
V. évfolyam. Pécs, 1877. ukt, ^O-án 42-ik szám.
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Poítán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr.. negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szára 15 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatok 
Wcidingpr X. kőnyvkere-k. 

(Széchényi tér).

H ir d e té s e k  á ra :
Egy négyhasábos petit sor 

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

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i Irod a:
Ferenciek uteza 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

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

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

Majláth-tér 22. szám alatt.

Győzött a köztársaság!
Mac-Malion, a gyáva katona, a 

zsarnok elnök, hasztalan ment kor
tes útra megijeszteni, elániitani, fél
revezetni a francia választó p >lgá- 
rokat, hasztalan vette üldözőbe Gram 
bettát és szabadság híveinek főbbjeit.
1) gy niegzsiiibaszsza tevékenységü
ket, Franciaország ismét nagy- 
g.erü nyilatkozványnyal lépett a 
világ elébe, óriási többséggel kije 
lenté, hogy nemcsak névleg, de 
tettleg is k ö z tá r sa sá g  akar ma
radni, hogy néki a reá csak sze
gvén? és megaláztatást hozott csá 
szá/ság, hogy néki a százados bűnei 
miatt kiátkozott királyság nem kell.

A francia nemzeti gyűlésben biz
tosítva van a köztársasági [tárt túl
nyomó többségé, de valljon ezen 
többségnek engedni fog e a zsarnok 
elnök, kit egy kutya-macska szövet
kezés ültetett bét évre a franciák 
csúfjára az elnöki székbe, az még 
nem bizonyos, sőt a császárpártiak 
nagyra vannak vele. hogy a nemzet
gyűlésnek ujabbi feloszlatása fog 
bekövetkezni.

Annyi bizonyos, hogy azon esetre, 
lia az elnök és a nemzetgyűlés közt 
erőszakos törésre kerül a sor, a fran
cia hadseregnek elő vau szabva min
den kétséget kizárva, h o g y  mi a 
n e m z e t  a k a r a t a ,  és a francia 
hadsereg úgy mint 1848. februárban 
azt fogja tenni, a mit a nemzet akar, 
és ueui fog engedelmeskedni a zsar
noknak. ki katonai becsületét a had
sereg előtt rég elvesztette.

Berlinben nagy az öröm a fran
cia köztársaság győzelmi felett! 
Minő visszásság, az absolut monar
chiának legbuzgóbb hívei örülnek a 
köztársaság győzelme felett! — Be
csületes jellemes politika nem tenné 
ezt. de a mint több rabló banda fő
nökei közt őszinte barátság és köl
csönös önzetlen támogatás nem kép
zelhető, így a zsarnokok közti ba
rátság is mindig csak sziuleges, csak 
addig tart, inig arra reászorultak 
és elvetik az álaicot, megrabolják 
egymást, mihelyt a néptől nincsen 
mit tartaniuk.

Berlinben örülnek a köztársaság 
győzelmének, mert azt reményük, 
hogy a francia félelmes haderő a 
belviszályok által lekötve marad, 
ír rt a Mac Mabonnal szövetkezett 
uitramontauismus győzelme nem fe
nyegetheti annyira a lutheránus né
met teudeutiákat. mert időt nyernek, 
mely alatt úgy hiszik a római párt 
pas.-iv ellenszegülését is megtörik 
és semmivé teszik a pápa befolyását.

Azt írják, hogy Becsben is örül
nek a köztársaság győzelmének, de 
ezt már nem hisszük ti, mert hogy 
Bécsben hódolnak, bukóinak Bisiuark 
politikájának, az ugyan nyilván való. 
de az is bizonyos, hogy ezt csak 
túlságos félelemből teszik és elvetik 
az álarcot azonnal, mihelyt a fran
cia revanche tettleg megkezdődik.

Miért örülünk mi a francia vá
lasztások ezen eredménye felett ? 
Nem mondunk egyebet, csak hogy 
ezzel ismét egyszer a népszabadság, 
a népuralom ügye győzött. Megle
het, hogy ezeu eredméuy folytán 
annak végeldöutése; mi legyen Euró
pából? — halasztást szenved, meg
lehet, hogy a roppant állandó hid- 
seregek még évekig pusztítják, szív
ják az európai polgárok munkabérét, 
meglehet, hogy még évekig folytatja 
az önkényuralom álalkotmányosság 
és megvesztegetett kamarák segítsé
gével gaz játékát, mig ezzel is meg
érleli a uépszrbadság gyümölcsét, 
de annyit már most reménylenüuk 
szabad, hogy Franciaország nem 
fog többé viszszasülyedni a despo- 
tisraus fartőjébe, hogy innen a nép

uralom elve kisugározván, nemcsak 
a román eredetit népeknél, de a né
metségnél is gyökeret fog verni, ha 
pedig a németeknél egyszer meg- 
gyökeredzett, euuek kiváló couser- 
vativ hajlamainál fogva már egész 
Európában megállapítottnak lesz te
kinthető és végét fogja Vetni a gaz 
súg és corruptióval feutartott álal 
kotmányosdi állapotoknak.

A deinokrátia politikájának nincs 
szüksége kutya-macska szövetségre, 
minő a francia monarchikus pártok 
egymás közti és ezek összegének a 
német ultramoután és sociálista párt 
szövetkezése, vagy minő az osztrák
orosz szöruyszövétség lenne, a demo- 
krátia csak ismét demokrátiával szö
vetkezhet, a mely párt nem a d«- 
mokrátia elvét vallja, az altnak 
ellensége, a t meg kell rontani, de 
véle szövetkezni nem szabad, mert 
külön! en megrontja mérgével, elmé- 
tclyezi romlott erkölcseivel a demo- 
krátiát és tebetleuné teszi.

Az 1848/8 ki francia köztársaság 
szövetkezett az ultramontánismussal 
és meggyilkolta a római köztársa
ságot, ezen testvérgyilkosság meg
tenné gyalázatos gyümölcsét, a má- 
sodi í császárságot, mely Szedáunál 
fújta ki döglcletes páráját és a tör
ténelemben még eddig példauélküü 
megaláztatást hozott Franciaországra.

Franciaország megbüubödött ször
nyű vétkéért és okult a tapasztalá
son, hogy saját nagyságát nem más 
népek leigázásában, nem természet
ellenes szövetkezésekben keresse, ha 
ezen tanulságot egykor ismét el nem 
felejti, akkor Európa szabadsága és 
kultúrájának egy oly hajnala derül 
ismét fel, mely lehetővé tenné az 
állandó hadseregek teljes eltörlésé
vel a békét állandósítani, és a nem
zetközi súrlódásokat választott béke- 
biróságok által eliutéztetni.

— A m a g y a r  a r a u y já r a d é k -
kölcsön aláírása 57 millió Irtot eredménye
zett ; az aláirás tehát nem sikerült, de a 
kibocsátás eredményűvel végződött, mert 
az egész 80 millió eíbelyeztetett, miután 
az alá nem jegyzett maradékot a kibocsá
tást közvetített Kothschild konzortium fogja 
megtartani sidőnkint, kedvezőbb viszonyok 
beálltával kisebb összegekben a pénzpia
cokra bocsátani Az aláirás nem sikerültét 
a Kotliscbüdék hanyag eljárásának tulaj
donítják.

— A v á m ta r ifá t v ég re  m e g á l
lapítják a nélkül, hogy a német kereske
delmi és vám szerződésre nézve végmeg- 
állapodásra jöhettek volna. Az áldozat is 
uiét Magyarország lesz, mert a német az 
osztrák védvámokat azzal torolja meg, 
hogy felemeli i borvámot, mi áltat hazánk 
tog szenvedni. Hogy eme vereséggel ne 
kelljeu a magyar képviselőház elé állani, 
a német borvám kérdése eldöntetlen ma
rad. azaz a német kormány önkényére 
hagyatik. Az osztrák bankbizottság a 80 
milliós haukadósságra vonatkozó (javasla
tot nem fogadta el és a kiegyezésre vo
natkozói többi törvényjavaslatok közt is 
még annyi a differentia, hogy nem éppen 
alaptalan azon reményünk. — hogy még 
sein lesz belőle semmi. — Bár úgy lenne!

— D ic sé r ő  e l l s m e ié s t  k a p o tt
Andrássy gr. Gortsakofl' herceg muszka 
államkancellártól, a miért oly eréiyt és te
vékenységet fejtett ki az ország törvényei 
ellen nem vétett néhány székely hazafiak 
üldözésében és erőszakos börtönzésében. 
Úgy kell neki: Tisza és Szende miniszte
rek is e részhen kiérdemelték már, hogy 
a muszka pápa bagariás csizmáját csókol
hassák. Így sülyednek nagyoknak biresz- 
telt embereink, mig a valódi nagyok vagy 
félreismertetnek, vagy rejtekbeu maradnak. 
►- — E zek  a z tá n  k é p v is e lő k !
Megtörtént a névszerinti szavazás a szesz
adó törvényjavaslat telett. Ezen részlettel 
rukkolt elő a magyar kormány, hogy mint
egy észrevétlenül beesempészsze a vámte
rület közösségének elfogadását. — A ki a 
szeszadó javaslatot elfogadta, az elfogadja 
a vámterület közösségét, vagy a mi egy
értelmű, Magyarország rendszeres kirablá
sát is. — Pécs városa Baranyamegye kö
zönsége egyhangúlag külön vámterület 
mellett nyilatkozott. De azért a baranyai 
mameluktrifolium: T a r a y  Endre ,  — An

tal  Gyula  és Gr. De g c n f e l d  La j o s  is 
megszavazta a szeszadó javaslatot és annak 
következményeit. — ők tudják, hogy miért?
— Ok ezzel is megmutatták, hogy válasz
tóikat sokkal kevesebbé becsülik, semhogy 
megérdemelnék, mikép rájuk bedöntsenek.
— S i s k o v i e s  T a m á s  sásdi kér. kép
viselő tisztességcsen a kormány elleu sza
vazott. Egyébiránt a kormány esak csekély 
többséggel győzött, Kegy kormánypárti 
képviselő is ellent: szavazott, százan telíti 
pedig tartózkodtak a szavazásiul. Megro
vandó, hogy földi ellenzéki képviselő is 
távollétével tündöklőit.

A s z é k e l j  löl i l i  m o z g a lo m  
tárgyában a „K." Marosvásárhelyről f. hó 
12 kérői a következő híreket közli: A Ősik
én L'dvarhelyinegycbeii letartóztatott egyé
nek csendőr és katonai fedezet alatt M.- 
Vásárhelyre hozattak s a királyi törvény
szék börtönében helyeztettek cl. A luk 
magukat fenn nem tarthatják rabéleltnezé- 
sen vannak. Az idehozottak száma 0 A 
háromszékiek a kezdi vásárhelyi törvény
széknél vannak letartóztatva. A esik- éi 
udvarhelyiekre nézve a vádhatározat ma 
hozatott meg. Az előadó biró illildcbraud) 
az ügyet bűnténynek nem minősítvén: a 
letartóztatottak szabad lábra helyezését 
véleményezte. Az elnök, dr. Bilidet’ Lajos, 
nemzetiségre nézve szász, egy töltetlen mel
lette szavazó szintén szász bírót hivott az 
ülésbe meg, s igy az előadó véleménye 
elvetésével, zendülési bűntényt (!) állapí
tottak meg (ugyau ki ellen történt a zen
dülés? Szerk.) s vádlottak letartóztatását 
és vizsgálatot rendeltek cl. A vádlottak
nak az Ítéletet ma délután hirdették ki. 
kik azt fellebbezték. A .Kelet" Sz. Udvar 
helyről a következő sürgönyt közli ^oet. 
12.) A székelyföldi mozgalom főintézői: 
Bartha Miklós és Ugrón Gábor, a kik 
egyszersmind katonák is, nem Franciaor
szágba vagy Svájcba, hanem Olaszországba 
szöktek, honnan egyik állítólag levelet is 
irt haza.

O K M Z l O U Y Ü L É Ü .
A képviselőház okt. !*. 10. ülésében 

a bagatell ügyek részletes tárgyalásával 
foglalkozott a ház és azt he is fejezte. 
Ezután l l e l f y  interpellálta a belügymi
nisztert az erdélyi események tárgyában. 
Két főkérdést intéz a t. kortuáuyhoz. Az 
első az, hogy egyáltalán igaz-e a factuui 
és másodszor, hogy igaz-e, hogy ezen 
factutu következményekép honpolgárok el
fogattak. Az elsőre nézve, ha igaz, hogy 
fegyverek szállítása fedeztetett fel, melyek 
titokban más cím alatt lettek feladva, úgy 
elismeri, hogy ez esetben a kortnáuy kö
telessége volt, a fegyvereket lefoglalni, és 
részéről roszszalja az eseményt, ámbár nem 
zárja ki, hogy vau eset, a midőn igen is 
szükséges, hogy a nemzet maga vegye 
kezébe sorsa intézését, ilyennek tartaná pl. 
ha az osztrák-magyar hadsereget az osz
trák-magyar kormány a török ellen és az 
orosz mellett küldené küzdeni — Ha fegy
verek szolgáltattak — úgymond — akkor 
az a kérdés, az ársenál mily címen szol
gáltatta ki azokat és ha azon cím alatt, 
hogy Montenegró vagy Romániának adták, 
akkor ez ismét oly durva megsértése a 
kihirdetett semlegességnek, hogy a kormány 
köteles e részben számot adni.

A második kérdést sokkal fontosabb 
uak tartja és lia a tegyverek elkoboztatfak, 
ez elleu nincs kifogása, ha a szándék az 
ádatu ellen irányult — a mit be kellene 
bizonyítani, mert azt kellene elhinni, hogy 
azok török barátok számára lett szállítva, 
azok pedig nem akarhatták azt , hogy 
minket meghódítsanak. Kéri a kormányt, 
hogy hagyja cl a tért, melyet legnjabbau 
elfoglalt, mert nem jó vége lesz, ezt azon
ban nem fenyegetéskép, baneui őszinte 
h izatiérzettől vezettetve mondja Végre 
kérdi a miniszterelnököt:

Hajlaudö-e az úgynevezett székelyföldi 
események tényálladékát és részleteit a 
képviselőház elé te.j 'szteni; jelesül hogy :

Lgaz-e, hogy a kormány ott nagy 
mennyiségű fegyverszállitináuyoknak jutott 
nyomába, s ha igen, he van e már bizo
nyítva azoknak származása s rendeltetési 
célja ? továbbá:

igazé, hogy ez események foiytáu 
számos honpolgár elfogatott, s ha igen, 
minő törvény alapján történtek ez elfoga- 
tások ?

Kérem méltúztassék interpellátiómat a 
miniszterelnök úrral közölni.

T i s z a  Ká l má n  azonnal válaszolva 
a benyújtott interpellátióra, hivatkozik 
Olaszországnak 1862 és 63-ban követett 
eljárására, a midőn lefoglalta az osztrák 
határok közelébe csempészett fegyvert. Ki
jelenti, hogy mintegy 15t)0 —2000 db fegy
ver foglaltatott le. Célját a tegyverszállit- 
mánynak nem tudja, ezt a bírói vizsgálat 
fogja kideríteni, sem azt, váljon vak bau 
az arsenálból kerllltek-o ki. A mi az egyé

neket illeti, igaz, hogy 8 egyén elfogatott, 
és a rendes törvényes bírónak lettek át
adva, továbbá kijelenti, mikép Erdélyben 
az egész ügy menetele alatt egyetlen ka
tona sem ment be, sőt még kormánybiztos 
sem neveztetett ki és az illetők a legillcn 
dobi) bánásmódban részesittetnek.

l lel fy tudomásul veszi a választ, de 
kénytelen kinyilatkoztatni, hogy ellenke 
zőleg a minisztereinek úr nyilatkozatával 
arról értesült, mikép az elfugottak rósz 
bánásmódban részesülőtuek és oly börtönbe 
dobattak, melyben sem világosság, sem 
tiszta levegő nincs.

A ház tudomásul vette a választ.
A képviselőház október lió 11 -ki Illé

sében a kiegyezési vita volt szőnyegen. A 
vita kezdeten Siui onyi  Ernő egy hatá
rozati javaslatot nyújtott be, melyben iu- 
ditványoztatik, hogy a szesz- és cukor-adó
ról szóló törvényjavaslatok csak a vám-és 
kereskedelmi szövetségről szóló törvény- 
javaslat |etárgyalá-*a után lli/.,:s- :n-k n ipi- 
remire, illetőleg az egész bécsi kiegyezés 
tárgyalása, a keleti háború befejeztéig a 
napirendről vétessék le, tekintettel a hatá
raink közelében folyó világeseményekre, 
melyek Magyarország é« Ausztria közti 
egyetértést teszik szükségessé.

Siuionyi Ernő érvekben gazdag beszéd 
kíséretében nyújtotta be a határozati ja 
vaslatot. A jobboldali ellenzék részéről 
lledry Ernő cs Berzevicy Egyed szóllaltak 
tel, a javaslatot általánosságban sem fo
gadva el, - a független szabadelvűek 
részéről ( 'borin Ferenc és Báuhidy Béla 
báró szálltak sikra a külön vámterület mel
lett szépen érvelő beszédeikkel. A javaslat 
mellett felszólaltak: Széli Kálmán pénzügy
miniszter, Tarnócy Gusztáv és Móric Pál. 
Ez utóbbinak nemzetga dászati fejtegeté
sei átalános kacajt idéztek elő.

A tárgyalás a képvisclőház október 
12-ki ülésen folytattatott és külöuöseu a 
bécsi alkuból kikerült első törvényjavaslat
nak s a szeszadóról szóllú törvényjavas
latnak általános tárgyalását folytatta a 
képviselőház.

R á t h  K á r o l y  a tervjavaslat ellen 
s-z ivaz

He g e d ű s  S á n d o r  a javaslatot úgy 
nemzetgazdászati mint politikai tekintetben 
helyesnek tartja.

Mo c s á r y  L a j o s  ellene van a tör
vényjavaslatnak, mert ueiu tűrheti tovább 
azon világos nappal való lopást, melyet 
ellenünk különösen a vámszövetség intéz
kedésénél elkövetnek, nem azt, hogy Ma 
gyarország Ausztria gyarmata maradjon. 
Pártolja Simonyi határozati javaslatát, 
nehogy a komoly viszonyok befolyással 
legyenek arra, hogy egyesek opportunitás 
szempontjából kénytelenek lennének, azt 
elfogadni.

