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Felhívás.
A siklósi választó kerület pol

gáraihoz.
Tisztelt választó polgártársak!

A háromévi országgyűlési cyclus, 
melyre az országgyűlési képviselők 
megválasztalak, immár vége felé 
közeledik, s a nemzet polgáraira 
újabban azon magasztos feladat vár, 
hogy Magyarország állami önállósá
gának, szabadságának, függetlensé
gének, s nemzeti érdekeinek, minden 
irányban leendő megvédése szem
pontjából — oly képviselőre adják 
szavazatukat, ki a múltban vallott 
független politikai elvei, táutoriiliat- 
lau bazatisága és hűsége által, az 
ország javára és boldogitására tett 
eddigi közreműködésével, kezességet 
képes úyu'tani a jövőre nézve, hogy 
a fentebbi elveknek, minden körül
mények között bű őre és harezosa 
leend.

Minthogy tehát országszerte meg
indult a függetlenségi mozgalom, az 
elfásult nemzeti közönyösséggel szem
ben, mely a pártokat a közösügyes 
boldogtalansá■* lejtőjén ellenkező 
irányban ragadja, hazafias köteles
ségnek, tartottuk, h 'gy magunkról 
életjelt adva, az általunk eddigelé 
lobogtatott függetlenségi zászló koré 
csoportosulva, független ellenzéki 
párttá egyesüljünk. — Miért is a vá
lasztó kerület összes polgárainak 
tisztelettel tudomására juttatjuk, mi
kép Siklóson folyó 1878. évi június 
hó 7-én függetlenségi ellenzéki párttá 
alakultunk ; mely alkalommal a párt 
elnökéül: Vá g ó  L a j o s  kémesi ref. 
lelkész, alelnökökUl: A d a m o v i c h  
I s t v á n  ügyvéd és G y e n i s I s t 
ván,  továbbá jegyzőül: K o r s ó s  
l’é te r  ügyvéd, aljegyzők ül: S z ű c s  
D á n i e l  ref. tanító és K ö r ö m Mi
h á l y  siklósi lakósok közfelkiáltás
sal megválasztattak.

A siklósi függetlenségi párt prog- 
rammja: az országos függetlenségi 
párt által alapelvül vallott persona! 
unió, melynek kifolyása:

t á r g z a .

.Elnémult lantok.
.Müti.rt. ii' ti ön társadalmi kép a múlt s/á/.adli 'l.
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EGY MACYAK PÜSPÖK ÉS VÉflENCZE.
III.

Folytatás.

Ditters Károly szerencsésen visszaér
kező Váradra, kigyógyulva betegségéből, 
kijózanodva szenvedélyéből és megiut hozzá 
látott a munkához. BécRbcn sok újat ta
pasztalt, sok szép vig dalművet hallott az 
olaszoktól s már fiatalságától *) kezdve ez 
irány felé hajolván, neki állott a dalmű
szerzésnek. így jött létre a Metastasio szö
vegére irt „Szerelem a zenében* czimü 
vigdalműve, mely a püspöki színpadon 
csakhamar színre került s köztetszést arata. 
Mert időközben rábeszélék a művésznők 
és Ditters a püspököt, hogy színházat 
emeltessen. Pataebich báró nem soká ké- 
reté magát, intézkedék s néhány hó múlva 
készen állott a díszes műcsarnok a palota 
egyik szárnyában. A ház felavatására egy 
oratóriumot tűztek ki, (Izsák feláldoztatá- 
sát), melynek szövegét a püspök maga 
fordította, mialatt Ditters a lefordított sza
kaszokat Dyomban zenére tette. A püspök 
és művésze versenyezve dolgoztak; össze
vetették, összehasonlították az elkészült ré
szeket, addig törölgetve s javítva rajtok, 
miglen tökéleteseknek találták ; minek ered
ménye lön, hogy mindketten illő kitünte
tésben részesültek a színház felavatásakor.

*) Az első dalmű, melyet életében hallott, a 
Per(fole»e „Sírva Padrona* czimü vigdalműve volt, 
melyet Schloaabofban, akkoriban még a bildburg- 
hanaeni herczeg birtokában, a pozsonyi olasz tár
saság igen kedvesen adott elő. Valószínűleg ha
zánkban is e dalmű került legelsőben színre, még 
pedig Pozsonyban 17U3- bán. Ditters szerint a hon
atyák oly buzgúan látogattak a színhazat, hogy e 
dalművet harminezszor adák egymásután, folyvást 
zsúfolt házban.

1. Hogy Magyarország legyen 
önálló és szabad, mely minden ide
gen beavatkozástól menten, intézze 
minden ügyét.

2. Hogy legyen önálló pénzügye, 
s ennek kapcsában független nem
zeti bankja.

3. Hogy legyen önálló vámterü
lete és független kereskedelmi poli
tikája, mely a Magyar állam valódi 
anyagi érdekeit előmozdítani, iparát 
és kereskedelmét fejleszteni, s fel
virágoztatni képes legyen.

4. Végül hogy legyen önálló ma
gyar hadserege, melynek legfőbb 
hadura a felséges magyar koronás 
király.

Ezek azon irányelvek, tisztelt 
választó polgártársak, melyeket or- 
szággyülési úton, törvényszabta esz
közökkel, az országos függetlenségi 
párt győzelemre j .fása esetén, ü  fel
sége a koronás király hozzájárulá
sával , érvényre juttatni egyedüli 
óhajunk.

Mert, ha vissza pillantunk a 
múltba, különösen a legközelebb le
folyt 3 évi országgyűlési időszakra, 
lehetetlen elnyomni, az ország mil
lióinak, azon közvetlen tapasztalatán 
nyugvó szilárd meggyőződését, hogy 
az országgyűlésen, ez idő szerént 
többségben lévő párttól, s ezt befo
lyásoló kormánytól hazánk valódi 
felvirágoztatását várni nem lehet. — 
Miután alig van példa a nemzeteit 
történetében, hogy kormányt oly 
osztatlan bizalom és elkeseredés 
övedzett volna körül, mint a jelen
legi magyar kormányt; alig van 
példa, hogy a nemzet oly óriási 
többséget adott volna valamely kor
mánynak, mint a magyar nemzet 
adott ezelőtt 3 évvel, a Wencklieim- 
Tisza kormánynak.

Es mégis azt tapasztaltuk, hogy 
lépten nyomon folytonosan — oly 
akadályokra bukkant a magyar kor
mány, hogy kétségbe nem vonva 
nála a jó akaratot, addigi Ígéretei
nek, szilárdan vallott elveinek, s 
adott programmjának, még csak fosz-
Nagy böjtben folyvást járta az oratórium 
több éven át, máskor pedig dalművekre 
került a sor, mivel a püspök a világi da
rabok s/.inrehozatalába is beleegyezett, ki
kötvén, hogy a vallás és erkölcsiség szem
pontjából megrovás alá ne eshessenek.

Kevéssel a püspöki színház megnyi
tása után helyőrségi csere fordult elő. A 
régi ezred búcsút mondott a városnak és 
vidékének, átengedve azt a Neu Kleinbold- 
ezrednek, mely csakhamar el is loglalia 
állomását s mielőbb megváltoztatá a város 
arculatját, mivel az ezred fiatal ezredese: 
llolieuíohe Scbilliuglürst herczeg csak mu
latni szeretett, s tele életvidorsággal, ki
csapongó elevenséggel, mindent felvilla
nyozott maga körűi. Ma vadászat, holnap 
hangverseny, aztán tánczmulatság, meg 
külön lakoma: igy folyt ez minduntalan. 
A vadászatoknál Ditters volt a gazda, s ki 
hitte volna? a bécsi származású művész lóra 
termett volt s oly ügyes a lövésben, hogy 
a czélba vett vadat rendesen elejté. A fia
tal herczegnck tetszett a karigazgató ügyes
sége. — No! — szólt, megveregetve a mű
vész vállát, -  ha ön a ze lekar élén is 
úgy megállja a helyét, mint itt, akkor je
les ember!

Csakhamar ez irányban is kellemes 
meglepetésben részesült a herczeg, miután 
ugyanis végig hallgatott volna egy hang
versenyt meg egy dalműi előadást, úgy 
találta hogy a püspöki zenekar nem áll 
mögötte a hírneves német udvari zeneka
roknak. Aztán megsugá a karigazgatónak 
hogy ő maga is szenvedélyes énekes s 
noha nyilvánosan még fel nem lépett, 
mégis nagy gondot fordít hangja kiműve
lésére s nagyon lekötelezve érezué magát, 
ha neki pár órát szentelhetne heteukint, 
megjegyezvén egyszersmind, hogy lovász
mestere kiváló tenorénekes és gyakorlott 
színész, ki egy szavára kész örömmel mű
ködik közre bármely dalműben. A lovász
mesteren kívül még több katonatiszt dicse
kedhetett az ezredben azzal, hogy a mű- 
vészséget gyakorolja, vagy jól énekel. Ezek 
kézséggel ajánlkoztak közreműködésre; sőt 
a franczia származású Fiquemout gróf, al
ezredes, viszonzandó a püspök előzékeny
ségét a helyőrség tisztikara iránt, rnegen-

lányait sem lön képes, az országos 
érdekű közgazdasági kérdések meg
oldásánál megmenteni. — Oly szo
morú képet tár elénk ezen 3. évi 
kormányzás Magyarország történe
tében, melyet csak vesztett csaták 
után, feltétlen megadásra kárhozta
tott nemzetnek szokott diktálni a 
győző. — Mely tanulságos körülmény 
eléggé mutatja, azon általuuk min
dég hangoztatott megczáfolhatlan 
igazságot, hogy nem a vezénylő fér
fiakban kell keresnünk a hibát, ha
nem magában a közjogi kormány
zási rendszerben, mely dualistikus 
tehetetlenségében megköti a monar
chia mindkét államának kezeit, hogy 
egymás beleegyezése nélkül saját 
boldogságunkat elérni és előmozdí
tani nem vagyunk képesek.

Nyomor, pusztulás és általános 
elszegényedés nyomai látszanak min
denütt; a vagyoni értékcsökkenés 
oly óriási mérveket öltött az ország
ban, hogy a vagyoni tönkrejutás ör
vényén állunk. — Ma már az adózó 
nép, a reá vetett direct és indirect 
adónemeket nem jövedelmének meg
takarított filléreiből, de töke vagyo
nából kénytelen fedezni, s midőu 
már nem bírja teljesíteni állampol
gári kötelességeit, ott ült nyakáu a 
különféle adó, illetékfelemelés és 
birságexecutio, mely erkölcsileg és 
anyagilag teljesen tönkre juttatja, s 
még csak azon reményének sem ad
hat kifejezést, hogy Magyarország 
ezredéves állami létezésének felté
teleit, az azt fenyegető megsemmi
süléstől megóvhatja.

Magyarország függetlensége a 
personal unió alapján azon zászló, 
mely körül az ország választó pol
gárai csoportosulni hivatva vannak; 
ez azon zázló, mely szeplötlenségét 
századok óta — de leginkább az 
utóbbi évtizedben, minden ármány 
és megvesztegethetőség ellen meg
óvta; ez azon zászló, mely a felsé
ges uralkodó háznak legbiztosabb 
támaszt nyújtani, a magyar kir. trónt 
megvédelmezni, s a magyar nemzet
gedte, hogy leánya is föllépjen a püspöki 
színpadon olykor olykor. A grófhölgy, olyan 
képzettséggel hirt, mely szeretetreméltó tu
lajdonait nagyban emelte és operaénekes- 
nőnél is számot tett volna.

Ily elemek felvételével és magába ol
vasztásával nemcsak mennyiségben gyarapo
dott a zenekar, hanem minőségben is, mely 
utóbbi tulajdont a karigazgató folytonos 
próbákkal, eruyedetleu észleléssel tökéle
tességre emelte mielőbb, hisz erre töre
kedvén, saját műveit tanulmány ózhatta. 
Boldog ember, ki művész létére mindig 
tudja, hogy kivel vau dolga; ki behatol
hatva saját énjébe, kitalálja a titkok nyit
ját és beiebocsátkozbatik a lényeg bírála
tába; ki belátja az előnyök okát s ráakad 
a gyarlóságok forrására; szóval kitalálja, 
hogy mi miért tetszik, s mi miért nem bír 
hatást gyakorolni, s ki ennélfogva kész 
tájékozottsággal foghat a munkába, s ha 
mindjárt csudát ucm művelhet is, de leg
alább oly müveket állit elő, melyeket ízlés 
mellett bizonyos választékosság tesz ked
vessé. Ditters kedve szerint vehette igénybe 
a zenekart, kileste saját gyöngéit, előnyeit 
s bizton haladt. Innen magyarázhatjuk 
meg termékenységét szintúgy, mint szer
zeményeinek aráuylagos jóságát, s végre 
azt, hogy később nagyobb művekre is vál
lalkozhatott s bizonyos iráu) bán úttörőnek 
tekinthető. U egyik elődje a programm- 
zeuének; a hosszabb záradékot is a dal
műben ő kezdte legelőbb használni Német
országban s az „Orvos és gyógyszerész* 
czimü vigdalműve, úgyszólván első e nem
beli kísérlet a német zeneművészet terén. 
Ditters négy évet töltött Váradon, de a 
magyar művészetet s illetőleg magyar mű
velődést uiég annyira sem szolgálta, mint 
az Esterházy herczeg udvarában élt Haydn 
József. Nem neki róbatjuk fel hibául e 
mulasztást, hisz idegen volt; de fájdalom! 
ez volt a legmagyartalauabb korszak ka 
záukbau, midőu a műveltek s előkelők 
csekély kivétellel az udvartól várták a 
jelszót, az pedig uérnet levéu, ők maguk 
is idegen bálványoknak áldoztak.

llobculohe-Scbilliugsfürst berezeg je
lenléte hovatovább éléukebb lendületet adott 
a váradi társadalmi mozgalmaknak. A ker-

felviiágzását biztosítani képes; s ez 
végre azon zászló, mely 1848 bán 
Magyarország újjászületésének leg- 
méltóbb jelvényét képezi, melyet 
K o s s u t h  L a j o s  legnagyobb ha
zánkfia ma is lobogtat, s melyre 
méltán fel lehetne Írni Nagy Constan- 
tin Császár azon jelmondását: „sub 
boe signo vinces." (azaz „Ezen jel
vény, vagy zászló alatt győzesz.")

