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E lő fize té s i d l j :
Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fel
évre 2 fit. 50 kr.. negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkereső 

(Széchéuyi tér).

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

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

előre fizetendő.

M zerk esz lö i iro d a :
Ferenciek utezája 22. sz. 1 emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

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

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

Majlátb-tér 22. szám alatt.

A kiegyezés rugói.
A múlt évi májusi komédia egy 

kis változtatással ismét szilire került 
az osztrák-magyar kiegyezési szín
pad rozzant deszkáim — A különb 
s>*g az. hogy most az osztrák minisz
térium adta be lemondását, de meg
egyez abban, hogy ismét a magyar 
kormány engedékenysége távolítja 
el a krízist. — Arát akkor is, most 
is Magyarország adja meg busásan.

Tisza Kálmán a magyar alsóház 
többségét még mindig biztosítottnak 
vélheti részére, ha még további en
gedményekre is reávehetó, és ezt 
végtére nem is csodáljuk oly igen, 
noha az utóbbi napokban a volt 
Deákpárt oszlopai hol határozott, hol 
fenyegetéskép feltételes ellenzéki 
állásba tették magukat ellenébe, mert 
végtére is azon elemek, melyeket a 
tisztességesek közé nem számítha
tunk. keveset törődnek azzal, váljon 
a kiegyezés egy pár száz millióval 
több-kevesebbe kerül-e az országnak V 
hisz nékik hazájuk úgy sincsen, 
összes lelkiismeretük nem terjed pénz- 
tárczájukon túl. ők tehát szégyenpir 
nélkül szavazhatnak a németség felé 
szít > szászokkal, a Délszláviához és 
Daco-romániához gravitáló nemzeti
ségekkel a magyar szent korona 
fényének és jogainak megrontására.

A szeméremből kivetkezett aljas 
rimáktól kikerül minden, ezekkel 
meg lehet szavaztatni a reiehsratbba 
menetet is, mit törődnek ők véle — 
gyermekeik , unokáikból magyar 
lesz-e, vagy inkább német — rácz

oláh vagy rusznyák? — Az ön
érdek elvakitja éles látásukat, el- 
tompitja lelkiismeretűket, azt hiszik, 
az ország vesztén szerzeudő kincseik 
bő kárpótlást adanduak nekik és 
gyermekeiknek; — elfelejtik a bol
dogtalanok , hogy csak becsületes 
munkával szerzett javakon vau az 
isten áldása, és ebül szerzettnek 
ebül kell elvesznie.

Az alsóházi vámügyi vita döntő 
lesz a kiegyezés felett, ha a kormány

T Á R C S A .

Katona-dal.

i'teiR-m, én ist' nem, 
ólért születtem cn fiúnak ? 
Must nem kéne haza járni, 
Hogyha czapistrangut funak. 
Nem kene a szalmazsákon 
Álmodni oly zöldeket. . . 
Szerencsétlen emher a',
Ki fiúnak született!

Nem kellene kora reggel 
Kiilkelui az ,.aul!“ szóra;
S mintha dróton rángatnának.
Ugrálni a kommandóra.
Nem kék össze-vissza járni 
A hegyeket, völgyeket. . . 
Szerencsétlen ember az,
Ki liunak született!

Ha kisasszony lettem volna;
Most harisnyát kötögetnék; 
Zsámolyomnál sok szerelmes 
Fiatal úr elekednek.
Magasztalnák a szememet,
Orromat és fülemet. . .
Szerencsétlen ember az.
Ki liunak született!

Oh, mért is nem lettem én lány?!
A tiszturak nem szidnának,
Hanem inkább szeretnének,
Ölelnének, csókolnának.
És most én se gyűlölném, de 
Szeretném a tiszteket . ■ ■ 
Szerencsétlen ember az,
Ki fiúnak született!

Fosa l.ujos.

Ébredéskor.

Jj^nyelgtem az éj-tündérrel 
Az almoknak szép honaban . . . 
Aranyhalként úszott lelkem 
Mondhatatlan boldogságban.

lekötelezettjei, a szinte az ország ká
rára megnyert nemzetiségek segélyé
vel — mi eléggé jellemző — több
ségben lesznek és igy elfogadják az 
előterjesztéseket, akkor az osztrák 
alsóház és a bank részvényeseinek 
akadékoskodása alighanem szülőiben 
lesz, mert a további komédiázásnak 
nem lesz többé értelme, és nyakra 
főre sietni fognak a kiegyezés vas- 
lánczait a magyar haza körül fonni, 
úgy megerősítvén azokat, hogy a 
testnek eltagolása nélkül azokból 
többé ne menekülhessen.

Azonban még nem veszett oda 
reményünk, hogy a hazafiság győzni 
fog az önérdek felett. — A vámügyi 
előterjesztések nagy rést ütöttek a 
kormánypárt soraiban, a kitűnőségek 
már is kárhozólag nyilatkoztak a 
tervezett nemzetgazdászati rabság 
felett, minden attól függ, mily nagy 
lesz követőik száma.

Folyik nagyban az ijesztgetés az 
alkotmány felfüggesztésével, absolu- 
tismus és ostromállapottal. Meggyő
ződtünk afelől , hogy a kik igy 
ijeszgetnek, ezzel csak önmaguk 
gyalázatát akarják takargatni, ők 
maguk sem hisznek abban, jól tud
ják, hogy az alkotmányt magukban 
foglaló törvényeink megtartását es 
küvel fogadott király a törvényt nem 
fogja megszegni, de azt is tudják, 
hogy az önkényuralom nem lehet és 
nem is volt roszabb, mint a meg
hamisított választások nyomán létre 
jött parliamenti párturalom erkölcs
telensége, hogy ennél fogva még 
akkor sem szabadna megijednünk az 
önkényuralomtól, ha az alkotmány 
királyi esküvel biztosítva nem leuue.

Azonban ők mesterük Deák Fe- 
reneznek arauymondatát, hogy az 
erőszakkal elvett jogokat kedvező 
idő és alkalommal vissza lehet sze
rezni, de nem úgy azokat, melyeket 
magunk adtunk fel, mibe sem veszik, 
mert hát maga D e á k  F e r e n c / .  
1865—7-iki gyenge óráiban megfe
lejtkezett róla, ők nem a haza jö-

Egyszerre csak mint az agyuk 
I 'satakoni hömbölcse:
Rettenetes nagy dörrenés 
Serkentett föl ébredésre.

Körülnézek: táu ellenség 
Bősz Inda tört kis szobámba?...
Hat a tetű vakulatja 
Zuhant le a nyosz..Íjamra!

Kulcsár József.

Magyarország Ethnographiaja.
[Irta Hunfalvy Pál 1870.)

Figyelemmel átolvastam ezen érdekes 
munkát. Nekünk magyaroknak kiknek tör 
ténete nagy részt traditióu alapszik, oly 
nagy szükségünk volt egy ilyen rostára, 
mint a gyenge tavaszi növénynek a verő 
téuyes napra, mely a kemény tél lágyát 
feleugeszteli.

Itt az olvasó annyi sok uj — és meg
lepővel találkozik, a miről eddig fogalma 
sem volt; sok téves állítás van itt helyre
igazítva. sok balfogalom tisztázva, s mél
tán el lebet mondani hogy veterán tudósunk 
e munkája hézagot pótol a magyar iro
dalomban. De szokás mondani: Nincs olyan 
rósz munka, melyben egy két jó gondolat 
nem volna. Ugyan ez megfordítva is igaz, 
és nincs oly jó munka melynek egy kis 
árnyékoldala ne lenne, ha figyelmesen át 
nézi az olvasó. A kritika minden szépet 
és jót elmondott már e munkáról, s én itt 
csupán egy pár pontra akarok reflektálni, 
melyek szerintem igen életbevágó fontos 
kérdések, s nem látom hogy a t. szerző 
biztos alapra fektette volna okoskodását.

A ki nemzetünk múltját tanulmányozta, 
tudni fogja azt, hogy Magyarhon mai né
pei nyelvre ugyan egy, — de névre négy 
különböző család sarjadékai; ezek: A 
H u n u g u r o k ,  K a b á r o k ,  M a g y a r o k  
és B e s e n y ő - K u n o k .  E négy család 
lakhelyének kimutatása s azoknak foko
zatos bevándorlása képezi történetünk alap
kövét; inig pedig ezen korszak nincs ha
tározottan kitisztázva: addig történet Írá
sunk nem egyéb, mint egy födetlen vén 
ház, melynek alapja hiányzik.

Vegyük most kezünkbe az Etiinographiát.

vőjét, liánéin saját kényelmüket te 
kintik.

Oda vitték az átkos közösügyes 
politikával, vagy igazabban politi- 
kátlansággal, hogy most ingó-bingó 
állapotba jutott a külfölddel szembeu 
is a monarchia, a tiz év óta hozott 
tengernyi adózások daczára sem ké
pes crélyt kifejteni az európai con- 
certben hajlong, mint a nádszál a 
viharban, inig a szomszédok hatal- 
inasbja el nem nyeli, vagy mig 
azon megosztózkodnak.

Legjobb barátságban élnénk Ausz
triával, ha azzal soha sem egyezke- 
íiduk.

— A* o sz tr á k  lu in U z te r v a l-
ságnak farsangi komédiája befejeztetett. 
Az előbbi minisztérium megmarad, illető
leg újra kineveztetett. A császár azon re
ményt fejezte ki, hogy a kölcsöuös méltá
nyosság (?) és békülékeny érzületnek sike
rülni fog a kiegyezést létre hozni. — A 
bécsi lapok nem igen örülnek a dolog 
ekképi fordulatának.

— A szerb  p a tr ia r c liia  egy  
idő óta nagy buzgalmat leit ki, hogy pro
pagandát csináljon Bosznia és Herczegovi- 
nának annexiója mellett, e végből segélyzi 
az ottani forradalmi bizottságokat és ösz
tönzi arra, hogy ők kérjék az auuexiót, 
mert akkor partriachatusa alatti birkasereg 
tetemeseu nagyobbodni fogna.

— Az er d é ly i szá sz  k é p v is e 
lők Nagyszebenből oda utaltatnak, hogy 
Tisza vámügyi javaslata ellen szavazzanak, 
minden esetre ki kell jelenteniük a Tisza- 
kormány elleni bizalmatlanságot és a pénz
ügyi vámokat — osztrák szellemben és 
érdekben — elvetni.

— V erlio v a y  U ju la  feb ru á r
1-én törvényszéki határozat folytán szabad 
lábra helyheztetett, miután a n e g y v e n  
napon át huzavout vizsgálat a lázadási 
vádra legkissebb alapot sem adott, a kir. 
ügyészség ugyan makacsul ragaszkodik 
feladatához, de a törvényszék csak annyit 
adott reá, hogy a vizsgálatot még eddig 
sem szüntette be. — E miatt Verhovay 
védője Komjáthy fellebbezett.

— A ré zp én z  m eg fog  sza p o 
rulat ni. A reichsrathban előterjesztetett a 
javaslat, mely Magyarországgal való egyet
értésben a rézpénz szaporítását tárgyazza. 
A szaporítás 490,000. frt. egy krajezáros 
és 10,(XX) frt. fél krajezárosokra tehát 
összessel) félmillió írtra terjed, miből 3G°/0 
Magyarországra esik. (Okosabb volna a

A görög iró Leó grammatikus — ezt 
mondja a szerző a 198-dik lapon — mint 
láttuk Uu g e r ,  T u r k  és Hun névvel ne
vezi a „Magyarokat.“ Óhajtottam volna 
hogy a tudós szerző, komolyabban, rész
letesebben ismertette volna meg e pontot 
s ne csak igy futtában suhant volna át 
rajta. Ugyanis ezen pont képezi azon gor- 
diusi csomót, melyet eddig történetíróink 
— elsőtől az utolsóig — vakmerőn ketté

vágtak, de soha sem tudtak adatokkal 
indokolva megoldani. Így állt elő történeti 
munkánkban azon rémséges khaosz, hogy 
máig sem tudjuk világosan kimutatni, azt 
hogy őseink a vereczkei szoroson vagy a 
Duna mentén jöttek-e be midőn uj hónu
kat elfoglalták ?

így nem lehet már csodálni hogy 
egyik — mondhatni legfürkészőbb törté
net írónk Salamon Ferencz azt mondja a 
„Századok" múlt évi IX-dik tlizetébeu: 
„Történet Írásunkban nincs kérdés, melyet 
annyiszor vitattak volua, mint a nemzetnek 
a bevándorláskori s rákövetkező század
beli politikai és mivelődési viszonyait. 
Egész egy irodalom van e tárgyban előt
tünk vagy inkább hátunk mögött. Iroda
lom, mely megállapodásra nem jutott, s a 
miben megállapodott is nagy része ma 
már megezáfolható." A mondottak igazo
lására egy példát hozok fel. Meg vagy k 
győződve hogy Leó grammatikusnak esze 
ágába sem jöhetett a Hun nők, Unge-  
rek,  t ö r ö k ö k  neve alatt magyarokat 
érteni. A Hunugurok Kr. után 462-ben je
lennek meg a keleti római birodalom ha
tárain s ezen idő óta mindig Hunuok, 
Ungurok vagy törökök neve alatt szere
pelnek történet könyveinkben; csupán 
Porphyrogennetánál látjuk, hogy Ouubu- 
gunduburoknak vagy Hunno-Vendo-Bulgá- 
roknak is neveztettek, de már az ő korá
ban. mint a császári iró megjegyzi, nem 
törökök — hanem valami okból Sabartó 
Esphaló-knak neveztettek. — Et qn i dem 
tűm non T u r c a i  séd  S a b a r t o  Es- 
p h a l o  qua  d a m  de C a u s a  dice- 
b a u t u r.

Ha annyi történeti források között 
mint a mennyivel mi bírunk, csak egyet 
mutatna is fel a szerző, hol a magyarokat

jelenlegi depravált, névértékén alóli váltét 
pénzt mind beváltani és tisztességes váltó 
pénzel helyettesíteni, hanem persze ezt 
az osztrák, vagy egy Tisza kormánytól 
várni esztelenség volna.)

