; mert bár a
Frank főjegyző ur a főbírói jelentés
(Duukelschlag—sötét vágás) véleményezi
valószínűségi számításokat veszi is fel a
hogy az adóvégrehajtásnak ideiglenes be
mellett szólva, a törvény 110. §-ának 3-ik
alkalmazandónak.
szüntetése tárgyában felterjesztett kérvény
játék alapjául, mégis kevesebb nyereményre
bekezdésének első körmondata felével ér
Az üzemtervre nézve azt égető szük
nek nem adhat helyet.
nyújt kilátást a játszó közönségnek, mint
velt, de e körmondat másik felét, melyben
ségnek ismeri fel és erre nézve azonnal
Az állandó választmány jelentése sze
a szabad kézbőli bérbeadást a törvényha
annak a valószínűségi számítások után
részletezi, mire kell kirerjedni ezen tervnek,
tóság beleegyezésétől feltételezi, elhallgatta.
rint, a siklós-trinitási út a megyei utak
de a végén kijelenti, hogy ő ezen mun
reménye lehetne. Nem célom itt az egyes
hálózatába felvétetett s igy a kisajátítás
kálatot egyedül nem teljesítheti, mert s a 
Goócs bizottsági tag is Rosenfeldért
combiuatiökat részletezni; de annyit hatá
és építés úgy Siklós városa, mint a megye
rozottan mondhatok, hogy dacára annak,
ját szorosabb teendőinek is alig képes
lépett síkra merőben alaptalan érveléssel.
költségén legközelebb megkezdetik.
hogy az állam az extratot (solót) 14-szer
eleget tenni, minél fogva e munka telje
Szily bizottsági tag Balogh indítvá
A baranyavári szolgabiróságnál fel
az ambót 24U szer. a ternót 4800-szorosan
sítését vállalkozóra kellene bízni, a felü
nyát fogadta el s azt bővebben indokolta is.
merült s részben még födözetlen közpénzek
gyeletet gyakorolni kötelességének ismeFőispán ur figyelmeztette a közgyű
fizeti; még is a valószínűség, hogy a
hiánya tárgyában jelenti alispán, hogy csak
lést, miszerint a városi képv. testület el
játszó elleuében az állam nyer, az első
rendi.
04 frt tiü kr. nincs még fedezve, mi azon járása minden esetre szabályellenes.
Rövid kivonatban ezek azon vélemé
esetben 17/j8, a másodikban 4,4°/0, a har
ban az illető szolgabiró ingóságaiból kenyek, melyek közelebb a városi gazdasági
madikban 59.1J°/0! igy például ha ambó
Szavazásra kerülvén a dolog, Balogh
rllleiul ki.
indítványának mellőzésével, a mohácsi
választmány és tanács utján a közgyűlés
játékra minden húzásnál összesen befoly
Az igazoló választmány jelentése sze
korcsma Itatásnak 3 évre szabad kézből
KXKJ frt. abból, felteszem a nyerés esetét,
elhatározása alá kerülnek.
rint van megyénkben 524 bizottsági tag.
történt bérbeadása jóváhagyatott, fellebbe
A sarjerdő-Uzera kérdésében volt al
az államnak tiszta nyeresége 400 frt. Ezen
Az összlakosság száma 261,5ő4.
zők pedig kérelmükkel elutasittattak.
kaimnak más szakértőtől azon. szerintünk
különben csodálkozni nem lehet, ha hozzá
Ziegler Károly mohácsi lakosnak egy
Megjegyzésre méltó, hogy Szily, ki
nem alaptalan megjegyzést hallanunk, hogy
tesszük, miként 5 kihúzott szám közül
zálogház felállítása iránti kérel aét eluta
Balogh indítványát fogadta el, s azt bő
a mecseki erdőrészek mindinkább terjedő
bizony csak 10 ambo vagy 10 terno le
sította a közgyűlés.
kopársága éppen annak tuUjdnuitaudó.
vebben indokolta is, a szavazásnál Balogh
hetséges.
Somogymegye átirata a Törökország
indítványa s önmaga ellen szavazott, s
hogy ott korábbi években nem elég korán
Tudom, miként ilyet elhitetni a néppel
ban dúló orosz-török háborúval szemben
hogy e jellemző tanácskozási eljárásnak
tétetett meg a vágás, minél fogva számos
mily bajos, mert az a mathematikai igaz
elfoglalt álláspontjáról — egyhangúlag
okát adja, rögtön támadt ujabbi meggyő
tő elvénülvén elvesztő sarjhajtási képessé
ság felé helyezi az ámítás. I»lketlen csa
fogadtatott el s azon határozatot hozta a
ződését az 1871 : XVIII. tvény 108. íj ával
gét, az ily erdőállabok csak igen rövid
lás céljából neki oda nyújtóit álmosköny
közgyűlés, hogy líaranvamegye közönsége
védte, a mely §-ban hivatkozott 1848 : XXV.
fordáju sarjerdő műveléssel tarthatók fen
veket, melyeknél — az álomlátás egyes
részéről is terjesztessék fel egy hasonszelés óvhatok meg a terjedő kopirságtól,
tvény 15-ik §-a a Jász-Kunok redemtiouális
eseteire, minden rendszer nélkül oda vetett
lemü felirat a kormányhoz.
az 1848 : XXVI. tvény 13-ik jj-a a haj
másrészt általánosan el vau ismerve, hogy
számcsoport a szent előtte; sőt ezen nyo
*
dúk adományi ügyeiből származó magán
az erdő éppen úgy mint a termő szántó
mon képzelődése annyira vitte, miként álma
jogi viszonyokról rendelkeznek.
föld nagyon megkivánja a váltó gazdasá
részleteiből maga combinál már számokat
Nagyon jellemző vitát keltett a mo
got, az örökös tölgy és esertermő talaj
— önmaga ámítására ! Es hogy minden
hácsi községi koresraáltatás haszonbérlése
kimerült ezen ták termésében, de más fanek a tápot az állam nyújtja, ez vigasz
iránti ügy. Történelmi része ez: Rosenf.
Városunk er«lel gazdálkodásáról.
nemtteket bőven látna el a szükséges al
israelita 1874. 1875. 1876. évekre s/7, Rotalhatatlan állapot.
Reform azon nagyhangzatu szó, mely
katrészekkel. a kopárságok beerdősitésére
senthal israelita pedig */7 városrészt korcsDe ezt elnézni nem szabad azon té
már egy század óta majd erősebben,
irányzott kísérletek ennél fogva kiterjedt
máltatását bírta árverés folytán létrejött
nyezőknek, kiknek kezében a nevelés; ha
majd gyengébben harsau át a vén Európa
mértékben szakadatlan lólytatandók fő
szerződés mellett. 1876 bau a három szer
nem oda kell hatuiok az ész hatalmas
társadalmán, állam alkotmányain és nemtekintettel arra, hogy azok mielőbb habár
ződésbeli év lejárván, Rosenfeld avégett
fegyverével, miként a nép elidegenkedjék a
zetgazdászatáu, reform utón törekszik min
csekélyebb értékű cserjékkel sűrűn fedve
folyamodott a mohácsi nagyközségi kép
rája nézve veszélyes játéktól, mely akár
den igazi emberbarát, ki honfitársa javát
és a talaj ezáltal a további lemosástól
viselőtestület egyik t. évi áprilisi közgyű
a nadály vérét szívja; hanem a népet
valóban szivén hordozza ; reform után
megvédve, a forró nap hevítő sugarai ellen
léséhez, hogy neki 1876-ban az árvíz kö
munkásságra, takarékosságra, és a meg
kiabál a gaz csaló, ki csak rendszervál
védve, a nedvesség azonnali kipárolgásá
vetkeztében sok kára lévén, engedtessék
toztatást akar, miközben alkalma nyílik
takarított feleslegnek haszuos befekteté
tól megóva, az ivó viz forrásai is bősé
át árverezés nélkül, az 1874/g évi szerződés
embertársait elnyomni, azok, vagy állam
sékre való felhasználására kell szoktatni.
gükben fentartva legyenek.
mellett a város összes hetedeire kitérjedőkárára zsebeit megtömni; maga a megEzen kívül ezen rákfenéje a tudatlan tö
Nem értjük azonban városi erdőmes
leg a községi korcsmáltatás, az eddigi
esontosult reaetió, az ósdi feudalismus is,
megnek nem csak hogy betegség, de az
ter vonakodását az tizemterv elkészítését
91UO frt. haszonbérért. A tárgy 24 órával
uralgó nyomorúságos viszonyok mellett is
reformokat sürget, keresztül is vitte mil
illetőleg. Az erdő felmérése felesleges;
a gyűlés előtt bejelentetvén, tárgyalás alá
liárdnyi költségekkel a fegyverkezés ujjitanúskodik.
megvan a katasteri tel mérés, ha nagyobb
vétetett, a kérdésbeli korcsmáltatás ujabbi
tását, a Kruppok, Armstrongok és UciiáTessék a magas kormáuvuak oda hatni,
évre. a Rosenfeld és Rosenthaltól kötött
alakban kell, — úgy ezen munka, mely
tiusok mindmegannyi reformok az emberhogy a belföldi ipar lendületet nyerjen;
nem az erdőmesteré. — vállalkozó által
1674 1 évi szerződés mellett, minden árve
gyikolás nemes (?) mesterségében, nem
közgazdasági viszonyaink emelkedjenek s
rés és törvényhatósági jóváhagyás nélkül
csekélyebb költségen előállítható. A terv
csoda tehát, ha Pécsvárosa nem éppen
ez által az iparos- és egyéb munkás osz
kiadatott egyedül magának Rosenteldnek,
nek többi része szorosan az erdőmester
csekély erdőbirtokának kezelése sem búvbat
tálynak alkalma legyen a tisztességes meg
anélkül azonban, hogy az jóváhagyás vé
szakmájába vág és nem oly roppant, hogy
ki a reformsürgetők unszolásai elől.
élhetésre, gyarapodásra; ez által az adó
gett a törvényhatósághoz beterjesztetett
annak meg nem felelhetne. Volt városunk
A péesvárosi gazdasági választmány
fizetési képesség emelkednék s lehetővé
volna. Ez ellen a megyei törvényhatóság
nak erdőmestere, ki utasítás nélkül ön
felkérte Bothó Imre hg Batthyány ura
lenne ezen, a continenseu egyedül a biro
hoz fellebbeztek Herger János és Fülöp
szorgalmából nem csak készített egy iizemdalmainak főerdőmesterét és Gracheg Gyula
