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K lutizelési «tij:

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ff.., M- 
pyre2 írt. 50 kr., negyed évre 
I ft. 25 kr. egyes szám 15 kr. 
,\iegj*‘lenik mindeu szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
VVcidinger X. könvvker<sk.

Pécs, 1877. (léc. 1-én 48-ik szám.
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 díj 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Bühm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és 1 esztl Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

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

Majláth-tér 22. szám alatt.

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

A franczia köztársaság 
válsága.

A februári franczia forradalom, 
a jiiliusi királyság; és népcsalásból 
élt kormányának gyalázatos bukása 
adta európaszerte a jelszót a de uo- 
krátia mozgalmára és győzelmire, 
ez vívta ki a negyverinyolczas év 
máreziusának dicső napjaiban majd
nem véráldozat u -ikiü a nemzetünk 
liáromszázados törekvését állami füg
getlenségre és nemzeti önállóságra, 
ezt adta a nemzet kezébe, a törvényt 
és annak fegyvereit, hogy a reactió 
orvg) ilkosáinak támadása ellen siker
rel és dicsőn megvédeimezhesse.

A februári tranczia forradalo n 
vívmányai ottFrancziaországban egy 
erélytelen és idealista költő-elnök 
gyenge kezéből rablógyilkos kézre 
jut*>ftak. — A ka’andoruk és alávaló 
lumpok sorában Londonbau élődött, 
egy bélyegzett életű nő által kitar
tott császári lierezegnek sikerűit ma
gát nagybátja roszul felfogott di
csőségének révén az elnökségre meg
választatni. — A reactió győzött es 
hogy Európa e felett sokáig kétségbe 
ne maradjon, a kalandor herczeg-el- 
nök sietett kimutatni foga fehérét,

meggyilkolta a franczia köztár
saság testvérét, az alig szervezkedő 
római köztársaságot.

Ezzel ki volt adva a bátorító 
jelszó az európai reactióuak, a sötét
ség baglyai előbúvtak rejtekeikből 
és buzgón hozzáláttak vészthozó 
munkájukhoz, szó- és esküszegés, 
erőszak és ármány, vesztegetés és 
lio: árulás, ahány fertelmes büu csak 
eltér az emberiségből kivetkezett 
zsarnokság keblében, féket vesztve 
dúlt európaszerte és a mii biztosítá
sára az éjszaki zsarnok is segítségre 
kdidé zso'dósainak száz ■zreít, hogy 
vérünkkel dicsőén megvédett és ki
küzdött függetlenségünket és szabad
ságunkat, szentesített törvényeinket 
lábbal tapossa.

Az európai reactió diadalmasko
dott, a herczegelnök kiérdemié, hogy 
az éjszaki zsarnok öt „mou frére ■* - 
nek nevezze, a még alig nehány 
évvel azelőtt a londoni csapszékek- 
ből tizetés képtelenség miatt az ut- 
czára kilóditott korhely kalandor 
elég biztosnak találta magát, h o g y  
Francziaország értelmisége színe ja 
váltak és népe iegtcvékeuyebb száz
ezreinek legyilkolásával tejére tegye

A * első benyomás.
Pécs, november végén.

M a g y a r n a k  Pécs ;  n é m e t n e k  
Bécs i  — tartja a régi magyar közmon
dás! Megesett azonban, hogy a soproni 
indóbáz egyik targonczása, ottani német 
magyarsággal P é c s e t  is Bé e s n e k  ért
vén, akként, mint ott B u d a p e s t  helyett 
P u t a b e s d e t mondanak ; tehát nagy siet
ségében „Wien"-t  ragasztott ládámra, s 
ha még idején utána nem nézek podgyá- 
szoinnak, bizonyára mindenestől a birodalmi 
fővárosba vándorolt volna az. Ám ezúttal 
sem Béesbe, sem Budapestre nem kíván
kozván, gyorsan intézkedtem és minden 
baj nélkül Pécsre érkeztem.

Ma már túl vagyunk azon, hogy a 
fent elmondott közmondást egész mivoltá
ban elfogadjuk, hiszen jelenleg Budapest 
az ország fővárosa, s vagyon meg szellemi 
tőke oda vándorol és ott marad ; de, hogy 
Pécs  sokban őrzi a közmondás jelentő
ségét, tanúskodik róla ;>z, miszerint kelle
mes hatást gyakorol az idegenre, s mind 
vidékével, mind pedig tulajdonképi részei
vel világlátott emberben is kedves érzést 
varázsol elé. Bérez és völgy ölelkezik itt 
össze, s domb ölén terjed e! a város min
den komolyság meg követelés nélkül, mégis 
igazi városias színezetben s mindvégig 
nyájas emelkedésben, mintha az égiekliez 
akarna közeledni. Bármerre forduljunk, a 
szabad természet lüktetését érezzük s a 
hegy ormáról a bérezek tündére látszik 
mosolyogni felénk, mintha csak közvetle-

a meggy alázott császári koronát.
A franciaországi események dönt i 

hatása az európai népszabadság 
ügyére télreisraerhetlen és azért te
kint szemünk aggódva Párizs felé, 
mert ott már soká nem maradhat el- 
döntetleu, váljon a tővényeseii nyi
latkozó felséges népakarat, avagy 
egy hitvány, gyáva katona és b> 
reuezeinek akarata fog-e teljesülni.

A franczia közvélemény áramlata 
engedi hinnünk, hogy nemcsak a 
felséges nép, hanem a népből eredt 
hadsereg sem fogja engedui, hogy 
egy hamisítás, erőszak és törvény
szegések árán felkapaszkodott kor
mány tovább is űzhesse bűnös játé
kát, nem fogja megtűrni továbbra, 
hogy a dicső Francziaországot egy 
Szedánuál gyáván elbújt, megvert 
tábornagy megnyergelje és alávaló 
czéljaiuak eszközévé aljasítsa.

A franczia közvélemény meggyő
ződött arról, h így a törvényes rend 
es szabadság csakis köztársasági 
kormányforma alatt tartható fen, 
hogy csak ez képes az ország jól
létét fentartani és emelni, az állam 
tekintélyét kifelé visszaállítani, — 
hogy bárminő monarchikus kísérle
tek csakis újabb és újabb bel- és 
kiilliarezokba, nyomorba és ínségbe 
döntenék az országot. Megelégelte 
ennélfogva Francziaország már az 
örökös kormányválságokat és a be
csületes demokrátikus köztársaság 
révében keres nyugalmat és józan 
haladást.

Az európai reactió solidaritásbau 
áll, innen azon jelenség, hogy amely 
gyalázatos, erkölcstelen eszközökkel 
nálunk működik, ugyanazokat felta- 
láljnk ott is, és ha ott végre elbu
kik és elveszi bűneinek szigorú bün
tetését, akkor majd itt is elbúvik 
rejtekeibe, nehogy a büntető Neme
sis utolérje.

Egy hatalmas támasza a reaetió- 
nak volt az állandó hadsereg, a ita- 
talomérti versengés oda vitte a ha
talmasakat, hogy e hadseregeket a 
végtelenig növelték és növelik még 
most is, pedig ez áltál elvesztik haj
dani zsoldos jellegüket és lesznek 
néphadseregekké.

Nem használ immár semmit azon 
körülmény, ha a sereg főtisztjei
nek nagyobb része a reactió béren- 
cze, a néphadseregben annyi az ér
telmiség, hogy e tiszteket könnyen 
nélkülözheti, hogy befolyásukat tel-
uül a tavasz fuvallata akarna üdvözölni. 
Mi lehet itt májusban, ha november végén 
is oly csillogó a verőfény? — kérdezzük 
magunkban.

Keletet véljük itt is, ott is felismerni, 
s u ni egy mozzanat keletre utal. A kú 
polás templom a főtér csúcsán, a mecset 
s a minarétcs templom két ellenkező pun 
tón, bizonyára a török világba vezetnek 
vissza. Aztán a medenezés, fedetlen s rész
ben ugró készülékkel ellátott kutak csob- 
banása az éjben is ama titkos hangot jut
tatja eszünkbe, mely keleten meg délvidé
ken elandalitja a vándort. Achmet kútja 
sem különb az építészeti díszen és ezitrá- 
zatou kívül, mint az, mely a főtéren ontja 
nedvét. Persze, a képzelet játéka minden 
korláton, minden arányon túlesapong s a 
valót megszépíti vagy legalább megeszmé- 
nyiti. Avagy nem keleties-e a tarka-barka 
sokaság, mely heti vásárokon a főtért el
lepi ; ott uytizsg és forog, s árúját meg 
holmiját jobbra-balra kelleti ? A legrikitóbb 
szinvegyület, mely az ember szemét káp
ráztatja. Vörös öltöny, sárga csizma, sárga 
kendő; avagy sárga ködmen, tarka szok
nya és vörös csizma; s aztán teljes ellen
tét gyanánt a fehér lepedő, felöltő és fej
kötő minőségében, s ki tudná megmondani 
még mi? Annyi bizonyos, hogy a török 
alatt való hosszú hódoltság emlékét nem
csak az építészet, de a népviselet is fenn
tartja. A fehérbe öltözött vidékiek legalább, 
kik arezukat is eldúgják, a fátyol híján 
teljes töröknőt ábrázolnak s hosszú burko- 
uyukkal valóban úgy jelennek meg előt
tünk, mintha Törökországból a muszkák 
elől menekültek volna hozzánk.

Ezzel kapcsolatban még más jelenség 
is keletiesnek tűnik fel. Az átkozott rósz

jósén megse mmisítse. — Ezen had
seregeket csak oly ügyért lehet 
barezba vinni, melyet az hazafi as- 
nak, népszerűnek elismernek, e had
seregeket többé a nép ellen felhasz
nálni nem lehet.

Mac-Muho.u ha tovább Í3 dácsolni 
mer a nemzet akaritívil szemben, 
ezt esik úgy tehetné, ha a franczia 
hadsereget ismét úgy mint III. Na
póleon orgyilkosoknak felhasznál
hatná a franczia nép ellen, de ez 
nem fog neki sikerülni, noha a fruu 
czia hadsereg még mindig nem ne
vezhető néphadseregnek, de a fr.tu- 
cziában több a becsületérzés, semhogy 
ne szégyenleité, hogy a szedáni bu
kott gyávának meg gyávább béren- 
cze viszi a főszerepet Fraucziaor- 
szágbati. — Mac Malomnak még a 
sereg tábornokai és törzstisztjei 
közt sincsen sok barátja, elvaku.tság 
volna tőle, abban bízni, hogy kitö
rendő krízis esetére a nemzeti aka
rat ellenében ő melléje álljanak.

Ezer szerencse, hogy a reactió 
a hatalom birtokában gőgös felfuval- 
kodottságábau rövidlátóvá lesz és 
önmaga alatt vágja a fát, bűnei és 
erkölcstelenségei által utálttá teszi 
magát az emberiség előtt, Ő maga 
készíti elő a katasztrófát, mely szá
zadokon át épített és tatarozott épü
letét romba döntendi és tényezőit 
mindenkorra maga alá temetendi.

A Fárisból várt hírekből érteud- 
jiik meg, hányat ütött az óra!

- A d e le g á c ió k  d eczem h er
5-re hivattak össze Becsbe. — A (kény
szer) kiegyezési törvényjavaslatok legfon
tosabb része még a bizottsági tárgyaláso
kon sem hajtatott keresztül, úgy a költ
ségvetés sem, ez évbeni megszavazásuk 
tehát remélhető nem lévén, nehány havi 
átmeneti időszakot akarn ik létrehozni, mely 
alatt a dolgok jelen állapotukban megma
radnak. E részben mihelyt a két kor
mány a szövegezésre nézve a megállapo
dott még deczemher első hetében javasla
taikat előterjesztik és egyúttal indemuitást 
keretűinek ezen időre, mely 2—3 hóra fog 
terjedni az 1878. évi költségvetés alapján. 
— A delegátiók elhatározásától fog függni, 
váljon megszavazzák-e a szükségletet és 
a fedezettel várnak-e, mig a quóta-kérdés 
eldöntve leeud ? vagy pedig ezek is indern- 
nityt adnak 2—3 hóra. — A horvát tar 
tomány gyűlés deczemher elején fog is
mét ülésezni.

A képviselőink/, v á m ü gy i
bizottsága e héten a vámügyi és kapcso
latosan az osztrák-magyar (?) Lloyd-dal 
kötött hajózási és posta szerződésről szóló 
törvényjavaslatot tárgyalta, és az utóbbit
kövezet némely utczáu a járást is keser
vessé teszi; és a mi oly páratlan élvezet
tel szolgál, a pompás vízvezeték, bizonyára 
szenynyet okoz és gyarapítja a sarat. Ám 
ezzel a világért sem akarjuk mondani, 
mintha l’écs ronda avagy piszkos város 
volna; a gázvilág fényével kétségkívül 
árnyak állhatnak szemben; de hogy Pécs 
a legszebb vidéki városok egyike, bizonyítja 
az is, miszerint a sokszor dicsért Győrrel 
és a Becs közelében fekvő Sopronnal bátran 
kiállja a versenyt, sőt mindkettő felett el
sőséggel dicsekedhetik. Sopron főtere, mely 
az úgynevezett várkerülettel áll összeköt
tetésben, némileg csinosabbnak tűnik fel 
egyik oldalán, de túl már nagyon is zúg- 
szerű; egészben véve e tájatt tiszta, többi 
részében girbe-görbe és vidékies; Győr 
nincs egyenes, szabályos utczák híján, ha
nem poros és a mi környékét illeti, unal
mas és egyhangú: Pécs főtere legszabato- 
sabb valamennyié között és oly utczát, 
mint az itteni főuteza, melyben a lyceuin 
is van, egyikben sem találunk. Mit mond
junk aztán a kényelmes, uagy és jól fel
szerelt boltokról, melyekben minden czikk 
ékeseu áll rendelkezésünkre? Fűszerárui, 
ezukrász, rőfös, divatárús stb. csinjátt és 
Ízléssel kinálgatja portékáját. Piaeza is 
gazdag az élelmiszerek mindegyikében; 
csak a tej, a tej! volna valamivel élveze
tesebb; mert az a lőre, az a vizszinü fo
lyadék, melyet itt tejnek csúfolnak, nem 
tesz valami előnyös bizonyságot a piaezi 
rendőrség ellenőrzési ügyességéről. A köz
egészségügy pedig erre nézve nagyon is 
jogos igényeket formálhat.

Azouban nem csak anyagiakban, ha
nem szellemiekben is figyelmet érdemel 
Pécs és mindjárt eleve jól hangolja az

egy szavazat többséggel, az elnöki döntő 
szavazattal fogadta el. — ügy látszik a 
mamelukok egynémelyikében még nem 
aludt ki a lelkiismeret utolsó szikrája. — 
A pénzügyi bizottság folytatta a jövő évi 
költségvetés tárgyalását.

A v á m ta r ifa  e lle n  n em csa k  
egyes törvényhatóságok szólalnak fel, ha
nem ellenző felszólalás várható a buda
pesti kereskedelmi és iparkamarától is, 
melyet bizonyára a többi kereskedelmi ka
mara is követ. A dolog vége egyelőre va- 
lószinüleg az lesz, hogy provisorium alkot- 
tatik.

