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E liittzetéfli d ij :
Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatok 
Weidinger N. kőnyvkeresk. 

(Széchényi tér).

ll ir d e té H e li á ra :
Egy négyhasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért stkrt 
többszöri meg elenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyilt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

M zerkesztA l iro d a :
Ferencziek ntczája 22.sz.l emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: K ia d ó  h iv a ta l:
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhiu C. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Mihály nyomdájában
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majláth-tér 2. szám alatt.

Be van tetőzve.
A nyolezvan milliós osztrák baiik- 

ai’ósságból elvállaltuk a reánk erő
szakolt 24 milliót és ezzel az újabb 
kiegyezés meg van; mire e sorok 
megjelennek az összes erre vonat
kozó törvények szentesítve lesznek, 
az 1867. évi kiegyezés munkája, 
az osztrák-magyar államépület be
tetőzve lesz, nem kis örömére azok
nak, kik mint építő mesterek és fŐ- 
segédek munkálkodtak benne s kik 
ugyancsak sietnek és siettek részint 
már a munka közben busásan kivenni 
áldás nélküli fáradozásuk diját. — 
Szívből kívánjuk, hogy martalékju- 
kon annyi legyen az áldás, mint a 
mennyit munkájuk által hoztak a 
szegény hazára!

Betetőzte a közösügyes kiegye
zést pedig ugyauazou kontár, ki azt 
nyolez évig sziuleg ostromolta és 
_átko8"-nak eluevezte, — ugyanazon 
segédek nagy részével, kikkel az 
ostromot intézte s kik most ez épü
let védelme alatt készülnek egy 
sybarita élvekben gazdag élethez, 
mig a haza ezer és ezer sebtől sa
jog és megkötözött kezekkel az ő 
véleményük szerint már feljajdului 
is képtelen, mert ők megcsinálták a 
büntető törvény ama szakaszait is, 
melyek szent és sérthetleu dogmává 
emelik a hazarontó jogfeladásokat, 
a haza és népének lenyiigözését.

Egyet, azonban elfelejtettek az 
1867-ki és 1877-ik évi kontár épí
tészek, — azt, hogy összetákolt al- 
kotványuknak nincs közös szilárd 
alapja, melyen állva daczolhatna a 
viharnak és földingás rázkódásainak, 
jól érzik és tudják ezt oda át a Laj
tán túl, azért fel is szólaltak a ki 
egyezési vitákban a Reichsrathban, 
mert közös alkotmány, közös parla
ment és egységes kormány hiányá
ban biztosak abban, hogy az első 
vihar, a legkisebb rázkódás össze- 
düuti a tizenegy év alatt nagy ne
hezen összeillesztett kártyavárat. 
Becsben tehát ezentúl minden törek
vés oda lesz irányulva, hogy az 
épületet lassankint aláfalazzák, az íz, 
hogy a kiszivattyúzott, tehetetlen

t  A r c  z a .

Pécs egy század múlva.
jNyárcji álom.)

Minap egy szőlőben mulatván, a hold
világos éj kedveztével elaudalogtam künn 
a szabadban s addig, mig társaim csendes 
pipaszó mellett és szelíden poharozva niu 
látták, a szomszéd forrás csörgedezését 
kezdém hallgatni, mialatt oly erőt vön 
rajtam az álom, hogy nem bírván elleu- 
állani ineselkedéseiuek, a gyüpre bevered- 
tern s csakhamar mély álomba merültem, 
melynek eredménye a következő volt:

De alig hogy feleszméltem kábúltsá- 
gomból, azon vettem észre magamat, hogy 
kínos emlékek gyötörnek, melyekről be
számolni nem tudtam. Teljes sötétség kör
nyezett, b azt hivém, hogy még mindig 
álmodom. Csak a közeli forrásvíz csobba- 
nása juttatá eszembe, hogy nem szokott 
helyen töltém az éjt, midőn a rideg va
lóval mind jobban megbarátkozva, sajnál
kozás fogott el. Hiszen megint egy édes 
álomnak kellett búcsút mondanom, mely 
ezer elődjeként teljesületlenül illant el sze
gény fejem elől.

A szemem előtt lepergett mozzanatok 
tizedes csoportjából száz év működését 
láttam kibontakozni, 8 én ép a századik 
évben érkeztem Pécsre, részt veendő egy 
nagyszerű ünnepélyben, mely országra sőt 
külföldre szóló volt. Egy hatalmas szobrot 
lepleztek le, I. Lajos magyar király szob
rát, mely a nem régiben alapított Lajos- 
egyetem előtt állott. A mohácsi vész előtt 
fenállott egyetemet ugyanis visszahelyez
ték s egy emlékszem nagy épületet vet
tem észre, honnan százával tódultak ki

Magyarországot bevonják a közös 
alkotmány és Reiehsrath boldogító 
keblébe. „Tedd Magyarországot nyo
morulttá" sat,.!