dalomban fenálló káros intézményt végkép
József mohácsi polgárok, előadván, misze
tervet, de képessége szerint habár nem
erdőmestert mint szakértőket, hogy meg
beszüntetni.
rint az 1871 : \ Ili. tvény 110. §-a azt
katast. pontossággal az erdőt fel is mérte,
vizsgálva a város erdőit és azok kezelését,
Mindazonáltal a sajtónak, szószéknek
rendeli, hogy községi vagyont rendszerint
— ezen terv nem lévén hivatalból rende
adnának véleményt, valljon megfelel e az
s főkép az iskolának van fentartva a szen
egyedü. nyilvános árverés utján lehet bérbe
letre készített, nem adatott be soha, mert
erdő állaga és kezelése a kor kívánal
vedélyt mérsékel ui s arra a halálos csa
adni, ha azonban az árverés sikerre nem
úgy hozták magukkal a szomorú viszo
mának, mi az, mi kifogás alá eshetnék,
pást előkészíteni. Hasson is csak mindenki
vezet, vág) a község érdeke kívánná, ki
nyok, hogy ily ember uem kellett a vá
hogyan kellene az észlelt hiányokat or
saját körében ez irányban; vonja be a ta 
vételesen magánúton is bérbe adható, de
rosnak, kerestek - - az az volt már más
vosolni, és a városi erdei gazdálkodást a
nító a nevelés körébe, a lelkész szónokla
erre a törvényhatóság beleegyezése szüksé
ki semmihez sem értett, — most volna
mai kor színvonalára emelni?
tába ez ügyet, s bizonynyal lesz annyi
ges. — továbbá előadván, hogy a városi
ismét egy szakértő főerdész, de ennek
A felkért szakértők nagyobb terjedel
hatása, hogy a lejtön haladót a végzetes
képv. testület a törvényhatóság beleegye
meg annyi a dolga, hogy nem ér reá, a
mű véleménye, mellőzve az erdőművelésre
eséstől visszatartsa, más gondolkozáshoz
zését mellőzte, mert az ügy Herger és Fümire pedig reá érhetne.
vonatkozó hosszasb reflexiókat, kiválóan
szoktassa; ez által úgy az emberiségnek,
löpnek 1. évi május 6-án beadott fellebkét pontra oszlik. Ezek elsejében határo
mint a haza szent érdekének teszünk fon
bezvényéve! került a törvényhatóság megzottan rosszalja, hogy a 4250 katasteri
tos szolgálatot. — Annyit még nem mu
birálása alá.
A lutri és álmoskönyv veszélyei
holdra terjedő városi erdőnek nagy része
laszthatok el megjegyezni, miként igen
A törvényhatóság májusi közgyűlése
ellen az iskola, sajtó és szószék
— mintegy 600 hold tettleg s a r j e r d ő
jellemző az, hogy ahol eddig ez intézmény
a fellebbezett ügy megvizsgálásával Sey
a helyes orvosság.
üzemben kezeltetik, holott a városi erdő
beszüntettetett, ott észrevehetőleg gyara
Lajos mohácsi főbírót bízta meg.
nek egy része seni felel meg azon kellé
podtak a takaréktári betétek; a családok
.Sokat Írtak sajtó alá, sokat beszéltek
Ez a fellebbezőket — kik fellebbezkeknek. melyek a sarjerdő üzemet taná
az egyesek ez intézmény vészes voltáról,
ban a komoly munkásság, takarékosság
vénj ükben amúgy is hitelesen nyilatkoztak
csolnák. A sarjerdő üzemre kiszemelt
s ez által a vagyoni jobblét is tért nyertek.
erkölcsrontó hatásáról, ámde anélkül, hogy
és erveltek — újólag kihallgattatván, az
erdőrészek —■ a mecseki oldalok tetemes
az erkölcstanitók hangja, bölcselőn elmél
____
H—sz.
ügyet azon hivatalos véleménynyel terjesz
része rósz, csekély, vagy éppen kiaszott
kedése cgyébb lett volna száraz elmefuttatette vissza; miután — úgymond — az
talajú tisztásból áll, melyeket egyrészt
tósuál; valódi értéke nem volt egyiknek
1871 : XVIII. 110. §-ának 3-ik bekezdése
egyedül szálfa erdőüzemben kezelhető fa
sem, s aligha lesz is mindaddig, mig az
a kéz alatti bérbeadást megengedi, a köz
nemek beültetése, — részint maga a szál
állami pénztár, e Dauaidák hordója oly
Ez év július havában Mohácson töl
ségi képv. testületi közgyűlés pedig a tárgy
erdő-üzem által lehet ismét annak idejében
kongó lesz, mint ma; mert a pénzforrás
töttem
több napot ott tartózkodásom alatt
előleges bejelentésével ugyanazon törvény
jótermő talajjá átalakitaui, mig a sarjerminden felhasználható erét e feneketlen
volt alkalmam oly tapasztalatokat szerezni,
53-ik §-a harmadik és 4 ik bekezdése sze
dő-üzem a már most is sivár talajt még
medeucébe iparkodik vezetni a kormány.
melyeknek nyilvánosságra hozatalát azért
rént szabályosan határozott, a fellebbezés
jobban kizsarolná, éveukint nagyobb terü
És igy nincs más teendőnk mint az, hogy
tartom szükségesnek, hogy talán megis
alkalmából jóváhagyandónak véleményezi.
let beültetésének költségeit okozná, mig
amit törvényhozásilag eddig megdönteni
merve a — hiányt, annak elhárításán mű
E sajátságos jelentés felolvastatván,
azon mindig kevesebb és értéktelenebb
uem lehetett, meg kell azt rázkódtatni
ködni fognak a jó mohácsiak.
Balogh Károly bizottsági tag mindenek
tanemüek termeltetnének, minél lógva az
alapjában társadalmi utón, a szószékről s
Mulató helye kevés van Mohácsnak
előtt a főbírói jelentés törvénytelenségét
egész erdőre nézve a szálerdő - üzemet
kihatólag az iskolából.
olyan,
hol intelligens ember élvezettel tölt
mutatta ki, miután az 58-ik §. a fenforgó
ajánlja. Kifogásolja azutáu az erdőnek
Tanulmányaim tárgyává tettem a nép
hetné idejét. Legtöbb szórakozást nyújt,
esetre azért nem alkalmazható, mivel a
rosszul alkalmazott takarékossági szem
alsó oszálya ez irányú gondolkozását s
ha az ember kisétál az állomásokhoz.
pontból hiányos felujjitását.
községi vagyon és haszonvételek bérbeadá azon megdöbbentő tapasztalatra kelle jut
Igen de mig oda ér, lába egész kínszen
sáréi az 1871 : XVIII. tvény 110. 105 és
Ezek utón hosszú indokolással ajánlja
nom, miként nála a lutrirakás nem a
vedést áll ki, semmi gond nincs fordítva
az erdő üzemterv elkészítését és megálla
106. §-ai specitice intézkednek. Szóló épen
szerencse időközi kisértése, hanem a meg
az utcákra, vagy csak egy árva fát nem
a jelentő és véleményező szolgabiróra hi
pítását, mely munkával a városi erdőmes
gazdagodás utáni szertelen vágy, mely vágy
találunk, mely a forró napok ellen enyhe
ter
—
külön
dijjazás
mellett
—
volna
vatkozván, mint a törvényben és a mohácsi
azonban a játékszenvedély azon borzasztó
hűs árnyékot nyújtana. Pedig menynyire
megbízandó, kinek kötelessége volna a
községi gyakorlatban gyökerező tényként
mértékére fokozódott, melynek szerfeletti
emelné Mohácsot, ha azon utat, mely az
hozhatja fel, hogy éppen szóló mint városi
kiadandó részletes utasításhoz ragaszkodni,
uralma részére előbb-utóbb csak fájó nyo
állomástol a városba visz, fával körül sze
a munkálat ellenőrzés alá esnék, de sem
képviselő közbenjárásának s a bérbeadási
mort terem.
gélyeznék.
azt nem mondja a vélemény, ki adná az
nyilvános árverésnek — összekötve az
Hogyis ne! hisz a tudatlanság setétBent a városban van egy igen hasz
utasításokat, sem azt, ki ellenőrizné azok
offertszerü eljárással — eredménye volt
jében kalandozó szegény nép, oly együgyü
nált térség „a sóház előtt*. Itt a ronda
megtartását, végül a befejezett munka
az is, hogy a községi korcsmáltatási ha
ítéletekkel, titokzatos dolgokkal, csábító
piszkosság ütött tauyát, melyet egy szent
felülvizsgálandó lenne. A részletek szak
szonvétel ^rnely 1874-ik évig évente 3000
de tünde képekkel egészíti azt ki, melyek
szobor őriz. Ezen helyen is elkelne nagyon
szerű értekezésre vezetendvén, azokat a
írtnál többet soha nem jövedelmezett) 1874oly szorosan fűződnek leikéhez, saját én
a fásítás, annál is inkább mert ezen he
vélemény
mellőzi.
ben 9100 írtra felveretett, hogy Mohácson
jéhez, hogy tulajdonképen gondolata uem
lyet a vidékiek igen használják, innen
A városi erdőmester a gazd. választ
minden községi vagyon mindenkor nyilvá
ismer más foglalkozási kört, törekvése
szállítva a sót s bizony hálás köszönettel
mány utasítása folytán erre saját észre
nos árverés utján adatott bérbe, midőn te
más célt, mint elérni az óhajtott eldorádót.
volnának Mohács iránt, ha találnának árvételeit abban foglalja össze, hogy az
hát a városi képviselőség a községi vagyon
Pedig ezen szenvedély borzasztóbb s emészuyékot, hol a féloapi várakozáskor me0*ezen kezelésének módjától eltért s a kéz
elsőre a csekély talaj mélység miatt a
tőbb bármely betegségnél; mert ha ez
húzhatnák magukat.
alatti kibérlést tartotta a község érdekében
mecseki erdőrész szálfa-ütemre nem alkal
utóbbi kiszárítja is az életvelőt csontunk
A vásártéren már van állítva, egy jó
levőnek, kötelessége volt a tvény 105. és
mas, a tapasztalás mutatja, hogy az ott
ból, de az előbbi polypkarokkal fojtogatja
hosszú fasor. Szép is lenne, de látszik
lUti. §-a értelmében, miután „a fenálló
lévő 25—30 éves tölgyek elszáradnak,
el lélekzetünket s csak örökös gyötrelemre
már rajta az elhanyagolás jele.
íj