— A* er«lö tö r v é n y ja v a s la t
szövegébe az illető miniszteri bizottság 
felvette a fausztatás és tutajozás iránti 
rendszabályokat is, meiyek ennél fogva 
együttesen fognak a törvényhozás elé ter
jesztetni.

M e n n y ib e  k e r ü l  a z  o rs z á g 
nak Tisza miniszterelnöksége! Midőn a 
vámügy 1872. évben az országos magyar 
iparegyesületbeu tárgyaltatott, Mudrony 
Sima egyleti igazgató „Vámügy és köz
gazdaságunk újjászervezése'* czimtt müvé
ben kiszámította, hogy elkülönzött vámte
rület mellett az akkori vámtételek és be
vitelhez képest Magyarország évenkint 43 
millió vámjövedelmet szedhetne. Ennek 
ellenében kormányi megbízásból Matleko- 
vics min. tanácsos csak azt tudta ellenvetni, 
hogy önálló vámterület mellett igen maga
sak lennének a jelenbeni vámok és Mud
rony számítása a valóságban 25 millióra 
lenne leszállítva. Ezen hivatalos számítások 
1872-^évből valók, midőn még az angol 
pótszerződés érvényben volt, ennek meg
szüntetése Magyarország vámvesztességét 
6—7 millióval növelte, tehát ezzel már 31 
milliót tesz hazánk évi vámvesztesége. — 
Természetes azonban, hogy a jelenlegi ma
gas vámok mérséklésével a bevétel növe
kedése mellett a vámjüvedelem is növek
szik, minél fogva a Mudrony által kiszá
mított, veszendőbe menő vámjövedelem nem 
agyrém, hanem számok által kimutatott 
rideg valóság. — Ezt megerősíti az orszá
gos statistikai hivatal főnöke, Keleti Ká
roly számítása is, ki azt évenkint 30—40 
millióra teszi. — Vegyük csak a minimu
mot 30 milliót, ez tíz év alatt kamatok 
nőikül tesz 300 milliót!!! Mennyi még a 
vesztesség a fogyasztási adóknál, a vám- 
restitutióknál és a banknál? Es mindezt 
csak azért, hogy Tisza Kálmán miniszter- 
elnök lehessen. — Már ha valóban megvál
tója lenne is e hazának és ba bővében 
úsznánk az arany és ezüstben s nem az 
adóexecutió présével szorítanák ki az utolsó 
rongyos bankót, a megváltásnak ekkora 
dijja mégis sok volna.

O R S Z Á O G Y Ü L É S .
A képviselőliáz november 21-iki ülé

sében a liatárőrvidéki vasút kérdése intéz
tetek el. Az illető törvényjavaslat a határ
őrvidéki alapból rendeli el építtetni a 
nevezett vasutat az alap rendeltetésének 
megfelelően; a horvát képviselők nem akar
ják elismerni, hogy a kérdéses alap jogi 
természete tisztázva van, s ma részükről
idegent. Fensőbb iskolája mutatja, hogy 
a legfontosabb városok egyike széles Ma
gyarországon és közép meg alsó iskolái 
arra emlékeztetnek, hogy Pécs régibb mű
velődésünk bölcsője. Csodás képletben 
gyönyörködünk lelki szemünkkel a hajdani 
pécsi egyetem nagyszámú és virágzó fiatal
ság tban és megkönyezzük aztán szomorú 
végét. Majd élvonalnak előttünk a nagy 
tudósok, kik részben itt működtek, részben 
csak névleg és czimleg fűződnek e város 
múltjához: a C e s i n g é k ,  a T e l e g d i e k ,  
a B a l á z s f i a k ,  a V á s á r h e l y i e k ;  az
tán K oll er prépost, az első magyar nyelv
emlék, a halotti beszéd és könyörgés egyik 
ismertetője; végre \V i n k 1 e r Mi há l y  ka
nonok, az úgynevezett Nádor- és Winkler 
codex adományozója és mások szintúgy 
mint a különirányu és felekezetű hitvitá
zók szenvedélyes csoportjai. Ott aztán az 
építészet egyik remeke, a legrégibb magyar 
templomok egyike, a vártemplora, mely 
ha sok részben csorbát szenvedett is va
lódi műizléséhcn és még jelennen is magán 
hordja az idők viharos járásának bélyegét; 
mindazáltal tiszteletre méltó emlék minden 
magyar hazafi előtt.

íme Pécs a múltban és a múlté ma
rad az utczák neve is nagyobbára. Ismert 
nevek a művelődésben, az egyházban, a 
törvényhozásban, sőt még az adomák és 
példabeszédek terén is. Az öreg Szirmay 
„ H u n g á r i a  in p a r a b o l i s "  czimü köny
vében például igy őrizte meg a jóságos 
R a d o n a y  püspök emlékét:

Uh Deus Adonai
Da nobii plurea Radonay!

Ám a jelen is őrzi azt, mit megálla
pítani a múlt igyekezett: a művészetet. 
Pécs ajándékozta meg hazánkat a jeles

Jakics, Schramm ésMihálovics felszólaltak 
a törvényjavaslat ellen. E kérdés körüli 
mozgalom eredményének tekinthető a lm - 
vát képviselők azon határozata is, hogv 
ezentúl nem iratkoznak be egy országg \i- 
lési klubba sem. Ismeretes továbbá olva
sóink előtt, hogy illetéktelen közegek :n. 
izgatást vittek véghez e kérdésben a li -.- 
tárőrvidéken és Horvátországban, s tií 
kétségbe mértéit vonni a magyar törvé ■ 
hozás e téreui befolyásának jogosultai 
is; tudjuk, hogy Molliuáry elmozdító t s 
e kérdéssel állt összefüggésbe,í. — 11 j 
dlts Sándor és Péehy Tamás matatták 
ma a házban a horvát felfogás helytel i 
ségét. A ház többsége a törvényjavasla > 
úgy általáuosságban, mint részleteiben el
fogadta.

A képviselőház november 22-iki ülé
sében az igazságügyi bizottság jeleaté-e 
a büntető törvényjavaslat tárgyában tár
gyaltatok.

P a n l e r  egy figyelemmel végig hall
gatott beszédben az igazságügyi hizotisig 
álláspontját védelmezte.

Ko m j á t h y  Bé l a  határozati javasla
tot nyújtott be, hogy a codex tárgyalási 
addig halasztassék el, mig egy az es en lt 
széki intézményre alapított büntető eljárás
ról szóló törvényjavaslat a ház elé nem 
terjesztetik. Megtámadta törvényjavasla:,U. 
mert a ueinzeti jog meggyőződésének több 
tekintetben nem felel meg, a halálbüntetés 
eltörlése mellett szépen érvelt, kikelt a fe
jedelem pertörlési joga ellen és sikerre! 
támadta meg a politikai büntettek kérdését.

Z s e d é n y i  szinte ellene szólt a tör
vényjavaslatnak.

A törvényjavaslat ra dletr sz ili tk : 
Pe r c z e  1, Mo l n á r ,  Ho s z t i u s z k y  és 
Z ay.

A képviselóbáz noveinb. 23-iki illésé
ben a büntető törvényjavaslat általános 
tárgyalása folytattatok. Ez alkalom u il 
He l f y  I g n á c z  mondott szép beszédet a 
törvényjavaslat ellen, kiemelve auniv hi
báit, különösen hangsúlyozva, hogy a I :g- 
foutosabb és legelső ok, mely miatt a tőr 
vényjavaslathoz nem járulhat az, meri ueu 
tükrözi vissza a nemzet szellemét, je lemét 
és irányát. Beszéltek azután a torveux ja
vaslat mellett Kajuch,  Eműtér  és Cse- 
meghy .  A törvényjavaslatot részletes i 
gyalás alapjául a ház többsége elfog i ij i.

A noveinb. 24-iki ülésben He l fy  
I g n á c z  a keleti kérdést illetőleg uj-1 in
terpellálta a kormányt, kiváncsiak vagyunk 
a válaszra.

A képviselőbáz november 27-iki Ulé 
sében a büntető törvényjavaslat részletes 
tárgyalásával foglalkozott. Ezen ülésen 
S i m o n f a y  a mellék büntetéseknek al
kalmazása ellen szólalt fel. kom  j á t ti y 
Béla pedig a kegyelmezési jognak túlságos 
alkalmazása a pertörlési jog ellett kelt ki 
szakszerű érvekkel telt beszédében. Vid- 
l i e z k a y  támogatta Komjáthy módosítá
sát. A ház többsége azonban elvette a mo 
dernebb s szabadelvűbb jogi felfogásnak 
megfelelő ezen módosításokat.

épitészszel, ki koruuk törekvéseit oly szé
pen támogatá: a korán elhunyt S c lt u 1 c z- 
czal ,  H u u y a d v á r  tiuomizlésU u jjáalaki- 
tójával. kiuek nevét a műtörténet már 
megörökité. A zeneművészetet is sokan 
ápolják, és a mi az éneket illeti, úgy 
Pécs  büszke lehet magára. >8 e büszkesége 
annyival jogosultabb, mivel dalárdájának 
hírnevét semmi hanyatlás vagy kétség el 
nem homályositá. Bárhol fakadjon dalri, 
és Debreczenben vagy Budapesten Sz 'ge- 
deu avagy saját szülőföldjén zengj; a n u  i- 
szeretetet, mindenütt azt fogják mondi.ti, 
hogy ez az ország első dalárdája és bi- 
bérját el nem vitatható senki. E: íé ay; és 
lehetetlen, hogy annak tudita ue eu; , j :  a 
benyomást, melylyel Pécs vonzó vtdéi'Vel, 
szép hölgyeivel, nyájas és előzékeny n mé
vel, művelt és kényelmes köziek: Jé-tü :ur- 
saságával az idegenre gyakorol.

Csak az a baj, hogy Pécs n 1 u törő
dik kellőleg természeti s illető: ;g fö.d'íjzi 
helyzetével. Mert fekvésénél fogva egyik 
végvára és megvíltatatlan őrtornya leltei,te 
a magyarságnak. Tehát butáim is közp >ut- 
jává kellene fejlődnie a legpezsgőnb szín
házi és irodalmi vagy legalább ti rtap.ro- 
daltni életnek, minők amott Debreezen s 
még odább például Kolozsvár is. Á n min 1- 
ez hiányzik és nagyon is érezbe;ő egesz 
jellegén, egész hangulatán. Ez a baj or
voslást kíván, mert valóban csak úgy tá
mad fel egész mivoltában és jelentőségében 
a fentbangoztatott ősrégi szép közmondás, 
hogy: „Ném e t nek Bé cs, m agy ar  uak  
Pécs!  Adja Isten, hogy úgy legyen! !

' Vajda Viktor.



K Í L F t ó L I )
P a r is b ó l  november 23-áról távírják, 

he rv s z Ugykabinet végleg megalakult és
p következőleg: Rochebouet elnök és 
!i ili.yroiniszier, Banneville klllügy-, Wel- 
el: ! élügy-. Lepeliantier igazságügy-, Du- 
t n! pénzügy-, Üzenne kereskedelmi-, 
(i ut tf közmunka- és Roussin tengernagy 
tengerészeti miniszterré. Az uj kormány 
pngrammja a politikai vitákat teljesen 
mellőzni s magát csak a/, ügyeknek szen
té ! . ámde a frauczia kabinet alig mutatta 
In magát, már meg is bukott. A kamara 
ki mentette, hogy ez.zel a kormánynyal,
n. iy a válságot esak rosszabbithatja, nem 
lép semmiféle viszonyba. Ily csúfot még 
n- ii igen vallott minisztérium, de ezen uem 
e>' ilálkozbatunk. a midőn Mac-Mahon össze- 
sz ive a legkonokabb monarchisták és 
ni amoiit.inuk kellő számú példányát és 
b illene őket a bársonyszékbe, azobiu ez 
ni -g se melegedett alattuk, mikor l erry 
li ídja a napirendet, mikép: „Tekintve, 
le \ .t november 23-iki minisztérium össze
állítását és szervezését illetőleg, nu gtaga- 
(1 a nemzet jogainak és a parlamenti 
jogoknak és a válságot, mely május lő ika 
ó i. i  nehezedik az ügyekre, e»ak megros. 
sz biőthatja. a kamara kijelelenti, hogy e 
m n -zteriunnnal nem léplieí s mini viszony
b;i és ií.ípi rendi e tér. Szavazáskor e napi
remi » szóval 20.s ellen elfogadtatik s
e/ztl a iminiszteriiuu a kamara többségére
ivzv ..* im zünt létezni1.

A kÖ/J. j rsaslágiak nem tréfálnak.
Mac Miiio n kényszerítve iesz vagy le-

momiaiii.. Va<ry pedig oly minisztériumot
ai almi. mely a köztársaság barátja és nem 
g\ i llensege k-z. Hír szerint Mac- 
V a in:'*! megírta volna lemondó iizene-

. d. 4<> tagból álló jobboldali képviselő 
. • .iség erről lebeszélte.

Mások szerint a kamara újból fog
f. i* sz iám i, vág. pedig államcsínyt fog 
Mae Malion elkövetni.

f i .ii.eziaország a forradalom előesté
iéi! áll. A kedélyek ingerültek, senki sem 
aha: tudni a kibékülésről. Paris különböző 
ve .".negyedeiben kis falragaszok voltak 
k; eve, melyek sértéseket és fenyegetéseket 
tartalmaznak a kormány ellen. Iszákosság 
i- Ziudiilő kiáltások miatt mintegy száz 
embert letartóztattak.

A n g o I o r s z á g ba u a törökök iránti 
sympatliia élénken kezd nyilvánulni. A 
.Standard" egy e/.ikke Kars eleste alkal
om ól t 111 Ívja a kormányt, hogy azon ve
szélyekre való tekintetből, melyek a britt 
érdekeket Ázsiában fenyegetik, lépjen ki 
eddigi gondatlan magatartásából s inul kat
lanul tegye meg a kellő iutezkedéseket a 
Suvalovkoz intézett Derby-féle jegyzékben 
lógiali helyzet fentartására.

A  l i á b o r u .
A hadak istene úgy látszik végkép 

elfordult a törököktől. Egyik fontos positió 
után a k sik jut az orosz szolgaiad 
kezébe, miután mindenütt mint a sáska had 
tekintélyes túlerővel léphetnek föl.

A dunai üareztéren Szulejmanu pasa 
hadserege csak olykor-olykor tart egy kis 
kemszi miét. Egy ily kémszemlecsapat meg
tanul.ta Pirgou mellett az orosz erősitmé- 
nyeket s elűzte az. oroszokat, kik nagy 
veszteséget szenvedtek.

Szüle mami pasa az idei hadjáratot 
befejezettnek tekinti mivel az erős időszak 
mar beköszöntött. Sefket pasa megbetege
dett s visszatér Konstanrinápolvba.