— A so iiio g y m eg y e i „szabad
elvű párt" a kormány politikájának részese 
lenni nem akarván felír. 3-ki közgyűlésén 
feloszlottnak nyilvánítja magát, mely czél- 
hól a következő határozat hozatott: Te
kintve azt, hogy a kormány három évi 
működése alatt, nemcsak be nem váltotta 
kormányra lépésekor kitűzött főfeladatát: 
államháztartásunk rendezését, sőt ellenke
zőleg az újabb és újabb adófelemelések 
és azoknak kérlelhetetlen szigorrali beliaj 
tása daczára a deticzitet államháztartá
sunkban permanenssé tette; tekintve továbbá, 
hogy Magyarország és Ausztria között 
fennforgó nemzetgazdászati és pénzügyi 
kérdéseket nemcsak meg nem oldotta, sőt 
a ezélzott egy ességgel az előbbi állapotnál 
is hátrányosabb helyzetet akar teremteni; 
tekintve, hogy ezáltal a párt alakulásához 
kötött remények meghiúsultak és a kitű
zött czélok meg sem közelittettek; tekintve 
mégis, hogy a kormány a keleti esemé
nyekkel szembeu a nemzet közérzületével 
és létérdekeivel ellentétes politikát követ; 
tekintve végre, hogy a szabadelvű párt a 
jelenlegi kormánypárttal egy és ugyanaz, 
nehogy beleegyezésre magyarázható hall
gatásunkkal ezen irányt és törekvéseket 
támogatni látszassunk: a közgyűlés ki
mondja ; hogy a kormánynak és az őt tá
mogató pártnak eljárását a hazára nézve 
veszélyesnek tartván, a somogymegyei sza
badelvű párt feloszlik, s ezt határozatilag 
az országos szabadelvüpárttal Budapesten, 
valamint az ország összes törvényhatósá
gainak területén létező szabadelvüpárti kö
rökkel tudatja, s őket hasonló eljárásra 
felhívja. A feloszlást ellenezte Kelemen 
Lajos kir. ügyész, a ki összesen két szál 
ember támogatásában részesülvén csak, nem 
volt képes Tisza kormányának pártját 
Somogybán fentartani. Ámítással szUlemlett 
meg, igazmondással halt meg. Iiequiescat!

— A b a g a te l p eres  ü g y ek  tá r 
gyában a m. kir. belügyminiszter 3567. sz. 
a. következő rendeletet intézett a város 
közönségéhez:

A kisebb polgári peres ügyekben való 
eljárásról szóló 1877. évi XXII. t. ezikk 
90. §-a értelmében ezen törvény hatályba 
lépte napjának megállapításával és végre
hajtásával, továbbá az életbe léptetés vé
gett szükséges intézkedéseknek rendeleti 
utón való szabályozásával, végre az ügy
viteli szabályok megállapításával a bel- és 
igazságügyi minisztererek bízattak meg.

Ezen felhatalmazás folytán, egyetértő

azonosuknak találjuk a Huuugurokkal, ak
kor az ismeretes készletet: — a melyek 
megegyeznek egy harmadikban, megegyez 
uek egymás között, — ide is alkalmazva, 
kimondhatnék : hogy Hunugur és magyar 
egy jelentésit; de mig ezen állítást nyo
mosabb históriai érvekkel nem tudjuk 
támogatni, mind az, a mit szerző mond 
csak probléma, mely megfejtésre vár.

Constantin szerint a Hunugurok és 
Kabárok egyesülve Etelközből egyenesen 
Pannóniába jönnek s a l'eines, Maros, 
Kőrös és Tisza köztti földeken telepedtek 
meg. Ha Hun, Unger ,  T u r k  egyez a 
magyar ral, hogy jöhetnek hát be a ve
reczkei szoroson ? Vagy a görög iró, vagy 
a mi történetíróink csalódnak. Az a kér
dés, kinek vau most már igaza? Nagyon 
óhajtandó lett volna ha e pontot az Eth- 
uographia némileg tisztába hozta volna.

A 3-dik család, mint emlitém, a ma
gyarok vagy Uzok — Constantinnál, maz- 
zari atque Uzy — a káspi tenger uyugoti 
oldalát lakják; éjszakról szomszédjáik a 
Besenyő-Kunok.

„Ha helyes volua az olvasás — mondja 
az Ethngr. — Constantinnál is találunk a 
m a g y a r  szót lehetne annyiban helyes, 
mert Ibit Dasta szerint is a magyarok első 
vidéke a Besenyőket érte; s talán eleinte 
a turkok egyik része viselte e nevet. Azon
ban csak egyszer fordulván elő e szó, biz
tosabb helyette (az az mazzarói helyett) 
K a z a r ó i t olvasni. Állítsuk most fel a 
szöveget úgy mint a szerző ajánlja: „öt
ven évvel pedig ez előtt (t. i. midőn Const. 
jeles munkáját megírta) a K á z á r o k  össze
esküdvén a Ká zá r o k k a l ,  a Besenyő
ket megtámadták s azokat lakhelyükből 
kivervén, ők magok azt elfoglalták s ott 
letelepedtek." Lesz-e már az ilyen mondat
nak több értelme, mintha azt mondom: 
kontyos cserebogár zöld fejszét fUsülget. 
Mi szüksége van a Kázárnak maga-magá
val össze esküdni, hogy a Besenyőket 
megtámadják?

Ha Constantin csak egy helyen emlí
tené a Ma g y a r  nevet, akkor a tévedés 
még tűrhető lenne; de nehány ponttal fel
leli!) ezt mondja: „Az Uzok nemcsak a 
Besenyőkkel, hanem a Kazárokkal is ké-

leg az igazságügyi miniszter nrral, abban 
történt a megállapodás, hogy az idézett 
törvény folyó évi tnárczius 1-ső napján 
lépjeu hatályba, és azon intézkedések, me
lyek a törvény végrehajtásához szüksége
sek, kellő időben, minden esetre még már- 
cziu8 első napja előtt minden irányban 
megtétessenek.

Az idézett törvény életbeléptetéséhez 
és végrehajtásához szükséges ügyviteli sza
bályok általam egyetértőleg az igazságügyi 
miniszter úrral már megállapirtattak, és 
intézkedés történt, hogy ezek a törvény- 
hatóságoknak oly számban küldessenek 
meg, hogy azokkal az illető közegek, to
vábbá a városi és községi hatóságok el
láthatók legyenek.

Midőn ezekről a törvényhatóságot ér
tesítem, szükségesnek tartom egyúttal a 
törvényhatóságnak figyelmét azon teendők 
sürgős voltára irányozni, melyek a végből, 
hogy az idézett törvény tnárczius 1-ső nap
ján életbe léptethessék, a törvényhatóság 
által már előzetesen és minden haladék 
nélkül teljesitendők, jelesül:

1- ör. A törvény 5 §-uak első bekez
dése szerint a községi bíráskodást szab. 
kir. törvényhatósági joggal felruházott és 
rendezett tanácsú városokban a közgyűlés 
által e czélra rendelt egy vagy több köz- 
igazgatási tisztviselő gyakorolja; felhívom 
ennélfogva a törvényhatóságot, hogy az 
itt érintett tisztviselők kirendeléséről hala
déktalanul intézkedjék, és a kirendeltek 
neveit, hatósága területén szokott módon 
tegye közzé.

2- or. A törvény 85. §-ának harmadik 
bekezdése szerint, a végrehajtók napidij- és 
fuvardíj-szabályzatát minden törvényható
ság területére, az illető közigazgatási bi
zottság megállapítani, s közzétenni köte
les; figyelmeztetem tehát a törvényhatósá
got, hogy azonnal intézkedjék arról, mikép 
az érintett dijak megállapítása és közzé
tétele még f. évi márczius 1-ső napját meg
előzőleg foganatosítva legyen.

A fent érintett két irányban tett intéz
kedéseinek eredményéről legkésőbb feb
ruár 25-ig jelentés várok. Budapesten, 1878. 
évi január hó 24-én. Tisza, s. k.

O B IZ ÍG G Y Ü L É 8.
A képviselőházbau a vámszüvetség és 

vámtarifának a múlt héten megkezdett ál
talános tárgyalása e héten is folytattatott. 
Január 29-én S i t u o n y i  E. a külön vám
terület érdemében beadott különvéleményt 
védelmezte s ajánlotta annak elfogadását, 
erős érvekkel támadván és czáfolván meg
pesek megmérkőzni." Miből viszont azt 
lebet következtetni, hogy a görög Írónak 
czélja volt, világosan Mázzá  roi-t, nem 
pedig Ka z a r o í - t  értetni.

Feltűnő lehet mindenki előtt, hogy 
egy tekintélyes iró, ki anynyi történeti 
munkát lapozgathatott át hosszú Írói pá
lyáján, nem veszi észre azt, hogy itt egyik 
állítását a másikkal lerontja; az efféle 
figyelmetlenség következménye az, hogy a 
mit megfejteni nem tud, azt vagy elhagyja, 
vagy valami más következetlensséggel he- 
lyetesiti s igy azután Scyllaból Charybdisbe 
vetődik.

Constantin Mazzarói nem lehetnek má
sok, mint Anonimus magyarjai, kikkel 
Nestonál Kiev alatt találkozunk, kik innét 
Lodomerián, Haliesou keresztül a venez- 
kei szoroson át Magyarhonba jönnek.

Igaz, hogy az Ethnográphia Anoni- 
rnust is hűtlenséggel vádolja, jegyzeteit pe
dig mesének, tictiónak kereszteli. Ha né
mileg itt igazat kell is adnunk az.Ethno- 
gráphiáuak, azért mert Almost és Árpádot 
említi a Magyarok vezérének; de ha fel
vesszük azon távolságot, mely a honfoglalás 
és a Névtelen kora közt esik; ha felvesz- 
szük azt, hogy az események rohamos me
netei mintegy villámsebességgel váltogatják 
egymást e uagy színpadon, melyen a hon
foglalás drámája lefolyik : akker nem épen 
megfoghatlau s ép ezért megbocsájtható 
azon tévedése, hogy e zavarban — forrá
sok hiányában lévén — nem tudta magát 
kellőleg tájékozni. — Mind ennek daezára 
a magyar nemzet Liviusa ő, ki mint Mó
zes az Izrael fiait, úgy ő is a magyarokat 
bévezeti az ígéret földére. És ha mást nem 
jegyzett volna is fel, mint az alpári vér
szerződést, már ez maga megérdemelné, 
hogy jegyzeteit mint nemzeti kincset őriz
zük, mely világos záloga annak, hogy a 
M a g y a r  és H u n u g u r  két különböző 
néptörzs. Különben mi szüksége volt volna 
Árpádnak a pusztaszeri gyűlésre? A 7 
néptörzs csak a minapábau szerződnek 
Árpáddal Etelközben? De már most K a
bárok,  M a g y a r o k  B e s e n y ő  Kunok-  
k a 1 szaporodva közös érdekeik parancsol
ják az uj szerződést, hogy e közöseu nyert 
aj hazában letehessék e béke alapkövét.

Földváry Ákos.



nz annak ellenében felhozott állításokat. —
30-án R a g á l y i  Al adá r ,  B n j á n o v i t s  
S á n d o r  és G u l n e r  Gyula  a küliiu-. 
T ó t V i l m o s  és H o r v á t  Mihály,  bár 
er utóbbi, mint nagy történész, a történe
lem fonalán menve, ténybeli állításokkal 
bizonyította Ausztriának Magyarország irá
nyában évszázadokon át tanúsított igazság- 
ta'anságár, mint a mely mindig kereske
delmünk és iparunk elnyomására működött; 
bebizonyította továbbá a közös vámterü
letnek Magyarországra uézve káros hatá
sát. - a közös vámterület mellett beszél- 
t k 31-én Bl ach y  T a m á s  az összes 
kiegyezési kérdéseket oly szoros összettig- 
gésheu lévőknek tartja, hogy ha azok bár 
melyike csak részben is elvettetnék, akkor 
az összes kiegyezési mű problematieussá 
lenne: azért a kormány javaslatát miuden 
részleteiben pártolja; O r b á n  B a l á z s  a 
közös vámterület ellen beszél, meggyőző- 
leg fejtegeti annak az országra nézve ká
ros voltát. — T i s z a  K á l m á n  reflektál 
Simouyi E., h. Simonyi Lajos, Gulner Gyula 
s több előtte szólott képviselők beszédére, 
panaszkodik miniszteri martyromságáról. 
Szegény martyr!) Ajánlja a javaslatok el

fogadását. — l r m é n y i  M i k s a  kérdi 
a miniszterelnököt: Vaunak a kormánynak 
hivat, értesülései: Az orosz békeí'eitételek- 
. él!, — a  fegyverszünet meg- vagy nem 
kötéséről, -  az oroszoknak Gallipo i vagy 
Konstantinápoly felé mozdulatairól, — az 
angol hajóhadnak a Dardanellákban való 
megjelenéséről, —- s adhat-e minderről 
k l lő  világosiidat ?  — Kiadatok a minisz
terein öku k. Február 1-én L ó n v a y  
M •:: bér;  gróf tartott jeles beszédet. (Ajánl- 
j . ; ■ ivasúinknak ezen, az „Egyetértés-1 
ÖÖ-ik számában közlött nagy fontosságú 
szónoklat elolvasását.) A beadott javasU- 
tok tárgyalásának elhalasztását inditvá- 
n' ozza; és ez érdembeu h. tározati javas
latot nyújt he. — Február -1 éu Szé l i  
Ká l m á n  1 ' 4 óráig be-, ált a javaslatok 
mellett, ntánua I r á n y i  Dánie l  remek 
szónoklata következett, mely erős falat hú
zott Szél támadásainak s sikerült érvekkel 
verte vissza a közös vámos támadást. Be
bizonyította, hogy egyedül az önálló vám
terület mellett lehetséges: a magyar ipart 
felvirágoztatni, pénzügyeinket rendezni és 
anyagi nyomorúságunkat megszüntetni. — 
Bi t tó I s t v á n  szintén megtámadta a ki
egyezési művet, hanem azért a javaslatok 
elfogadása mellett szavazott. — Szél i  K. 
töhi) szónok beszédére reflektál.