Megtette tehát saját képviselőink 
többsége azt, a mit e hazának leg- 
böszebb ellenségei századokon át 
hasztalan kísérlettek megtenni, oda 
vau az ez idő szeriül nyílható leg
nagyobb, legbiztosabb államjövedelmi 
forrás, az önálló vámterület utáni 
jövedelem, — oda minden remény, 
iparunk és kereskedelmünk fejlesz
tésére, — elveszett rendelkezésünk 
az országos pénz- és hitelügy felett, 
rabszolgái lettünk az osztrák bank 
pénznadályaiuak, elnyomjuk saját 
tengeri kereskedelmijüket, milliókra 
menő subventióval látván el annak 
legnagyobb ellenségét, az osztrák 
Lloydot. — A borvátokuak adott 
fehér lap és későbbi alku által el
zártuk magunkat a tengertől, Fiúmét 
és a magyar tengerpartot ég és föld 
közt lebegő kétes helyzetbe hoztuk, 
ezért építettük a méregdrága, mit 
sem szállító károlyvár-tiumei vas
utat, és fizetünk évenkint milliót meg
haladó subventiót a borvátokuak, ezt 
mind csak azért, hogy annál jobban 
gyűlöljenek és üldözzenek mindent 
a mi magyar. — A magyar gabo
nának Ausztria és az osztrák állam- 
vasút kedvére és előnyére hatalmas 
versenytársat szereztünk az oláh ga
bonának vámmentesitése által , a 
méregdrága évi 15—18 millió sub- 
veutióba kerülő vasutakat úgy épí
tettük, hogy áruforgalommal az osz
trák vasutaknak előnyükre legyenek, 
hogy a forgalmat az ország központ
jának elkerülésével kifelé vigyék.
— Fizetjük a millió katonát, t:nge- 
részetet, diplomatiát, — és ezen évi 
34—36 milliónak alig egy elenyésző 
része folyik vissza, mert nagyobb 
fizetések, a felszerelés, a liajóépités 
sat. mind az osztrák külföldnek es
nek hasznára, fizetjük a nem álta
lunk felvett, nem hasznunkra, hanem 
elnyomásunkra és károsításunkra 
felvett államadósságok kamatait, 
megadjuk a véradót azért, hogy épen 
oda alkalmazzák, hová uem akarjuk,
— a muszkaszüvetség me pecsétié-

az ifjak. Ez egy felséges téren állott, 
melynek közepét a fenemliíett szobor fog
lalta el. Csupa háromemeletes házak egy
más mellé sorakozva, melyek egy zsinór- 
egyenességü utczára nyíltak. Mindenfelé 
összhangzat, egyöntetűség, tisztaság oly
annyira, hogy valamely franczia vagy 
belga városban képzelem magamat és va
lóban alig néhány pont emlékeztetett a 
százévelőtti Pécsre. A jelenlegi Budapestet 
fölülmúlta egyöntetűségét, szabatosságát 
illetőleg, a merre csak megfordultam, 
mindenütt valami meglepőt vettem észre. 
Jól emlékszem, hogy a jelenlegi király- 
utczából, melyet Lajos király utczának hit
tak — kifordulva, egy gyönyörű térre ér
tem, mely egyenlő szélességű utczában 
húzódott le a jelenlegi vasutig, hol nya
ralók és diszes fürdőházak emelkedtek. 
A jelenlegi posta és Xepomuk-utczának 
semmi nyoma;s midőn a belvárosi plébániai 
templomra tekinték, felkaczagtam örömöm
ben. Ott láttam magam előtt teljes való
ságában a kuttal együtt; ámde minő kút
tá). A jelenleginél jóval szélesb raedeu- 
ezébe emeletszerü csövön üllő karimákról 
öm'ött a víz és jobbra meg balra merész 
sugarak lövelték vizüket. Aztán a templom 
előtt, mintegy őrködve mostani bemenetű 
fölött két karcsú torony állott, akár mi
naret, melyek a templom szép kupolájával 
finom összhangzatbau, kerek tetőben vég
ződtek. A bátulsó éktelen toronynak me
gint semmi nyoma, s a templomon túl, a 
mostaniaknál beljebb húzódva, szintén há
zak emelkedtek tíuom Ízlésben.