Ti Deumot tartanak a románok, mert 
a dicső román hadseregnek sikerült Kalló
vá t bevenni. Rahova jelentéktelen erődít
mény. A rahovai helyőrség egyik része 
L, m-Palánkába, másik része Viddinbe vo
nult vissza. Az oláhok Rahova bevételekor 
17 lisztet és 60 embert vesztettek (szörnyű 
egy véres harcz lehetett?) Mindezeknél 
sokkal inkább nehezedik lidércz nyomás
ként reánk Ozmán pasa helyzete Pievuá 
nál. Valóban uem tudjuk magunkat tájé
kozni. sőt még sejtem seui a jövőt. Néme 
Ivek szerint Uzmann pasa tavaszig el van 
látva élelemmel habár az adagot 13 részre 
szállította le, mások különösen az orosz 
források, már legközelebb várják ^hányad
szor?) Pievna elestét és Uzmann pasa ka- 
pitulaczióját.

Ozmán el van határozva végletekig 
védeni Plevnát, habár igen ingerült, hogy 
ily helyzetbe hagyták jönni. A helyett, 
hogy a Sipka szorosban fecsérelték el a
legjobb erőket, most vagy 100 ezer ember
rel jöhetnének Pievna leimentésére. Külö
nösen haragszik Hakil pasára, a ki Toliszt 
elvesztette. Még vau reményük Pievna 
felmentésére — habár az oroszuk Etropolt 
is elfoglalták s ezzel megnehezítették Me- 
lieined Ali t iv - macát Irtózatos hősiesség 
é- els/áutsag i.eíi ahhoz, hogy Mehetned 
Ali i sia étkezhessék a segélyhaddal. 
Niiinijek mar azt is akarják tutlui, hogy 
U/.maii )•;-.<» csakugyan keresztül törte a 
v;,s ü><c Urehame leié és visszavonul.

A ."sipka szorosban minden csendes.
Az ázsiai hareztéreu Kars város eleste 

után esettd állott be. mit hihetőleg a rósz 
időjárás okozott. Kars elestét és bevételét 
a dioborsuni orosz parancsnok levél utján 
tudatta Muktár pasával és hozzá tette, 
hogy K <rs ostromlói már útban vannak 
Erzertim felé, felhívja tehát Muktár pasat, 
hog\ ,i város elpusztulása és vérontás ki- 
ke’-tiíése végett adja löl Erzerumot. Muktár 
pa t tagadókig válaszolt.

Törökország életharezot akar vívni 
gyilkosaival — és a végletekig lúgja vé
deni magát, megfeszítik minden erejüket, 
hogy uj meg uj hadsereget állíthassanak 
a kü/.dtérre. A parlamenti tagok ünkény- 
tesen álltak he a hadseregbe, a szerajevói 
előkelők pedig kijelentették, hogy a bos-

niai muzulmán népsereg minién áldozatra 
kész és az országot védelmezni lógja egy 
eshetőleges szerb betörés elleu.

Hírlik, hogy legközelebb ismét 260 
ezer ember fog a hareztérre vonulni, mely
ből 150 ezer Muktár pasa hadseregéhez 
és 100 ezer pedig a dunai hareztérre kül
detik.

Helyzetünk.
Válságos perezeket élünk, remegve 

várjuk a jövőt, féljük a reánk következő 
napot, mert csak nehéz, csak borzalmas 
állapot lehet az, mely reánk várakozik. 
A nyomott állapot úgyszólva megzsibbasztá 
az egész nemzetet, a panaszló ajkakat el- 
uémita s borongó fájdalommal tölti be a 
szivet, csak kiuos sóhaj e.llebbenése könv 
uyiti olykor-olykor kehltiuk sajgó törli ’t 

Kint, beüt, nyugotról, keletről egyaránt 
vihart rejtő felhők tornyosulnak hazánk 
egén, vaj! meg birunk-e küzdeni vele, uem 
tépi-e ki gyökerestől a fát, mit őseink ez
red év előtt ültettek s annyi nyugvó hős 
vérével öntözött!! Az igaz houíi, a lelkes 
honleány kesergő búval viraszt édes jó 
anyánk! kedves hazánk sorsán. Ha össze 
mérjük helyzetünket a most élethalál liar- 
ezot vívó török nemzettel, vájjon nem 
szebbnek és dicsőbbnek találjuk e azt, azok 
helyzete nem ékesebb e mint a miénk.

Megtámadta őket a vad erő, elrabolni 
akarja vérrel szerzett hazájukat, kiirtani 
akarja az „Allah" imádóit. Igen! de a 
nemzet felébredt, kardot ragadva oroszlán
ként vív, elesik, elvérzik, de ingyen nem 
ad egy taipalattnyi tért. S ha a túlerő 
diadalt ülne is, vájjon a vad csorda uem 
fog-e a kiontott vérbe fulladni s nem ön
vesztére tör-e, miut Róma Carthágó elpusz
tításával. — A török nemzet előtt egy 
dicső jövő áll, meghalni s mint hős élűi 
a történet lapjain, vagy megmenteni a ha
zát, letiporva az éjszaki rémet.

S mi áll mi előttünk.
Ha a jelent tükörnek hasonlítjuk, bi

zony elrémülUnk, ha abba betekintünk. - - 
Az anyagi romlást az erkölcsi lazulás kö
vette, lent fent találunk oly sok romot és 
pusztulást, hogy kénytelenek vaguuk elrej
teni előle szemeinket.

Gyáván megadtuk magunkat egy tév
eszmének, hogy mi önállón nem élhetünk 
s e miatt a minden önérzetes uemzet által 
megutált, megvetett „tengődő politika'" hi- 
vei vé alacsonyultunk le. — Megtagadjuk 
erőnket, megrozsdásodui engedjük tehetsé
geinket, lemondtunk a legeslegdrágább 
kincsről, az önállóságról s teremtettünk 
h e ly z e te t, melyből csak egy út visz ki, 
ez is a d ic s te le n  buká-őiuz — — Ab! 
mint vérzik szivüuk a látott és tapasztalt 
dolgokon.

Atkozott civilisátió ! a te teremtményed 
ez! Hon atyái! nem látjátok, uem tudjátok 
a veszélyt, mely a kapu előtt áll? Az le
hetetlen, bisz ti Árgus szemekkel kell hogy 
őrködjetek a haza felett. — Miért mond
tatok tehát le azon sarkalatos s hazánk 
élete lelett határozói jogokról, melyek jól 
használva még talán kivezettek volna a 
hiuárból.

1867-iki kiegyezést megtámadták igen 
sokan, de akkor azt menté a nemzet] loy- 
alitása, most tovább kellett volna lépni, 
most fejleszteni kellett volna az önállósá
got, lerázni a kötő lánezokat, s önerőre 
támaszkodva k Uzdeni meg az élet külön 
uemlt karczaival. — Lemondtak az önálló 
bankról), az önálló vámterületről, s hisszük, 
az önálló hadseregről, s teremtenek közös 
ügyet, mely felettünk Ítéletet tart s becsukja 
utánunk az ajtót. — Lépésről lépésre me
gy Uuk, de nem a boldog jövő, de k e le t  
felé . — Eddig még egyes utazók keres
ték az ősök eredeti lakhelyét Ázsiába. 
Ab! de szomorú leend, ha egy egész nem
zet zarándokol oda.

Bizony kelyzetüuk nagyon szánandó. 
Az a nagy és dicső magyar uemzet, mely 
oly fényes múltat teremtett, most száruy- 
szegetteu, eltörpítve búslakodik, uem en
gedik érezni, gondolkodni, akarni, teuui. 
ő már talán szóba se jő, csak eszköz, mit 
ide s tova lehet haszuálui.

Ez a helyzet végső fokig feszíti a tü
relmet s e dicső erény, táu gyávaságig is 
tompul. — Lelkesüljünk fel, ne legyünk a 
semmittevő álom martalékai. Még élUuk, 
még vagyunk, addig nincs elkésve egészen, 
uiucs elszalasztva az alkalom végkép, szól
junk harsányan, tegyünk hazafias buzga
lommal. — A válságos idő már messze 
nincs, akkor legyünk gondolkodó kontiak. 
— A megyék vegyék elő a régi szerepet, 
hozzák elő a lelkesülni tudó s lelkesíteni 
képes megyéket, a porral befedett króni
kákból. Szóljanak fel, az országnak legye
nek őrei, bástyái.

A magyar typus, az őszinte nemes 
bátorság. Á múlt legyen oktatónk, most 
is legyünk őszinték és bátrak. — Tárjuk 
fel a sajgó sebeket, nyilatkoztassuk ki az 
aggódó közvéleményt, mondjuk ki az adózó 
nép óhaját, kívánságát. Ha nemes kitartó 
munka után is a jelen helyzet sziklájához 
leszünk lánczolva, ha honfiúi kiáltásunk 
süket fülekre talál, van egy — szomorú 
ugyan — vigasztalás s ez a történet ta- 
nuságtétele. A késő utódok látni fogják, 
hogy akartunk tenni, de azt mondták rá, 
hogy „még uem jött el az idő, érdekünk 
nincs sértve. “ Eljött már az idő, kong is 
a harang, uem tudom a boldog jövővel 
kötendő frigykötésre hiv-e ? Vagy talán a 
lélek harang ez. Érdekünk nincs sértve?! 
sát életünk? erre feleljen szomorú helyze
tünk.

Vasadi Balogh Lajos.

Az uj vámtarifa elvetése iránt 
az országgyűléshez intézendő 

kérvény tárgyában
a fővárosi kereskedők és iparosok f. 

hó 15-én tartott gyűlése egyhangúlag a 
következő határozatot hozta:

A törvényhozás elé terjesztett autonóm 
vámtarifa a legnagyobb mértékben káros 
az ország közgazdaságára nézve, és pedig 
tekintettel akár a fogyasztók millióinak 
existeutiális érdekeire, akár az ország fold- 
mivelési, ipari és kereskedelmi érdekeire; 
mert:

1. Miut „autonóm" tarifa, nem pedig 
szerződéses tarifa, már magában ellentét 
ben van Magyarország életbevágó közgaz 
dasági érdekeivel, melyek azt követelik, 
hogy szerződéses viszony álljon fen a kül- 
államokkal nyers prodiietiónik kivitelének 
hiztosithatása végett.

2. A váwközüsséguek a kormány ál
lal czélha vett fenntartási I- Itóflentil köve
teli a vámpolitika eddigi szabad kereske 
delmi irányának nem csak fenntartását, 
de még inkább tovább fejlesztését: Imgy 
ha már saját iparunk fejlesztésének leg- 
hatiiatósabb feltételeiről és eszközeiről le
mondunk, legalább a nálunk még elő nem 
állítható iparezikkeket ott vásárolhassuk, 
ahol legolcsóbban juthatunk hozzá, és ahol 
egyszersmind a kereskedelmi viszonyok 
kölcsönösségénél fogva uyers termé
nyeink számára a legbiztosabb piaczokat 
találjuk A által, hogy a vámok ezután 
aranyban szedetnének, a mi már magában 
egyértelmű az összes beviteli czikkeknek 
15 százaléknyi vámfelemelésével; továbbá 
számos, a windenuapi szükséglet tárgyát 
képező iparczikkek vámjának 50—UK), 
sőt 200%-ig való felemelése folytán: az 
uj vámtarifa a leghatározottabban védvá- 
mos irányú a nélkül, hogy ezen védelem 
legcsekélyebb mértékben a hazai ipar ja 
vára szolgálna.

3. Az osztrák iparosok érdekében életbe 
léptetendő mértéktelen védvámok oly ujabb 
súlyos adófelemelést jelentenek, melyből 
Magyarország nemcsak hogy semmi tinan- 
ezialis hasznot nem húz, sőt ellenkezőleg 
még pénzügyileg is jelentékenyen károso
dik, a mennyiben az ujabb magas védvá- 
niokuak tilalmi hatása lesz, és az illető 
iparczikkek bcbozataláuak csökkenése vagy 
teljes megsziiuése folytán még az eddigi 
közös vámjövedelem is ezen czikkekuél 
alább fog szállni.

4. A jelenlegi uehéz megélhetési vi
szonyok közt kétszeresen súlyos adófeleme- 
lést jelent az autouom vámtarifa, továbbá 
az által, hogy nemcsak — a mi ellen ész
revételünk nincs — némely fogyasztási lu- 
xusezikk, hanem a legszegényebb néposz
tályok nélkUlüzhetleu napi szükségletét 
képező oly ezikkek vámja is. mint például 
a petróleumé; avagy a középosztály ma 
már uélkülózhetlen fogyasztási ezikkeinek, 
mint a kávé, rizs, tllszerek stb. vámja szin
tén 50—300 százalékig felemeltetik.

Mindezeknél fogva a gyűlés nagy csa 
pást látna e vámtarifa törvényerőre eme
lésében egyaránt az ország fogyasztóira 
és termelőire, kik méltán elvárhatták, hogy 
ha inár uem sikerülend a vámügyi kie
gyezés által jobb közgazdasági viszonyo
kat teremteni, legalább még a status quo- 
nál is sokkal rosszabb állapotok ue ké
pezzék e kiegyezés eredményét.

A gyűlés egy 50 tagú végrehajtó bi- 
zu tságot választ, azon utasítással, hogy:

1) Kérvényt terjesszen a fővárosi pol
gárság körében gyűjtendő meuuél számo
sabb aláírással az országgyűlés elé a vám 
tarifa el nem fogadása iránt;

2) Ezen kérvény támogatására hívja 
fel az ország kereskedelmi és iparkamráit, 
kereskedő és iparos testületéit:

3) Keresse meg a budapesti kereske
delmi és iparkamrát és az orsz. magyar 
iparegyesületet a tarifa szakszerű tárgya
lások eredményének a törvényhozás elé 
terjesztése végett.

A gyűlés ezen határozatának végre
hajtására ezennel felkérjük a t. ez. elnök 
séget, miszerint — ezúttal mellőzve az öu 
álló vámterület kérdése körül már érvénye
sített elvi uézpontokat — a vámtarifával 
szemben elfoglalt álláspontunkat támogatni 
és a t. társulat részéről hasonló irányú 
kérvény felterjesztését Kezdeményezni utói 
tóztassék.

Budapest, Ts77. november 20.
Hazatiui tisztelettel

A végrehajtó bizottság uevébeu:
Márkás Ignácz Ráth Károly

jegyzi. elnök.

A tervezett vAmfelemeléa némely 
fontosabb czikkekuél.

Nyers kávé 65%, Fűszerek 25—110%, 
D éli gyüm ölcs: Narancs,czitrom, 100%, 
datolya, mandula 05°/0 , tea 75%, rizs 
340%, sertés 120%, sajt 120%, clioko- 
^de 90%, petróleum 500%, kártolt gyapjú 
fonal :XX)%, nyers selyem fehérítve vagy 
testve 100%, zsákvászou jutából 100%, 
szürke csomagoló vászou 50%, slirU leu- 
áru 120%, kötél verő áruk 120%, finom 
selyemáruk 100%, tapéták 120%, kaut- 
schukszálakkal vegyitett szövetek 80%, 
párnázott bútorok 80%, varrótűk, irótollak, 
órarészek, lőfegyverek 180%, hankszerek 
80%, zsebórák 50%. P a m u tá ru k  (szö
vetek) : Közönséges, mustrált nyers állapot
ban 40%, fehérített vagy festet 40°/0 , tar
kán szőtt, színes nyomatú tinóm sima v. 
mustrált szőtt áruk: 90°/0 , fehérített vagy 
festett 70%, tarkán szőtt, sziues nyomatú 
70%, tüll, bobinet, petinet etc. 40%. 
G y a p ju á ru k : 600 grammnál súlyosabb 
(Lambskin President Raverson nap Soalskiu) 
45%, 450—600 gramm súlyosak (Presi
dent Pylot Devon Greenlaud) 120%, 450 
grammnál könnyűbbek (Pylot Nap Miltou

Sheviu! Wo'sfet- 120% csinkekendők, kö 
tött gyapjuáruk 40%, sálok és sálszerü 
szövetek 65%, gyapiu-nemez 300%.