W a h r ma n u M ó r beszédét a képvi
selő házban kiütött tűz miatt be nem fe
jezhetvén, azt a képviselőház október 13 ki 
ülésében folytatta. 0  a közös vámterületet 
közgazdasági szempontból nem | ártolja, 
de politikai okoknál fogva a mai körül
mények között határozottan a közös vám
terület mellett van. Ezután Appouyi Albert 
gróf, Kaas Ivor báró. Ragályi Nándor. 
Helfy Ignác és Kállay Béni vették ma éles 
konckés alá a törvényjavaslatot s a kor
mánynak a kiegyezés alatt tanúsított po 
bókáját.

A szeszadóról szóló törvényjavaslat 
általános tárgyalását október hó 15-iki 
ülésében végezte be a képviselőház.

A javaslat ellen szólották Szoutagk P. 
(gütuöri). Beruátk Dezső és Mudrouy Soma. 
Csatár Zsigtnoud egy határozati javaslat
ban abbeli nézetének adott kifejezést, mi
szerint a képviselőház feloszlatandó és uj 
választások rendeleudők el, mielőtt a nagy- 
tontosságu kiegyezkedési javaslatok meg
szavaztatnak. Végül Simonyi Ernő mondta 
el zárbeszédét. A törvényjavaslat védel
mére egyedül Széli Kálmán pénzügyminisz
ter kelt, egy órárál tovább tartó hosszú 
beszédében. — Névszerinti szavazás alá 
bocsájtatváu, a kérdés 443 képviselő közül 
a javaslat mellett szavazott 141, nemmel 
93, tehát körülbelül 300 képviselő vagy 
nemmel szavazott, vagy tartózkodott a 
szavazástól, — ez oly jelenség, mely némi 
csekély reményt uyujt arra. hogy mire a 
kiegyezési javaslatok utolsója kerül sza
vazás alá, a nemmel szavazók többségben 
lesznek. Négy kormánypárti képviselő a 
javaslat elleu szavazott.

A képviselőház október lö-ki ülésében 
a szeszadó törvényjavaslat részletes tár
gyalása volt napi renden s azután a füg
getlenségi párt megbízásából N é m e t h  
Albert vonta kérdőre Tiszát a székelyföldi 
dolgokért, egy erélyes hangon tartott be
szédben, melyet pártunk nagy helyesléssel, 
a ház többsége pedig nagy figyelemmel 
fogadott. — 8 ilrgette főleg az interpelláló 
a választ azon kérdésre, hogy melyik ha- 
zai törvényre támaszkodik a kormány a 
székelyekkel szemben tanúsított vériáriió

eljárásánál? Tisza válasza a dolog lénye
gét igyekezett kerülni s csak mellékes, s 
nem a tárgyhoz tartozó dolgokra szorítko
zott. Okoskodásait Németh Albett sikerült 
viszonválaszában pontrúl-pouíra derekasan 
megcáfolta, s beszéde végén erélyes han
gon követelte az elfogott székelyek sza
badon bocsátását. Tisza második felszól
alása semmit mondó üres szóbeszéd volt.

A ház többsége tudomásul vette a 
választ.

K Ü I a F t t l a D .
A franciaországi választások ered - 

rnénye foglalkoztatja ezúttal uagybau a 
világot. A fraucia nép dacára a túlfeszített 
hivatalos pressionak, verdietjét a köztár
saság mellett igen élénken hangsúlyozta. 
Páriából érkezett sürgöny tu lat ja, hogy 
a balpárti választóbizottság összeállítása 
szerint a választás eredménye a követke
ző: 331 republicánus, 198 eonservativ és 
13 golyószavazás. A „Tetnps* szerint pe 
dig 516 meg választatott képviselő közül 
317 republicánus, 99 bonapartista, 45 
monarcliista, 44 legitimista és 11 orlea- 
uista. A republicanusok győzelme tehát 
biztosítva van bármiként álljon is a do
log egy vagy két képviselővel több vagy 
kevesebb. Hírlik. hogy s em az eiaök, seui 
kormánya nem akar lenondiui, hanem 
továbbá is folytatják bűnös llzeimoiket a 
nemzet akarata ellen.

Parisból távirják oct. 17-ről: Beust 
gróf osztrák-magyar nagykövet Augliá 
val együttes magatartás iránt Londonban 
tárgyalásokat folytat. Ha téli hadjárat lesz, 
Anglia néző marad, de előkészületeket tesz, 
hogy tavasszal tettleg felléphessen a harc 
terén.

.4. háborít.
Az európai harctéren az ágyuk és 

fegyverek helyett a természet, nevezetesen 
a hideg kezdi tizedelni a h idsereget. A 
, Standard" biztos forrásból úgy értesült, 
hogy a hideg és téli ruházat hiánya un 
att a legutóbbi busz nap alatt Plévnánál 
3000 orosz és 1500 rumén, a trónörökös 
hadseregében 4700, Tirnovábau és a Síp 
kában 2000 a Dobruzsábau pedig 3000 
ember tehát összesen mintegy 1400? ern 
bér halt volna meg (felér egy döntő üt
közettel). Dacára hogy Szulejwau pasa 
mintegy három hete, hogy a dunai had 
sereg fölötti főparancsnokságot átvette, 
mindezideig nevezetesb eredményt fel 
mutatni képtelen volt. Az egyetlen érde
kes hír az, hogy Dilavez pasa Ruscsuk- 
ból kirohanást intézett 800 cserkesznek 
l ’irgosz elleu s az ottani lovas és gyalog 
helyőrséget megfutamítván, az oroszok 
védműveit elfoglalta.

Plévna alól igen érdekes és örveude- 
tós hirt registrálhatunk ugyanis Sefket 
pasa, mint azt már múltkori lapunkban 
eiak sejtettük egy ezred lovassággal meg
lepte az oroszokat Radomircze mellett. 
Az utóbbiak vesztesége 150 halott vala 
mint 2<X)0 drb marba, 2000 juh és 500 
disznó. Az összeköttetés Plevuáva! tökéle
tesen helyre vau állítva.

Az oroszok parlamentairt küldtek 
Plevuába, hogy Ozmán pasától fegyver 
szünetet kérjen, — Ozwau pasa azonban 
igen természetesen megtagadta e kérel
met. Az oroszok Plevua alatt igen esen- 
d ,-seu vannak, azt mond ják, hogy azért 
n -m mernek támadni, mivel a törökök a 
redoutokat aláaknázták és igy félnek, hogy 
élve röpittetuek a levegőbe és esak azután 
a t ják ki lelkűket a mindenható cár egész 
Ságért*.

Az ázsiai harctéren újabb és nem ked 
vező fordulat állott be , ha csakugyan e! 
lehetne hiuui a legújabban érkezett szt.- 
pétervári sürgöny tártalmát. Az téuy, hogy 
az oroszok nagy erősítést kaptak és összes 
erejüket concentrálták, minek folytán Műk 
tár pasa visszavonuld volt kénytelen. Újabb 
sürgönyök még azt is akarják tudatni a 
v ilággal, hogy Muktár pasa irtózatos vesz 
tőséget szenvedett volna. Az oroszok 4—6 
ezer embert, 7 pasát fogtak volna el és a 
törökök oly rendetleu futásnak eredtek 
volna, hogy 32 ágyút hagytak vissza a 
győzelmes orosz hadseregnek, lia váljon 
nem oly hazug hirt terjeszt-e ismét a pé- 
tervári sürgöny, mint Plevna első ostrom 
lása alkalmával? Adja az ég, hogy úgy 
legyen!

S z e r b i a  ismét vonakodik háborúba 
lépni és kijelentette, a portának, hogy szi
gorúan semleges akar maradni. Milán, úgy 
látszik, meghökkent még a Karagyorgye- 
vits név említésére is.

H e lfy  Ignác különvélem énye a 
bankügyben.

(Vége.)
Meglehet, sőc valószínű. b >gy e;.*jéj 

az o. n. bank csoportja >,szabói os



res/.kct'ési vágyból rajta 'emie, hogy ily 
iii-íágiót mesterségesen bár előidézz d, de 
e mrst'”-kedés sokáig nem tarthatna s célt 
nem ét é, mert a solid alapon nyugvó hi
telt ép ly nehéz lerontani, mint szédelgé 
„en alt miót állandóan fentartani. Ellensú- 
lyozná ezenfelül ama pénzcsoport ellensé
gesketi sét maga az osztrák iparés keres- 
ked le i, melynek bizonyára nem állna 
érdtké -en, hogy azon ország pénzjegyei, 
uk1\ i ki legtermészetesebb s legjövcdel- 
tnez ib p aca mesterségesen elértéktelenit- 
tesseni

I yde mondják, Ausztria el sem fo
gadná a mi jegyeinket. Meglehet; de erre 
a váll -z igen es-vszerU: akkor mi sem 
fogadj ik el az övéit, és vagyunk vele ép- 
olv v’ zonvban, mint a külföld bármely 
más < szagával, melylyel szemben aligha 
fogúul saját jegyeinkkel anynyit veszíteni, 
amenv.iyit vesztünk most az osztrák je- 
gvekk í: 12— 20 százalékot; mert jegye
ink ét ékét akkor nem az osztrák, hanem 
a vilii.piac fogja megállapítani.

\  ni mellőzhető ezenfelül azon kötlll- 
iiiény sem, miszerint összeütközés esetén 
közve' tőül szolgálna elején a ö l2 raillió- 
i vi á un jegy, melyhez Magyar ,(szagnak 
ép . joga van mint Aludnának, mint
hogy :i kezességet is vele megosztja.

!,• i előleír még kevesebb alappal bir 
a második érv, mely szerint be kellene 
variunk t vain a helyreállítását.

H,-v a kéiivs i' folyainn bankjegyek 
nmi'z r n.m tartozik a kívánatos dolgok 
k i/é azt jé./, ni is/:t!eg nem vonhatja két- 
s. eb.' - nki. S !ia igy állna a kérdés: im 
il. f ia. intünk könuyli szerrel egy kény 
s>. rforg 'mii bank .t, más oldalról pétiig 
. mi áldozat árán készfizető bankot aján
lj ik. bizonyára senki sem habozna ezt 
f i !ui: ;i ii iio/znk meg az áldozatot s vá
ll /szűk a jobbat. De a ké dés netu igy 
áii ám. hanem áii úgy, hogy akarjuk-e 
t< \ál.nia is. habár más alakban, e kény 
s/ rfolvam melleit működő osztrák nem 
r bankot, mely egy minimális összeget 
i, javaslat szerint őt* milliót) tesz az or 

s> a - rendelkezésére, vagy pedig egy ugyan 
e k kényszerfolyamu, de egyedül a ma 
gv.ir érdekekhez simuló önálló nemzeti 
b -lkot! Ezen kérdésre pedig a válasz még 
sokkal könnyebb, mint amaz elsőre.

A valuta rendezése mindkét állam érde
keken igen kívánatos, de vájjon útjában 
á dia é e rendezésnek a külön magyar 
jegvbank? Vagy képes a két állam a kő 
Y'"'s kezesség alatt levő államjegyeket be-
v. Iráni, vagy nem képes. Az első esetben 
n mikét bank egyszerre átváltoznék kész- 
ti/. tő bankká, az utóbbi esetben a magyar 
bank fontait ja a kéuyszerfolyamot ép úgy, 
n át kénytelen azi feutartani az o. u. bank.

llátramarad a harmadik oppurtuuitási 
éi v, a rázkódtatástól és a két állam közti 
pénzügyi báb Tűtől való félelem.

A vó/kód tatást illetőleg alólirott sem 
akarja r-’ t - lui, hogy bizonyos mérvben 
ez igi nis beállana, de ha ez elegendő ok 
arra, hogv málló bank felállításától 
v o-zariadjunk, akkor le kell mondanunk 
i'. la örök időkív, mert hisz bármikor fog
juk létesíti ni. az átnieuet pedig akkorép oly 
rá/kódtatással fog járni, mint járna most 
só: sokkal nagyobbal, mert kétséget nem 
s/ nved. hogy sokkal könnyebb egy tör 
v. ny;. len állapotból egy törvényes álla 
p tba átmenni, mintsem egy törvényes meg 
gyökerezet1 intézményt megint felforgatni 
é- .rabbal föieserélni.

Ami pedig a két állam közti bábo
mtól való félelmet illeti, ez inkább satyrá- 
i :ii no i ii , mintsem érvnek : hiszen alig 
. no. ke/in.h >/. inedeiycsebb harcra és na
gyobb elkeseredettségre, mint a minőt épen 
a szőnyegen levő törvényjavaslat feletti 
tárgyalások a két állam népei közt elő 
idéztek ÍN méltán! Mert e javaslatnak 
kett.~s hibája az. hogy inig egyfelől Ma
gyarország igényeinek, jogosult követelé
sen ’k egyáltalán meg nem felelhet más
részt a birodalmi tanácsban képviselt or 
szagok érdekeit is sérti. Minthogy a ja 
vasút szerint a létező és most cévleg át 
alakuló banktársulat tőkéjét egy liilére! 
sem szaporít ja, világos, hogy unudeu leg
k i s e b b  összeg, mely e tőkéből elronatik, 
az osztrák ipartól, az osztrák kereskede
lemtől vonatik el, melynek szükségleteit 
e intézet eddigelé sem bírta teljesen ki
elégíteni, holott megfordítva egy külön 
magyar jegybank létesítéséből azon kettős 
előny liárantlanék a szomszéd állam ué- 
petre, egyrészről hogy az osztrák nemzeti 
bank rendelkezésére levő egész összeg ki- 
záró’sg az osztrák érdekek javára fordit- 
tatnék s másfelől Magyarország önállóan 
is saját étdekei szerint rendezvén pénz
ügyeit, kedvezően fejlődő közgazdasági 
viszonyai az osztrák ipar és kereskedelem 
számára még sokkal bálásabb piaccá vál
nék. 8 igy bizonyos, hogy egy önálló 
bank felállítása nemcsak hogy érdekbá- 
borut nem idézne elő, hanem ellenkező
leg megszüntetné azt, amely a tárgyalá
sok kezdete óta létezik és folyton fo
kozódik.

* *
Nincsen tehát a felhozottak között 

egyetlen komoly alapos ok sem, mely arra 
bírhatná az országgyűlést, hogy egy önálló 
magyar jegybank felállításának szándéká
tól eltérjen.

Mondott igenis a ininisterelnök ur egy 
okot, mely lehetetlen, hogy gondolkozásba 
ne ejtsen mindenkit, ki hivatva van e tárgy
ban döntő szavazatot adni. A ministerel- 
nok ur ngyauis a képviselőbáz előtt tett 
nyilatkozatában tudomására hozta az or
szágnak hogy a bankiigyi tárgyalások 
folyamán ő kísérletet tett az önálló bank 
létesítése iránt, föl kellett azonban e kísér
lettel hagyni, nem sikerülvén neki a fejede
lemnek ez iránt támasztott aggályait eloszla

tni Ez kétségtelenül igea komoly o' .m dvnek 
latolgatásába es ik akkor bocsátkozhatnánk, 
ha ez aggályok természetét ismerni e. K; 
méljük is, hogy a most megindulandó ta 
nácskozások folyamin, a miniszterelnök 
ur szives lesz ez iránt bővebb felvilágosí
tást adui, mit is a tárgy rendkívüli fon
tosságánál fogva talán annál inkább elvár
hatunk tőle, minthogy ugyancsak e nyilat
kozat-tételekor dicséretes szerénységgel 
nem mulasztá el beismerni, hogy talán csak 
tehetsége csekélységének tulajdonítható, ha 
nem sikerült ez aggályokat eloszlatnia, 
fenmaradván még ilykép a lehetőség, hogy 
a mi egyes embernek nem sikerült, sike
rülhet a törvényhozás bölcsességének. i

Ez ismeretien akadálytól eltekintve te
hát minden ok a mellett szól. hogy a 
törvényhozás a nemzet akaratához, az or
szág érdekeihez mórié e tárgybani iu‘éz- 
kedéseit. Ha pedig ezekhez méri az önálló 
független magyar jegybank létesítését, 
fogja törvénybe iktatni.

Súlyt látszik helyezni a kői n íny, úgy 
szintén a baukügyi bizottság többsége arra. 
hogy a szőnyegen levő törvényjavasl it első 
szakaszában világosan ki vau mondva, mi
szerint a két állam kölcsönösen elismeri 
egvmás jogát független bank felállítására, 
csakhogy a legközelebbi tíz évre kölcsönös 
megállapodás folytán e jog igényli 'vételé
ről lemondanak. Alulír >tt kénytel mi kije
lenteni, hogy a törvény e szavaiban semmi 
vigasztalást nem lát, sőt inkább hajlaodí 
volna e küzbes/.urás ellen tlltakoz ii, mert 
nem szokás, sőt bizonyos tekintető n sértő, 
egy kétségbevonhatlau és magától értitődő 
jogot törvénybe igtatni.

De ezenfelül végzetes önimitás azt 
hinni, hogy a tíz évi lemondás valóban 
csak tiz évre valót lemondás, nem pedig 
sokkal többre, évtizedekre, talán örökre.

A bankok története mutatja, hogy az 
első szabadalom maga után vonta a má
sodikat s igy tovább a többit. De legfé
nyesebben bizonyítja ezt épen az osztrák 
bank példája, melytől nem bírunk szaba
dulni, annak dacára, hogy eddig tényleg 
a szabadalma törvénybe igtatva nem volt. 
Nem is képzelhető józanon, hogy valamely 
péuztársulat ily nagy apparátussal járó 
vállalatot ily rövid időtartamra létesíteni 
hajlandó volna, ha nem tudná, hogy a 
törvényben kiszabott határidő inkább csak 
fonna, melynek megújítását az érdekek 
láncolata elegendőkép biztosítja számára

Lemondás ez, teljes és tökéletes le 
mondás az önálló magyar bankról, követ 
kezűleg az önálló magyar pénzügyről. E/. 
iránt ne ámítsa magát senki.

Alulírottnak pedig mély meggyőző
dése, hogy erről lemondani semmi  áron 
uetn szabad. Nem szabad tisztán pénzügyi 
nem általános közgazdasági, uetn kincs
tári, neui kormányzati nem álkriiisági 
szempontból.