Az országgyűlés még együtt ül, 
s kissé korai volna még a követ
választási mozgalmat megindítani, 
de tájékozás végett még is szüksé
gesnek tartjuk az igen tisztelt vá
lasztó polgárságnak tudomására hozni 
azon egyén nevét, kit a siklósi ke
rületi függetlenségi párt, méltó je
löltjéül felléptetni óhajt, ti ki lenne 
más a siklósi választó kerület füg
getlenségi párt képviselő jelöltje, 
mint a szilárd elveiről és politikai bit- 
vallásáról általánosan ismert V aj d a 
J á n o s  ügyvéd, és két országgyű
lésen volt Siklós kerületi képviselő. 
— U vallja a függetlenségi elveket, 
8 azokat híven megtartani fogja. — 
Az ö személye körül csoportosuljunk 
tisztelt polgártársak, ki e megtisz
teltetésre 6 évi országgyűlési mű
ködésével, elismerésre méltó érde
meket szerzett. — Sorakozzunk kö
rülötte, ki az általuuk kibontott füg
getlenségi zászlót fennen lobogtatja, 
s azt hűtlenül elhagyni nem fogja 
soha !

Mielőtt azonban tisztelt polgár
társainkat, ezen legszentebb polgári 
jogok gyakorlatára felhívnák, szük
ségesnek tartjuk elveink győzelemre 
juttatását, még a fenálló törvények 
tiszteletben tartásával is körül övezni; 
nevezetesen megismertetni azon tör
vényeket, melyek a vesztegetést, ete
tést, itatást csábítást és különféle 
kényszerítés általi korteskedést szi
gorúan büntetik, s azok elkövetőit 
sújtják.

így az 1874. XXXIII. t. ez 96. 
§-a ezeket mondja: „A ki a válasz
tónak, vagy családja valamely tag
jának, azon czélból, hogy bizonyos
czeg, mint láttuk, csak mulatni szeretett s 
a jószivü püspök nem volt az az ember, 
a ki akadályokat gördített volna e szen
vedélye elé, sőt lehetőleg kedvezett neki. 
Mit fognának mondani az idegenek, ha itt 
a püspöki városban unatkoznának ? Mit 
gondolna a királynő, ha azok, kiket ő a 
püspök pártfogásába és figyelmébe aján
lott, bármiben is fogyatkozást szenvedné
nek V A hangversenyekkel és szinelőadá- 
sokkal pazar táuczmulatságok váltakoztak 
a püspöki palotában, s lakoma lakomát 
ért. A fő főrendező mindig a herezeg volt, 
a nők valódi bálványa, kinek minden si
kerűit, bármihez fogott is. Leleményessé
gével arányban állott Ízlése s nagy életre
valósága kigoudolt terveinek megvalósitá 
sábau. Patackich báró csak kivételesen 
nézett be a terembe ily mulatságok alkal
mával s hagyta szórakozni vendégeit. A 
herczeg tehát most azon törte az eszét, mi 
által lehetne a vendégszerető házi úrnak 
olyueuiü meglepetést készíteni, mely őt 
buzamosb időre is vendégei közt marasz
talja s kellemesen felvillanyozza V E ezclra 
egy uászmeuetet gondolt ki, mely a kar
igazgató bugának lakodalmával kapcsolat
ban a nagyteremben csoportosuljou össze. 
A hölgyek, urak s a helyőrségi tisztek, 
kik a menetben részt vettek, a Nagyvárad 
küruyékéu dívó népviselet szerint öltözköd
tek fel a kitűzött ünnepélyre, mely pom
pásan végződött. A sok szép parasztasz- 
szouy, a gyönyörű pórleányok s velők meg 
általok a tarka barka népcsoport, a sza
batosan alakúit képletek, végre a táncz 
oly látváuyuyal kedveskedtek, mely uj és 
meglepő volt.

A püspök gyönyörködése tetőpontra 
emelkedett, midőu eszébe jutott, hogy a 
kedveskedés viszonzást érdemel s legott 
meghagyta e részben ügyes karigazgató
jának: gondoljon ki valamit s közölje azt 
vele másnap reggel. Ditters egy nagy ál- 
ezásmenet rendezését ajánlá pártfogójának, 
annyival inkább, mivel a herczeg névnapja 
következvén, ő diszlakomára hitta meg a 
püspököt, s ugyanaz nap estéjére fényes 
bált vett tervbe a várádi és várad-vidéki 
hölgyek tiszteletére, még pedig mivel la
kása szűk volt, a városházán. A terv meg

jelöltre szavazzon, vagy ne szavaz
zon, vagy a szavazástól tartózkod
jék, vagy mert valamely jelöltre 
szavazott, pénzt, pénzértéket, vagy 
más előnyt ad, vagy igéi, vagy azt 
valamely előny elvonásával fenye
geti, a választói jognak 3 évre fel
függesztésével, s 1000 írtig terjed
hető birsággal, vagy 6 hónapig ter
jedhető fogsággal bünteteudő. — 
Ugyanazon büntetés alá esik azon 
választó is, ki a neki, vagy tudtá
val családja tagjának, a jelen § bán 
megjelölt czélból adott pénzt, pénz
értéket, vagy más előnyt elfogadja. 
97. ij. Az előző 9G. §-ban kitűzött 
büntetéssel sújtandó az is, a ki az 
azon § bau említett okból etet és 
itat, valamint az is, ki ezen etetést 
és itatást elfogadja."

Az uj büntető törvény 187. §. azt 
mondja, hogy: „Azon közhivatalok, 
ki a hivatala hatáskörébe eső cse
lekménye, vagy arra vonatkozó ígé
rete által, valamely választót, bizo
nyos jelölt melletti, vagy elleni sza
vazásra, vagy a szavazástóli tartóz
kodásra bírni törekszik: két évig 
terjedhető fogházzal büntetendő."

íme tisztelt választó polgártársak, 
ide iktattuk azon törvényeket, me
lyek azon választót vagy tisztvise
lőt sújtják, ki magát megvesztegetni 
hagyja, vagy maga a választókat 
megvesztegetni, fenyegetni, etetni és 
itatni merészli. — Azért mi, kik a 
fenntebbi törvényeket mind magunk 
tiszteletben tartani akarjuk, mind 
tisztelt polgártársainkkal megtartatni 
óhajtjuk,egyedül azon hazafias figyel
meztetéssel vagyunk bátrak, a tisz
telt választó polgárok hazafias ér
zületéhez járulni: hogy kerüljüuk 
minden foltot, mely a legtisztább 
honpolgári becsületet, ezen legszen
tebb polgári jogok gyakorlatánál 
be8zeuyezketné, forduljunk el undor
ral azon ámitóktól és képmutatóktól, 
kik a törvénytelen eszközökkel akar
ják a polgárt legjobb hazafiui meg
győződése ellenére oly cselekményre 
kény8zeriteni, mely megvetést és
valósúlí! Mintegy ötven álczá'.ott egyén, 
különféle jelmezbeu, ezifrán és délezegeu 
özönlött ki a püspöki palotából, harsogó 
zeneszóval, mely oly nagy néptömeget cső- 
ditett össze, hogy a szűkebb utczákou a 
járáskelés akadályt szenvedett. A menet 
összejárva a város nevezetesebb pontjait, 
a városház előtt megállapodott. Annak ter
meiben ép javában állott a tánczmulatság, 
melyről még hetek múlva is beszéltek.

Bezzeg voit miért haragra gerjedniük 
és dübönguiök a műszerető egybáziiagy 
elleneinek s átaláu azoknak, kik mindezt 
összeférkctlcnnek mondák a püspök és 
[tapság méltóságával. Ez utóbbinak Pata- 
eliicb báró, — szerintük — megásta a sír
ját. Ha már e körök azt sem bírták meg
bocsátani neki soha, hogy Pozsony bau és 
Béesben sorra látogatta a hangversenyeket 
és dalműi előadásokat: most isten s a val
lás ellen elkövetett büuül rótták fel neki 
a püspöki színházat, bát még az álczás- 
menet legújabb botrányát. Kolonics gróf 
ekkor nyerte el a sokáig betöltetlenül állt 
uagyprépostságot, s a mellőzött kanonok, 
abban a hiedelemben, hogy ez a püspök 
müve, azt megtorlaui, Béesbe ment, sze
mélyesen vádolva be Patachicb bárót. Egy 
előkelő udvarhölgy közvetítésével csakha
mar czélt is ért.

A püspök mit sem gyauita, s azért 
annyival meglepőbb volt rá nézve, midőn 
egyszer ebédnél levelet nyújtották át neki. 
Futár hozta, a miért is rögtöu felbontá s 
végig olvasá tartalmát. Elbalaványodott s 
e percztől fogva sem szólt, sem evett ós 
fájdalmasau merengve nézett maga elé. 
Ebéd után bezárkózott, senkit sem akar
ván látni, miglen aztán estefelé a karigaz
gatót hivatta.

— Károly! — mondá neki, — elki- 
sérsz-e engem kora hajnalban Belényesro 7

Miután a művész egész készséggel 
ajánlkozott a kívánt dologra, azzal a fi
gyelmeztetéssel kapott szabadságot a tá
vozásra, hogy reggeli hat órakor már in
dulni fognak.

(Vége küv.)



biif.ete'st vonna maga után és meg 
bélyegezni a polgárt, ki Ézsauként 
egy tál lencséért hajlandó lenne 
eladni földi boldogságát és hazája 
lidvét.

Viseljük magunkat szabad nem
zet szabad polgáraihoz méltólag, s 
kiáltsuk egy szivvel és lélekkel, 
hogy: Éljen a siklósi függetlenségi 
párt, lobogjon a kibontott független
ségi háromsziuü lobogó, s éljen an
nak leendő hü képviselője Vajda 
János országgyűlési képviselőjelöl
tünk 1

Keit Siklóson 1878. évi juuius 
hó 10-én.

Vágó L ajos
a siklósi függetlenségi párt elnöke.

H ornos P éter
mint a siklósi tüggetlenségi párt jegyzője.

— A d e le g a t ió k  e lv é g e s té k
kötelességszerüen a közös terhek meg
szavazásának munkáját és a közös költ
ségvetés szentesítés alá terjesztetett, mi 
bekövetkezvén az ülésszak bezáratott. Bár 
sóba se nyittatnék mez többé!

— A* aj b ü n te tő  tö rv én y  é le tb e  
léDtetéseig utasítást kaptak a kir. ügyészek, 
hogy a vádleveleket az uj törvény értel- 
nében szerkesszék, a bírák pedig, hogy 
a büntetés kimérésénél mindég tekintettel 
legyenek ítéleteikben az uj törvényben 
megállapított büntetési fokozatokra. (Inkább 
a büntető eljárást kellene mielőbb törvény
nyel szabályozni és a törvénynyel egyidőben 
éíetbe léptetni, akkor elkerülhető a tör
vénybe ütköző utasitás-adás.)

— K ö zjo g i e llen zé k  n év en  
megalakult Szatmármegyében a 48-as és 
függetlenségi párt. Elnökül gr. Vay Mi
hály, jegyzőül Solymosy Bálint választattak. 
— A konkoly kivált a tiszta búzából és 
az egész közjogi ellenzék egyesülésének 
o szágszerte megszűnt az akadálya. így 
Hajdúböszörményben, a hosszupályi, ta- 
poiesai és számos más v. kerületben a 
közjogi ellenzék a tüggetlenségi párt zász
ló1 alatt tömörült.

— Az oa ztrá k -m a g y a r  h a d se
reg egy részének mozgósítása folyamatban 
va i, részletes és a hozzánk közelebb vi
déket érintő e részbeni birek közlésétől, 
nagyobb érdekek tekintetbe vétele miatt 
tai iózkudunk. — A eongressusi tárgyalá
sok egyébbként nem tarthatnak oly soká, 
hogy rövid időn ki ne derüljön, mily czélra 
lett "e hadi készülődés foganatosítva.

O R H ZÍ6G YÜ LÉS.
A pünkösdi szünet után a képviselő

ház f. hó 12-én tartotta első ülését, mely
nek legfőbb mozzanatát a kiegyezési ja
vaslat kon tett főrendiházi módosítások 
tárgyalásai képezték. Ezt megelőzőleg két 
indítvány tétetett, az egyik S c b wa r c z  
Gyul a  :.|tal az államtanácsról szóló tör
vényjavaslat és I s t ócz y  Győző a zsidó 
államnak Palesztinában leendő visszaállí
tása tárgyában (Hosszas élénk derültség.) 
Né met h  Al bert  ez utóbbira nézve azon 
véleményt nyilvánította, hogy anuak indo
kolás végett való felvétele az európai con- 
gressus befejezésétől tétessék függővé. 
I s t óczy  személyes kérdésben szót kérvén, 
kijelenti,. hogy a nevető képviselő urak 
nem képesek felfogni az eszme nagyszerű
ségét. (Derültség.)