Mohácsi tapasztalások.

Utcái igen rendetlenek, valóságos labyrintokat képeznek. Épületei nem valami
uagvon csinosak. Piac tere több figyelmet
érdemelne, már értve a rendezést s a fo
gadó melletti kikövezést.
Egy szóval Mohács külső csin tekin
tetében nagyon sok kívánni valót tár elénk.
Nem tudom hogy van e „építő s szépítő bi
zottsága* de ha nincs, bizony Mohács ér
dekét teljesítené a t. képviselő testület, ha
ilyet alakítana s ha az működését, már
e ránk jövő ősszel elkezdené az utczák és
terek befásitásával.
A nép anyagi állapota mint hallottam
igen gyenge. A sziget, mely pénz forrásu
kat képezi nem nyújt ez évbeu jövedelmet.
A fagy elvette a gyümölcsöt s a viz a szé
nát. s most szegénységgel küzdenek. Erős
kifakadásokat hallottam a volt kegyur
ellen, ki csak auynyiban gondolt Mohácsra,
hogy ott jövedelme miuél több legyen, de
Mohács boldogitásán elősegítésén semmit
nem működött. Hallottam hogy a város
iügyen engedte át az uraságnak azon tér
séget. hol az állomások vannak s ezekért
most az uraság éveute 6 ezer forint bért
kap. Kérelmezték, hogy ennek felét adja
az uraság Mohács tauiigvéiiek emelésére
az azonban meg lett tagadva. Sokat pa
naszkodik a nép a kormány hidegségéről,
hogy mig Paks környékit töltésekkel vé
delmezik, addig Mohácsra ccikuein sem
mi gondot uem fordítanak, miért „a ke
nyeres tárházuk a sziget és a varos déli
része, minden évb mi a veszély martaléka
lehet.
Ezek bizony mind olyan dolgok, me
lyeket a képviselő testületnek az országos
képviselőnek és a kegyurnak tudomásul
kell venni s erkölcsi önérzetből üdvös te
vékenységre kelni.
Mohácson „a magyar szó* ritka mint
a fejér holló. A város éjszaki részén a rác,
uyugoti oldalán a nemet közepén zsidó,
s íegdéli részén a cigány nyelv divatozik
s csak egy kevés részen hallunk magyar
beszédet. Es nem is hallottam semmi erős
törekvést arra nézve, hogy Mohács a ma
gyar beszéd terjesztését munkálná. Meg
fordultam a városházánál is, s ott is az
ékes rác nyelvet vettem észre, mint álta
lános társalgási nyelvet.-------Ezért min
den esetre az elöl járóságot illeti a felelőség,
de reményiem hogy hazafias érzelmükből
kifolyólag az elmulasztottat helyre pótol
ják, s felhasználják majd a külső munka
szünetet s alakítanak egy „polgári k ö r i '/
Ebbe fogják egyesítem a külömböző nem
zetiségeket s ápolni nevelni fogják „a ma
gyar nyelvet*. Tegyék meg az előkészü
leteket, lelkesüljenek fel e nemes dologra,
bizonyára szép siker fogja fáradozásaikat
koronázni s polgári erényeiket hálával fog
juk elismerni.
Volt alkalmam látni egy lakodalmas
menetet is. Látva a nők öltözetét a kivarott ingujjakat, a férfiak csipkés kendőit
stb. kérdeztem hogy ezt úgy veszik-e boltba?
s azt mondták, hogy nem, ők maguk vár
ják, kötik azt, sőt még maguk is szövik
vásznaikat. Ezen értesítésen nagyon meg
örültem, mert azután később közvetlenül
is meggyőződtem, hogy Mohácson „a házi
ipar* él a nép között. Örömömet azonban
egy öreg ember nagyon lelohasztotta állít
ván, hogy „a házi ipar" Mohácson hanyat
lóban van, s a nép ott is kezd luxus és
a módi után futni s ezeket is kezdi a 27
kros „soha nem hallott olcsóság* stb. hum
bug megszéditeui. Nagyon kedves dolgot
végezne el a kir. tanfelügyelő ur, ha egy
szer alkalmilag Mohács házi iparát figyel
mére méltatná s annak emelését célzó in
tézkedést léptetne életbe.
\ alóban ha Mohácsot közelről meg
tekintjük s annak klil és beléletét némi fi
gyelemre méltatjuk, azt találjuk hogy szé
gyenleteseu elmaradt a kortól s minteg)
abba látszik örömét találni, hogy ő az
u to lsó .
Vasadi Balogh Lajos.
* tudtunkra vau Mohácson a casinón kivúi
iparos olvasó-kör, váljon a polgári egylet fen
all e még, arról nincs tudomásunk.
Szerk.
0tSJ