P é n z ü g y i  szempontból néni, ui*rt 
lehetetlenség csak képzelni is ren fezeit 
pénzügyet oly országban, melynek hitel
és kamatláb-szabályozó legfő ib intézete 
nem azon ország érdekeinek áll kizáró
lagos szolgálatára Erről bőven tanuskod 
nak saját tapaszt.dalaink.

Atalános k ö z gaz da ság  i szempont 
ból nem, mert a közgazdaság minden ág i 
oly szoros kapcsolatban áll a bdügygyel, 
hogy ahol emez romlik, ni mtli éleiiül u áni 
kel! pusztulnia Hízóink az utóbbi évek 
ben oly nagy mértékben tapasztalta ez 
állítás igazságát, hogy minden további 
bizonyitgatás felesleges

Ki n c s t á r i  szempontbői nem. inéit 
alig van példa arra. hogy egy ország meg 
szorítván a bankszabadságot, kizárólagos 
szabadalmat adjon valamely magántársu 
latnak, bankjegyek és még hozzá k én y  
sze r  f o l yama  bankjegyek kibocsátására 
i ügyen,  azaz anélkül, hogy a kincstár 
e szabadalomért tetemes öszszeget kapjon 
ár gyanánt, mint történt például az angol 
bauk felállításánál, vagy kamat nélküli 
kölcsönképen, mint történt Ausztriában. 
Hasonló előnyben részesülne a magyar 
kincstár, ha egy önálló jegybank létesité 
sére valamely társulat szabadalmat nyerne. 
Ez előnyről a magyar kormány javaslata 
szerint teljesen lemond; sőt azon esélynek 
is teszi ki az országot, hogy e rendkívül 
jövedelmező szabadalom engedélyezéseért 
még ráfizessen. Köztudomású ugyanis, hogy 
a két kormány megállapodása szerint a 
bankügy tervezett rendezése a miket se
hogy sem illető 80 milliós baukadósságród 
szóló tvjavaslat elfodadásához van kötve.

S igy megtörténhetik, sőt a szőnyegen 
forgó javaslat elfogadása esetén bizonyos, 
hogy megtörténik, miszerint Magyarország 
a bankszabadalom nyújtásáért nemcsak 
hogy semmi jutalmat nem nyer, hanem 
ezenfelül őt sehogy sem illető uj, körül
belül 24 millió fríuvi adóssággal terhel- 
tetik. azaz oly összeggel, mely é r e a  l a 
pul  felhasználva magában elegendő volna 
arra, hogy Magyarország önállókig 72 
milliónyi bankjegyet kiboesásson, vagyis 
22 millióval többet, mint amennyire magát 
az o. n. bank ily óriási áldozatok árán 
kötelezi!

K o r m á n y z a t i  szempontból nem, 
mert bármennyire kívánatos, sőt szüksé
ges, hogy a kormány ne iutézkedhessék 
kéuye-kedve szerint a jegykibocsátó b luk
kal, tagadbatlau mindazonáltal, miszerint 
a legreudezettebb ország kormánya is jut
hat koroukint oly helyzetbe, hogy az ál
lamháztartás fennakadás nélküli vitele cél
jából kisebb-nagyobb előlegekre szoruljon. 
Köztudomású, mily keserves áron kellett 
a mi kormányunknak az ily előlegeket 
megszereznie; holott más országokban, jól 
rendezett forgalmi viszonyok között, ily 
percnyi szorultság sohasem szolgáltat okot 
komoly aggodalomra, mert az országos 
főpénzintézet a kellő óvatosság mellett és

alapszabályainak ln.tAiai közt -/.Ívesei) 
nyujtj-i a szükségelt öj>s*egik tó

N* n szabad végre az üuilló jegybank
ról lemond inü ib ti-/, áu .illa nsági szem
pontból, mert a legrégibb időktől fogva 
mai uap'g minden államnak egyik főjel- 
véuye a saját maga által vert pénz s az 
ezt. képviselő pénzjegyek. Amely ország 
nincs azon joggal felruházva és azon jog
ink gyakorlatában, hogy saját neve alatt 
pénzt kiboesásson, az lehet kisehb nagyobb 
autonómiával felruházott gyarmat vagy 
legfelebbb tartomány, de nem állam. Sőt 
vanuak tartományok, mint például Skócia, 
melyek jegykibocsátási joggal fel vauink 
ruházva s azt tényleg élvezik is. de arra, 
hogy magát állatinak nevez > ország e jog
ról habár csak ideiglenesen is. habár esik 
egv napra is lemondana,erre M igyarorsz íg 
szolgáltatni a legelső példát a világnak.

Mindezek alapján alólirt bizottsági tag, 
szemben a bankttgyi bizottság többsége 
véleményével tiszteletteljesen indítványozza:

Hogy a kormány által előterjesztett 
lörvéuyjavaslat mellőzésével a t. képvise
lőin/, egy önálló teljesen független magyar 
jegybank felállítását elhatározni méltó/.tas- 
sék, utasítván a kormányt, hogy ez iránt 
a kellő lépéseket haladék nélkül nngréve, 
ennek megfelelőieg törvényi ív islatot ter
jesszen a képviselőház elé.

Kelt Budapesten, 1 77. szept. 24.
Ihl fy Ignác, 

bitnkiî yi buofcrsii'i ti*

V i i i ' o n í  k ö z g y ű l é s .

— Október 15.
Szép, verőfényes nap volt okt. lft-ike. 

A város atyáinak legnagyobb része, kik 
még nem szüreteltek, e napon tették azt, 
a kik pedig már hordóba gyitjtették 
az idei termést, felkeresték a présház lkat, 
megnézeinlők, váljon milyen a karc is.

Mit ilyenkor a város érdeke! mikor a 
magánérdek előbbre való, áztá l miért n; 
lehetne elmaradni a közgyűléstől — igy 
gondolának a város atyái — mikor a vá 
ros ügyei úgy is jó s megbízható kezek
ben vannak letéve

Ityctenkép esett tueg tehát a dolog, 
hogy a szóban forgó gyűlésen csak mint
egy 2,ö képviselő volt jelen, mind olyanok, 
kiknek vagy nincs szellőjük, vagy a kiket 
teljesen elverte a jég.

Különben, hogy ez igy volt, annak 
nagyban üt ültek azok, kiknél az idd 
pénz, mint például: újságírók s a városi 
tisztviselők.

Az évi közköltségvetés előirányzatnak 
tárgyalása nemcsak nálunk, hanem minde
nütt olyan alkalom, melyen még azon kép
viselőnek is. ki különben egész éven át 
hallgat van valami mondókája. Külö
nösen a kiadási tételek alábbszállitása ál 
tál akarja ilyenkor mindenki bölcseségét 
bemutatni és ti plebs előtt érdemeket sze
rezni. El is húzódnak az ilyen tárgyalások 
4 -5  napon át.

Nem igy ez alkalommal. Kevéssel 9 
óra után kezdődött a gyűlés s 11 órakor 
már véget éri.

A jelenvoit patres eonseripti a meg
elégedés kedélyes ballgatagságával, esen 
des contemplátiók s szeretetteljes fejbóliu 
(ásókkal vették tudomásul az előadottakat. 
Csak egy akadt, ki — mint régen mondák

a gyűlés csendes folyamát meg-meg 
'nrbálni akarta, ltt-ott csupa ligybuzgóság 
- gazdálkodási szempontból megeresztett 
egy egy megjegyzést egyik vagy másik 
kiadási tétel ellen, l'olgármoster ur meg 
győző érvei azonban mindannyiszor többé 
kevésbé kibékítették, megnyugtatták.

A tanács által előterjesztett előirány
zat tehát minden változtatás nélkül lett 
elfogadva.

A gyűlésen a főispán távoliéte miatt 
polgármester úr elnökölt. A tárgysorozat 
első tétele a belügyminiszter azon leirata 
volt, melyben az a helybeli kövezetvám- 
taritfi megváltoztatását nem hagyja hely 
ben s igy a gazd. választmány újból tér 
jeszt elő javaslatot, mely szerint a tarifa 
egy kocsi utáu (tekintet nélkül annak tar
talmára; 5 kr., a behajtott nagy szarvas- 
marha és ló után 2 kr.. apró marha és 
esikó után 1 kr. leuue szedendő. A tariftá 
•lyetén megállapítását az teszi szükségessé, 
mert a régi tariftá mellett minden mellék
utak elzárását követeli a bérlő, a mi pe 
dig csak roppant nagy áldozatok árún 
leuue kivihető. A gazd. választmány által 
javaslóit tariftá mellett hajlandó a" bérlő 
előbb említett követelésétől elállani s a 
városnak még 800 Írttal több bérdijat is fi
zetni. A gazd. vál. javaslatát el is fogadta a 
közgyűlés.

Felolvastatott Kovács Zsigmoud vesz
prémi püspök búcsúzó és Duláuszkv Náu- 
gor péesi püspök beköszöntő levele.

Felolvastatik a választmányi jelentés, 
mely szerint a városi házi pénztár meg
vizsgáltatván, a legnagyobb reudbeu talál
tatott.

Következik a tanács által nagy prae- 
eisitással összeállított előirányzat a jövő 
évi bevételek és kiadásokról. Az előirány
zat minden tétele — mint már említők — 
vá'tozatlanul lett elfogadva.

E szerint a jövő évi bevétel 200,494 
tt. 40 kr., a kiadás pedig 292,912 ft. ő 
krra van téve, mit egymással egybevetve 
mutatkozik hiány 80,417 ft. 50 kr., mely
nek fedezésére a városi pótadó 30 °/0-han 
állapítandó meg. (Tavaly 32 u/o volt.)

A tárgysorozat többi tételeiből felem
lítjük még, hogy a Pécsről távozó K ide- 
nieli János helyébe Ur. Szeredy József urat 
választotta meg a közgyűlés a közigazga
tási bizottságba.

Több pécsi lakosnak a Szent-Ágostou- 
ról címzett templom és papiak kijavítását 
szorgoló kérelmét meghallgatta a közgyű

lés s az e uliteít épületeim tk a i 1,1 e. > i 
való kijavítását elrendelte.

Jtíllasich János, Majornasv J.iaoi k.nf 
díjazott tanácsnokok, özv. Ege szeghy Mi- 
hi’ilyné és özv. Városy Boldizsirné kegy- 
dija a jövő évre folyosittatott.

' Szivér István uytig. tanítónak 10) tt. 
nyugdijának 2>8> írtra emelés iránti kérel
mét elvetette a közgyűlés.

A legközelebbi f. é. december ho 
17-kére lett kitűzve.

Különfélék,
— Az uj pécsi püspök De Du’áaszkg 

Nándor ur ő nagyméltóság i bir szerint e 
hó 21 vagy 22 éu érkezik meg városunkö i. 
Megérkezése napján Ünnepélyes fáklyás n • 
netel rendeznek tiszteletére s a színházit in 
díszelőadást (Bánk bánj urianak. Midőn mi 
is szivünkből üdvözöljük az ismerősei s 
volt egyház megyéje híveinek szeretőiét 
és nagyrabecsülését méltán kiérdemelt fő 
pipót, e város közönség! nevében egy
szersmind azon közóit íjt tolmácsoljuk, hogy 
ő nagyiuéltósága körünkben is oly híven 
és példásan töltse he magasztos hivatását 
mint volt egyház megyéjében s hogy a 
boldog emlékű Szepessy és Király óta el
homályosult péesi püspöki széket ismét 
régi fényébe állítsa vissza. Ezt kérjük, ezt 
óhajtjuk az uj püspöktől. Legyen öröme 
nyájában s övezze körül őt egyházi és 
világi híveinek szeretete.

- I't. Or. Szereiig József ur a pé
csi piisp. jogi lyceum érdemes tanárát 
nagybecsű kitüntetés érte e ho 0-án. 
Ugyanis a budapesti tudományi egyetem 
hittani kara az előbb említett mpon tar 
tott gyűlése alkalmával „ E g y h á z j o g -1 
cimii, kitünően irt s valóban hézagpttló 
müvére felette dicsérő bírálatot hozott > e 
mellett a Horváth-féie alapból 300 Írttal 
meg is jutalmazta. Ugyanez alkalommal 
Ipolyi Aruold is részesült ily ki'üutctésben 
egv egyház irodalmi müvéért. Dr. Szeredy 
ur — mint halljuk — tentcinlitett. müvét 
legközelebb kisebb (tankönyv) kiadásban 
is ren(|, /,i sajtó alá.

— Fényes esküdj volt városunklfin 
múlt hétfőn. Ottocska tléza úr oltárhoz 
vezette Förster Adél kisasszonyt, városink 
egyik legszebb és müveit lelkű hölgyét. 
Fogadják részünkről is üdvözletünket s azon 
jó kivonatunkat, hogy elmondhassák maj
dan a költővel:

„Te az em im én a tied
Nekünk a 1 a világ.
Magas a nap fejünk felett.
Messze földet belát
l>e a meddig szeme elhat
Nem lat nálunk boldogabbat!'*

- Színházi hírek. Geröfi ur szintársu- 
latáuak eddigi előadásai a várakozáson 
felül elégítették ki a közönséget. Minden
ütt hallunk dicséreteket egy-két tag kivé 
telével az egész személyzet összevág,, já 
tékáról, az ügyes és gondos rendezés s a 
díszes luhatárról. A leghizelgőhb dicsére
tekkel pedig a Crerőrt párt emlegetik, kik 
már kedvenceivé lettek a színházlátogató 
közönségnek. Szóval általános a inegeié 
gedés, a mi igen helyén van is, mert ilyen 
jónevlt s az itteni legmagasabb igények
nek is dicséretesen megfelelő társulat tud- 
tunkkal még nem volt Pécsett. Es mégis 
színészeink edd g legalább nem részesültek 
a közönség részéről a megérdemlett pártfo
gásban. Az előadások jobbára csak félig s 
nem ritkán tuég kevésbé telt házak előtt 
folynak, úgy hogy az igazgató vagy 200 ttot 
volt kénytelen pótolni a maga zsebéből. No 
már ezt csak nem kívánhatjuk senki ember
fiától, hogy egy színtársulatunk városunk
ban s a mi érdekünkben való fentartásáért 
magát vagyouilag tönkre tegye. Újólag ap- 
peiáluuk tehát a magyar sziuügy felkarolá
sáért ti miiveit közönségnek nem hazafisá 
ságához, hanem — küteiességérzetéhez. — 
Igen, mert e nemzetiségi közügy ápolása 
kötelessége minden müveit magyarnak, két
szeres kötelessége pedig a péesi magyarok
nak, mert városunk jó hírnevének megőr
zése is kívánja, hogy a magyar színészet itt 
ue tengődjék, hanem virágozzék.. Színhá
zunkban ma iszombaton i a „Kis menyecske"1 
eimü, Lecoqnak e kitűnő s Budapesten nagy 
tetszést aratott operettéjét adják elő. Vasár
nap Abonyinak legújabb népszínműve : „A 
debreceni lánykérők" kerül színre. A jövő 
hét valamelyik napján pedig a török sebe
sültek javára lesz előadás. (Hej. ha e dara
bot megnéznék mindazok, kik a török sebe
sültek javára még egy fityinget sem adtak, 
úgy.iucsak zsúfolásig megtelnék a ház I ) 
A budapesti lapok által Pécsett is elterjesz
tett azon hír. mely szerint Gerőtíné asszony 
uov. 1-től a népszínházhoz vau szerződtetve 
s legközelebb már meg is kezdi ott műkö
dését — alaptalan. Gerőtíné asszony itt 
Pécsett tölti az egész téli színi évadot. En- 
uek kijelentésére a Gerőrt pár jogosított fel 
minket s igy hisszük, hogy a fővárosi lapok 
valahára capacitálva lesznek „hitelesforrás
ból merített"4 hirők valótlanságáról.

— A városi közgyűlésrel szóló tudósi- 
tásuukat kiegészitőleg felem ütjük még, hogy 
a jövő évi közköltségvetés bevételi elő
irányzatának azon tételére, mely a községi 
iskolákban szedetni szokott tandij utáni 
jövedelmet (1500 frtot) tüuteti fel — azon 
dicséretes megjegyzést tette Papp József 
úr, hogy a városnak ez eljárása az álta
lános tankötelezettség és iskolalátogatási 
kényszerrel szemben — méltánytalanság 
a közönség irányában, annyival is inkább, 
mert fölötte nehéz a beiralásoknál a való
ban szegény s tandij mentességet igéuylő 
gyermekek szüleit felismerni. A miért is 
azt indítványozta, hogy a város mondjon 
le e jövedelemről. Polgármester úr pártolta 
az indítványt, de megjegyezte, hogy annak 
elfogadása az idei évre már nincs ered
ménynyel, mert a beirat ások már megtör

téntek s igy arra kérte a közgyűlést, hogy 
e kérdés eldöntését egy más alkalomra, 
azaz addigra hilis/.szi. míg ezeu tueg. 
szűnő jövrifel :.n helyébe egy másikat pu
hatolhat ki, a mi a jövő iskolai óv kez
dete előtt minden esetre megiörtéueuJik. 
Jövőre tehát nem les/, tandíj szedve a 
községi iskolákban, hacsak az e küzgyij. 
lésen távollétökkel tündöklőit képviselj 
urak annak idejében majd máskép uem 
fogják tel a dolgot.