K Ü L F Ö L D .
D r i n á p o l y b á n ,  január 31-én este 

6 órakor a békealapok a porta által el
fogadtattak a nagyherczeg és a Szultáu 
meghatalmazottjai által aláírattak, ugyanez 
történt a fegyverszünetre nézve is ; ennek 
folytán kiadatott a parancs a hadimükö- 
dések beszüntetésére s valamennyi hadtes
tekhez megküldetett egész a Kaukázusig. 
A I inna melletti összes várakból a törökök 
kivonulnak; -  Erzerum és más várak is 
az oroszoknak átadatnak. A békefeltéte
lek re vonatkozólag egy conferentia fog 
Bé ő s b e n  összeülni, melynek elnöke Ati- 
drássy gróf lenne. Ezen conferentiának 
eredménye minden inkább lehet, mint a 
béke, sőt talán éppen ennek folyománya 
lesz egy európai coutlagratió. — Arra gon
dolni is alig lehet, hogy a győzelemittas 
orosz hadsereg Törökországnak a végső 
dőlést is meg ne adja, Kustantinápolyba 
való bevonulása által. A háború folytatá
sának világos jelei: a folyvásti csapat- 
szállítások. A kronstadti, modlini, tulai és 
nikolájevi gyárakban lévő lázas tevékeny
ség. Á nagy megrendelések torpedókra 
és torpedó csónakokra. Ezen kívül még 
250 millió kölcsön kötését igyekszik Orosz
ország Párisban létrehozni. Hogy az össze
jövendő confereutián a békét, a muszka- 
kivánalmakuak megfelelőleg, megteremteni 
lehessen, azt maga a czár sem hiszi, erre 
nézve tanúságot szolgáltatnak Sándor ezár
nak a Wiborg ezredhez, egy katonai szemle 
alkalmával mondott szavai: „Még éppen 
nem vagyunk a végén, készen kell magun
kat tartanunk, hogy tartós és Muszkaor
szághoz méltó békét érhessünk el.“ Gö
r ö g o r s z á g  is karvalyként neki indult a 
már hullának tartott törökre, azonban egy 
török hajórajnak megjelenése Hobart pasa 
vezérlete alatt s azon neki adott parancs, 
hogy ha a görög csapatok vissza nem hu
zatnak, „Pireust" bombáztassa, egész Gö
rögországban nagy rémülést okozott, minek 
következtében Souszó tábornok parancsot 
kapott, hogy rögtön térjen vissza. — Kon
s t a n t i n á p o l y b a n  a nagyvezérség meg
szüntetett s uj minisztérium alakult. — Az 
a n g o l  k o r m á n y  el van határozva az 
oroszok átvonulását Koustantinápolyon a 
szultán beleegyezése daczára megakadá
lyozni. Az a n g o l  és o s z t r á k  n a g y 
követ  tudósították a portát, hogy kormá
nyaik az orosz feltételeket nem fogják 
szentesiteui. R o m á n i á n a k  Ignatiev Do- 
brudsát egész Küszteudzseig Kilia megtar
tásával együtt és a duuatorkolatokat ro
mániai államkötelékben kárpótlásul a vissza
adandó egy rész Bessarabiáért odaígérte, 
de Románia, követeli Dobrudsát Bessarabia 
átengedése nélkül. — Né m e t o r s z á g b a n  
a szociáldemokraták 500 kérvényt nyúj
tottak be a birodalmi parlamentbe, mely
ben tiltakoznak a német kormány orosz 
politikája ellen.

Legújabb,
Budapest, febr. 8. A római 

pápa végelgyengülés következté
ben meghalt. (A  szent atya holtteste 
a XV . Gergely vaeterni patria-1-féle hatá- 
rozmáuya értelmében a sz. Péter templom

egyik kápolnájában 9 napig lesz köztiszte
letre kitéve. A bibornoktestiilet a széknre- 
aedéatol számított I l  ik napon az uj pápa 
megválasztása végett ünnepélyesen a con- 
claveha vonul.)

Londoni lapok szerint az orosz 
hadsereg bevonult Konstan ti ná
polyba. A Daily Telegraph és a Mor- 
ning Post harczias czikket közölnek, és 
elégtételt kívánnak Anglia becsületén ejtett 
sértésért. A Times azt hiszi, hogg az oro
szok bevonulása Konstantinápolyija csak 
olyan természetű mint a németek bevonu
lása volt Párizsba, int az izgatottsáltól 
és a legnagyobb bizalmat helyezi a német 
trónbeszéd békés hangjába. Ma miniszter
tanács lesz; tárják, hogy a kormány fontos 
nyilatkozatokat fog tenni a parliamcntben. 
— A/, orosz k irmáiig a keleti tengeren 
fekvő erődített helyeit a legnagyobb siet
séggel felfegyverzi 50,000-nyi gyalogság- 
(>000 nyi lovasság és 2000 nyi tüzérség 
lett újabban oda rendelve. A kronstadti 
fegyvergyárba ismételve ezer uj munkás 
vétetett fel. Február közepéig ezer törpédét 
és száz ágyanaszádnak kell elkészülni. 
Ezen készület Angliának szól.

A görög kormáng kunyoráha fordult 
a nagyhatalmakhoz, kérve, hogy közbenjá
rásukkal mentsék meg a görög tengerparti 
városokat a Hóbort pasa vezérlete alatt 
mnködó hajóhad bombázásától.

III
Szállongó levél a moháéul 

sziget bői.
Uram uram Balog Pál uram szóllok 

az úrhoz ! Ön a szállongó levél íróját akarta 
végig püfölni, és ártatlanul mást talált 
megverni, eszembe jut a sanda mészáros, 
a ki nem oda üt a hová néz.

A „Pécsi Figyelő" szűk tere nem igen 
engedi, hogy öles ezikkekkel polemisáljuuk 
benne, de ha a közönségnek hasznára le
hetünk, mégis érdemes a vitatkozás, hisz 
vele és általa csak az igazság derül ki.

En a mohácsi sziget felosztásánál soha 
sem állítottam azt, hogy az igazságos, sőt 
a második — szállongó levélben elég ért- 
hetőleg kinyilatkoztattam, hogy ilyen osz- 
tozás alkalmával t ö k é l e t e s  i g a z s á g o t  
t en n i  t e l j e s  l e h e t e t l e n  s ha azt kö
römszakadtáig keressük s addig egyebet 
nem dolgozunk, úgy járunk, mint az egy
szeri lakatos, a ki hamis kétgarasosokat 
csinált s mikor ezért vizsgálat alá fogták, 
kitűnt hogy neki minden kétgarasosa egy 
húszasba került. Itt is most már az ügy 
olyan stádiumon áll, hogy ha meg állít
hatnák a mérnöki munkálatot, s nyernének 
classificatiót, uj felosztást, az eddigi mér
nöki munkálat kárba veszne, a sziget nö
velés alá vétele szünetelne, két évi termést 
már a viz elvett, harmadikat, s tudja isten 
még hányadikat elvenné a pör, s tökéle
tes elégedettség akkor se lenne, s egy 
krajezár ára igazság bele kerülne száz 
forinba! *)

Azt kérdi Balogh nr „mit keres Saul 
a próféták között ?" Saul kereste az ő 
atyjának elveszett szamarait, én is azokat 
keresem, akik bele tévedtek a szigetbe és 
ott nem akarják látni az erdőtől a fát. 
Hogy annyi a fája minden embernek, hogy 
nem birja hova tenni, ez abból is kitűnik, 
hogy ingyen kínáljuk tisztogatásért a fát 
és nem kell senkinek, sőt sokan abban a 
reményben vannak, hogy másként uem le
het kitisztogatni a szigetet, mint hogy lá
bán kell felgyújtani az erdőt! a)

Azok az ügyvédi felhatalmazás aláírói 
igenis tévedésben vannak, többekkel be
széltem, ők nem classificatiót reménylenek, 
hanem azt hiszik hogy az egész úrbéri 
pör meg lesz döntve, s nekik föl lesz 
osztva niég az urodalom része is, s akik 
kitisztitatták a kemény erdőt — melyet az 
urodalom nekik engedett — meg lesznek 
büntetve s 38 ezerforint órájuk lesz osztva 
birtokaránylag, már akárki hitette el ve
lük, de ők azt hiszik, én pedig a jelekből 
ítélve azt látom, hogy az egész pör most 
már csak eső utáni köpönyeg, mely nem 
használ semmit a nagy lármával megkez
dett csata don-quxottei szélmalom liarcz, 
melyben a jeles lovag az ő Sancho Pau
zájával együtt ül a pöröu mint „grisou“-jáu, 
nyereg takarónak használva az uj kutya
bőrt, s úgy keresik Barataria szigetét.

A birtokosok tetszését emlegeti B. ur 
rniut mérvadót az osztásnál, no akkor én 
nem mennék oda osztozni, mer: ott alig 
ha inkább Utlegeket nem osztogatnának ! 
Igenis mérvadó a bírói Ítélet; de a bírói 
Ítélet 12U0 □  ölével rendeli kiosztatui a 
sziget minden részét, s csak akkor lehetne 
önkénykedéssel vádolni a mérnököt, ha 
ettől eltérne, s némelyiknek 1000 másnak 
2000 □  ölével mérné ki birtokát. A bírói 
Ítélet olyan mint egy' kotta, a mérnöknek 
a szerint kell játszani, akár szeretik a nó
táját akár nem. Előbb kellet volna ezekről 
gondolkodni. A második levelemben emlí
tettem, hogy akárhány ilyen osztozást lát
tam. mindig „mindenki szidta a mérnököt," 
de azért mikor kikapta részét, megnyugo
dott és senki fiának se engedte volna többé 
felbontani a mérést, most itt is tessék meg
kérdezni azokat a birtokosokat, akik már 
kikapták részüket — bárom negyed része 
a szigetnek már ki van osztva — adnak e 
egy újabb felhatalmazást ?!

Sérelem gyanánt hozatott fel az is, 
hogy lassan foly a mérnöki osztás, de 
aki tudja, hogy már két nyáron árvíz bo
rította a kiosztandó területet, most pedig 
oly kemény a tél, hogy karót a földbe 
ütni — vagy a szabad ég alatt jegyezni 
nem lehet inkább azt mondja, hogy az

1) Bizony szomorú állapot ez, s ba igy van 
akkor minden áron segíteni kell azon.

2) Csak lassan páter, még megbániatok az el- 
hamarkodáat.

idők és körülményekhez képest a föld ki
osztás eléggé elébaladott s ba az idő nem 
gátol, a tavaszszal készen is lesz az egész. 
Ügy hiszem, hogy akármelyik mérnök se 
áll fölötte az elemi csapásoknak, ha árvíz 
van nem lehet dolgozni.

Az is mondatott, hogy a mérnök köz
vetítette a birtok vásárlásokat és g sé f  telt.  
No már erre aztán én kérdezem, hogy ez 
bűn e ? hiszen senki jobban nem tudhatja, 
hogy kinek mennyi a része mint épen a 
működő mérnök; s uiucs természetesebb, 
mint ha valaki venni akar nem telekköny- 
vezett birtokot, a működő mérnököt kérdi 
meg, hogy vau e és mennyi ? s viszont az 
eladó is tudja, hogy legalább is a mér
nöknél kérdezik meg, hogy uem tudna e 
eladó illetéket, V s igy kész és természetes 
a közvetítés. Azt azonban határozottan ta
gadni merem, hogy bárki is illetőségének 
eladására fenyegetés által kényszerittetett 
volna, hiszen uem kellett csábítani senkit 
volt kínálkozó elég, sőt most már kivan 
osztva, megtagositva, de ha valaki akar 
venni most is vehet még a tagositott bir
tokból a mennyit akar.

Volt ott sok ember kinek volt erejé
hez való foglalása elegeudő s volt olyau 
még több akinek joga lett volna, de nem 
használta, mert nem volt kellő munkaereje 
és barma, s hozzá járult, hogy a város 
egy nagy részét épen akkor az árvíz le
döntötte s a lakosok majd koldus botra 
jutottak ilyen körülmények között a la- 
kósság nagy része egész örömmel fogadta, 
hogy akadt ember, a ki az ő legelő ille
téküket megvette, melynek árából azonnal 
házaikat felépíthették, kenyerüket ruháju
kat beszerezhették, ezen utón százezer írt
nál több szivárgott a nép zsebébe; magara 
hallottam egyik polgártárstól, — aki a 
szigetet soha se használta, — midőn nagy 
800 frtot zsebre tett, hogy azt úgy tekinti, 
mintha lutrin nyerte volna. Ha a mérnök 
az eladást és megvételt közvetitette, azért 
nem megrovást, hanem az illetők részéről 
köszönetét érdemel. Meghiszem én azt, 
hogy az eladók között találkoznék elég 
ember aki lege ő illetékét s'.Ívesen eladná 
m ég e g y s z e r  s fel is venné a tölgyfák 
árát, ha osztanák, hanem azon már túl 
esett, mint a kecskeméti ember a szőllején. 
Azt pedig az elégedetlen fél ügyvédei 
híjába kívánnák hogy aki 50—60 ember
től vette meg részét, ugyanannyi darabban 
kapja a sziget kiilönbféle részein, mert 
nem azért tagosítás a tagosítás hogy a 
hirtok s z é t  hanem azért hogy ös sze  ta- 
gositassék. A gseftelés épen csak olyan 
bűn — ha bűn — mint az ügyvédeknél 
a pörlekedés, kiki azzal gseítel a mi a 
keze ügyébe esik.