Különfélék.
Nyilatkozat. A'ulírott választmány
által köztudomásra hozatik, miszerint a
helybeli tűzoltó c-ap.it parancsnokoknál
odahatotí, hogy ők tekintettel közérdekre
ható működésükre, kijelentett lemondá
sukat vis-zavezik és eddig elfoglalt pa
rancsnoki minőmüségüket továbbra is meg
tartják, mig a lemondásokat előidézett ügyet
a tekintetes városi törvényhatóság részéről
véglegesen rendeztetni nem fognak. — A
pécsi torna-tűzoltó egylet igazgató választ
mánya.
— „Kovács Zzigmond volt pécsi s most
isten irgalmából és az apostoli szentszék
kegyelméből veszprémi püspök* a pécsi
egyházmegyétől való megválása alkalmá
ból egy pásztori búcsúlevelet adott ki,
mely noha az egyházmegye tisztelendő
papságán kívül „minden hiveihez„ is vau
intézve, mégis csak úgy suttyomban mint
valami tiltott szellemi dugáru lett nyom
tatva és^kiosztva. Szerkesztőségünk egészen
véletlenüj jutott egy ilyen pásztori levél
hez. El is olvastuk elejétől végig. A ke
netteljes vallási ascetikával irt levél f.-lett,
minthogy illetékteleneknek érezzük ma
gunkat — nem akarunk bírálatot hozni,
hisz8zük azonban, hogy a pécsi egyházme
gyében legközelebb csak akad egy katolikas pap, ki szives lesz lapunk számára
őszintén és leplezetlenül leírni azon be
nyomást és hatást, melyet benne e levél
keltett. Részünkről csak egy kis megjegy
zésünk van még, melyet jó lesz az illetők
nek figyelembe venni. Ugyanis az előbb
nevezett leveien nincs kitéve a uyomi ász

— Egy tauonc felvétetik Blauhoru Antal kereskedésében avárosház
sarkán.
K ö v id h ír e k .
— A belügyministerium utasította a
törvényhatóságokat, hogy gondoskodjanak
arról, miszerint a területükön levő minden
községben, a hol csak lehet a közegészség
ügy szempontjából megkivántató jégkészlet minden évben beszereztessék.
— Jó bizonyítvány. Egy p . . . i gazda
a nála szolgált leányt következő bizonyít
vány nyal bocsátotta el: „Me.its meg uram
minden jó gondolkozása embert tőle, kü
lönösen a szájától. Különben megeszik min
dent, de a dolgot kerüli.14
_Auir. 23-án Kanizsán a II-dik ga
bona- és borvásár lesz, Sümegben pedig

ugyanazon napon a megyei általános ta
nítóegyesület nagygyűlése tartatik meg.
— <’sltggesztőnek mondják szőlősgaz
dáink. hogy a penész uralgása követ
keztében az idei bortermés vajmi cse
kélynek mutatkozik. Kukorica is általában
a szárazság miatt elsült. Írja a „Zalai
Közlöny.14
— Lembergben folyvást tartanak az
elfogatások. A hadparancsnokság megtil
totta a katonai zenekaroknak lengyel nem
zeti dalok előadását nyilvános helyeken.
— A zágrábi világkiállítási bizottság
kijelentette, hogy Horvátország nem fog
a párisi kiállításon részt venni, ha a kor
mány a zágrábi kiállítási bizottságnak
6000 frt. segélyt nem ad.
I
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V közönség kóréból.
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M iért haraiigoznnk a katliolikuüok felhők elé?
Elmúlt századok homályába terjed
vissza a kathoükusok ama csaknem átalános szokása, hogy az anyafóld áldásai
ból élő községekben zivatarfelhő c közeled
tével megszólaltatják a templomok érc
nyelveit, a harangokat. A katholika egy
ház, mely mindeukor éber figyelemmel
kiséré híveinek, lelki s testi szükségleteik
ből kifolyó igényeit, az említett szokást
annyiból helyeslé kezdettől fogva s helyesli
ma is, hogy a harangok kondása figyel
meztetvén a híveket a közelgő veszede
lemre, imára intse őket, miszerint az Isten
- nem ugyan a pantheistikus, hanem a
a keresztény fogalmak szerinti, személyes
Isten — ki a természet uraként mintegy
mindenható kezeiben tartja annak erőit,
gyermekeinek kunyhói — s kenyéradó föld
jei: ől minden veszélyt távoltartani méltóztassék. Igaz, hogy a keresztény tételes
hiten alapuló, e tiszta fölfogás, valamint
sok egyéb is, a köznép tömegében eltor
zult, vakhitté, babonává fajult: amennyi
ben az az ima helyett magára a harang
zúgásra bízza s ennek tnlajdonitja a vész
mentő hatást.
E f. 17. és 18-ika közötti éjfél táján
történt Péesváradon, hogy a templomszol
gák égiháboru alkalmával javában haran
goztak, midőn a villám egész erővel odasujtott a torony falába úgy, hogy a harangozók élete tagadhatlanuí kockán forgott.
Erről, valamint egy másik baranyai hely
ségben előfordult, hasonló esetről értesül
vén a „F. Z. jónak látja azou tanácsot
adui a papságnak, miszerint a zivatar köz
beni harangozás veszélyes volta iránt a
szószékről világosítaná föl a tanulatlan
népet. Köszönjük a jóakaratu tanácsot,
de — elkésett vele.
\ alamiut Péesváradon, úgy bizonyára
egyebütt is nem egyszer lön a népnek
nyilvánosan s a templomszolgáknak magán
utón megmagyarázva, hogy ezen barangozás csak arra való, miszerint a határ
felé nyomuló vészt eleve jelezze s imára
intsen: és hogy a harangozás abbanhagyandó, mikor a zivatar már a határ fölé
ért. Azonban hogy minő kevés foganatjok
van az ily fölvilágosító szavaknak a nép
fiainak öröklött balhitével szemben, arról
csak annak lehet fogalma, ki közöttük él
s velők nap nap mellett érintkezik. Min
dig jobban hisz az értelmetlen közember
az atyjától és öregatyjától eltanult babo
nában, a szószékről józanul s fölvilágositólag beszélő papnak! S vájjon azt véli-e
a „F. Z.-4 hogy a babona nem époly átalános például a pécsváradi református nép
nél — holott hitszerzőik egykor ugyancsak
a rationalismus álláspontjára helyezkedtek
— mint a katholikusok között? Concret
esetet említek. Űrnapján szinte mulatság
nézni, mint tépdelik a reformátusok a ka
tolikusokkal vetegedve az oltárokul szol
gált lombsátorok galylyait, hogy ezeket
beteg háziállataikon gyógyszerül alkal
mazzák. Pedig valamint a katholikusok
nem, úgy bizonyára a reformátusok sem
hallottak soha sem iskolában, sem temp
lomban ama gallyak bűvös, természetfö
lötti erejéről egy árva szót sem!
Megjegyzendő továbbá, hogy a temp
lomszolgákra nézve a felhők elébe való
harangozás buzgó teljesítése sok helyütt
— sajnos — megélhetési kérdés is. E sze
gény embereknek ugyanis — legalább Pécsvárad nagyközségében — nincsen egyéb
bérük, mint az a kevés gahna és bor, amit
őszsze! a „Wetterlüuten* jogcímén, házról
házra menve, összeszednek. S minthogy
az adandó termények mennyisége az ille
tők jószáutára van bízva: a felhő elé való
harangozási kötelesség pontos avagy ha
nyag aég/ése szabja mega mértéket amely
ben a gabna és bor szüret után kijut.
A papság csak szellemi eszközökkel
rendelkezvén, mint amit feszen. A közigaz
gatási hatóságnak állama csupán módjá
ban, karhatalommal szüntetni be ilynemű
viszásságokat. Csakhogy aztán egyik-má
sik helyen nem támasztana-e ez is oly rebeiliót, mely többet ártana a közügynek,
mintsem használna? azt a következés fogná
megmutatni.
Könnyű s olcsó dicsőség, hűvös iro
dában ékes cikkeket írni a nép oktatása
s fölvilágositásáról; de vajmi nehéz, majd
nem sisyphusi munka ennek foganatosí
tása azokra nézve, kik erre állásuknál
fogva hivatvák!
Pártos Zsigmond.
rom. kath. segédlelkész.

IR O D A LO M .
= A „Vasárnapi Újság* augustus 12-ki
száma következő tartalommal jelent meg: Rnlolf
trónörökös (arcképpel). — „A sebesültekért.* Köl
temény Bartók Lajostól. — Dérjrné naplójából: A

vándorút; Eger; szomorú oszlopok: Miskolc; elő
adás ablakon keresztül. — Kourtou. a francia köz
társaság belügyminisztere (arcképpel). — Ruszcsuk
a bombázás alatt (két képpel). — A zeibekek (kép
pel). — „A Fitisimadar története.“ Margitszigeti
ötlet. Hermán Ottótól.
Vázlatok Oroszországról:
Az orosz népjellem.
„A fenyvesben.* Karcolat
a Tatra áljából. Juuiun Brutustol. — Irodalou és
művészet stb. rendes rovatok. A „Vasárnapi Új
ság* előfizetési ara negyedévre 2 frt, a „Politikai
Ujdonságok*-kal együtt. :{ frt.