— A pécsi torna és tűzoltó egylet lég. 
utóbb azon kérvényt intézte a városi Lép 
viselő testületbe/., melyben a város részé
ről ezen intézmény részére eddig-lé (heteit 
évi 14t i  Irinyi segélyt 25G4 írtra fe(ja
víttatni kéri. A tanács igen helyes ni járt 
el e kén éin velemeuve/éséiiel. ni tudván, 
hogy Iiárni Miuyire is igazoltnak es mól tát - 
nyosnak tartja is a kérelem telj - ütését, 
mégis a kéri mérték i m való feljavítást 
neui ajála itja. mert a tűzoltói (k'aiuézer 
cifrasága s ii is/.oatalan párádért,zásra való, 
szerk. i egyenruha beszerzése figyelemm;! 
a város kedvezőtlen pénzügyi helyzetér,-, 
mint különben is nem okvetlenül szük
séges (de n mi a n sz' ik ) kiál l t ,  a várét 
pénztára terhére nem róható; továbbá u 
díjazott tűzoltók színi t  28 tőben szinte 
felesleges,! ;k íartj i a tanáéi s elegen lnnék 
vél a célra 21 egyént, és igy a kíván, 
segélm z ■* összege a mostan járó 1 PJJ ft 
segély Ito/.zászá'uitás ivat l ~> ) > Írtra lesz il
lan i, de mégis úgy, bogy a tűzoltó szere 
ken ebit irdttliiato javítások a város közön
sége által teljesittesse tek, ú ;y mint c l l;g 
elé teljesütettek. Ezen ISO frtuyi segély; 
tehát, figyelem nel ezen közhasznú intéz
mény ma in ir iiélkiilözlietleu voltára, meg
szavaznod in k v ü. A közgyűlés ily érte
lemben meg is szavazta azt. Kapcsolati) m 
evvel felemlítjük azon szállongó hírt is, mely 
szerint egy pár, sz replési viszketegség ,ea 
szenvedő s a jelenlegi tűzoltóktól elpártolt 
egyén — egy második tűzoltó testület 
megalakítását tervezi. Ezen tervezést már 
előre cl kell Ítélnünk, mert egy uj süietü 
tűzoltó egylet nemcsak teljesen fölösleges, 
hanem határozottan kárára leuue az ügynek. 
Példa rá Arad, hói a két tűzoltó egylet 
közt maidig vau valami galiba s majdnem 
min len tűzesetnél egycuetleukedés. Igy 
leuue az itt is. J> lesz tehát abbahagyui 
a tervet.

Eljegyzés. Il iff.n utn Lijos pécsi 
fiatal iparos múlt héti in jegyet váltott 
Rátli Mátyás úr kedves leánya írott k,s 
asszonynyal. Szép irigyeket koronázza 
hosszantartó, zavartalan boldogság!

- .4 szar tét már mindenütt bevé- 
ge/.ték a pécsi hegyeken. A mi a szüret 
ered uéuyét illeti, azt le let mondául, hogy 
az tuég a legszerényebb reményeket sem 
érte cl, minőségileg pedig alig lesz érté 
keseltb mustja a — lőrénél. Faluhelyeken 
már vagy egy hón ippal ezelőtt szüreteltek, 
mert a jégesőtől megsérült s lapályos lu 
Iveken levő szőiiő urai állváu ki a uilröi 
időt, rothadni kéziéit. Képzelhetni milyen 
„italt4 gyűjtöttek hordóikba a jó falusiak. 
Ha áll az a közmondás, hogy „in viüo 
verit:is“ úgy ez id 'i falusi borainkra 
bátran alkalmazhatjuk azt, mert ha evvel 
a karcossal vallatják a rabokat, még azt 
is kivaiiják kínjukban, a mit soha el ueiu 
követtek. Szomorú szüret volt biz ez az 
idéu. pedig nagyon ránk fért volna ebben 
a szomorú világban, hogy jó és sok bú 
felied .tetőt nyerjünk. Meg az isten is ellő 
uűuk van s nem ad igazat a költőnek, ki 
ígyeu dalol;

„10 ■ lm isten bút adott e n .' űzetnek.
Azt is adott a mivel e bjt ülje nug ;
l tol terem több jo bor.......... '<
Mint itt brill Magyarorszag liatarau !”
-  Errata corrigo. Azon fiatal ember, 

ki a múlt héten a mohácsi szolgálóiról Ima 
falban magát meglőtte uem Walter, haueui 
Heberle Vmee nevű s könyvkötő segéd volt. 
Budapesten valami Krampuer uevü szállás
adó gazdá j t meg lopta s v.láiggá indul • 
A budapesti rendőrség köröztet e is e miatt. 
A büntetéstől való telelem indította az ön 
gyilkosságra.

— A boldogu't Wagner József hason 
szeuvi orvosnak állítandó emlékszoborra 
újabban adakoztak; b. Prandau Gusztáv 
ő nmélíósága 100 frt. Máj lát h György or 
szágbirö ő nméltósága 50 frt. Hanny Gá
bor plelo. ur 5 frt. Kóbor Jakab pleb. ur 
4 fr. Mi az előbbi összeggel tesz 523 frt. 
4 krt. Az emlék elkészítését Bartalies Mi
hály jeles szobrászunk 550 frtért vállalta 
el, s e szerint még 22 frt. lenne fedezendő. 
A munka auuyira előhaladt, hogy e bó 
végén az emlék fel is lesz állítva, és egyik 
díszét képezendi a budai külvárosi közsm 
sjertuek.

— A tiszti fizetések lefoglalásának 
kérdéséhez. Priieedens kormányhatározatul 
szolgálhat a m. kir. belügyminiszternek 
azon intézménye, melyei Beregmegye közig, 
bizottságának egyik újabban hozott, egy 
tisztviselőnek megmaradt 000 frt. fizetésé
nek adótartozás fejében lefoglalását elren 
delő határozatát feloldotta és kijelentette, 
miként a tiszti fizetésnek 600 frtot meg 
nem haladó része még adótartozás fejében 
sem foglalható le.

— A Percei család,a párbajbanagyon- 
lőtt Percei Aurélért Bouyhádon gyászmisét 
akart mondatni, azonban az ottani r. kát 
plébános ezt megtagadta, a családnak egy 
tagja a püspöki helyetteshez fordultadé 
ott is elutasítva lett. — Elképzelhető, hogy 
mennyire kígyót, békát kiabálnak az elöl
járósága utasításainak megfelelő plébánosra 
kivált azok, kik a gyászinisét amúgy sem 
tekintik egyébnek, mint hivalgásukuak 
tömjénző parádénak.

— Az igaz, hogy a rablókra és gyti
kosokra, kivált, ha azok nem valami ha
talmas nagy urak, vagy éppen uralkodók, 
alkalmazni szokták napjainkban is a bün
tető törvények szigorát, de már úgy látszik



ítészen megfelejtkeznek arról, hogy a be- 
, a házijboldogság gyilkosa nem
kevésbé bllnös és hogy e blln annál in 
kjbb betudandó minél inkább igényt tart 
a niitveltebb osztályokhoz tartozhatni. — 
y részben a sajtó sem felel meg hivatá
sának, egy része pedig már odáig in mP, 
hogv azon ritka esetben, midőn egy ily 
bBniís kivette megérdemelt jutalmát, a meg 
bitnbödöttett a mártyrok sorába emeli fel!

- Temesvárról értesítenek, hogy a mn't 
j«*7»; évben a török kormány részére be- 
lásárolt. de a lóliiviteli tilalom közbevetése 
következtében benrekedt 800 darab lóból 
] s i db már elhullott, a fenni iradtak pe- 
ilig rósz gondviselés és koplalás következ
tében naponkint 5 —0 darab köve
t i  a már kimaltakat, pedig Sebwimmer 
a temesvári török konzol bőven el van 
latva a lovak tartására kellő költséggel. 
Ihrvláts'ik ezen németnevlt konzul is nem 

Törökország érdekeit képviseli. Bezzeg a 
rác lócsiszárok tudlak módot találni az 
itt bevásárlót! lovakat annak idején a l)ii 
náii is átcsempészni.)

Sser, lemfeltésóéd az , í/'fi/éÁ" sze
nt Top •Iván egv paraszt leharapta felesé 

.viiek az orrát, hogy belé ne szerethessen 
más. \ megcsonkított nő vértől borítva sietett 
|.inu'Z,ra a bíróhoz. Ez rögtön hivatta a 
kedvetlen térjt s erősen vallatta tettén -k 
indokai f.-lől. mire a paraszt egész nyu 
*• slsággal következőleg válaszolt; .én sze
retem igy is, de hogy más u • szerethesse, 
alkalmaztam ezen szert." Mint nevezett 
|.,p megjegyzi, a mit a/.onbin alig bibe 
ránk, az indokolást ngy a bíróság mint a 
liitestárs elfogadván, most is tovább együtt 
élnek.

Temesvár m m tűnt■ tett a torok 770 
/ lm k alkalmábi'd, nem is vártuk, hogy 
,a ott lévő csekély és kevert magyar elem 
..-rlion érezze magát az uralgó omladina 
, „ soldateska el 011 ű között, bizony s:o 
m >rii dolog az. mid in a magyart otthon 
1;,an egész szemtelenséggel kigúnyoliák 
s korlátolják a hetolakodott idegenek oly

annyira, hogy mozogni se.11 mer már a 
közösügyes boldogság i'fi tizedik évélien, 
pedig Andrássy gr. szerűt .mindent meg 
kaptunk"

—- A magyar nyele a hatósági pecsé 
ti cii. A belügyminiszter rendeletileg érte 
vitette a törvényhatóság >kat, hogy a köz
ségeknek pecsétjeiken, esik magyar fölira
tot szabad használniuk, mert a község 
mint olyan az államszervezet kiegészítő 
részét képezi.

Toruk hadi-csel. ( I l i  igaz) Serkei 
pasa. ki legközelebb l’levnát élelemmel el
látta. előre küldött csekély kísérettel szá
m o s  rozzant társzekeret, terhelve szeszes 

dokkal. \ vitéz szabadsághősők csak- 
imiiar nagy diadallal vitték táborukba a 
v Ívelt zsákmányt s tolyt a pálinka a 
kiéheztetett plevuai hősök torára. De a 
medve bőrére ittak, mert titánok jött Sev- 
k’-t a valódi szállítmánnyal és segély sereg- 
.1 s az elázott niuszkaliősök k ízt csekély 
vesztes-ggel, de annál nagyobb zsákmán
nyal érkezett a csakugyan szükséget szen
vedett l’ievuába.

Xogy ne reá adóeégrehajtás. 1 uniós 
áeszpreiu megyei községben a limit b ábán 
nem kevesell!) mint 10,1700 fit adéi lett 
ne lajtia. A község adóhátraléka külön
ben még most is meghaladja a 25J110 frtot.

T.z aztán a hatóság. .1 lipcei rend 
’i'M-oj kapitány következő rendeletet tette 
köz/.é: 1. 35. Mindazoknak, kik leppentytis 
vagy a földet érő ruhát viselu k, 5 —50 
marka büntetés terhe alatt tilos Lipcse vá- 

- .  \ ulogjáró útjaira, és ösvényeire lépni. 
2 ? Az ellenevétóket a biztosok azonnal 
1 toznak a tényállás megállapítása végett 

a rendőrséghez vezetni. Biztos híjában min 
ü-iiki jogosítva van a tilalom ellen véto- 
ki t a gyalog- vagy sétaút elhagyására 
1 i-zmitani, és nevöket s szállásukat meg 
tudakolhatja töltik. 3. ij. A megbírságoltak 
nevei minden hét végén a .Lipcsei napilapé
ban közzétételnek.

- Csupa pogány név. Cray Bóelogni 
uw.oiiv egy tigyerőn kkel ajándékozta uieg 
térjét. ki ujdonsziilt tiát Árpád, Attila és 
Ozmán nevekre akarta kere-zteltetni a pest li
pótvárosi plébániában. A túlbuzgó lelkész 
a nevek hallatára összecsapta kezét, semmi 
áron sem ment a fejébe, hogy egy katlio- 
1 iktis család mikép keresztelhet csupa po 
gúny névre; csak eklalans példák felsori 
lasával lehetett őt meggy őződtetui arról, hogy 
e néven is voltak és lehetnek jó katlioli- 
kusok, a mikor aztán megkeresztelte a 
gyermeket.

A férj mekszökteti nejét. Parisban 
érdekes történet folyt le közelebb. < Mi. ur 
több évig házasságban élt Lucie asszony- 
uyal, ki végre 15 urba férje barátjába sze
retett, s tétjétől elválván, ennek neje lett 
A viszony nem vált feszültebbé a két ba
rát közt, s csakis annyiban változott meg, 
hogy most a volt férj: Cli. ur lett a házi 
barát. Ch. mint vendég jobban megtudta 
uiagát kedveltetni, és csakhamar behíze
legte magát a nőnél, mi a férjnek sehogy 
sem tetszett. Tudván a barátságnak mi 
következményei szoktak lenni, kitiltotta a 
volt férjét a* házból. Ez rosszul esett Cb. 
urnák, s szemreliányólag hagyta el a házat. 
A mostani férj egész nyugodt lett, hogy 
h veszedelmes házibarát kimaradt házából. 
A nyugalom azonban nem sokáig tartott, 
mert másnap lakását egészen üresen ta
lálta Felesége megszökött a volt férjjel, 
hátrahagyván a következő vigasztaló mon 
dást: „On revient toujours a ses premiere 
amours.*

— Az éhhalál Indiában óriási mérve
ket öltött. Meg van állapítva, és pedig hi
vatalos tudósítások nyomán^ hogy ludiá- 
bau már nem kevesebb, mint 750,(KX) ember 
lett az éhhalál áldozata. A jnnius végéig 
terjedő félév alatt bejegyzett halálesetek

3 í 0,00-re ragnak s a halandósági arány 
azóta jelentékenyen emelkedett. Egy angol 
ellenzéki lap ez adatok kapcsában igy i r : 
Nem mondunk sokat, azt állitván, hogy
ha a kormány a szükséges clőintézkedé- 
sokei megtesz', s illő övrendszahályokat 
alkalmaz, ozorekre menő embereket lehe
teti volna ez életnek megtartani. Nemrég 
Londonban négy embert ítéltek halálra, 
mert egy gyönge asszonyt elhanyagolva, 
éhség állal veszített el. Indiában majdnem 
egy millióra megy az éiilialált szenvedtek 
száma, és a kormány bűnösen mulasztotta 
el azon eszközök alkalmazását, amelyek 
által az éhenhalási esetek legkisebb számra 
lehettek volna leszállíthatok.

K i ni 11 In t á s ít azon adakozások 
nak, melyek a török győzelmeknek meg
ünneplésére itt Pécsett múlt hó 22-én 
rendezett fáklyásineuet költségeinek fede
zésére befolytak. Adott pedig: a pécsi nem 
zeti easino 25 It. Percei M. főispán IO ft, 
Krasznay M 5 ft. II ikscli E. 5 ft. Jakab Ni.
5 ft. Ülauhoru A. 5 ft. Zavaros P. 5 fi. 
Schw.irtz V. 5 ft. Nyers L. 5 ft. Beiló K. 5 ti. 
Szántó \. 5 ft. Egri . 1 . I)r. Kölnit 2, Varga 
•1.2, Kis .1, 2. 'Varga F. I , /árny K I ,  Repíts
V. I, Katii M 3, Scliapringer .1. 3, Dézsy 
K I. Krausz S. 2, Jamuitzky .1. 1, Jilly 
V. 1, Bolgár K 2. Kosinger .1. 2, Tanszig 
1. Pleiuinger F. 2. Harti F. 2, Bahócsay 
P. 2, l)r. Schaurek B. 2, Angyal A. I, 
Asztalos .1. 1, Kónaky .1. 2. Ilertelendy
L. 1, Keresztes .1. 1, Tibiássy .1. 2, Sala 
mon .1. 2, Fischer L. 2, Péterfay F. I, 
Szeiuányi János 2, Németh <fy. 1, (i.iln- 
vics V. 1, Blachier 0. 2, Polgár J. I, 
Asztalos F. 1, Dévényi J. I, Engcltnanu
K. 1 ti 60 kr., Fekete M. 1, Kuvald K 
I, N. N. I, Kain (fy. I, Muraközy L. 1. 
Ruhwald A. •”>, Szucsits K. 1, BölirnC. F.
1, Kisasszon Ív .1. 1, Kóbor F. 1, Vojtják
1, (’sukly 1, Veszély 1. Skotf l, Simon
2. Kovács 1, Dischka < ív. 1, olvashatlau 
aláírás 1. Bokor tíy. 1, Dolmányos I). 1.
\ ész A. 1, Kereső K. 1, Kereső (fy-. 1,
(Mié 1, Dz. M ndl I, Dr. Schwartz 1, Dr. 
Ullinann 2, Műn/. 1, Fischer 1. Ilesser (1. 
1, ft. Kőim L. 2o kr., Klein Hen. 20 kr., 
Weisz halárus 5 ) kr., Fiirtli 50 kr., N. N. 
20 kr., Weisz Mór 20 kr., Eichberg 50 kr., 
Boek 30 kr., Weisz József I ft, Steincr L.
1 ft, Weisz 15. 50 kr., l’ollák Manó 40 
kr., Klauser Mór 3< t kr., C. Fürst 30 kr., 
Sclilesiiiger 30 kr.. Schwartz 30 kr., Fuehs 
Mór 30 kr., (jlriin Ignác l ft, N. N. 40 
kr., Löwy Samu 40 kr., Weiller 1 ft, Fürst 
50 kr., Löwy S. 20 kr., Löwy Adolf 1 
ft, Fürst Győző 50 kr.. Billitz V. 50 kr., 
Zóók Antal 30 kr., 5-eu N. N. I ft 10 kr., 
Kalmár Zs. 40 kr., it’j. Eugel A. 50 kr., 
Engel 50 kr., Kosinger V. 50 kr., Spatz 
S. 25 kr., Marko J. I ft. .lustus 1 fi, Ilotf- 
mann 4o kr.. Klein J. (í. 20 kr., Seliön- 
tag 50 kr., Schwartz J. 20 kr., Krausz 
I5éni 1 ft, Deutseh A. 50 kr., N. N. 20 kr., 
Schwartz Izsák 30 kr., Kutsera Sándor 50 
kr., Schwartz Jós. 50 kr., Pechingcr Ede 
1 ft, Ornsteiu 50 kr., Sclilesiiiger 40 kr., 
N. N. 10 kr.. Wertlieimer 2 ft, Vibiral 40 
kr., Klein Jakab I ft, Veher Adalb. 60 kr., 
Szutsics K. I ft, Schwartz Frigyes 1 ft, 
Weiller N. J. 1 ft, Kengyel Mór 1 ti, Láng 11. 
60 kr., Ilölbliug Vie. 2 ft 60 kr.. Major Í5éla 
SO kr., Glas 1 it, Bölnu M. 30 kr., Ascher 
Zs. 30 kr., August K. 50 kr., Mag cár 20 
kr., (íelihardt 50 kr., névtelen 50 kr., dto 
30 kr., Luo J. 50 kr., Földváry A. 50 kr., 
llertelendi 30 kr.

U ü v id  h ír e k .
— Egy pénzügymiuisteri leirat sze

nti városunkban a legutóbbi jégeső miatt 
szükségessé vált adóleir.is 74 >8 Itraiujgy.