Még egy szó a népirodalom ügyében.
A nép értelmi és erkölcsi művelődésére 

jelentékeny tényezőként hivatott népiroda
lom felkarolása ügyében újabban üdvös 
mozgalom indult meg majdnem ország
szerte. Egyletek, társulatok alakultak a 
tisztességes népirodalom termékeinek kia
dására s uem egy jónevü irodalmi intézet 
szintén bevonta működése körébe azok 
terjesztését.

A mily örvendetes azonban e nemes 
törekvés ép oly lehangoló az. e téren ma 
taíkozó eredmény. Az illető vállalkozik 
raktárai telvék a népnek szánt irodai ni 
termékekkel, mert sehogyseiu tudnak n at 
találni a nép közűit va 4 elterjedésre.

A szó nemes értelmében vett népi ria
dalom meghonosítása érdekében tehát már 
megtörtént a fő kezdeményez és; termékeit 
oly nagy mennyiségben bírjak, hogy e 
tekintetben bármely nemzettel kiállják a 
versenyt, do mi haszna, megvan a kincs 
s nem tudjuk értékesíteni, nem tudjuk el 
terjeszteni. Ott van például a Franklin tár
sulatnak kitünően szerkesztett, a nép gaz
dasági ismereteinek fejlesztését, gyarapítá
sát ezélzó vállalata: a „Falusi gazda könyv 
tára," melybői körülbelül 10 ezer példa iy 
hever a raktárban.

Hogy tehát a megindult mozgalomnak 
meglegyen az óhajtott eredménye: első 
sorban az említett termékek terjesztésének 
kérdését kell a nép művelődési ügye irt 
buzgnlkodóknak megoldani. E bligelé e 
tekintetben vajmi kevés történt A főváros
ban nehány hónappal ezelőtt alakult úgy 11 
egy társulat a népirodalnii termékek tér 
jesztésére, de feladatának megoldásához 
még nem I igott.

Az ismét elterjesztő, Ízlés és erkölcs 
nemesítő uépirodalomnak specialiter Bara- 
nyamegyében való meghonosítására vonat
kozólag mintegy évvel ezelőtt volt először 
szó e lapban. Az „aradvidéki tanító egy
let" népirodalmi kiadványait ismertette a 
szerkesztőség s ajánlotta a lelkész és ta
nító urak figyelmébe és sikerrel, mert mint 
biztosan tudjuk, közel 500 füzet terjedt el 
megyénkben az említett egylet által kia
dott füzetekből.

Látható már ebből is, hogy népünk 
bir fogékonysággal az olvasás, művelődés 
iránt.

A módra nézve, mint lehetne a nép- 
irodalom termékeit a népnek hozzáférhe
tővé teuui ft. Garay Alajos úr a „T. K .“ 
ben a következő figyelemre méltó tervet 
említi fel, mondván: „Kell, hogy többen 
ez ügyhöz járuljanak és serkentsék houii- 
társaikat ne csak a kezdeményezésre, hisz 
ez már sokszor és sokféle módozatban 
niegkiséreltetett. de leginkább a kitartásra; 
mert csak igy leszünk képesek a inegpen 
ditett eszme valósítására. Megvalósíthatjuk 
pedig ez eszmét, ha mi magunk, kik ez 
ügy védelmére kelünk, álluuk az alakí
tandó társulat élére s legelőbb is czélszcrU 
alapszabályokat dolgozunk ki, miknek alap
ján megkezdhetnék működésünket azonnal a 
megalakulás után. de mindenekelőtt szük
séges. hogy a ezikkek irói érintkezzenek 
és kellő megállapodásra jussanak. Az ily 
személyes érintkezés és kölcsönös ismer
kedés uiulbatlauul szükséges. Ezzel az! 
akarom mondani, hogy nekünk, kik ezen 
eszme apostolai óhajtunk lenni: szellemi 
tehetségeinket az ügynek szentelni csiigge- 
detieu kitartással buzgólkodunk és a lehe
tőségig anyagilag is szívesen meghozzuk 
a kellő áldozatot, mielőbb találkozuuuk 
kell és körünkbe hasongondolkozásu s tö
rekvésű honfiakat gyűjteni, hogy eszme
csere által mielőbb megállapodásra jut
hassunk.

A találkozási közpout Pécs és Szcg- 
zárd lehetne, hol a sajtó is rendelkezé
sünkre áll és a miut hinni akarom, az ott 
megjelenő lapok további meleg közremű
ködésüket is tőlajánlaudják és szívesen 
járulanduak az eszme megtestesítéséhez. 
Hogy mily mérvet öltsön e kezdeményezés, 
azt a körülméuyek és a csatlakozás fogja 
meghatározni, ez igeu természetes — de 
hogy tenni kell, az mulaszthatlau köteles
ség. Szilárd meggyőződésem, hogy az ide
jén, alkalmas időben elvetett mag meg
térüli kívánt gyümölcsét." Úgy vau. ten
nünk kell egyesült erővel.

A lelkész, tanár s tanító urakat s áta- 
lában mindazokat, kik a nép művelődési 
Ugye iránt csak némi érdeklődéssel visel
tetnek is, tegyék magukévá ft. Garay úr 
előbb említett javaslatát; gondolkozzanak 
felette, szóljanak hozzá, s jó akarattal s 
kis ügybuzgósággal terjesszék az eszmét, 
hogy annak már égetően szükséges meg
valósítása mielőbb elérhető legyen.

Pécsett s a vidéken már többen nyi
latkoztak, hogy a megindítandó mozgalom
hoz csatlakoznak s készek az ügyet szel
lemileg és auyagilag is támogatni.

A népirodalom felkarolása végett Ba- 
ranyamegyében alakítandó társulat érde
kében legközelebb többen egy nyilvános 
értekezletet is tartanak, melyre városunk 
és megyénk müveit közönsége főleg pedig 
a nép nevelésére hivatott lelkész és tanító 
urak figyelmét már jó eleve felhívjuk.

Tanügy.
Nzlves viszonválaszul I I— mz ár
nak a „P. F.“ 47. üzban rcám 

vonatkozó czikkére.
Ha azok, kik uem egy szempontból 

induluak ki és nem egy czélra igyekeznek, 
egymást meg nem értik, vagy fia meg is

értik, egymást félremagyarázzák: ez igen 
természetes és rajta semmi megütközni 
való nincs ; mert hát az illetők érdekei azt 
ügy kívánják . . .  De mi mindketten egy 
szempontból: a közérdek szempontjából 
indulván ki és ugyanazon ezél: a tanügy 
minél inkábbi előmozdítására törekedvén, 
ha mi egymást „félre értjük": ez már ter
mészetellenes és csakis tévedésből magva
rázható. — H. ur is tévedett.

II. ur két dolgot talált múlt levelem
ben („P. F .“ 44.), melyet hivatok ezikké- 
ben czáfolni igyekszik.

1-ször: Hogy én az iskolalátogatást 
„időrablónak" neveztem és azt írtam volna, 
hogy a/, iskolalátogatók kinevezése által 
a tanfelügyelő az iskolák látogatásától fel 
lenne inén;ve.

Az „időrabló" jelzőnek a körülmények
hez képest különböző értelme vau. H. nr a 
legrosszabb értelmet tulajdonitá annak ro
vásomra, oly roszszat, a milyen az én, bár 
igen rövid magyarázatomból épen nem de
rül ki . . .  i Tessék csak még egyszer és 
figyelemmel elolvasni!) Szükségesnek tar
tom azért újból és kissé bővebben is m i 
gamat ki magyaráz nőm.

Nem tudom: hány község és iskola 
van tankeriiletüukben ? De úgy hiszem 
uem sokat hibázom, ha azt mondom, hogy: 
ha a tanfelügyelő ur évenként legalább 
egyszer’mindeii iskolát in :g akar vizsgálni: 
akkor az év legnagyobb részét folyt m út
ban kell töltenie, úgy hogy az adatok fel
dolgozásán kívül az észlelt hiányok or
v o s lá s á ra :  a tanfelügyelőnek szerintem 
legfőbb teendőjére nem marad elég ideje.

Már kerern! én az’ hiszem, hogy, lu 
a tant. az iskolák látogatása miatt a sok
kal fontosabb dolgot: a hiányuk orvoslá
sát, am it c s a k is  n ek i le h e t,  te h á t  
k e ll  is  v é g e z n ie  — kénytelen elha- 
nyagolni, akkor azon iskolalátogatások 
egy része mint haszouuélküli, valóban idő
pazarlás volt.

Lu legalább azt gondolom, hogy az 
iskolalátogatás elrendelése által a törvény 
is csak azt szándékolhatta, hogy a tant. 
meggyőződést szerezzen, vájjon megfelel
ne k-e az iskolák a törvény követelményei
nek ? .. Ha nem: úgy a lehetőség korlá
táin belül a rendelkezésére álló eszközök
kel intézkedjék, miszerint a törvény üdvös 
kívánalmai el nj hauyagoltassauaK és ki 
ue játszassanak .. . És én ezen intézkedést 
tartom a tani', legfontosabb és leghibisabb 
feladatának, a mennyiben eredményt csakis 
ez által mutathat fel.

Ha p. egyik tani. azzal dicsekednék, 
hogy ő tízszer annyi látogatást végzett, 
mint egy másik, de eredményt uem lenne 
képes felmutatni; mig a másik kimutatná, 
hogy ő ugyan az iskolákat nem igeu lá
togatta, hanem k ie sz k ö z ö lte , hogy ke
rületében ennyi és ennyi uj iskola kelet
kezzék, és hogy azon idő alatt az iskolába 
járó gyermekek ennyi és ennyivel szapo
rodtak: én azt hiszem, miszerint az utóbbi 
jobban teljesítette volna hivatását!

Az iskolalátogatás nem ezél, hanem 
csak eszköz arra. hogy az iskola életéről 
tudomást szerezvén, annak a körülmények 
és szükséghez képest a türvéuy értelme 
szerinti folytonos haladását előmozdítani 
és sürgetni törekedjünk.

Es éu azt hiszem, hogy az iskolaik 
fogatok intézménye is épen ezen felfogásra 
vau alapitva, hogy t. i. a tanf. a ezél köz
vetlen előmozdításának: a talált hiányok 
orvoslásának és a főfelügyeletnek több időt 
szeutelhesseu. A tanf. ugyanis az iskolalá
togatók közvetítése folytán már a központ
ból, a nélkül, hogy egy fél évig utazott 
\ulua, minden iskoláról kellő tudomást sze
rezhetvén magának, idejét uagyobb haszon
nal arra fordítja, hogy ott, hol nagyobb 
szükségét látja, haladéktalanul és ered- 
méuynyel iutézkedliessék.

Hiszeu „a uépiskolai hatóságokról' 
szóló törvény 5. §. 1 pontja is a/.t mondja, 
hogy: a tanf köteles az iskolákat évet) 
kéut legalább egyszer meglátogatni vágj 
meglátogattatui. Tehát nem tartozik sze
mélyesen mindenütt megjelenni.

Nem az az idő van elpazarolva, a 
mit a tauf. az iskolában tölt; hanem a mit 
az utou elveszteget. Sőt merem moudaui, 
hogy maga azon látogatási idő is el vau 
veszve, ha auuak nyomai uem maradnak. 
És azért uekem inkább a nyomok kellenek.

Az iskolalátogatók helyben lévén, 
többször is meglátogathatják az iskolákat, 
azokat nagyobb figyelemmel kisérhetik és 
igy azokról bővebb tudomást is szerezhet 
uek, mint a tanfelügyelő.

Ránk iskolalátogatókra nézve az isko 
Iák látogatása nem időpazarlás; mert mi 
azt alkalmilag tehetjük és azok állapota 
ról jelentést tévén, hasznosan közreműkö 
düuk arra, hogy a tanf. a hiányok tekiu 
tetébeu intézkedhessek. Ránk nézve is idő 
pazarlás lenue az azonban, ha a felfedezendő 
liiányok lehetőleg nem orvosoltatnának . .

Iskolalátogatók már csak lennénk ele
gen, mert hát az iskolaszéki tagoknak is 
meg kell azokat hetenként látogatniok. Ha 
még a tauf. is iskolák látogatásával tölti 
az idejét: akkor nem tudom ki fog a tör
vény igényeinek érvényt szerezni ? ! . .  • 
Pedig e tekintetben se mi iskolalátogatók, 
se az iskolaszék nem intézkedhetünk. —
A munka helyes felosztása elvének nadlő- 
zése itt is nagyon megbosszulja magát.

Példát mondok: Mohácson van olyan 
osztály, a hol 150—170 tanköteles van, 
és kik közül 60—70 még csak nem is je
lentkezett. Van olyan, aki csak 9—10 éves 
korában kerül az iskolába. Van a ki be
iratkozik ugyan, de hónapokig se mutatja 
magát. Vanuak, kik vehetnének könyvet, 
de még se vesznek stb ... íme! ezen szé
gyenteljes körülményekről uem okvetlenül 
szükséges, hogy a tanf. úr személyes meg
győződést szerezzen, mert hát a helybeli



iskolalátogató a hiteles adatokkal bőven 
szolgálhat.. .  De igenis le fog berniünket 
a tani- nr kötelezni, ha majd szerencsél
tetvén, nekünk iskoláinknak a törvény kí
vánalma szerinti szükséges berendezését 
ínegmagyarázaudja, és ha mi azon magya
rázatot meg nem értenek: oly módokról 
qondoskodand, melyek teljesen képesek ben
nünket felvilágosítani . ..

Ezt az időt tartom én olyannak, mely 
nem lesz elpazarolva

Hlleukezőleg ha akár a mi iskoláink, 
akár mások oly rósz állapotban maradnak, 
milyenben már évekkel előbb is voltak: 
akkor bizon nemcsak a tant' ur iskolalá
togatása. hanem mindnyájunké is időpa
zarlás leendett.