A kiegyezési javaslatokon tett főrendi
házi módosítások tárgyalása alkalmával 
Mudrony Soma külön véleményt nyújt 
be. mely szerint két évi provisorium fo
gazatnék e). azután átmegy a kiegyezési 
mü hosszas taglalására, alapos érvekkel 
bebizonyítja, hogy milyen káros ezen ki
egyezés Magyarországra nézve s mennyivel 
rosszabbitja az eddigi helyzetet. Kéri a 
ház it, hogy az utolsó órában fontolja meg 
még egyszer a dolgot, ne kicsinyelje a 
nemzet anyagi érdekeit.

< rbáp Bal ázs  szintén élesen kikel 
a kormány eljárása ellen a kiegyezési kér
désben. A vámszerződés mellett — úgy
mond — felhozott egyetlen érve a kor
mánynak az, hogy az még se lehet oly 
rósz, hisz különben az osztrákoknál nem 
keltene oly élénk ellenszenvet. 0  határo
zottan elveti a kiegyezést és azt hiszi, hogy 
e kijelentése a nemzetnél is viszbangra 
találand.

K Ü LFÖ LD .
Az egész világ ma Berlinre fordítja 

figyelmét a hol a congrassus f. hó 13-án 
összeült, -általános a bit, hegy a congres- 
sns békét fog hozni. Oroszország Angliá
nak oly concessiokat fog adni, melyek ez 
utóbbi hatalmasságot, miután ezen conces- 
siok által érdekeit biztosítva látja, arra 
lógják bírni, hogy továbbra ne szorítsa 
Muszkaországot. Ez által Anglia befolyása 
Európa ügyeibe századokra biztosittatik 
oly két hatalmassággal szemben, a kik azt 
hitték, hogy egyedül ők intézik a világ 
sorsát, és ez oly siker, hogy a kitüntetés, 
melyben Victória királynő első miniszterét 
részesíteni akarja — igen csekély elisme
résnek tűnik fel ezzel szemben, — azonban 
a királynő a herczegi czimnél nagyobbat 
nem adhat.

Mindennek daczára a békében kétel
kedünk. Oly ellentétes érdekek vannak a 
keleti kérdéshez tűzve, hogy azokat, ha
csak egész Törökországot prédának oda 
vetni nem akarják — kiegyenlíteni hercu- 
les munka. Románia és Görögország Szer 
bia és Montenegró mind ellentétes érdekek 
mellett hurezoluak.Továbbá szükséges még

Ausztria Magyarorszag beleegyezése, ez pe
dig hacsak uiabb pertidiat elkövetni nem 
merészelnek, síig hihető az esetben, ha az 
uj állami alakulatokat hozna létre keleten, 
.ámbár Ada-Kak.li-ú* újabban Antivarinak 
szándékolt megszállt sa ép azon pillanat
ban, midőn a congrassus összeül, kissé két
színű politikát árul el, mégis nem vagyuuk 
képesek oroszbarát actiót reményleni.

A mozgósítás részlegesen elrendeltetett; 
24 óra alatt Ausztria-Magyarország harcz- 
készen ábaat, ez bizonyára nem a legke
csegtetőbb eredményt jelzi a congressusról. 
Különben nehány nap múlva tudni fogjuk 
az eredményt.

A congressuson eddig kilencz kérdést 
szándékoznak elintézni és ezek a követ
kezők: 1) Beszarabia. 2) A Duna semle
gesítése. 3) Batum-Karsz vagy Bajazid. 4) 
Az éjszaki Balkán terület Dobrudzsával 
együtt vagy mint autonóm tartomány vagy 
megszállással. 5) A déli Balkán vidék ba- 
tárigazitása és alkotmánya. 6) Szultánság, 
Konstánfinápoly állása és a szorosok kér
dése. 7) Hadikárpótlás. 8) Antiváii.9) Bosz
nia és Herczegovina iráuti intézkedés.

Né met or s zágban  még mindig a 
junins 3-iki merénylet képezi a főeseményt. 
Az elfogatások napirenden vannak. A csá
szár állapota változatlan, de azért a ko
ronaörököst helyettesének kineveztette. A 
német parlament feloszlattatik s a válasz
tás azonnal elrendeltetik. Ezen az utón re
ményük a socialismus ellen készített és 
már egy Ízben (a Hoedel-féle merénylet 
után) elvetett tvjavaslat keresztül vitelét. Dr. 
Nobiling még folyton oly állapotban van, 
hogy kihallgatása foganatba nem vehető. 
A császári palotát kettős őrök őrzik, fegy
vereik éles töltény nyel vannak ellátva, 
miután néhány rendőr oly nyilatkozatot 
hallott, mintha a császári palotát felgyúj
tani szándékoznának.

Konstantinápolyban folytonosan vál
tozások állnak be. Újabban ismét az an
gol befolyás emelkedett túlsúlyra és a szul
tán megígérte Layard angol követnek,hogy 
minisztereit nem fogja többé egyhamar 
változtatni. Ozmán pasa palotamarsallá 
neveztetett ki, Mabmud Damat ismét el- 
mozditatott Mehetned Rusdi pasát azért 
mozdították el, mert Midhát pasa vissza- 
hivatását követelte a szultántól. Azt is ál
lítják, hogy Konstantinápolyban összees
küvés van készülőben, melynek czélja 
lenne az Ozmán dynasztiát végkép elmoz
dítani és egy uj szultáu választásáig a re- 
geuséget Midhát pasára rubázui, — kinek 
katonai adlatusául Szulejiuauu pasa volua 
kijelölve.

A török-román véd- és daczszövetség 
megkötése tárgyábáu tolynak az alkudo
zások, sőt némely birek szerint az már meg 
is köttetett volna.

Belgiumban a választások folytán a 
szabadelvűek mind a kamarában, mind a 
senatusbau többségbe jöttek. A király 
elfogadta a kormány leuioudását és Erére 
Orbánt bízta meg a kabinet alakításával.

Mit jósol Kossuth Lajos a 
berlini kougressusról.

A „Soleil" (nap) nevű párisi hírlap 
levelezője meglátogatta Kossuth Lajost s 
megkérdezte tőle, — amint miudnyájau sze
retnék tudni, — vájjon béke, vagy háború 
lesz-e a kongresszusból ?

Kossuth azt mondta, hogy nem lesz 
háború, hanem a békét összefogják .csi
rizeiül.'* Kossuth külöubeu azt akarja, hogy 
üssön ki az európai háború, mivel máskép 
nem hiszi, hogy Muszkaország tönkre me
hessen.

Andrássy — aki egyáltalában nem 
szerencsés az öukéutes száműzött nagy ha
zánkfiának tetszését bírni — természeteseu 
újra kikapja a magáét.

Kossuth ugyanis így folytatta :
Senki sem óhajtja inkább a háborút, 

mint én. Oroszország vakon rohant a ve
szélybe, hogy kielégítse dícsvágyát. De 
zsákutezáha jutott, bouuan nem kellene 
neki kivezető utat nyitni. Azt fogja öu 
nekem felelui, hogy Németország fog se
gélyére sietni, s hogy Bismarcknak nem 
lenne kellemetlen, ha általános világháború 
támadna. Nézetem szerint a német kan- 
czellár azon csapattömegek számát és ere
jét melyeket n.ndegyik fél síkra állítana, 
jól összeszámította s felismerte, hogy szö
vetségesével olyan iszonyatos koaliczióval 
állana szemben, mely azon veszélynek te
hetné ki, hogy az általa kezdett mű ba
lomra omlauék, nem pedig befejeztetnék. 
Azért bizonyára mindent elkövet a közve
títés érdekében s Ausztria-Magyarország, 
valamint Anglia elszalasztják a nagyszerű 
alkalmat, hogy földre verjék lcgbalálosabb 
ellenségöket. Ami különösen Andrássy gró
fot illeti, ő a helyett, hogy mint egészet 
taglalja a kérdést, töredékben, úgy szólván 
palaczkokba fejtette azt, mintha valami 
magyar baj kenőcs lenne s csodát vélt mű
velni, midőn ezt „az osztrák-magyar érde
kek batalomköréuek nevezte."Az egészsé
ges emberi ész maga megmondhatta volna 
neki, hogy a keleti kérdést, főképen a mo
narchia érdekei szempontjából apróra szét
szedni nem lehet. Az osztrák-magyar ér
dek nem itt vagy amott, hanem mindenütt 
vau, az Adriai-, a Fekete-, valamint a Kö
zéptengeren, a Duuáuál és a Szávánál, a 
Balkánnál és Konstantinápoly bán. De 
Andrássy gr. mindig valami külön dolgot 
keres s ezúttal „az esetről esetre" frázis
hoz uj formulát akart fe.találni, általában 
nagy előszeretete vau a formulák iránt 
épen úgy, mint barátjának, Bismarck her
ezegnek, ki azonban az utolsó időben nem 
igen volt velük szereucsés. A hármas-szö
vetségre, melybe, nem tudni miért, bele
ment, Andrássy gróf a kocsi ötödik kere

kének vagy a utat istának szerepét ját
szotta. — A kongresszuson szllkségképen 
a német kauczellár uszályát fogja képezni 
g minthogy Angliát Oroszország kielégí
tette, bizonyos, hogy Ausztria néhány alá
rendelt s tisztán külső eredménynyel tog 
megelégedni. Szóval rá voltunk szedve, rá 
vagyunk szedve és rá leszünz szedve ezu
tán is. Már bele kell a helyzetbe nyugod
nunk, melybe a lehetetlenseg és ostobaság 
hoztak bennünket. De a rászedés se me
gyen ám túl bizonyos határokon, külön
ben Bismarck herczeg és Oroszország azt 
lógják tapasztalni, hogy Andrássy grófon 
kívül másnak is van beszólása a dologba.

Minthogy levelező az ellenkező néze
tet képviselte s sok érvet hozott fel a 
mellett, hogy a kongresszus háborúra fog 
vezetni, Kossuth villogó szemmel így szólt: 
Végre igaza lehet önnek; csatlakozhatom 
s Bismarck berezeg uem leune az első ál- 
lamfértiu, a ki sikerei mámorában nehéz 
hibát követ el. Adja isten! Adja isten!

A pécsi háztulajdonosok
és

közönség ügyeimébe.
Köztudomás szerint minden élet, tehát 

az emberi élet is nem egyéni) folytonos 
vegyfolyamatoknál. Maga az emberi test 
sem más egy nagy műhelynél, melyben a 
felvett anyagok folytonosan átalakíttatnak. 
Azon anyagok között, melyek a testben 
véghez menő vegyfolyamatok előidézéséhez 
és fenntartásához szükségesek, első helyen 
áll a levegő Ez az, melyet testünk foly
tonosan szükségei, mely nélkül egy perczig 
sem lenne képes munkáját végezni és az 
életet fentartani.

Áiu de nemcsak az emberi élethez, 
majdnem minden vegyfolyamathoz szüksé
ges a levegő jelenléte, s a természetben 
alig jön létre oly vegyfolyarn, melynek 
létrejöttéhez a levegő hozzájárulása nem 
volua szükséges. Ezen, a levegő által elő
idézett vagy előmozdított vegyfolyamatok 
között azonban igen sok olyau is van. 
mely a levegőt elroutja, illetőleg az em
beri test- és élet íenutartására alkalmat- 
launá teszi s mely által oly auyagok jut
nak a levegőbe, melyek nemcsak hogy 
szükségtelenek szervezetünkre nézve, de 
éppen ártalmasak s egészségünket meg- 
rontliatják, sőt halált is okozhatnak.

Éppen azért saját egészséguuk meg
védése tekintetéből kiváló gondot kell arra 
fordítanunk, hogy a szervezetünk által egy 
perczig sem nélkülözhető levegő lehetőleg 
tiszta, egészséges, az emberi szervezetre 
ártalmas anyagoktól ment legyen. Azt ir
tuk, hogy lehetőleg tiszta legyen levegőnk, 
mert egészen tiszta soha sem szokott az 
lenni és ilyet uem is élvezhetünk, mert már 
maga saját kilélekzésüuk is részben meg- 
fertőzteti azt. S ez annál nagyobb mérték
ben történik, mentői többen lélekzenek va
lamely helyen, tehát mentői népesebb va- 
valamely vidék, valamely város.

Hogy azonban a levegő nemcsak foly
tonosan a kilélekzés és más vegyfolyama- 
tok (égés, rothadás stb.) által, de egyúttal 
más természetű s ezekkel ellenkező, az 
emberi eletre nézve kedvező vegytolyamok 
által folytonosan és ugyanoly mértékben 
javul is, az nagyon természetes, különben 
rövid idő alatt a föld lakhatlanná válnék. 
Ezért uem is kell, nem is lehet feladatunk 
azon vegyfolyamatok létrejöttének egyál
talán való meggátlására törekedni, melyek 
egészségünkre s testünk szervezetére ártal
masak; de igen is önmagunk iránti köte
lességünk az ily vegyfolyamatokat ma
gunktól távol tartanunk és minden rendel
kezésünk alatt álló eszközzel oda töreked
nünk, hogy azok létrejöttét lakásuuk kö
zelében meggátoljuk.