A szultán kinevezte gróf Széchényi 
Ödönt hévnek és ezredesnek a nemzet őr
séghez.

Az üres lakásuk száma Becsben 
mindeddig 10,000 re rúgott. E szám most 
már meg van h iladva, mert a múlt évben 
13.000, az idén pedig még ennél is több 
üres lakást jelentettek be az adóhivatalok
nál. Szép állapotok.

— Egy uj tébolydát akar a kormány, 
minta . P. Lloyd" Írja, a főváros közvetlen 
közelében létesíteni. Az intézet 30) oly 
égvén számára rendeztetnék be. kik gyó- 
gviihailan tébolyban szenvednek.

Mak'i város rendezett tanácsa és 
képviselő teslllete részéről folyó hó 7-én 
tartott közgyűlése által Ozmán, Szulejmau 
és Mukhtár |iasák kitűnő lelkesedéssel 
egyhangúlag a város díszpolgáraivá vá
lasztattak.

- A román kormány, mint Béesből 
jeleutik komoly (!) reclamatiót szándéko
zik intézni Andrássy grófhoz az erdélyi 
mozgalom tárgyában. Reszkess Andrássy !

— A ki nem akar „burkus" lenni. 
Burkus József székesfehérvári korcsuiáros 
folyamodott a belügyminiszterhez, hogy 
engedtessék meg neki „Törökére változ
tatni vezetéknevét, mert ez hazafiasabb 
hangzású. (E példát követendő Orosz Já
nos pécsi iparos szintén névváltoztatásért 
fog folyamodni.)

N z ii ié s z c t .
S z o m b a t o n  e hó 13-áu F á t in  i- 

c z a  Souppé F. operettéje került szilire 
ezúttal magyarul itt először. A látványos 
és kedves zeuéjü operetté előadása álta
lánosan és részleteiben sikerült úgy a ren
dezés és ügyes scenirozás mint az összes 
szereplők dicséretes buzgalma megérdem
lik a teljes elismerést. A szereplők egy- 
tőlegyig kedvvel, élénken, nagy igyeke
zettel működtek közre az est sikeréhez, 
az előadást öszhangzat, rend és szabatos
ság jellemezték, mi a társulat életrevaló
ságáról tesz tanúságot de annáliukább em- 
litésreméltó mert a vidéki társulatoknál a 
segéd személyzetre cs a scenirozásra, a 
rendre ritkán íordittatik gond, mert hiszen 
mindez egyes kitűnni vágy') tagok rová

sára esnék, Gcröfy színigazgatót méltán
dicséret illeti, mert nem kiméit sün költ
séget sem fáradságot, hogy a láiványos 
darabot melynek szövege az orosz török 
ellenségeskedések körül forogván, eppen 
időszerű, éleezhetően állítsa ki. Ha valami 
megrovandó lenne az. a rendkívül silány 
fordítás és az eredeti bécsi (nem mond
hatjuk német) élveknek nem eléggé híven 
történhető visszaadhatása terhére esik, mi 
által a darab nevettető részei kissé elmo
sódtak, bár a szereplők gonddal igyekez
tek ezen akadályokat lehetőleg elsimítani 
(íerőtiué Fatinicát kedvesen, szeretetre
méltókig játszotta, éneke is kellemes bár 
ez este kévéssé rekedt volt. <» első szavá
val, megjelenésével megnyeri a nézőt ele
ven játékával és a hallgatót rokonszenves 
hangjának meleg kifejezésével. Mindinká in 
jóbhau értjük a népszínházi közönség 
óhaját: elnyerhetni e naiv, kedélyes gyer
meteg alakú színésznőt, meri igazi kedv- 
teltést találhat ily kedves, kellemes, szív 
vei, ésszel és külső hájjal felruházott nő 
ben. Küzöns'giinktől függőt visszatartani, 
nehogy utániul jiijön az özönvíz. Alkal
munk vau összehasonlítást tehetni ő é< a 
magát opera énekesnőnek képző li áléi 
beim kisasszony között. Sz Műben áll a 
természeti itdeség, az eleven, fürge játék, 
a piipiaus és kellemes pajkosság c» a ne
hézkesség, a szótagolt egyhangú beszéd- 
lllódor, a lassú és telette óvatos mozgás 
melletti jó és kitűnő ének. A mérleg lm 
tarozattau <í»rőtiné melleit van, mert az 
operetté természeténél Ingva elevenséget 
kivan és a ué/.ö, habár hallgató is ma 
látni akar. (inlcz hirlaptudesitót Bal gh 
' ipád adta. Rokonszenves alakjával, szép 
eléggé érces, erőteljes, egyenletes hang 
javai gyorsan a közöség kedvencévé lön. il 1 
hangját továbbra és szorgalommal növeli 
a tenor énekesekben szűkölködő op rétté 
világban nagyon kapós lesz, mert r l.ligi 
fellépései szerint intonációja szíható*, 
liangszinezésn kellő értei.mire mutat é< já 
tékában is kedv és igyekezet mutatkozik. 
Ez este azonban a mindenütt jelen lenni 
szerető, mindenbe beavatkozó, fürge és 
könnyüvérú tíoleot kissé nehézkesen adta 
különösen az első felvonásban, holott ek 
kor alkalma van a tábori élet megtigyelé- 
sét élénkéhhen kitüntetni. Szép János ege 
szén az a marcona, szigorú sőt durva és 
neveletlen (mondjuk „nem müveit") tábor
nok volt mint a minőknek az orosz tá
bornokokat mondják és a minőknek mi 
hinni szeretjük, de a milyenek a valóban 
nem. Egy gróf — ha orosz és tábornok 
is — ily közönséges nem lehet habár 
vasszigora és kegyetlensége parodisálra 
vannak, oly udvariatlan sem lehet, hogy 
a salouban Ivanovna hercegnő előtt foly
ton feltett sisakkal és csörömpölő karddal 
jelenjék meg. A szerelem tinomit és igy 
az is megvárható lett volna, hogy l anitic i 
iránti szerelmét kissé szenvedélyesebben 
színezte volna. .Szombatin Stepánt helye
sen és jó alakítással adta, rekedt hangja 
illett ez egyszer a vutkilioz. Toluayué 
egészséges és jó hanggal rendelkezik, úgy 
énekén mint játékán meglátszott a szor
galom nyoma. A térti kar különösen a 
basibozukok, a nőikar pedig a hárem 
jeleneteiben méltán kiérdemelték az elis
merő tapsokat. Megemlítjük még, hogy a 
közönség a törökök megjelenését, és a 
muszkák leapritását tüntető éljentéssel fo
gadta. Közönség szép száminál.

V a s á r n ap  „Kényes Berták" nép
színmű Szigligetitől. E népszínmű egyik 
legyengébb munkája veterán színmű Írónk
nak ; a mese érdektelen, a humor erőlte
tett. Az előadás ellen kifogásunk nem le
het. mindenesetre jobb volt a darabnál, 
különösen ki kell emelnünk Györftyuét ki 
érzelemmel játszik, feliépével gyakran in- 
ponálni is tud de kissé sok szavallatában 
az álpáthosz és mozgásaiban nehézkes. 
Szabó Kristina jó anyaszinésznő, úgy Mé
száros Lázár igen használható másodsze
relmes szerepekre. Nem tudjuk a „ja oder 
nein" címet maga az Író alkalmazta e 
avagy itteni vasárnapi reelaui akart ez 
lenui, bármely esetben is esetlen és meg
rovás alá esik.

H é t f ő n  egy régi „udvari- vígjáték 
került szilire divatos cini köpenyében. A 
„navarrni királynő" vagy mint hirdetve 
volt „Hogy fogják a nők a férjeket" il
domosán, Uteny szerint mulattató vígjáték 
kellemes mint a meuuette lehetett. Gerő- 
fynek alkalma volt sokoldalú tehetségét 
kitüntethetni. Megemlítjük még Eichner 
Annát, ki régi jó hírnek örvend. Szakáll, 
Bállá és Mészáros urak úgy Berthóti A. 
kisasszony elevenen játszottak.

K e d d e n  Pousou du Terrail „Rocam- 
bole” óriási hosszú regényéből összejelene- 
tezett „A világosa vargája" adatott. A da
rabban egy volt csak élvezhető — Gerőfy 
jeles játéka.

S z e r d á n  „Melinda,, vígjáték 1 fel
vonásban. lgeu éieuk és mulattató valami, 
mely egy regéuy címéből eredett félreér
tések folytán nehány jó jelenetet tár elénk 
és a közönséget folytonos derültségben 
tartotta, mire szükség is volt mert szövet
séges társa, „Fonti herceg" küzkedvességü 
(az ám !) operette ugyancsak untató volt. 
Szövege silány, dallama pedig a sok pezs
gő dacára sem pezsgett. A darab oáza 
egy érzelgős dal volt melyet Balogh A. 
szépen adott elő. Gerőfyné kedves volt 
mint mindig. Toluayué tisztán és szépen éne
keit" — A két darab között Balláué tán
colt, táncra könnyű, leuge és kellemes 
volt. Közönség szokás szerint — kevés.

A heti repertoirt az újdonságok ro- 
vata hozza._______________________ —•

I R O D A L O M .
=  É r te s íté s . Tisztelettel bátorkodom 

az érdeklődő t. c. közönséget értesíteni,

miszerint a „Jogász Naptár" 1378. évi II. 
évfolyama e hó második felében fog meg
jelenni. Az idei évfolyam az 1877. évitől, 
berendezését illetőleg, előnyösen fog kü
lönbözni. a mennyiben benne az összes 
megyei és sz. k. városi tisztviselők jelen 
tékeny terjedelmű névsora, valamint szá
mos újabb közigazgatási személyek szin
tén toglaltatvák. Dacára e bővítéseknek 
célszerűbb berendezése által lehetővé vált, 
hogy a naptár vastagabb és nagyobb 1 t 
jedelmü nem lett. Alig szükséges a ti evei 
mez,tetőst kockáztatnom, hogy a in pbír ez. 
idén is hivatalos adatok alapján lévén 
szerkesztve, (mely-k beszerzése m'.iM tVi 
radságot és költséget uru »-ijn álta>i» ■ a 
legmegbízhatóbb lesz. s kiérdemli azon 
számos engem megtisztelő elismerést, me
lyekben minden oldalról az. első évfolyam 
alkalmával szerencsés valók részesülni. 
Megjegyzem, liogv ára ez. idén is t frt. 
50 kr. lesz, s hogy az előli/.elési pénzek 
csak is lő‘)izoinányoso;n'|oz Tettev Nándor 
és Társa könyvkereskedésébe t Budapest, 
váci utca) küldenek, annak lévén átadva 
a kezelés és szétküldés. Becses, sőt toko
zott mérvű pártolásért esedezve vagyok tisz
telettel .'szántó József, köz- és váltó ügyvéd.

=  Bekü l de t e t t  s z e r k e s z t ő s é 
g ü n k h ö z  „Sze g ed i  képes  n a p t á r  
187*-ra,“ kiadja Burger Zsigniond özvegye.
Szegeden. Változatosan, ügyességgel van 
összeállítva illusztrált epikai j ‘lenetekkel 
a szegedi piacról. Ára csak 3 ) kr.

H  „A m a g y a r  v á ltó  eljárás"
oimtt munka jelent meg dr. M nt se beü
li acl i er  Vi e t nr  egyetemi iuigán, a pécsi 
joglyccuni ny. rendes tan árától. Váltó el
járásunkat a 111. é. igazságügyminiszteri 
rendelet nyomán elméletileg és gyakorla
tilag tárgyalja és ezelőtti váltó eljárásunk
kal összehasonlítj 1. -  Jó beosztás, kön
nven érthető és a tárgyat kimerítő, a rész
letekig terjedő előtdásánil fogva a 1 (gisz 
közönségnek általában, de különösen a 
jogtanain cs vizsgákra készülő hiúságnak 
kiváló ügyeimébe ajánljuk. — Kiállítása 
csínban ritkítja párját noha a luxus mel
lőzve van és dicséretére válik Simon 
Zs i gn i ond  nyoiudabérlő kiadótulajdo
nosnak, kinél a munka I frt. 20. krou 
kapható. 1 Pécsett a madarász nyomdában.)

Naptárak ls78-ik évre.
A „ K ra i ik l in - lá r s i i la t"  magy. írod. inté

zet áltál liokiildettek szorlmsztöségünkn ’k a követ
kező közkeilvoltiégben részesiilé, csinosan kiállított, 
s a legnagyobb gonü lal s/orkoszt-tt |s7S-ik vre 
k ia d o tt n ap tá rak .

Is tv án  l(acsi nap ta r a  vagyis családos há
zigazdáknak s gazdasszonyokuak. népnevelőknek, 
helység! elöljáróknak, iparosaknak é> fóldmive- 
lőknek való képes kalendárium 1*78-Jik közévre. 
Alapita Major István, szerkeszti K ihalmi Klim-tein 
József tanár. Közleményekkel Farkas ázeratin, 
Varga József. .Marsz István. Varga Mihály, Novak 
bajos. I)o (Jerando A.. Sagmiiller J.izsaf, Wayanl 
(iéza, Maszlaghy Ferenc. Xyulasssy Antal, sth.-td. 
Tartalma: l. Az erk.ilcsi világ. H. Uaolak ntp- 
tira. III. Népnevelők naptira. IV'. Történeti nap
tar. V. István bácsi a hazahan -s a nagy világ- 
lián. VI. A művészet országából. VII. A termés'et- 
világahil. Vili. Tréfák mezeje. Szamos képpel. 
XX111. évfolyam. Ara fiizve —.50 kr.

F a lu s i gazda  n a p ta ra  l!SÍ8-ik évre. A ma
gyar gazdák, kertészek, lelkészek és tanítok sza
mara. Bíró P„ Deininger J., Ebner S . Gábor J., 
Grand M„ Grubicy G.. Hensch A., .Molnár J.. b. 
Nyáry Gy.. Ur. Nyáry F.. Ordódy I.. Villási Fal 
s többek közreműködésével szerkeszti Máday Izi
dor. XIV. évfolyam, számos ábrával. Ara tűzve 
-.80 kr.

L id é rc  n a p tá r  1878-ik évre. Elbeszélések, 
úti kalandok, stlj. gyűjteménye. XVII. évfolyam. 
Sok képpel. Ari fűzve —.60 kr.

Hon véd-i.ap  t a r az 1878-ik évre. (Egyúttal 
katonai naptar.) A magyar nép szamara, szerkeszti 
Aldor Imre. XI. évfolyam. Mosonyvár ostroma 
nagy cím- s a szöveg közzé nyomott számos ki
sebb képpel. Ara fűzve —.60 kr.

A „népzáazló ja" n a p tá ra  1878-ik évre. A 
magyar nép szamára, szerkeszti Aldor Imre X. 
évfolyam. „II. Mohammed bevonulása Konstanti
nápolyija". nagy cím- és sok kisebb képpel. Ára 
fűzve —.10 kr.

K o s s u th -n a p ta r  ls78-ik évre. szerkeszti 
Honfi Tihamér. VIII. évfolyam. Kossuth Lajos leg
újabb nagy arcképével. Ára fűzve —.40 kr.

b o rá s z a ti n a p ta r  1878-ik évre. Szerkeszti 
Ur. Nyári Ferenc. V. évfolyam. Több ábrává!. Tar
talma: I. Természettudományi rész. II. Szűllöszeti 
rész. III. Borászati ré9z. IV. Apróbb közlemények 
V. Házi tanácsadó. VI. Mulattat ■ rész. Borkorcso- 
lyak. Ára fűzve —.80 kr.

Deák F erenc  n a p tá r  1878-ik evre. Szer
keszti Áldor Imre. II. évfolyam. Zichy Mihály. 
„A királyné Ueak Ferenc ravatal utál" nigy raj
zával s sok képpel Ára fűzve - . 5 )  kr.

Eötvös n a p tá r  1878-ik évre. tanfértiak es 
tanügybarátok számára Az Eötvös-alap javára 
kiadja a központi gyűjtóbizottsag Zichy Antal. 
Szász Karoly, Fosa Lajos, Lederer A. stb. közre
működésévei szerkeszti György Aladár és Kom
játhy György. I. éviolyaui. Ára fűzve —.60 kr.

Ip a ro s -n a p tá r  az 1878-ik évre. Szerkeszti 
Gelléri Mór az „Alföldi Iparlap" szerkesztője. Sza
mos fametszettel. III. évfolyam. Ara —.50 kr.

N evessünk! m u la tta tó  n a p ta r  a gyönyö
rűséges 1878-ki esztendőre, megcsinálta,vala egy 
asztromókus, számos illustratiókkal. Ára fűzve 
- .4 0  kr

A m agyar nép n a p tá ra  1878-ik evre. Ké
pes kalendárium sokféle hasznos és mulattató ol
vasmánynyal ellátva. Szerkeszti Tatár Péter. Sok 
képpel. Ára fűzve —.30 kr.

Uj fa li n a p ta r  1878-ik évre. Egy egész iv 
Ára —.20 kr.

=  A „>I«gyarors7.úg és n nagyvilág" f. é
41. szamának tartalma: Szöveg: A zsidó rabbi- 
képzó intézet. — Őszi lombok. Költ. (Iván Lajos.)
— Egó sebek. Beszélj. (Sziroutai Arthur.) Folyt.
— Az örökség. Toepöer Emil beszélye. — Újabb 
:tsatasok Foiupeiiben. — Természetrajz — Nem
zeti szellem. (Hermán Ottó.) — Színhazak. ír.) — 
Képek az orosz-török háborúból. — Különfélék. — 
Sakkíeladv. — Képrejtvéuy. — Szerk. űzőn. Raj
zok: A zsidó íabi-képzö intézet Budapesten. — 
Képek az orosz-török háborúból: Előkelő cserkesz 
nő. Mohammedan lázadók azsiai Oroszországban. 
Éjjeli tamadas a Sipka-szoros Szveti-Nikolaj erőd
jére. Uorni-Studen, a cár volt fohadiszallasa. — 
Újabb asatasok Foiupejiben. Előfizetési ara '/t  évre 
2 fr t 50 kr. Kiadó hivatala: Budapest Atheneum.

GABONA ÁRAK
a f. é. október hó 13. tartott hetivásáron.