A vízfolyásokat ismét hiába kerestem. 
A tér közepén ugyanis, a finom homlok
kal bevont pompás kövezet mellett lika- 
csos vaslemezek húzódtak alá, jókora mély
ségű és szélességű csatornát takarva hol 
víz szivárgott lefelé. Ezek — gondolám 
— felfedezték a titkot, hogyan kelljen 
rohanó zuhatagokat levezetni árvíz idején
is. És szemügyre vettem e jelenséget min-

sére; teszünk és fizetünk busásan, 
úgy mint még soha, mióta Magyar- 
ország fenáll, de minden áldozatunk 
nem az istennek, hanem a nemzeti 
létünk megdöntésére törő ördögnek 
nyujtatik engesztelésül, ez engesz- 
telés azonban nem következhetik be, 
mert mennél többet fal fel, annál 
inkább éled falánk étvágya, mig tel
jesen be nem vett Astarotb gyom
rába és assimilálva magához hasonló 
anyaggá át nem vált ztatott.

Három évvel ezelőtt szerte a ha
zában hangzott a kiküldött uépámi- 
tók es utánuk az Uresfejüeknek kia
bálása „meglássatok Tisza megcsalja 
a németet!"* — (Jva intettük a 
választókat, maradjanak az egyenes 
úton, az erényes és nyiltszivü po
litika utján, ámde kevés vidéken 
fejtettek ki az intelligens hazafiak 
elég erélyt a választók felvilágosí
tásában, győzött a uépámitók serege, 
az eredmény pedig az, hogy a „hon- 
mentö” a „megváltó* megásta hazánk 
sírját, csak megvárja utolsó lehelle
tét és még arra is vállalkozik, hogy 
betemesse, ha mindjárt csak tetsz
halott is lenne.

Felébred-e a nemzet, saját meg
mentésére még idejében, lerázza-e 
liatalmaslükéssel a békókat,melyekbe 
magát veretni engedte ? — avagy 
megvárja-e mig jelenbeni nyomorult 
leigázott, lealázott helyzetében kiadja 
utolsó lehelletétV — Meglátjuk a 
küszöbön levő uj választások alkal
mával.

— A z o rszá g o s k é p v is e lő  v á 
lasztások augusztus 5 tői bezárólag augusz
tus 14-ig lógnak megtörténni. Úgy látszik 
a legnagyobb mezei munka idejére tűzik 
ki, hogy a választók mennél kevesebb 
számban vehessenek részt benne.

— K ét u jja b lth a d o sz tá ly  m o z
gósítása lett elrendelve, mely jun. 25-től 
jul. 1 ig foganatosítandó, minők a mozgó
sítandó nyolez gyalog ezredek és hová 
szól rendeltetésük a felett a titok köde és 
homálya borong.

— Az o r sz á g g y ű lé s  b e r e k e sz 
tése után a kormány keblében a szükséges 
(?) kiegészítések azonnal megfognak té
tetni. — A kiérdemlik uiamelukok kikap
ják részüket, az üresen hagyott nagyobb 
hivatalállomások be lesznek töltve, és 
folyik a bouvesztő munka kettős erővel,

denütt a városban, úgy, hogy a jelenlegi 
kutak körül elterülő pocsétákat hiába ke
restem.

Es minő élet nyilvánult a főtéren! 
Szebbnél-szebb kirakatok, kéuyelmes kávé
házak, finom vendéglők és pezsgő mozga
lom a platánsorokkal ékeskedő uteza 
hosszában.

Felebb haladván a vártemplom felé, 
többek között ismét egy gyönyörű épület 
ötlött szemembe ama remek házsorban, 
melynek homlokzata délnek néz. Úgy 
mondták, hogy az a püspöki képtár. Meg- 
tekiutém belül is és úgy találtam, hogy 
kiváló festményeket foglal magában; egész 
uj iskolát, mely különösen magyar törté
nelmi müvekben fölötte gazdag. Szobrászati 
tárgyak sem hiányoztak s világos lön 
előttem, hogy egy század alatt óriási hala
dást tettek a képzőművészetek hazánkban.

Még érdekesebb volt előttem a püs
pöki könyvtár belseje. A mit Ízlés és fény 
csak létrehozhat, azt itt mind egyesítve 
találtam A falak gyönyörű freszkókkal 
ékeskedtek, magyar miivészek remekeivel, 
melyekért uem egy külföldi utazott Pécsre. 
Pompás faragváuyu magas faszekréuvek- 
beu álltak a könyvek, egyesítve az iro
dalmak megbiggadt kiuesét, mely a nagy 
közönségnek folyvást rendelkezésére állott. 
Az olvasóterem, kényelmes világos nagy 
sálon, zsúfolva volt, mert egy óriási nagy 
asztalon hírlapok és folyóiratok bevertek. 
Molióu utánok uyultaw, s iine néhány perez 
alatt bárom lap s egy lolyóírat került 
kezembe, melyek mind Pécsett jeleutek 
meg. Két nagy uapi lap, elleuzéki és kor
mánypárti ; egy iparlap s egy termetes 
szépirodalmi folyóirat. Ebből megértéül, 
hogy a közönség tisztában van az úgy
nevezett poétákkal; csakis azokat ismeri 
el, kik feltétlenül jelesek, és gyönge avagy 
közönséges költeményeket senki sem olvas. 
A versíaragók korszaka lejárt. A tiliszter

előkészítve ezzel egyúttal a jövő három 
évi országgyűlési cyklusra a kormány tá
mogató mindent megszavazó többséget.