2-8zor: 11. azt mondja, hogy én azt 
állítottam volna, miszerint: „kell, hogy az 
iskolalátogatók eljárását bizonyos elvek 
szabályozzák.'* — Bocsánat! ezt én az 
iskolaszék teendő re nézve mondtam . . .  a 
mi egy kis különbség. . Ezt is tessék még 
cgysz *r elolvasni!) És e tekintetben már is 
kitüntethetném az elvnéiküliség terméket
lenségét. a mennyiben igy nem sokkal tör
ténik több, mint a mi eddig is „tevődött.* 

Kiről azonban talán miskor.
Kernelein magam is, liogv mindannyi- 

unknak. kik ugyanazon közös czélra tö
rekszünk. csak lesz annyi eszünk, miszerint 
néz teink kölcsönös kifejtése és magyará
zata által magunkat sértve nem érezzük! 
sőt részemről nagyon is kívánatosnak tar
tom. hogy eszméinket s teendőinket időn
ként nyilvánosan és őszintén kifejtvén, a 
tanügy iránt másokban is minél nagyobb 
érdekeltséget keltsünk.

Ha véleményeink nem is találkoznak 
mindenben, — az nem haj: a czélnál bi- 
z.nívósán találkozunk.

Serit Sándor tr.

Apróság.
Haladtunk, de még pedig jobban is 

mint gondoltuk. Most már van adósságunk 
ji esőméi s az egyszeri emberként jó tor
mán tudjuk, hogy mit érünk. — Hogy is
volt csak?

K. polgártárs vállalkozó szellem volt 
s többről többre hatolt, végül bele jutott 
a esődbe s akkor kitudódott, hogy vagyona 
10 ezer, adóssága 45 ezerrel volt, igy az 
aetivát 35 ezer múlta felül, ekkor igy só
hajtott fel: „Boldog Isten! ezt se hittem, 
hogy én 35 ezer forintot érjek.* — Hej 
de késő volt a tudomásvétel.

Aztán az a legnagyobb baj, hogy az 
i -zúg ilyetén haladását rendszerint a nagy 
többség, a nép fizeti meg. Ezen durran az 
o>tor. A büftetekben, hivatalos ebédekben, 
kényelemben ennek osztályrésze nincs, mint 
Káinnak homlokán, úgy ennek sorsán, ki- 
vozthetlen hetükkel ez áll felírva : „fizess."

1 >e liát mi is az a nép?
Egy tudós professor igy magyarázta 

na-.-, a uép tengely és kerék, hogy ez fo
rogjon, kell kenőcs s ez a felsőbb osztály, 
ha aztán a tengely és kerék elkopik, a 
kenőcsöt megeszik az egerek. — Hát csak 
forogj éu népem, hiszen már arauyreuték- 
kel jól megkentek.

*
Mit hoz még reánk a jövő, nem tud- 

/tik, de hogy az már meg se iepliet min
ket, az bizonyos. Az országatyák úgy el 
vaunak látva pénzzel, hogy ők újabb 10 
évet kibírnak, önálló bank nélkül.

Czukorral, kávéval, petróleummal is 
jói el lehetnek látva, mert nem tartolták 
okvetlenül szükségesnek a vámkérdés meg
oldását. Ah! szeretett houpapák ! de 
kedvesek is vagytok, de úgy meszsziről, 
mert ba közelről tekintjük nagy személye
teket, jé. ítéletünk megsáutul.

*
Sáutul, erről jut eszembe, hogy nem 

rég beszélgettem egy derék úri emberrel, 
a ki azt moudta, hogy sánta a kormány, 
sánta a szabadelvű párt is. Hogy-hogy, 
kérdéui ?

„Igeu egyszerű a dolog, Tisza a ha
sis a szabadelvű pártnál, ha e básis a kor
mány ala jön, sántít a párt. Tisza a mos
tani üdvözítő kormány básisa, ha innen a 
párthoz ballag, sántít a kormány, mert a 
talappont nélkül nincs biztos állás.

Elhalgattam a logikát, elhalhattam 
azt is, hogy ilyen formán inkább fejetlen
nek lehetne mindkettőt mondani.

»
A modern tkeologusok az ó testameu- 

toiui csodákat lehetetlennek tartják, sőt 
kinevetik a szegény igazhitű orthodoxokat, 
hogy ezek nem kutatnak, de inkább hisz
nek.

Azt kérdem, hogy a jövő század liisto- 
ricusa előtt nem lesz-e ó-testamentomi csoda 
az 1867-iki Tisza a Kálmán és az 1877 iki 
Tisza az igazi miniszterelnök. — Hej! 
furcsán nőnek ám a csodák.

Lajos.

Különfélék.
— Dulánszky Nándor püspök ö méltó- 

sága püspöki székfoglalójának emlékéül, 
a székfoglalás napját megelőzőleg a pécsi 
nőegyletuek szegényei között leendő kiosz
tás végett 100 Irtot adományozott, mely 
kegyadományért a pécsi nőegylet bálás 
köszönetét azzal nyilvánítja, miként az, a 
szegények között, a f. évben is rendezendő 
karácsonyi ajándékok kiosztása alkalmá
val fog szétosztatni.

— A falusi népnek sok baja van még 
az uj mértékrendszerrel; az uj mértékeket 
nem igen veheti meg, termését tehát gyak
ran régi mérték szerint méri meg otthon, 
úgy viszi a piaczra; itt meg az átszámítás

legyőzhetetlen akadályokat okoz neki. A 
füídmivelési minisztérium tehát a hatósá
gokat utasította, ügyeljenek a legszigorúb
ban arra, hogy ahol adás-vevési ügyleteket 
kötni szoktak, ott az átszámítási tábláza
tok okvetlenül ki legyenek függesztve; el
rendelte továbbá, hogy a számos község 
által megrendelt mintamértékek között ta
lálható Urmértékekct magában községben 
az egyes lakosoknak igen csekély dij mel
lett, terményeik mérése czéljából adják 
kölcsön; a díjból a netalán szükséges ki 
javítási és beszerzési kötségeket könnyen 
lehet fedezni; a mintamértékek, mint a 
miniszter megjegyzi, nem azért szereztettek 
be, hogy az illető község által sértetlenül 
őriztessenek, hanem a végett, hogy általuk 
az uj mérték alkalmazása künuyittessék.

— .4 pécsi nöcgylet által saját egylete 
javára t. é. november 17-én rendezett tom
bola estély összes bevétele 15<i ft. 67 kr: 
még a kiadások 141 ft. 41 krt tőnek ki; 
s igy az egylet javára ezen jótékony czélu 
estély 15 It. 20 kr. tiszta jövedelmet ho
zott. Ezen estély alkalmával felilllizetésként 
adományoztak, s pedig: Ródakovszka née 
comtesse Wrangéi 5 ftot, Krautszak János 
5 ftot, Rcinfeld 1 ttot, Krasznay 50 kit, 
Vissy 50 krt. s több ismeretlen 5 Irtot; 
mely kcgyadomáuyokért a uőgylet ezzel 
hálás köszönetét nyilvánítja.

— A „Pécsi Polgári Casinó" saját he
lyiségében ma este tagjai számára tom
bola estélyt rendez.

— A párizsi közkiállitás ügyében leg- 
újabban ismét fontos közlemények érkeztek 
le a közp. bizottságtól. így többek közt a 
magyarországi kiállítási tárgyak előleges 
bírálatára vonatkozó szabályzatot küldték le 
a kiállítani szándékozók tájékoztatása vé
gett. A pécsvidéki bizottság a kiállítandó 
tárgyak előbirálatát 1878. január hó 10-én 
fejezi be. Szükséges tehát, hogy az érde
keltek ide s tova készek legyenek tár
gyaikkal. Mi esik előbirálat alá s mi nem, 
valamint több más szükséges tudnivaló a 
pécsvidéki bizottság titkáránál Eugel Sán
dor úrnál (országút 15. sz.) tudható meg.

— Tessék, Szigetvár megint hírre kap 
és pedig azáltal, hogy az ottani socialis
ták legújabban nagy dologban töri kJ ma
gukat s már ki is bocsájtották a felhívást 
egy magyarországi nagy (!) munkás-kon- 
gressus megtartása érdekében. A felhívás
ban többbek közt kívánságaik és panaszaik 
előadására s látszólagos (?) akadályok 
ellenében tanúsítandó férfias bátorságra 
buzdítja a szigetvári bizottság a magyar- 
országi munkásokat. A kongressust illető 
levelek: AVelz Károly szigetvári czipészliez 
küldendők. „Országos nagy munkás kon- 
gressus* és „szigetvári egybehívó bizott
ság* olyan két fogalom, melyek egybeve
tésénél lehetetlen, hogy a nagy pipáju és 
kevés dohányu ember ne jusson az ember 
eszébe.

— .4 Deák Ferenez emlékszobra tár- 
gyában működő végrehajtó bizottságtól 
múlt évi juu. 15-ről kelt felhívással vett 
7495. számú gyűjtő ivet e héten üresen 
küldtük vissza a bizottságnak, minthogy 
többszöri felemlitésünk daezára e d d i g 
e g y e tle n  e g y ö n k é u y t e s a d a k o z ó  
sem je len tk ez e tt sz e rk e sz tő sé g ü n k 
n é l!

— Egy rózsaszínű zálugezídulát talál
tak a múlt héten a színházban. A ki el
vesztette kellő igazolás mellett megkap
hatja azt kiadóhivatalunkban.

— A tiszujitási mozgalom T o ln a m e-  
gyében megindult s majd minden körben 
beható eszmecsere tárgyát képezi. A mint 
az eddigi jelenségekből az eredményt meg
jósolni lehet, már majdnem bizonyos, hogy 
Toluamegye jelenlegi tisztikarát csekély 
kivétellel nagyban és egészben újra meg
választja. (Tout eomme chez nous. Szerk.) 
A központi tisztviselőknek legalább még 
ekkoráig nincs ellenjelöltjük; van azonban 
a szolgalmaknak s azok választásánál na- 
gyobbmérvü küzdelemre van kilátás. Szol- 
gabiráink közöl Simoncsics Bélának nincs 
s valószínűleg nem is lesz, Fonvó László
nak pedig még nincs vetélytársa. Rausz 
Béla központi járási szolgabiró ellen dr. 
Szigeth Gábor szegzárdi ügyvéd nagy erű- 
eszitéseket fejt ki mint ellenjelölt; Uaróczy 
Tamás a duna-földvári járás szolgabirája 
ellen ifjú Szévald Mór lép fel; a dombó
vári járásban végre eddig öt jelelt vau 
tudva, névszerinti ilju Eötvös Eároly je
lenlegi helyettesített szogabiró, Schőuer 
Imre szegzárdi, Eördős Géza bonyhádi 
ügyvédek, Döry Béla és C’sukly Ignácz 
szolgabirói segédek. „T. K.*

— A török sebesültek részére Vida 
Károlyné asszony 1 f>30 gramm tépést kőldiitt be 
szerkesztőségünk hez. midén egyúttal ezen szives 
adományt rendeltetése helyére láttatjuk vegye az 
adományozó az emberiség nevében forró köszöne- 
tünket.

— Vajda Viktor író és munkatársunk 
még mindig rendelkezik szabad órákkal, 
melyeket a magyar és franezia nyelv — 
meg irodalomban szintúgy, mint a zenében 
tájékozódni akaró helyi vagy vidéki közön
ségnek rendelkezésére bocsát. (Lakása: 
Széchenyi-tér, Piácsek-ház, II. emelet balra.)

— A vasutak üzleti kimutatása októ
ber végével is mét kedvező eredményeket 
mutat. Az első tiz hó végével ugyanis a 
múlt év hasonló időszakával szemben igen 
kielégitőleg alakultak a hazai vasutak be
vételei. Csökkenést csak a déli in. állani- 
vasutuál, az arad-temesvárinál s az első 
m. gácsországinál találunk, a többi hazai 
vasutaknál igen örvendetes emelkedés áll 
előttünk.

— Klapka kiáltványa. A berlini lapok 
a következő párisi táviratot közük: „Ha
vas ügynökségének konstantinápolyi táv
irata szerint Klapka tábornok a magyar 
nemzethez kiáltványt intézend, melyben 
felszólítja polgártársait, hogy Törökország
nak oly nyugtalanító katonai helyzetével

szemben minden törvényes eszközzel kény
szerítsék a kormányt kilépni passiv in iga- 
tartásából, mert különben a törtéuet Ma
gyarországnak nem ezredéves jubileumát, 
de öngyilkosságát fogja feljegyezni.*

— Az államtisztviselők és szolgák fize
tőül iveinek elzálogosításával űzött vissza
élések meggátlása czéljából a miniszterta
nács határozata folytán utasittattak az 
állandó tiszti fizetések számfejtésével meg
bízott hivatalok, hogy csak a tisztviselők 
által személyesen, vagy minden kételyt ki
zárólag megbízottjaikként ismert s elfo
gadható egyének (p. hivatalszolgák vagy 
hozzátartozóik) által előmutatott fizetési 
ivekre s nyugtákra számfejtsék a járandó
ságokat, más ismeretlen vagy gyanús egyé
neket pedig hason követeléseikkel feltét
lenül utasítsanak vissza, s a uálok levő 
fizetési iveket szedjék be, oly tisztviselők 
és szolgák, kik e tilalom daczára fizetési 
iveiket elzálogosítják, vagy magokat a ré
szökre az 1.870. 31. t. ez. értelmében fen- 
tartott 600 Írtnak vagy egy részének a 
hitelezők javára való átengedésére kötele
zik, vagy az idézett törvény rendeletét 
bármiként kijátszók, szigorú fegyelmi vizs
gálat alá vonaudók.

— Hazai posztó teli kabátokra. Duka- 
vics Sáiiim 1 veszprémi csapó lóerőre 
berendezett gyárában durvább minőségit 
posztót készít, mely igen alkalmas téli ka
bát ezen szövetből 14—15 írtba kerül tel
jesen elkés ’.ttlve. E posztó viselését először 
is a veszprémi kegyesrendi tanári kar de
rék tagjai hozták divatba és most terjed 
már más városokba is. így a fővárosban 
Simonyi Lajos báró, Rátli Károly, Lich- 
tenstein és Mndrony Soma képviselő urak, 
hordanak hasonló posztóból kabátot. A 
derék gyáros legközelebb e kelme tökéle 
tesitésére és nagyobb mértékben való ter
jesztésére kiváló gondot fog fordítani, de 
addig is fölhívjak reá fogyasztó közönsé
günk figyelmét.

„4 müncheni maygar egyesület köz
gyűlésének határozata folytán, melyszerint 
az egyesület fönnállásának biztosítására, 
és azon szándékból hogy az egyesület 
egyik főczéljának, — segélyezésnek minél 
nagyobb mérvben megfelelhessen; — a 
nyári szünidőkre hazájukba visszatért ta
gok között gyűjtő ivek osztattak szét, me
lyekben a hazai közönség az egyesületi 
alaptőke javára adakozásra szólittatott fel.
A nemes áldozatkézség megfelelt a vára
kozásnak — és örvendünk — e sorokban 
őszinte köszöuetUnket kifejezni, valamint 
a gyűjtés eredményének közzétételével a 
beérkezett összegeket nyilvánosan nyug
tázni. Kéder Tivadar tagtársuuk Pécsett 
köröztetett ivén következők adakoztak: N. 
N. 1 írt. X. V. Z. 2n kr. N. N. 2 írt. A. 
B. Z. 1 írt. N. X. N. 00 kr. Összesen 4 
írt. .80 kr. Az egyesület megbízásából Mün
chen 1877. november 22-én. Spiegel Zsig- 
uioud e. titkár.