I. oszt. II. oszt. 111. oszt. 
Búza 100 klg. ft. 11.70 ft. 11.— ft. 10.30

Kétszeres „ „ 8.90
Rozs „ „ „ T.tto Í.60
Árpa „ „ .  7-30 6.80
Zab „ „ „ 6.70 6.50
Kukoric/.a .  A - 6.80

Hajdina 100 klg. ft. —. —
Széna n n V 3.—
Szalma yt n „ 1.20

S z e r k e sz tő i üzenetei* .
„Iewies“-aek a „S9mogy"-ban. Hit öuok 

azt sem vett k észre, hogy ama bizonyos barauya-
m’ -yoi b —fai kálonvsta pap önöket ott a s:iget- 
v rí „Koronihm" esik m ‘gtréfalta. Úgy hisszük 
s’ive repdesett vdm  örönáun. ha uaziiitUn 
n atkozatai annyira feltüzelt •» volna ■m iket, hogy 
ni (tcu kidobjak oiium. - 1-iiTűok m l.i laloui 
k ’ imisti pnesovies pip it eleget, de a ki migyar- 
S 'g it eltagadni, vigy gyatázni olyan nin-im

Egy interpcllaiiaiiak helyben. A szigeti kül
városban lévő k itonii fogház nem katonai kincs
tári, hanem városi épület, az ór járdája ez epűlet 
előtt emberemlékezet d . ugyan íz volt. azon sza
bályt, hogy az őr jardaj-ira a közönségünk lépni 
nőm szabad, soha sem mellőzték, az ostrom .tila- 
potok alatt meg szigornlibi te t t ;k. terület fogta- 
alsról tehat »/. < sain leket, iia a v.iros ez épületet 
ma» célra hisznalja fel, a járdának elfoglalása 
magatol megszűnik.

Ft. (i J urnák Hirdcn. Elötizeté,i h úratéka f. e. julius 1-tól december v >.'éig t  '-z u 2 t't. 5 I krt.

X A «V  FEKE.VCZ
laptulajdonos.

il A K S C II K MM, KIS .1 Ó ZSF.r
felelős szerkeszt ". Szerkeszti tara.

H i r d e t é s e i k : .

U la p ia r o ii it 6 . sz . alatti TÁLL1 VN- 
féle házban a

jövő 1878. évi á p r i l  1-től fogva több 
évre b érb e ailttn 16 * Föltételek meg 
tudhatók ugyanott

Egy szoba
bútorral, —

belváros Jáuos-utca 4. s/„. a. 

házban, — í lZ O ll l l í l l  lvÍ“

adandó.

Birtok eladás.
Somogy megyei M e y jy e r  
li»tárál>Hii fekvő körúlbdiil 1460 
hold; Fiiul köznég iu»tArái
ban fekvő mintegy 600 hold és 
végre rákuyi-1>(»i»t»tli |»usztiíti 
ugyancsak 600 hold tudósított birto
kok szabad kézből örök áron eladan 
dók. — Bővebb értesítést Váiuussy 
K ároly  h. ügyvéd urnái (Buda 
pes t  Józseftér 15. szám) nyerhetni.

Pécsett, Sildósi-utca *20.
szám alatti házban o lc .ó  Arim eladja 

szürke S V C d “ és a p r ó  t á b l á s

(strasaburger) kálliáit és elvállal
minden k á ljT iü á ta la k H á st és j a v í 
tá s t , valamint v a sk á ly liA k  t isz ta -  
g a tá sá t is
o*37 (L—i > Ttirbáki István

fazekas.

Lak-változtatás.
Tisztelettel értesítem a t. ez. közön 

séget, hogy eddigi lakásomat a s i k l ó s i  
u t ezábó l ,  a f ő u t e z á b a ,  a „hé t f e j e  
d e l e  w" eiuili vendéglő átellcuébeu levő 
Hajnal-féle házban áttettem és ajálom

magamat uj székek készítésére é. 

javitására is. 265 (2—8)
Cbiapp B a lá zs , székcsmálo.

Windheim János
Pécsett, Lyceum-utczu 7. szám alatt 

ajálja magát

niiutáu 4 legújabb káposzta gyaluval reu 
delkezik, a t. ez. közönség igényeiuek a 
a legjobban megfelelem!. — Kapható nála 
kis kon yha-  vagyis s a l á t a - g y a l u  
is olcsó áron. 266 (2—1)
2238 sz. 270 (3—1)
“ kí.

Pályázati hirdetmény.
Az üresedésbe jött V illá n y , V irá

goz és H erczeg  S zen tiu A rto n  h ő t .  
sá g ek  egyeteméből álló villányi körjegy
zőség egybekötve 1000 frt készpénz fize
téssel. szabad lakás és 3 ‘/s hold föld ha
szon élvezetével, f. é. X u v em b er  hó  
lS - ik  n a p já n a k  r e g g e li 8  ó rá já n  
Villány község házánál választás utján 
fog betöltetni.

Felhivatnak ennéliogva mindazok, kik 
ezen állomásra pályázni óhajtanak, miként 
a választásra kitűzött határnapig alulírott
nál benyujták kellően felszerelt kérvényei
ket.

Dárda 1877. Üctober hó 8-án.
K is s  A la d á r

hely. szbiró.



1H77.
lauil j «,

1. Iga/
2. Felit
X  r. I : 
1 l l nK .

A pécsi köszénybányu 

«• é p g y á r V  részvéiiytásulat

rendes közgylilését
évi  O k t  >l>er 2 * -á «  (1. e. 10 ó r a k o r  Pécsett saját helyiségeiben tar- 
moly re megjelenni kívánok az alapszabályok 25. §-r* figyelmeztetnek.

Tárgyai:
ja tóság i jelt-utés.
vrlij bizottság jekotéMí a számadás telett. 
i osztalék megállapítása.
\ , !ő bizottság kiegészítése.

t az igazgatóság részéről 1M77. évi Szeptember 28-án tartott ülésből.

K o sz it*  N z ilá ril társulati titka.-.

ni. n rísz. iiv. s. ki szavazati jogival érni akar. r*«v .-űréit a t U l
<>a|.|«al a vozgyülé" előtt teritvéa.V mellett letenni tartozik.

sssaág ráE S 3 as* B * a» > s / .iT iM ii . 's e t l t í i i  i l  j i í r t  t ö r ö k ö k  j í t v á r . t
3 T R A U S S  A.

e lső  tt th é rn e in ii-  c> k e le i ig y e - j rv á n t  D 9
B é e s b e n , R o th tm th i i r m s t r a s s e  21.. . . , , C -zt*-tve .-rézé fingét a konstantinápolyi "üe-sii ropeant li >krak —'* Iv e i' u rí s 11. . i le h .-r n e iim e k  b 1. v á sz o n - es a s z t a  1 nem  iiek li . 1 sat. I ' , verni »t. mellek gyors kel. n i .s-g elerese v.-gett valóban mesés olcsu ara-. „ ".ttáiltatnsk el. A j. v .lelem 2“0-ja a hal amban szrrcn.-vtl.-nnl járt torokok .invara”  S/ " V' \ ,  , -ra'sii való tart.-s -  kitin.'. mimVsegekérti jótállást a cég m agira vallatja.mer-nvugtat-s végett az igényeknek meg nem telelő aruk készséggé! ki- > v ,\ kívánatra bermentes visszaküldés mellett meg a pénzösszeg is. postautal-

i.-i

„ I ! i 
í. tn. \i,ny mellett. vihá/.at*TÍt'tctik.

I'.IHI rész le t in g  és la b ra v a ló  k o n y n g ü  m in ős é g ű , db 7é,

Tájékozási táblázat az árjegyzékből.
Kgvaltslan litimö min seg.

Nem." ’ 1 2

kr.

1 sliirrin-ariing sima vagy redős mellel I Hl, o.l trikót mellény vagy nadrág, fehér e» színes 
12 e l..- in liattisztken.iö színes mellel, beszegve lg háromrétű gallér, legújabb idom 
1 horgolt n i ing a lég óbb schirtingből 
1 eb e ns n-'-i labravaló szegélv-diszitessel
1 linóm sbiiting ej éli körzet szegélyk -kk -l legp.bb "iin .seg 
12 liliom vus/.-iiken ■ !•■ valódi vászonért kezeskedünk 
1 vászon úri labravaló

g..ns francia korzett dús hímzéssel 
tin. színes kreton-ing, szavatolt valódi sz 
léliér úri ing sima háromrétű mellel 
1 .-all díszített u i ing, legjobb minósjg le-;fin. bi z.-lt Hol labravaló, elegáns niniisa 
sbiiting női ni só s oknya. legjobb szabás 
úri iabiavaki. valódi rumteargi vászonból 
angol oiford-ing. vagy francia eretou 
ágiin, hímzett ball ing kézi hímzés, legújabb szabni 
j .r lm. angol kézelő, legújabb szabas 
finoman kimzett női ing v. An;ot dúsan dvszilve 
íinoo. ..'-i sis.-szoknya dúsan díszítve 
li i .ab* bimzett fo.lrokkalU i- lig. I mhnrgi Vászon valódi, sima vagy (edos « legűn . , umburger lantasie. hímezve a legfinomabbis-tava ■ a legtin. zsinórból, .im a és dús-II díszítve s.-'knva a lei bb zsinorbarket sima es dúsan díszítve k í z ,! :  a legiobb zsinorbarket sima és dúsan liszitve n i ing vab -ii vászon, sima es fan. legfinomabb n i ing, valódi Vászon biuiezve a legtluomabb m , ing. valódi v.szon, kézi bimzett tib -é*i lót zain-.rbarket a legfinomabb k i. ’ t hímzett fodrokkal legtinoma-ab db * .  szeb-s lepel., varrás u-lkül db \  szeles lepedő varras nélkül tiszta vasz.oj legnu H szt.inei.ű *. személyre, iebcr es színes ssztelueinü 12 személyre, fehér és szinus
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k?|Ka -rjegyzékek, clengy

K a i u l  ii .h :

előirányzatok kívánatra ingv.

s . t a i t . ; i  it :k .2 ó  . u . o i t o s  s  a l u l . n a l  1 2  s s e b k e n d ö .
:,0 forintos "Z.inib.nal egy « szem é ly ié  u l .  J a n is .
75 ‘.orintos u  ,tnbiu,.l 24 d a r a b  n a g y  a s z t a lk e n d ő , lU i forintos számlánál egy d a ra b  3 ) r ó fo s  h .. z i v á s z o n

Megbízások <i pénz beküldése vagy utánvét mW ett

2Ó4 (24 -2i

Ö * r r  ’  \  legújabb

tengd MDB,5St..y  d  I nyü jara-
iu..‘ ■»! k,.l.iiiiijé/o boss/asságra állitliatók, 
koz. erővel liajtva ..ráliknit kilogramm 
ázetskat vágok legolcsóbb árakon vaspá
lya!.,/ állítva ajánltatp.ak jiitállás és próba 
idő uicllttí Megbizbató Ügynökök keres
tetnek

Mayfurth és társa gépgyára Majna m. 
h rankf úriban 19U. (8—3l

Titkos betegségek
és azok következményei —

a gyakorlati téren több mint 30 éven át 
szerzett tapasztalat nyomán — gyökeresen 
gyorsan és a szokott életmód megváltoz 
tatása nélkül gyógyittatnak. — Végre 
kapható egy sseer a kellemetlen lá b - lá 
z a d á s  ellen. — Rendel naponta 11-től 
1-óráig P é c s e i t ,  a Deákuteai 1-ső szá
mú házban. 156.(0—17)

Levelekre gyorsan válaszoltatik.

Unger Antal és fiai
Budapesten, 6  posta-uteza, görög házban

ajánlja mindenaemU v a s k á ly h á k  l eRua-  
Kyobb  ra k tá r á t , legújabb kőszén és 
coaks füiésre lierendezett tö ltö  és m ér-  
s ó k lö  k á ly h á k a t , köszörült, fényezett és 
bronzszinü k a u d a lló k a t  márváuylapokkal 
a legfényesebb kiállítással, továbbá minden 
nemű v a s k á l y h á k a t  kőszén és tatüzelésre 
építési vállalkozók, vasúti és bérházak re 
részére. — M árvány k ö p en y  k á ly 
h á k a t  tö ltő  és m érn ék lö  sz e r k e 
z e tte l  kőszén és eoaks fittesre; — m á r
v á n y  k ü ln ejn  k a n d a lló k a t  kőszén tll 

ízelésrebe ren.le'.ve. — Minden ebbeli á r u in k
ponton  r a jz a it  és á r je g y z é k é t  kívánatra bérmenteseu megküldjük 
d ó k r ó l jövő megrendeléseknek p o n to sa n  megteielUnk,_____________

- l e s i e t i  l i . á ." b o r - a -  y *
ü ^ l l  lolj-lftn kivit. Illnl: k«le.r,^ii.»iiiMni tolicsc...... . t m  kénr“ '

ehina-ezüstiini gyárunkat
alilialiagyuk, .  l .n p  » M i ™ * ?  “ “ . S , T n » i l í
roppant készletet tetemesen az előállítás, a .o n  alól a .u t.a  hoesa 

árjegyzék k ivanatra  ingyen s bérm entve küldetik.
»  gj5jjJ- l.eazállitctt Arak.

azelőtt, most csak
ft :!.5o ff 1.5'»

7 50 .  2.80
7.50 , 2.80

 ̂ 7.50 4 - s ó
.levosuieritö kalun. 5. -  » - ’ '
.  tejmerit". kalan ,  3,£0 r l - ),)
.cukortartó lakattal ft 14 n 8- - 

újabb s zárkészülekkel bíró íiiggoinb-ga

li drb kuv. -kalfI, 
Ij 4 evökalan 
l> 4 asztali ke* 
li . .  vili*

1

1 drb vajtartó 
1 pár gvertvatirt ,
0 drb k-start i
1 4 cukorfog,',
0 .. cseiuegekés
ij 4 villa
1 sótart.'

a lelőtt, most csak
ft 5 . -  ft 2 . -
_ ÍS.— r 3.—
,  5 . -  - 2-7"
, 2.50 4 1. -
.  Ii — r 2.50
I i b -  4 2.50

. 0.70

6 drb

|  „  " f o i i u n o  ( v  ( . . M »

Le "-újabb s zárkészülekkel bíró n.ggoino-gitrnitura l fiért,
fejjel és 40. kr. 1 drb dohány szeleneze 2 ft‘. a £  ecetLrtó s' még
gírandolok, cukorszóró, tojás szervice, togpis/aalo tartó, olaj

számos más cikk bámulatos oleso a r o n ^ ^ ^  
t t a r  K iilönöi* f ig y e le m re  m é l tó .  j P *  nft

vőkalán iiijíihI e 24drl>iiss/.,senegvdiszestokbanb4ft. e ye 
kés l l ’o'vaue/. brilánia ezüstből 24 drb tokkal csak i tt.

Ij villa | Levélbeli megrendelés, k gyorsan és lelkiismeretesen telsesit-

■̂08* l ^ 1' i  SiF.IH l í .  liées (Rothentburiustrasse 29. sz. a.)
v*<* Aü-r

f  ^  m ̂  m m

Pályázat.

A szegődi 

iit ‘'"ii
Figyslís t̂slss.

erdeiu- 
óreuiinel tün- 

! tettetett ki.

a, Hátorkodom a tisztelt közönséget, valamint tisztelt vevőimet tigyelmez-
*/ tetni, miszerint saját felügyeletem alatt a leggondosabban készített, a Innia- 

pesti kereskedelmi kamara által címlapom mint védjegy /m* számmal 
-.y ellátott és liatósíigilag engedményezett ^

|  sósborszesz f
ja az alább következő cégeknél mindenkor valódi minőségbe e r e d e t i  árakon Nz 
m  kapható P é e -e lf  lb-ek Vilmos, E>s-rt János, Pa b r  11' . Mvstrrházy, f t
j l  Korársies K . Sipőrz Isié . Fógler M és Maidini L uraknál. ifc
flp Tisztelettel

f  Bárvárt Károly, 1
\ I. kér. Nagv-Mező-utea 48 sz. alatt ^

'  HU,lilI'L‘St- f
-%  *-#í •%  .*% ■ > % ' % $

255 16 2i

SU&U0M SS& M & *

a í'iMtv.k s/.ti
alliti.t **lo a

! !  A  k i  n » eg fc* * » la tv i»  a k a r  I m á i  ! !
az ni* olvassa ezen hirdetést -•»■» •» -I

l'ehorneniii- t*s viíszouíirak kiilönlöíros gyani
llócs. K ilrtnerstrisse 17 1 emelet.

;j.1 szokilatirol mir a l^tivo!al»b viilíkekou is meg vannak ép m?y
|,ir Icaóbli c*á legjobb Ifh *rneinii«.‘kct «*s vas/onarukat, mint a/.el »tt. ini készpénz

rrint küldi meg. A/.<m aruk. a melyek 
visá/.a is vétetnek.

r. 2. 2 .» » 3.
. Ü s/. »y >tt s/.in.M szé-
1 1 2‘) 1.5).
rab*tli t szia gyapotból f. 
7. >. sz >\ »tt zubbonyok f.

li/.t - v.i-v utiiiV'.*t mellett követkéz * szabott arak 
iii»m tetszenek boeseréltotnek e

Á r j e g y z é k e k  é «  m i n t á k  I n g y e n  é «  b é r i n e n t v e  k ü l d e t n e k .
f rli iilifeb siti,m 3. 4-z.Tes simi in-Ucl !. 1.50. 1.75 2. 2 ">0. gazdagon díszített mellel 

j. 1.7,7 p, 2.50. 3. hímzett mellel f. 2.70. .'!. 3.5 l. való. li csinos inasai perköb.l: vagy 
Imi,-is erebmh.il f. 1.50. 1.7.5. 2. 2.5't. vil .di ,.i'.,rt szöv-tV,! f. 2. 2.5 1. 3. valódi tiszta 
v.iszoii5 »l t'. 3, .*) ;)'). 4. nnnbtir^i vis/o?ib »l f. 4. 4 5 >, 5 •>. t 

<i ii vük, pamutos vis/onbil 1. 1. I..»). tiszt*. I *n‘j »1 k ^ '.i t v.isíou5»I l. 1.2 > l.o'J. rum- 
burt'io >i t. 175. 2. 2.5 >. pirketb d l. 1.53, 2, 2.5 ).