— A k é p v is e lö h á z  h á zsza b á 
lyainak különösen az igazolásra vonatkozó 
része nagyon is megkívánná az igazítást, 
a kormányra ásitozó babarékpártiak na
gyon is azon voltak, hogy reviaió alá ve
gyék, azonban a kormány kényelmesebb
nek találja a fenálló állapotokat, miket 
még az akkori deákpárti többség saját ha
talmának megörökítésére és a kissebbségek 
elnyomására alkotott, ennélfogva az illető 
bizottság többsége kimondá, hogy miután 
az országgyűlés vasárnapon lesz ő felsége 
által tartandó trónbeszéddel berekesztve, 
az időt a házszabályok revíziójára igen 
rövidnek találja. Megmarad tehát az iga
zolás körül a régi erkölcsellenes eljárás.

— A k é p v ise lü h á z  p é n z ü g y i  
b iz o ttsá g a  tárgyalás alá vette a bőr
g y á r t á s  iránti javaslatot. Horváth Lajos 
indítványozza, hogy szólittassék fel a mi
niszter e kérdés bővebb tanulmányozására 
és annak idején a ház előtt való jelentés- 
tételre. Csengery hozzájárul ez indítvány
hoz, Szalay I. azonban kijelenti, hogy 
ha a bizottság következetes akar maradni 
előbbi határozataihoz, úgy nem mellőzheti 
a javaslat részletes tárgyalását. Kenessey 
min. tanácsos ismétli azon múltkori kije 
lentését, mely szerint maga is nemcsak 
hiányosnak, hanem egyenesen végrehajt- 
hatatlannak tartja azt. Mindezeknél fogva 
a távollevő miniszter uevében hozzájárul 
Horváth indítványához, melyet a bizottság 
egyhangúlag elfogadott. — Ennek követ
keztében bőrgyártás elleni törvény nehány 
pancsoló pesti méregkeverő meggazdagod- 
batása és az állam-kincstárnak a fogy. 
adóban megcsab.thatása végett ismét uem 
jön létre. — Annyi a gyarlóság a minisz
teri bureaukban, hogy egy busz sornyi 
törvényjavaslat correct fogalmazásához sem 
értenek!

— T isz a  K á lm á n  m e g lá to 
gatja debreczeni választóit is július hóban, 
ezt tudatta velük, s egyúttal mozgásba ho
zatott a titkos és nem titkos apparátus, 
minek segélyével a rendelkezési alapból 
busásan megfizetett fogadás, fáklyásmenet 
s több ily mondva csinált komédia meg
rendeztetni fog. mikben azonban tisztessé
ges ember részt nem vesz.

— I ta la s sa -liy a r m a th n n  a k o r 
mány a „szabadelvű pártot” akarta meg
alakítani emberei által, az egybehívott ér
tekezleten kétszáznál több választó jelent 
meg, kik közül alig busz maradt kormány
pártinak, mely csúfosan megbukott, s he
lyette megalakult a függetlenségi párt, mely 
képviselőjelöltjét legközelebb kitüzeudi.

O K SZ iC i(ÍV  f  I „É s .
A baukadóssági javaslat fölölti vitá- 

bau szónokoltak még: S z l á v y .  a javas
lat mellett. Beszéde üres phrazis, a kor
mány eljárását mivel sem tudta igazolni, 
sőt meg sem is kísérletté. B a g á l v i  be
szélt azután a törvényjavaslat ellen a ha
zafiul meggyőződés hangján. Beszédét az 
ellenzék többször meghelycsclte, midőn a 
kormány álláspontját valóban nevetséges
nek bizonyította. 1 gyanosak a javaslat ellen 
szól tak ezután : P u l s z k v / Ü r m é n y i ,  
Ta r n ó c z y ,  11 orauszky.

Mielőtt a szavazásra került volna a 
dolog, igen derekas beszédet tartottak még 
H e11y, B e re ez ky és C saná dy.  
H e l f y  nem tudja mit ezáfoljon, mert 
végig tekintve a kormánypárti mamclukok 
beszédein egyetlen érvet sem talál a '.ör
vényjavaslat mellett. Azután éles kritika 
alá vevén a péuziigyminister sophismiit 
oda nyilatkoztak, hogy e törvényjavaslat 
legalább kifi >gja nyitni a nép szemeit. 
(Adja az ég!)