— tíorkukucz. Fgy bécsi Weinicurm 
Samu uévU borszaporitó és kereskedő be
küldött hirdetményében ajáulja koresináru- 
saiuknak és bortermelőinknek, hogy nyis
sák fel szemeiket és vegyék meg három 
forinton vesztegetett könyvét, mely meg
tanítja őket, hogyan kell a bort vízzel 
sat. nemesíteni (?) és s z a p o r í t a n i .  Azt 
gondolja a jámbor, hogy itt még nem ér
tik a borszaporítás mesterségét, mert min
denki még nem gyakorolja azt: és lehet 
még tiszta hamisítatlan bort kapui.

— A telephon, melynek lehetőségében 
alig tudott valaki hinni, mikor mintegy 
egy éve Amerikából létezésének bire Eu
rópában jött, most már széliében nyert al
kalmazást, mit e műszer rendkívüli egy
szerűsége s olcsó volta megkönnyit. A 
egész áll két indító huzaltekercsből, ezeken 
belül van egy mágnes s ennek tetejében 
egy bádoglemezke. E két műszert össze
köti két vezetékhuzal. Néhány száz lépésre 
terjedő készülék költsége összesen 10 írt. 
Egy bécsi lap szerkesztőségében a uapok- 
ban tettek vele próbát, melynek eredmé
nyéről ezeket írják : A használatnál a be
szélő a telephont, mely alig nyom egy 
vámfontot, szájától uéháuy hüvelknyi tá
volságban tartja és a szavakat lehetőleg 
tisztán mondja belé a műszer körkerek kis 
nyílásába, mely mögött van a rezgő bá
doglemezke, melynek hullámzásai villamos 
indító áramot keltenek. Az ellenkező állo
máson levő hallgató hasonló műszert tart 
Iliiéhez, mely a beuue levő s szintén moz
gásba jött bádoglemez közvetítése által a 
mondott szavakat felfogja. Nevezetes, hogy 
e csekély műszer nemcsak a mondott s za- 
vakat adja vissza, hanem az illető szóló
nak hangját is fel engedi ismerni, mely
ből azonnal személyére lehet következtetni. 
Az ének s a hangszer hangját is közli. A 
hangszer hangja úgy közlőáik, hogy a 
hanghullámokat felvehesse. A mondott vagy 
énekelt hangot tisztán hallani ugyan, de 
mégis úgy, mintha végtelen távolból jönne, 
kísértetiesen elfojtva, miért is csendesség
ben lehet csak használni.

— Török logika. Egy török katona fe
küdt nehezen megsebesülve a kórházban. 
Az angol orvos le akarta vágni a lábát. 
„Mi lesz, ha le nem vágják lábúmat?* 
kérdi a mohamedán. „Bizonyosan halál* 
válaszol az orvos. „8 ba levágják?*
_Mmt nyomorék talán élni fog* mondja 
az orvos. — „No akkor csak hagyjanak 
békével engem. Inkább meghalok, mert 
belejutok igy a hetedik paradicsomba. Ha 
pedig mint nyomorék élve maradok leg
alább negyven évig kell, hogy eltartson a 
szultán, — pedig tudom hogy nincs pénze.* 
8 úgy lön miként moudá: elköltözött a 
hurikkal telt hetedik paradicsomba.

— Képviselők választása lesz deczem- 
ber 18-áu Mohácson. A mint onnau Írják 
a választás alá kerülő tiz képviselői helyre 
leendő kijelelés körül ott élénk érdekelt

ség mutatkozik. — Nagyon Is helyén lenne, 
ha oly férfiak körül csoportosulna a köz
vélemény, kik képesek és akarják is a 
már tizennégy ezer lakosságú várost a 
nagy faluk sorából kiemelni és hivatásá
hoz közelebb juttatni, ollyanok köré, kik 
nem önérdeküket liajliásszák, a város ro
vására kik könuyeu felismerhetők illyenek- 
nek, — olyanok köré, kik műveltségük 
és ismereteiknél lógva nem süllyednek alá 
vak eszközzé lelkiismeretlen a műveletlen 
népet eláinitó és megcsaló demagógok 
kezében.

— Vigyázzunk ! Merész betörési kísér
teit történt városunkban múlt pénteken éjjel. 
Valentin úr könyvkereskedésébe törtek he 
s nekiestek a IVertheim kaszszának. Kis 
héjjá volt, hogy ki nem uyitották. A tol
vajok feszitő vasa eltörött s igy abba kel
lett hagyni gaz munkájukat. A feszítő vas 
eltörött darabját megtalálták a helyszínén.
E corpus delieti segélyével sikerül talán 
rendőrségünknek a tolvajok nyomára jutni, 
kik — mint a rendőrségnél gyanítják — 
nem mások, mint kiszabadult fegyenczek, 
kik szövetségben Űzik e betöréseket. Ez 
rövid idő óta már a negyedik eset, hogy 
vaspénztárt választottak mííveletök tárgyául, 
azonban egyszer sem sikerült vállalkozá
suk. — A pincze törések is megint napi
renden vannak, idején volna ismét az őr

járatokat, mint múlt télen berendezni.
— Teljes részvéttel közöljük e két 

gvászhirt: özv. Rónaky Ignáczué szül: 
Lukríts Anna Rónaky Nándor úr derék 
főbiztosunk édes annya uov. hó 27-én özv. 
Miltényi Kálmánná szül. Plainer Ilka pe
dig nov. hó 25-én hunyt el. Előbbi 73, 
utóbbi 32 éves volt. Áldás és béke ham
vaikra !

— Magyar huszároka tűzben. Lovász- 
hetényről értesítenek, hogy ott novernb. 
24-én éjjeli 11 órakor gyújtás következté
ben egy a plébániaház szomszédságába 
eső 30—4o szekér szénával telt pajta láng- 
tengerbe borult. — A megijedt falusi nép 
jajveszékelt, a kevésbé fenyegetettek kö
zömbösséget tanúsítottak, az arra hivatot
tak az oltás rendezése helyett főtvesztve 
bámészkodtak. — Ekkor ott termett az ott 
téli szálláson lévő 9-ik ezredbeü liuszárság 
derék őrmesterük vezetése alatt, ez utóbbi 
bátorságot adva az elcsüggedetteknek, be
rendezte az oltást, maga a legszebb példá
val előljárván, hol a veszély legnagyobb 
volt. .Sikerült is az égő pajtával kapcsolatos 
épületeket megmenteni, a közel szalmakaz- 
lakat, melyek már meggyulladtak volt, ol
tani és a plébánia telek font szalma kerí
tését a meggyulladástól megóvni. — Ház
tetőn, a tűz közvetlen közelében csak hu
szár volt látható és csak huszár sérült 
meg ez önfeláldozó emberbaráti segélyezés 
közben. Éljenek!

— Lapunk hirdetései közt találják 
tisztelt olvasóink varosunk fia Schulhof 
Károly Róbert jelenben manchesteri lakás
nak értésitését az általa gyártott és váro
sunk romai nevéről „Sopiana-szájszesz"- 
nek nevezett fogtisztiló és erősítő szerről 
— Gyakorlati kísérlett után ezen fog- 
tisztitó és erősítő szert minden ily ne mii 
külföldi szer felett kiválóan ajánlhatjuk.

már tegnap kel! el. T y Ilit zsiro't h í ' x 
számíthat az igazgató, mit e darabra va
lóban meg is érdemel.

I R O D A L  0 M.
=  F e lh ív á s .  Az alkalmatosság 1.*!- 

Iiasználása fél siker; ebbői indulva ki. hí
vom fel a t. olvasó közönség figyelmét az 
általam szerkesztett „ H úsziidh o lv a s -  
in á n y o k “  cziraü időszaki folyóirav i, 
mely füzetekben jelen meg. — Népünk 
művelődése oly erkölcsi szükség melynek 
megfelelni tartozó kötelességünk, enn ■. 
egyik eszköze az olvasás. — A ielz :tr 
folyóirat népirodalmi vállalat. eV-ljn n • u 
nyerészkedés, hanem egyedül a húsz i •- 
nak, jónak terjesztése, s itt hogy ezé já. 
érje a vállalat, a kiadó vértesaljai tauitú- 
egylet nem riad vissza áldozattól sem. — 
Ára egy füzetkének (32 lap színes borí
ték,) 10 kr. A tovább árusítók 25°/fl >t 
nyernek.

Ez alkalommal a Nt. prot. lelké-z 
uraknak figyelmébe ajánlom a G y a k o r
la t i  le lk é s z e te t ,  melyből eddig m ;- 
jelent 3 füzet, 34 nyomott ivén közönség >, 
ünnepi és alkalmi egyházi beszé l e ket ii 
talmaznak.A kik a 3fttzetet nálam egyszerre 
megrendelik azok 3 írtért kapják, kü.ö i- 
kölön a füzetek drágábbak, s össze u 
3 frt. 90 kr.

Megrendelési czim úgy a „Hasznos ol
vasmányokra* mint a „Gyakorlati leike- 
szetre* Gyúró, u. p. Mártonvásár.

Vasnál Balog Lajos.
N. 0. és Gy. L szerkeszti"

=  E lő fiz e té s i fel !iivas IIa.ro Victor r Efjr 
bűn történőié* tanúvallomás. I. rész: Az • -
madás. — II. rész: A küzdelem, czim i leguU'ib 
történeti müvére. Hu*o Victor. a tört mész n i ■ 
gével, állam férfiúi bölcsességgel és a koszorús k >.tf* 
elragadd irályával rajzolja ez u műviben a /. i :i- 
csiny véres napjait, azoknak k its *^bi.s i . I * - 
meit, és végül a ház iára ás **s a it in d il i t  r  a 
hazaszeretet és becsület föl >tt. B it ír ál-
czázza le Bonaparte Lajos Napóleont, az al!a a >. i- 
véreskezü teremtöjet és pirtatlan it-le: ' m »il 
czinkostársai fölött. Lépésről lepi*sr.\ n r  >1 • ra
részletes hűséggel vezeti az olvasat i 1 ize n * ri 
napok eseményeiben, és mélyértelmű tirgyi!.:_■ 
Sággal ismerteti mindazon okokat, m.iyek a ;l- 
lamcsiuy győzelmét elősegített ;k. A 
szei még Hugó Victor költői gmiiálitá^ánuk is 
díszére válnak; ilyenek például a képviselők . i. >- 
gatásának, a torlaszhareziuk. Baulia meggyük vi
tatásának leírása. Deczember rnasotikára v : »- 
zőlag iöbb oly fontos és érdekes okmányt k -: »1. 
melyek még eddig Fraucziaorszag’oan is t v.j u 
ismeretlenek voltak. Irodalmi érdemen kivi* \ - 
gül legnagyobb érdeme e műnek, hogy ma, mi : • i 
hazam újra a válság küszöbén all, tollával majd
nem lehetetlenné tette az államcsínyt. A mi’ ■» - 
nos kiállításban okvetlenül dcczciuber hl: - • lik m 
megjelen. Előfizetési ára a 24 nyomtatott ívre ter
jedő műnek csak 1 forint 20krajczár; a bolt: ar 
tetemesen magasb leeud; az el fiz t sí p. nz x t 
tey Nándor és társa könyvkeresked sebt

55 („Pesti lTjság.w) Ez czirne 
napi lapnak, mely Budapesten uj evvel indíttat k 
meg. A lap szerkesztésére s kiadásúra ig. n kiv.no 
Írókból társaság alakult, mely azt tűzi ki ez- i/iul, 
hogy e teljesen független s érdekes lap m* _.i ir
tásával azon közönség igényeit elégítse ki. 
eddig a kis német lapoka \ *1 sti l -
ságtf ellenzéki lap lesz de a politika :u *li rt a tár
sadalmi életet is kivál V mi
arat illeti, minden lap között legob 
évre csak 8 frt. E csekély előfizetési i lapuik 
oly redkivüli elterjedését czelozza, a milyen óiig 
a magyar hírlapirodalomban páratlan. A „B - i 
Újság programmja közelebb lapunkhoz is in ki 
keltetik.

S z i íté szé t. 3>T3 7-ilt  té r j
Múlt szombaton, vasárnap bérlet szü

netben, hétfőn pedig bérletben a „Szamár
bőr* czimü látványosságot adták. Az elő
adást megelőzött nagyhangú s mondhatnék 
túlzott reklámok nagyon felcsigázták a kö
zönség kíváncsiságát és várakozását. Mind
annyiszor szép számmal is jelent meg a 
közönség a színházban. A ki azonban vé
gig nézte az előadást — másodszor nem 
kért belőle. Igaz, meg kell vallanunk, hogy 
az igazgató úr mindent m 'gtett, a mit te
hetett; költött enyvre, festékre, aranyos 
papírra stb. eleget, egy fél mázsa görög- 
ttizet is vett és fel is füstöltette Thaüa ol
tárán; a színpad, zsinorpadlás és slllyesztő 
meguagyobbitása, uj dekorátiók és gépek 
beszerzése azonban nem állott s nem is 
állhat módjában s igy — már hiába, ezt 
is megváltjuk — hogy az, mit ez alkalom
mal a színpadim láttunk, csak parodikus 
beváltása volt annak, mit a sziulap igéi t. 
Az előadások — a mennyire a darab sü
tetlen volta engedte — elég jól folytak le. 
— Ha a „Szamárbőrt* „ n e tá n  ism ét* 
színre hozzák, az esetben kevesebb görög- 
tüzet s a tündérszekerek tengelyére több 
kenőcsöt kérünk, nehogy azok jártukban 
„ismét* olyan liaugot adjanak, mint a fa 
gyón vont száradt — szamárbőr.

S z e rd á n : közkívánatra „Rózsaszínű 
dominók.* Váljon kik kívánták e darabot ? 
Körülbelül húszán néztük végig az előadást.

C s ü t ö r t ö k :  „Holt szív* dráma. 
Kotli Mari kisasszonynak gyönyörű szerepe 
volt, melyet valóban gyönyörűen is töltött 
be. Fölötte sajnáljuk, hogy lapunk kerete 
ezúttal nem engedi meg bővebben méltá
nyolni az ezen alkalommal kitünően kifej
tett művészi tehetségét.

*
Tegnap reggel szép megtiszteltetés 

érte Gerőtí urat. Névnapja lévén, társula
tának tagjai ünnepélyesen fogadták őt a 
színházban. A társulat nevében Bállá üd
vözölte az igazgatót egy szép s megható 
beszéddel, kifejezve abban a társulat min
den egyes tagjának szerencsekivánatát s 
tiszteletteljes ragaszkodását. Az igazgató 
úr e nap emlekére több értékes tárgyat is 
kapott társulatától, többek közt egy szép 
gyémántos gyűrűt és egy ezüst tálezát.