A miket mond rám B. ur — minthogy 
kilétem felől tévedésben van erre uem vá
laszolok ; azonban annyit bátran merek a 
nyilvánosság elé hozni, hogy senkitől bir
tokot össze nem potyáztam, a mit vettem, 
becsületes munkám és takarékosságom iga
zán megszolgált filléreinek árából került; 
az annyira panaszolt Tölös dűlőben nincs 
részem, kaptam olyan földet, melyen két 
yáron át ott ült a viz; kaptam olyan 

erdőt rajta, hol a tisztások is olyan sürílek, 
hogy az ember eljárhat beune, de a sűrű
jének még a vad sem igen merne neki 
menni: a panaszolt tölgyfákból nem kap
tam egy fogpiszkálónak valót se, birtokom 
egy részét még viz is bontja, de uem bé- 
kételenkedem, liisz az egész sziget kisebb 
nagyobb mértékben ilyen, nincs beune sok 
választás, jói három óra járásnyira is vau 
a várostól, ha közelebb hozhatnám rám 
nézve előnyösebb volna, de a nagy mér
nöki munka felbontását és a birtokok to 
vábbi parlagon hevertetését károsnak vé
lem s a port most már — kivált az eddigi 
eredményekből Ítélve egészen sikertelennek 
tartom. A kedélyek fel vannak izgatva, so
kan — amiut fentebb Írtam Uiu remények
ben ringatják magukat, iehetetleut várnak 
— ezek lecsillapítása volt egyik ezélja 
szállongó levelemnek, s talán nem is ege 
szén sikertelenül. Világ teremtése óta úgy 
volt hogy az oroszlánoké volt az oroszlán 
rész *) ezt mondják a hatalmasabbak. A 
kouezot híjába akaruók fogaik közül ki
ütni, ha megtudták fogúi meg is fogják 
őrizni, mi a magunkéban dolgozzunk szor
galmatosán, ha kiirthatjuk szerencsésen 
s a töltés is elkészül valahogy, még azok
ból lesznek a legértékesebb földek, a mi
ket most 2000 ölével akaruak méretűi. A 
muukán isteu áldása, a pöröu pedig Isten 
átka vau! 5)

Egy kisbirtokos.

3] Éppen abban fenekük a gazok speculatiója, 
hogy ezimboraik segélyével add g huza-vonjak az 
ügyet, uiig a békeszerető becsületes ember meg
unva a viszálkodást önként odadobja tulajdon it a 
rablónak.

4| Azaz, hogy csak szánts, vess, boronálj; majd 
inas learatja.

5] A mostani bírósagok mellett az utóbbit 
megengedjük, de az elsőt uem feltétlenül. Szerk.

P é c s  sz . k lr . v a ro s k ö zs. i s k o la 
s z é k e  1 8 7 8 . é v i febr. h ó  6 -á n  

ta r to tt  ü lé sé b ő l.
Iskolaszékünk ez ülése alkalmával egy 

régebben felvetett kérdés fölött határozott, 
kimondta, hogy a „mi asszonyunkról" ne
vezett nőzárda iskoláját kath. jellegű ma- 
Kál) — tanintézetnek tekinti. E szerint az 
1868. évi 30. t. ez. értelmében a városi 
közs. iskolaszék felügyeleti joga ez inté
zetre is kiterjed.

Szivér István bányatelepi városi közs. 
tanító állásában végleg megerősittetett. 
Leordinay Gizella ideigl. helyettes tanítónő 
húsz forintnyi havi dija 30 írtra emeltetett.

Az isk. gondnok által beterjesztett 
összes tanodái szükséglet ez évi kimuta
tása a taValinál 1900 írtuyi többletet tesz

ki, a mennyiben a budavárosi fels. vám
ház utezai tanodánál két uj leáuyosztály 
— nevezetesen 4-ik és egy 2 ik — szer
veztetek.

A városi szegény tanulók felruházá
sára kiküldött bizottság eljárásáról beszá
mol s jelenti, hogy a körülményekhez ké
pest a szegény iskolások a legszükségesebb 
ruhaneművel elláttattak.

Végre szóba hozatott az egy igazgató 
felügyelete alatt eddig egyesített sörház — 
és fels. vámház utezai tan dák, illetőleg 
testületek elkülönítése, mi határozatilag 
ki is mondatott, ebből kifolyólag a fels. 
v u. tanodánál külön igazgatói állás szer
veztetek. Az igazgató kinevezést illetőleg 
az iskolaszék ez alkalommal nem határo
zott, mintán azt a lautesttilet jogköréhez 
tartozónak véli.

Mohács, 1878. jan. 2í)-éu.
Szlamay urnák a „I’écsi Figyelő* í. 

évi 4-ik számú mellékletében megjeleut 
polémiájára csak ennyit jegyzek meg:

1- ör. Igaza vau Szlamay úrnak, hogy 
nem ignorantiából, hanem oly tanuk állí
tása alapján, kiknek tekintélye előtt, ha 
azok a perben megneveztetni fogunk, Szla- 
may úr el fog némului; hogy a hetes úr
béri végrehajtó választmány tagjai, mint 
a mohácsi volt úrbéresek meghatalmazott 
képvtselői, a peres ellenféltől 300 hold 
ajándékot — többet vagy valamivel keve
sebbet, az a beszámítás mérlegén nem so 
kát változtat — fogadtak el.

Kapott-e abból Szlamay úr vagy nem 
kapott, — reánk nem tartozik, öt ura, tet- 
tetszése szerént jutalmazhatja, semmi kö
zünk hozzá.

De elvártuk Slatnay úrtól, hogy ezen 
nagy jelentőségű, s úrbéri választmányunk 
safárkodására, — melyről Szlamay úrnak 
hivatalos tudomása van — nagy árnyékot 
vető állításunkat megczáfolja vala, mit 
azonban nem tett.

Hogy mérnök úr azon eljárása, mely 
a mohácsi levelekben mint csempészet je- 
leztetik, az-e, nem-e? az annak helyén 
előadottakban talál igazolást.

2- or. Az való és igaz, hogy azon te
rületről, melyet a mérnök Ítélet szerint a 
végrehajtótól átvesz, felelni tartozik, s hogy 
500 holdat zsebre dugni nem lehet.

De a kcrdésbeli 800 vagy 1300 hold 
nem az Ítélet szerént lön átadva, hanem 
az itéletileg megállapított mozgó vonal 
elbiüeutésévcl az 18X5. aug. 6 iki a volt 
úrbéresekre oly válságos és káros egyes- 
ség Ill ik pontja alapján.

3- or. Szavaim jelentősége megfelel a 
tárgy jelentőségének, szokásom érvelni, de 
soha sem denuntiálui, — legkevésbé sze
rettem eddig az indiskret utakat, s gyii- 
lülui fogom mindég; tehát Keglevics szám
lája csak aképen került kezeimbe, mint 
minden más betekintés végett átadott íua- 
gányokirat. Nem jártam utána, hozták 
hozzám s én lemásoltattam.

S ha semmi sincs beuue, ha a tény 
törvényes, helyes, ildomos; miért alterálja 
Szlamay urat ? —

4- er. Szlamay úr, a mohácsi végrehaj
tási ügyben mint működő mérnök hivata
los személy, hivatalosan vezettetett mun
kálataiba és a bírói hatalom tekintélyével 
dtalmaztatik hivatalos működésében, mű
szaki tényező a bírói végrehajtó hatalom 
körében.

Tagadom tehát, hogy a jogok meg
vásárlása körül kifejtett alkuszi szerepe 
megfér hivatalos állásával, hogy nem ren
dítette meg a tiszteletet és bizalmat hiva
talos eljárása iránt.

Tagadom, és igazoltam is, hogy nem 
volt és uem is lehetett szándékában ezen 
vételeket evidentiában tartani, és a tkvbeu 
kitüutetui, s hogy azt ezután már tenni 
lógja; a közbejött események érdeme.

5- ür. Baj leuue, ha a végrehajtás be
fejezésétől számítandó rövid 1 év alatt kel
lene a mohácsi szigeti felmérés szabály
talanságait felderíteni, melyeknek kimuta
tása czéljából az egész eddigi kül és bel 
munkának revidiálását kell eszközölni.

Engedje meg működő mérnök úr, a 
mi a kir. tvszéktől is kérve lett, — hogy 
a kiosztási térképet a telek alap térké
peivel együtt a végrehajtás hitelesítése 
előtt lemásoltathassa a birtokos közönség, 
— azután segédkezzék abban, — hogy a 
birtokos közönség mérnökét az ellenőrzési 
munkálatokba bevezethesse; — kész leszek 
iiiiuek teljes elégtételt adui, miuden tekin
tetben, bármily tisztességes úton, s ha én 
tévedtem; az én kötelességem lesz kiesz
közölni, hogy a kedélyek leesillapuljauak, 
az igazság diadalmaskodjék, melynek én 
jóakaró szolgája akarok maradni.

Balogh Pál, 
____  ügyvéd.

Mohács, 1878. febr. 5-én.
[Demokratizmusunk zászlóvivőinek becses Ügyei

mébe ajánlva.]
üdvözlöm azon „több szabadelvű ifjút," 

kik a „B. F.“ 5 .számában a „Különfélék" 
szerint ana az újításra vállalkoztak, hogy 
a nálunk annyira divatozó megszólításokat 
hatályon kívül helyezve, fértival egyszerű 
„uram," nővel „asszonyom," láuyuyal szem
ben pedig „kisasszony" ezimet használnak!

Eu éppen egy munka befejezésén dol
gozom, mely különféle, már émelygőssé 
váló czimzéseink átalános elvetésének szük
ségességét vitatja: annál inkább örülök 
tehát, ha látom, hogy akadnak mások is, 
kik az általános ezimkórság helytelenségét 
és veszedelmességét belátván, az ellen bar 
ezot indítani bátorkodnak.

Hazánkban miuden párt, sőt minden 
egyes reformokról beszél és azokat köve
tel: és mégis, csodálatos! daczára annak, 
hogy már 48-ban az egyenlőségért küzdöt

tünk, és az alkotmányt s annak bástyáit
felépíteni ma is annak segítségével akar
juk ; és daczára annak, hogy még demo
kratikusuknak is akarunk tartatni, az áta
lános ezimkórság megszüntetésére alig gon
dol valaki. Még demokratizmusunk legfőbb 
képviselői : a  f ü g g e t l e n  p á r t i a k  sem 
Bedig a ezimzések különféloségének elve-! 
tése demokratizmusunk legfőbb próbaköve 
lenne; s azért az á l t a l  b á r m e l y  pá r t  
i g e n  sok Ili ve t  s z e r e z n e  m a g á n a k .

Bedig a ezimzések egyenlősítése és 
egyszerűsítése, nézetem szerint minden még 
óhajtott törvénynél sokkal fontosabb lenne ; 
mert az biztosan előreláthatólag az egyet
értést és átalános közreműködést növelvén, 
a legnagyobb erőkifejtésre képesítene. . .  
és azért, ha alkotmányos értelemben re
formálni akarunk: akkor a sallangos czi- 
mezgetés átalános és teljes megszüntetése 
lenne az igazi és gyökeres reformoknak a 
legelsője.

Nem lehet nálunk még képzelui sem oly 
reformot, mely jótékony s egész jövőnkre 
kiható horderejűre nézve a különféle czim- 
zés megszüntetését csak meg is közelítené!

48-iki vezérfértiaiuk teljesen felfogták 
a franezia szabadsághősök „liberité, ega- 
líté et fraternité" (szabadság, egyenlőség 
és testvériség) jelszavait és azért ugyan
azokat Írták saját zászlójukra is; mert meg 
voltak győződve, hogy ha e haza összes 
polgárai állásuk- és foglalkozásukra való 
tekintet uélkül egyenlő jogokkal rubáztat- 
nak fel és mint egyenlő szabad polgárok 
tekintetnek, kik egymásnak nem szolgái, 
de még alárendeltjei sem . .: akkor azok 
egymással kezet fogva e hazát erőssé te
szik és felvirágoztatják . . .

Mi azonban mint kislelkü és a magunk 
javát be nem látó utódok, ezeu nagy eszme 
fontosságát nem méltányolván, egymást 
uem mint polgártársakat tekintjük, kik 
egymást egyenlően tisztelni tartozunk ; ha
nem mint olyanokat, kik a körülmények 
szerint többek vagy kevesebbek, és kiket 
ez oknál fogva a foglalkozás és vagyon 
kUlöutélesége szerint süvegelünk vagy le
nézünk . . .

Bedig nemcsak hogy egy demokrati
kust játszó néphez nem illik azon, igen 
találólag „lakájszerü"-uek nevezett szolgai 
cziuiezgetés, melylyel az alkotmányosság 
és egyenlőség gúnyjára egymást érdemet- 
Ienttl felemeljük vagy kisebbítjük; hanem 
éppen ezen különben csekélységnek látszó 
dolog az, mely részint társadalmunk kü
lönféle erőinek nagy részét lekötvén, annak 
kifejlődését visszatartja és az által szám
talan jónak útját állja; résziut pedig a 
fényűzésre csábítván és az ipart népszerűt
lenné tévén, a vagyon pazarlására és az 
ipar terméketlenségére : tehát sok kiadásra 
és kevés keresetre: vagyoni pusztulásunkra 
vezet.

Az egyenjogú polgárok megkülönböz
tető ezimezgetése táplálja az osztálygyü- 
löletet. . . Az okozza, hogy az iparra több
nyire csak képzettlenek és szegények mén- 
vén, az mindinkább hanyatlásnak indul . . 
hogy a látszatért a fényűzésben versenyezve, 
sokan vagyonúnkat elpazarolják . . .  hogy 
az országos corruptio mindinkább terjed . 
hogy társadalmunk rétegei nem egyesül
vén, az va amire való erőkifejtésére uem 
képes s hogy igy ezen egymással sokszo
ros viszonyban álló okok következtében 
államunk rozzant szekerét ki nem javít
hatván, azt mindinkább a széthullás ve
szélye fenyegeti. . .

Jól mondja ugyanazon lapban az 
„Apróságok" Írója (4 ik bekezdés): „ba 
ezt a betegséget (a cziinkórságot) valami 
hatalom meg tudná gyógyítani, többet tenne, 
mint sz. István vagy 4-ik Béla; mert szel
lemileg teremtené újjá a nemzetet."