Elnök a vitát befejezettnek nyilvánít
ván a névszerinti szavazás elrendeltetett. 
445 igazolt képviselő közül i genne l  
szavazott 206. nemmel  148, távol volt 
90. A törvényjavaslat .»8 szavazattöbb
séggel elfogadtatott és ezzel a magy ír nép 
nyakába raktak oly 24 millió terhet, 
melyre őt semmi sem kötelezte. B ; anya 
megye mamelukjai közül mellette szavaz
tak: Antal  Gyula és gr. D e g c i f e l d  
Lajos;  Taray  Endre távol vét. El
jöhetnek, megtarthatják beszámoló beszé
deiket és hazudjak oda a népnek, hogy 
még a 24 millió forint teher megs- vazá- 
sával is érdekeit képviselték s az a nép, 
mely maga kárán tanul — válaszs a meg 
ismételten őket. Simonfay,  Hel fy,  Ba
l o g h ,  S i s k o v i t s  és Na g y  F e r e n e z  
a törvényjavaslat ellen szavaztak és meg
bízóik érdekeit híven képviselték.

A 80 milliós haukadósság megszava
zása után jelentéktelen ügyekkel foglal
kozott a képviselőház. A többi között Is- 
t ó c z y  a minapába az „uj jeruzsálemi 
királyság” eszméjéről tett indítványát in
dokolta, azonban maga is meglővén győ
ződve, hogy ez eszméje ma nem valósít
ható, indítványát visszavonta. Isióezy be
széde mindazonáltal figyelmet érdemlő je
lenség, mert részleteiben oly kóros álla
potokat rajzol, melyek előtt jó lenne sze
münket nem hunyni be, hanem orvoslásról 
gondolkozni, ha ez orvosság uem is volna 
oly radikális, mint Istóczy javasolja.

Az országgyűlés bezárta előtt. Kaas  
Ivor külpolitikánkat támadta meg és ki
jelenté, hogy habár a c mgreszusról még 
végítéletet nem is mondhatunk, de azt 
már bizton állíthatjuk, hogy a monarchia 
érdekei az által megóva nem lesznek. 
Azután Sza l a y  Imre a bőrgyártásról 
szóló törvényjavaslata kerü't elő. V lior-

kritikusok korszaka is véget ért és a ki 
kritikát irt, annak első sorban teremtenie 
kellett. Híres Pálra senki sem hivatkozott 
többé; s úgy látszott, mintha a Gyulai 
mellett jelenleg leggyakrabban említett 
Szana Tamást lomtárba helyezték volna. 
Legalább hiába kérdezősködtem, „Nagy 
szellemei" után. A könyvtárnokok mind
annyian rám bámészkodtak e név halla
tára s mosolyuk értésemre adá, hogy rósz 
helyt kereskedem.

Kíváncsiságom mind tovább vezetett. 
Nemsokára megszűntek a házak s egy kes
keny köz után faesoportozatok következtek, 
melyeket czifra vasráczozat különített el 
az utczától. Az ellenkező oldalon azonban 
tovább folytak a házak, rniglen egyközü- 
leg a fákkal azok is véget értek, egy nagy 
térre bukkanván, melynek közepén megint 
szobrot vettem észre. Oda szaladtam. El
mélkedő alak érczből, szelíd arezvonások- 
kal, koszorúzott költőt ábrázolva. Ez egy
szerű szó állott alatta: „C e s i u g e.“ Te
hát Pécs leghíresebb püspöke méltó szob
rot kapott annyi század után végre. Kö- 
rültekinték s a székesegyházra esett tekin
tetem. Csupa reuaissauce mindenfelé. A 
templom a maga büszke homlokzatával, 
az oldalpaloták, s az ezeket környező 
stilszerü kapuzat egységes ranaissanceban 
olvadtak fel. Csend honolt a tájon s oly 
jól esett elmerengnem az építészet euuyi 
remekén. 8 a mi még fokozá megelége
désemet, az volt, hogy mind ez alkotások 
magyar s részben közvetlenül pécsi mű
vészektől kerültek.

Egy öreg ur ébresztett föl merengé
semből. Rám ismert, hogy idegen vagyok, 
s szívesen ajánlá fel szolgálatát a város 
nevezetességei megmutatásában. Megkö
szöntem ; hiszen a magam emberségéből 
is el véltem igazodni a városban. Így is 
arra figyelmeztetett, hogy a vízvezetéki 
müveket, a színházat s az árucsarnokot