*
Ma (szombaton) a „Kapitány kisasz- 

szony* kerül színre. A darab önmagát di
cséri 8 igy csak azt kell még felemlítenünk, 
hogy az énekrészeket jól tanulták be az 
illető szereplők. A jegyek nagyobb része

Obermuyer (4éza rendőri közeg, eb 
jegyosztógatúuak, a küzöuséggeli bánás 
módja oly humánus, hogy kiérdemli az 
alábbi dicséretet. — Folyó Uó 27-ikéu 
megjelent nála egy városi polgár ebjegv 
váltás vegett, a mit ő csak ugyan ki 
is adott, de midőn az a polgár Ielkérte, 
hogy legyen szives egy jó barátja részére 
is jegyet adui, erre a legdurváob és go
rombább felelet lett a visz'.iang követ
kezőkép, „nem  é r e k  éu r e á  íu a g á  
n ak  a p ro to k o lu m o t la p o z g a tn i.*  
Pedig egyébre úgy is alig leim hi /.:i i!ui! 
az ilyen fiatal ember még sokra viheti a 
rendőrségnél.

Kissaszondy J  ózsef.

A Baranya megyei hada«tyáu ik 
segélyzö egyletének játékom ezéija
előmozdítására alapítványai járultak n igv 
ságos és főtiszteleudő- pécsi kanonok 
urak u. m. Dr. Feszti Károly 59 ft. és 
Zsiukó István 5U írtai. — Ezen kegy a 
dományért az egylet ezennel uyilváuyos 
hálaköszönetét is kimondani kedves kö 
telességének tartja.

Kőbányai 
korona sor

kitűnő minőségű eg y  p o h á r  H k r .
DULCZ sörödejtíbeii.

Közhírré tétetik, ,hjf IBateh;i
12. sz. (300 írtra becsült) esiu is hiir. 
deczember hó 6-án a telekköuvi irodában 
elárvereztetni fog.

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

Szerkesztői üzenetek.
A. Zs nak lluila|H‘slen. Nem lehet, m-rt a 

budget-ben nincs fedezete. Kütöiubcn a minc Útja 
nem szenvedünk szükséget abbin acíikkb u.

Br ,1-nck Temesvárt. Rividebb kézié ni- 
nyeket kérünk.

I'. J. Mohács. Későn érkezett csak kivonat
ban használhattuk fel.

X A ti V FEKBXCií 
laptulajdonos.

II A K S C II EMI L,  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.



manchesteri lakos által feltalált
T. Dr. Paz itzky E. Pécs zz. hír. rárosfö-

rosu, T)r. Hölhling Mih.su mint Rarayyo- 
egyci tiszti főorvos is Dr. Pinát tor Ödön 
zkoeh-zi főorvos és igazgató urak által 
■gvizsgált, gya'orlatilag megkísértett is 

ujált
r

r a n - s z m m

Tüzelőfának árleszállítása.

használati módja :
V-gyi tessék kávéskanálnyi száj szesz egy evők;* -
i !nvi közönséges viz/d. ezzel öblittessjk a szájür 
:*:> .'!<) másodper* zig • azután fogkefével tisztit tas-

s.;k a íojL̂ aknak úgy külső mint belső föliiletc.
II ;t t h s >< .

1. A So|>iana-szajsz»*sz a száj* es o iüregnek 
iv.i> avagy m fitosak. doliauv^:* vagy barmi t in ts

• b**i eredő) minden bűz t nyom talmiul eltávolítja.
2. Krősbiti a petyhüdt ioghasfc és az ing* foga- 

’ it, az utóbbiak ti il; vi z 11 I i • t*rmé*zet*s f'-hér
, . fo-

lt »fc zonianczát és m a íV*'_r?;i á< ellen, 
i • 3. A száj- ez orriiscg in nd niuiui  súlyos Is kor-
i-utikus] lan t limait gyógyító*. ii liti és piro*itja a 
(óghúst é edzi a nyak hártyákat.

1. A már létező iogtujn*' eltávolítja, ha a iájó 
szoim'-d fog húsa pár csepp. vízzel nem 

•0‘ííyiH‘U s/ájaZ'.sZcl »n< /nedvesittetik.
Dijd'teritis ■ - más t-.r*»kbajoknál igensikeres 

m . dizáló .«-zer. 289.(0—3]
1/ •rpnd»lr< !, clfog adtain ah: Ikr. S o lm l- 

l i e f  A d o lf, orvos urnái P é p e i t .

AiluÜrottak tisztelettel jelentik, hogy iizá raz  b ü k k - ,  g y e r ty á n * , c* e r- és
lia ftáb fáh ó l nagy készletet bírnak, minek folytán

■ÜLriM-étozrét 3 ±"t. 4=0 Hsaiét
la raktárunkban kapható. A Iának há/haszállitásaért ürméterenként 20 kr. számíttat ik 

A Iá csakis azon helyre lesz lerakva, a hol a megrendelő utasítására a kocsi megáll.

aprított tűzifát eladunk
I. osztály (bükk, gyertyán, és eserla) 50 kilogramm .">•’> kr.
II. oszt. (száraz, tölgy és vegyes hulladék) á klg. 3* kr.

Mázbaszállitása minden 50 klgramnak 4 krba kerül, 
líátnrkodunk továbbá megjegyezni, hogy hasábiánk egy in é t e r  lioss/.n  

darabokban készíttetik, minek következtében h ú ro m  í i r iu ó te r  a n n y i  fatömeget 
tartalmaz, mint a ré g i «  lá b  m ag as  öl.

Megrendeléseknél kérjük a fa árát előre beküldeni. A fizetéseket kérjük 
gyári irodánkba! (országút 15 sz. a.) eszközölni.
508(3— \) K ngel A d o lf  é s  K ai.

stab-S—"ó&ir dhj*~Jkj' 'S h' .Jiíj '$Zr''dk^''d<j'zdiVzisi'

m
az :i:t.■ i•«I;n; gulyámtrháva’i közös k l(e>  
te t t e t é s r e  elvállal.

üolhnáiiA, n. |) Laskafaln
az uradalmi tisztartóság 

'!"4. i i I t i l im e r  tiszttartó.

Fért szabóidét eladás.
Egy jő karban levő, régi fenáliásu, 

flns berendezésű. nagyszámú tekintélyes 
és intelligens lo bbizókkal ('Kundsehafiok- 
kal) biró férti szabó-üzlet Nagy-Kaaizsáa 
előnyös feltételek mellett jutányos áron a 
családfő elhalálozása következtében, azon
nal átvehető, bővebb tudomás nyerhető e 
lap kiadóhtvatalában.

j-yj-Lakoesai ni. kir. közalap, tiszltartóság

Árverési hirdetmény.
llOi

Me!v 
i.gy a 

november 
Lakácsán 
(iában.
G30 méter 
I*0 
2<K)

s'erlnt ezennel közhírré tétetik. 
iUl\< >csai uradalmi készletből f. évi 

hó 23-án délelőtti 11 órakor 
az uradalmi tisztartóság! iro 

299 (2—)
mázsa tiszta búza

r kétszeres búza és 
,  rozs

zárt ajánlatok benyujiiatásával összekötött 
nyiiváitos árverésen feusőbbi jóváhagyás 
fentartásával el tog adatni.

.Szabályszerűen kiáliitoít 50 kros bé
lyeggel és minden méter mázsa után 1 
frtnyi bánatpénzzel ellátandó írásbeli zárt 
a i á i ; - k  a nyilvános szóbeli árverést meg
előzőleg nyújtandók be, mert később be
érkezendő ajánlatok figyelembe vétetni nem 
fognak.

A zárt ajánlatokban a megígért mé
ter mázsánkiuti ár szám és betűvel vilá
gosan kiírandó és e mellett kijelentendő 
hogy ajánlattévő az. árverési föltételeket 
ösmerve és elfogadva teszi ajánlatát.

A nyilvános szóbeli árverésen v,.i>e-
nyezm ók szí;: kötelesek mit:
méter mázsa után bánatpénzül egyforiniot 
letenni.

Az eladandó gabona nemek és az ár
verési felételek alóljegyzett hivatalnál bár 
mikor megtekinthetők.

Tájékozásul még megjegyeztetik hogy 
Lakácsa a darányi vasúti állomástól egy 
és fél és a hat esi úgy szigetvári vasúti 
állomástól 23,4 mértföldnyi távolságra esik.

Lakácsa, 1877. évi uovember hó 16-án.
A magy. kir. közalapitv. uradalmi 

tiszltartóság.

V =tvS

Keskeny
útifű - mellcüukorbáb,

a tüdő és inellbajok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tüdöhurut biztos gyógyszerei.

A te rm é s z e t  á l t a l  a  s z e n v e d ő  em lő  r i t é g  
j a v á r a  t e r e m te t t  m e g b e g s r i it l ie t le n  k e sk e n y  ú tifű  
a z o n  m é g  e d d ig  fe l nem  d e r íte t t  t i tk o t  fo g la l ja  
m a g á b a n ,  m isz e r in t  a  g é g e  és  lé g c ső  r e n d s z e r  
g y u l la d t  n j a k h a r t y á j á r a  v a ló  a z o n n a l i  g y o rs  
«• e n y h i tó  h a tó *  g y u k o r lu s á v a t  a z  i l le t  * b e te g  
s z e rv e k  g y ó g y u lá s á t  m in d e n  te k in te tb e n  lehe» 
tó  lé g  e lő s e g í t i .

M iu tá n  g j á r m á n y u n -  r* . 
k n á i  a  r z u k o r  é s  k e sk e n y  
á t i fü b ö l i  t i s z ta  v e g y u le -  
k r o t  k e z e s k e d ü n k , k ü lö n ö s  
flg y e le m t e a j á n l ju k  h a tó s á g i la g  b e je g y z e t t  v é d je g y ü n k e t  s a .  d o b o zo n  
ia v ő  a l á í r ó iu n k a t ,  m e r t  c s a k  e z e k  ig a z o lja k  a n n a k  v a ló d is á g á t.

Schmidt Vidor & fiai,
k. u ab ad & l gyárosok  Becs, W ieden , A llegasse  48.

Kapható Pécseit: Lili J,iu »s kir.oke- 
désébeu (m.iloui utcza; és Sipícz Fcrencz 
g_v 11 syszertára i ián. 303 (10—2)

Péc s e t t ,  csak Obetkő K -nál.
A világf Icgniigyohb varrógép-

K.v a ra
ajáidiaafelülmülliatatlaunk ismert eredeti Singer- 
féle ni családi varrógépeket ára 50, 65. 71 frt.

Mindén készlettel tiizdelés, fodoritás, vat- 
tázás, behajtás, sujtás felvarrás, keskeny és szé- 
lesszegés, zsinór bevarrás, széles ajourvarrás és 
zsinór szegélyezésre sat.; mely egyszerű szer
kezeié miatt minden egyébb rendszerű fölött 
előnnyel bir, továbbá különlegességeket, szabók 
ezipészek, nyergesek, könyvkötök, gomblyuk- 
kivárások stb. számára.

306 (0—1)
g letétele mellett, részletlizetésre vidékre 
Pécsett o<*aU OBKTKO K.-nfil.

is.

1273=̂- sz.1H77.

eg? = ^ .  ̂ 8 .  .c!jpT3j^í .<3sjr>: . ó.jnv - 1.

Árverési hirdetmény. 300.(2 2)

A péesváradi közalap, kir. kelleti er- 
dőbivatal részéről közhírré tétetik, hogy a 
lakácsai uradalomhoz tartozó Som így me
gyében a Darányi vasúti állomástól 14. a 
Drávától mintegy 6 kilométer távolra la
pályon fekvő lakácsai erdőgondnokság 
1878. évi vágásaiban az urad. tűzi m ‘téri,a 
leendő elkészítése utáu fenm íratlan 1'»
I. A lsó  e r d ő  (Ternicsi fó u sx lá ly b iu i 
318 darab donga, épület, szerszám és tilzi 
tara alkalmazható, 3030 frtra felbecsült 
leginkább tölgyszálfa,
I I .  A lsó  g e r e n d a  (A z lu b á s in a )  lo- 
o s z tá ly b a n  fss darab szintén donga, 
épület, szerszám és tűzifára alkalmazható, 
6520 frtra felbecsült 40 tői egész 100 és 
130 czentimeterig vastag tölgyszálfa, ösz- 
szesen tehát 9600 frt. értékű fatömeg tö- 
vüu a legtöb’oet Ígérőnek a második zárt 
Írásbeli versenytárgyalás inciiett f. évi de- 
ezember hó I án délelőtti lo órakor 
sőnb jóváhagyás feutarrásáva! következő 
módon elfog,tda ni.

Zárt írásbeli ajánlatok csak kellőleg 
t i. bélyeggel, a megígért szám és báli- 
vei értelmesen kiirt ár után számított iisz- 
szegnek lOV-tóli bánatpénz és azon vilá
gos nyilatkozattal ellátva, hogy az aján
lattevő az eladási feltételeket ismervén, 
azoknak magát feltétlenül aláveti, az 1877. 
évi deczember hó 2 ig délután 4 óráig fo
gadtatnak el, azon időn túl érkezett avagy 
feltételes ajánlatok figyelembe nem vétet

nek : a leendő legtöbbet Ígérő a teljes vé
telárnak felét az árverés jóváhagyása út in 
azonnal az urad. pénztárba készpénzben 
bér és tehermentesen hiánytalanul unéhit- 
lanul lefizetni, a favágatást a szerződés 
jóváhagyása utáu azonnal megkezdeni és 
az erdőrendészeti szabályok szigorú betar
tása mellett a fadöntés és feldolgozást az
878. évi márczius

I- I

hó 10-ig és annak a 
vágás területekről a kitűzött erdei utakon 
való eltakarítását legkéső oh az 1873 évi 
junius hó 1-ig eszközöltetni tartozik.

Az ajánlatok a péesváradi ru. kir. 
közalap, kér. erdőhivatalba Pécsváradon 
nyújtandók be, a hol a versenytárgyalás 
a fent kitűzött nap és órában tartatik meg.

Az uradalomnál adós vagy azzal per
beli álló lelek nem árverezhetnek.

Továbbá közhírré tétetik, hogy a ten
ni iiv.lt esedék fit a vállalkozó akár f.-i 
dolgozott akár feldolgozatlan állapotban 
a fent kitűzött határnapig szintén a vágás 
területekről eltakarítani tartóz uid.

Végül közzé tétetik, hogy az eladau ló 
szálfák mindenütt a helysziuéu, a további 
részletes feltételek ellenben a péesváradi 
m. kir. közalap, kér. erdőhivatalnál és az 
illetékes erdőgondnokságnál Lakácsán a 
hivatalos órákban megtudhatók és illető- 

megszemiélhetők.
Pécsvárad 1877 évi november hó 16-án.

Újházi Dines. 
kerületi erdőiuester

lég

Rum A
292(3—3) Thea

Pécsett töutcza, „ Magyar-Király “ átél lenében
ajánlja jól rendezett th e u -  és r u n i - r a U tá r á t  n a g y b a n  és k i c s i n y 

ben . Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan teljesittetnek
mély tisztelettel

U e - v i r c i a i m  ü v £
fű s z e r -  és e s e nie ge - ke r e s k e d ő.