Legelőbb is erkölcsileg alakítaná át: 
a túlságos hiúságot és féuyüzést fékezvén, 
takarékosabbá tenné; a becsületes munkát 
a leuézetés porából felemelvén, többet ter- 
meluénk; továbbá — és különösen — egy
mással fesztelenebből, többet és őszintébben 
társalogván, közös érdekeinket hamarabb 
megérteuők és igy a társadalmi reformok 
és az egyesületi szövetkezetek létesítésére 
a legfőbb alapot teremtenők meg.

Minő üdvös átváltozását eredméuyezué 
mindez hazánkuak, szellemileg és anyagi
lag .

Ma azonban? Ma gyakran még azt 
se tudjuk: hogyan beszéljünk egymással ? 
Bedig nekünk, kik úgyis oly kevesen vá
gjunk, igenis sok beszélgetni valónk leuue 
együtt, miutáu reugeteg azou rnuuka, me
lyet végeznünk kellene s mely reánk vár, 
ha jövőnk alapját csak némileg is meg
vetni akarjuk. Bedig mi úton utteleu haza- 
fiságuukkal, szabadelvüségüukkel dicsek
szünk, s pedig már is remegve látjuk a 
felénk közeledő vészt, mely beuuüuket el- 
sepréssel fenyeget . ..

Mi törpék a biztos haladás utján még 
a legelső lépést sem tettük meg. . .  Mi a 
hiúság és önzés hályogától uem látó uem 
zedék még észre se vesszük azou óriási 
erőt, mely társadalmunk különféle osztá
lyaiban lenyűgözve tartatik, mely meglie- 
esülhetleu erő pedig felszabadítván, hazánk 
előrehaladásának a legnagyobb lökést ad- 
batuá. . .

Valóban bámulni lehet, hogy mi, kik 
különben a k ü l s ő s é g e k b e n  annyira 
szeretjük a külföldieket majmolni: a leg
többet, a leghelyesebbet, a legbasznosab 
hat és szerintem a legudvariassabbat is : 
az egyenlő és egyszerű ezimzést minded
dig nem voltunk képesek utánozni, úgy 
hogy még ma is „merészség*-nek tartatik, 
ha valaki arra csak goudol is . . .  mert az 
nálunk még tán „lapidáris"-uak tűnnék fel.

Eltekintve attól, hogy ily országos 
jontosságu kérdésben egyesek hiuságairauy- 
adó nem lehet, hogy „a hölgyvilág az 

egyszerű eziniezgetést gorombaságnak f ogná



nálunk venni*: ezt — legalább a művel
tebbekről, kik a köznapi gondolkodás fe
lett állanak — nem teszem fel.

Ha egy franczia berczegné, sőt maga 
a császárné (mikor van) megelégszik az 
egyszerű „madame* megszólítással, amely- 
lyel minden parasztnő is illettetik, holott 
tudva van, hogy a franczia udvariasság 
páratlan és hogy mi azokhoz képest kol
dusok vagyunk: akkor a mi nőink se ne
heztelhetnek a miatt, főkép ha meggon
dolják, vagy ha megmagyarázzuk nekik, 
hogy a czimzés egyenlősítése és egyszerü- 
sitése által az egyszerűséghez és takaré
kossághoz szokva többet áldozhatunk majd 
gyermekeink nevelésére és a mellett, mi
kor őket az önálló élet kii/.dterére bocsájt- 
juk, több segítséggel is láthatjuk e l . . . s 
hogy az átalános fejlődésünk clőbaladására 
is a legnagyobb befolyással birand . .  .

Különben sokszor csalódnék azon 
hölgy, ki a tisztelet mértékét a vele beszélő 
czukros ezimezgetésébeu, miként bókjaiban 
is, keresnél... Az igazi udvariasság nem 
az egyeseket megkülönböztető édeskés ezi- 
mezgetés és szolgai hízelgésben, hanem a 
mindenki iránti őszinte szívélyességben áll.

A jobbágyság megszüntetése nagyobb 
dolog volt, miután az fontos jogokba is 
ütközött: és mégis végbement az. A czim- 
zési ezifraság számkivetése által azonban 
senki se veszít; ellenkezőleg, nyerünk mind
nyájan a hazával együtt, és pedig óriás 
sokat: miért ne tudnánk tehát mi arról le
mondani ? . .

Tehát sok szerencsét és kitartást ifjú 
elvtársaim 1

Dr. Scrli S.

A D ráva-m ellékrő l 1878. jan. 31.
A „Néptaunda* 15-dik számában — 

„Mit várunk mi az uj püspöktől a tanügy 
terén* czimzett czikkbeu a többi közt ezt 
is olvastam :

„a még létező tanítói nyugdíjalapot 
az érsz. nyugdíjintézetének átengedni, mint 
ezt a tagok többsége kívánja.*

Elhiszem, hogy az olyanok kívánják, 
akik az orsz. nyugdíjintézetbe felvétettek, 
de a kik koruknál fogva abból mint mos
toha gyermekek kizarattak, mint én is, 
azok nem szeretnék ám, mert akkor úgy 
járnának mint az okorági zsidó: hogy se 
itt, se ott.

IsTö-dik éviién folyamodtam a vallás 
és közokt. miniszter úrhoz, hogy engem 
tulkoruságomuál fogva, mint a községi 
tanítókat vegyen fel az országos nyugdíj 
intézetbe, 1877-ben megjött a válasz: nem 
vagyok felvehető.

Hlyen formán kivánkatom-e, hogy a 
Pécs-egyházmegyei tanítói nyugdíjalap az 
országoshoz esatoltassék ?

Már pedig még az 40 es években még 
az akkor létezett drávai esperesi kerület
ben Vaiszlón boldogult Steláuovies esperes 
idejében hold. < 'zápiák lakácsai plébános 
úr indítványára mi kezdettük legelőször 
alapítani, azóta pontosan évenkiut befizet
tem rendesen az 5 írt. 25 krt, minden 
gyermekem születésekor a járandóságot 
azon felül másodszori nősülésemkor 10 irtot 
pengő pénzben, s most ezt adják az orsz. 
alaphoz, én a ki legdöbbet talán fizettem 
hozzá, se egyik se más részről ne kapjak 
semmit ? Valljon jól esnék e ez Seb. urnák?

____  Gy . . .  y.

Alsó-Baranyából :8 7 8 . iebr. ö.
Betekintettem egy adófelügyelő ukázt, 

melynek következő a tartalma: „Utasítom 
körjegyző urat, miszerint azon napokat, 
melyben az adóvégrehajtó kerületéhez tar
tozó községben működik, — költségek fe- 
dezhetése tekintetéből vegye előjegyzésbe, 
és az ls77-ik évben volt bírák neveit, 
nemkülönben a jegyzőkönyvi számokat, 
melyek alatt birtokaik teiekköuyvezve van
nak, azonnal jelentse be. — A végrehajtói 
költségeket e g y e l ő r e  j e g y z ő  úr  t e r 
hér e  j e g y e z t e t e m .  Pécsett deczember 
hó 30-án 1877. Yincze kir. adófelügyelő.*

A bírák most abbeli félelemben, hogy 
az adóhátralékok birtokukra betáblázva 
lesz a nyomor szélére jutott családokat is 
irgalom nélkül exequaItatják, pedig meg
győződtem arról, hogy ezen még nem rég 
vagyonos nép most kukuricza és árpa 
lisztből kavart kenyerén tengődik, ezt is 
a mint egy fél zsáknyira szert tud tenni, 
a hátára veszi és kutyagolva viszi a ma
lomba őrletégre.

Dicsekszik Széli Kálmán, hogy jobban 
folynak már be az adók, de arról hallgat, 
hogy miből ? — Egv szilvái sem enditi, 
hogy a nép vonós marhája pusztul, hogy 
ezután uzsorás kamatú kölcsönök szolgál
nak az adó lerovására addig — a med
dig, — nem akar reá mutatni a hivatalos 
lap tengernyi árverési hirdetményeire, me
lyek ép oly haszontalanok, mint méreg
drágák, —“ nem utal a járásbíróságoknál 
hosszú sorokban több emeletre terjedő igény 
és árverési kiíüggesztvényekre.

Vidékünk pedig megyénk leggazda
gabb része volt, mely az átkos Bach-kor
mány alatt nemcsak nem ismerte az adó- 
executiót, hanem más adóssági végrehaj
tást is csak ritkán látott, melyben a nép 
vagyonosodása következtében annyi pénz 
forgott, bogy egy negyed telek ára 1600 
egész 2UUÜ pengő forintra ment fel. — 
Bezzeg nincs most ára az ingatlanoknak!

G.

Baranya, Yiszló.
Egy siklósi orvos számlája közöltetik 

a szenvedő emberiség ügyeimébe ajánlva. 
Másolat: Nyugtatvány. Főtisztelendő Bel- 
leváry Ferencz viszlói lelkész úr orvosi ke
zeléséért, tisztelendő Belleváry István cso- 
konyai lelkész úr által fölvettem 334, azaz

háromszáz és harmincznégy forintot és 
pedig: 1877. deczember hő 29 nappali 
menet, ugyanakkor éppen ott húgyhólyag- 
bomlásnál, véres vizedet kieresztés, — 
mind.ni menetnél ti—8 orvosi tartózkodás. 
Nappali menet pár esapolással együtt ft. 
2 ) — éjjel ft. 25. — Daczemb. 29-től 1878. 
január iió 14-kéig lei . . . ít. 320.—

2 éjjeli pótlék . . . . n 10.—
o pár c s a p ..................... SS 3.—
1 vizelettartó . . . . 1.—
bélyeg 1.25

(Jsszesen; 3155 ft 25 kr.
Siklós, 1878. jan. hó 19. I)r. Breiuer

Adolf.
A közlöttek után csak még azt tuda

tom, hogy: Belleváry Ferencz meghalt s 
a számla az örökös által kiűzettetett, ha
bár nagy meglepetés és kételkedés mellett 
is egyelőre: ha váljon jól hallotta-e a kö
vetelést.

Azt gondolom, ezekhez uem kell semmi 
magyarázat azontúl, ha kijelentem, hogy 
Siklóstól Yiszlóig jó úttal, a milyen az or
vos látogatási idején is volt, egy és fél 
óra, rósz úttal 2 óra. Az orvosi dijak pe
dig rendesen — követelés szerént nappal 
3 ft, éjjel 5 ft szokott lenni.

Jaj neked, szegény szenvedő ember! 
ha az orvos csak oda megy megkeresésre 
szívesen, a hol egy nappali és éji látoga
tásért 45 ft, tizenhat látogatásért pedig 
összesen 330 irtot vonhat ki hagyatékod
ból, vagy örököseid tározójából.

Bizony nem csoda, ha a szegény ma
gyar ember pusztul és vesz orvosi segély 
hiún. Ez nem lehet máskép, ha megtudja, 
hogy a megyei tiszteletbeli járási orvos 2 
bet látogatásért egy fertály telek árát kö
veteli számla szeréut.

Kár hogy Kóthy meghalt, a híres 
novellairó, a ki a nyúzó szbirótól irt, bi
zonyosan ez esetet is felhasználná czim- 
osztásra!

No de talán lesz hatóság is, mely az 
ilyen eljárást figyelmére méltatja, különö
sen Tek. Baranyamegye törvényhatósága, 
mely kétségkívül a közegészség ügyét is 
szivén hordja.

Dr. Breiuer ur, Baranyamegye siklósi 
járásában tiszteletbeli járásorvos, ajánltatik 
mindenkinek, még akár a Miskolcziaknak is.

A másolatos nyugta hitelességét, ha 
kívántatik, az eredeti bélyegeit nyugta fel
mutatásával is igazolja a szerkesztőségnél 
— felhívásra a közlő.

És most tisztelt olvasó, adjon Isten 
mindnyájunknak jó egészséget, még Dr. 
Breiner úrnak is.

Apróságok.
— A Bolond Istókból. —

Érthető kegyelet. Miért küldött az osz
trák hadsereg tábor nagyja Lamtrmora sír
jára köszönd ?*

— Mert az olyan hadvezért, kit meg- 
szalasztani a mi közösügyes ármádiánk is 
képes: holta után is meg kell becsülni.

*

K ö z j o g i  vi ta.  Váljon a Bach-kor- 
szak volt-e rosszabb vagy a Tisza-korszak '(

— Egyik eb, másik Tisza.
A hét t ör t éne t e .  Duna agad, — 

Tisza dühöng. — Gátra magyar!
E b l á b o l á s .  Bús Tisza Becsbe sza

lad valahányszor csizma szorítja
S  a német sógor szab neki szűkre — 

topányt.

Különfélék.
— Városi bizottsági tagokul mait vasár

nap a következő urak választattak meg: Az 
1. kerületben Radoesay Mátyás, Cserta An
tal, Horváth György, Horváth Antal tanító, 
Kisasszondy József, Scheurer Antal. A II. 
kerületben: Horváth Antal mérnök, Hartl 
Ferencz, Littke József, Bedő Imre, Weiller 
János, Huielicska Antal. A III. kerületben : 
Dr. Koharits, Krasznay Mihály, Bodó Ist
ván, Aidinger János, Littke Ferencz, Dr. 
Szalay Alfréd, Weidiuger Gusztáv. A IV. 
kerületben: Gadó József, Kovácsics Ferencz, 
Kovácsics József, Ozoray István, Kausz 
József. Az V. kerületben: Lili János, Lapp 
József, Herczeg István, Mathievits Imre.

— Burunyuvármegye bizottsága e héj 
11-én d. e. 10 órakor évnegyedes rendes 
közgyűlést tart. A tárgysorozat tételei kö
zül mint közérdeküeket a következőket 
említjük fel: Alispáni jelentés a megye 
állapotáról, az igazoló választmány meg
alakulása 1878. évre, állandó választmány 
megválasztása, beltigymiuisteri rendelet a 
hagyatéktárgyalási dijak megállapítása 
iránt, az árvaszéki biz. tagok megválasz
tása, a mohácsi járás szolgabirájának je
lentése a mohácsi községi elöljáróság ki
jelölése és választása elleu beadott folya
modás tárgyában.