Ezt pedig legkönnyebben úgy érjük 
el, ba onnan mindazon anyagokat, — 
melyek ily vegyfolyamatok előállására 
előinozditólag hatnak, — eltávolítjuk. E 
tekiutetben uem szabad annyira önzők
nek lennünk, hogy csak saját drága énün
ket vegyük tekiutetbe, de tuiudig sze
münk előtt kell tartanunk embertársaink 
érdekét is, mert csakis igy fogjuk valóban 
előmozditui saját érdekünket.

Nem szabad senkinek azt gondolni, 
hogy ami ma látszólag csak Péternek árt, 
nem árt ugyanakkor, vagy talán holnap 
Pálnak is. A természetben oly nagy és oly 
szabad a közlekedés, bogy ilyesmit föl
tenni sem lehet, mert a levegő folytonos 
mozgása mellett lehetetlen meggátolni azt, 
hogy azon ártalmas auyagok, melyek va
lamely helyen kigőzölgés, rothadás stb. 
által a levegőbe jutottak, tova ne szállít
tassanak. Igaz ugyan, bogy a kifejlődés 
közvetlen közelében legártaliuassabbak a 
levegőbe került miaszmák, de azért a tá
volabb vidékek lakóit is veszélyeztethetik. 
Sőt oly helyeken, a hol már azelőtt is 
meglehetősen meg volt türtőztetve a levegő, 
— a távolabb vidékekről egyegy légáram 
által hozott különféle ártalmas anyagokkal 
telt levegő, — valóságos düghalált képes 
előidézni.

Ezért szükségesnek tartjuk polgártár
sainknak, különösen pedig háztulajdono
sainknak ügyeimébe ajánlani a tisztaságot 
és a belügyminiszteri rendelet folytán ki
bocsátott hatósági óvintézkedések pontos 
és lelkiismeretes megtartását és végrebaj 
tását.

Ha már azon bajokat, melyek hiányos 
épitésmódunkból származnak, rögtön meg 
uem szüntethetjük is, legalább igyekezzünk 
minden lehetőt megtenni arranézve, hogy 
e bajok mentői kevésbé öltsenenek vesze
delmes jelleget. És e tekiutetben igyekez
zünk mentői többet tenni magunk és men
tői kevésbé öltsenek veszedelmes jelleget.

Azonban magára hagyni ezt még sem

Csatornahálózat építéséről Pécsett le 
kell mondanunk, mert annak kiöblítésére 
csak az esővizet lehetne felhasználni, ez 
pedig veszedelmes lenne, mert annak ide
ién már meghallgatott szakértők állítása 
szerint az eset nagysága és különbözősé
génél, továbbá a beömlő víztömeg sebjé- 
nél lógva majd szakadások, majd megtor- 
lódások állanának be felhőszakadások 
alkalmával, szükséges tehát más módokról 
gondoskodni, hogy azon undort ger)esztő 
botrányos állapot mellőztessék, melynél 
fogva legelső tereink és utczáinkban a 
házakból kiömlő mosadék viz mindennemű 
hulladék tartalmával bűzhődik, mig egy 
jótékony zápor elmossa.

A hol tágasabb udvar vagy kert van 
a háznál, ott éppen nem kell a mosadék 
vizet az utezára ereszteni, egy kis mélye
dés alkalmas helyen könnyen felszívja a 
ronda vizet és szárazon hagyja rendesen 
helyét, a hol kissebb az udvar, ott, mint 
ezt igen tisztelt városi tiszti főorvosunk 
már egy ízben körülményesen előterjeszté, 
egy épített és mélyebb pőczegödör, mely 
a város altalajában mindenütt feltaláltató 
sárga homokig ér, könnyen elszívja az el- 
iávolitandó vizet, mert a homok átereszti

A hol eléggé meg nem rovható kap
zsiságból az udvarok is beépitvék, mit 
megengedni sem kellett volna, mert az 
utczákra szolgáló elegendó beépíthető vo
nalak vannak még, ott az amúgy is tel
küknek nagy hasznát vevő háztulajdono
sok szigorúan szorittassanak arra, bogy a 
mosadék vizet felállítandó aránylagos nagy
ságú kádba gyűjtsék és naponta korán 
reggel e ezélra rendelendő rendes felszere
lésű kocsik által kibordassák, igy azután 
a legszigorúbban személyválogatás nélkül 
végrehajtott szabályrendelet nagy hamar 
végét vetné a jelenlegi botrányos ronda- 
Ságnak és egészségrontó bűznek.

A szabályrendelet végrehajtását a vá
ros központján, a főtéren kellene megkez
deni és alkalmas határidők szabásával 
tovább terjeszteni minden irányban, még 
a külvárosok rendesebb utezáit sem véve 
ki a szabály alól.

A mely háztulajdonosnak nincsen annyi 
szégyenérzete, hogy megrestelje háza előtt, 
az utezára szolgáló ablakai, vagy éppen 
boltja előtt álló rondaságot, azt meg kell 
reá tanitani szigorral, meg kell reá taní
tani, bogy nem azért élvezi a városi élet 
kényelmeit és előnyeit, hogy csakis háza 
és udvarának tisztaságára ügyeljen, hanem 
emlékezzék meg arra, hogy vannak pol
gártársai, kik undorodnak a házából az 
utezára kitakarított mosadék, hulladék és 
trágyalétől, kik nem azért adóznak, hogy 
ezen botrányt megszenvedjék.

A háztulajdonosok nagyobb része, 
mely nem oly távol áll az aesthetikától, 
mely nem önző és zsugori, — a lakosság 
miveltebb részével megkívánja a városi 
hatóságtól, bogy ez iránt a törvény azon
nal és szigorúan végrehajtassék, amúgy 
is szégyen reá nézve, hogy e tekintetben 
csak visszaesést jelezhetünk, mert régeb
ben városunk tisztább volt és a mosadék 
víznek az utezára eresztése csak az ötve
nes évek óta jött gyakorlatba és naponta, 
mint minden rósz, mindinkább utáuzásra 
talál.

Ittkolaügyünk a k. i. b. f. 
évi Júniust 6-án tartott 

üléséből.
A közig, bizottság tengeri kígyója, a 

básságyi tauitóválasztás ügy, mely a bi
zottságot már egy év óta kisértgette, új
ból, de most utoljára ütötte fel fejét, mert 
a legutóbbi választás a közokt. kormány 
által megerősítést nyert; eszeriut a hásságyi 
drága Recbtbaberei ily bosszú időu át azon 
czélt érte el, melyet réges régen kölcsönös 
engedmény után elérhetett volua. Nem tet
tek e volua bölcsebben az igazság után 
kergetődzők, ha azon százakat, miket oly 
könnyen kidobtak, egy szép iskolai ezélra 
alapul tették volna ler! De a kiknek nem 
lehetett tanácsolni czélnélküli bandabandá- 
jukbau, most legalább a valóságban győ
ződhettek meg, még akik a diadalt aratták 
is, miként a jó tanács csakugyan aranyo
kat ér. Különben nem kétlem, miként a 
tandíj nem veszett hiába, hanem kigyógyi- 
totta őket a kórságból, melyben a „wir 
babén Reebt" hiú képzete őket és iskolá
jukat vitte.

Nem kevésbé múlja fel fontosságban 
az előbbit a kir. tanf. előterjesztése több 
felekezeti iskolának másod ízben történendő 
megintetése — esetleg a megintés alól 
leendő felmentése tárgyában. Még 1877. 
október elejével öü iskolát fentartó feleke
zet intetett meg kormányilag és oly czél- 
ból, bogy a gyermekek számarányához 
szükségessé vált tantermek felállításáról 
és újabb tanítói állások szervezéséről gon
doskodjék.

E megintésnek részben meg volt a 
maga hatása, a mennyiben sok helyen az 
általuk is szükségesnek érzett tanterem 
épitese és tanítói állás felállításának mó
dozatai beható tanácskozás tárgyává tétet
vén, megtalálták a módját s általa az esz
közöket , melyek alkalmazása lehetővé 
teszik a hiányok pótlását s igy van remény, 
bogy az uj — de bizonyosabb a jövő 
tanév kezdetével iskoláink jelentékeny sza
porulatot fognak mutatni, — több helyen 
a feltett kérdéssel nem foglalkoztak, mint
hogy a tankötelesek száma állítólag azon 
számra vagy azon alulira apadt le, mely 
szám nem követeli okvetlen a törvény fent- 
érintett intézkedését, főkép ha a tanítási 
nyelv csak egy. Ezen iskoláknak a meg
intés aluli felmentése hozatott javaslatba.

Nem igy vagyunk a többivel, ezek közül 
sokan igazolás helyett törvéuymagyará- 
zőkká esapuak fel s a fölött érvelgetnek, 
mennyire nem jogos a megintés, hogy és 
mi módon képes egy tanító 120—150—20.) 
gyermeknek a tu tományt — bár cseppen- 
ként — beadni stb., vagy pedig hogy a 
hitközség szegénységi körülmények miatt 
jelenleg ily teher viselésére képtelen. Az 
első indokokra nem hivatkozom, mert sem 
nem érdemes, de nem is észszerű, oly dol
gokat emide amoda csűrni csavarni, mikre 
nézve a törvénynek minden kétértelműsé
get kizáró pontjai vannak. Enybitőbb kö
rülmény a szegénység oka; de ne feledjük, 
miként nagyobb ennél a lelki szegénység, 
mi által csak amazt segítjük uralomra. 
Építeni és szervezkedni anyagi erő kell, 
a mi bizonynyal községeink erejét a te
lettük eljárt rósz idők következtében telje
sen igénybe venné, ámde fel nem emész
tené, mert ez nem adó, nem is áldozat, 
hanem befektetett parányi tőke, félre rakott 
fillér, mely a jövő nemzedék ölébe fogja 
lerakni a tőkét is hatványozottan felülmúló 
kamatait. Akik ily értelemben veszik az 
iskolák czélját, s az arra szükségelt, de 
csak képzelt áldozatot, azok előtt szeric 
tem nem lehet eléggé nyomós ok az érzett 
szükség pótlásának elodázására, sőt elej
tésére, hanem minden erejüket uiegtesziteu- 
dik s szívesen osztozkodnak kedveseik jö
vőjéért az édes teher viselésén. Miudazáltal 
a kir. tanf. több iskola megintését javas
latba hozatala alkalmával kellő ügyelem
mel volt a községek sajátos viszonyaira s 
ott következett az be, ahol a szervezés 
elodázbatlan szükség. Csak az a szomorú, 
hogy több helyen a multbau ez irányban 
tenni semmit sem kísérlettek meg, előké
születet nem tettek s most, midőn a törvény 
rajtuk végre hajtatik, panaszokban törnek 
ki a jogtalanság felett és nyomorúságos 
állapotaik további fentartását szorgalmaz 
zák. Az ebből levonható és szembeszökő 
szomorú tanúságot az olvasóra bitóm. A 
másodszori megiutésre a következd feleke
zeti iskolák véleményeztettek: u. m. a 
bozsoki (r. k.), babarczi (r. k.) barauya- 
vári, berkesdi, darázsi, egregyi, felső mind
szenti, hosszu-hetényi, jágonoki, jenői, kis- 
csány-oszrói, mágoesi (r. k.) monostori, 
nádasdi, nagy-nyárádi, pécsváradi (r. k.), 
rácz-mecskei (r. k.) szabolcsi (felek.) szász
vári és szajki a h.-mároki uj iskola felál
lítása miatt. Első izbeni megintésre véle
ményeztetett a duna-szekcsői (r. k.) iskola. 
— Énybitő körülmények folytán 38 isko
lának felmentése ajáultatott. Jelentés téte
tett továbbá, miként Mohácson egy polg. 
iskolának még ez év folyama alatt meg
nyitása czéljaból a közs. elüljárósággal 
az előzetes tárgyalások megkezdettek s 
van reá remény, miként Mohácson a polg. 
iskolának megnyitása — miután a város 
isk. czélokra jelentékeny vagyonnal bir, 
ténynyé válik. Soósvertike közs. felekezeti 
iskolájának községi jelleggel való szerve- 
zéze és egy tanítói állás felállítása czéljá- 
ból a sikert Ígérő tárgyalások folyamatba 
tétettek. H —sz.