KÖZGAZDÁSZAT.

A bor, sör és szesz-szállitmányokra
nézve, melyek adásvevés tárgyát nem ké
pezik, s a vámsoromp ikon, vagy vasúti
állomásokon letartóztattak, következőket
rendeli a kereskedelmi miniszter. Aki sa
ját termésű vagy aján lékba nyert bort,
sört, vagy szeszt (pálinkát, silvoriumot)
saját szükségleteire hitelesítetten hordók
ban szállít mi akar, köteles ebbeli szán
dékát a küldemény nemének, a termelés
és rendeltetés helyének, a hordóik számá
nak és Űrtartalmának megnevezése mellett
— vagy a származás, vagy pedig a ren
deltetés helyére nézve illetékes közigazga
tási vagy rendőri hatóságnak (kapitány
ságnak, szolgabirónak, Budapesten a városi
felügyelőségnek) bejelenteni és ugyanott
igazolni: 2) hogy a küldendő bor, ser,
vagy szesz (pálinka, szilvorium) saját ter
mése vagy hogy azt a termelőtől aján
dékba kapta; 2) hogy a szállitaudó men
nyiség saját vagy munkásai) szükségletei
nek megfelel. Ezen igazolás folytán, melyről
jegyzőkönyv felveendő, az illetékes ható
ság igazolványt állít ki, melyben az 1. és
2. pont alatt említett körülmények kimu
tatásának felemlitése mellett a küldemény
megnevezése, származási és rendeltetési
helye, valamint a hordóik száma és Űrtar
talma kiteendő és a hitelesítési kényszer
alóli felmentés kimondandó. Ily igazolvány
mellett az abban érintett hordók a vasúti
állomásokon, közutakon és a vámsorom
pókon át feltartóztatás nélkül keresztül
bocsátaudók, az igazolvány pedig az illető
ellenőrző közegek által jegyzettel vagy
bélyeggel ellátandó a végett, hogy vissza
élés azzal ne történhessék és újabb külde
mény ugyan azzal ne történhessék, azután
pedig a felmutatónak további igazolásra
visszaszolgáltatandó. A hitelesítés alól fel
mentett ily hordóval való miuden intézke
dés szigorúan el van tiltva és a tilalom
áthágása az 1874. VIII. törvénycikk 19.
§ a értelmében szigora büntetés'alá esik.
(Eme kormáuyi intézkedés hiánya mar f.
é. jauuár elején tüut fel, mégis nyolc hó
nap kellett annak megszlllemlésére!)

GABONA ÁRAK
a f. é. augusztus hó 11-én tartott hetivásáron.
1. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 109 klg. ft. 10.80 ft. 10.—
Kétszeres „ „ „ 8.50 „ 8.10
Rozs
„ „ „ 7-30 „ 7 . Árpa
„ „ „ 7.— „ 6.50
Zab
„ „ „ 6.30 „ 6.—
Kukoríeza
ua
H '-7*
•
f)
Hajdina 100 klg. ft. —.—
Széna
„ „ „ 3 .1 0
Szalma „ „ „ 1 . 2 0
1
1