— A múlt pénteki posta elmaradása 
nem mint irtuk : a barcsi vonalon előfordult 
valami vasúti baleset, üaneui azon körülmény 
következménye volt, mely szerint a déli 
vasútvonalról a postakocsi megtüzesedett ten
gellyel érkezett Barcsra s a postatiszt a 
póstaküldeményeket nem rakatta át más 
kocsira, hanem a küldeményekkel együtt 
Barcson hagyta azt — kihűlés végett. Auch 
eine sehőne — Expedition ! (Hát a tegnap
előtti pósta miért maradt el ? Nagyon kí
vánatos volna, ba az illető Uzletvezetősé- 
gek a helybeli lapokat a póstaelmaradá- 
sokról tudósítanák. Szerk.)

— Csakhogy megvannak m ár! A 
múlt héten Itéder K. szabó boltjában tör
tént betörés elkövetői kézre kerültek. Az 
eset úgy tudódott ki, hogy azon házban, 
melyben az emlitett bolt van, rájöttek, hogy 
egy inasgyerek éjjelre magával vitte a 
kapukulcsot. Elővették a gyereket, ki a

„Hattyu“ házmesterének fia — a vallatták,
még pedig sikerrel, a mennyiben elmondta, 
hogy a kulcsot egy idegennek adta. ki 
atyjához szokott szállni. Megjegyzendő, 
hogy ezt az idegent mindig látták itt Pé
csett, valahányszor valami betörés történt. 
Az emlitett házmesternél s egy balokány- 
utczai házban tartott kutatás csakhamar 
arról győzték meg a rendőrséget, hogy e 
két helyen az órgazdaság folyt. A Káder
től ellopott ruhákkal a tolvajok a betörés 
utáni napon útnak indultak Mohács felé. 
Atánál utolérte őket rendőrségünk s egy
nek kivételével valamennyit (hatot) elfogta. 
A tolvajok elfogatásukkor bőven voltak 
ellátva revolverekkel, töltényekkel, kések
kel s közülök egy lőtt is egy hajdúra. Sze
rencsére azonban a golyó nem talált. A 
vizsgálat eddigi folyamából már kiderült, 
hogy a befogottak egy szervezett tolvaj
bandához tartoznak, melynek tagjai — 
többnyire vidéki csavargók — messze vi
déken veszélyeztetik a közbiztonságot. Ala
pos a gyanú, hogy Pécsen kivid, Eszéken 
és Mohácson is vau orgazdái tanyájuk. 
Eddigelé összesen valami tizenkettőt fog
tak be. A vizsgálat erélyesen folyik tovább 
s hihető, hogy majd igy kiderülnek vala- 
menynyi betörési és lopási esetek, melyek 
városunkban a legújabb időben előfordultak.

— Eljegyzés. Decleva Béla ur, pécsi 
kir. törvényszéki jegyző múlt hó 24-én 
jegyet váltott Antal Pál siklósi szolgabiró 
úr kedves és miívelt lelkit leánya: Ilka 
kisasszonynyal. Legyen az ifjú párnak e 
szép szövetkezése hosszantartó, zavartalan 
boldogsággal megáldva!

— Színházi újdonság. Ft. Garay Ala
jos d.-szekcsői plébános úrtól legközelebb 
ismét egy színmű kerül itt Pécsett előa
dásra. A darab (népszínmű) czime: „Bo- 
gádi Erzsiké és a íaiusi fonóka. A gonddal 
irt darabnak értéke, mint halljuk, leginkább 
annak erkölcsi irányában s nehány egé- 
szeu uj és sikerült jelenetben rejlik.

— G erő fi Andor színtársulatával c hó 
végén fejezi be itteni működését. Innen 
Sopronba, onnan pedig mint már említet
tük, Kassára megy. Kassai lapok szerint 
az ottani közönség egy része íelebbezést 
adott be a közgyűléshez a kassai sziuilgyi 
bizottság azon határozata elleu, mely sze
rint az a színházat Gerőfinek adta ki. 
Váljon miért agitál a kassai közönség 
„egy része* Gerőti ellen'?

— Kelletlen udvariasság. Vannak ese
tek, midőn az udvariasság is hibául rova- 
tik fel. Példa rá a következő eset, mely
nek színhelye a kis piacz volt. Egy ifjú 
halad a járdán, előtte két hölgy. Egy 
„molette* és egy „longe et mince.* A fia
tal ember egyszerre csak egy kék szallagot 
pillant meg maga előtt. Fölveszi s egy 
harisnyakötőt ismer fel benne. Semmi két
ség, hogy az előtte menő két nő egyike 
vesztette el. A kapcsos őv kissé terjedel
mes volt. Az ifjú habozás nélkül lép a 
„molette* mellé: „Asszonyom, ezt kegyed 
vesztette el* s azzal elébe tartja a sáros 
találmányt. A nő pirul. — „Csalódik uram, 
ez az izé nem az enyém!* A fiatal ember 
zavar nélkül fordul a „longe et mince* 
felé: „Akkor ez a kegyed — derékőve. 
A megszólított nő lesújtó pillantást vet az 
udvarias fiatal emberre s társnőjével együtt 
faképnél hagyja a becsületes megtalálót, 
ki végre is kénytelen volt emlékül tenni 
el a párja vesztett térdkötőt, az érdekes 
seénából azt a tanúságot vonva ki, hogy 
a galautherieuek is vaunak kellemetlen 
oldalalai.

— Izraelita forrásból egy értesítést 
vettünk, mely Mautner Jakabnak nagy- 
harsányi községi esküdté megválasztása 
alkalmából áradoz ezen község polgárai 
türelmessége, szabadelvüsége, testvériségé
nek sat. dicséretében. Mi ebben a válasz
tásban uem látunk valami különöset. Maut
ner tanult ember, mint beküldő állítja jó 
hazafi és minthogy a közös iskola gond
noka volt, ezen minőségében megnyerte a 
község szeretetét. — A község tehát meg
választotta őt esküdtnek, mert arra érde
mesnek találta és mert a községi ügyek
ben hasznát is veendi. — A türelmesség 
és a testvéries érzület más vallásuak vagy 
nemzetiségbeliek iránt a magyar községek
ben nem valami uj dolog, bár követnék 
e szép példát a uem magyar nemzetiség- 
beliek i s !

— Rendőrség figyelmébe. A _Hattyú* 
terem melletti járdát kénytelenek a járó
kelők kikerülni és vízbe, sárba, hóba gá
zolni, ba csak kitenni nem akarják ma
gukat annak, hogy a fedél-csatornáról a 
víz nyakukba ömöljék, mert az a fedél- 
csatorna annyira elrongyolodott, hogy az 
olvadó hó és eső a járda egész hosszában 
csak úgy diil. — S t i p á n e k hentesnek 
van az ó-pósta utczábau, a piacz közelsé
gében egy sertvés ketrecze és ölőhelyisége, 
honnét a legrondább folyadék hömpölyög 
az utczára, terjesztve orrfacsaritó bűzt. Az 
ilyesmit megtűrni nem lévén szabad, fel
hívjuk a rendőrséget ezen rendetlenségek 
mielőbbi beszüntetésre.

— A török sebesültek részére a pécsi 
szigeti-külvárosi néptanoda leánynövendé
kei által készített egy kilogramm tépést 
vettük, és rendeltetéséhez eljuttatás végett 
intézkedtük.

— A veszprémi káptalannál három 
kanonoki állomás volt egyszerre üresedés
ben. Kineveztettek ezekre Vogronics Antal 
ez. kanonok marczali, Devics József és 
Sprémszky plébános urak.

— Meghívás a baranyamegyci gazda-
su^i egyesület alakuló gyűlésére! Megyei gazdasági 
egyesületünk hat c-vre alakulván — ezen hat év a 
közelmúlt 1877. deczember végével lejárván — 
újabb megalakulás van kilátásba helyezve. Ennek 
folytan van szerencsénk a gyüjtőivekre alájegyzett 
tag urakat, nem különben az ügy iránt érdeklőket 
f. 6. február bó 11-én délután 4 órara a megye
ház nagy termében tartandó alakuló közgyűlésre

ezennel tiszteletteljesen meghívni. Kelt Pécsett, 
1878. január hóban. Aj elnökség.

— Farsangi napló. A  pécsi önkénytes 
tűzoltók 1878. évi márczius hó 2-án a 
„torna - csarnok* nagytermében zártkörű 
tánczvigalmat rendeznek.A bál védasszonya: 
Katii Mátyásné urhölgy lesz. Belépti-jegyek 
a meghívó elömutatása mellett február 27- 
től márczius 2-ig Weisz Antal fiai, Lech- 
ner testvérek és Bedő Imre, Kaufman Jó
zsef és Schruidt Kudolf uraknál, a bál 
napján pedig d. e. 9-től esti (3 óráig a 
tűzoltó örtanyáu (városház) válthatók, és 
pedig családjegy 4 frt., személyjegy 1 frt. 
50 krjával. A tiszta jövedelem tlizoltósze- 
rek beszerzésére fog fordittatni. Felülfize- 
tések köszönettel vétetnek és hirlapilag 
nyugtattalak.

— A pécsi kát. legényegyletnek múU 
szombaton tartott bálja jeles sikerrel folyt 
le. A tánezosok mindm ‘gannyian munká
ban megedzett erőteljes alakok fáradhat- 
lau kitartással s fesztelen jókedvvel járták 
a szép számmal megjelent tánczosnőkkel 
a tánezot. Pénzügyi tekintetben is teljesen 
kielégítőnek mondható e bál. A sziinórá- 
ban az egyleti dalárda néhány dalt adott 
elő, melyek megérdemlett élénk tetszés
nyilatkozatokat keltettek. A bál kivilágos 
kivirradtik tartott.

— Herczenberger József tánezmester 
felbátorítva azon szép pártolás által, mely
ben a tánczkedvelő ifjúság legutóbbi táncz- 
cstélyét részesítette: e hó 23-án a casino 
nyári helyiségében ismét egy tánczestélyt 
rendez.

— A  „Szászvári önkénytes tűzoltó egy- 
let* f. évi január hó 12-én tartotta, — igen 
sikeres, — táuczvigalmát, mely alkalommal 
felülíizettek a következő t. látogatók: Solty 
Gyula szászvári 1 ft. Láczkovits Antal sásdi 
1 ft- Csima Lajos sásdi 1 ft. Rihraer Elek 
sásdi 1 ft. Popovich Ferencz sásdi 2 ft. 
Kissfaludy Victor sásdi 1 ft. Kerese Mik
lós sásdi 4 ft. ifj. Polgár József sásdi 1 ft. 
Schvarcz Alajos szászvári 4 ft. és Czéh 
István szászvári 1 ft. összesen 17 ft. mely 
összeg az egylet részéről köszönet kinyil
vánításával nyugtáztatik. Freytag főpa- 
raucsnuk.

— A dunaszekcsői „önkéntes tűzoltó 
egylet* folyó évi január 28-án saját alaptőkéjének 
gyarapítására zártkörű tánczvigalmat rendezett. 
Ennek jövedelme 108 ft 80 kr., melyből levonva 
a kiadások összegét 59 ft 20 kr., maradt tiszta 
jövedelem 50 ft GO kr. — Felül tízettek: Mélt. 
Báró Besán N. János 10 ft, Papé Sándor 5 ft, 
Bacsmegyei ft 20 kr., Freitag Ferencz 1 ft 80 
kr., Fr. L. 1 ft 40 kr., Witt László 1 ft 20 kr., 
Stajevics László 1 ft 20 kr., Vass Terézia 1 ft 20 
kr., N. N. 80 kr., Treiber GO kr., Mindszenti Aurél 
5 ft GO kr. Oertzen Ottó 20 kr., Beberits 40 kr., 
Scbleier 20 kr., Burányi N. 20 kr., Ambros 40 kr., 
Nemes Ignácz 40 kr., Kleszatl 80 kr., Stockinger 
20 kr.. Kreiszl 20 kr., összesen 31 ft. Fogadjak 
nevezettek a jó ügy nevében hálás küszönetün- 
ket. Jovánovies István a helyiségeket ingyen áten
gedte. A bizottság nevében Hágay Józsei, titkár.

— (Háztartásoknak fontos.) Ujabbi 
Időben Hollandia egyik gyarmatából be
hozott Surabaya-kávé egy igen keresett 
czikknek Ígérkezik lenni annak kitűnő 
illata és ereje miatt. — 500 gramm =  ‘/z 
kilo 125 csésze hatalmas kávét szolgáltat, 
— ezt kedvező előjelül kell venni arra, 
hogy a háztartásokban gyorsan terjesz
kedni fog annál is inkább, mert vala
mennyi eddig kereskedelembe hozott kávé 
fajokat finomságával meghaladja, másrészt 
pedig első forrásból hozatván be, alkalom 
adatik minden háziasszonynak azt olcsón 
megvehetni, a mi tekintetbe véve a nem 
sokára bekövetkezendő vámfelemelést bi- 
zonnyára nagyon is figyelembe veendő! 
Ezen kávé kitűnősége miatt uem csak 
Hollandiában, hanem Angol, Franczia és 
Némethouban is általános kedveltségijén 
részesül. — A Surabaja-kávé minden fiíszer- 
kereskedésbeu kapható, és a háztartások
nak saját érdekükben nem eléggé ajánlható.

Színészet.