H e g y h á t , 1878. junius 5 én.
Küldök egy pár adatot bebizonyítá

sára annak, mily gyenge lábon áll Hegy
háton az élet- és vagyonbiztonsága az ot
tani lakosságnak; az eset következő:

Folyó év május 28-án virradóra b. 
Majthényi Vilma úrhölgy birtokán, Mocso- 
ládon, amint a kanász a sertvéseket az 
ólból ki akarja ereszteni, megdöbbenve 
veszi észre, bogy a disznóól nyitva és 19 
db legjobb sertés orozva elbajtatatott; 
lármát csap, azonban a feutnevezett pusz
tán sehol se találtatván meg a hiányzott 
sertések, valami hatod v. heted magával 
pisztolokkal felfegyverkezve azok nyomo
zására elindult és ezek ugyan néhány 
órai kuttatás és nyomozás után az úgy
nevezett csurgói erdőszélen közel egy úti 
hídhoz azoknak csapására jött. Leheve- 
redve az erdőszélen estéli 10 óra tájban 
csakugyan mind a 19 darab lopott sertvés 
két betyár által a fenjelzett erdőből a bidon 
átbajtattak, a kanász társaival együtt a 
diszuótolvajokat pisztolylövéssel üdvözölve, 
megtámadta, kik elhagyva a disznókat, 
futásnak eredtek, de kevés vártatra az 
egyik rögtön megfordulva, kezei közt levő 
puskát orezájáboz kapva, elsütötte, de oly 
szerencsétlenül, mert az egyik bérest elta
lálta, úgy bogy az arezra esett, még egy 
lövést tett ngyan azon haramia és azzal 
is egy másik bérest ezombon talált, mire 
mind a két rabló-gyilkos kereket oldott a 
rengeteg erdőségbe, az elrablott zsákmányt 
ott hagyva. Az első lövés által leteritett 
szegény bérest kocsira emelve vissza hoz
ták Mocsoládra, ki is halálos sebei követ
keztében két nap múlva meghalt, egy özve 
gyet és 4 árvát hagyván maga után! — A 
másik eset egy moluárral történt Szalatnak 
ról Szentesre. Junius 2-án, amint egy molnár 
pécsi vásárra Szalatnakról indulva, a vasz- 
szari erdő közötti kocsiuton gyalogossal! 
Ligeth télé ment, bárom puskás betyár által 
megtámadtatott, feltartóztatott és a nála 
lévő 22 frt készpénz és ezüst zsebórájától 
megfosztatott! — íme ily kevés idő alatt 
két eset, mely élet és vagyon ellen követ- 
tetett el a nélkül, hogy azok elkövetői 
elfogatása vagy elzargatása végett az il
lető csend biztosság részéről lépések tétet
nének ; háborithatatlanul sétálgatnak a 
vasszari erdőben e szegény legények, úgy 
hogy azon keresztül menni semmiféle halan
dónak se tanácsos magányossan , - mert 
bizonyára az ott tartózkodó* és különösen 
az utakon előbukkanó zsiványoktól kizse- 
beltetnek, mint ez a fentebbi napon # 
molnárral történt! Szomorú tanúja az élet- 
és vagyonbiztonságnak {Hegyháton, vajh* 
azt Sásdon az illető urak megszívlelnék!!



Különfélék.
_  Piros pünkösd napjának az idén 

a legszebb időjárás kedvezett. A délelőtti 
,-.rákban csak úgy hullámzott a sok nép a 
sétatéren, kik nagyobb részt bérma gyer
mekeiket vezették a vártemplomba, hol 
Dr. Dulánszky megyés püspök úr mintegy 
400 bérmálkozónak szolgáltatta ki a szent
s e t .  — Délután a mulatóhelyek tömve
v.útak s a jókedv sem hiányzott. Pünkösd 
másnapján ismét karavánokként tódult a 
közönség a zöldbe. Egy szükebb körű tár
saság a város erdőt választó ki magának 
8 ott széles jó kedvben reggeltől egész késő 
estig mulatozott. Városunk szépségei na
gyobbrészt képviselve voltak e kedélyes 
mulatságon és igy igen természetes, hogy 
a tiatalság teljes megelégedéssel, de né
melyike tán nehéz szívvel távozott a ked
ves’körből.

— A pécsi zeneegylet mai zeneestelye- 
Dek műsora, melyet az Engel- (ezelőtt 
('zimlery)féle kertben rendez, a következő :
1 Induíő Giroflé-Girofla operettből. 2. Ko
mikus nyitány Kéler Bélától. 3. „Wo die 
(’itrónén" hitiben,'1 keringő Strausstől. 4. 
Magyar népdalok. 5. Készlet Császárnak 
„kuiiok“ ezimU operájából. 6. Ballada, 
polka-mazur Strausstól. 7. Nyitány Kreu- 
tzernek „Az éji szállás" czimü operájából, 
is. Hazai emlékek, magyar népdalinduló 
Fahrbachtól. Ezután táuczzene. Bérletje
gyek e zeneestélyekre Valentin Károly úr 
könyv- és műkereskedésében kaphatók. 
Egyes bemeneti jegyek este a pénztárnál.

— Felhívás. Tudatom Bar anyamegye. 
különösen pedig Pécs városa tanuló ifjú
ságának azon részével, kik a jövő 187®/,- 
iki tanévben tanulmányaik folytatása végett 
Budapestre jőnek, miszerint a „Pécsi társas 
kör" szeptember hó 1-jétől kezdi működé
sét és a Budapesten, — különösen az 
egyetemre való beiratkozásnál járatlanok
nak szívesen szolgál utasítással, t elhívom 
tehát az illető urakat, miszerint bármi efféle 
ügyben hozzám fordulni szíveskedjenek. 
Hivatalos órákat tartok szeptember 1-jétől 
kezdve naponkint 6—7-ig pipa-uteza 6. 
sz. 1. em. 5. ajtó alatti lakásomon. Buda
pest, 1878. junius hó 1-én Wi l l mout h  
Bódog,  a szünidei bizottság elnöke.

— Halálozás. Városunk egy általá- 
nosan ismert polgára, Szemányi  János  
nincs többé. Junius 7-én halt meg rövid 
betegség után élte 66-ik évében, temetése 
tisztelőinek és a közönségnek nagyszámú 
részvéte mellett jun. 8-án ment végbe. — 
Az elhunyt a 48-as pártnak rendithetleu 
elvhii és tevékeny tagja volt, a vele szü
letett népszónoki tehetségénél fogva annak 
idején az ellenpárt által tőlünk irigyelt 
egyén. Nehány év előtt még a péesvárosi 
thatósági bizottságnak is választott tagja 
volt és mint illyen tevékeny és sok tekin
tetben elhatározó részt vett a közügyek- 
ben. Özvegye, tiz gyermeke és unokái 
siratják kora elhunytát. Béke lebegjen 
porai fölött!

— Elhalasztott nyári ünnepély. A 
pécsi izr. nőegylet által f. hó 23 án ren
dezni óhajtott nyári ünnepély közbenjött 
akadályok folytán bizonytalan időre elha
lásztatok.

— A pécsi nöegylet által f. é. május 
26-án a női kézműoskoia javára rendezett 
májusi Ünnepély alkalmával az összes jö
vedelem 615 ft 44 ki t, mig a kiadás 485 
ft 96 kit tőn ki, s igy tiszta jövedelem
ként 129 ft 8 kr. maradt fent; a jövede
lem szaporítására adományoztak: Cseh 
Kövér Anna 10 frtot, Blauhorn Júlia 2 ftot, 
Czvetkovits Jozefa 3 ftot, Erreth Teréz 2 
ftot, Lukács őrnagy 2 ft 60 krt, Erreth 
Kálmánué 1 ftot, Kovácsics testvérek, Kai 
ser, Katkovics és Dóezi testvérek gulyás
hoz szükséges húst, mely kegyes adomá
nyokért, úgy azon úrnőknek, kik az Un 
nepély alatt közre működni s fáradozni 
szívesek voltak, a pécsi vasúti üzlet vezér- 
igazgatóságnak a rendkívüli vasúti vonatok 
rendezéséért, a „Pécsi dalárdádnak dalaik- 
kaii kellemetes meglepetéséért, úgy Dischka 
tanár úrnak a görög tűz körül tett szives 
fáradozása s készségéért az egylet részé
ről köszönet nyilvúuittatik.

— Dalestcly. A „Pécsi Dalárda“ f. 
hó 8-án tartotta' meg szabályszerű dales
télyét a Czindery-féle kertben. Az előadott 
darabok a jelenlevőket igazi műélvezetben 
részesiték. Dó r i  a, Ho f f e r é s Pe r us t e i n  
urak magándalai nagy tetszésben részesül
tek, — különben az egész estély igen si
kerültnek mondható s csak az sajnálatos, 
hogy a péesvárosi közönség oly közönyö
sen viseli magát ez életre való egylettel 
szemben, mely Pécs városának már számos 
dalversenyen dicsőséget aratott. A közön
ség ez estélyt nem oly mérvben látogatta, 
miként azt megérdemelte volna, sőt még 
városunk szépségei sem igen mutatták 
magukat, hihetőleg a easino-estélyek na
gyobb vonzerővel bírnak, pedig a dal ne
mesíti a lelket s az érzelmet. A műsorozat 
után, — (mely egy kissé terjedelmes volt, 
mert 4—5 darab közbe-közbe zenedarab
bal elég lenne) — táncz következett.

— Néhány napja oly borzasztó hőség 
uralkodik, hogy az ember csak úgy izzad 
a természet gőzfürdőjében s ha azután egy 
kis meleg szél kezd lengedezni, akkor még 
hozzá a szem, száj úgy beragad a finom 
homok porzótól, hogy akár egy hétig sem 
vagyunk képesek eltávolítani. Hírlik, hogy a 
péesvárosi tekintetes tanács ezen finom 
nomokporzót, mely utczáinkon oly nagy 
mennyiségben termelődik, exportezikknek 
akarja felhasználni és ezért nem öntözteti 
fel az utezákat. és nem hagyja meg a 
háztulajdonosoknak, hogy öntőztessék.

— Esküdtszéki tárgyalás volt f. hó 
11-én a városház nagytermében. Mindkét 
vád a ,F. Z.“ szerkesztője ellen intézte-

tett. Az egyikben Dr. Dittrich, a másikban 
Gianone voltak a vádlók. A vád alapját 
egy az illetők becsületét sértő és rágalma
zást tartalmazó újdonság képezte. Az es
küdtszék mindkét vád alól felmentette a 
szerkesztőt és vádlókat a költségekben 
marasztalta.

— Valóságos barbárság az, a mit a 
városház homlokzatának ujjitása és díszí
tése ezimén az épületen elkövetnek. — A 
nagyobb részben faragott erős homokkő
ből álló párkányzatot minden elképzelhető 
észszerű ok nélkül durván lefaragják, hogy 
azután a sokkal kevesebb tartósságú ce
menttel bevonhassák. Ily gazdálkodás mel
lett majd minden másod évben lehet sze
rencsénk egy uagyobbszerü javítási költ
séghez. — Úgy látszik, mintha építő 
mestereink törekvése az volna, hogy a 
házak folytonos javításra szoruljanak és 
az utczán közlekedés általuk állandóan 
akadályozva legyen.

— A  „Tortrix Pilleriana“ seőlőpusz- 
titó hernyó irtására nézve a városi tanács 
múlt pünkösd vasárnap adta ki rendeletét 
a megfelelő birsággali fenyegetés mellett.
— Azonban ezen rendelet lapunk múlt 
számában foglalt figyelmeztetés ellenére is 
nagyon hiányos, mert egy szót sem tartal
maz arról, hogy a rendelet teljesítése szi
gorúan ellenőriztetni fog. — Nem tudjuk 
ugyan, valljon a tanács nem intézkedett-e 
amúgy suttyomban ez iránt, de ezt a nyílt 
rendeletben is megérinteni kellett volna, 
mert népünk nagy része indolens és bízik 
a jó szerencsében, no és még abban, hogy 
az ily rendelkezések és birsággali fenye
getések írott malaszt szoktak maradni. — 
Az értelmes és gondos szőlős gazdák siet
tek a heruyószedetéssel és az eredmény 
mutatta, hogy kisebb nagyobb mérvben 
az mindenütt feltalálható. — Már most 
ideje volna, a hanyag gazdákat különbség 
nélkül szorítani, hogy rögtön a rendelet
nek eleget tegyenek mert mint halljuk,
— számtalanok figyelemre se méltatják a 
rendeletet.

— A katonai nobilitások már elhagy- 
ták városunkat. Kaposvárra utaztak héttőn 
reggel. Báró Edelsheim-Gyulai főhadpa- 
raucsnok, mielőtt eltávozott volna, a „Ná
dor" előtt tisztelgett tisztekhez búcsúbeszé
det intézett. Úgy hiszem, a tiszturak sem 
bánják, hogy túlestek a nehéz napokon. 
A főhadparancsnok úr — a mint halljuk
— igen szigorít volt, különösen a tiszt 
urakkal szemben, s ezt mi helyesnek ta
láljuk, mert utóvégre nem a legénység az 
oka, ha valamit nem szabályszerűen cse
lekszik.

— A párizsi közkiállitásról hazaér
kezett lapunk egyik tisztelt előfizetője ér
tesít „hogy a Parisba való utazással össze
kötött költségek; s a  lakás szerzési kelle
metlenségek korán sem oly ijesztők, mint 
többen hitték és hiszik. A szükséges pénz 
mennyiségre nézve természetesen nem le
het kimeritőleg szólni, lügvén azaz illető 
utas igényeinek minőségétől; — de a la
kásra nézve értesít, hogy Mayer Sándor 
hazánkfia a magyar utasok számára az 
úgynevezett „Chambrcs et cabincss meub- 
lés“-t rendezett be, e szobák ára 2 fittől 
10-ig. Az olcsóbbak két, a drágábbak több 
személyre vannak berendezve, a szolgálat 
egy személyre 50 cent. Minden esetre a 
mostani árakhoz képest, melyek a párisi 
fogadókban — különösen a franczia nyel
vet nem értő utasokra nézve, nagyon is 
kedvező. Mayer Sándor úr szegedi szüle
tésű, a párisi magyar egyletnek ellenőre, 
eléggé nem dicsérhető készséggel ad fel
világosításokat s igen jól esik a franczia 
nyelvet nem beszélő magyarnak, ha laká 
sán anyanyelvén társaloghat. Lak czim: 
A. Mayer. Kue de Phéátre, 130. cité Thuré, 
2 bis, Paris-Grenelle.
— A hadgyakorlatra behívott tartalékosok 
múlt szombaton szabadultak meg és nagy 
örömmel dinom dánom közt indultak haza, 
kiki saját tűzhelyéhez, hol azután már 
tárt karokkal és finom elemózsiával várták 
őket.