4«:i! r »k. ta«*at|;t k z**l »k !<*l tritn íkM ií le,fu iVt livi^nk 
Zhi'b vtMiilok. tiszta vászon, f’eSiér •> darab mkint t 2. 2.5), J l 

lt'kk*‘l ». 3, 3.5). 4. 5, )>. pamutbat’szt s'.ines s?: lel. s/.iir»rr « ('
Vlsó zubbofivtik ifyapotb d t. 1. 1.25, 1,5 ). 1.75. 2 M jriu» \

2 >o 3 53. 4. leUeiyem l. 2.5 ) 3. 3.5 ). selyt* u !. 3.
2. 2.5<». 3. 3..5D. Crep * í‘. 3. 3.5') l 4.5 ). oitvak b i ' ni ' sz W ft»kb d. u^yantzou árért kaphatok. 

Fe-rH harisnyák, a le*fjt»hb min - ■: i**k )J piroikint !. 2. 2.5) 3 .">.5'). 4 -12 
\u i  i •a'i'k. siffon, nviltssd .i ndk il f. 1 15. 153. szegély diszit*ss.‘l tetsz-s szerinti

Kiviig >'.ii l‘. 1.75. 2. 2 5), iiini/.é.*ekk»3 i. 2, 2 25 2 5). a.u .̂>1 szab is liim/.ett személyivel t.
2 25. 2 5'). 3. v ti • 1 i tis/.u v iszonb .1 nvil'ssil vt r* i ndk il f. 1.75. 2. 2.25. szegély d;szi- 
t » .  | i 2 2.2 ». 2 5). biin/' S *kk* l I 2 7.5. 3. 3 5 ). 4. kézi niunk ival I'. 2.25. 2 50. 3.

II..15 corseltek. b’̂ tinoniabb s il'«*ub •!. iv diszitéss**l t. 1 25. 1.50. 2. hímzésekkel 1 
1 75, 2 2 .5<>. 3. hiiii/ett dis/.itéss-l !. 2.75. 3. ,150. 4. batis/.t-clairb >1 f. 4. 5 t». parketb«51 
1 1 75 2 2.5<).

No-nntll..ltok. sillőn. st'X'Ály díszítéssel I 1.25. l.5o, liimzésekkel f. 1.50, 1.75, 2, hímzett 
diszitéss -i t. 2. 2.5»). 3. park»‘tb >1 f. 150. 2. 2.5o.

\ö  .szoknyák, le^jidib sitionb >i, /.■ helyivel v.t széles foglalással f. 1.75, 2. 2.25, fod
rokkal t. 2.25. 2.50. 3. uszálys'oknyak szeorlylvt l va^v sz<*les foglalással f. 2.5o. 3. fodro - 
kai 1. 3, 3.50, 4. hímzéssel f. 4. 5, 3. parkét sz -\uy>ik f. 2. 2 5<). 3.

llözi-vaszon. tiszta len. 78 cent. széles, 28.5 meter liosszu f. 5, 8. V). lo.
Creas-Viiszoo. tiszta le . 80 cent. szeles. 23 meter liosszu f. 13. 14. 13. 18.
Irlamli szfiv^tt vászon, tiszta len. 33 meter liosszu f. 20. 22. 24. 27. 3o. 34 3í. 40. 
KíiiiiImiixí vászon tiszta len 41.5 meter hős zu f. 24. 25. 23, 27, 28, 30. 35. 40 10). 
I.cpoddk. varras nélkül, tiszta len. 152 cent. sz les, 234 cent. bosszú 3 darab mkint 1 

13.50, 18. 20.50. 22. 170 ceut. széles. 234 cent. hosszú 3 darabonkint 1 13. 2o. 21 "KJ. 24.
23. felvaszon 153 cent. széles 224 cent. hosszú 3 darabonkint f. 10, 12. 14.

Asztal terítékük. 3 személyre f. 4.75. 5.50. 5.75. 3.50. 8; 14 személyre f. 3. lo, l l ,  12.
13. 15. da "ást 3 személyre f. 12. 13. 11. 13. 18; 12 személyre t. 21. 22. 24 23. 28. 32.
lélvaszon személyre f. 3 50. 4. 4.50. 5; 12 személyre f. 3. 7. 8, 3.

KaVeterilek, tiszta len. 3 személyre f. 3, 7. S  3. lo. 12; 12 szemeiyre f. lo. 12, 14. 13,
2<J. 24, felvaszon 3 személyre f. 3.50, 4. 4 50; 12 személyre í. )>. 7. 8.

H aibkabu tok , ö ltönyök , agynem üek . l**any es gyerm ek  le h e l nem ü tk , vala
mint minden e szakba vág«'» aruk, az árujegyz *k*-kben világosán lathat *k. Vlindennemü tu- 
dósitasokra készségesen es ingyen vulas/.oltátik.

Lüjrújabb dlv. *̂s elüff. díszített női ruhák 18, 20. 25. 30. 35 frt. és fellebb.
Felöltő (l’aletosi 12, 15, 18. 20, 25 fit. es fellebb. áj
Rövid il r d  jakni Uu. sodr. szövetből 15, 18. 20. 25. 30 Irt. es fellebb. ÜL
Esdköpcnyek 10. 12. 15, 18. 20 frt. es fellebb.

Különféle dísztárgyuk a legnagyobb valaszt kbau. va^y kivuuatra luer.t k utau 8 ..ra 
idő alatt készít ,

DEUTSCH 8 ÁND0 R-féle
leL'-rneuiű- és női-ruha divattára,

B udapest, K ira ly -u tca  18. sz. a la t t ,  az ..arany sashoz-.
Ugyanott a leggazdagabb készletben legújabb divata őszi- es t'li-szóvetek g'j, 30, 30,

40, 46 krajcáron es még fellebb kaphatók.
Sodrozult szövet luinileii sziliben 4.7, 50, .7.7, lío kr. .;s még fellebb. 
iba iin ftszővet 4,  széles 40. 46. 50 kr. széles 1 .  1.20, 1.60 és 1.80 kr. 
f'laneii minden színben 1.20 kr.-td 1.80 krig.
Ternöszitvetek 70. 8,7, no, kr. 1. , 1.20, 1.50, 1.80, 2. és fellebb. 
t'iijiielparkéi iSchnürl) fehér vagy színes 25. 30. 35. 40, 4.7, 50 kr. és fellebb.
.Műire es Filéz ulsó-sznkiiyak 3.—, 3.50, 4 .—, 4.50. 5.— és fellebb.

Kgyuzersmind bátorkodom a nagyérdemű közönségnek sajat gyártmányomat ári- és 
uiil-fehernemU készletemet vagy mertek után becses figyelmébe ajánlani, u. iu. ;
Férfi ingek gallérral vagy gallér nélkül kitüni CbilToii, Crcton vagy Oxforl-sz.ilvelhdl 

1.20. 1.50, 1.B0. 2 . - ,  2.50 és fellebb.
Noi-ingek. pmigyolkak es alsó-szoknyák 1.50. 1.80. 2.— 2.50, 3 .—.

Továbbá legnagyobb készletben riiinbiirgl, ereasz és eérnnvazzuuk, asztitliiemüek, 
kuuav.isz. Nankin. asztali és agyferitők. ottoman és sulonszőnyegek valamint long- 
sehalkendok. I’laid es lélikenilők a legolcsóbb gyári áron kaphatóik.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. — Árjegyzékek és minták kivanatra 
bérmenteseu beküldetnek.

N"i ruhák megrendelésnél a szoknya eleje husszasaga és agy derék beküldése kéretik. 
Nem tetsző arunemük beeseréltetnek.

-1 leliiiv.itri ik, hogy
iiji'ivbeni, valamint a

A pécsi takarékpénztár igazgatósága 
részéről közhírré tétetik, hogy egy segéd- 
könvvvivői állás 8:) J frt évi fizetés, 1 pró)h». 
év és a uíjgáiUpitott évi lizitiuéuy kétszy- 
regéig terjedő, kés/.pénzli 'ii vagy értékpa- 
pirókban nyújtandó biztosíték mellett meg- 
ny illői t.

A ptlyázók ezz.‘
a magyar es uéiu t ny< ___
kettős kíiny vvitelheiii jártasságukat, szik 
képzettségüket, valamint feddiietlüu erkiil 
esi mag ivísjletiikiit és életkorú tat igazoló 
fnlvainödváiiyok lolyo 1877. évi o a t ó b a r  
h ó  15 lg alólirt igazgatóságai! b.-atUa- 
dók.

Pécsett, 1877. évi sepi. hó áJ-áu.
A pécsi takarékinhutár 

L>4.‘). (3- 3) ig a z g a tó s á g a .

1121 269 (2 -L
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Árverési liirdetinény.
A p iesv á  -adi köz ilap. kir. kerületi 

e rdőn iva 'a i részéről közhírré té te 'ik , h i ;v  
a l a k á c s a i  it r a  d i  I o m h o z  tartóz'i. So
mogy in ‘gvéb ii t "kvó lakocsai erdőgoud-

é' i 
•ndő

v ág áso k b an  az nraip
elkészítése után fen

noksági 18i8 . 
tűzi nieterfa h 
maiadandó

I. Alsói eidő (Tcniies) főos/óá'ylian 
.118 díi. d o n g a ,  épü l e t ,  s z e r s z á m 
és t ű z i f á r a  alki l inn lelb*es|ilt 3 ISO ft 
értékű leginkább t ö l g y  s zá l  fa ;

II. Az Vs'igereud i (Szlobasiuai f i
osz'ályban fss <1.» színién donga ,  ép fi
iét. s z e r s z á m  és t ü z e l ő r e  alkahnis 
fe'bocoilí ft értékű t ö l g y  szá l  fa,
összesen teliát 9600 It éríékU falom ;g :jj- 
vön a legtöbbet Ígérőnek zá r t  Í r ásbel i  
v e r s e n y  t á r g y a l á s  mellett f. é. o k 
tó b e r  h ó  . t i  é n  d é l e l ő t t i  IO ó ra 
k o r  felsőbb jóváhagyás fentartá -ával kö
vetkező m ‘dou el fog adatni.

Zárt Írásbeli ajánlatok csak kellőleg, 
tudniillik bélyeggel, a mjgigért, szám
én betűvel értelmesen kiirt ár után számí
tott összegnek 10", „ téli bánatpénz és azon 
világos nvilatkoz ittál ellátva, hogy az 
ajánlattevő az eladó-; feltételeket isnurvé i 
azoknak magát feltét’ ;attl aláveti, az 1877- 
d ik  év i o k t ó b e r  h ó  llO i g  e s ti (1 
(árúig fogadtatnak I, az 11 idői túl ér
kezett avagy teltétel es íjáalatok figyelembe 
nem vétetnek : a ’e ".i lő legtöbbet Ígérő a tel
jes vételárnak té éf az árverés jóváhagyása 
után azonnal azu a la nii pénztárba készpénz 
ben bér és teli ‘r.ue itesen biánytalauul 
mu'.batlanul lefizetni, a fa vágatását s 
szerződés jóváhagyása után azounil in tg 
kezdeni és az erdöreudészeti szabályok 
szigorú betartása mellett a fadöntés s fel 
dolgozást az 1878-ik évi l ebruár iu* 
Ilii IO -Ig és annak a vág ás területekről 
a kitűzött erdei utakon való eltakarítását 
legkésőbb az l ' 7s  ik évi m á j u s  h ó i 
i g  eszközöltetni tartozik.

Az ajánlatok a pécsváradi in. kir. 
közalap, kerületi erdőuivatalba Pécsvára- 
don nyújtandók be, ahol a verseuytárgya 
lás a fent kitűzött nap és órában tartatik 
meg.

Az uradalomnál adós, vagy azzal 
perben álló telek nem árverezhetnek.

Továbbá közzé tétetik, hogy a feü- 
uiaradr esedék fát a vállalkozó akár fel 
dolgozott, akár feldolgozatlan állapotbaü 
a fent kitűzött határnapig szintén a vágás- 
területekről eltakarítani tartozaud.

Végül közhírré tétetik, hogy az illető 
eladási helyek mindenütt a helyszínén, a 
további részletes feltételek ellenheii a pées 
váradi in. kir. közalap, kerületi erdőbiva 
tálnál a hivatalos órákban megtudhatók 
illetőleg megszemléli!etők.

Pécsváradou 1877. évi október 15-éu. 
1 j hú x y  HFÍ*iu‘!s, kerületi erdőinester.

 ̂ .'Távirat!
Saudriugham.?3)l 

Iv? A kir. udvari maláta gyárnak? 
JHéesbeu, Orabeu, Braunerstrasse 8 ^ 

Kttldjen 24 üveg maláta kivonató-J 
rr,a legközelebbi vonattal a walesi 
% hercegnő számára. Wowerton álló- ál 
tmás.

Malburuugh llous Pali-Mail.;
Igeu tisztelt uram!

Legyen szives ő fensége a bér- 
eeguő számára 12 üveg HofT János|

ff féle maláta 
K deui.

kivonatot mielőbb kül-;

íR e u d e lu ié u y e k  AuwztriAból.
11 Kérek ö csomagot kitűnő ma-^ 
sláta bonbonjából posta utalvány mel-j 

irclett e cim alatt küldeni: Fritz Ká-| 
TJroly es. kir. táborszernagy Iscblbanj,, 
I^Neugasse 304. ^

lseid 1877. aug. 15,

Dr. Fiedler orvos úr rendeletére, 
^ezennel kérek nekem postautalványyj 
^mellett csecsemőnek való maláta^ 
.táplisztet (egy szelencével) küldeui.

Miglitz 1677. aug. 19.
IK Öze. Drkosch Mária.j

^ K a p h a t ó  P é c s e t t  a tiókrak- 
f  tárban ZUCKEKMANUL A. fűszer--
!© kereskedésében, Fér 'aciek utca.
HB

Nyomatott 'Faizs Mihályuál Pécsett 1877.



V. évfolyam. 43-ik szám.
F.lötizetéal d íj :

Postán vagy Pécsett házhoz, 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 15 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
áVeidinger N. könyvkereső 

(Széchényi tér).

Pécs1, 1877. okt.'.27-011
H ir d e té se k  á ra :

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

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i ir o d a :
Ferenciek utcza 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: Miadó hivatal:
a kiadóhivatalban, Blaulioru Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Míliály nyomdájában
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majláth-tér 21. szám alatt.

lamint ott, úgy nálunk is, sohasem 
riadt vissza a kormány semminemű 
eszköz alkalmazásától, hogy sötét 
terveit megvalósítsa. Kupecei karöltve 
befolyásos bérenc hivatalnokokkal a 
legalávalóbb ijesztgetéssel hivatal- 
és állásvesztéssel fenyegették a tő
lük függő, vagy befolyásuk alatt 
álló polgárokat; bérenc sajtók égbe
kiáltó hazugságaival vezették félre 
és — ahol akadtjelleratelen — pénz
zel és borral vesztegették meg őket, 
és igy, de csak is igy volt a kor
mány képes mindig majoritásra szert 
tenni. Nézzék önök a franciákat, 
magyar polgárok! Nem volt a sötét 
pokolnak oly köve, melyet Mac-Ma- 
bon meg nem mozdított s elleneire 
nem hajított volna, hogy csak ter
veit kivigye. De csúful csalódott, 
mert földiéi jobbak voltak nálánál. 
Legyünk mi is jobbak ezután polgá
rok , mint kormányférfiaink. Ha 
majd az idő int és egy uj válasz
tási harcra indulunk, ne hunyász- 
kodjunk meg gyáván a fenyegeté
sektől, ne legyen fülünk a farizeus 
nyelvű fizetett sajtóhoz és dobjuk 
ki. ha jön az alattomos vesztegető. 
8 igémének bár szavazatainkért egy- 
egy aranyhegyet, gondoljuk meg, 
hogy az is csak a saját véres ve
rejtékünkből zsarolt adóból épült - 
s maradjunk hivek szivünk érzelmei
hez. kövessük annak sugallatát — 
tanuljunk a franciáktól I

Voltak, kik a pillanat kedvez
ményéből szeretvén bízni, latba sem 
vetve a köztársaság jövőben nyilat
kozó üdvös és biztos hatását, azt 
állították, miszeriut Mac-Mahon há
borús eszméinek győzelme a keleti 
kérdésben veszélyezett feleknek csak 
javára lehet; mert e Mac-Mahon 
eszmék a német diplomatára pres- 
siót gyakorolva, annak a keleti kér
désben eddig hatalmasan szereplő 
főlényiségét megszoritanduá. mi több, 
teljes tétlenségre kárhoztatná.

Ebben lehet ugyan valami igaz, 
csakhogy annyiban eltér a jelen 
helyzet, bár még nem üdvös, de mégis 
kívánatosabb alakjától, hogy a Mac- 
Mahon eszmék győzelmével közelebb 
állnánk az átkos következményit 
európai bábomhoz, s a nehéz sebei-

ből csak alig föllábadt s belmegha- 
sonlása következtében gyöngébb el- 
lentállásra képes Franciaország is a 
német olasz szövetséggel szemben 
csak újabb, az 1870-ikinél még vég
zetesebb helyzetbe sodortathatott 
volua Ausztria-Magyarország poli
tikájára pedig nem lehet építeni, 
mert annak nagyon is oroszbarát 
diplomatiája vajmi keveset bederitene 
a keleti eseményekben, még egy 
uémet-olasz-francia eonflictus eseté
ben is. De meg az a nagy félelem 
és remegés is a német elöl alapta
lan. Figyelmeztetjük mindazokat, 
kik a némettel ijesztgettetnek, hogy 
emlékezzenek meg mindannyiszor 
ily alkalommal egy német közmon
dásról: „Dér Hund, welcher gerne 
belit, beisst nicht. “ (A nagyon ugató 
kutya nem harap.) A német diplo
mata is, az egész európai testvér- 
chorust feluszitotta Törökország el
len és maga mint egy kondás, elöl 
járván, nagy e r é l y e s e n  — uga
tott, mert hát harapni épen uem 
lehetett; és ugyan kár is azt a uémet 
nemzetet olyan hígvelejű „Trotilé
nak tekinteni, hogy az holmi csá
szári sógorság-komaság kedvéért 
majd vágóhídra fogja magát hurcol
tatok

De végre is tegyük fel, hogy 
épen hathatós német befolyás miatt 
fog Törökországra nézve szereucsét- 
leuül végződni a háború; legrosszabb 
esetben is, csak sok évtizedre bénává 
tétethetik (mert felosztásának már 
eleje vétetett, és ha akarnák is, ezt 
nem engedheti meg Ausztria-Magyar
ország, mert nem engedjük mi). — 
De hát Oroszország az marad-e a 
háború után. ami volt azelőtt, a ret
tegett félisteni nagyhatalom ?! Nem 
lesz e az is épen annyi időre nehéz 
sebeinek gyógyítására kárhoztatva?