Színtársulatunk deréü igazgatója a 
farsang és lanyha részvét ellenére folyton 
a legváltozatosabb műsorral kedveskedik 
a pécsi közönségnek. S t r o g o f t  Mi h á l y  
híres látványosság után, melyet uem egy 
uj darab követett, legutóbb „ Ro b i n s o n  
Crus oe*  czimü 5 felvouásos vig dalmű 
került színre Otl'eubachtól. Ez operette szerző 
legszebb müvei mellett méltó helyet foglal 
el és mind zenéjének finom és jellemző 
voltára nézve, mind cselekményének érde
kességénél és változatosságánál fogva igazi 
élvezetet nyújt. Az első felvonás tele van 
szebbnél szebb együttesekkel, melyeket a 
közreműködők, u. m .: Ge r ő f i n é  (Zsu
zsika); T o l n a y u é  (Hedvig); Szép né 
(Deborah); Mezei  (Crusoe Vilmos); Ba
l ogh  Á r p á d  (Robinson); S z o m b a t h y  
Vi l mos  (Tóbiás) sikerrel adtak elő. Ge- 
rőtíné Zsuzsika szerepét szeretetre méltó 
pajzáusággal és ingerlő szeszélylyel játszta; 
B ér tó t  hy  An n a  pedig a második fel
vonás énekrészében tűnt ki. Ez előadásról 
átalában csak szépet és jót jegyezhetni fel. 
A közreműködő nagy személyzet bebizo- 
nyitá, hogy a legnehezebb darabokban is 
helyt áll és uem közönséges módon érvé
nyesíti erejét. A zenekar is megtette kö
telességét és helylyel-közzel árnyalatosán 
játszott. Ajánljuk a közönségnek, hogy e 
szép operettet megnézni el ne mulassza.

I R O D A L O M .

=  M eg je le n ik  m á rcz iu s 15-én a „Szó
zat* czimü politikai röpirat. Irta Krátky János.

A „Szózat* a közeledő választísok ilejére könnyel, 
népszerű modorban, a meggyé :é< fegyverezel k nre 
hat azon feladat megoldására: hogy a nemzet tisz
tában legyen a veszélylyel, a mely a b éősi és ha
zai reactio üzelmeivel szemben legfontosabb érde
keit, állami önállóságának roncsolt maradványait, 
■sőt létét is fenyegeti; » teendőinek tudalira ébred
jen még az előtt, mielőtt az ár teljesen összecsapna 
feje felett. 1. Velejét: a szabadelvű párt. a kor
mány tényeinek, s ezzel szemben 2. a független
ségi párt programmjanak. kivált az ntóbbi három 
(1S75—1878) év alatt tortéut működésének ismer
tetése, és azon elvek s álláspontok kifejtése fogja 
képezni, a melyek eme, Magyarország megmenté
sére egyedül komolyan törekvő partot: a) a leg- 
vitálisabb kérdésekben: a keleti- és kiegyezési 
kérdésben; b) a fontosabb belügyi dolgokban s c) 
az uralkodó áramlattal szemben minden kissebb 
ügyekben is vezérelték s vezérelni fogjak. 3. Be
mutatja a párt országgyűlési képviselőinek politi
kai jellemrajzát s főbb szerepvivőinek jeliem- és 
arczképeit; végül 4. Megismétli a vezényszót, a 
mely szerint a magyarnak a jövőben tenni kell. 
Előfizetések és megrendelések a szerző nevére, Bu
dapest, kimzö-uteza 1. sz. ala intézendök marcz. 
10-éig. — 10 péld 4 frt; 25 p. 10 frt; 100 péld. 
35 forint.
T á b o r a z l t y  é s  P a r s c h  nenueti zenemű- 
kereskedésében Budapesten megjelent legújabb ze- 
nemüvek: „A sarga csikó* Csephregi népszínmű
vének tíz közkedveltségii dala: 1. Túl a Tiszán. 2. 
Életedben mindig. 3. Bujdosik a kedves rózsám. 4. 
Nincsen annyi tengercsillag. 5. Csárdás kis kala
pot. G. Barna legény. 7. Ha bemegyek a templomba. 
8. Tarka kendőd lobogása. 9. Ne menj el. Tűi a 
Tiszán. 10. Budapesti kis,barna. Szerzé Szentirmay 
Elemér. (Németh János) Énekhangra zongora kísé
rettel [vagy zongorára külön] alkalmazta Erkel 
Elek. Ára 1 ft.

== a z  „Orpheus* zenemű-folyóirat f. é. 
február havi füzetének tartalma: F in k  .1. Az est. 
Noctnrne. — K isro m a i M. B éla: Albumlap. — 
M ih á lo v ic s  Ödön: Népdalok. — F a u lv e t te r  
A.:Szerelmi titkok. Mazurka. — H ö lc z l L ő r in c  z: 
Alföldi hírek. Keringő. Szerkesztik iíoll Jáu>s és 
Kisromai M. Béla. Kiadó hivatal: Bnlapest 11. 
fűnteza 20 sz. Előfizetési ara 11 évre 1 ft 30 kr. 
fél évre 2 ft 50 kr. — Egész évre (200 oldal ze
neműre) 4 ft 50 kr.

== Az l„Összehasonlító irodulomlilrl neli 
lapok* f. é. jan. 15-iki szamának tartalma: Teg- 
nér's Friedthofs Saga in Amerika — Weszely J. 
E. Canuizaro. In solitudine. Zűr vergl. Lyrik. — 
Podhorszky L. Pedro Marban Moia gyóntatás min
tája. — Brassai. Eine Principienfrage. — Conte 
Cipolla. Diari di Marino Sanuio. — Petőtíana. — 
Schoppenhaueriana. — Eövid irodalmi szemle. — 
Symmikta. sat. rendes rovatok. Szerkesztő és kiadó 
ivatala Kolozsvárt. Ara egy évre 6 frt.

K Ö Z G A Z D Á S Z A T .

— A m a g y a r  b o ro k n a k  k i 
viteli képessége. Közelit a párisi kiállítás 
ideje, mely rendkívül fontos a magyar 
borok nagyobb keletének eszközlésére. 
Leginkább feltűnő azon igen sajnos kö
rülmény, hogy a magyar, különben szesz
dús boroknak legfeljebb egy nyolezadrésze 
exportképes. Már most ha meggondoljuk 
azt, hogy csak kevés magyar borról lehet 
előre biztosan feltenni azt, hogy a Párisba 
szállítást és ott hosszabb ideig kiállítást 
változatlau ki fogja állani, igen valószínű, 
hogy a kiállítandó boroknak nagy részé
vel az fog történni, mi a híres franczia 
tanárnak Pasteurnek munkája elején fog
lalt vallomása szerint 18t>3-ik év előtt tör
tént az Angolországba szállított franczia 
borokkal, melyek a szállítás közben meg
változtak s megromlottak és azt mondja 
Pasteur azon időbeli franczia borokról: 
„ceux de meillieurs erus sont souvent les 
plus delicats.“ — Most már ez többé a 
franczia borokkal nem történik, pedik azok 
természete nem változott, hanem a fran- 
cziák javították a kezelést és boraikkal 
elfoglalták a világ kereskedése terét. Az 
oly sokféle, különböző legnemesebb ma 
gyár borokkal versenybe lehet lépni, mi
helyt a francziák példáját követjük, de 
ezek nem a bornak pillanatnyi közvetlen 
melegítésével értek czélt, melyről Vergnette 
Lamotte franczia borász jeles könyvében 
azt mondja, hogy a jeles boroknál „pour 
les grands vins“ nem alkalmazható, hanem 
tartós és közvetett mérsékeltebb melegítés 
által, mely iránt az eljárást oly egyénnek 
közlése után volt alkalmam megtudni, ki 
a franczia nagy borkereskedő házakban 
személyesen dolgozott. — Előadom tehát 
igen röviden boraink tartathatlanságának 
okát, és a tartósság eszközlésének biztos 
módját. — A bor változásának oka az, 
hogy a szeszesebb magyar bor a hideg 
pinezékbeu éveken át se érik meg egészen, 
azaz nem forr ki tökéletesen, maradnak 
tehát a borban bővebben élesztő részecs
kék, melyek kitűnő vegyészek tana szerint 
növényi fehérnyéből és czukorból állanak, 
és nekik kedvező körülményekben indulást 
okoznak, mi igen hamar megtörténik, ha 
a hideg pinczéből kifejtett bor melegebb 
légkörbe vitetik, és a szállítás által ráza- 
tik is. De ezen indulás a hiányzó föltéte
lek miatt nem képes szeszes erjedést kifej
teni, hanem elfajul káros erjedéssé és a 
bort megrontja. Szükséges tehát a tisztán 
lefejtett bort 7—10 akós hordókba fűt
hető kamarába helyezni és a helyiséget 
éjjel-nappal 25—2G R. melegségi fokon 
tartani mindaddig, inig a bor kiforrott, 
mi a szaglás és hallás érzékeivel észlelhető, 
de a mit a bornak megtisztulása is tanú
sít. A melegségnek ezen állaudós mértéke 
kifejti a szeszes erjedést és azt rendszerint 
egy-két hét elforgása alatt be is végzi, 
igy aztán a kiforrott bor nemcsak veszé
lyes anyagait képes a fenekére leszállítani, 
de annak zamatja és illatja rendkívül ter- 
jedett és nemesedett. — Nagyobb meleg
ségi fok ismét gátolná az erjedést és ve
szélyes lenne az eczetképzés miatt is, mely
nek eltávolítása végett a fent emlitett 
melegség mellett is szttkségeg a hordókat 
naponta tele tölteni, és mivel az akonát 
beverni nem lehet, annak nyílására üveg 
darabokat kell tenni. Kevesebb bormennyi
ségre kisebb hordók, vagy nagy üvegek 
használhatók. Az igy kezelt bort bizton el 
lehet szállítani messzebb vidékekre, de a 
kisebb üvegekbe küldött bort legjobb fekvő 
állapotba elrakni.



Az idő 6 órától reggel 6 óráig \ 
kerítve.

be van

Barcs-moháctsi irány.
Vegyes vonatok

Állomások 2sz. 112 sz Hisz.
ó. p |o. p ö. p.

< '.satlakozások: J
Buda indul
1 íées

í)|aS
7 lő 7 11

_ J _

Triest 7 M|10:« H -
Kanizsa z 4 3S| 2.-50h l -
_. (érkezik 
Barcs (indul

7 18 
7 28

6 23
7 15 _i —

Darány indul 7 f>5 7 ;>6 —j—
Szigetvár S 39 s 4><— : —
Szt.-Lőriucz „ 9 12 —' —
. (érkezik 
*ecs (indul

950 
10 —

10 14
10 34 6 22

Üszög indul 10 17 io:»9 6 47
Ata 1049 11 37 7 30
Trinitás _ 11 - 11 5o 7 43

(érkezik 
1 ,IIany  indul

11 20 
11 50

12 15
1230

8 08 
8 20

Német-Bólv indul 12 16 1 - s 54
Mohács érkezik 12 44 1 33 9 27

Csatlakozások:
Villány indul 11 35 1 KJ —
Eszék érkezik 1 25 3 12 —
Szeged 12 (>ö —

várakozik Mohácson.
A szomszéd pálván előforduló vonat-

eséseknél a határállomásoki >n 1. és a .
számú vonat 3 0  p'rczig, a I I .  és 1 2 . 
szánni vonat pétiig OO perc/.ig várakozik 
a rendes indulási időn túl.

Mohács-barcsi irány.
Vegyes von 'tok

Állomások 1 sz. | 1 lsz 17sz
*)

►tx  ?-= c *

ó. p. ó. p ó. p ú. p.
Csatlakozások: 

Szeged indul 2 3Ó — —
Eszék 2 1U 205 —
Villány érkezik 4 00 407 -- ~~—1—

Mohács indul 3 25 3 23 5 50 11 37
Német-Bóly _ 3 54 3 59 6 2*1 12 20
lr .„ , érkezik
1 ,Uany indul

4 15 4 24 6 53 12 49
4 25 4 39 7 09 1 10

Trinitás 4 46 5 (>5 7 35 1 39
Ata „ 4 57 5 19 7 49 158
Üszög 5 36 6 08 8 35 2 50

í erkezik 5 46 6 20 8 47 3 03
PeCö (indul 6 06 6 45 — — —
Szt.-Lőrincz inü. ü 43 7 37 — _!---
Szigetvár indul 7 19 8 30 — --1---
. tarány „ 7 54 9 08 —

(érkezik 
Barcs indul

8 20 9 34 —;— _—
8 31 10 05 — —i—

Csatlakozások: 1 | T
Kanizsa érkezik 11 11 1 41
Buda 6 16 * 36 — —

Becs , '8  30 — ___
— — — — —

T riest s  ̂ | 7 48 í

*) Tekintettel a 17. és 61. számú vo
natuk forgalmára, megjegyeztetik, misze
rint oly napokon, midőn B u d a p e s t r ő l  
Mohács r a  délután póstahajó érkezik, a
17. számú vouat, minden más napon pe
dig a 61. számú vonat közlekedik.

A hajózási zár egész tartama alatt na
ponta csak a 61. számú vonat közlekedik 
s a 17. számú vouat forgalma ezen időre 
hesztlntettetik.

GABONA ÁRAK
a í. é. Február hó 1-éu tartott hetivásáron.

I.oszt. II. oszt. III. oszt. 
Búza 100 klg. ft. 11.— ft. 10.60 ft. 10.20 
Kétszeres „ „ „ 9.70 . 9.20 „ —
Kozs „ „ .  8.60 „ 8.30 „ — .—
•Gpa „ „ ,  7.40 . 7.20 „ —
Zab „ - . 7.— „ 6.70 ,  —
Kukoricza „ 7.60 , 7.40- „ —.— 

Hajdina 100 klg. ft .—.—
Széna . .  2.70
Szalma „ „ , 1.00

l i T y r üt tér*)
ISÜO-bau

meggyből égetett

m e g g y s ze s z
(Weighselgeist)

kapható 130 centiliteres Üvegekben

E ise r  J á n o s ,
fUszerkereskedésébeu 

Pécsett, Szécbéuyitér Örtczen-ház.

*>Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
Meloaeget a aaerk.

Alulirolt jelmezöltöny kölcsönző inté
zetében 1—3 frtért kaphatók a 
itőogjlel által hétfőn tar

tandó
álarctos bálra

térti és női dominók, különféle 
nemzeti öltönyök, hnrlakinok, pi- 
rétok és minden itt kedvelt jel- 
mezöltönvök.

Tisztelettel
K cinM ciii J á n o s ,

I r g a l m a t o k  éjiiilotóbeu.

X A ti V PÉK EX CZ
la|itulajdouo.s.

l l .tKSCII EMII.  KIS .! » í S E P
felelős szerkesztő. Szerkesztő t írs.