kezébe, ide-oda futkosott ntána miköz
ben egy tuskó darabon olyan szerencsét
lenül megbotlott, hogy elesve a kés mel
lébe fúródott. Rögtön kiadta lelkét. A
másnapi boncolásnál kitűnt, hogy a kés
tüdején és szivén hatolt át.
— Az ügyvédi kamara fegyelmi birósága előtt két végtárgyalás tartatott meg
múlt szombaton. Mindkét ügyben a vádlott
ügyvéd felmentetett. — Ezen két tárgya
lás bőven mutatta, minő vakmerőséggel
használtaik fel roszlclkü perlekedők és
zugirászok által a szabad szó dőlésére
számított azou szerencsétlen törvény, me
lyet ügyvédi rendtartásnak neveznek, alap
talan vádaskodásra, költség és munka sza
porításra. — Meggyőződtünk, hogv jobban
jártak azou megyékben székelő ügyvédek,
melyek központján nincsen ügyvédi ka
mara, mert ott legalább a távolság okozta
úti költségek védik uémikép a bosszantó
feladások ellen, mig a közelben a még
mindig szabadon garázdálkodó zugirkászok által felbiztatott perlekedők derűre
borúra vádolják az ügyvédeket mulasztá
sok miatt, melyek túlnyomó részben a bí
róságokat terhelik. Nehogy érdekeltséggel
vádoltassunk, meg kell jegyezuiiuk, hogy
e sorok Írója ellen még egyetlen panasz
sem merült fel.
Krachoitézek. Mennyi pusztítást
okozott felül úgy mint alul a még egész
ben le nem tüut szédelgési ko \ mutatja
azou aljasság, melyre az annak idejében
naponta három forintnyi diíjazással is alig
kapható, de most munkahiánybau a vi
dékre szoruló építő munkások némelyike
vetemedik. — A szédelgés arany — akaráui mondani osztrák fedezetlen bankó
korszaka eltűnt, de megmaradt az ebül
szerzettnek ebül elpazarlási hajlama. —
Az túlságosan felszöktetett napibéreket be
itták, ntánna ment az öröklött vagyon is,
vagy legalább is adóssággal túl van ter
helve. — Ilyen öt, nekünk névszerint meg
nevezett jómadár Albrecht hg. Erdőfi pusz
táján volt dologban, minthogy a napibér
csak kétheteakint fizettetik, Patzek Nán
dor ácsmester csupa szívességből előlege
zett nékik annyit, hogy étel és itallal el
látva legyenek, a miért is háladadosságból
aug. 11-én éjjel a pénz felvétele után. de
az élei és ital árának uieglizetése előtt
kereket oldottak, mégis többi kőműves tár
saik által utóléretvén csúfságukra vissza
kísértettek. — Hogy tartozásaik kiegyen
ütésen felül még emlékeztetőt nem kaptak,
azt egyedül nevezett ácsmester védelmének
köszönhetik.
A török sebesültek részére adakoztak
Balogh József és Ruvald Alajos urak öszszesen * Irtot, mely összeget a budapesti
török konzulátusnak megküldőttük.
— A városi ki id ó hivatal által megkerestettünk annak közlésére, hogy a
.magyar korona országainak kelységuévtára" az országos m. kir. statistikai hiva
talban Budapesten 7 frt 20 krért meg
rendelhető.
— A török sebesültek javára múlt vasárnapon lbiukó Gyula nemzeti zenetársu
lata attal a Czindery-kertben rendezett zene
előadás az esővel fenyegetett idő miatt
nem sikerülvén, holnap azaz vasárnap
atig. 10-én fog megtartatni.
— A pápai jubileum alkuimából begyült
pétertiilérek számba vétetvén 16,500.000
lírában (frank) állapították meg összegét.
— Ebből megtartott a pápa magán pénz
tára számára annak negyedét, negyedét a
szegényeknek szánta, ismét egy negyedét
templomoknak, végre utolsó negyedét a
pápai hivatalnokok és katonák segély
zésére fordítja.
(| — .4 Wodianer Bélu-féle választási
vesztegetésből eredt botrányos ügyben sze
repeit lélekkupec Rubinstein Pál, ki egy
úttal mint tanú is bevonatott ez ügybe,
mint Tornáról jelentik aug. 9-én Almás
községben az ablakon keresztül puskalö
véssel öletett meg. — A tettes ismeretlen
és ennél fogva a sejtelemnek tág köre
van. az izgatottság pedig e miatt növekszik.
— Halált hozó levélbélyeg. A kölni lap
írja: Egy kereskedőház portása borotválás
közben kissé megsértette arcát s a sebet
levélbélyeggel ragasztá be. Egy órával
utóbb gazdája figyelmeztető az arcán mu
tatkozó daganatra s kérdé, hogy nem vérkelés-e az. A portás erre aztán fiastromot
alkalmazott s orvos után küldött, ki némi
szereket rendelt, de sikert nem ért el. A
íőorvos rendelvényei sem tüdták a már az
egész arcot eltorzító daganatot lelohasztani
s a tett vágások sein használtak semmit:
a portás belehalt. Valószínű, hogy a le
vélbélyeg tapasztó a tartalmazott oly anya
got, mely a vérmérgezést okozta.
— Egy érdemrendes újonc. A „FrtA
közli a következő párbeszédet. Altiszt: (a
szemlénél) „Lehmauu újonc, micsoda ér
demrend az, mely a mellén csüng ?“ —
Újonc: (szégyenkezve) „Ez azon kitüntetés,
melyet, melyet tehenünk az utolsó marha
kiállításnál nyert.*
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nak neve, már pedig ezt az 184?. XVIII
t. c. IV. fej. 41. i?-a 100 Írtig terjedhető
büntetés mellett tiltja. Utána járva a do
lognak rájöttünk arra, hogy itt helyben
valahol egy csinos kis nyomda van
berendezve azon célból, hogy ott egy
berendelt s felügyelet alatt dolgozó szedő
gegé'yével bizonyos nyomtatványokat le
hessen elkészíteni, csakhogy azok tar
talma valahogyan tudomására ne jusson
a „bujiogatonc4 és “szabadom.-'4 emberek
nek. E nyomda tudtnnkkal a hatóságnál
nincs bejelentve, pedig az idézett törvény
30. í-a világosan rendeli ezt. Minthogy
tehát e nyomda tényleg és titokban léte
zik, nem vélünk haszont tlan dolgot mű
velni. ha az illető t. nyomdatulajdono
sokat megeshető kellemetlenségek kikerülése
végett még az 1848. XVIII t. c. IV. tej.
38 S-ára figyelmeztetjük, mely igy szól:
„Ki titkolt nyomdát vagy kőnyomdát bir,
t. i. mely nincs bejelentve, műszereinek
elkohzá ..i mellett 1 évi fogsággal és 2000
tétig terjedhető büntetéssel fog bűntetteim.■*
Nagy Ferenc ur, u n.-iiröghi kér.
országos képviselője aug. 15-én megláto
gatta hosszú hetényi választóit, a község
háza messze sem lévén elegendő az összesereglettek befogadására annak udvarán
történt az elfogadás, a helybeli tanító a
nép nevében üdvözölte képviselő urat, ki
fejezvén egyúttal az osztatlan bizalmat,
melynél fogva további képviseletükre fel
kérik. Kun- iidvözl tre Nagy Ferenc úr
válaszolva vázolta a haza állapotát kiterjcszkedve különösen a jelen igen fontos
es nagykövetkezményü viszonyokra, és
ezekből folyó elhatározásokra. A lelkese
déssel fogadott beszéd után ostrom alá
jött képviselő úr az ebédre való) meghí
vások által, nem maradt más mentsége,
mint régi jó ismerőse a r. k. plébános
szives meghívásának elfogadása által a
további ostrom alól menekülni. Bezzeg
kevés azon képviselő, kit választói oly
szeretettel marasztanak!
— A pécsi büntető törvényszék köréből.
K i t k a y J á n o s pécsi lakos, ki nagyban
toglalatoskodik zúgirászattal s e szakmá
ja vágó másnemű speculátiokkal valami
i'tón módon egy követelési ügyben meglöviditette Laubert és Nürnoergert. E miatt
bevádoitatván múlt pénteken megtartott
végtárgyaláson egy évi fogságra Ítéltetett.
I gyauezeu ügybe Sziebert N. pécsi ügy
véd is be vau keverve, miért is ez ellen
az ügyvédi kamara részéről fog a fegyel
mi vizsgálat megiudittatni. Komáromig K á
roly volt városi tisztviselő váltóhamisítá
sai miatt e hó 11-én állt a büntető tör
vényszék előtt. Vallomásában nem volt
tartózkodó. Elismerte, hogy összesen 17
váltót hamisított s ezeknek is nagyobb
részét „jóhiszemUleg* az az váltók lejár
ván jótállóit nem találta uieg s igy ő irta
őket alá. Folytonos péuzszükségének okául
előadta, hogy egy gyermekének elhalálo
zása. nejének betegeskedése s más családi
balesetek és a kormánypárti képviselő ér
dekelvén vitt korteskedéseibői eredt kiadá
sai és költekezései kényszeritették a pénz
nek ez utón való beszerzésére. O — úgy
mond — hamisított ugyan váltókat, de
„jóhiszemUleg.* E jóhiszeműséget azonban
semmikepeu sem vette a törvényszék eny
hít < körülménynek, s igy Komán >myt 3
évi börtön büntetésre Ítélte. K. fellebbezett. A
kormánypárt érdekében való költekezéseiből
merített védelemre sokan mosolyogtak, mert
hát jól tudjak, hogy honnan került ki ezen
költség!
— Kis Béla pécsi végzett joghallgató
csütörtökön délben öngyilkossági számlékkal fején lőtte magát. A szerencsétlen fia
tal ember egy nyulseréttel töltött kétcsövű
pisztulylyal vitte ki iszonyú elhatározását.
Egyedül volt otthon szobájában. Egyszerre
durranás hallatszott. A házbeliekuek nem
tüut fel a lövés, gondolva, hogy valahol
a szomszédságban történt. Egy kis vártatra
ismét egy durranást hallottak. Ekkor odauéztek Kis szobájához, melynek ajtaja be
zárva volt. A szobából nyögést hallottak ;
betörtek. Kis egy kereveteu feküdt véré
től elborítva. Az egyik lövést jobb szeme
fölé, a másikát jobb halántéka tájékára
irányozta, de egyik sem volt halálos. Még
élve és öntudatos állapotban szállították a
városi kórházba, hol a leggondosabb ápo
lásban részesül. Az orvosok véleménye
szerint, kevés remény vau életéhez. A szép
tehetségű íiatal ember e borzasztó tettének
indokául a hozzátartozóival való viszály
kodást és meghasonlást emlegetik.
—s. A pécs-barcsi vaspálya iizletvezetőségében beállott változás folytán a kine
vezett uj üzletvezető Keleuity úr e bó lö 
kén az üzlet vezetését tényleg álvette. E
naptól fogva az előbbi üzletvezető Bock
úr, miután a magyar nyelvet nem bírja —
nyugalomba lépett. Ideje is volt már, hogy
a pées-barcsi vaspályánál magyar nyelvet
értő üzletvezető kinevezése által a magyar
nyelvnek mint hivatalosnak kellő alkal
mazásáról gondoskodva lön. Bock urnák
nyugalomba helyeztetése a magyar nyelv
érvényesülbetése szempontjából már rég
érzett szükség volt, ámbár a közönséggel
való előzékeny modora, és az alantas
tisztviselők iránti tiuom és müveit bánás
módja miatt vaunak, kik sajnálják az ő
távozását. Mi azonban hisszük, hogy az
uj üzletvezető úr egyéb lényeges tulajdonai
mellett ezekkel is bírni fog, és igy e tekintet
ben feuálló sajnálkozást mindenkire nézve
örvendetesen rövid idő alatt elenyésztetni
sikerül.
— Egy tragikus esd. Plesch szigeti
külvárosi kádármcster múlt vasárnap egy
jó napot akart magának csinálni, egy
hegyes nagy konyhakést vett elő s ki
ment udvarára, hogy egy kacsát leöljön. Ki
is személte a pecsenyének való szár
nyast, melyet semmikép sem keríthetett
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Wernsr Ihgiolu
nyilv. joggal felruházott 6 osztályú
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intátetáben

(Pécsett, Hanyalr utiii t i 11 s in
az 1877/7S-iki isaola évben a reális elő
adások szeptember 3-án veszik kezde
tüket. B :iratis k f ó. a t 'u z .m 25-Ő1 na
ponta fognak eszközöltetni.

1 ^ - A helybeli nyilvános ke
reskedelm i közép tanodá
ban a beiratások augusztus hó
30-ikától kezdve napoukiut délelőtt
10—12 óráig tartatnak meg. az intő
zeti helyiségben, Mária utcza ős. sz.
Ez intézetnek uöveiid ‘kei az
egyévi önkény teái szóig il
lat Jogát élvezik.
200.(3 —2)
Porges Ede. igazgat...
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Hirdetmény.
Pécs sz. kir. város tanácsa részéről
ezennel közhírré tétetik, hogy miután a
nmgu m. kir. belügyminisztérium f. é.
32513 sz. a. kelt rendeletével a piesi ta
karékpónztár tulajdonát kép -zen tettyei
maliimnak, úgy az Angyal Alajos-féle
malomnak Pécs sz. kir. város közönsége
javára történi megvételéi helvuea hagyta,
nevezett két malom f. é. octobcr hó 1 fői
számítandó három egymásután következő
évre, vagyis 188). évi sep\ hó végiig
terjedő időtartamra zárt ajánlati tárgy Pá
ntján — a legtöbbet ígérőnek i-.g i>érbz
adatni.
Miről a vállalkozni szándékozók azzal
értesittetuek, hogy erre vonalköz , zárt
ajánlatukat legkésőbb f. é. angi / u. ti .
24-éu déli 12 óráig a polgármesteri hív*
talban annál is bizonyossabban nyújtsák
be, miután a netalán később érkezendő
ajánlatok figyelembe nem fognak vétetni.
Végre értesittetnek az illető vállalkuzui szándékozók, hogy az e bérletre
vonatkozó feltételek Leebner tanácsnok
urnái a hivatalos órákban megtudhatók.
Pécs sz. kir. város tanácsának 1877.
évi augusztus hó 14-én tartott gyűléséből.
Pécs sz. kir. város tanácsa.