megnézni el ne mulaszszam. Már a vendég
lőben, ahol szá'lva valék, feltűnt nekem, 
hogy a szobák mellett fürdősz'(bicskák 
vannak, melyek csöveken át kapják a vi
zet s különben a folyosókon is észrevet
tem, hogy az épület vízvezetékkel vau el
látva. M ist annyival nagyobb elégtér dlel 
szemléltem m ‘g a mecseki vízvezetéket, 
mely jéghidegen outá vizét a nagy hőség 
ellenére. Ismét egy, eddig nem sejtett ké
nyelmes ut vezetett oda. N így körút, mely 
kettős övezetben környező a várost, s kö
rülbelül a mostani országút irány i >*n 
metszé derékszögön a felniről lefutó s a 
vasutig terjedő egyenes utezákat. Itt volt 
a színház, a tőle elnevezett szép téren; s 
itt leltem az öreg említette árucsaruokot. 
Hosszú födött folyósokon át lehetett Köz
lekedni a különböző csarnokokkal. S el 
uem fpjtbatám nevetésemet, midőn a ta
pasztalt kényelemmel és rendszerességgel 
szembe állitám a régi Pécs bódés vásárterét. 
Mennyi vesződségbe, menuvi időrablásba 
került akkorhan, midőn a hentesek és mé
szárosok, a ezizmadiák és inézeskalácsosok 
kirakodtak meg hazatakarodtak. Most kiki 
készeu találta helyiségét és többet árult 
mint hajdan. Aztán a henteseknél egyetlen 
egy kutyát sem vettem észre, a mi jótéko
nyan bizonyította mellett, hogy a műveltség 
és policziális rend óriási haladást tett Pécs 
városábau. Kutyaugatást a világért sem le
hetett volna hallani és bitangban csatangoló 
kutyák sehol sem mutatkoztak.

A fényűzésnek nyomát nem leltem, ha
nem igenis az ízléssel párosult egyszerűség
nek, belső s külső kényelemnek. A cselé
dekre panasz nem volt, s ki ki megtetti kö
telességét. Bor maradt is, jutott is arra, 
hogy szép pénzt jövedelmezzen és küli.ildi 
vevőket csalogasson Pécsre.

Ez igy jő volt s mind igaz volt, csak 
az a kár, hogy: álowuau.

Selyet Gábor.



termelésre nézve nagy fontosságú ligy a 
miniszter azon igéretévél ért véget, hogy 
a kérdést bővebben tanulmányoztatja s 
annak idején törvényjavaslatot terjeszt a 
ház elé.

Balogh Károl y  interpellátiöja a 
a Mohács szigeti védelmi társulat alaku
lása ügyében is szőnyegre került. Péchy 
T a m á s válaszolván, megjegyzi, hogy az 
állam semmi kötelezettséget nem vállalt 
a társulattal szemben. — A kérdés lénye
gére áttérve mondja, hogy az érdekletteket 
a társulat alakítására külön-külön meg
hívni nem lehetett. A kik a meghívásból 
kimaradtak, még mindig érvényesíthetik 
jogaikat, ha az eddigi többség határozata 
által megsértettek. Balogh Károly igen 
sajnálja, hogy a t. minister úr nemcsak a 
törvény rendelkezéséről, hanem a dolgok 
állásáról sincs jól informálva. Szerinte ép 
úgy amint minden más ügyben itt is az 
érdekelteket meg kell idézni, mert senki 
zsebjére és vagyona felett határozni e nél
kül nem lehet. Á képviseletre vonatkozólag 
is igen sérelmesen jártak el, mert mig a 
1’áOUObold birtokot képviselő volt uradal
mak határoztak, addig a 34000 holdat kép
viselő kisebb birtokosok nem lettek meg- 
hiva. Végre kijelenti, hogy a válaszát tudo
másul nem veszi. A ház többsége azonbau 
a miniszter válaszát tudomásul vette.

C'ongreMMiiN.
Bulgária kérdése már előfordult a 

eongressuson és ezzel egyidejűleg az úgy
nevezett distanczirozási kérdés, azaz an
nak szükségessége, hogy az angol hajó- 
raj és a muszka hadsereg hagyja el Kon- 
stantinápolyt. Beaconstield Bulgáriának a 
muszkák általi elhagyását követeli. A bul
gáriai kérdés nagy nehézséget okoz, e 
kérdés megoldása képezné a első lépcsőt 
a békéhez, ez azonban aligha fog telje
sülni, mert mind Oroszország, mind Tö
rökország kit bizonyára egy nagy hatal
masság támogat, szorosan ragaszkodnak 
jogaikhoz. A további nehézségeket Thes- 
saiia, Macedónia, Epirus, Herczegovina és 
Bosznia sorsának eldöntése képezik. A 
bulgáriai kérdésben Karatheodory pasa, 
majdnem egy órai beszédet tartott, ki
emelte, hogy Törökországnak szilárdul 
kell ragaszkodni ahhoz, hogy területe 
északon a Dunáig terjedjen, a szabad ha
józás igy jobban lenne biztosítva és Tö
rökország nem lenne elszakítva a czivili- 
zált világgal való egyenes összeköttetésé
től. Szilisztria, Várná és Sumla várai le
rombolásába beleegyezik, azonban létfel
tételeihez tartozik, hogy a Dunától el ne 
zárassák. Ezután beszédét következőleg fe
jezte be: Ha a congressus Bulgáriát ille
tőleg oly határozatokhoz jutna melyek 
egyenes ellentétben állanak a portáéval, s 
melyet ennek nevében most kifejtett (Bul
gária a porta javaslata szerint részben 
ruszcsuki, legnagyobb részt a viddini, 
egészben a tirnovai szandszakokból állna) 
akkor collegájával együtt a szultán paran
csára a gyüléstermet elkeli hagynia, hogy 
a congressus munkálataiban való további 
részvétel folytán azon látszat kikerültessék, 
mintha Törökország a congressus illető ha
tározataiba belegyeznék.