Hosszú, igen hosszú nyugalomra 
lesz szüksége. És ekkor fog a fran
cia köztársaság működésének ideje 
beköszöntem és, lassau bár, de biz
tosan, üdvös volta nyilatkozni. És 
ezért a köztársaság győzelmét bát
ran oly nagy horderejűnek ítéljük, 
mely  a keleten az emberi ség  
jó lé tére  ne tán  h á t r á n y o s a n  
végződő e s e m é n y e k  v e s z é -

A népszabadság hajnal- 
csillaga.

Heborulva volt Európa szép ege.
A fátum nehéz keze fátyolt vont 

a magas Ararattól a kies Pireunékig, 
felAlbion zöld szigetéig, s a mosolygó 
ltáliától a „ködös homályos * Svéd- 
bouig ; nem volt ezen belül egy kék 
foltocska sem, mely a „nehéz idők" 
aggodalmaiban élő nemzeteket kö
zeli derűvel biztatta volna; minde
nütt rejtett fegyverek csörrenése hal
latszott és titkos összeesküvések és 
szövetségekről suttogtak; ekkor ál
talános bizalmatlanság következett, 
azután nyílt vádak törtek egymásra 
és senki sem hitt a másiknak. Két
ségbeejtő volt a helyzet. — És ez 
alatt bömbölt a vihar keleten, tátongó 
csatornáiból záporként ömlött a vér; 
villámai városokat és falvakat be- 
hamvaztak, ártatlan gyermekeket, 
kétségbeesett anyákat s tehetetlen 
aggokat sújtottak. Kétségbeesett vég- 
crőfeszitésben fetrengett a megalázott 
gőg s vele szemben a bajnok sza
badság mint egy menvnvei Cherub 
a megtorlásra euiclé pallosát; a ki- 
grőlelkü álnokság is szellözteté 
rút arcát és sürü ágú nyelve minden 
mérgével a jogra tört pokol szolgá
latába állt. és hogy a jelenet képé
ről a rútnak egy vonása se hiányoz
zék. tanyát ütött rajta a piszkos 
hálátlanság is s kevésbe múlt, hogy 
épen a homlokára nem tapadt, ezt 
is csak a nemes bála akadályozta 
meg.

Végre rövid nyugalomra szálltak 
az ehmek, farkas szemmel nézvén 
odújukból egymásra.

De alig csillapodott le aggodal
mas feszültségünk, midőn a másik 
oldalról, nyugat felől, egy uj, uem 
kevésbé vészterhesnek látszó zivatar 
fenyegetve állt szemeink előtt, és 
most kettős aggodalommal néztünk 
fel saját égboltunkra, ha vájjon az 
oltani ború nem hoz-e ránk is egy 
ahoz hasonló rémfelhőt V De meg
mozdul a nyugat, egy hatalmas dör- 
dtilé8 és az óriás rém mint egy va
rázs ütésre szétoszol és nemsokára 
a legszebb kék ég derűjéről egy

T á S C A .

A M. KIK. S-DIK HüNVfj LOVAS IZKEO 
nótája.

M l :i*v:tr vagyuk, huszár vagyak 
És vitéz,

HiVfii védem a hazamat 
Ha jön vész.

A hiuzaiual »Ze*bh kat^ua 
Nem lehet.

Kit isten ia J«» ke»itl«?brU 
Teremtett.

Szülő au v aui ez az áldott 
Magyarhon.

Édes apám, kit szolgálok 
Királyom.

Büszke vagyok büszke meg a 
Lovam is,

Paripámat úgy hívjak hogy 
„Slép Julis.“

Ha r» nézek isten-úgy se 
Azt hiszem,

Hogy egyszer a menyorszagba 
Felviszen.

Az angyalok is örülnek 
Majd rajta,

A legelső magyar ember 
Clt rajta.

Áldja meg a magyaroknak 
Istene.

Tüzbe mennénk, ha csak egyet 
Intene.

A legelső magyar ember 
A király.

Huszár, érte szívvel vérrel 
Készén állj.

csillag mosolyog elő: a népszabad
ság hajnalcsillaga.

Ilyennek festhető körülbelül az 
európai situátió, miután a francia 
választások megejtettek. És midőn 
eldördült a Sajna partjain a hatal
mas „Vive Kepubli<(ue“ — bíí visz- 
iiangra talált sziveinkben, s örömtől 
sugárzó arccal inténk zászlóinkkal 
feléje.

Október 14 én volt a uap, melyen 
kíizdtérre szóllittatott Franciaország: 
e napon küzdött élethalál harcot a 
szabadság az önkénynyel, és e na
pon törte meg Franciaország láncait, 
mentette meg kookán forgó becsüle
tét; miut egy igazi hős lépett Európa 
elé, magasan lengetve föl a népek 
millióitól suvárogva várt, imádott 
szabadság zászlaját, tiszteletre kész
tetvén még elleneit is, s határtalan 
szetetetre, bizalomra gyújtván bará
tainak szivét.

Biztosan vehetjük, hogy 140 
szavazattal erősebb lesz a köztársa
ság a reactiónál s igy nem szenved 
kétséget, hogy a 18-ik májusban to
lakodva lábrakapott Broglie-Fourton 
kabinet átkos princípiumaival együtt 
— melyek az itju köztársaság éle
tét veszélyeztették — meg fog bukni. 
De legégetőbb szükség is volt rá, 
hogy a franciák gátot vessenek a 
monarchisták és clerikálisok (izéi
méinek. és ha most elhibázták volna, 
úgy talán egy egész szazaddal hát
rált volna Franciaország úgy bclál- 
lapotában, mint kiilviszonyaiban.

De a franciák megértették a hely
zet végzetszerü komolyságát. Az 
Isten szólt hozzájuk Thiers szelle
mében: „A k ö z t á r s as ág  s zü k s é 
g e s  F r a n c i a o r s z á g n a k ! "  e 
szavak voltak a szövetnek, mely meg- 
világitá a polgárok útját a küzdtérre, 
a választási urnákhoz. Nyugodt mél
tósággal folyt le a küzdelem. Pél
dát vehet magának innét Sándor cár, 
hogy miként kelljen nagy eszmék 
valósításánál küzdeni; aszégyenpir 
kell hogy fussa át arcát, ha össze
hasonlítja e magasztos küzdelmet 
az ő névnapi ünnepével, melyet — 
mint hirdeté — csupa „humanitás
ból" egy „nagy eszméért" rendezett. 
De tanúságot vonhatunk mi is. Va-

K íuon élet.
Ab! miut fáj szivem, miut sir beuuem 

a lélek, érzem életerőm hanyatlását, ke
délyem zsibbad, arcomra miudeuuap egy 
uj barázdát száut, szemeim bágyadtan 
tekintnek az est alkonyába, ob! jó anyám! 
hu te bálnád szenvedő leányodat, ha te 
tudnád a kint, mely marcangol, a fájdal
mat, mely ádáz karmait keblembe vágta, 
visszatérnél bánatodba oda, h I most 
uyugszod örök álmod, szebbeknek, jobbak 
rak találnád a sir férgeit az embereknél 
s azok társaságát többre becsülnéd a ha 
laudó embereknél. — De mikéut vau az, 
hogy az élet rám ily csapást mért, lns/ 
csak egy vétkem, így bűnöm volt, hogy 
követtem bensőm szavát, megfogadtam lel
kem tanácsát és szerettem lorrón, igazán, 
ob! te átkozott!! legyen kebled a gyebena 
tüzének katlana, szived scorpiók és vipe 
rák tanyája; életed legyen uyomorúlt és 
sorsod utálatos, a miért megcsaltad szivem, 
a miért széttépted boldogságom s elébem 
tártad a sivár valót fúriáival, minden ré 
mes ördögeivel. Ab! csak erőm ne hagy
jon el, csak halálom órája késsen, uiig 
boszúm végrehajtom, wig megalázva lá
tom a hűtlent, a gyávát, a gyalázatost, s 
ba ezt megadod nékem ob ég! im tér
den állva imádlak s kérlek vedd kezeidbe 
lelkemet.

E keserv kifakadásaiuak voltam vé
letlenül tanúja a múlt év őszén.

Hideg borongás est volt, a mécsese
ket kezdték meggyujtogatni Bikosfa köz
ségben, útnak indultam, s a haldokló ter
mészet a miként egymásután vetkőzi le 
ékességeit, épen úgy vetkőztem én is le 
a vidorságot s észrevétlenül méla buson- 
gás togott el, ily nyomott kedély állapot
ban értem Gömöri Kálmán barátom házáig.

Egyet gondoltam s bentermettem az 
udvaron, a konyhába térve, a szoba ajtón 
akartam ép kopogtatni, midőn a fájó han
gokat meghallám. Akaratlanul álltam meg,

részint hallgattam a szív panasz siralmát, 
részint elgondolkodtam azon, hogy mi le
het Gömöriué szomorúságának az oka. 
Néha néha voltak pillanatok, mikor észre 
vettem, hogy az ő bensejében oly küzdelem 
dúl, miut a vulkán tuébébeu, de uem mer
tem kérdést iutézui. noha Gömöri benső 
barátjai közé volt szerencsém maga fiat 
sorozhatni. Vidor, kedves volt a társaság
ban. Ajkát dalra nyitja s ha olykor olykor 
a víg társaság táncra kél, ő táncol, egy 
szóval a legboldogabbnak, legmegelége- 
detteblmek hitte őt mindenki. S im miud 
a/, csak tettetés, elpalástolása a nagy fáj
dalomnak

Nem akartam a véletlen által nyújtott 
helyzettel visszaélni, beléptem a szobába, 
db! mily látvány. Gümöriuét a padlón ta- 
láláin térdeplő helyzetben, szemei patakkéut 
omlaszták köuyeiket.

Jó napot kedves barátnőm — szólitám 
meg őt barátságosan nyújtva felém ke
zeimet.

Nem felejthetem el soha a tekiutetet, 
melylyel most Gömöriué reám nézett, benne 
a meglepetés, félelem, szégyen, bizalom 
összeolvadt.

Nagy erőmbe került, de én úgy tétet
tem magamat, mintha mit se vettem volua 
észre, lehető közöuynyel kérdém:

„Hát Gömöri barátom nincs bon, őt 
keresem, sétára akartam felkérni.

Gömöriué ajka megtagadta a szót, 
láttam a harcot mit viv, de nincs oly erő, 
melyet le uem győz a beusö gyötrelem, 
mely rág mint a féreg a növény gyökerén. 
Én magam sem tudtam tovább a hideg sze
repet vinni, oda léptem hozzá s szólék:

„Ah! hát kegyed nagyon szenved, 
tudja, hogy én házuknak őszinte barátja 
vagyok, szóljon, beszéljen, a panasz már 
fél vigasztalás.

Gömöriué erős zokogásba tört ki, lát
tam, hogy itt csak a néma hallgatás ad
hat crősbödést, leültem egy székre, gon
dolkodtam, hogy min, azt uem tudom

minden eszmémet, elvitte az est szürke 
szárnya. Szemem Gömöriuén nyugodott. 
Ob! mi szép volt ő. Sokszor olvasom a 
bibliát, s nem tudtam felfogni milyenek 
lehettek azok az égből kiutasított angya
lok, most láttam.

Gömöriué előttem állott, megtört alakja, 
köuyáztatott arca, a szívig ható sóhaj 
elém tárta az eget s láttam őt annak ka
puján kilépni, elhagyva a tökéletesség és 
igazság hazáját eljött megkóstolni a csa
lódás és gyógyithatlan bú kínját.

Fél órai csendet Gömöriné törte meg:
rOu igazán barátom? — rám szegezve 

kék szemeit esdőn kérdé.
Ob! igen ! mind halálig s minden kö

rülmény között — uioudáin én egész fel 
hevülve és a helyzet nyomása alatt egész 
izgatottsággal.

ügy jó! én hiszek önuek — mondá 
fáradt haugon, székot vett s oda ült mel
lém — ön uem tudja uekera mily áldás 
leune, ha volna egy kebelbarátom. Éu 
egyedül állok seukim uines, az élet csak 
teher rám nézve.

Miként beszélhet igy kedves Ilonka! 
hisz Gömöri kegyedet szereti, imádja, s 
kegyed boldog! — mondám meglepetve!

„Mind az komédia, festett tűz. Én és 
Gömöri éjszaki és déli sark, abban talál
kozunk, hogy jéghidegség borítja mindket
tőnk szivét egymás iráut, s a mit teszünk 
a világ tekintetéből viszszük véghez. — 
Ön meglepett — folytató teljes őszinte 
hangon — oly időben jött ide, mikor égető 
emlékeim, egész erővel törtek rám. Éz a 
nap az én boldogságom halála napjának 
évfordulója. Oh! mily erőmbe kerül hor
dozni ezt.

„Szóljon kedves barátnőm — mondám 
bátorító haugon — éu önnek vigasztalá
sára, segélyére akarok lenni.

Igazán — kiáltott Ilon s szemeiben 
villám tüze cikázott. — Mondja még egy
szer lesz ön segítségemre.

Igen! feltétlenül, szóljon és éu köve-

l y é t  hat hatósan  fogja el 1 eus ú 
l y  o z n i.

Miut egy megdduthetleu hatal
mas oszlop fog az állani Európa 
népének bámuló szemei előtt; látni 
fogják, mily örömmel munkálkodik, 
mint gyarapodik és gazdagodik, mű
velődik és virul a szabadság gyer
meke. És Európa uépe uem fogja 
ezt hiába látni; sokkal önérzetesebb 
már, semhogy törpülne a magasztos 
példa előtt, hanem igenis minden 
erejével utána fog törekedni, és a 
fraucia köztársaság tudui fogja kö
telességét, rendeltetését és elég ha
talmas lesz, hogy az utána törekvő
ket eredmény nyel támogathassa és 
segíthesse.

I. Napoleou mondotta, miszerint 
50 év múlva Európa vagy kozákká 
vagy köztársasággá lesz; és hogy 
e zsarnok azon pillanatban, midőn 
ezt kimondotta, csakugyan birt lát
noki érzékkel, azt nagyou is vilá
gosan mutatják a mai események. 
Az évekkel ugyan elszámitotta ma
gát, de jóslatáuak teljesülése már a 
látkörön van. Látjuk már a despo- 
tismus és a népszabadság eszméjé
nek élethalá! harcát. Nyugaton már 
győzött is, és ha az események ke
leten is az eddigi szereucsével foly
nak, úgy vau okunk, bizton remélni, 
miszerint Bonaparte jóslatáuak job
bik része teljesüleud.

Es ha a török dicsőségbe hely- 
zett reményünket Mars állhatatlan 
kegye csalódásba dönti is, még itt 
áll a fraucia köztársaság s uem kell 
csüggednünk, hisz uem állunk elha
gyatva.

De ne értaeu félre bennünket 
senki. Mi uem a köztársaság pén
zében és vérében látjuk e hatalmas 
támaszt; távol legyen tőlünk, ezt 
kívánni, ámbár nem épeu kizárandó 
azon föltevés, hogy szükség idejében 
Franciaország szava és kardja is 
latba fog esni, — magasztos példája 
az, melyre mi építünk, mely min
den egyéb eszköznél hatalmasabb 
szószólója és védője lesz az embe
riség jogaiuak és érdekeinek. Mint 
egy messze ható világitó torony 
fogja az ő példája a nemzeteknek 
azon ösvényt megvilágítani, melyen
tem parancsát vakon szóltam fellelkesülteu 
s Ilon szemeiuek vad tüzétői megittasodva.

Jól van — kezét nyújtja — szent és 
türhetlen a szövetség. Most tehát feltárom 
ön előtt titkom, elmondom a múltat, mely 
minden percével szivemet szúrja, de édes 
kínnal teszem észt, mert mit rég kerestem 
megtaláltam, ön lesz segély társam.

„Igen én az leszek, semmi nem köt 
a világhoz, egyedül állok, kedves barát
nőm ! kegyedé vagyouom — szóltam ma 
g imon kivül.

Ö meg fogta kezem s átvezetett a 
mellék szobába, maga mellé ültetett a
p.imlagra s elkezdő a szomorú történetet:

„Kora árvaságra jutottam. Atyám 3 
é.es koromban míghalt, szerény anyagi 
körülmény között hagyott emgem s anyám. 
De ez elég volt arra hogy tisztességesen 
éljünk és semmiben szükséget ne szenved 
jlink. Azok a boldog órák vigasztalnak 
most, miket anyámmal töltöttem. Boldog 
súgom 10 évig tartott s a jó anya megszűnt 
élni. Éu egyik nagyuéuémmel éltem ezen 
túl, nem Írom le azt a 6 évet mit ott töl
töttem elég ha annyit mondok, hogy az 
Szibéria volt, melyből menekülni rniudig 
kedves volt előttem, oly rosznak híve azt, 
hogy rosszabbat képzelni nem voltam ké
pes. Elégedetlenségem legerősebb érzetében 
jött Gömöri, megkért, s én gondtalanul 
nyújtóm oda kezemet. Hiába figyelmezte
tett uagynéném, azt hittem, hogy ő irigyli 
s :erencsémet. Hozzá mentem Gömörihez. 
Elmúltak a mézes órák, s én akkor vettem 
észre magamat, hogy mily szerencsétlen 
vagyok. Lekötve egy durva és goromba, 
nyers műveletlen emberhez, kinek nincs 
hozzám egy jó szava. Sírtam sokszor ri- 
mánkodtam, hogy ne legyen oly kemény, 
legyen hozzám nyájasabb, gyengédebb, ő 
durván eltaszitott magátol. Búslakodtam, 
éjszakáimat siralommal töltém. S mikor 
azt hivém, hogy fájdalmam serlege egész 
csordultig megtelt s öngyilkos les/.ek. :ö t 
egy ifjú kedves, nyájas, kihez önkény ei:


