VI. évfolyam.

25-ik szám.

Pécs, 1878. június, 22-én

H ir d e té s e k ára:
Egy négyhasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért 8 krt
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyílt tér 1 petit
sora 10 kr. A hirdetési dij
előre fizetendő.

E lő fiz e té s i dí j :
Postán vagy Pécsett házhoz
küldve: egész évre 5 ft., íélévre 2 frt. 50 kr., negyed évre
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr.
A’egjelinik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók
Weidinger N. könyvkeresk.
(Széchényi tér).
S z e r k e s z t ő i ir o d a :

Ferencziek utczája 22.sz.I emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

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

A szalántai választó ke
rület polgáraihoz!
Néhány hó múlva három éve
múlik el, hogy önök eugem országos
képviselőjüknek megválasztottak; —
megválasztottak engem minden Írott
vagy nyomtatott programra nélkül,
megválasztottak, mert e vidékeu él
tem, Baranya megyének, Pécs vá
rosának fia vagyok, ismert a múltam,
mint egy nyitott könyv, nem változ
tattam politikai hitvallásomat semmi
kormányváltozáskor, ezért nem is
láttam szükségesnek, Írásban vagy
nyomtatásban Ígéretet adni, hogy
mily irányt fogok követni az előttem
önök választása által megnyílt uj
pályámon, meg is maradtam tisztelt
polgártársak az, a ki voltam, bátran
és felemelt fővel merek minden vá
lasztómmal találkozni, mert soha
ezen lefolyt idő alatt semmi szemé
lyes érdek nem tántorította meg régi
politikai nézetemet.
Azon javaslatokat, melyeket a
kormány előterjesztett és én nem
tartottam viszonyainkhoz mérve üd
vösnek. azokat nem szavaztam meg,
és bizton el merem mondani, ha
pártunk, a független 48-as balpárt,
többségre juthatna, hazai állapotunk
nagy változáson menne keresztül,
sajnos dolog az, hogy Magyarország
választó polgárai akkor, a midőn
látják azt, hogy ezen az alapon rö
vid alig 10 év leforgása alatt a
nemzet a tönk szélére jutott, a nem
zet hitele annyira kimeríttetett, hogy
kénytelen volt a nemzet vagyonát,
a/. állarabirtokokat elzálogosítani és
minden kölcsönöknek, adóemelések
nek és minden kigondolható jövedel
mek préselése daczára folytonos de
ficitben van a kormány; azaz keve
sebb jelenleg 21 millió és néhány
százezer írttal a jövedelme, miut a
kiadása, az ily gazdálkodásnak, a
hol az adósság adósságra halmozó
dik, nem lehet más vége a minden
napi tapasztalás után, miut bukás.
Bukás állott már be nagy részint
hazánkban a gyáriparosokra; keres
kedésünk nincs, az ingatlan vagyon
értéke hallatlan alászállott, ez még
mind annyi jele a nyomornak; —
hogy az ingatlanok értéke annyira
leszállóit, az nagyon természetes
okon nyugszik, mert addig mig a
tőkepénzes 10 V k o t tizet adót, a
föld fizet oó —40 százalékig, sőt igen
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sokszor megtörténik, hogy jövedel
mén felül is kénytelen fizetni, ha
mostoha évek állanak be, ez bebizo
nyítható, mert a végrehajtók nem
képesek termésükből bepréselni az
adót, hanem kénytelenek apró mar
hát, ágyneműt és egyébb effélét
végrehajtás alá venni; ebből követ
kezik az, hogy a tőkepénzes meg
gondolja jól, mig a biztos, kénye
lemmel jövedelmező tőkéjét egy sok
vesződscggel párosult nagyobb adó
val megrótt, bizonytalan jövedelmet
adó földbe fektesse, ezért vesztette
el ingatlan vagyonunk az értékét;
figyelembe veendő még az is, hogy
minden üzletnél, ha pangás áll be
az üzletnél, adóleeugedés engedmenyeztetik, egyedül a földbirtoknál
jön ez alig figyelembe, ha az adókat
rendszeresítenők, és azt a jövedelem
hez mérve egy arányban vetnék ki,
bizonyossan vissza kapná az ingat
lan vagyon a kellő értekét, és ez
kívánatos is lenne, mert az állam
javadalmaiban egyaránt részesül
minden polgár, részesüljön a teher
viselésében is, mondom, hogy nagy
kiskorúságot jelez eme állapot, hogy
Magyarország választóinak többsége
igy rohanva halad az enyészet felé,
és nem ébred fel kábult mámorából.
Azt moudta Széli K. p.U. miuister úr,
az államuak pénz kell, ő onnét veszi,
a hol van, kérdés, hogy nincs e több
máshol, mint épen ezen osztálynál,
a mely a magyar állam gyökerét
képezi, — nem volna szabad ezt
tönkre tenni és ezzel az ipar és
gazdászatot a szükséges fejlődési
tőkétől megfosztani, az államok kor
mányzati rendszerében fő tekintettel
kelleuék lenni arra, hogy a polgár
ság mentül jobb módban lehessen,
ezt el lehet érni azzal, ha a rend
szert máskép intézik, azaz a kiadást
mérik az állam fizetési képességé
hez, nem pedig a jövedelmeket pré
selik a kiadások után, és ha még
sem kerül, nyitnak kölcsönt, —
kölcsönre. Kamatot adóssággal pó
tolni csakis az teszi, a ki biztosan
bukásunk indul.
Ha végig tekintek katonáinkon,
a tisztviselők légióin és egyébb
fizetéses egyéneken, nem hibázok,
ha azt mondom, hogy e nemzet
munkaképes egyéneinek '/3-da az
idejét hadgyakorlatokon és irodák
ban tölti, két harmada pedig fizeti;
ezen állapot is tarthatlan, a nem
termelők szániát lejebb kell szálli-

tani, a szükséges számot megtartani
és a nemzet erejéhez mérve jól fizetni,
ezzel több czélt érünk el, először a
kiadás kissebbedik, de a mi fő,
mennyi erő és tehetség fog más úton
érvényesíttetni és az ipar és munka
fog fejlődni, a gyáripar fejlődéssel
szaporodik a munka és ne n csak
nyáron, de télen is, a midőn a ha
zánkban a munkás osztály minden
keresetétől elesik, munkát kaphat
és ez által a pénzforgalmat idézheti
elő, ugyanezért a pénz könnyebb
szerezhetősége és olcsóbbságaért
sürgette pártunk, a magyar függet
len nemzeti bankot. Ez által hazánk
ban a hitel meguyillott volna és az
ingatlan vagyonra cs kissebb kama
tokra hitelt lehetett volna nyitni;
a deficitek fedezésére akartuk a vám
jövedelmeket, hogy igy közvetett
úton milliók folytak volna be az ál
lam pénztárába, de kissebbségben
lévén, minden okadatolásunk daezára
leszavaztattunk. Kilátásba lehetett
még azt is hozni, hogy azon kül
földi gyárosok, a kik gyártmánya
iknak nálunk lelik fel piaczaikat,
hogy azok a vámfizetés alul mene
külni óhajtva, gyáraikat áttették
volna hazánkba a forgó tőkével
együtt, és ezzel is szaporodott volna
a pénz és a munka, és a többség
mindezt tőlünk elszavazta, — pedig
de kevés képviselő volt, a ki programmjában egyiket vagy másikat
meg nem Ígérte, — de igaz marad
az, hogy nem a programúiban, ha
nem az emberben vaii a garantia,
sok ehhez hasonló kérdések fordultak
meg. a melyek bizonyosan máskép
váltak volna törvéuynyé, ha pártunk
lett volna többségben.
Ez azonban most kilátásba he
lyezhető, minthogy most e hazában
a megelégedetlenség vau itthon, hogy
talán nem fog a többség az utón
haladni, a melyen mind ezen meg
elégedetlenség okait teremtette. A
szalántai választó kerület polgárait,
a kik mindig fel tudták fogni az
ország érdekeit és folytonosan min
den Ígéretek, köztük minden utón
megkísértett korteskedés daezára,
mégis azon pártból választottak
képviselőt, a mely párt folytonossan a kormányokkal szemben
hazánk sarkalatos jogai mellett a
koronás király és a nemzet érdeké
ben küzdött, mert szem előtt kell
tartani azt, hogy csakis boldog és
elégedett nemzetnek lehet boldog és

tD iiém iElt h i ú i n k .

vonult ki ;i püspöki palotából és harsog;/ zeneszó
mellett kalandozta be az egész varost. O Felsége
a Királynő ez oknál lógva tehát Becsből külön
e czélra leküldenló bizottság által fogja megvizs
gáltatni az egész ügyet. Mindazáltal, Exccllencziád,
még kikerülheti e szégyenito eljárást, ha a bot
ránykövet még idején eltavoztatja. Ha Nagyméltosagod erre önkényt vállalkozik, jót állok róla,
hogy ö Felsége Legkegyelmesebb Királynőnk a
vizsgálatot íelliiggeszti. — Fogadja egyébiránt Excellencziad, stb. stb. Alairva: báró Picbler. (1\ H.p

Műtörténet! és társadalmi kép a múlt századból.
Vajda Viktortól.

EGY MAGYAR PÜSPÖK ÉS VÉUENCZE.
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csak egyszzer ús utiszor
Szólok hozzad edesen.
Míg csak egyszer hallgass reám
Barna kis lány édesem.
Legkedvesebb álmaimnak
Tündér képe, ifjú lány,
Elmondom, hogy a boldogság
Csak mulékony szivárvány.
Elmondom, hogy messze lengő
Délibábfény a remény,
A milyennel ámítottuk
Lelkeinket te és én.
Szerelmemnek kis galambja
Égető bú s köny között
Átkozom a sors vad ölyvét,
A mely tőlem elűzött.
Elmondom bús életemnek
Fénysugárzó angyala,
Hogy a válás a mily rövid,
Épp’ oly hosszú kín vala.
Elmondom még sorvadó szűm
Egy s tán végső óhajat:
Ha meghalok, te szögezd le
Fakoporsóm ajtaját!

Ifj. Yárndy Ferenci

Ilii.
Folytatás és vege.

A mondott időben egy kocsi robogod
ki a városból, Belényesnek tarta. E mező
város, akkoriban még a római katholikus
püspökség birtokában, szép nyaralóval di
csekedett, mely a Patachicb báróé volt. A
kocsiban ülők vagy egy órát haladhattak
már szótlanul, midőn egyikük, ki balról
foglalt helyet, szomszédja felé fordúlt, hoszszau és figyelmesen tekintve rá.
— Kegyelmes uram, — szólalt meg
végre, — talán csak nem beteg ?
— Úgy van, kedves Károlyom, nagyon,
de nagyon beteg vagyok! — hangzott a
túlsó oldalról; — de nem testben, hanem
lélekben.
— Hogyan, kegyelmes uram? Szabad-e
kérdenem, mi bántja excellei jziádat?
— Hiszen azért hoztalak magammal,
hogy bánatom okát neked fölfedezzem.
Ezt mondva, egy iratot vett ki zse
béből és oda nyujtá szomszédjának, ki, a
királynő titkárának aláírásával ellátott,
következő tartalmú levelet olvasott lel:
„Sub rosa értesítem Nagyméltóságodat, hogy
Ellene egy vádlevél érkezett ő Felsége a Király
nőhöz és pedig az itt elősoroltak tárgyúban: ne
vezetesen, hogy a püspöki színpadon, mely Excellencziád műve, a leualló tilalom ellenerő, advent
ben. nemkülönben nagyböjtben vígjátékok adattak ;
továbbá, hogy a püspöki udvarban egész even at
járjak az álarezos bálok, nemcsak, hanem a nagy
váradi klérus nyílt megbotrankoztatasara alczas sereg

A karigazgató előtt egyszerre világos
lett minden s most megérté, miért csüggedt
cl a különben erős l'értiu oly hirtelen.
— Rágalom ! — fakadt ki, istentelen
hazugság !
— Hazugság ? — csodálkozott a fő
pap. - - Hát nem való-e, hogy színházam
ban úgy adventbeu, miut nagyböjtben elő
adásokat tartottunk ?
— Való! — vÍ8zouzá a karigazgató,
— de különböztessük meg a dolgot; mert
igaz ugyan, hogy a vígjátékok s átalán a
színmüvek előadása tiltva van nagyböjtben;
de ki állíthatja ezt az oratóriumokról ? Hi
szen magam is részt vettem egynek az
előadásában Bécsben és pedig a császári
udvar jelenlétében.
— Meglehet! — töpreuge a főpap, —
de az nem hazugság, hogy egy táuezmulatságot álczásmenettel és lakodalommal
tűszereztek udvaromban; s az sem hazug
ság, hogy magam is rendeztem egy nyil
vános álezásmeuetet.
— Ebben is különbség vau; mert igaz
ugyan, hogy az álezahordás, mint ilyen,
a tiltott dolgok egyike, de a jelmezben
vagy dominóban való megjelenés nem az,
s magam is akárhányszor vettem részt a
redoutei mulatságokban Bécsben, majd veleuozei nemesnek öltözve, majd pórruhában

elégedett uralkodója, azért éu önö
ket csak arra kérem, a mit élőszó
val is fogok ismételni, midőn önök
körében megjelenendő leszek, hogy
a választási helyen megjelenjenek,
mert lehetnek olyanok, a kik sze
mélyes érdeköket a nemzet érdeke
elé teszik és farizeusokként önöket
a megjelenéstől lebeszélve, a másik
párt fogna diadalt ülni annyi éven
át szerzett babéraiukou; én önöket
csak arra kérem, hogy ezen polgári
jogok legszebbikét ne lökjék el, a
miért annyi ezer magyar fiú 48-ban
vérét ontotta; ezen jog az, a melyen
mind a többi nyugszik; ha ezt el
veszítjük, elvesztettük saját sorsunk
feletti intézkedést, úgy is igen szí
vesen hirdetik a másik pártból, hogy
a magyar nemzetnek nem kell ezen
jog, nem jelenik meg a választáso
kon, nem jelenik meg a megye gyű
léseken, — holott ezen jog oly nagy
hatalmat tartalmaz, hogy ezen fordul
meg jelenünk, nemzetiségünk, jö
vőnk és jólétünk, azért ezen jogát
ne engedje soha a magyar nemzet,
sőt iparkodjon felvilágosítani az e
téren értetleneket és válaszszunk
pártunkból egész széles Magyarhon
ban törvényhozót. — Magamat szi
ves hajlamukba ajánlva, maradtam
őszinte hazafias üdvözlettel
íía g y Ferenc*,
szalántai kerül, országos képviselője.

— A korm án y* és h a b a r é k 
párt előcsalározása röpiratokban folyamat
ban van. Irodalmi rovatunkban felemlítettük
11-ik Kákái Aranyos álnév alatt megjelent
Tisza Kálmán" czimii politikai élet- és
jellemrajzot. — Ez a habarékpárt első
nagyobb lövege, ügyesen van Írva, men
nyiben Tisza feketeségét kitünteti, de na
gyon ügyetlenül ott, hol nem tudja elta
karni, hogy bizony a habarékpárt zsoldjában készült el, ha már a volt deákpárt
lejárt celehritásainak fekete lelkét lehetet
len is fehérre mosni, okosabb lett volna
hallgatni felőle, semhogy bűneiket is a volt
balközépre reá fogni, melyre pedig a corruptio a Deákpártról reá ragadt, mert na
gyon közel érintkezésbe jött véle. — Azon
ismételve előforduló insiuuátiója pedig,
hogy a szélsőbal forradalmi czélokra tör,
mely gyanúsításra soha okot, de ürügyet
sem adott, nem csak megvetésre méltó rá
galom, bauem világosan kimutatja azt is,
hogy szerzője nem válogat a fegyverekben,
hogy a hazugság és rágalomban otthonos,
j Heine pedig ahsolute semmi sincsen. —
Erre a kormánypárt felelt „udvari poétája"
által, hasonló „tisztességes" fegyverekkel
és egy csomó igazsággal is. — A vita
igen mulatságosan — szomorú ígérkezik
lenni, egy nagy része az eddig titok leple
avagy ó-spanyol jelmezben. Minthogy ezút
tal is csak jelmezben mutatkoztunk, tehát
szó sem lehet arról, mintha mi hibát kö
vettünk volna el. Ennélfogva excellencziádat felelősségre senki sem vonhatja.
A püspök ajkába harapott.
— Es mit szándékozik válaszolni excellencziád l’ichler bárónak ?
— Már válaszoltam! — veté oda egy
kedvűen a főpap
— Kétségkívül azt, hogy az egész
dolog alávaló koholmánynál nem egyéb ?
üli, nem, kedves fiam! valami egé
szen mázt.
- Nos ? — hiiledeze a karigazgató.
— Hogy megköszönöm jóságát, és
megfogadva intését, bezártam színházamat,
felhagyok az örökös hangverseuyzéssel a
feloszlatom zenekaromat.
— E levelet nagyméltóságodnak azonnat szét kell tépnie.
— Már késő ! Tegnap este külön tutár
indult vele Bécs felé.
— Én istenem! — sóhajtott föl a mű
vész. — Bocsásson meg excellencziád, de
engedje megjegyeznem, hogy elhamarkodá
a dolgot.
— Fájdalom, meglehet! — sajnálko
zott a püspök. — Vajha beszéltem volna
veled, mielőtt e szerencsétlen választ meg
írtam. De most már mindennek vége; re
mélem, magad is belátod, hogy ezen vál
toztatni többé nem lehet.
— Persze, hogy nem 1 — rehegé a
művész, lecsüggesztvc fejét; beh kár, hogy
jó zenekarunknak föl kell bomlania.
— Bizony kár, édes fiam 1 — búsongott a püspök; — de ne is beszéljünk töb
bet erről.

|

K ia d ó h i v a t a l :
Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 2. szám matt.

alá rejtett, a corruptiót felderítő adatoknak
napfényre jön vele és mutatja a mély őr
vényt, mibe a haza dolgainak elintézésére
hivatottak, vagy inkább feltolakodottak és
reáerőszakoltak erkölcsileg fetrengnek,hogy
a haza népe őket felismerhesse és elitél
hesse.
— O h ic z y K á lm á n , k é p v is e lő házi elnök az osztrák bankadósság elvál
lalása feletti vitában szónokló Orbán Ba
lázs képviselőtől rósz néven vette, 'hogy
az az alsóház többségét reactionái iusnak
jellegezte, e miatt beszédét félbe szakaszta.
— Továbbá, midőn ezeket monda, befeje
zésül Orbán B. - - „ í g y azonban, sőt még
büntető codexi intézkedéssel sem fogják
megakadályozhatni, hogy önök ez uj államcsinját (a bankadósság elvállalását) a
haza összes lakói hazaárulásnak ne bélye
gezzék," — Gyiczy félbeszakasztváu a
szólót azonnal rendre utasiíá, mert úgymond
ezen nyilatkozat a háznak többségét haza
árulással vádolja, mintha akkor a többség
már szavazással nyilatkozott volna, vagy
Ghiczy elnök már előre tudja a többséget?
—- Már akárhogy legyezgették emberei
Ghiczyt az elnöki pártatlanság tekinteté
ben, ily jelenetek kitüntetik, hogy bazaiiság, jellem és tudomány tekintetében oly
messze áll Orbán Balázs mögött, hogy de
még saruit sem érdemes megoldani, min
den korossága daezára. — Kendre utasít
hatja ő elnöki jogainál fogva Orbán Ba
iázst, de a hazafiak szive a bátor nyílt
szóért utóbbinak hálás. - A mi pedig a
„reactionáríus“ jellegezést illeti, ez nagyon
gyenge kifejezés, a kormányt és pártját
erősebb kitétel illeti meg.
— F ek e te sá r g a k a to n a i k ö 
rökben nagy az öröm, hogy végre olcsó
dicsőségre szert tehetnek és e mellé egy
kis rongyos pénzmagra a 00 mi Hiúból. —
Zágrábban egészen tisztában vannak vele,
hogy most már Bosznia elfoglalásának hős
tette napirendre jő, a kormányzó táborno
kok és polgári tisztviselők, kik Boszniát
civilizálni fogják, már készülődnek.
Kumai híreink szerint Boszniában zágrábi
emiszárius szent-ferenczi barátok agitálnak
a nép körében, előkészítvén az osztrák
occupátióra, Ígérvén paradicsomot és arra
tanítván a népet, hogy megkérdeztetvén,
oda nyilatkozzanak, mikép Ausztriához ki
vannak csatlakozni. — A „P. L.’4 kimu
tatása szerint 12 magyar gyalog ezred
lett mozgósítva a megfelelő lovassági és
műszaki csapatokkal, tehát az egész teher
Magyarországra nehezedik, melynek mun
kaereje elvouatik a sürgős aratási munka
tói. — A távirda állomások utasittattak
oly sürgönyöknek visszautasítására, melyek
hadászati részleteket tartalmaznak.

ORttZÁUU Y ÍJ Is É*.
A képviselőház a költségvetési törvény
javaslattal foglalkozott a héten. Irányi
D á n i e l csak a kormány iránti bizalom
hiánya miatt ellenezte a törréuyjavaslat el
fogadását és megtagadja azt, mert abban
oly tételek is foglaltatnak, melyek elveivel
ellenkeznek (közö.sügyi költségek) és oly
terheket ró a nemzet váliaira, melyeket az
immár meg nem hir. 4 gy van a szélső
A püspök azért vonult a nyaralójába,
hogy Kikerülje a kérdezősködéseket a ze
nekar feloszlatásának oka felől, s a zené
szek egyenkiuti búcsúját, mi kimondhatat
lan fájdalmat okozott volna neki. Ditterset arra kérte, hogy miut jó barát marad
jon nála és legyen vigasza holtaiglan; de
a művész ez ajánlatot nem fogadta el, mi
vel attól tartott, hogy zenekar uéikűi el
temeti zeneszerzői tehetségét és remek hegedíílése is meghibul. E részben igazat
adott neki pártfogója; de hozzá tette, hogy
ha az élet küzdelmes pályáján valami baj,
vagy szerencsétlenség érné, akkor csak
menjen vissza Váradra, hol biztos otthonra
fog találni: kikötött fizetését mig csak
életben marad, fentartja számára és gon
doskodni fog, hogy azontúl se szenvedjen
szükséget.
— Itt egy rendelet — szólt — melynélfogva udvarmesteremnek meghagyom,
hogy az elbocsátott művészeknek a szoká
sos évnegyedi díjjal, utazási költség lejé
ben, egyúttal még háromhavi fizetést szol
gáltasson ki; e másik rendelet itt titkárom
nak szól, kit feljogosítok, hogy az ide
mellékelt okirat mintájára valamennyi mű
vésznek bizonyítványt állítson ki, melyeket,
mivel érdemeket szereztek rá, magam írok
alá; végre, lovászmesteremnek e levél adja
tudtára, hogy nektek Pestig alkalmatos
lovakat, szekereket kerítsen; és ugyancsak
udvarmesteremet e pár sorral értesítem,
hogy hat napra szükségelt élelmi szerekkel
és borral bőségesen ellátva egy szakácsot,
egy kuktát s egy inast rendeljen ki szá
motokra. így csak kényelmesen fogtok
utazni.
Az elválás napja is elérkezék. Á plis-

halon.) Ugyanily indokhói nem fogadjak
cl K a a s Ivor, R e me t e Géza. A ház
többsége elfogadja a törvényjavaslatot rész
letes tárgyalás alapjául.
A nyolczvan milliós adósságra szóló
törvényjavaslat alkalmával C'horin Zsigmond ezt a kiegyezés koronájának salegszégyenletesehhnek tartja mindazok közül,
melyek kiegyezés neve alatt benyujtattak
(helyeslés halról) ezért ellene szavaz a ja
vaslatnak. Bnj ánovi t s Sándor a 80
millió bankadósságban való részesülést a
kiegvezés árának tekinti. E törvényjavaslat
elfogadásával budgetünket mintegy 400
ezer forinttal megterheljük és ha ezen össze
get 50 éven át culturális, ipari, gazd. ezé
lókra fordítanék, a kiegyezés kétes elő
nyeinél nagyobb eredményt érnénk el. Nem
fogadja el a törvényjavaslatot. Németh
Albert szinte élesen kikel a törvényjavas
lat ellen. Orbán Ba l á z s szerint a 80
millió bankadósság harmad részben való
átvállalása egyenesen nyilvános kifosztás
jellegével bir. Az elnök Orbánt azon
nyilatkozatáért, melylyel a náz többségét,
— ha elfogadja a javaslatot, hazaárulás
sal vádolta — rendre utasitá. E rendre
utasításra Orbán azonban megfelelt, azt
mondván: Hogy.’nemzet a biró, s miniszterek
és az igennel szavazó képviselők a vád
lottak padján ülnek és csakis a törvényjavaslat elvetésével nyerhetnek felmentést.
A képviselőháznak junius 13-áu nagy
és zajos ülése volt. A függetlenségi párt
bárom vezérfértia I rányi , Mocs ári és
Si monyi beszéltek a kormány álláspontja
ellen a 80 milliós bankadósság ügyében.
É ji oly éles mint beható beszédeikben
tünkre* tették a kormány silány érveit.
Mindhároman egyaránt kitünően szónokol
tak az ellenzéknek zajos tetszése mellett,
kimutatva ama terhetróvó, jogfeladó eljá
rást, melyet e kérdéssel szemben a kor
mány elkövetett. Itt el nem mulaszthatjuk
tel nem jegyezni a ház elnökének örökös
indokolatlan és tapintatlan közbeszólásait,
melyek csak elkeserítik a vitát és legke
vésbé sem emelik a tiszteletet a ház el
nöke iránt.
A képviselőház junius 19-iki ülése a
kormányra nézve ismét kedvezőtlen volt.
Somai eh Pál beszélt általános figyelem
közt, és egy valóban szép, tartalmas és
jeles szónoklatban támadta meg a kormány
eljárását mig Lonyay beszéde nem mond
ható sikerültnek. Lónyay saját a jövőben
követendő pénzügyi politikájáról adott programmot, mely azonban merő frázis, miudeu
eonerét javaslat nélkül. Lónyay e beszédé
nek egyrészc inkább kortes beszéd, mely
nek bizonyos ezélja van. (Tudjuk.)
A kormánykörökben páni félelem ural
kodik. A távirati parancs megy a világ
minden tája felé, azonban mégsem tudják
a mamclukokat összeterelni. A győzelem
attól függ váljon az összes ellenzék tom
páét egységgé tömörülve szavaz-e ellene
vagy nem és hogy teljes számban jelennek-e meg. Legközelebb tehát bukkatik a
Tisza-kormány.

C ongrexsus.
Junius 13-án ültek össze a diploma
ta szakácsai, hogy a beteg embernek va
lami hathatós gyógyszert készítsenek, meg
történhetik azonban, hogy az üst a belé
öntött különféle keverék folytán szétpattan
— s azután itt a háború. Békét vagy há
borút hoz-e a congressus — azt ma még
senki sem tudja, de hogy Damocles kard
jaként lebeg a berlini tanácskozás a világ
béke felett, az kétségbevonbatlau. Oly
titukszerüség környezi a laboratóriumot,
hogy biztos híreket egyátalán nem nyer
hetünk a congressuson történt eseményekrőt. Annyi tény, hogy az első ülés 13-án
d. u. két órakor volt s ez alkalommal Bis
marck választatott meg elnöknek, ki azután
üdvözlő beszédet mondott. A congressus
gyülésterme a birodalmi kanczellár palo
tájának első emeleti nagy termében van.
Pénteken, azaz 14-én a császár a
congressus tagjait fogadta. Az első érdem
leges ülés hétfőn, azaz junius 17-én volt,
melyen hir szerint a bolgár kérdéssel fog
lalkoztak. A congressus ajtaja előtt Görög
püspök még egyszer lelkére küté Dittersnek, hogy hagyjon fel a vándorlási gon
dolattal, vegye el Nicolini kisasszonyt és
maradjon Váradon; de ő nem hajtott a
szóra és búcsút monda a püspöki városnak
körmöczi aranyakban gazdag zsebbel.
íme, igy oszlott fel a híres püspöki
zenekar. Patachich vidám báró azután szin
tén elhagyta Váradot, mivel rövid idő múlva
a kalocsai érseki székre emelte a királynő
kegye. A mi Ditterset illeti, ő egyideig
Becsben maradt, majd Sziléziába vonult, a
boroszlói herczeg-püspök udvarába, kar
igazgatói minőségben. A herczeg-püspök
Sehafgotse.be gróf mindenkép kedvezni kí
vánván neki, megszereszte számára az
aranysarkantyús lovagrendet, mi főleg
azért okozott művészünknek nagy örömet,
mivel egykori mestere Gluck, mint a mű
vészi előkelőség egyik főideálja, szintén
lovag volt. Aai Ditters még nagyobbra
tört és a püspök nem volt az, ki e részben
akadályokat gördített volna eléje, sőt elő
mozdította törekvéseiben, mivel állandóan
le akarta kötelezni. így lett ő a püspök
séghez tartozó neisse-i herczegségben fiőerdészszé, később pedig freywaldaui kerületi
főnökké. Eközben megnősült, Nicolini kis
asszonyt vezetvén oltárhoz, tehát ama nőt,
ki már Váradon is annyira rajongott értté.
A kerületi főnökséghez szükséges volt a
nemesség is, és rövid időn azt is kieszkö
zölték számára. Ez oknál fogva szerepel
Ditters a műtörténetben Dittcrsdorf név
alatt, a mint hogy valósággal igy is hi
vatta magát azontúl.

ország, Románia, Serbia és Montenegró
leselkednek és bebocsátásért könyörögnek,
sőt újabban Persia is be akar jutni.

KÜLFÖ LD.
Mióta a congressus összeült azóta
vajmi kevés érdekes esemény történt. Szél
csend uralkodik az egész világon — csak
itt-ott mutatkozik egy kis mozgalom —
mely a kitörendő vihar előjele. Kostantinápolyból azt Írják, hogy a szultán már
több rendbeli névteleu levelet kapott, mely
ben őt Midhát pasa visszahívására szólít
ják fel és ha a szultán vonakodnék a nem
zet akaratának eleget tenni azzal fenyegetődznek, hogy ők maguk hozzák vissza
Midhát pasát. A szultáu ezen fenyegetődzésektől annyira megijedt, hogy a serail
valamennyi ablakait vasrácsozattal látattja
el. A forrongás mindinkább nagyobb mér
vet ölt és a Midhátisták nyíltan hirdetik,
hogy Midhát elnöklete alatt proclamálni
akarják a köztársaságot. Abdul Hantid
helyzete nagyon fenyegetettnek látszik és
aggodalmai jogosultak. Savfet és Ozmán
pasa Midhát visszahívásán fáradoznak. A
szultán a visszahívástól nem idegenkednék
csakhogy idejét a congressusi munkálatok
tovább haladásától akarja függővé tenni.
A rhodopei felkelés a Balkánon túl
terjeszkedik egész Grabovatz és Lovatz
kerületekig, llaskiőinél a felkelők újólag
megtámadták az orosz előőröket és lekonezolták. A muszkák már nem beszélnek oly
titymálva ezen felkelőkről, kiknek számát
(U.OOO-re teszik.
Bukarestből jelentik, hogy Károly fe
jedelem azon esetre, ha a besszarabiai
kérdés nem döntetnék el Románia javára
a congressuson lemondani készül, hogy
Romániát további bonyodalmaktól meg
mentse, mert e kérdésben, hol becsülete
forog fenn, — lehetetlen engednie és Ro
mánia ilyetén károsításához nem akarja
nevét kölcsönözni. A vitéz montenegróiak
attól tartván, hogy a congressus minden
eddigi nyereményeiknek és várakozásaiknak
véget fog vetni s így érdekükben áll a
congressus szétosztása, mielőtt eredményhez
juthatna. Eunek következtében Bojamábau
összetűztek a törökökkel.

Törvényszéki csarnok,
Obermayer Gyula, volt takarékpénz
tári könyvvivő büuügyének végtárgyalása
f. hó 15-én tartatott meg a |>écsi kir. bűnt.
törvényszék előtt. Kir. ügyész (Zsoluay)
előadván a vádat, melyben Ubermayer
Gyula lopás, csalás és sikkasztással vádoltatik — a tárgyalás tanúk kihallgatá
sával (miért nem előbb a vádlott?) meg
kezdődött. A tanuk vallomását mellőzve,
a vádat illetőleg felmerült körülményeket
kívánjuk előadni. 1877. évben D r a s k o vi c s Ma r g i t megbízta 0. Gy. könyvvi
vőt, hogy megtakarított filléreit a takarék pénztárba helyezze. 0. Gy. a helyett, hogy
ezt megtette volna, a pénzt magának meg
tartotta és I). M.-nak egy hamis aláírá
sokkal telt takaréktári könyvecskét adott
át. D. M. teljes bizalommal lévén 0. Gy.
iránt, mi roszszat sem sejtett. Egy Ízben
azonban ismét 20 frtot óhajtván behelyezni,
a takaréktárba személy sen felment a he
lyiségbe s ez alkalommal F e r e n e z y Ist
v á n pénztárnok által a könyv hamisnak
találtatott, ki ezt az igazgató, Ho r vát h
An t a l l a l rögtön közölte. 0. Gy. az igaz
gató által kérdőre vonatván, tettét azonnal
bevallotta, mire az igazgató által hivata
lától rögtön felfüggesztett. Az esemény
nyomban a kapitányságnál is feljelentet
vén, ennek folytán 0. Gy. — ki szökési
kísérletet tőn — még azon éjjel elfogatott
és őrizet alá vétetett. Ezen kívül L a n g a r t
T e r é z i á t (saját napát) szintén megcsalta
és megkárosította. Ugyanis L. T. a taka
réktári könyvecskét azon czélból adta át
vejének, hogy az átadandó pénzt a taka
rékpénztárba helyezze. 0. Gy. átvevén a
könyvet s a pénzt, de nemcsak hogy a
pénzt nem tette be a takarékpénztárba,
hanem a már benlevő (mintegy 7000 frt)
összeget is kivette és megnyugtatásul liaA zenével azonban nem hagyott fel,
s Béesben meg Berlinben, hol az udvarnál
is kitüntették, több Ízben mutatta be szer
zeményeit, köztetszés mellett; de Johanis
bergben, mert ez volt székhelye a borosz
lói püspöknek, sohasem birt zöld ágra
vergődni zenekarával, cs gyakran emle
gette Váradot, hol annyi kiváló művész
állott rendelkezésére mindig. ^ítalábau nagy
oka volt emlegetni Váradot, mivel a háború
ismét kitörvén Ausztria és Poroszország
között, a poroszok elfoglalták Boroszlót
és a püspöki avgyont zár alá vetették. A
püspök osztrák területre menekült és fel
oszlatta zenekarát. Ditterst hivatalában
egyelőre még meghagyták, de utóbb anynyira elbetegesedett, hogy nyugdíjazták,
még pedig oly csekély összeggel, mely
mellett öreg napjaira nyomorogni volt
kénytelen és családjával együtt keserű nél
külözéseket szenvedett. Utolsó éveiben végre
megkönyörűlt rajta Stillfried báró és ma
gához vette. Itt, Rothlhottán, Csehország
ban, végezte napjait a legmóstohább kö
rülmények között, ki oly szerencsésen in
dúlt és mindig elkényeztetett gyermeke
volt a sorsnak.
Dittcrsdorf kiváló helyet vívott ki ma
gának a műtörténetben, de egy Haydn s
különösen Mozárt mellett háttérbe kellett
szorúlnia. Egyébiránt szép megtiszteltetés
ben részesült csak nem régiben is, midőn
márvány mellszobrát a bécsi nagy opera
ház fényes előcsarnokában a világhírű mű
vészek közé helyezték.

misitott könyvecskét adott át a napának.
0. Gy. különben a takaréktárt is megká
rositotta, a mennyiben számtalan adóstól
vett fel kamatokat és tőkerészletet a nél
kül, hogy azokat számadásba tette volna,
úgy hogy az összes károsítás, illetve el
sikkasztott pénzek főösszege 29.201 ft 34
krt tesz ki. Majdnem hihetetlen, hogy egy
takaréktárnál ily összeg sikkasztható el
csak úgy suttyomban. S ki ennek az oka ?
Maga az intézet igazgatója, — a ki a
tekintetes kir. törvényszék előtt maga is
bevallotta, hogy igen is többször megbízta
0. Gy.-t, hogy a felektől a pénzt beszedje,
— de arról, hogy mennyit és kitől szedett,
soha kérdőre nem vonta, hanem tökélete
sen bele nyugodott, ha U. Gy. a könyv
lezárás alkalmával azt mondja, hogy semmi
sem jött be. Ez megfoghatlan könnyelmű
ség egy oly intézet igazgatója részéről,
mely intézetbe keservesen megtakarított
filléreit helyezi a szegény nép teljes biza
lommal. Az igazgató most szeretné mosui
a kezét — mintha ő ártatlan volna,
pedig ha ő kötelességét teljesiti és netn
ád alkalmat O. Gy.-nak, az intézet meg
sem károsittatik. Történt oly eset is, hogy
a fél kamatot fizetvén, 0. Gy. az igazgató
megbízásából azt felvette s a könyvbe ne
vét holmi vegyszerrel irta, melyre azután
fekete porzót hintett. A felek természete
sen nyugodtan távoztak, — s csak később
ébredtek a szomorú csalódásra. A legszebb
benne különben az, hogy a szegény felek
a már befizetett összeget újra megtéríthe
tik. S miért? Az intézet igazgatójának
hanyagságáért, — holott ez mint megbízó
telelős. 0. Gy. komolyan, mondhatni moz
dulatlan arezezal hallgatta végig a váda
kat, s csak a midőn az ő kihallgatására
került a sor, — meghatottau válaszolt s
több Ízben zokogásba tört ki. Előadta,
hogy a vád igaz, a pénzt elköltötte és a
hűtlen kezelést 1874. évi május havában
kezdte és folytatta 1877. évi julius 20 áig.
Az elsikkasztott pénzekről naplót vezetett
saját részére, — hogy idővel azt majd
visszatéritendi, úgy hogy életét biztosítva
az elsikkasztott pénz erejéig, a biztosítási
összeg fizetéséből lett volna levonandó. Az
elsikkasztott összegeket a főkönyvbe soha
sem vezette be. Elmondja, hogy a családi
boldogtalanság vezette e lépésre, ő hitte:
hogy nejével szép hozományt fog kapui,
annál is inkább, mert Ígérve volt, — ez
azonban nem teljesült. Váltózavarokba is
jutott mások könnyelműsége folytán, s igy
neki azt fedeznie kellett. 0 maga sem hinné
el, hogy ő annyi pénzt pazarolt volna el,
de mert bízik a takarékpénztár kimutatá
sában, elfogadja azt. Különben lelkiismerete furdalása miatt inni kezdett, reggelig
mnllatott és határtalanul költött. A kihall
gatás befejeztetvén, Zsoluay kir. ügyész
vádbeszédét előadván, 8 évi börtönt indít
ványozott, inig a tekintetes kir. törvényszék
a védbeszéd meghallgatása utáu vádlottat
5 évi börtönre Ítélte az Ítélet jogerőre
emelkedésétől számítva. Közvádló és vád
lott fellebbezésüket bejelentették.

Néhány szó a zugirászatról.
445/eln. 1875. sz. alatt a pécsi kir.
törvényszék elnökétől egy figyelmeztetés
tétetett közzé annak idejében, mely a m.
kir. nmságu igazságügyi minisztérium
753/1875 sz. a. kelt reudelete értelmében
figyelmezteti a feleket, de egyúttal a hiva
talnokok- és segédszemélyzetet is — és
pedig az utóbbiakat, hogy az ügyviteli
szabályok 21. §-a értelmében a bírósági
hivatalnokoknak határozottan tiltva van,
periratokat vagy kérvényeket szerkeszteni;
az előbbieket pedig, hogy folyamodványaik
készítése végett a tvszéki hivatal szolgák
tól tanácsot ne kérjenek, mert az olyan
szolga, a ki ennek daczára feleket bárki
nek is keríteni merészelne, szolgálatából
el fog bocsájtatni.
Ezen idézett rendelet a törvényszék
helyiségében több helyen kiragasztatott s
ma is ott tligg, gúnyolva önmagát és il
letve kibocsátóját; mert valamint a vere
bek a boszorkány alakú csóvákat csak
hamar felismerve, mellettük a vetésekben
és vcteméuyekben vígan esiripolva garáz
dálkodnak és lakomázuak, úgy a zúgirászattal foglalkozó néhány törvényszéki Írnok
és hivatalszolga ebbeli Uzelmüket nyíltan,
minden tartózkodás és félelem nélkül, sőt
vakmerő szemtelenséggel gyakorolják, igen
sok esetben a könnyen hivő, tévútra veze
tett feleknek jelentékeny megkárositására.
Nem akarunk ezúttal sem neveket felemlí
teni, sem tényeket felsorolni, csupán egy
részről mi is figyelmeztetni kívánjuk a fele
ket, hogy ügyeik elintézése végett keressék
fel az arra hivatott egyéneket, kiket min
dég kérdőre is vonhatnak és óvakodjanak
azoktól, kik tolakodólag, mintegy erőszak
kal vezetik ide-oda, mert valamint már
többször megtörtént, úgy még sokszor elő
fordulhat, hogy az ily, magát elcsábítani
engedett fél azonkívül, hogy Ugye el nem
intéztetik, pénzén kívül okmányaihoz sem
juthat, sőt néha a zúgirász is elpárolog ezen
vidékről; más részről meg kérjük az elnök
séget, hogy hivatott közegei: iroda- és
telekkönyvi vezetői által oda működni
méltóztassék, hogy az ily visszaélések meg
gátoltassanak s a telekkükyvi tárból az
ismert zúgirászok kizárassanak. Lehet a
rendelet bármily szigorú, de ha végrehaj
tására felügyelet nincs, akkor a czél nem
csak elérve nincs, sőt káros következmé
nyeket von maga után, — úti exempla
docent.

H e g y h á t , 1878. junins 16-án.
Utolsó levelemben népünk vagyoni sülyedésének, átalános okairól értekeztem, —
most ígéretem folytán egyes okait kisérteni
leírni a hegyháti járás földmives osztályú
a k i _Ezek között szerintem első helyen
áll a közlegelők felhasítása, mely náluuk
Hegyháton mint egy járvány annyira meg
szállta, népünket, miszerint minden gulröt
gödröt feltúrkáluak, mig a szükséges köz
lekedési útnak sem hagyván elegendő tér
séget! — Földjeink átalában soványak
lévén, elkerülbetlcn szükséges a trágyázás;
mert ha valahol, itt v ilósúl azon közmon
dás; „a k i nem t r á g y á z z , az nem
is arat . “ Már pedig miből teremtsünk
elegendő trágyát földjeink javítására ? mint
úgy, hogy minél nagyobb mennyiségben
neveljünk szarvas-marhát; ezek alá pedig
elegendő alom is szükséges. De kérdem
ha nincs legelő, hol neveljen szarvas mar
hát a falusi ember,*) mert az istálőzás
igen költséges szaporítása a szarvasmar
hának, mit kevés ember tehet meg, legföllebb fejős teheneit etetheti istálóban, de
apró marháját végképpen nem lehet az is
táiéba tartani egy falusi kisbirtokosnak,
először azért, mivel uiucs mit neki enni
adui, másodszor a nyári forró napokban
sáska módra megszaporodott légysereg
végett, mely a szegény barmot az istáló
ban agyon kínozza! A legelőknek tehát
egészbem felmunkálása folytán nem nevel
hetvén szarvas marhát, s annál inkább
sertvéseket, trágyára se tehet szert a föld
mives, a sovány, hegyes fold pedig kevés
szalmát terem; már pedig az alom elkerűlhetlen szükséges a trágya elkészítésére 1
— Ezek igy lévén, már most kérdem, mi
ből teremtsen pénzt a szegény adózó pol
gár, mint királyi adója, mint más tarto
zásai lerovására ? ! mert esekély gabonájá
ból, mely sovány földjeiben terem, ha be
lőle annyi részre kiadózott, földjeit újra
bevetette, egy párszor beöröltetett nem
marad semmi, úgy hogy tavaszra már
kéntelen a zsidótól uj fejébe attól megsza
bott magas árba elhordaui a gabonát, mert
mindennapi kenyér nélkül nem lehet, és
utóvégre a családját se hagyhatja élten
halni.! Hát ha ilyen megszorult embernek
még adósságai is vaunak, a mint átalában
nincs egy sem a nélkül; honnan ? miből
fizesse adósága kamatjait ? eladott gabona
árából nem teheti, mert eladásra valója
ritkának van; az egy marhából tehát pén
zelhetne, ha nevelhetne, abból csinálhatna
magának pénzt, de sajnos azt az istállóba
folytonossan nem tarthatja, mert ha már
nyáron megeteti szarvas marhájával a zöld
takarmányt, váljon mit etett télen ?! —
Ezen bajon szerintem úgy lehetne segíteni,
ha egy kormány rendelettel, szigorúan eltiltatnának a községek legelőjük egészbeni
felszakasztásától, sőt arra kellene őket szo
rítani, hogy annyi legelőt tartozzon minden
község meghagyni, melyen apró jószága,
ktilöuössen nyáron a hosszú meleg napok
ban elprüeskérezhetue, és ha jó nem is
lakhatnék, legalább a férgek nem kínoz
nák agyon, és különössen nyáron a nem
nélkülözhető forrásoknál szomjukat is el
olthatnák ! ! — Má s o d s z o r a foldmivelő
nép vagyoni bukásánál mentő eszközül
szolgálnának legalább minden szolgabirói
kerületben felálittantó magtárak, melyekbe
mindenki feleslegiből évenkint bizonyos
mennyiségű gabonát tartoznék beszolgál
tatni, miről egy különös fizetéses felügyelő
számodást vezetni köteleztetnék, t. i. mint
a bevett, mint kiszolgáltatott gabonáról.
A beadott gabonából piaczi áron számítva
lenne kölcsön adandó minden megszorult
embernek, ki azt a mint tehetné vagy ter
mészetbe, vagy pénzbe adná alkalmas idő
ben vissza bizonyos esekély kamatért! —
Ez által számtalan ember menekednék meg
a lelketlen uzsorások körmeiből, kik a
megszorult embernek szemes gabonáját
már a lábán lefoglalják, az előlegezett ga
bona vagy pénz fejébe !! —
Egy adózó.
*) Nevelhet azért is de többet is, azonban a
feltört legelő áltál megszaporitott szántó földeket
és az úgynevezett ugart nem szem, hanem takar
mány termelésre kell fordítani. Szerk.

K e ö , 1878. junius 12 én.
Tekintetes Szerkesztő úr!
Községünkben 1877. évi julius hó
1-én polgári olvasó kör alakult. Ünnep
volt reánk nézve c nap, melyen egy lépés
sel elébbre hatoltunk a haladás mezején,
azonban sajnálattal kell kinyilatkoztatnunk,
hogy azok, kiket a tagok bizalma bizott
sági tagokká választott meg, nem a leg
nagyobb buzgósággal felelnek meg köte
lességük és nemes hivatásuknak, a meny
nyiben ezek közönyössége miatt alig lehet
sok vajúdás után választmányi üléseket
tartani. Ez eljárás, e hanyagság, mivel
sem indokolható. A kik elfogadták a meg
tisztelő bizalom folytán a tisztséget, azok
törekedjenek oda, mikép a kör czéljának
megfelelve felvirágozzék.
álljanak elő jó példával, — hisz oly
szép és magasztos teendők várnak az ily
egyletekre. Nem sokára bekövetkeznek az
országgyűlési képviselők válssztása és mi
a helyett, hogy összetartanánk, félbe sza
kítjuk olvasó egyletünk üdvös ezélhoz ve
zető fonalát és lemondunk életképességünk
ről. Nem akarunk olvasni hírlapokat: nem
akarjuk alaposan tanulmányozni ügyeink
vezetésével megbízott honatyáink működé
sének folyását, — ez nem válik dicsősé
günkre.
A mai helyzet olyan, hogy minden
honpolgárnak ébren kell lennie és a résen
őrködnie. A magyar nép úgy hiszem elég
érettarra, hogy kormányának eljárása és
működése felett Ítéletet hozzon. A tapasz
talat, a szomorú tények vezetnek bennün
ket az ítélet hozatalban.

A nép s7ava — isten szava. Ha m
alkotmányos utón biztosított szabadságunkés jogainkat nem arra használjuk föl, hogy
a haza jólétét előmozdítsuk, oly egyéneket
tisztelvén meg bizalmunkkal, a kit akaratés jellemszilárdsággal törekszenek tudomá
nyaikat a nemzet felvirágoztatásának ma
gasztos eszméjéért felhasználni, — akkor
magunk leszünk a drága haza sírásói
Tartsunk össze tehát, egyesítsen bennünket
a hazaszeretet. Vitassuk meg együtt_
hiszen több fő többet gondol — °a szük
séges és fontos életkérdéseket Buzgolkodjuuk szerény olvasó körünk felvirágozta
tásán, mely nemcsak hogy egy családdá
egyesit bennünket, hanem egyúttal kellemes
szórakozást is nyújt a nap fáradalmai után
sőt szellemi képzettségünket, ismereteinket
is bővíti. Adja Isten, hogy úgy legyen
Ifj. Tóth József.
T e n g e r in , junius 13-án 1878.
Alig van nemzet a világon, melynek
volna ,oly szégyen foltja mint a magyar
nak. És ez nem más mint az ezerként kó
borló czigányság. Az Úczeánontúli világ
részben, az ezekhez hasoló négereket az
ottani hatóságok czivilizálták, munkához
szoktatták, úgy annyira hogy ma már az
emberiségnek haszuára és gyarapodására
vannak.
Náluuk már II. József császár pró
bálta ezen munkanélküli csavargó heréket
meghonosítani — fájdalom! korán bekövet
kezett halála, vagy az akkori közegek el
járása végett, eredménye nem lett mai na
pig sem. A jelenlegi kormány ? — nem
tartja, érdemesnek szigorú rendszabályok
hoz fordulni s igy marad minden a régi.
A városokban alig tudják — vagy
nem is akarják — hogy mi szegény fa
lusiak mennyire üldöztetve vagyunk e gyülevész néptől sokszor egy-egy karaván
50—60 taggal vonul egyik faluból a má
sikba, s őszintén bevallják, hogy készek
rabolni erőszakkal, mert igy megélni nem
tudnak — ebben igazok van. — Bosszúju
kat leginkább a sertés tulajdonosokon
éreztetik,miután a sertéseket elszórt méreggel
ülik meg, a baromfi ólakat éjjel kiürítik —
nem ritkán — az épületeket kiássák s a mi
vihető azt viszik — ez napi renden van. —
Küszöbön az aratás, a községekben
fele lakás zárva, kün a mezőn van mindenki,
ezen időt felhasználva a harmadik negye
dik községből jönnek. Van nekik kulcs
elég, de van tollas állat is az udvaron és
szérűn, mit a szeradásba rakhatnak.
Nekünk mindenre van kidobni való
pénzünk — nézetem szerint lehetne ezekre
is — ha a bosnyák menekültekre volt. —
Azokat a fiatal 20—24 éves körüli suhanezokat mondurba bujtatni, három év alatt
csak valamit bele verne ,,fürer“ uram a fe
jébe, s ezután a faluvégeni malacz pecsenyét
nem keresné. Az apró purdékat és nőket
dolog házakba és ipartanodákba, művelni
tanítani s egy év alatt ezen piszok tisz
tázva lenne, hány ezer iparos és munkás
kezet nyerne szegény hazánk. A felföldi
tótatyánktíai üveges, drótozás és sonkol
szedés napszámmal keresik kenyerüket —
nem kártyavetés és lopás által — s hogy
ez mai napig igy van annak csak a kor
mány és a törvényhatóságok az okai. Ki
váncsiak vagyunk meddig marad ez ügy
még rendezetlen.
____
Ley József.
H á g o c s , 1878. Junius 18-án.
,.
Junius lfi-án Mágocs nagyközségbe
ritka egyházi ünnepély ment, véghez.
Ugyan i s , az említett község egy emel
tebb térségén a kath. iskola irányában
több jótévők adakozása folytán felállított
sz. háromság szobor ezen a napon szen
teltetett föl.
Ezen egyházi ténykedést diszes papi
segédlet, ipartársulatok zászlói és szövetnekei, és a számosán összesereglet hívek
részvéte mellett mélt. és főt. Sláby Ferencz
püspöki helynek ur, végzetté el. Az
cg; házi szertartásoknak annyibau kedvez.ett az idő, hogy mig a szabadban az
épületes ténykedés véget ért, tartotta ma
gát, mert alig visszatérve a templomba a
rég várt eső termékenyítő áldását szépen
hullatta a szomjuhuzó földre! Az Isten
tartsa a ténykedő mélts. püspöki helynek
urat, ezen szivemelő egyházi hivataloskodásáért, és Mágocs nagy község jótévőit,
kik a keresztény hit ezen sarkalatos
alapágozatáuak ily díszes emléket álli
tottak!
jg.

Különfélék.
— E lő fiz e t é s i f e lh í v á s . Az év
második negyede ide s tova elmúlik, miért is
kérjük lapunk azon t. előfizetőit, kiknek
előfizetése az évnegyeddel lejár, szívesked
jenek az előfizetést mielőbb megújítani. Te
kintve a bekövetkezendő képviselő választó
sokat, a külpolitikát, melyet mindannyian
oly feszült figyelemmel kisérünk, — nem
ájulhatjuk eléggé lapunkat különösen a n. é.
közönség azon részének,kiket foglalatosságaik
visszatart attól, hogy napi lapot olvashas
sanak — becses figyelmébe. Lapunk úgy
mint eddig figyelemmel fog kísérni mimien
mozgalmat, - és mintegy hü tolmácsolója
lesz a közvéleménynek. A z előfizetés julius
1-től szeptember végéig 1 frt. 25 kr., deczember végéig fedig 2 frt. 50 kr.
— Kinevezések és áthelyezés: Érti Ig
nác?. pécsi kir. törvényszéki aljegyző az
újvidéki és J o v a n o v i c s G y ö r g y újvi
déki kir. törvényszéki aljegyző a pécsi
kir. törvényszékhez jegyzőkké neveztettek
ki, mig Mur a k ö z y Lás z l ó pécsi kir.
törvszéki jegyző a jászberényi kir. törvény
székhez helyeztetett át jegyzővé.

_ Megerősítések. A v. és közokt. mi
nisztcr dr. Kossutányi Ignácznak a kolozs
vári egyetemcu a magyar jogtörténelemből
és tlr Bors Emilnek ugyanazon egyetemen
a politikából magántanárrá lett képesítését
tudomásul vette s őket ezen minőségben
megerősítette.
_ ])r. Laubheimer Gyula, egyetemi
rendes tanár, a pécsi káptalan tiszteletbeli
kanonokjává neveztetett ki.
— Nyári ünnepély. A pécsi izr. nöegy
let alaptőkéje javára f. hó 20-ára tervezett,
de közbejött akadályok miatt elhalasztott
uvári ünnepélyét vasárnap, azaz f. ho 23-án
tartamija meg a „Czindery“-féle kertben.
Kezdete d. n. 4 órakor. Belépti dl) egy
utalványnyal a sorsjátékra 40 kr. 10 éven
aluli gyermekek helcpti dijja 20 kr., de
utalvány nélkül. Jegyek előre kaphatók :
|tidim, Waisz Antal fiai, Tauszig Ármin és
Valentin Károly urak kereskedésében. —
\ sorsjáték után táuez következik. Szép
sikert kívánunk a jótékonyczélu Unnepéfy_ Ili/men. A mint értesülünk P a k u szy Gyul a, siklósi tiatal ügyvéd, elje
gyezte magának Va r g a Anna kisaszonyt
Csonoplyáról.
— A siklósi Bilitz csődügyben ma
hirdetik ki a kir. törvényszék bűn. osztá
lya előtt a kir. ítélő táblának Ítéletét —
mely bűnügyről lapunk ez idei 12-ik szá
mában részletesen irtunk. A mint értesü
lünk a kir. Ítélő tábla által a vádlottak
valamennyien névszerint: Szieberth Nándor
ügyvéd, Klein Károly, Uglesits Miklós,
Pandurovits Milán és Ronesics Naum t á. rgvi t é n y á l l a d é k me g nem ál l api t hátása mi att — t e l j e s e n f el ment et 
tek. Szieberth Nándor a reá első bírósá
g iig kiszabott 30 frt. birság alól is fel
mentetett. — Magától értetik, hogy ezen
hírhedt ügy még a legfőbb törvényszék
ítélete alá is jön.
— Óngyilkosság. Szerdán reggel 4
órakor Svastics Lajos, pécsi virilista pisz
tolylövéssel vetett véget életének. Svastics,
ki már 80-ik évében járt — a mint hall
juk — Pécsben volt, hogy kellemetlen ba
jának orvoslást szerezzen; azonban a re
mény megcsalta, mert az orvosok baját
gvógyithatlannak jelentették ki. Ez any
ucira’ bántotta az öreg urat, ki városunk
ban általános ismeretségnek örvendett, —
hogv ifjú lélekkel erős elhatározással ra
gadta meg a gyilkos fegyvert, szivéhez
irányozta és élete csakhamar kilőn oltva.
Svastics egyike volt azon tőrvhatósági
bizottsági tagoknak, a kik szorgalmasan
eljárva az ülésekre, közbeszólásaik és ter
mészetes, de mégis különös beszéd modo
ruk által folyton „derültség'4-et idéznek
elő. Mi kik Svasticsuak az élethez való
szívós ragaszkodását és vallásos buzgóságát ismertük, — meg nem fejthetjük mi
ként vetemedhetett öngyilkosságra, a he
lyett, hogy keresztényi türelemmel viselte
volna terhét. Nyugodjék békében.
— Svastics Lajos hagyatékát a rend
őri hivatal zár alá vevén ez alkalommal,
találtatott: 100 drb arany; 1 drb 1000 Írt
ról szóló takaréktári könyvecske; 5 drb
100 as és 28 drb ötforintos bankjegy s mint
egy ‘J00 frt. értékű drágaság. Az öngyil
kos semminemű iratot nem hagyott hátra.
— A pécsbelvárosi templom föbejáratának renoválása, illetve ékítményekkeli
díszítése befejeztetett. Az alkalmazott ékít
mények, fentartva a legszebb öszbangot,
valóban kellemes benyomást adnak a szem
lélőnek. A párkányzatra helyezett két szo
bor. melyek közül az egyik szt. Istvánt, a
másik pedig szt. Lászlót ábrázolja, mester
művek. A szobrokat llartalies Mihály pol
gártársunk készítette s igy méltók a művész
nevéhez.
— A pécsi főreáltanoda ifjúsága által
az tiszöghi erdőben rendezett majális al
kalmával a bevétel 4!»5 frt tK) krf, a ki
adás pedig 481 Irt 28 kit tett ki, minek
folytán a tiszta jövedelem 14 frt 32 kr.
— A pécsi kir. adófelügyglöség hirdetmónye szerint az 4878. évi III. és IV. osztályú
kereseti adó, tőkekamat és jaradékadó és a nyilv.
számadást kötelezett egyletekre^ rovandó adó megállapítására végett a bizottsági tárgyalások 1 ecs
sz. kir. varosában f. é. junius 24-én veszik kezde
tüket es naponta de*utáni 3 urakor a városházán
(I-só emelet, aljegyzői terem) lógnak megtartatni.
Ezekre minden adóköteles személyesen vagy meg
hatalmazott áltál megjelenhet és érdekeit képvi
selheti, a mint is jogában áll, mások jövedelmet il
lető adatokat a kivető bizottság elé terjeszteni. A
tárgyalások következő sorrendben tartatnak meg:
Jun’ius 24-én: Állatorvos, alkusz, aranyműves,
aranyozó, asztalos, ács, baba. bábos, bádogos, bog
nár, borbély, bor-, bőr- és bútorkereskedő, csaplaros, csatkovács és cserepes. J u n i u s 25-én. Czinesz, csizmadia, ezukrász, divatarus, deli gyümölcs
árus, dohanytözsde esztergályos élelmezési vállalkozó
ernyőcsináló, eczetgyar, edénygyár, edényes fehér*
és építész J u n i u s 26-án: Emésztőgödör-tisztitó,
építkezési vallalat, erdöüzlet, tazekas fakereskedő,
fényképész, fodrász, fogorvos, fuvaros, fürdők,
gabonakereskedő, gombkötő, gyógyszeres*, gyepmester, harangöntő, haláruló, házbérjövedelem,
birlap, hely pénzszedés és hentes. J u n i u s 27-én:
Kalapos, kapezás, kádár, kárpitos, kávépörkölés,
kávehaz, kávés, kefekötő, kesztyűs, keményítőgyár,
kéményseprő, kereskedő. J u n i u s 28-án: Kereske
delmi intézet, kertész, kolompár, kocsigyártó, ko
vács, kőfaragó, kőszénárulas. (Folyt, köv.)

— Zugliget. Nemcsak Budapestnek,
hanem Pécsnek is van zugligete, mely
rövid idő óta a kirándulóknak legkedve
sebb helye. A kaposvári utcza végében
levő “Ditrich“-féle szőlőben Kaltnecker
György vállalkozási szelleme hozta létre
és rendezte be e kirándulási helyt, mely
valóban megérdemli a felkarolást, amenynyiben a jó hegyi levegő, a kisded park,
szép kilátás s ami még hozzá a fődolog,
hogy „Zsorzs14 bátyánk igen szívélyesen
fogad mindenkit, — és a legnagyobb
készséggel osztja meg az éhezők közt jól
berendezett élés tárát, — mind oly elő
nyök, melyek e hely tömeges látogatását
fogják előidézni.

— Nagy hadgyakorlat. F. é. augusz
tus hó 15-étől egész september hó 15-ig.
a mint halljuk, nagy hadgyakorlat tartatik
Pécsett. Részt vesznek a hadgyakorlaton
a pécsi 52-ik, valamint a kaposvári Albrecht
ezred, úgy egy dandár lovasság, valamint
egy tüzér ezred.
— Elszabadult ló. Múlt szombaton a
N.-.Flórián utczában egy ló szabadult el és
szilaj futásnak eredt. Az utczán lévő nem
csekély számú közönség megrémülve igye
kezett valahová bejutni. A rakonczátlau
lovat egy közhuszár csakhamar megszelí
dítette — s igy a rémülésnek is vége sza
kadt. Szerencsétlenség ez egyszer nem tör
tént — de megtörténhetik a pesti corson
előfordult eset nálunk is s ezért nem tart
juk elképzelhetőnek, hogy a lótulajdonos
ilyen esetben miért nem büntettetik meg.
— Csoda gyermek. A pécsi illetőségű
ötödfél éves kis Franki Mór, a ki bámu
latos gyorsasággal fejből a legnehezebb
számtételeket fejti meg anyjával Kanizsára
utazott a hol szintén nagy feltűnést oko
zott a kis csoda gyermek. Kanizsáról Keszt
helyre innen Székesfehérvárra s azután
Pestre utazik. Talán akad majd egy macczenas. — Kívánatos lenne.
— A tanodákban a szokásos vizsgála
tok. már megkezdődtek. A szülők nagy
számmal jelennek meg az tiunepélyes „exament“-eken, hogy kisdedeik feleletében gyö
nyörködhessenek. A vizsgálatok befejezté
vel bekövetkezik aztán a boldog idő a
„vacatió" — s a vig sereg gondtalanul
élvezi annak kellemeit.
— Könnyelmű vigyázatlanság. Csütör
tökön délután Frankfurter Albertnak az
irgalmasok utczájában levő kereskedésé
ben tű/, ütött ki. Nevezetesen a raktárban
egy terpetin olajat tartalmazó hordó meggyulailt a gyakornok vigyázatlansága foly
tán, — azonban csakhamar sikerűit a rom
boló elemet elnyomni. A rendőri hivatal a
mint halljuk a vizsgálatot ez ügyben meg
indította.
— A honmentő Tisza Kálmánnak legfontosabb rendelete e napokban jelent meg.
Meghagyta, hogy a borbély műhelyek előtt
lógó réztáblák levétessenek !
— r. I. Siklóson az e héten tartott or
szágos vásár általán jónak mondható.
Szarvas marha, ló és sertvés más évszak
ban tartott vásárhoz képest elég hajtatott.
Vevő aránylag legtöbb mutatkozott lovakra.
A ruhavásár gyenge volt, a mennyiben
vevő a kirakodó iparosok nagy számához
képest igen kevés mutatkozott. — E héten
jótékony eső áztatta meg a siklósi határt,
a miért a kilátás kapás, növények és ta
karmányra növekedett. Őszi vetések jó ter
mést Ígérnek; tavasziak esőhiány miatt
elmaradtak, liuzánál feltűnően sok üszög
mutatkozik. Az almát kivéve, gazdag gyü
mölcstermés mutatkozik; szőlőnél a fürt
képződés kiválóan gazdag és erőteljes.
— r.l. A Tortrix Pillcriuia nevű lepke
hernyói a siklósi szőlőkben is elég bőven
fordul elő. Egyes szőlős gazdák irtják is,
de a legnagyobb részük nem is ismeri
és gyanítja mily óriási károkat képes
tenni ez áleza. Az elöljáróság kidoboltatta
ugyan idején, hogy mindenki e veszedel
mes hernyófajt irtsa ki —- de azért az ir
tás mégis csak immel-ámwal történik, mi
nek persze mindnyájunkra a legrosszabb
következménye lehet. Nálunk csak a ma
dár-fészkeket tudják pusztítani pedig ifjú
ságunk bizonyára ahelyett, hogy vasárnaponkint indul az erdőbe madarászni, job
ban tenné ha a szőlő és fák körül pusz
títaná az oly igen elszaporodó rovarokat.
— Sólymoson borzasztó népszokásra
akadt a kürorvos. Ugyanis ott az a szokás,
hogy ha esecsemős anya hal el, hátrama
radt kis gyermekét a megholt .emlőin
megszoptatják, hogy eljöjjön érte. Persze
az többnyire bekövetkezik, mivel a szegény
kisded árva a tejjel a holttest mérgét is
szívja magába a mi azután csakugyan
anyjához juttatja. A körorvos jelentése
folytán az előnyomozás megejtetett.
— A megtréfált korcsmáros. P. város
ban történt, hogy egy ,törzs vendég'ép akkor
lépett be a korcsmába éhségét csillapítani,
— a midőn a korcsmárosné egy egész meg
főtt sonkát akart ép az élés kamarába he
lyezni. Ezt látva a korcsmáros elkéri fele
ségétől a sonkát és oda teszi a törzsven
déghez, hogy ha tetszik hát szelje meg a
fris sonkát és csillapítsa belőle éhségét. A
vendég elfogadta az ajánlatot és kérdezé
a korcsmárost: „Hol szegjem megV“ — „A
hol tetszik “ volt a rövid válasz. Erre fogja
magát a törzsvendég és oda kiált az aj
tóban ólálkodó szolgának: Hej ! Jancsi
fogjad ezt a sonkát és vidd el lakásomra,
mert otthon akarom majd megszegni. —
A korcsmáros könyörgésére engedett a
vendég és nem vitette el a sonkát, — ha
nem kikötötte magának hogy rögtön hozzá
láthasson és lakomát csaphasson belőle, sőt
a bort is szivesen adta hozzá a megtréfált
korcsmáros potyára.
— Köztudomású, hogy a török meghatalmazotfak kissé elkéstek a congressusra. Ilismarck erre vonatkozólag igy szólt
Mehemed Alihoz: „Ön későn jött"4 — s
midőn a pasa erre azt felelte: „Vihar volt
a fekete tengeren,“ mosolyogva jegyzé meg
Bismarck: „Igen, ezen a tengeren már rég
óta vihar jár.“
— Okos felirat. K. község határán ke
resztül oly út is vezet, mely nagy esőzések
vagy a mellette csergeílező patak kiáradása
folytán vízzel öntetik el s igy az azon való
átjárás veszélyes lehet. E bajon segíteni
kell — gondolja a kupaktanács — külön
ben még szerencsétlenség történhetik és

csináltatott egy kis köoszlopocskát, melyet
azután, hogy az arra keresztül utazókat
figyelmeztesse, következő felirattal állítta
tott fel a nevezett helyen: „Minden utazó
megkéretik, hogy ha a kő a viz alatt va
gyon, ne menjen keresztül az elöntött uton.“
— Tréfás kaland; Aumale herczeg
sétát tett nővérével szász-coburgi Klementine herczegnővel Besancon környékén,
hol a herczeg egy hadtest parancsnoka
volt. Este isteni tisztelet idején egy faluhoz
értek. Franche-Comtéban, a hová Besancon
is tartozik, azon szokás uralkodik, hogy a
templomban a nők és férfiak killün-külün
oldalon ülnek. A herczeg, ki polgári öl
tönyt viselt, erről mit sem tudva, nővéré
vel a nők osztályába ült. Erre a pap ujjal
mutatott a szószékről a herczegre és az
erkölesiség, a megsértett vallás nevében
rápárancsolt, hogy azonnal takarodjék el
a helyéről és üljön a másik oldalra. A
herczeg szótfogadott. Az isteni tisztelet után
karonfogva nővérét a templom előtt álló
herczegi fogathoz vezette és ott helyt fog
lalván — a nép, valamint a tisztelendő
atya nagy ijedelmére — elrobogtattak.
Másnap a herczeg megajándékozta az egy
házat és szent lön a béke.
— Ez is]bók. Egy fiatul ember udvar
lása abban állt, hogy folyton bókokat
mondott a hölgynek. A hölgy ezt megsokalváu, tudtul adta, ha még egy bókot
mond, úgy a kezével betartja a fiilét. A
liatal ember is kész volt a felelettel: Ezt
nem teheti nagysád! — Hogyan, talán
oly nagy fiileim vannak ? — Nem, hanem
a keze parányi!
— Egy mennyasszony a ki megmérgezi
magát. Becsben pünkösdhétfőn történt,
hogy egy szép liatal leányt B. 62 éves
öreg háziúrral jegyezték el. Az egybegyűlt
vendégek igen vigati voltak és számtalan
felköszüntés történt a boldog jegyesekre,
melyet a mennyasszony mindannyiszor gú
nyos mosolylyal fogadott. A leányt a vő
legény nászajándékai sem voltak képesek
felvidítani, mit látván az anya a mellék
szobába hívta leányát és kérdőre vonta
magaviseletéért. „Anyám! — válaszolá a
leány — hogy kívánhatod hogy vig legyek,
midőn szerelem helyett csupa gyűlölettel
van eltelve szivem. “ Időközben a vendégek
kérésének engedve a menyasszony is mon
dott egy felköszöntést, éltette a vőlegényt,
de kijelentette, hogy semmi sziu alatt nem
lesz neje. Eddig engedelmeskedett szülői
nek, de az „igen14 sző kimondását, tiltja
lelkiismerete. Ezzel poharát ajkához emelé,
egyszerre Urité ki annak tartalmát. A kö
vetkező másodperezbeu a leány haiálsápadtan és egy felkiáltással a földre rogyott.
A gyorsan előhívott orvos coustatálta a
mérgezést.
— Naiv mentegetődzes. B. K. ügyet
lenségéről ismert liatal ember egy alkalom
mal igen előkelő házhoz volt hivatalos
ebédre. A háziasszony úgy rendezte be a
dolgot, hogy a tiatal embert ép azon hölgy
mellé ültette, a ki után az titokban epedett.
Az egész ebéd alatt B. K. csupa udvarias
ság volt. Egy ízben finom vörös bort töl
tött a hölgynek, de oly szerencsétlenül,
hogy ennek galambszürke uj selyem ru
hájára néhány esep veres bor esett. A hölgy
ez esemény felett majdnem vigasztalhatlan;
fiatal emberünk is szánva-bánva tettét oda
vánszorog a szép hölgyhöz és esdőleg
mondja: „Kérem nagysád soh'se törődjék
azzal az egy pár csepp borral, hiszen van
még a házi úrnak elég a pinezében." Tableanx — általános derültség.
— Udvariatlan újdondász. Egy ame
rikai lap újdondásza kíméletlenül támadja
meg a jelen női divatot. Közöljük táma
dását, de csak azért, hogy kiszolgáltassuk
őt a magyar hölgy közönség méltó harag
jának. Az illető újdondász úr igy zeugedez: „Néhány év előtt még nem volt mód
reá, hogy két nő egymás mellett haladha
tott volna a trottoiron. És most ? a csodák
csodája, 7. mond hét kigyónyuláuk nőt
láthatsz egymás mellett haladni. Es ezt a
legújabb divatnak köszönhetik a nők. Fur
csa egy divat ez! Felül kötve, alul kötve,
átkötve, körül kötve, mint abroncsokkal a
hordó. Hátul ?! Az meg egész pompatárlat. Csokrok, csipkék, kapcsok, egyszóval
minden pompa öszpontosul ott. Ostoba em
berek még azt hihetnék, hogy ez a test
előrésze és a fej csupán tévedésből néz
másfelé!“
— A szultán és Ostnun pasa neje.
A szultán Osman pasa családját, mig a
hős fogságban volt, nagylelkű pártfogásába
vette. Osman pasa most már otthon van,
de most sem gazdagabb, mint annakelőtte
volt és a fizetés pontosságával nem sokat
törődnek Törökországban. A hős hadvezér
tehát családjával együtt nagyon szorult
vigzonyok közt él. Nemrég hallotta a szul
tán, hogy Osman pasa neje a legszüksé
gesebb női toilettek hiányában van. Rög
tön másnap Osman pasa neje a szultán
palotájából egy gyémántokkal kirakott
meltűt kapott. Ez ajándék nagy zavarba
hozta Osman nejét. Mit ér a pompás meltű,
ha nincs meg a hozzá illő toilette?
— Adah-Kalehben a töröknök színesen
látják a mi katonáinkat. A midőn a török
katonák kivonultak a városból s a Sokesevics ezred sort képezett, egy lefátyolo
zott töröknő közeledett a tisztek csoportja
felé kezében pompás fehér rózsákkal telt
kosárral, melyből sorra kínálta a tiszt ara
kat. A tisztek mosolyogva fogadták az
ajándékot, mire a hölgy a legénységet
akarta meglepni rózsáival, de a legénység
„vigyázz" alatt állt mozdulatlanul, mire a
öröknő egy távolabb őrködő bakát kez
dett kínálni rózsáival, azonban ez mozdu
latlanul állt'mint Jegy képszobor. Erre a

vendégszerető Zulejka tele tűzdelte a baka
egész kabátját szép fehér rózsákkal és to
vább ment, jobbra-balra osztogatva a béke
török jelvényét.
— A magyarországi szerb lapok, a
„Národni Glasnik" „Srbski Národ" stb. a
topolyai pör és kivégeztetések miatt ször
nyen szidják Milánt és „haramia miniszterei"-t, mint a kik „csalnak lopuak." Csak
ha már egyszer kinyillik ezeknek a sze
mük is.
— Egy falusi pap püspökét, kinél va
lami hivatalos dolga volt, épen ebédnél
találta. Várnia kelle tehát, míg a püspök
megebédelt. Ez, hogy boszantsa a papot,
azt kérdezte: „Mi újság van falujában?44
Egészben véve nem sok — feleié a pap —
legfölebb az, hogy 13-at fiadzott a koczám.
Az lehetetlen, vága közbe hirtelen a püs
pök, mert a koczának csak 12 emlője vau,
mit csinál azután a tizenharmadik malacz ?
„Azt a mit én, nézi hogyan zabái a többi.14
— Leleményesség dolgában semmivel
sem állnak hátrább más fogházak lakóinál
a Fortuna foglyai. Az ügyész, ki látta a
londoni rendőrmuzeumot s a gazemberek
találmányaival ismerős s a nyomozás tu
dományában párját ritkítja: kénytelen el
ismerni, hogy rabjai közti! többen titkos
levelezést folytattak s a levél átadója maga
a lelkiismeretes börtönőr volt. .átadnak
neki egy inget, mosatni. Visszahozza, meg
vizsgálja, igen szépen kimosták s a rab
— mikor senki se látja, folfejti a manchettát s egy nagy levelet húz ki belőle. A
bankó is elfér ott. Sőt az inggel még ara
nyat is csempésztek be sokszor. Oda varr
ták a gombok alá. A furfangosságot most
fölfedezték s az ing-correspoudentiának
vége szakadt. Hát erre ki jönne rá ? —
A rab olvasni szeretne, valami szivképző
regényt. Elküld haza könyvért, az ügyész
minden lapot tisztán talál s mikor vissza
viszik, akkor nincs bcuue egy vonás jegy
zet se. Pedig a sorok némely betűi alatt
finom kis nyomások vannak s ezekből ki
kerül az izeuet, folytatóan következik a
válasz. Csak azon betűket jelezték, a
melyek az általuk kívánt szóhoz találtak.
A sok könyvesére föltűnt, s igy a levele
zést fölfödözték.
R ö v id h ír e k . Pesten a.z Erzsébetsétányon egy tiatal szabólegény piszfolylyal
mellbe lőtte magát. Súlyosan megsebesülve
a korházba szántották. — Wágner Perczelféle párbaj ügyben kihirdették ő felségének
legfelsőbb határozatát Wágner László megkegyelmezése iránt. — A persa sah európai
útjában a párizsi világkiállítást is meglá
togatta. A megérkezés alkalmával a sah
aludt és Így előbb felkellett kelteni hogy
toilletjét kissé rendbe szedve fogadhassa
a tisztelgőket. — Deésen csók árverés volt
a török ínségesek javára. Pongrácz Boldizsárné Deés egyik legkedvesebb hölgye
bocsájtott liczitatiora egy csókot, mely
Gajzágó Dezsőre ültetett le 11 frt 20 krou.
A végrehajtás a színházban a férj elnök
lete alatt foganatositatott. Sok fiatal ember
hoszankodott, hogy tudomással ez érdekes
árverésről nem tudván, — jelen nem lehe
tett. Ez is egy neme a jótékonyság gya
korlásának és úgy látszik — igen jövedel
mező. — Miletics Komjáthy Bélát kérte
fel védőül a megindítandó újított perben.
Komjáthy nem fogatta el. — A „KarthausC-t szerb nyelvre fordítja Bolgarics Gá
bor kecskeméti lelkész. — A fővárosban
egy eholera esett fordúlt elő. — Szommer
Károly Csáktornyái lakos Ozmán pasát
kérte tel lenne szives újszülött fiának a
komaságot elvállalni. Ozmán pasa elvál
lalta és kérte hogy a tíu egyik neve Á r
pád legyen emlékül a magyarok leghősebb
vitézére a másik pedig Ozmán jeléül a tö
rökök s magyarok közti rokonszenvnek.
— Az oroszok San.-Stefanóból vissza vo
nulnak. — A békéscsabai vándorgyűlésén 35
testület 150 küldött által volt képviselve.
— József föherczeg családjával együtt a
Margitszigetre költözött, hogy a nyári ivadot ott töltse. — A hannoveriai király
meghalt. — Négy hadosztályt léptettek
hadi készültségbe. Ez összesen 52400 gya
log, 2420 lovas katonából és 06 ágyúból
áll. — Mária Ilcnrika belgi királné je
lenleg a fővárosban időzik. — Andrássy
Gyula fele midőn vasáruaj) a berlini ál
latkertbe lovagolt egy munkás palackot
dobott. — A bajai templomban egy ezigánleány a gyertyákról a szalagokat lop
kodta, elfogták. — A termésről az egész
országból jó hírek érkeznek. — Rudolf
koronaherczeget in. t. academia tisztelet
beli tagjjjá választotta. — A berlini kor
mány 12 ezerre emelte titkos ügynökeinek
számát. — A barcsi zsidók sürgönyöztek
Istóezynak , hogy készek Palesztinába
menni, addig is utazási árleengedésről
gondoskodjék. — A buda-várbeli templo
mot nagyban renoválják. — Polában a
„Gargnano44 „Gorskowszky14 és „TburnTaxis“ nevű hadigözösöket mozgósították.
— Egy idő óta a sodaviz palaezkok kez
denek szétdurrogni — jó lesz óvatosnak
lenni!
X. Sok e g y é n p a n a s z k o d i k a
reggeli felkeléskor a nyakában érzett fáj
dalmak és szorongatások fölött, melyeknek
oka a torok elnyálkodásában fekszik. A
kiköpés nagy erőlködésekkel történik, me
lyek gyakran köhögést, sőt hányási ingert
is okoznak és csak egy vagy két órai
nagy megerőltetéssel sikerül a lélekzetet
nehezítő akadályokat elhárítani. Az ezen
rendkívül alkalmatlan bajok elmozdítására
szolgáló eszközöket megnevezni annyit
tesz, mint az azoktól kinzottaknak való
ságos nagy szolgálatot tenni, itt pedig szó
van a kátrányról, melynek oly nagyon
előnyös győgyhatása van a lélekzési szer
vek szenvedéseire nézve. Elég minden ét
kezésnél 2 vagy 3 Guyot-féle kátrányhttvelykéket bevenni, hogy azok leggyorsab

ban enyhítést idézzenek elő, melyet külön
ben nagy mennyiségű többé kevésbé drága
és rósz iztt orvosszerekben kerestünk volna,
10 közül 8, vagy 0 esetben ezen folytonos
bajok a kátrány hüvelyeeskék folytatólagos
használata által végképen el fognak tűnni.
Érdemes megemlíteni, hogy miután minden
üvegcse 60 hüvelyecskét tartalmaz, az
egész gyógyítás említésre is alig méltó,
10—20 krnyi őszvegbe kerül csak na
ponkint.
Ezen szer gyors elárnsitása számtalan
utánzást idézett elő. Guyot ur tehát csak
olyan üvegesekért vállalhat kezességet,
melyeken háromszinü nyomásban van alá
írása.
Kapható minden gyógyszertárban.

A közönség köréből" )
Ni klót*, 1878. junius 17.
A „Pécsi Figyelődnek f. é. junius
15-ről keltezett 24-ik számában a k ü l ö nf é l é k r o v a t a a l a t t „Egy nő, ki ked
vesét meggyilkoltatja14 — czimen kibocsá
tott közleményét, mint mely valótlanságo
kat tartalmaz, rágalmazásnak jelentem k i;
különben a tényálladék ez: „Vég Lajos
egy munka kerülő kovács legény, ki ezelőtt
12 évvel apjával egyben nekünk dolgozván,
pontatlan munkájuk s gorombaságuk vé
gett házunktól kitiltatott; nevezett Vég, ki
nőmet ez időtől fogva, így 12 évtől fogva,
mai időkig folytonossan üldözte, s meg
öléssel fenyegette ; ki már terehegyi jószá
gunkon, nőm ellen nyílt erőszakossággal,
ablakokat, éjji táblákat befeszegetve, ajtó
kat állkulcsokkal kinyitogatva, élet elleni
merénylettel éjji betörést, s Harkány s Te
reliegy közötti utón a búzából fegyveressen
kijőve utonállást követett el, s mint tettén
kapatott, a tekint, baranyamegyei büntető
törvszék által 1869-ik 1618. sz. a. Ítélettel
két évi, vasban töltendő börtönre, mint javithatlan — elitéltetett. 1873-ik évben:
nőmre reá rohant, s ott leveretett; — 1874,
1875-ik úgy következő években folytouossan, siklósi házunkon éjnek idején, salukat,
éjji táblákat mesterségéhez tartozó szer
számokkal befeszegette s kinyitotta, hol
cselédeim által üldöztetve, menekülnie sike
rűit. 1876-ik évben siklósi városi hegyben,
nőmet, a szőllőbe üldözőbe vette. Holna
pokig — a szőllő árkokba, vízmosásokban,
a hegyfeletti cserjésben lappangott, hogy
nőmet kézre kerítse, elfoghassa, hogy
megölje, hol is fegyveres csőszök üldözőbe,
veiték; 8 nőm nem volt bátor a szőllőben
magánosán kimenni, hanem kisérő mun
kásokat használt. 1877-ik évben, alvó
szobánktól — negyedik szobába, a
saluk lefeszegetése, s ablakoknak bezúzása után, a szobába zár alatt levő al
máriumokat állkulcscsal kinyitván, 217 frt.
s fehérneműimet elrabolt, már akkor ül
dözőbe vétetvén, más bűntények végett is,
Pestre menekült, de onnan megkerülvén
elfogatott 8 a pécsi kir. büntető törvszék
által elítéltetett, s most három hava hogy
a börtönből kiszabadult, és kijelentette azt,
hogy addig nem nyugszik, még nőmnek
orrát s fülét le nem vágja, s aztán megöli.
— Siklóson a városban nyíltan megtámadta
nőmet, s nőm alig volt képes az első szomszédbázhoz menekülni. Cselédeimet megfé
lemlítette, úgy hogy midőn a zárt udva
runkba behatolt, istállójukba vissza hú
zódtak.
Falragaszokat — botrányos p&squiiokat raggatott ki nőm megbecsteleuitésére.
Jelentést tettem — egy időbe kir. ügyész,
úrnak; leveleimmel kerestem meg helyben
szolgabiró urat, hogy ezen alávaló egyéntől
szabadítson meg, megjeleltem a helyet,
honnan folytattja kijövését, és reánk lesel
kedik; de erről senki sem tett: sőt volt
eset, hogy az általa koholt pasquillusokban
némelyek gyöuörüségüket lelték. Fenten
elősoroltak tanukkal bizonyitattak. A lelövés esete pedig következő volt: Nőm
kiment martai vagyonúnkba reudezkedés
végett. A cselédség a hossza napi fárasztó
muuka után cstve 9 óra után vaesoráltak,
s feküdui mentek — kiki az ő illető he
lyére, kocsisok az istállóba, ükrész — sa
ját istállójába, s a 2 béres az aklosba, mely
szét szórt helyen áll. Nőm pedig, testvére
menyecske leányával, 10 órakor az ajtót
bezárták, 8 feküdni akartak, midőn az ajtó
feszegettetett; ezzel felhagyván, a nyngoti
ablaknak majd az utczafelé eső kis ablak
nak rohant, hol egyiket hol másikat be
lökni határozta, de a nők — segítség kia
bálás közben, vissza nyomták; elvégre a
pusztaságra nyíló negyedik ablakra vetette
magát, és a salukat kifészegetve, teljes
erővel egy bot segítségével az ablakot sar
kából kivetette, s az ablak párkányára ro
hant, 8 magát tájékozandó gyufát gyújtott;
kiben nőm kérlelbetettlen gyilkosát látta
— s egy pillanat műve volt — nőmnek, a
veszedelem végperezében, élte meg meutbetése végett, az ott levő — s biztonságra
tartott lőfegyvert kezében venni, s ösztöuszerüleg minden további foutolhatás nél
kül, — lőni. Mely lövésre a tettes kiesett,
a nők pedig ájulásba estek. — De e rend
kívüli esemény, mégis felrázta őket, s ván
szorogtak a másik szoba ablakaihoz, és
ököllel verték, s kiabáltak, mig nem a
cselédek egyike felébredve, a többieket is
felrármazta, s a nők — bátorságot vevén,
*) A csáfolathoz nem tartozó hosszas kifakadások kihagyásával adjuk ezen közleményt; és a
tény feletti véleményt elhallgatjuk. Csak arra fi
gyelmeztetjük beküldő urat, hogy uoha Siklósról
e tény felől két közleményt vettunk és a „K. Z.“
is megelőzött bennünket, de korábbi levelét is
csak post festa múlt szombaton közölte velünk
megbízottja, mégis csak úgy adtuk a közleményt
egész kímélettel, a mint akkor a vizsgalat feltün
tette. — A közlök neveit csak a sajtobirósag előtt
tudhatja meg tőlünk. — A többihez nincs közünk.

Szerk.

csak akkor nyitották fel a zárt ajtót. Ez
lévén a tényálladék meglehet bírálni a köz
lőnek kitételeit „hogy lehet-e egy nőnek
— 12 évig őt üldöző, s életére törő gyil
kossal szerelmi viszonya? Továbbá Hegyi,
ki mint kertész tartja fel magát, hogy ha
egy házi kertbe, szőllőben, szépítés, ültetés
s fa rendezésre csak a lefolyt, és ez évbe
használtatott, mert egy udvarba bejár —
vele nőmet összvekötni s szerelmi viszonyra
magyarázni, a mikor én is jelen vagyok
munkálatánál — és ebből egy vétkes bűn
esetet koholni — e felett Ítéletet hozni a
törvényszék feladata. Mint szinte azt is
megbírálni, hogy azon egy tanú, vallomá
sát, miért, s minő helyzetbe tette ? Bátran
merem állítani, hogy ezen eseménynek ily
túlzó fokrai csigázása nőm meghurczolása
Siklóson, sokaktól ellenem táplált politikai
pártszenvedély megérett gyümölcse, mint
szinte nőmről kiadott erkölcsi bizonyít
vány is.
Szabó Károly, ügyvéd.

18545
i sz’

a Mocsáry-féle ház tőszomszédságában van

két, — és a Szontagh-féle ház átellenében
egy háztelek
olcsón eladandó.
Közelebbi értesítést nyújt:
C. F . B ö lim ,
128 (3—3)
kereskedő Pécsett.

Pályázat.
A d á r d a i takarékpénztárnál leköszönués folytán megsirült

pénztáritok! állom ásra
IRODALOM.
= A „Vasárnapi l'jsá g -' junius lti-iki
száma következő tartalommal jelent meg: Fogarasi János [arczképpel], — „Kérlelő* költemény
gr. Zichy Gézától. — „Pusztai találkozás* elbe
szélés Baksay Sándortól. — „Kozák főnök a XVI.
századból," Jlatejko festménye [képpel]. — „A
házi ipar és az iparművészet viszonya az anyagi
gyarapodáshoz és a inivelódésbez“ Hermann Ottó
tól. — „Tizenötéves kapitány," Verne regénye
[képpel]. — „Ali Szuavi és a csiragani zavargás,"
Erodi Bélától [két képpel: 1. Ali Szuavi arczképe.
2. A lázadok legyilkolasa a Csiragan palotában].
— „Két német h a d i h a j ó összeütközése" [két kép
pel: ]. A „Kurfürst" elsülyedése. 2 A tengerbe
hullottak mentése; és tervrajzzal]. „Zsidóorszag"
országgyűlési karczolat Junius Brutustól. — „A
magyar tud. akedémia nagygyűlése." — „A nyom
dászok munka-kiallitasáról." — Irodalom és mű
vészet, egyház és iskola, Mi újság? stb. rendes
heti rovatok. A „Vasárnapi Újság" előfizetési ara
negyedévre 2 Irt. A „Haboru-Krónika" negyedévre
a „Vasárnapi Ujság“-gal 2 Irt 50 kr.
= A „Nemzeti Könyvtár,* Aigner I.ajos
kiadásahan megi sditott már áltálunk említett je
les vállalat 3-ik füzete jelent meg; tartalmazza
ltayka költeményeit. A kiadó csinos bekötési táb
lákról is gondoskodik, melyeket igen csekély áron
lehet megszerezni. — Ezzel lehetővé teszi a ke
vésbé tehetőseknek és a magyar irodalom már el
hunyt előbajnokainak müveit is csinos alakban
könyvtaruknak megszerezhetni.

SE „A AI.V. századbeli franezia spirituaIímiiun ácsi hetikai munkássága* czim alatt ér
tekező füzetet irt Dr K u z s i c s k a Kál mán.
Kiadta Tettey Nándor és társa Budapesten Ara 1 f t
= „llusvai Péter és Arany János.* irta
Muller Ede. Gommentálja a „Toluy" népmondát.
Megjelent ,1-sö füzete Grimm és Horovitznél Bu
dapesten. Ara 50 kr.
= A „.Magyar Leiieon* 4-ik füzete jelent
meg Bautmann Frigyes kiadásában Budapesten.
Ara 30 kr. Ezen Somogyi Ede áltál szerkesztett
leiieon első füzete 10.00 példányban jelent meg
és végkép elkelt, minek folytán most készül má
sodik niadása. — A 4-ik füzet még az A. betűt
nem fejezi be, kimerítően targyi.lja a magyar tör
ténelemben nagyszerepü „Andris" nevet, nem kü
lönben az „Andrásyak" családját, végre terjedelmes
értekezést hoz „Anglia" felett. A szerkesztőség
szállása: Budapest, Bécsi-utcza 6. sz.
= Mclincr Vilmos könyvkiadó hivatalában
(Budapest, Kalap-utcza 4. sz.) megjelent „Az ör
dög lia,“ franezia társadalmi regénynek három
utolsó [30, 31, 32] füzete. A füzet ara 25 kr. —
Ezzel a regény be van fejezve, melyhez csekély
utánlizetessel három nagy olajnyomatu kép vászonra
adatik.

GABONA ÁRAK
a f. é. juuius hó 15-én tartott hetivásáron.
I. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 10.20 ft. 9.60 ft. 9.30
Kétszeres „ „ „ 9.30 w 9.20 „ - . —
Rozs
n * „ 8.00 f) 7.80
Árpa
r> n „ 0.00 H 0.00 „ - . Zab
* n . 6.70 fi 6.40 „ - . —
Knkoricza
*
7.70 n 7.50 „ — . —
Hajdina 100 klg. ft.
Széna
f) 2.00
fi »
Szalma n n n 0.80

évi fizetés 600 frt. ugyanannyi biztósiték
letétele, a magyar és német nyelvbeni
jártasság megkivantatik. A folyamodvá
nyok alulirthoz f. é. j u n i u s 2 5 -ig tardandúk. Az állomás f. é. julius 1-én el
foglalandó.
Dárda, 187g. junius 1-én.
131 (2—2)
A z ig a z g a tó s á g .

*)Ezen rovat alatt megjelentekért nem vattai
felelőséget
______
a szerk.

S z e r k e s z tő i ü z e n e t .
Vikar Béla urnák Budapesten. A küldött
czikk helyszűke miatt csak a jövő számban jelen
hetik meg.
NAt í V FERENCZ
laptulajdonoe.

IIAKNtlI EMII,

KIS JÓZSEF

felelős szerkesztő.

Szerkesztő társ.

Hirdetmény.

A nagyméltóságu m. kir. pénzügy
minisztérium f. é. junius hó 12-én 28Í20
szám alatt kelt rendeletével a helybeli
péuzügyigazgatósági épületen végre haj
tandó munkát engedélyezvén, erről f. é.
j u l i u s h ó 2 0 * á n ti. e. ÍO ó r a k o r
Írásbeli ajánlati tárgyalás fog tartatni
alulirt igazgatóság I. osztályában mire
vállalkozni kívánok azon meg jegyzéssel
meghlvatnak, hogy az 50 kros bélyeggel
ellátott és jól lepecsételt ajánlatokat 300
frtnyi bánatpénzzel együtt f. é. julius hó
19-én d. u. 5 óráig alulírott igazgatóság
nál nyújtsák be.
A végrehajtandó munkák következők:
Kömives munka
526 ft. 28 kr
Fazekas
„
54 „ — „
Ács
„
2330 „ 69 „
Festési
„
77 „ — „
Össesen 2987 ít. 97 kr
Az építési művelet és a feltételek a
szokásos hivatalos órákban a fentemlitett
osztályban betekinthetők.
i
M. kir. pénzügyigazgatóság
Pécseit, 1878. évi junius hó 17-éu.
C IIE B M Y
királyi tanácsos és
pénzügy igazgató.

Alulirt Igazgatóság részéről
közhírré tétetik, hogy az intézet
tulajdonát képező, a főtéren fekv i

Czindery-féle házban
levő összes lakhelyiségek rész
letenként,
f. é . o k t ó b e r h ó I-tííl

fogva bérletbe átlátnák. — A
közelebbi feltételek, igazgatósági
elnök urnái megtudhatók.
Pécsett, 1878. május 1-én
tartott igazgatóság ülésből.
A p écsi ta k a r é k p é n z tá r

igazgatósága.

108(0—7)

Eladó szőlők.

Az „l-sö Pécsi Consum-Egylet“

lfj. P o lg á r J ó z s e f tulajdonát képező

tulajdonát képező, Pécsett a Királyutczában 1!). szám alatt fekvő

3 szőlő

em eletes ház bolti h e lyi-

(együtt vagy külön-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

Scháoí Károly Róbert
manchesteri lakős által feltalált
és
o sztrá k
és m a g j a r
k iz á r ó la g o s

csá szá ri
k i r á l y i
s z a b a d a lm a t

í

nyert

S O IW Z ÍJS Z E S Z
használati módja:

Vegyitessék 1;, kávéskanálnyi szájszesz egy evőka
nálnyi közönséges vízzel, ezzel nblittessék a szájür
25—30 másodpereiig, 8 azután fogkefével tisztit tassék a fogaknak úgy külső mint belső íőlülete.
Hatása:
1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orrüregnek
[odvas avagy inűfogak, dohányzás vagy barmi más
okból eredő] minden biizét 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 zománczát és óv a fogfájás ellen.
3. A száj- éz orrüieg mindennemű súlyos [skorbutikus] bántalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a
foghúst és edzi a nyakhártyákat.
4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem
elegyített szájszeszei niegnedvésittetik.
5. Dipliteritis és más torokbajoknái igen sikeres
gargaiizáló szer.
233. [0 —25]

Megrendelések elfogadtatnak: D r . S e b ü l*
h o f A d o lf, orvos urnát és minden
gyógyszertárban P é c s e t t .
Weisz Ferencz úrnál M o h á cs, Krausz
Márk árnál M iklós. Hcindlhofer Róbe t,
lírnál X o m b o r .
tk-'-ö.-'

íA2t3)<P<rA33l(tSá9^

-.4
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együ tt tol j ó évi október I-jövel

szabad kézből eladó.

egészben vagy részben huzamos!) időre bérbe
adatik.

Pályázati hirdetmény.

Bővebben értekezhetni tek. B o d ő
I s tv á n ügyvéd urnái, (Mária-uteza sar
kán, a Graff-féle házban).
126(4—3)

A pécsi nőegylet 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 püspükkcrtből kihasított 576.4 □ il
nagyságú területen egy gyermekkert létesíthetésére megkívántaié épület fog felállittatni.
lő g y e r m e k 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
telnőtt személy számára,
3. hogy négy tanteremből, külön kü
lön 40 gyermek számára,
4. hogy két varróoskola teremből, —
egyenkiut 14—16 éves 40 leány tanuló
számára,
5. hogy egy tanfelügyelői lakásból,
2 szoba, 1 kouyha s szükséges mellékhe
lyiségekkel s végre
6. hogy egy házmesternői kisebb la
kásból álljon.
Felhivainak énnél fogva mindazok,
kik e gyermekkerti épületnek ilykénti fel
állítására vonatkozó építkezési tervezet s
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 -ig a pécsi nőegy
let alulirt aleluökéuél (Ferencziek-utcza 22.
sz. a.) benyújtani szíveskedjenek, kiuél 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
vétethetnek.
Pécsett, 1878. máj. 31-én.
A gyermekkertügyi bizottság nevében
I l a k s c h K mi l n é . m. p.
_______ pécsi uőegyleti a 1e Inö k n ő.

Bővebben értekezhetni T. Decleva Ferencz egyesületi elnök urnái
135 (6—1)
belváros Sörház-utcza 10. sz.
_

ll

_

1878

sz.
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H i r d e t m é n y .
Mely által tudtul adatik, hogy a pécsváradi uradalomhoz tartozó, alább megne
vezett szeszesitalmérési jogok 1879-ik évi január hó l-sö napjától 1sSl ik évi deczemher hó 31-ig, vagyis 3 évre folyó 1 8 7 8 . é v i j u n i u s lió 2 0 ó n délelőtti 9 órakor
a pécsváradi számtartósági irodában nyilvánosan megtartandó árverés utján felsőbb
jóváhagyás reményében a legtöbbet Ígérőknek haszonbérbe fognak adatni és pedig:
8XÍ
>■»
1

2
34
5

6
7
8
9
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11
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e z e

é v
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8
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}

l szeg rendszerre kézi
1munka erőre, 1—4.
(vonó marha erőre is,
tisztitó szerkezettel,
elismert legjobb kiállítással, köuuyii járat
tal és nagy munka képességgel a legjutányossabb árakon.
Megbízható ügynökük kerestetnek, is
mét eladóknak magas jutalék. Megbízások
czime:
107 (0—8)
P h . M a y fa rth e t € » m p . l l a s c h i u e a t a h r ik F r a n k f u r t a M a in .

Kikiáltási ár
oszt. ért.

ii

Várkonyi szeszesital mérési jog épület nélkül.....................
Szilágyi
n
t.
....................
Peretedi
„
Ellendi
Vasasi
Monyoródi
„
*
T>
Fazekas bodai „
Baharczi
Szederkényi „
épülettel
....................
n
r
Bozsoki
Szajki
m
v
v
..........................

Irt

kr.

200

_

65
60

53

300
40
60
203
400
525
433

Nagyérdemű közönség!

—

50
50
—

—

10

Alulírott bátor vagyok tisztelettel ér
tesíteni, hogy én mindennemű o l a j f e s t é 
s e k e t , illetőleg

mázoló munkákat

—

—
—

— i

Árverezni kívánók 10°/., bánatpénzzel ellátva ezennel meghivatnak.
írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, ha azok 10°/0 bánatpénzzel és 50 kros bé
lyeggel ellátva, a fentnevezett számtartósági irodában, a hol az árverési és szerződési
feltételek a hivatalos órákban naponta betekinthetők, — az árverés előtt legalább fél
órával beadatnak.
Hátralékban lévő bérlők az árverésben részt nem vehetnek.
Kelt Pécsváradon, 1878. évi május hó 29-én.

tér*)
Iisztelt szerkesztő u r !
A „Pécsi Figyelő* f. é. 24. számá
ban, a uyilt tér rovatban, özvegy Szémányi Jánosné asszony, Szémányi János és
Szémányi Pál urak fájlalják, hogy elhunyt
Szémányi János ur temetésen, a pécsi
tűzoltó s több más egyletek, mellyek fenállásához az elhunyt állítólag jelentékeny
anyagi áldozatokkal járult, képviselve
nem voltak
Ezen váddal szemben, a tűzoltó pa
rancsnokság kénytelen oda nyilatkozni,
hogy az egylet tagjainak áldozatait hálá
val fogadja, és ennek minden alkalommal
tehát akkor is, ha tagjainak a végtfsztelettel megatlja, — kifejezést á d ; — saj
nos hogy ez esetben ily féle nyilvánításra
nem volt ok, mert az elhunyt a tű z o ltó
e g y le t n e k s e m a la p it ó . s e m p á r 
t o ló ta g j a n e m v o lt — kűlömben pe
dig a tűzoltók hivatása nem az, hogy
testületi megjelenésekkel a temetés díszét
emeljék.
A midőn tisztelt szerkesztő urat e
soroknak, lapja nyílt tér rovatában leendő
felvételére felkérjük
maradtunk tisztelettel
A pécsi ónk. tűzoltók parancsnokai.

1 3 4 (3 -1 )

Pécsett az országúton Árlejtési hirdetmény.

nem különben f la d e r o z á s o k a t a lég ju
tányosai)!) árak mellett elvállalok, s azt
pontosan és jól elkészítem.
Szives pártfogást kérvén, hazaűni tisz
telettel maradok alázatos szolgája

Pécsváradi kir. alapítványi sz á m t:ir tő siig .

Déry Antal,
125 ( 3 - 3 )

Pécsett, Anna-ntcza, 25. sz.
saját házamban.

17658sz.

ROBEY ÉS TÁRSAI hírneves gőzcséplőgépei.

Árlejtési hirdetmény.

ROBEY és TÁRSAI
LlNCOLNB()L ( Angolhonban)
B U D A P E S T E K .
Iroda:
Gyár és raktár:
IX . Ullöi-út 1. szám.
IX . Rákos utcza 7. szám
ajánlják országszerte legjobbnak ismert

tűz a n y a g o t
Javított gőzmozdony.

m e g ta k a rító

s z é n , ta és s z a lm a f ilt é s r e berendezett

Szab. „vasgerendás* cséplőgép.
ÓÁl

O Ö Z B O Z D O K Y A IK A T
99 (12—9)

l

felülmúl Katlan és b á r m e ly id ő j á r á s v is z o n ta g s á g a in a k legjobban cllentálló

vasgerendás csép lő g ép eiket
szabadalmazott m a g á n e t e t ő s z e r k e z e t t e l vagy anélkül. K a c a l- é p it ő k e t , ló j á r g á n y o k a t , k é z i e s é p lő g é L p e lk e t , k a s z á ló és a r a t ó g é p e k e t , M a lm o k a t, s z e c s k a és r é p a v á g ó k a t, B a k e r fé le r o s t á k a t , t r ie n r ő
k é t és minden más a gazdasági szakmába vágó eszközeiket. Mindennemű javítások g y o r s a n és le g o lc s ó b b a n telje
sítetnek. Bővebb tudósítással és árjegyzékké szívesen szolgálnak: KOK tő Y é s T Á K S A I Budapest, IX. Üllői ut 1. sz

Nyomatott Taizs Mihályuá! Pécsett 1878.

129 (2—2)

I

^

A pécsi m. kir pénzügyigazgatóság
nál 187S/9 évi téli idényre szttkséglendő
t ű z e I ő f a beszerzése árlejtés utján fog
eszközöltetni.
A szükséglet 40—50 méteről hasab
cserfa lévén, ez az igazgatósági épület
udvarába beszállítandó s itt folyó évi
september hó végéig, rendesen s csak a
végző két felől keresztbe akkép s azon
kikötés mellett lesz felrakandó hogy az
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-én
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. jnlins hó 4-én reggeli
12 óráig az igazgatóság tőnőke által fog
nak elfogadtatni.
Ezen ajánlatok az árlejtési napon s
időben fognak felbontatni, mely felbon
tásnál a vállalkozók személyesen vagy
meghízottjuk által képviselve, jelen lehet
nek.
Kir. pénzügy igazgatóság
Pécsett 1878. Junius hó 10-én.
C lIE R N Y ,
királyi tanácsos és pénzügyi
__________igazgató.__________________ _