A görög megbízott megkapta az öröm
hírt, hogy a cougressusi ülésre beereszte- 
tik, mikor görög kérdésről lesz szó s is
mét kieresztik, ha a kérdés megváltozik.
• «öi ögország képviseltetése Anglia nagy 
érdeme.

Mint hírlik, a congressus legközelebbi 
tárgya Ausztria kérelme lesz, hogy a bosz
niai menekülteket seregei kíséretében haza 
szá|litsa. Azt is állítják, hogy Ausztria 
kívánja, miszerént a boszniai megszállás 
időtartamára nézve neki szabad kezet eu- 
gedjenek. A „Times11 pedig leghatározot
tabban arról értesít, hogy a congressus 
Ausztriának közvetve vagy közvetlenül 
Boszniát és Herezegovinát fogja ítélni. 11a 
a közvetlen átengedés nem mondatnék 
azonnal ki, akkor az csak azért történnék, 
mert Ausztria .Magyarországban a közvé
lemény még eddig nagyon is ellene nyi
latkozik ezek occupátiójának, kivált a mo
narchia lajtántúli felében. Ennél fogva 
Ausztria csak megbízást fog kapui Bosznia 
és Herczegovina ideiglenes elfoglalására, 
ebből pétiig később végleges bekeblezés 
fog következni. A congressus eredménye 
valószínűleg a következő lesz: A Balkán 
határok a törökök birtokában maradnak 
várakkal megerősítve Sotia szandsakság 
és Várna a fekete tengernél Törökország 
részére vonandó védelmi határral. Bosznia 
és Herczegovina Ausztria részére tartatik 
fenn, Antivárit Montenegró kapja osztrák 
ellenőrködés mellett s kikötője orosz hajók 
előtt zárva marad. Görögország csekély 
határnagyobbdást és Krétát; Batumot és 
Karszt Oroszország nyeri. Szerbia Monte
negrótól 22 kilométernyire lesz elválasztva. 
Gyönyörű kilátás?!

A congressus határozata szerint az 
oroszoknak Rumeliát hat, Bulgáriát pedig 
kilencz hónap lefolyása alatt ki kell üríte
niük. Azután közös oecupátio foglal helyt.

H tL F O L V .
Azeurópai államok politikájáról semmi 

újat nem jelezhetünk. A szultánt napról 
napra inkább környezi az őrültség, mely 
minden tetteiben nyilvánul. A török had 
sereg Gallipolinál és Bouláiruál, valamint 
az elsáuezolások is tetemesen megerősítet
tek, ugyauuyira, hogy még háromannyi 
ellenségnek sem sikerülne a houlairi állás 
bevétele. Az ottani török hadsereg Ozmán 
pasa parancsai alatt áll. A porta elhatá
rozta, hogy a fekete tengerbe nem enged 
oly hajókat, melyek San-Siefanoba csapa

tokát vagy készleteket szállítauak. Batumi 
képviselők táviratilag kérték a congressust, 
hogy ne csalogassanak Muszkaországhoz. 
C'aneában fölkelés támadt, a keresztények 
bántalmazása miatt a törökök által. Salo- 
nikiből szintén aggasztó hírek érkeznek. 
A monastiri és prizreui szandságok moha
medán lakóssága abban állapodott meg, 
hogy ha a congressus a portára kedvezőt
len határozatokat találna hozni, hogy ezek 
ellen fegyveresen fognak fellépni, azok 
keresztülvitelét megakadályozaudók. A 
bazibozukok főnökei Prizrenben gyűlést tar
tottak, hogy a congressus határozatai ellen 
állást foglaljanak. A terv az, hogy a mo
hamedánok tömeges téllázadása által a 
keresztényeket közös actióra kényszerítsék, 
azután pedig a muszkáktól és szerbektől 
az azokban lakó mozlimek közreműködé
sével ismét elvegyék az elfoglalt tartomá
nyokat. Ezen főnökök többnyire pasák és 
beyek és elegendő pénz- és fegyverrel 
rendelkeznek.