— Az élelmes baka. Nem rég történt, 
hogy a bakáknak a meesekre kellelt ma
sírozni és ott nagy hősiességgel csatázni. 
A csatározás közben egy bakát (hihetőleg 
valamelyik majálison reggelig mulatott) 
annyira elfogott a jószívűség, hogy inkább 
elszunnyadt a bozót mellett, mintsem az 
ellenségre szórta volna a gyilkoló anyagot. 
De nincs öröm üröm nélkül. Az elszunnyadt 
bakát szépen nyakon csípte és elfogta az 
ellenséges őrjárat, a minek következtében 
azután fegyverét elszedve, erős fedezet alatt 
kisérték a főhadiszállásra. A szegény fo
goly már kibékülni látszott a „dunkli'-val, 
mely jutalmul osztatik az elfogott katoná
nak, — a midőn egy kocsi mellett elha
ladva gyorsan arra szánja magát, hogy a 
kocsira ugrik és elmenekül. Egy kettő s 
a fogoly a kocsin termett. Oda csap az
után a lovak közé s ezek úgy neki ira
modtak, alig lehetett volna feltartani. A 
bakák sem veszik tréfának a dolgot s 
ugyancsak erősen kezdenek tüzelni a szö
kevényre. A kocsin ülő pap majd meghalt 
rémültében, a midőn a puskák durranását 
hallotta. A szökevény azonban tudta azt, 
hogy a puskák nincsenek töltve, oda for
dul az üldöző bakák felé és mellét verve 
ékes fika nyelven kiabál hozzájuk egész 
hősiességgel: Ide lőjjjetek. Az ei/enség utó
végre azután belátta, hogy haszontalan 
olyan kocsi után futni, mely őket fel nem 
veszi, de meg azután el sem érhetik — s 
abban hagyták az üldözést.

— A sulutálás. A főhadparancsnok 
egy ízben közbakával találkozott, a ki nem 
helyesen salutált. Ki a káplárod? N. N. 
Hívjad ide. A káplár jön és szintén rosz- 
szul salutál. Ki a hadnagyod? N. N. Hív
jad ide. A kiváncsi hadnagy megjelenvén, 
detto szabálytalanul salutált a igy tovább

egész az őrnagyig elhivatta a főhadparancs
nok a közfika fellebvalóit, s mivel egyik 
sem salutált a reglement szerint, oda nyi
latkozott : „A közbakától kezdve egész az 
őrnagyig egyik sem tud salutálni.' A fő- 
hadparaucsnok ezután megmutatta, hogy 
miként kell salutálni s eltávozott, faképnél 
hagyva az egész oda citált companiát. 
Különben egy kis szeszély is volt talán a 
dologban a főhadparancsnok úr részéről.

— Egy nő, ki kedvesét meggyilkol- 
tatja. Siklóson köztudomású, hogy Sz. K. 
neje szorosabb viszonyt fűzött Végh Lajos 
terehegyi lakossal. A nő azonban természe
ténél fogva szerette a változást s igy a 
meglevő kedvesen kívül Hegyi Józseffel is 
folytatta a tiltott enyelgést. E kettős sze
relem csakhamar Hegyi Józsefnek — a ki 
Siklóson kertészettel foglalkozott — tudo
mására jutott, melynek utáuua nemsokára, 
azaz f. kó 7-én este Végh Lajos Márfán 
fegyverrel meggyilkoltatott. A gyanú Sz.
K. nejére esett, — a ki befogatott 
és jelenleg Pécsett várja az érdekes bűn
ügy kimenetelét. A nő a vizsgáló biró úr 
előtt azt vallotta, hogy ő lőtte ugyan agyon 
Végh Lajost, de önvédelemből, ezzel ellen
kezőleg azonban egy tauú eddig már ar
ról tett vallomást, hogy nem Sz.-né, hanem 
Hegyi József lőtte agyon^a vetélytárst. A 
mint beszélik, Végh Lajosnak a nő „ren- 
dez-vous“-t adott volna Márfán s ez alka
lommal gyilkoltatok meg Hegyi által. Az 
esemény Siklóson méltó felháborodást szült,
— és a közönség részvéttel viseltetik de
rék polgártársuk iránt, a kit eme szomorú 
esemény ért. Az egész ügyben nevezetes 
különben az, hogy Sz. K.-né mintegy há
rom napig szabadlábon volt és ez idő 
alatt nemcsak a bűnjeleket távolithatta el, 
hanem össze is beszélhettek az igazi gyil
kossal a vallomás iránt.

— Parisba utazóknak jó szolgálatot 
vélünk tenni, ha köztudomásra hozzuk, 
hogy mindazok, kik maguknak a kiállítás 
közelében előre is mérsékelt áron lakást 
biztosítani akarnak, ez iránt forduljanak 
az orsz. magyar iparcgyesülethez, Buda
pesten IV. Károly-körut 10. sz., hol e te
kintetben közelebbi értesítést készséggel 
dijmeutesen nyernek.

— Ez is párbaj. Egy angol és egy 
amerikai összevesztek. Becsületsértési ügy 
merült fel. Párbajra hívták ki egymást, 
pisztolyra. Az első lövés az angolé volt. 
Nem talált! Ekkor elkiáltja magát: „Halt!
— Megveszem az ön lövését!" „Mennyi
ért?" Kérdé az amerikai: „Adok érte öt
száz fontot." — „Micsoda? Én biztosan 
lövök és ön ily keveset Ígér érte ?" „Adok 
tízezer fontot!" — ,, í̂ll az alku!" És az 
amerikai nem lőtt.

— Egy uj tüzokádó hegy — a hold
ban, A csillagászok meglepő eseményről 
értesültek Kölnből. Holdunkban ugyanis 
egy uj tüzokádó hegy képződött. Dr. Klein 
Hermannak, ki körülbelül tizenkét év óta 
foglalkozik a hold felületének vizsgálatá
val, sikerült a krátert fölfedeznie. Eddig 
az volt az általános nézet, hogy a hold 
egy teljesen holt világ, s egy kiégett égi 
test. E nézet most már megsemmisül, mi
vel be van bizonyítva, hogy hatalmas erők 
vannak tevékenységben a holdban. Az uj 
kráter a bőid küzéptájáblájában van s 
nyugatra egy másik krátertől, mely Hygi- 
nius nevet visel. Ez uj kráter egy széles 
síkságon fekszik és az első holdnegyedben 
egy 4000 méternyi átméretü fekete üreg
nek mutatkozik.

— Ne használjuk a gyufát fogpisz- 
kálóuak. Pesten történt, hogy egy fiatal 
kereskedő fogát gyufával piszkálta és ez 
alkalommal a foghust kissé megsértette, 
melynek következtében csekély vérzés ál
lott be. A fiatal ember erre nem is ügyelt, 
mig végre érezte, hogy úgy a foghús, va
lamint a feje fájni kezd. Később azután 
az arcz és a fejbőr is feldagadt, minek 
folytán orvost hivattak — de mind hasz
talan, a fiatal ember 46 óra kiadta lelkét. 
A gyufafán csekély phosphor volt és ez 
okozta a bajt.

— A narancsmag ártalmassága: Szt.- 
Pétervárott egy úri háznál történt, hogy 
egy 6—7 éves leányka egy napon több 
narancscsal számos magot is összeharap- 
dálva megevett. Egy óra múlva rosszul 
kezdett lenni és 14 óra alatt erőszakos 
fájdalmak és rángatódzások között életét 
veszté.

— Gyűlések és ünnepélyek. Az ipa
ros ifjúság vándorgyűlését tartotta jun. 
9 én Békés Csabán, a véle egybekötött ki
állításon közel ezer tárgygyal 420 iparos 
vett részt. — A pünkösdi ünnepeket fel
használták a nyomdászok az „első orszá
gos iiyomdászgyUlés" tartására Budapesten 
egyúttal nyomdász kiállítás is tartatott 
ugyanott az iparosok köre helyiségeiben. 
Budapesten ezenkívül ugyanakkor mun
kás kongressust fs tartottak, hoztak hatá
rozatokat, melyek a megfordított ezéhrend- 
szernek felelnek meg, a munkást gátolják 
az előterek vésben és nemzetgazdászatilag 
nyilvánvalólag károsak.

R ö v id  h ír e k . Temesvárott a dél
magyarországi részek visszacsatolásának 
évszázados emlékére nagy ünnepélyt ren
deznek. A király ő felségét is meghívják. 
Az ünnepély hihetőleg 1879. évi april 23-án 
lesz, mert ekkor adatott ki M. Terézia ál
tal a visszacsatolást elrendelő kir. rendelet. 
— Kossuth Lajos Patay István elhunyta 
alkalmából a gyászoló özvegyéhez részvét
teljes levelet intézett. — A bosnyák mene
kültek mióta kihirdették a statáriumot, tö
megesen szöknek haza. — Az orosz fő
hadiszállás nem kevesebb mint kilenczven 
katonai intendáns, alinteudans szállító stb. 
ellen akar „lopás, csalás és sikkasztás 
miatt bűnvádi pert indítani.“ — Fiúméban 
a visszalépett Peretti helyébe nehány meg
jelent választó gr. Szapázy Géza kormány

zót választotta meg képviselőnek, ki azon
ban a mandátumot nem fogadja el. — A  
király és királyné ő felségeik augusztus 
hóban szándékoznak a párisi világkiállítást 
in cognito meglátogatni. — Sassulics Vera 
féle perpeu uj tárgyalás rendeltetett el, 
mivel a semmiségi panasznak hely adatott 
s igy az előbbi eljárás egészen megsera- 
misittetett. — Bukarestben „Kárpáthi Kürt“ 
czim alatt magyar hetilap fog julius 1-én 
megjelenni. Szerkesztője Baczoni Ádám és 
előfizetési ára éveukint 24 frank. — Si- 
moncsics Elek zombori ügyvéd és volt já- 
rásbirót váltóhamisítás miatt Pesten letar
tóztatták és Zomborba szállították. — 
Schildner Schuldner orosz tábornok a kit 
a törökök először vertek meg Plevuánál 
meghalt. — Petőfi Sándor születés házát 
Kis-Kőrösön 800 írton vette meg az „írók 
és művészek társasága.' A ház utczai szo
bájában, hol a nagy költő született mú
zeumot foguak berendezni Petőfi kéziratai
ból, költeményeinek kiadásaiból s más 
reánk maradt ereklyéiből. — Pesten egy 
életúnt ember a gázlámpára akasztotta fel 
magát. Furcsa meglepetés lehetett volna, 
ha az őrjárat kellő időben észre nem veszi 
az élettelenül függő testet. Három volt lap- 
tulajdonost ítélt fogságra a budapesti kir. 
törvényszék. Vodianer Fülöpöt, Rill Józsefet 
és Rill Imrét. A szédelgési korszak áldo
zatait csak megkívánja. — Temcsvárott a 
magyar színészetet oíy annyira pártolják, 
hogy detíczit helyett a vállalkozó tagok
nak nyereség is mutatkozik, — mig ná
lunk hazafiságból éhen halhatnak rendesen. 
— Keller Ignáczot a Rózsa-féle uj pesti 
gyilkosság harmadik tettesét a komáromi 
katonai törvényszék szintén kötél általi ha
lálra ítélte.

— Lapunk mai számához a 
„Független Hírlap" előfizetési fel
hívása van mellékelve. A nevezett 
lap uj függetlenségi párti napi lesz 
és f. hó junius 23-án jelenik meg 
először. A lap munkatársai között 
találjuk: Simonyi Ernő, Helfy Ig- 
nácz, Szalay Imre stb. a független
ségi párt hírnevesebb vezérférfiait 
és igy a lapot olvasóinknak kiváló 
figyelmébe ajáljuk. Előfizetési ára 
12 frt egy évre. Szerkesztője Mende 
Bódog lesz.

— A zugirászatra vonatkozó 
közlemény, helyszűke miatt csak a 
jövő számban fog megjelenui.

K ö v e té sr e  m é ltó  ta n á c s . Azon 
betegségek között, a melyek a halálozási 
statisztikában legtöbbször előfordulnak, a 
tüdősorvadás az, mely a családok körébe 
legtöbb gyászt hoz, és a melynek rová
sára esik a legtöbb halálozási eset. Még 
eddig nem sikerült a tudománynak ezen 
betegség ellen biztos gyógyszert feltalálni, 
hanem mindeddig csakis a füdősorvadásos 
betegek fájdalmainak enyhítésére és éle
tüknek gondos ápolás által, néhány évvel 
meghosszabitására szorítkozott. Mindenki 
tudja, hogy a mellbetegeknek téli tartóz
kodási helyül ennyhe éghajlatú és a mer- 
nyire lehetséges, fenyves erdőkhöz közeli 
vidékeket ajánlanak, mely utóbbiaknak 
kigőzölgése a tüdőre oly jótékonyhatással 
van. Szerencsétlenségükre sok beteg nem 
változtathatja meg tartózkodási helyét és 
ezek azok, kikhez ezen ezikk első sorban 
intézve van.

Legelőször is Brüsselben alkalmazott, 
és azóta csaknem minden helyen ismételt 
kísérletek bizonyítják, hogy a kátrány a 
fenyőfa mézgatartalmu terméke, mell- és 
tüdőbetegekre a legkedvezőbb hatást gya
korolja.