Dr. Feltrini jegyzéke
e g y Idült tognyálfolyás meggyógyít
lásáról A n n t h e r i n - s z á jv i használata
által dr. Popp J. G . es. kir. ulv. fog
orvostól Bécsben, Stadt, Bognergasse N.\ 2
Velencze, mircz. 3. 1872
A Verdi-féle fogpor, mely mint tudva
van, egész Olaszországban nagy szerepet
játszott újabb időben a bécsi híresebb fog
orvosok által ajánlt foggyógyszerek által
híréből sokat vesztett.
Itt különösen megemlítem Ribotta di
S. Paolo grófnő fogfájását, mely a fogor
vos által íognyálfolyásnak nyilváníttatott,
mely ellen valamennyi szájvíz és foggyógy
szer sikertelenül alkalmaztatott.
Miut a grófnő házi orvosa, a bécsi
egyetemből érkezve és ott a Popp-féle
Anatherin szájvíz kitűnő hatásait a
bécsi egyetem első orvosai, sőt Oppalzer
tanár által a betegágynál dicséret
tel emlittetni hallván ezen Popp-féle
Auatheriu-szájvizet ajánlani a kér
déses baj ellen. Triesztből, a Serravalloféle gyógyszertárból hozattam és az ered

mény alig négyheti használat
után meglepd volt.
A fognyálfolyásnak. mely mellékesen
legyen mondva, már kellemetlen szagot
kapott, többé semmi nyoma sem maradt.
A grófuő teljes elismerését nyilvánító
irányomban, valamint én a sikerült gyó
gyulást egyes egyedül a Popp-téle

kir. udv. bécsi fogorvos érdtm : elisme
réséül egyik orvostársa részéről.

P E C S E rr.
T sztelettel értesítem a n. é. közön
ség-t, hogy fftt -th dyiségem m'ir a
ltlb i* y Kit véli á z állványa alatt
vau (Széchényi-tér), a hol is az V|
áruezikkek

nagyon leszállított
kiárnltatuak.

Számos látogatást kér
mély tisztelettel

Alulírott mindazoknak, kik szeretett
férje eltakarításakor jelenlétükkel végtisz
teletiiket megadták, — hálás köszönetét
mond.
Pécsett 1877' augusztus hó 10-én.
özv. Magyarig Gyulám',
szül. Feszti Rozina

Ánullicrin-száj viz kitűnő hatá
sának kell. hogy tulajdonítsam.
Ez szolgáljon dr. Popp J. G. cs.

Tren3chi,i3rl. W.

áron

Nyilvános köszönet.

-r

Treuachliter I. W.

K i é t t s t m .- u .1 0
az alsóbb osztályokból 20—20 ft. havi fize
tés mellett a jövő iskolai év alatt teljes, és
tisztességes ellátást nyer egy szigetkül városi
gyermektelen családnál. Bővebben Pécsett,
Makár-ntcza 2-ik szám alatt N a g y Mi 
h á l y n á 1.

D r. Feltrini.

R AKTARAI:
P é c s e t t : Kunz, Sipő'z, Kovács,
gyogyszertáráhan. Z*olnay W. és Zac’i K.
araknál. — H u n y ( iá d o n : Kramolin ur
gyógyszertárában — M o h á m o n : Pvrk-r
J. gyógyszertárában — Mik l ó -><»■■: Teleky
A. gyógyszertárában — B a j á n : M sichics
nmál és itj. Herzteld fiánál. — fia p its *
v á r o t t : Dnras J. Scaröder A. gyógyszertárában és KohnJ. urnái. — K z e g z á rd >»n:
Bahsay M. gyógyszertárában. —T o l n á i :
Fichtel, Groff J. gyógyszertárában. — 113g y á s z é n : RauszSt. fiai. — V illá n y it in :
Fekete E. gyógyszertárában. — Z o m b o rb a n : Falcomé G . & Heindl'notfor R mert
uraknál. — P a k s o n : Flórián János gyógy
szertárában. — V e r ö r z é n : Besz F. K.
gyógyszerésznél. — B a l f a s z é *en: Posth
gyógyszerész urnái, M c lg e tv á ro a : K >hárics K. urnái, V a lp ftu : ütsz itáy gyógy
szerésznél, M i g o c s n n : Szép gyógysze
résznél, K a lo c s á n : Seliiuktvics gyógy
szcrészuóL
34. (14—lOj

MEGHÍVÁS

E Z ID E IG

a Il-dik vidékbeli

gabona- és
b o r -v á s á r r a

Érdemjel

Acs.k.ésma|.k.hit.kaÍQnai

E H M É E M lM tS J O B B

iaa/fcézet

W. Maager-félo

B U D A P E S T E N .

Krd^mjel

cs, kir. kizár, szab. valódi, tisztított.

WST C S T jJsS L K ^áL j-O lS L ] *1

t l l V til l t V IL tlO M -tó l B e c s b e n .
A legnagyobb orvosi tekintélyek álta1 megvizsgált s k ö n n y ű e m é s z t h e t ő 
s é g é é r t gyermekeknek is különösen ajánlható rendelvényezett legtisztább, legjobb
természetes, s elismert leghatályosb szer: n m e l s t ü d ö b a j o k g ö r v é l y , f a l 
t o k , d a g a n a t o k , b ő r k i ü t é s e k , m i r i g y b a j o k , g y e n g e s é g stb. ellen,
ü v e g j e 1 f r t . B e c s b e n a gyári raktárban: W ie n , H e u m a r k t Mr. 3 ugyszinte az osztrák és a magyar monarchia minden jó liirti gyógyszertárában s fíiszerkereskedésében,
238 (ti—b)
P É C S E T T kapható : K o v á c s 31. gyógyszertárában, K c e ii V ilm o s . I l l a n b o r n 31. I . és .Sim on J á u s o kereskedésében.

A múlt évi visúr ketlveíő eredménye a zalamegyei pizdisági egyesületet a nagy-kanizsai ke• ’Lideírni testülettel egyetemben egy Il-dik vid.kb.di gabona- és borrasar megtartásán birta,

..ív 1*77. angiioitiiN 23-án
Xajjv K. nizsan n i „Arany s n m ia helyiségeiben
a
irtatni, melyre a t. c. gazda urak, keres
kedők ■- az érdekelt közönség ezennel tisztelettel
meghivatnak.
liejeletéseket az alulirt bizottság eltogad és
az 1 forintos belépti jegyek megváltása mellett
i.'.izolasi legyet küld. mely a vaspályán dijmérsekletre jognsit.
Nagy-Kanizsán, 1877. julius havában.
1 nagykanizsai gabona- és borvasár rendezd
bizottsága.

Újabb időben több ezég tisztitatlau lialmáj olajat három szögű üvegekbe töltöget
és megkísérli azt igazi M a a g e r-féle tisztított D o r s eh - c s u k a m áj o la j gyanánt eladni,
azért csak az tekintessék hamisítatlannak, melynek üveg czimlapján dugaszszárán és hasz
nálati utasításán a M a a g e r név előtüntetve van.

Az intézeti vizsgák letevésére {előké
szít, és pedig:
az e g y é v i ö n k é n te s e k v i z s g á j á r a
julius 1-jétől,
a t a r ta lé k - és h o n v é d t i s z t i v iz s 
g ára
november 1-jétől,
a té n y le g e s h a d a p ró d i v iz s g á ra
október 1-jétől,
f i u k n a k m in d e n k a t o n a - i n t é z e 
te k re
október 1-jétől.
Kívánatra az intézet látogatói az in
tézetben lakást és teljes ellátást is nyer
hetnek.
Beiratások
* ( 3 —2)

Heimerle Ferenc
igazgatónál eszközölhetők Budapesten, 3
korona-utca Ifi. sz.

Iw lav in n L a jo s , elnök.
II

I

Xagv árleszállítás.

Csalások magakadlyo -

Í3É K. Ü l é s e k
Singer-féle eredeti varrógé
peknek
mostani ára:

50, 65, 71 frt.