(Ezelőtt O I»erinayer.)Czukor Kávé

l HseletL ia.ct’box’o.
melynek folytán kivitelünk keletre majdnem teljesen megszűnt, arra kénysze

rít, hogy

(‘hina-ezustáru gyárunkat
abliahagyuk. hogy a legdíszesebb chinaezüst árú álló gyártmányokból álló 
roppant készletet tetemesen az előállítási áron alól árúba bocsássuk. Kimerítő 

árjegyzék kivanatra ingyen s bérmentve küldetik.
I.CNziillitott Arak. “

azelőtt. most csak azelőtt, most csak
G drb kávéükahin ft 3.50 ft 1.50 i .lrb vajtartó ft 5.— ft 2  —
G w evökalan r ;)í) - 2.80 i pár gyertyatart.”. n 3.— . 3.—
G „ as/,td 1 i kés . Lí)l( „ 2  80 6 drb késtartó „ 5. _ 2.70
G T m villa „ 7.50 .. 2 80 1 „ cukorfogó „ 2.50 » 1.
1 „leveamerito k&lin„ 5. - 2.30 6 „ csemegekés „ G — „ 2.50
1 w tej merít* kalán „ 3fO „ 1.50 6 „ , villa „ 2.50
1 ^cukortartó lakattal ft l í „ S. — 1 „ sótartó s „ 0.70

'*X3

Legújabb 8 zárkésztilekkel biró inggomb-gárnitura 1 ftért, parafadugó chinaezüst 
fejjel és 40. kr. 1 drb dohány szeleucze 2 ft. Továbbá díszes tálcák, theakannák, 
giraudolok, eukorszóró, tojás szervice, fogpiszkáló tartó, olaj és ecettartó s még 

számos más cikk bámulatos olcsó áron.
Különös figyelemre méltó. 

imind e 24drb összesen egy diszes tokban 24ft. helyett esaklOft. 
(Ugyanez britáuia ezüstből 24 drb tokkal csak 7 ft.
(Levélbeli megrendelések gyorsan és lelkiismeretesen telsesit- 
’ tetnek.

fl’R E IH  E. Hécs (Rotbenthurrnstrasse 29. sz. a.)

6 drb. evőkalán
6 „ kés
*> n villa
6 , kávéska Ián
268 (12—7)

I

Cs. h. szah. mohács-pécsi vasút

Hirdotmám.
l’olyó év november hát 24 én a dunai 

póstahajók I! ti it.i p e s t és O r s ó v á  közt 
megváltoztatott, menetrendé folytán, a lia- 
j iesatlakozás Mohácsról •> óra oO perc/, 
kor induló 17 szánni helyi von ít, a fenti 
naptól kezdve, naponta szombat kivé
telével, közlekedend ; szombati napokon 
azonban a személyszállítás .Mohács és Pécs 
közt. a I I óra 32 perezkor Moliáesro' 
dúló 61 szánni vonattal fog eszközölt

in
Ilii.

Pécsett, 1*77. november hó 2 Lén.

307 (1 1)
A mohács-pécsi vasút 

iizlctvezctösége.

F ő n y e 
re m é n y

eseti.
375 .000
tnarA.

A n.vere 
m é  n i

k e l  l > í / -  

to s ilj is  
az á l la m

:

Felhívás a Hamburg állam A'tál biztosí
tott pcnz-lotteriábun kínálkozó

ti v e te itt e n y - e I ö n y ü k b e n
való részvételre, melyben

S  m i l l i ó  m ó r  k a
okvetlen nyerendő.

Ez előnyös s tervszeriileg csak 85,5(»» 
sorsjegyet tartalmazó pénz-lotteria nye
reményei a következők : azaz 1. nyere
mény eseti. 3 7 5 . 0 0 0  márka, részlete 
sen : '2 3 0  O O O . 125 0 0 0 . SO .O O O  
6 0  OOK, 50 OOO. 4 0  OOO. 3 6 .0 0 0  
6 szór 3 0  OOO és 25  OOO, 10-szer 
2 0  OOO és t ő  O O O .  lA-zcr 12 OOO 
és fO.OOO. 3! szer H O O O ,  6 0 0 0  és 
5 0  00 , 45-szoi 4 0 0 0 ,  3 0 0 0  és 2 5 0 0  
20t> szói t»460. 2 0 0 0  és J.*00.412-szcr 
1200 és IO O O , 1304-szi i 5 0 0 . 3 0 0  
C8 2 5 0 .  28.246 szór 2 0 0 .  175, 1 5 0 . 
138 , 124 és 1 2 0  15.830 -szer 0 4 .  6 7 , 
ő ő , 5 0 ,  IX , és 2 0  márka, melyek 
néhány hónap alatt 7 csoportban biztos 
kisorolásra jutnak.

Az e ls ő  nyeremény búzás hivatalból van metr- 
allapitva s ehhez
uz egész eredeti sorsjegy áru csuk If! i Ok 
a fél ,  r r r 1 r 70 „
a negyed . .  r r 85 _
és ezen az államtól biztosított eredeti sors- 
jegyekjnem megtiltott promess) az összeg 
birmentett beküldése után ált ilam a leg
távolabb vidékekre is elküldetnek.

Minden érdekelt, eredeti sorsjegy mellé 
még az allamcimerével ellátott eredeti játéktér 
vet is kapja ingyen s a történt liuzsas’ ut n 
azonnal s minden felszólítás nélkül küldetik 
neki uliiv. huzási kimutatás is.

.4 n y e re m é n y  ü o sze ^ ek  k i t i  
ze lév e  s az érdekeltnek szétküldése ál 
falam direkt. poutosau s a legszigorúbb 
hallgatás meliett eszközöltetik.

ES*‘ Minden megrendelést egy egys.erii 
pv.stuutalv .ínyen > így ajánlott levéllel teljésit- 
tudná

a®~ .1 közéig,) húzás miatt azért kérem 
s:iris Hegre dél sülkel 2*3(4 3

f. é. decem ber 12. es 13-ig
bizidomteljesin alulírotthoz fordulni.

id .  H e e h s c h e r  K a m u
Rinquier ur.d Wechsel-l'omptoir in Iluruhuru.

IÁ L E 1 \  SB TIO A,
Budapest. Királyutcza 23. szám alatt 

ajánlja legnagyobb választékban
disziiiii-, norinbergi és ékszer- 

ánik-raktárát pompa és házi 
szükségletekre.

I.egnjahh divatu legyezőket, szóvet, selyem 
vagy atlaszból 7(1. SO. O kr. ft. 1.20 ft l.öo it 
,'J.oÖ krig feilhól. sima vagy festménynyel 4 itt d 
10 forintig.

Női kézi tiiskc.k. legtinomabh búrból, piros 
vagy fekete sziléi 7o !io kr. Irt. 1.20 1.40 d.;'S)-ig 
a legnagyobb jiénztáreák egészen bőrből 10 20 
■10 40 ÖO (70 .0  íSj-téi] feljebb.

MedaUok. keresztek gyűrűk, őralánezok. 
nielltiikfiiggók.karpereezek. franezia dubl arany- 
b d. kövekkel vagy nélkül 20 30 40 50 l>0 70 
krtól feljebb.

Kézelő és inggombok csont vagy érczbúl lil 
2o 30 4o 50-től 1 frt 20 krig a legfinomabbak.

Konty-fesük, valódi franezia 50 60 7o .*0 
krtól 1 ft. 10 krig. békatéknőből 2 tt. 7SJ krtól 
4 í 11 50 krig.

Kcj-ruha ,ís fogkefék, kézi és fogszappanok, 
rizspor és btiniajok.mindennemű illatok, valódi 
franezia es angol illatszerekben u. ni. Colonyi 
eczett és Colonyi viz 40 (XI Í30kr. 1 ft. 20 kr. üve- 
geiikint. (ilicerin 70 SO kr. lft.20kr. üv.genkiut

Tolikések 10 20 30 40 5(7 fíO 70 k ri ”3 ft. 50 
krig berendezéssel.

Kvüos/kózök 1 It. 20 krajczártól 20 írtig 
tuezatja.

Kvőkatialak 2 frt 50 krtól S írtig. Kávéska
nalak 1 írttól 3 ft. 50 krig tuezatja.

I álezák, valódi franezia mázzal 10 krtói 1 
ft. 80 krig.

Kézi és állógyertyatartók öntöttvasból, réz 
és alpaccából 50 krt il 3 frt 50 krig.

Utazó és asztali Íróeszközök 30 50 70 kr. 1 
frt. 2 frt 50 krig.

( oton“Krauczia hal vagy kautsuk boly 
1 írttól 3 írtig tuezatja.

Dominó es -akkjaték 50 80 kr. lrt.l 20 okéiig.
Férfi-ingek fehér vagy színes ft. 1.20 1.50 

2.80 és ni. g feljebb.
Álló vagy hajtott gallérok 1 frt 80 kr. 2 ft. 

es feljebb — valamint kézelők is.
Legújabb divatu linóm nyakkendők 5 10 kr. 

és igy feljebb 1 frt 50krig valamintfinom kesz
tyűk is kaphatók.

L8ÖEsernyők, szövetből dbja ft. 1. — 1.50 
2.— 2 30 2 50-tól feljebb. Selyem esernyők 3 frt 
50 krtól 10 írtig es feljebb.

Árjegyzéket ingyen és bérmentesen küldök 
Megrendelések lelkiismeretesen teljesittetnek. 
Nem tetsző tárgyakat kicserélni kész v vgyok.

Házeladás.
Pécset! a belvárosban. Plébánia utcza 

9. szám alatt fekvő ház szabad kézből 
eladó.

Pécsett. 1*77. évi november 22-én. 
Az egyházmegyei alapítványokat kezelő 
bizottsági elnök. 305. (3_ j,

I
.'Távirat! |

: p.é
A kir. udvari 

üsben, (ii'abcn,

Handringham. j  
maláta gyárnak^ 
liriiunerstrassc 8 Ti-1 ...S n -g:

d Kiildjen 24 üveg maláta kivonató-4 
legközelebbi vonattal a walesiM 

jf hercegnő számára. \Vowerton állo-a
t ó más- ___

Malborough llous Pall-Mall.I1 
Igen tisztelt uram ! 
egyen szives ő fensége a ber-V 

ií'ccgnő számára 12 üveg II..iT Jánosi 
| i  féle maláta kivonatot mielőbb k i!- A 
I ■ (leni. ' S|
r -  -------  g.,

4i Rendeliiiénvek AnsztriAhAlJi
é? Kérek 5 es .magot kitűnő m a-i 
’ícláta bonbonjából p'.sía utalvány inel-7 

rt&lett e eim alatt küldeni: Fritz Ká-J! 
Eroly cs. kir. táborszernagy IsehlbanTn  kii .
IkXeugassc 304.

Ischl 1*77. aug. 15,

Dr. Fiedler orvos úr rendeletére?
«ezennel kérek nekem posta utalványt

makita jímellett csecsemőnek való 
láplisz'ct (egv szelencével) küldeni. 

Miglitz 1877. aug. 19.
Özv. Drkosch M.iria.3

f
!( fK a p h a tó  P é c s e t t  a li.’ikrak-^ 

tárban ZUCKERM \XDL A. fűszer-2?
í  kereskedésében, Ferenciek utc i.

a

XyiijtwiiiiU kezet »  szeren* 
ő s é n e k !

375,003 bírod, márka 
vagy 218,750 frt

főnyereményt nyerheti a legújabban rende
zett az uila.il .ital engedélyezett es garami 
rázott p nzsorsol.is .nál.

Az tij terv oly elómösen van berendezve, 
hogy ic.4ir.il> hónap alatt 7 sorsolásinál 420110 
nyeremény látsz .tik ki. melyek k-.zt van a 
375.000 bir. márkás vagy 21*750 írt főnye
remény nevezetesen pedig;

! stb. stb.

bir. in irka bir. iiiaá.im. 25(1.000 7 nyer. 15.000
125.000 1 . 12.000
80.000 23 „ Ul.Otlú
60.000 3 , 8000 i
50.000 27 .. 5,000
40.000 52 .. 4.000
36.000 200 2.400
30.000 410 „ 1.200
25 0 00 621 500 0
20.000 7o.í

25,635
250 8 
1381

Ezen. az állam által rendezett és garan 
í  tirozott nagy sur-játék kr.z-lebl. történen ló ,-lsó 
Jj búzására, ma';, mar december 12 es 13-án 
n .irt- nik.

1 egész eredeti sorsjegy ara (1 marka vagy 
3‘a frt. 1 fel 3 marka vagy 13 4 frt. 1 negyed 
1‘ 3 marka vagy 94 krajcár.

Minden megrendelés az összeg beküldése 
vagy utánvét mellett a legpontosabban esz
közöltetik. s minién megrendelő megkapja az 
útiam címerével elltott ereieti sorsjegyet.

Minden megrendelőnek a hivatalos játék
terv ingyen küldetik meg. úgy szintén a huz.- 
utan azonnal a sorsolási lista.

A nyeremények kifizetése az állam gurun 
liája mellett azonnal történik vagy postán való 
küldés altat, vagy nagy összeköttetéseinknél 
fogva az osztrak-magyar birodalom minden na
gyobb vnos.ban veliiuk összeköttetésben álló 
bankházaknak

Bankházunktól vett sorsjegyek mindig 
nagy Szerencs, n. k örvendtek, s igen sok nye
remény közi többször a főnyereményt is 
tőlünk vett sorsjegy nyerte, melyek az illető 
érdekelteknek közvetlen ki lettek fizetve.

Reméljük t.diat. hogy ily biztos alapon 
levő vállalatunk tömeges részvétnek fog ör
vendeni. 8 zives megrendeléseket minél előbb, 
de minden esetre még f. é. november 30-dika 
előtt kérünk 273 (6—6)

Kaufmann és Simon
bank-(‘s vültó-fizlcteiirk llaiiiburába küldeni.

Mindennemű államkötvények, vasúti rész
vények és kölcsönsorsjegyek megetetnek vairy 
eladatnak.

U. i. Szabadjon itt köszönetét mondanunk 
a bennünk eddig helyezett bizalomért, melyet 
szives megrendelőink pontos és lelkiismeretes 
szolgalasa áltál ezentúl is legfőbb törekvésünk 
leend kiérdemelni.■ ■l'fl—■lidlMRa———— ——— ■KJEitfv-

mi
A/, iiszö^lii uradalomhoz tartozó — 

szigetvári (Somogy megye) vasúti állo
mástól egy (óra. távolságra eső — g a liim - 
bo*i sé r tő n  t a n y á n ,  hol az átalánu 
san kitűnőnek ismert tőherczeg U i* je - 
n ő i és a szint oly kitűnő p a n k o ta i  
s e r i é i  fa j l i s c tá u  t e n y é s z t é l i 4,

\éves malacok eladatnak
és pedig : 293. (3—3)

111 darab kan 1 kitűnő tenyész 
630 „ kocza | anyag
450 „ ártány.

Az eladás a t. vevők óhajtása sze
rint — n a g y b a n  és k ic s in y b e n  —
történik. Az ár és eladási feltételek vé
gett értekezhetni Üszöghőn (vasúti állo
más) az uraságnál, vagy a számtartóság
nál ugyanott.

Üszögh, november 15-én 1877.
Az üszöghi urad dóm

Nyomatott Taízs Afihályaál Pónett 18 77.