Már egyedül ezen okhói is megérdemli 
ezen termék valamennyi ilyen beteg nagy
mérvű figyelmét. Azonkívül még az is ki
emelendő, hogy ezen gyógyszert épen a 
betegség kezdetétől kellene használtatni. 
A legkisebb meghűlés már tüdőbajt okoz
hat, azért nagyobb biztosság okáért nem 
kellene senkinek is elmulasztani a kát- 
ránykurát, már azon percztől fogva alkal
mazni, a mikor valaki köhögni kezd. Ezen 
elővigyázati rendszabály anuálinkáhb aján
latos, mivel a legtöbb mellbeteg betegsé
gének veszélyességét nemis képzelvén, csak 
azt hiszi, hogy közönséges meghűlése vagy 
tüdőkatarrhusa van, midőn pedig már a 
sorvadás is beállt.

A kátránynak leggyakorlatibb a to- 
k ócskákban való alkalmazása. Guyot pá
risi gyógyszerész úr apró kupalaku tokocs 
kákát készít pilula nagyságban, a melyek 
vékony kocsonyanemü boríték alatt egy 
adag legjobb és legtisztább norvég kát
rányt tartalmaznak, és a melyek közül 
kettőt vagy hármat véve be minden étke
zésnél, meghűlés esetekben, tüdőbajokban, 
asthmában és sorvadási betegségekben 
csaknem rögtöni könnyebbülést okoznak. 
Minden üvegcse 60 tokocskát tartalmazván, 
az egész gyógymód nem kerül naponként 
10—20 krnál többe, és az akármilyen más 
tizáuok pastillák vagy syrupok alakjában 
való gyógyszer használatát feleslegessé teszi.

Guyot úr csak azon üvegcsékért vállal 
jótállást, melyek czimjegyén aláírása há
rom szinü nyomásban van.

Kapható minden gyógyszertárban.

I R O D A L O M .

5E Az ui büntetőtörvény „ J e g y z e t s z é l ü  
k iád asa“ jelei.t meg T e t t e y  N undor és t ar ta  
könyvkiadásában Budapesten. A törvénykönyv e 
kiadása a rendesnél kiválóbb ügyeimet érdemel a 
jogászközönség körében. Az eszme, mely a kiadók 
szemei előtt látszott lebegni, eredetisége mellett 
a gyakorlati használhatóéiig nagy előnyével ii di
csekedhetik, mivel minden lapnál a correct azöveg 
csak annak felét foglalja el, mig a fele üres ée a

practicns használatban előfordul > jegyzeteknek v zn 
szánva. Ez oly szembetűnő előny, mely alkalmas 
az ily kiadásoknak idővel általános tért hódítani 
a jogászközÖHségnél, mert kinek nem volna szük
séges bejegyezni a törvény szövegéhrz egyik vagy 
másik minist, rend let.t vagy törvényszéki dönti 
Ítéletet? Végül meg i-e^des tárgymutató is 
van mellékelve. E praeticu, '.dal mellett a könyv 
a legkényelmesebb zsebalakbar hajlékony vászon
táblába fölötte csinosan van lekötve s igy e l'ettey- 
féle „jegyzetszélü kiadás' mind berendezését, min I 
külső csínját illetőleg, egyaránt melegen ajánlható. 
Ara 90 kr.

=  Előfizetési felhívás az „ lpn llo“ czimü 
zeneműfolyóirat junius—deczeinb.ri folyamira. Az 
Apollo zenemüfolyóirat hat évi fenállása alatt 
annyira ismertté s a zongorázó közönség keilvenez 
közlönyévé vált, hogy minden hosszadalmas ismer
tetés és ajunlgatas mellőzésével elegen lőnek tart
juk, ha a jövő félévben megjelenendő, zongorára 
s részben énekre !rt, összesen mintegy harminc .- 
négy zenemű közűi néhányat fel-.n'itünk. Ezek: 
a k .kedve jég il „Kornevihe-i harangok'
Bno' 7Ígdalmüvcknek I ge ib b  d.o'a-.:aic ,.iiud 
magul .-Ml f.gluló r-yrebgw  és l„ -  n.;ő. a , ( na  
r.ótaja' czimü legújabb magyar áhLcd ezebedi 
Frank (gn mitől az; Apollóban először megjelents 
most^orszagazerte játszott „Török magyar induló' 
szerzőjétől; tovabuá a „Sárga csikó' a „Veres- 
hajú' népszínművekben enekelt legszebb dalok 
in ; vészi és még sem tulnehéz át ratai; vegre fel
említünk kuriosumut egy barcarollat melyben igen 
meglepő komikus hatást tesz, hogy a hangjegye
ket vican tova evedzó liliput urak és hölgyek 
képviselik, kik különféle latalitáson keresztül végre 
szerencsésen kikötnek, s mely zenemű közönséges 
h ngjegyek által is megfejtre le -p !.

.A  lap havonkint egyszer, 18 oldalra zvjelá  
kettős szamokban jelenik meg g , , Wi -im -p 
annyi leend, mint eddig volt.’ Az “újai u n " depó 
féléves előfizetőknek az év végén ku.ca ta im V .-  
jegyzék s díszes ezimlap fog megküldöm;, nia-' 
folytan egy önálló egészet képező, válogat jti z ie- 
müveket tartalmazó kötet birtokába jutnak, . u - 
kül. hogy az első félévben már megjelent i -nt- 
müveket is meg kellene szerezniük. -  A lap elő
fizetési ára félévre 3 frt, mely az Apollo kiadó 
hivatalához (Budapest, vár, orazágház-uteza 91. 
szám) czimezve küldendő be, legczélszerüjbben 
postautalvány utján. Az Apollo hazai zenes ifcrzc*- 
niények mellett minden nevezetesebb külföldi ze.i :- 
mi vet is megismertet előfizetőivel, s bármily r«ae- 
gyijtemény díszére válik s ezért hazánkban 
zongorán sem kel'ene annak hiányozni.

—  A „Cső idős órák' 8-ik szamának tar
talma: „A gyóg ithat'an seb,' (eredeti r '•><!.), 
Feodortól. — „A' erdők csalogánya' , eredeti köl
temény), Ábrányi Emiltől. — „Nathália' (rajzi, 
Pongracz Anna grófnőtől. „Angol költőkből' 
(I. Tanahill Róbert. 11. I.ongfellow utál.), f.'su- 
kássy Józseftől. — ..„Az alibi,' (Maseroni Carlo 
olasz beszélye). — „Onainitás nélkül,' dr. .Szemük 
Istvántól. — „Mariam' (arab monda, Zscbokke 
után). — „Nagyvilági hírek, adatok,' „vegyes 
újdonságok,' „apóó hírek." — A borítékon: tarta
lom, a szerkesztő müveinek hirdetése, Hymen, 
sakk-rejtvény, feladvány, szikrak, szerkesztő nyílt 
válaszai.

GABONA ÁRAK
a f. é. juuius hó 8-án tartott hetivásáron.

I. oszt. II. oszt. 111. oszt.
Búza 100 klg. ft. 10.10 ft. 9.6 ) ft. 9.20
Kétszeres „ „ „ 9.20 ft 9—  „ - . -
Rozs B * „ 8.00 T -.80 .—
Árpa W ff „ 0.00 • >0 „ —
Zab n n „ 6.70 n o.30 „ —.—
Kukoricza „ 7.60 V 7-40

Hajdina 100 klg. ft.
Széna »» n ft i.UO
Szalma n n n 0.8«f

I L T / y i l t  t c í i x 5)

Pécs ,  1878. juu. * 1-én. 
Tisztelt szerkesztő úr!

Elhunyt Szemányi János emléke iránti tekin
tetből szíveskedjék becses lapjaban helyt adni kö
szönet nyilvánításunknak azok részére, kik a ke
gyelet vagy felebarati érzettől áthatva, rész vettek 
a hült tetemnek szokásos végtisztelet adásában. 
Egyúttal köztudomásra hozzuk, miszerint a számos 
részvétel enybitóleg hatott ugyan a veszteség b i- 
nataban : mégis fájlalnunk kell. hogy azon egyle
tek, melyek keletkezésénei méltánylandó osztály
része volt, s mint alapitó tag a tűzoltó-, zene és 
színi egyletek fenállásához jelentékeny anyagi ál
dozatokat is hozott, s ép ezek ejrr’ke volt a 
temetésnél képviseltetve; 2 igy c mellőzés folytán 
indíttatva érezzük magúi kat, az elhunyt után ne
vezett egyletekkel minden erkölcsi vágy méltá
nyossági szempontból az örökösöket illető viszonyt 
felbontani.

ftzv. ISzcmitiiyi Jáaosne, 
Szem m i  János.
Szemányi l’ál.

Pécsett az országúton
a Mocsáry-féle ház tőszomszédságában van 

két, — és a Szontagh-féle ház átellenéhcu

egy háztelek
olcsón eladandó.

Közelebbi értesítést nyújt:
C. F . B o lin i,

128 (3—2) kereskedő Pécsett.

Pályázat.
A d á r d a i  takarékpénztárnál lekö- 

szönnés folytán megsirült
pénztáritok! állomásra

évi fizetés 500 frt. ugyanannyi biztosíték 
letétele, a magyar és német nyelvbeni 
jártasság megkívantatik. A folrá.uodvá- 
nyok uiulirtboz f. é. J n a tu *  2.»-!„v \ . •- 
danáéi. Az állomás í. é. juiius i-éu el
foglalandó.

Dárda, 187$. junius 1-én.
131 (1—1) A* ig a zg a tó sá g .

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

S zer k e sz tő i ü z e n e t .
Nagy Ferencz képviselő urrue Budapesten, 

kapunk bezárta előtt delhin vettük jov' számra 
marad.

D. ft. Siklós. Ilynemű közlést .sik jói i<m t 
egyénektől veszünk fel.

NAUV FEKE.VCZ
laptulajdonos.

11.1 H S f  H E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.



manchesteri lakós által feltalált

o sz tr á k  £  cnAiwárl 
én I r  á  1 y  1

k I zd r ő la g o w V j^ y  szab ad a lm at

nyert

mi-szíjszm
használati módja:

Vegyitessék */, kávéskanálnyi szájszesz egy evőka
nálnyi közönséges vízzel, ezzel öblittessék a szájür 
25 -3 0  másodperczig.s azután fogkeféveUisztittas- 

sék a fogaknak úgy külső mint belső fölülete.
H a t á s a :

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orrüregnek 
[odvas avagy műfogak, dohányzás vagy barmi más 
okból eredő] minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghust és az ingó foga
kat, az utóbbiaknak’ visszaad ja természetes fehér 
színüket, meggátolja a logkő képződését, védi a fo
gak zománczát és óv a fogfájás ellen.

3. A száj- éz orrüreg mindennemű sülyos[skor- 
butikus] bántalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghúst és edzi a nyákhártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem 
elegyített szájszeszei megnedvosittetik.

5. Diphteritis és más torokbajoknál igen sikeres
gargaiizáló szer. 289.[0 24 J
Megrendelések elfogadtatnak: I>r. Mohul*

h o f  A d ó it, orvos urnái és minden 
gyógyszertárban P éc se tt .

Weisz Ferenci úrnál Holtáét), Krausz 
Márk úrnái N iklá*. Ucindlhofer Bőbe t, 

úrnál Z om b or.

3879
1878

122 ( 3 - 3 )

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tszék mint telekkönyvi 

hatóság részéröl kö/.hirré tétetik, hogy 
Hegyi Emma végrehajtatónak iíj. Lantas 
József szabolcsi lakos végrehajtást szen
vedő ellen 120 ft tőke és járulékai iránti 
végrehajtási Ügyében a szabolcsi 91. sz. 
tjkvben felvett 150 flra becsült 167/87. sz. 
ház és 354. hszsz. 22 írtra becsült kert és 
udvar, a szabolcsi 196. sz. tjkvben felvett 
380 ítra becsült 2956/1664. hszsz. szőllő 
és ugyanottani 10 ítra becsült présház in
gatlanok az 1878. évi junius hó 26-ik 
napján d. e 10 órakor mint első és 1878. 
évi julius hó 26-ik napján d. e. 10 órakor 
mint második határidőben szabolcsi köz
ség házánál megtartandó nyilvános árve
résen következő feltételek alatt cladatui 
fog u. m.:

1- ször. Kikiáltási ár a fentebb kitett 
becsár, melyen dúl az első árveréskor az 
árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni.

2-  szor. Árverezni kívánók tartoznak 
az ingatlan birtoknak 10°/0-kát készpénz
ben vagy járadékképes papírban a kikül
dött kezéhez letenni.

3-szór. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő 
részletben, és pedig az első '/ ,  részét azon
nal, a második ’/j részét az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó egy hónap 
alatt, az utolsó */* részét ugyanazon nap
tól számítandó 2 hónap alatt minden egyes 
vételári részlet után a birtokbalépés nap
jától számítandó 6 °/0 kamatokkal együtt 
ezen kir. tszéknél előre kieszközölt utal
vány alapján a pécsi kir. adó, mint bírói 
letéti pénztárnál lelhetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni.

4-szer. Vevő köteles az épületeket a 
birtokba lépés napjával tűzkár ellen bizto 
sitani.

6-  szor. A tulajdonjog bekebelezés csak 
a vételár kamatainak teljes lefizetése után 
fog vevő javára hivatalból eszközöltetni.

Az átruházási költségek vevőt terhelik.
7- szer. A mennyiben vevő az árverés 

feltételek bármelyikének eleget nem tenne, 
a megvett ingatlan az érdekelt felek bár
melyikének kérelmére a prts 459. §-a ér
telmében vevő veszélyére és költségére 
bánatpénzének elvesztése mellett újabb ár
verés alá bocsáttatni —  és csupán egy 
határidőnek kitűzése mellett az előbbi becs
áron alul is cladatni fog.