1876. évben úgy mint az előbbi években I eg n ag y o b b ü z l e t f o r g á s t eredményezett, mintán
eladásai

Hetenkinti részletfizetésekben:

362.361 drb. varrógépre

á1.2Írttól kezdve

vagyis több mint egész Amerika összgyártmanyának felére
rúgnak.

egy megfelelő részletösszeg leté
tele mellett, áremelés nélkül.
I >reg vagy a célnak meg nem
felelő, mindenféle rendszerű varrt'tgépek ereileti Singer-féle varró
gépekért! cserénél fizetés gyanánt
fogadtatnak el.

A Siuger Co.-féle verrógép-gyár az egyedüli,
melynek eladásai számban mindig növekedtek;
már Philadelphiában állított ki egy ily gépet, mely
2.IHM.OUO számot viselt. E számok magassága vala
mint a philadelphiai kiállítás pályadij-biröság hatá
rozata, mely által az Original (ered etí)S ín g er-féle

A legismertebb és legnagyobb gyáruk eladtak az
1870-ik évbea.

The Ninger 31a mi tg G'o.

Wheeler & Wilson Mfg. Co.
.
Domestic >S. M. Co.......................

gépek m legjobb CNaládi gépeknek nyil
váníttatott, legvilágosabban kitünteti, hogy
ezek eddig még túlhaladva ueui lettek.

362.301 gép
108.997
23.587

14.425 gép
12.758 „
12.71 fi .

Weed Setving Machine Co.
Wileox
Gibbs S. M. Co.
Remington S. M. Co. . .

A világ legn agyobb v a rró g é p
gyára

*

„
„

C íeneral-A gen tur fü r N o ril- mid Jtfittrl-Eiirop;* G . N E I D L I N G E B .

P é c s e t t , csak a Királyutcában Obetkó

zása végett

telt vevők a kik hajlandók magoknak egy
valódi amerikai gépet beszerezni, és annak
irat beküldik agej) bérmentesen az utolsó
vasútállomásig fog nekik száll ittatni.

K. kereskedésében.

M estrits Imre, lakatosm ester,

^5

arra figyelmeztetjük a f. közönsé
get, miszerint minden eredeti .Sin
ger-féle varrógép úgy a karon,vala
mint a védjegyen a „The Siuger
Manifactnring Co.“ céget viseli, s
egy az amerikai gyár elnökének,
mr. J u s l e r e .4. l l o p p e r aláírá
sával, valamint az én aláírásommal
ellátott igazolványnyal (kezesség
jegy gyei ) van ellátva. É n e i k ü l
valamennyi Singer-névvel ellátott
varrógép utánzóit és nem amerikai.
A főügynökséget X e id I i n g e r <«.
bírja, i i i j r - v i t ú s i m ű h e ly bár
minemű varrógépek számára szinte
itt P é c s e i t nálam vau. a vidéki fisz-

184 (6 -

Szabadalmazott angol mosó por

legnagyobb választékú

Takaréktüzhelyek és
Kályhák raktára.

londoni Bratm CJuiliame ón társa
gyárából.
Vászon, shirting, mouslin, shaivlok, merino, festett, pamut szövetek és szőnye
gek stb. mosására.
Ezen jelas készítmény a fehérneműt szebbiti. a nélkül, hogy ártalmas legyen, úgy a
munkát, mint a költséget kevesbíti s ezért mindenüttt. a hol alkalmaztatott, egyhangú elis
merésre talalt.
Egy cso m ag á r a S k ra jc á r.

JO H N S O N

angol szab. kemenyitö-fénye
a fehérneműnek, különösen tinóm női es térti—
fel. . neműek, ugv.i.int ingeink gulléruk,
kézelők stb. kitünően szép fényt kölcsönöz, azokat vakító fehérré, keménnyé s ruga
nyossá teszi. Egy csomag áru 20 es 40 krajcár osztr. ért.
Főraktár Magyarország s a magyar korona tartományai részére
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Azienda Assicuratrice

Wimwer József fiainál Pozsonyban.

ZZ.

Figyelmeztetés hamisítás ellen!
Az áltálunk 5 év előtt kereskedésbe hozott ..Angol szab. inosóuor*‘-uuk úgymint az

0

az angol gyárosok védjegyét is utánozta.
Minthogy ezen osztrák baz tevékenységét kivaló szeretettel az alulírottak kereskedései
körére terjeszti ki, szükségesnek latjuk a t e. közönséget óva arra figyelmeztetni, hogy a
valódi angol szab. mosópor és az angol szab. keményítő fény csakis alulirttaknil kapható,
mint kik Magyarországban ezen két készítményre a fobizoinányt egyedül bírják.

Wimmer József fiai Pozsonyban.
Megrendeléseket utánvét mellett elfogad 3 I o l n á r 31. ur P é c s e tt .

főügynöksége.

kifess

IE M U II ts PIEE

D eákok

R Ö S E R M IK L Ó S

197 (2-2)

polgári é<* kere«ikedeiiiif nyilvános iskoláJ^ban,
m elyben növendékek ellátás mel lett is fölvétetnek

lakás és teljes ellátással felvétet
nek Klimo-utca 12. sz. házban.

gazdasági géjiek
eszközök raktára

Budapesten,
o rszág -u t 4. és u jv ü ág -u tc a 15. szám alatt,
a folyó évben a rendes oktatás megkezdetik N e p te m b e r 3 - á n . A beiratás
H n g n stu N 2 1 -tö i k e z d v e n a p o n k i n t e s z k ö z ö l h e t ő . Azon h a l l 
g a t ó k , kik a legfőbb osztályt bevégezik és az érettséget jó sikerrel leteszik, azon kedvezményben részesülnek, kogy a z e g y é v i ö n k é u y t e s
Nzolgálattélre jogosít tálnál*.
191 (fi—4)
Iskolai tanrend kivánságr; ingven adatik.

Pécsett
ferencfek utca 4 .u .

Clayton és W M - l e gépgyár

Titkos betegségek

pécsi képviselősége

és azok következményei —

ajánlja a raktárban levő k é z i- és c s é p l ő g é p e k e t ,
g a b o n a r o s t á k a t , k o n k o l y t i s z t i t ó k a t ( Trictirs), s o r ve
t ő g é p e k é t (Drills), s z e c s k a v á g ó k a t , d a r á l ó k a t , r é p a 
v á g ó k a t , k u k o r ic z a m o r z s o l ó k á t , e k é k e t, k a p á ló k a t,
b o r s a j t ó k a t , s z ő l l ő z ú z f i k a t stb., — és elvállalja — az
e r e d e t i g y á r i á r a k és ’tegulőuyesebb feltételek mellett, —
g ő z c s ó p l ő g é p e k és m inden a raktárban n etn levő gé
pek szállítását.
207 (0 —1)

bácsi fcii körüveg biztoísi»có társaság pécsi fő ügynöksége.

1 1 4

4

kézbőli eladás,
G F Á J A S Szabad
Szalmásy János nr eladja az nj buza-

a
akorlati téren több mint 30 éven át
szerzett tapasztalat nyomán — gyökeresen

t ' * •” k"“ .éle""td

I

’b

H

bármily nemű és mérvű, de sőt
*ia a
UArmily odvas is: rög-

B

S w ^ r ^ í T k i S 'S 't í i t *

tatasa nélkül gyogyittatnak. — Végre jk nőnek elismert
194 ( 0 - 2 )
kapható egy szer a kellemetlen láb-Íz- )|r |
- ^ £ z u d á s ellen. — Rendel naponta 11-től <
~ 1-óráig Pécsett, a Deákutcai 1-ső szá- ■ által, mely hatályossága miatt minden esaládmu házban.
15G. (0—8)] “uak uélkülözhetlen házi gyógyszerül ajálható. 35 és 70 kros üvegcsében kapható
"itt Pécsett a kizárólágos raktárban
hevetekre gyorsan válaszoltatik.

indusi kivonat

Znckermaadl A.
liiszcrkcrcskedéscben Ferencziek utcza 11. szám.

Nyomatott Taizs Mihályuál Pécsett 1877.

íéren levő házát melléképületeivel — a vashámorou kívül 7 hold szántófölddel, a budai
külvárosi vámháznál 12 hold szántófölddel,
ugyanott 20 hold rét és lucernással, szá
mítva 1600 Dóiét egy holdra, ugyanott
egy újonnan fölállított tégla égetés a szűk ségeltető földdel, kemence és két nagy
cserép- és féglatészerrel, szóval minden
fölszereléssel, mi egy téglaházhoz szüksé
ges, Makárhegyen egy jó karban levő
szőlló IfiiV) □ öllel, szabolcsi hegyen egy
szőllő 1200 Döllel.
Kedvező feltételek megtudhatók Feszti
Rajmár ügyvéd urnái Pécsett, a postává
szemben.
199 (4—2)