■IKTiLircLetéselrr:.

Hirdetm ény.
Melynél fogva alólirott igazgatóság 

részéről közhírré tétetik, hogy a Szó
éit é n y i -1 é r e n fekvő

Czindervfóle egyleti 
házban

levő kávé-, sörcsarnok- és lak
helyiségek —- a földszinti bolt

helyiségek kivételével
fo lyó  I.H78. év i O k tó b er  lió  1 tö l
lógva ismét 6 egymásul,áni évre

bérletbe adatnak:
a közelebbi feltételek az igazgatósági el
nöknél megtudhatók.

Pécsett, 1878-ik évi január hó 1 én. 
A p écs i ta k a r é k p é n z tá r  

12 (15—2) igazgatósága.

Ép most jelent meg a 
közkedvességü magyar 
felköszöntő könyv 3-ikA

kiadása.
a _________________________ _

ll Halljuk a szép s z ó t!

Megjelent s minden hazai könyvkereske
désben kapható

Kaposvárott Hageliuan K. 
urnái.

H a llju k  a  szé p  a zé t! Magyar 
felköszöntő (toaszt) könyv, szerkesztették 
Wajdits József és Bátorti Lajos. Harmadik 
javított és tetemesen bővített kiadás. A 
díszes keménykötésü könyvnek ára tt. 1.80.

R a jta  fiu k  v ig a d ju n k !  Közked
vességü dalkönyv, ötödik bővített kiadás. 
1 ft. 80 kr., diszkütésben 2 ft. 80 kr.

R a jta  fin k  v ig a d ju n k !  Magyar 
dalkönyv, olcsó kiadása kötve 96 kr.

R ajta  le á n y o k  m u la ssu n k !  
Mulattató kézikönyv, magyar hölgyek szá
mára gyűjtötte Wajdits József. Ara az 500 
lapra terjedő szinnyomatu borítékkal ellá
tott könyvnek 1 ft. 60 kr. Aranymetszésü 
diszkiadásnak 2 ft. 60 kr.

R a jta  p á r o k  tá n c z o ljn n k  ! La
katos Sándor tánczküuyve diszes czirnbo- 
ritékkal. KeménykötésU mű ára 1 ft. 40 kr.

E gy  ta r iszn y a  u otoh aság . Hu 
moristieus eszmék, ötletek, élezek egyve
lege, gyűjtötte Nevető Vilmos, több felfe
dezetlen tudomány professora, ára díszesen 
kötve 1 ft. 40 kr.

K e k e lh a n g o k . Újévi és névnapi 
köszöntések. Irta Hoff nann Mór, diszes 
nyomatú keménykötésben, ára 1 ft.

V edd sz iv em et sz iv ed ér t. Sze
relmi levelező könyv, szerelmes párok szá 
inára, Szivélyesitől. Csinos borítékba kötve, 
ára 1 ft. 20 kr

S zeg én y b ő l lesz  g a zd a g , jó szám
vetéssel, gyors és biztos segítő minden 
adás- és vevésnél. Ara kötve e díszesen 
kiállított zsebkönyvnek 90 kr.

L en o rm a n d . A liires czigánynő 
igazmondó kártyája, 32 színezett kártyá
jával magyar aláírással és szöveggel, ára

50 kr.
Á lm o sk ö n y v , nagy, legújabb egyp- 

totui 200 lapra terjedő, 600 képpel ára
50 kr.

W a jd its  J ó zse f .K é p e s  n ép -  
naptára-4 1878 kötve 50, fűzve 40, kis 
kiadás 20 kr.

Postai rendelések a levél vé
tele után azonnal teljesittetnek.

Vajdits József,
könyvkereskedő

27 (6—1)_______X a g y -K a n lzsá n .

S d É o f Károly Róbert
manchesteri lakós által feltalált

T. fír. Pazsitzky E. Pécs sz. kir. város fő
orvosa, fír. Hólbling Miksa mint Baranya- 
meggei tisztifőorvos és fír. Bmdtler ülőn  
közkórházi főorvos és igazgató urak által 
megvizsgált, gyakorlatilag megkísértett és

aj ált

használat1 módja :

Ve^yitessék 1 a kávéskanálnyi szájszesz egy evőka
nálnyi közönséges vízzel, ezzel öblittessík a szájúi*
2.'»— másodperczig.s azután fogkefével tisztittas- 

sék a fogaknak úgy külső mint belső lőliilete.
II a t h s a ;

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és o iüregnek 
[olvas avagy mű fogak, dohányzás vagy barmi más 
okból eredő| minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghust és az ingó foga
kat. az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a fo
gak zománc/;^ és óv a fogfájás ellen.

3. A száj-é/. orrüieg mindennemű súlyos Iskor- 
butikus] bántalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghúst é edzi a nyakh irtyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog «*s szomszéd fog húsa pár csepp, vizzol n e m  
elegy ített szájszeszei inegnedvesittetik.

5. Diphteritis és inás torokbajoknál igen sikeres
gargaiizáló szer. 2ö9.[0—11]

Megrendelések elfogadtatnak: It r. Hchul -  
li«»f A d ó it, orvos és Sipőcz István, 

Kovács Mihály, Kuncz Nándor gyógy
szerész uraknál P é c se tt .

Weisz Ferenci úrnál TI oh A ex, Kraiisz 
Márk úrnál S ik lón . Iloindlhofcr Hőbe t 

úrnál ÍZ oni bor.

Határozott óvás hamisítás ellen!
27 éven át kipróbálva!

I>r. P O P P  J . « .
es. k. udvari fogorv. Bécsben Bognergasse 2.

Anatherin-
p n ip a ra  0  -t u m a i.

f m  fo g a k  k itö lté s é r e
nincs hatályosabb és jobb szer, mint fogónja 
melyet mindenki künnyeu és fájdalom nél
kül bele helyezhet odvas fogaiba, mely az
tán a fogrészekkel és foghussal teljesen 
egyesül, s a fogakat a további elromlástól 
óvja s a fájdalmat csillapítja.

Á n a th er ln -szá jv iz
üvegben 50 kr., lfrt., és 1 írt 40 kr. a leg
kitűnőbb szer, csúzos fogfájdalmakban, 
gyulladásoknál, a foghus daganatai- és 
sebeinél; felolvasztja a létező fogkövet 
és megakadályozza annak aj képződését; 
az ingó fogakat a foghus erősítése által 
szilárdítja; s midőn a fogakat és foghust 
minden ártalmas anyagtól megtisztítja, a 
szájnak kellemes trisseséget kölcsönöz és 
már rövid használat után eltávolítja a 
kellemetlen szagot.

A n a tlie r in  fo g p a sfa .
Ezen készítmény a lehelet frisseségét 

és tisztaságát fentartja, azonkívül a fogak
nak hófehérséget kölcsönöz, azok romlását 
megakadályozza és a foghust erősbiti ára 
1 frt 22 kr.
I)r. P o p p  J .  G . n ö v én y  fo g p o ra .

A fogakat oly szépen tisztítja, hogy 
aunak naponkénti használata által nemcsak 
a közönséges fogkő eltávolittatik. hanem a 
fogak zománeza is mindinkább tökéletesből 
Egy doboz ára 63 kr. o. é.
P o p p  a r o n ia t ik u s  fo g p a sztá ja .

Sok év óta a legbiztosabb óvszernek 
fogfájás ellen és a legkitűnőbb szernek van 
elismerve a száj üreg és a fogak ápolására 
és fentartására. Egy darab ára 35 kr.

F ig y e lm e z te tő n .
Előforduló hamisítások következtében 

bátor vagyok a t. c. közönséget figyelmez
tetni, hogy minden palaczk az óvásjegyen ki
vid még egy czimmel: (Hygea és Auatherin 
praperatumai) ellátva van, mely egy tisztán 
átlátható viznyomáson az állatni sast és a 
czirnet mutatja. 2 (12—2)

R A K T Á R A I :
P é c se tt :  Kuuz, Sipőtz, Kovács, 

gyógyszertárában. Zsolnay W. és Zách K. 
uraknál.— B o n y liá d o n : Kramolin ur 
gyógyszertárában — M o h á cso n : Pyrker 
J - gyógyszertárában — Ni k ió n o n : Teleky 
A- gyógyszertárában — B a já n :  Misiehics 
urnái és ifj. Herzfeld (iáinál. — K a p o s
v á r o tt:  I tárás J. Schröder A. gyógyszer 
tárában és Kohn J. urnái. — S zeg zá rd o n :  
Babspy M. gyógysze-tárában. —T o ln á n : 
Fichtel, Groff J. gyógyszertárában. — H o
gy észen: RauszSt. fiai. — V illán yb an :  
Fekete E. gyógyszertárában. — Z onibor- 
b an : Faleione G. & Heindlhotfer Róbert 
uraknál. — P a k so n : Flórián János gyógy
szertárában. — V e r ö c z é n : Rész F. K. 
gyógyszerésznél. — B á tta sz ék en : Főseit 
gyógyszerész urnái, S z ig e tv á r o n  : Ko- 
liáries K. urnái, V alpón: Deszatky gyógy
szerésznél. M á g o cso n : Szép gyógysze
résznél, K a lo c s á n : Schinksvics gyógy
szerésznél.

Több száz mázsa jó

r«i S /.é ll Í l  •'«*
Madarász és Szontágh ■■ i
26 (4—2)

363 M ohácsi járás szolgabirájától.

k. i. 878 .

Pályázati hirdetmény.
Izsép nagyközségében a községi jegy

zői állás üresedésbe jővén, annak 1ZSEP 
a község házánál, választás utján eszköz 
lendő betöltésére 1878 ik évi Február hó 
21-ik napjának reggeli 10 órája tűzetik ki.

Felhivatnak a pályázni óhajtók mi
szerint szabályszerűen felszerelt folyamöo- 
ványukat 1878-ik évi Február hó 20-ik 
napjáig nálam adják be.

Feltételül egyszersmind kiköttetik, 
hogy a pályázó a horvát nyelvet beszélje.

Mohácson, 1878-ik évi Január hó 26-án.
St?Jr I-jlljoa, szolgabiró.

21 (3 -2 )

A pécsi torna-tűzoltó egylet
r iwi rendes m

1. 1878. évi február hó 17-éu
fi. e. 10 órakor a torna 

csarnokban
fogja megtartani, mely közgyűlésre a t. 
ez. egyleti tagokot ezennel tisztelettel 

meghívja.
Tárgy sorozat :

L Igazgató választmány évi jelentése az 
egylet működéséről s tett nevezete
sebb intézkedéseiről.

2. Az 1876 és 1877-ik évi egyleti zár
számadások előterjesztése.

3. Az 1S7S ik évről szóló egyleti költ
ségvetés megállapítása.

4. Az egyleti tisztviselők továbbá az
igazgató választmányi tagok meg
választása.

5. Számadás vizsgálók kiküldése.
6. Netán beadandó indítványok tárgya

lása.
Kelt Pécsett, l*78-ik évi február hó 1-én 
tartott választmányi ülésből.

Az igazgató választmány.
30 12—1|

A Surabaya-K ávé!
Vezérképviselősége és főraktára a Magyarország és Ausztria területére

Luzsovics László nál Pécsett.
kapható a következő czégeknél:

P é c s e i t : Beretz Károly, Blauhorn J. M. tia, Blanhorn Antal, Bohra C. F., Bühtn 
Nándor, Blauhorn Jakab, Cserfa Iguáez, Gindl Alajos, Kovatsits Károly, 
Lili János, Mesterház)' G. V , Nick Károly, Pucher Vilmos, Reeh Vilmos, 
Spitzer Sándor, Simon János. Schwarz Adáni.

S zig et v á ro lt Lázits Gézánál.
R a g a c so n  Feuerstein János, Flascbits Józsefnél. 31

*''1 i „ S iló s í kölcsönös sogályző egylst"
í*. évi február hó 24-ón délutáni 2 órakor 

Siklóson a városház kis termében hetedik évi
rendes közgyűlését

tartamija.

A közgyűlés tárgya leeml;
1. Az igazgató üzletjelentése.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
3. Az igazgatóság számadási felmentése.
4. Az alapszabályok némely pontjainak megváltoztatása, 
ő. Netaláni indítványok tárgyalása.
0. Az 1878. évi jutalékok meghatározása.
7. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítéséhez 2 tag megválasztása. 

Siklós, 1878. február -í-én.

Plasztits Döme,
elnök.

w ™
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Vendéglő  bérbeadás
! l v £ c l ^ . 3 - C 3 0 T X -  

A korona vend<;glö Mohácson f. é. február 
18-án d. e. 10 órakor, a városházban

tartandó árverés utján f. é. April 24-től számítandó 3 
;}l évre bérbe adatik.
A feltételek ugyanott betekinthetök.

A siklósi takarék- és hitelegvlet

r e n d e s  k ö z g y ű l é s e
Siklóson az intézet helyiségében 1878. é. feb

ruár hó 28-nak d. e. 10 órájára
tűzetvén ki, arra a részvényesek az alapszabálvok 49-ik ^-ára 
való figyelmeztetéssel, mely szerint szavazati joggal azon rész
vényes bir, a ki intézet könyvében a közgyűlés előtt legalább 
három hónappal nevére átirt részvényét szelvényeivel együtt a 
pénztárnál szavazati jegy átvétele mellett leteszi, — meghivatnak.

Tárgyai a közgyűlésnek:
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
2. A mérleg előterjesztése, osztalék meghatározása, és a fel- 
mentvény megadása.

Egyszersmind közzé tétetik, hogy a 8330 ft. 81 kr. tiszta 
nyereséget kimutató, a felügyelő bizottság által megvizsgált mér
leg, és minden 2ö ftos részvény után tí tt. osztalékot indítvá
nyozó jelentés az intézet helyiségében megtekinthető.

Kelt S i k l ó s o n  február hó 3-án 1878.
29 (3—1)____________________________________ Vajda Jfinos elnök.

Nyomaton Taizu Mihálynál Pécset) 1878