Felhivatnak azok, kik az árverésre 
kitűzött javak iránt tulajdoni vagy más 
igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek, hogy e részbeni keresetei
ket e hirdetménynek a hivatalos lapban 
lett harmadik közzététele napjától számí
tandó 15 nap alatt, habár külön értesítést 
nem vettek is, ezen kir tszékhez nyújtsák 
he, különben azok a végrehajtás folyamát 
nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére 
fognak utasittatni.

Végül íelszóllittatnak azon jelzálogos 
hitelezők, kik nem ezen tszék székhelyén 
vagy annak közelében laknak, hogy a 
vételár felosztása alkalmával leendő kép- 
visclteté8ök végett helyben megbízottat ren
deljenek s annak nevét és lakását az el
adásig jelentsék be, ellenkező esetben 
Plaiuiuger Feroucz ügyvéd, mint hivatalból 
kinevezett ügygondnok által fognak képvi
seltetni.

A pécsi kir. tszék miut telekkönyvi 
hatóságnak 1878. évi ápril 26. tartott ülé
séből. Kiadta

Érti I g ú t i ,
kir. törvszéki aljegyző.

412
1878 sz.

H i r d e t m é n y .
124 ( 3 - 2 )

Mely által tudtul adatik, hogy a pécsváradi urodalomhoz tartozó, alább megne
vezett szeszesitalmérési jogok 1879-ik évi január hó 1 ső napjától 1881-ik 4/J1. , . e.c:*e|™ 
bér hó 31-ig, vagyis 3 évre folyó 1878 . é v i ja n im . h o  2«M»u délelőtti .» * akor 
a pécsváradi számtartósági irodában nyilvánosan megtartandó árverés utján telsono 
jóváhagyás reményében a legtöbbet ígérőknek haszonbérbe lógnak adatni s pe iö .

-c
o

N e v e z e t e s e n

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Várkonyi szeszesital mérési jog épület nélkül
Szilágyi „ „ „ » »
Perekedi „ „ * „ »
Ellendi „ „ „ „ •
Vasasi ,, ff ff * *
Monyoródi „ „ „ „ *
Fazekasbodai „ „ „ „ »
Babarczi „ „ „ » «
Szederkényi „ „ „ épülettel
Bozsoki ,  ff * *
Szajki ,  * » »

Kikiáltási ár 
oszt. ért.
frt kr.

200 __
05 —
60 50
53 50

300
40
60 10

203
400 —
525 —
433

meghivatuak. 
hatpénzzel és 50 kros bé-

Arverezni kívánók 10°/» bánatpénzzel ellátva ezeuue
írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, ha azok 10"//, b...... . . .  .

lyeggel ellátva, a fentnevezett számtartósági irodában, a híd az árverési és szerződési 
feltételek a hivatalos órákban naponta betek inthetők, —  az árverés előtt legalább fel 
órával beadatnak.

Hátralékban lévő bérlők az árverésben részt nem vehetnek.
Kelt Pécsváradon, 1878. évi május hó 29-éu.

Pécsváradi kir. alapítványi NZŰm ta r tó sá g .

.AZIENDA ASSICURATRICE“ 
p é c s i

triesti biztositó társaság 
f ő i i g y n ö l t s é g c .

ISI

U1

Crt

fel

Pécsett,
Ferencziek 

utcza 

4. szám.
Ajánl ják a raktárban levő kézi és járgányos cséplőgépeket 
sorvetőgépeket (l)rills) gabnurostákat és konkoltisztitokat 
(Trieurs), szecskavágókat, kukoriczamorzsolökat; daráló
kat, répa vágókat, ekéket, boronákat, amerikai aczél széna 
és trágya vellákat, angol kőszén és gabnalapátokat, bor
sajtókat, borszivattyiikat, szőllőzuzókat és eszközük min
den a raktárban nem levő gépek — továbbá gabna és 
lisztes-zsákok, (Jute szövetből) gépolaj és gépszijak 
szállítását a legelönyesebb feltételek és eredeti gyári 

árak mellett. —
Elfogadnak biztosításokat TŰZKÁROK ELLEN épületekre, 
gabona és szenakazalokra. gépekre es állatokra stb. 
továbbá JÉGKÁROK ELLEN es AZ EMBER ÉLETÉRE,
mely a csatában elesettekre is kiterjed, mindezeket a 

legolcsóbb dijak mellett.
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PRICK V.-féle pécsi kőszén eladási föügynöksége. *

Hirdetmény.
Alulirt Igazgatáság részéről 

közhírré tétetik, hogy az intézet 
tulajdonát képező, a főtéren fekvő

Czindery-féle házban
levő összes lakhelyiségek rész
letenként,

I. é . o k tó b e r  hó  1-to l
fogva bérletbe átlátnák, —  A 
közelebbi feltételek, igazgatósági 
elnök urnái megtudhatók.

Pécsett, 1878. május 1-éu 
tartott igazgatóság ülésből.

A p é c s i ta k a r é k p é n z tá r  
108(0—6) igazgatósága.

Eladó szőlők.
Ilj. P o lg á r  J ó z se f  tulajdonát képező

3 s z ő l ő
(együtt vagy kUlön-külön) a rajtuk levő 
p r é s h á z a k k a l ,  t e r m é s s e l  és az 
azokhoz tartozó f e l s z e r e l é s s e l  együtt

szabad kézből eladó.
Bővebben értekezhetni tek. B o t ló  

l á t v á n  ügyvéd urnái, (Mária-utcza sar
kán, a G raff-fé le  házban). 1 26 (4 — 2)

szeg rendszerre kézi 
munka erőre, 1— 4. 

Jvonó marba erőre is, 
_  _ tisztitó szerkezettel, 

elismert legjobb kiállítással, küiiuyü járat
tal és nagy munka képességgel a legju- 
tányossabb árakon.

Megbízható ügynökök kerestetnek, is
mét eladóknak magas jutalék. Megbízások 
ezime: 107 (0 — 7)
P h . M nyturtli e t  4 'om p. M nsclii<  
u eu  la l .r ik  F r a n k fu r t  a  M ain .

Nagyérdemű közönség!
Alulírott bátor vagyok tisztelettel ér

tesíteni, hogy én mindennemű o lu jfc s té *  
s e k e t ,  illetőleg

mázoló munkákat
nem különben l ln d c r o z á so k a t a Icgju- 
tányosabh árak mellett elvállalok, s azt 
pontosan és jól elkészítem.

Szives pártfogást kérvén, hazaliui tisz
telettel maradok alázatos szolgája

125 ( 3 - 2 )

Déry Antal,
Pécsett, Auna-utcza, 25. sz. 

saját házamban.

ROBEY ÉS TÁRSAI liirncves gőzcséplőgépei. *

ROBEY és T Í E S A I
lilNCObNPÓL (Angolhonban) 

B V D A PE H T £N .
Iroda: Gyár és raktár:

IX . Üllői-út 1. szám. IX . Rákos utcza 7. szám. 
ajánlják országszerte l gjobbnak ismert

Javított gőz mozdony

99 ( 1 2 - 8 )

tűz an y ag o t m eg tak ar i t ó
s z é n , t a  és s z a lm n f i i tó s r e  berendezett

GÖZ9IOZDONYAIKAT

felülmúliiatlau és b á r m e ly  id ő já r á s  v is z o n ta g s á g a in a k  legjobban ellcntálló

■7

Szab. „vasgerendái* cséplőgép.

v a s g e r e n d á s  c s é p l ő g é p e i k e t
^szabadalmazott m agán  e te tő  s z e r k e z e tte l vagy anélkül. K a z a l-ó p itö k e t , ló já r g á n y o k a t , k é z i  c s é p lő g é 

p e ik e t , k a sz á ló  és a ra tó  g é p e k e t , H a lm o k a t, sz e c sk a  és r é p a v á g ó k a t, B a k e r fé le  r o s tá k a t , tr ieu rö -
k e t  és minden más a gazdasági szakmába vágó eszközeiket. Mindennemű javítások g y o rsa n  és leg o lc só b b a n  telje
sítetnek. Bővebb tudósítással és árjegyzékkel szívesen szolgálnak: B O B E Y  é s  T .4R S A I Budapest, IX . Üllői ut 1. sz.

133 (1— 1)
Meghívás.

Az „I. Pécsi Veterán- és Segélyző- 
Egylet* segély alapja javára 1878. junius 
16-án a T E T T É N

m a j á l i s t
tart, melyre a n. é. közönség tisztelettel 
meghivatik.

A zenét a városi zenekar fogja kar
mester G u n g l  J. ur személyes vezetése 
alatt ellátni.

Belépti jegyeket tagok 20 kr., nem 
tagok 30 kr., családjegyet 1 frttal előre 
lehet váltani: B l a u b o r n  A. (a városház 
sarkán). H i l s c h e r  I. (Király-utcza). Mes
t e r  h á zy  (Király-utcza). M u 1 d i n i (buda- 
kulvárosi föutcza), B ö h m C. F. (szigeti 
külváros „Korona vendéglő") urak keres
kedésében é s l l e i n h o l d  P o s s e l t  egyleti 
pénztárnok urnái az irgalmasok épületében.

A pénztárnál csakis 40 kr.-jával vált
hatók személyenként jegyek.

Jó ételek- és italokról a legjobban 
gondoskodva van és az árak az étlapokon, 
melyek a fákra ragasztvák, mindenki által 
megtekinthetők.

Elindulás a sétatérről reggeli 
6 órakor sapkában, oldalfegyver 
nélkül.

Kellemetlen idő beálltával 8 nappal
később.

130 (3 — 1)

Pályázati hirdetmény,
A pécsi uöegylet választmányának 

1878. évi junius 13-án hozott határozata 
folytán ezennel közhírré tétetik, miszerint 
Pécs szab. kir. város által a nőegyletnek 
gyermekkerti helyiségül adományozott, s 
a volt püspökkertből kihasított 576 t Űöl 
nagyságú területen egy gyermekkert léte- 
síthetésére megkiváutató épület fog fel- 
állittatni.

E  g y er m ek  k e r t i  é p ü le t  alap
vonalai :

1. hogy saroképület, s bármely irány
ban tovább építhető legyen:

2. hogy egy ülésteremből, 80 — 100 
teluőtt személy számára,

3. hogy négy tanteremből, külön kü
lön 40 gyermek számára,

4. hogy két varróoskola teremből, — 
egyenkint 14— 16 éves 40 leány tanuló 
számára,

5. hogy egy tanfelügyelői lakásból, 
2 szoba, 1 konyha s szükséges mellékhe
lyiségekkel s végre

6. hogy egy házmesternői kisebb la
kásból álljon.

Felbivatnak ennél fogva mindazok, 
kik e gyermekkerti épületnek ilykénti feh 
állítására vonatkozó építkezési tervezet h 
ezzel kapcsolatos építési költségvetés össze 
állítása s elkészítésére vállalkoznak, mi
szerint e tervezetüket s költségvetésüket 
1 8 7 8 . é v i  j u l i u s  lO - i g  a pécsi nőegy
let alulirt aleluükénél (Fereuc/.iek utcza 22. 
sz. a.) benyújtani szíveskedjenek, kinél a 
helyszíni térrajz is betekinthető.

A beérkezendő tervek közül elfoga
dandó tervezet 10 drb. cs. kir. arauynyal 
lesz jutalmazva.

Az el nem fogadott tervezetek s költ
ségvetések az illetők által minden jutalom 
vagy megtérítés nélkül bármikor vissza- 
vétetbetnek.

Pécsett, 1878. máj. 31 én.
A gyermekkertügyi bizottság uevébeu

H a k s e l i  F. m i In é ,  m. p.
pécsi nőegyleti a 1 e 1 n ü k u ő.

17658 129 ( 2 - 1 )— -j— sz.

Árlejtési hirdetmény.
A pécsi m. kir pénzügyigazgatóság

nál 1878/9 évi téli idényre szükséglendő 
t íí z e 1 ő f  a beszerzése árlejtés utján fog 
eszközöltetni.

A szükséglet 40— 50 méteről hasal) 
cserfa lévén, ez az igazgatósági épület 
udvarába beszállítandó s itt folyő évi 
september bó végéig, rendesen s csak a 
végző két felől keresztbe akkép s azon 
kikötés mellett lesz felrakandó hogy a/, 
ez ideig be nem szállított s felrakott fa, 
a vállalkozó kárára s költségére az igaz
gatóság által beszerezhető legyen.

A zárt Ajánlatok felbontása s a vál
lalkozó meghatározása f. é. julius hó 5-éu 
délelőtt 10 órakor ezen pénzügyigazgató- 
ság I-ső osztályában fog eszközöltetni. — 
Az 50 krajezáros bélyeggel ellátott zárt 
ajánlatok, melyekhez 50 forintnyi bánat 
pénz készpénzben vagy állampapírokban 
csatolandó, f. é. j ulius hó 4 én reggeli 
12 óráig az igazgatóság főnőké által lóg
nak elfogadtatni.

Ezen ajánlatok az árlejtési najxm s 
időben fognak felbontatni, mely felbon
tásnál a vállalkozók személyesen vagy 
megbízottjuk által képviselve, jelen lehet 
nek.

K ir. pénzügyigazgatóság
Pécsett 1878. Junius hó 10-én.

C IIE R N Y ,
királyi tanácsos és pénzügyi 

igazgató.