Vilmos császár lassanként lábadozni 
kezd. Németországban a választási mozgal
mak megkezdőitek. Egy conservativ vá
lasztók gyűlése legnagyobb összeütközé
sekkel végződött, mivel a keresztény-so- 
ciálista és más ellenzéki elemek ezt szét
robbantották. általános a panasz a sajtó 
részéről a rendőrség szigorúsága ellen, mely 
a sajtószabadságot a Xobiliug-féle merény
let után illuzoriussá teszi. Nobiling már 
jobban érzi magát — úgy hogy nem so
kára már kihallgatására kerül a sor. A 
német elfogatások, miket felségsértés czi- 
mén a rendőri apparátus végtelen szigor
ral teljesít, könyörtelenségükkel minden 
képzeletet felülmúlnak. Legújabban ismét 
vagy 40 egyént ítéltek el.

Londonban socziál democrata gyűlés 
tartatott, mely nagyszerű verekedéssel és 
késeléssel él t véget. A német munkások op
ponáltak a bombasztikus határozatok és 
communisticus iránynak. A soczial democ- 
raták a „Marseillaise“-t akarták huzatni, 
de a németek elkezdték énekelni a „Wacht 
am Rhein“-t.

Az indiai csapatok egy része már meg 
érkezett Máltába s legközelebb mintegy 10 
ezer ember érkezik ismét.

Bukaresti hírek szerint kemény össze
ütközés volt Belgrádban — Romau-Besza- 
rábia fővárosában oroszok és román vám
tisztek között. A kormány e felett a muszka 
főparancsnokságnál erélyesen tiltakozott. 
Bukarestben általános levertség uralkodik, 
mert a muszkák magukat úgy viselik, mint
ha már Besszarábia urai volnának és mivel 
Romániának több helyről, jelesül Franczia 
és Olaszországból azon tanács adatott, hogy 
Muszkaországgal mindenesetre jöjjenek 
tisztába.

Kalisebban, Orosz-Lengyelországban, a 
nép megkezdte a zsidók ellen a háborút. Az 
urnapi körmenetkor a katholikusok oltárai 
közül egyet egy zsidó vallási gyűlöletből 
lerontott. Ez eset nagy megbotránkozást 
szült és csakhamar veszekedés kezdődött 
a zsidók ellen s rövid idő telt bele, hogy 
tizenkét zsidó holtan elterülve feküdt a csa
tatéren. A forrongás később a katonaság 
által elnyomatott.

A „magyar kisbirtoko
sok országos földhitel 

egyesületed
A ki a legutóbbi évek folyamán csak 

némi figyelemmel kisérte is a magyar ko
rona területén levő alsóbb rendű néposz
tályok társadalmi viszonyainak különböző 
irányú alakulásait, lehetetlen volt észre 
nem vennie, hogy azok a szellemi fejlődés 
tekintetében bizony édes kevés előmene
telről tesznek tanúságot; a mi pedig a 
vagyoni helyzetet illeti, határozottan szembe 
tűnő hanyatlásnak képét mutatják.

S miből magyarázható meg e jelen
ségeknek imezen hiányos állapota? mi 
kény szenté a viszonyokat ilyetén mostoha 
mederbe sorakozni? Erre az igazat őszin
tén megvallva, nincsen más felelet, mint 
hogy a kissebb vagyonú hazai lakósságnak 
évek óta — úgy látszik szántszándékkal — 
minden ügyeimen kívül ha gyott roskadó 
anyagi helyzete volt az akadály, a mely 
szüntelenül ható nyomásával megnehezítette, 
sőt valójában lehetetlenné tette nálunk a 
szellemi életnek oly magas fokra emelke
dését, a milyenre a kormány ezélzott, mi
dőn az arra való műveleteket úgy a hogy 
eszközlésbe vette. Csoda-e te iát, ha intéz
kedései nem tudtak kellő eredményt fel
mutatni? Mert hiszen arra törekednünk, 
hogy valamely népnél a materiális föltéte
lek hiányában állítsunk elő szellemi fejlett
séget, épp oly idétlen Jilius ante putrem*- 
téle kísérlet lenne, mint ha egyeseknél a 
testi követelmények számbavétele nélkül 
akarnánk boldogulni a lélekmüvelés dol
gában. Hiába minden erőlködésünk, hogy 
kisbirtoko8ságunkat és köznépünket a szom
széd nyugati államok megfelelő néposztá
lyaival egyenlő színvonalra emeljük; hiába 
iparkodunk iparüző állammá nemcshülni, 
ha mindenek előtt kisbirtokosainknak és 
földmivelőinknck már-már pusztulni készülő 
vagyoni állapotát erős lábra nem segítjük; 
s ha végre gyökeres irtó szerekkel nem 
lépünk 1ÖI a köztünk országszerte zsarnoki 
uralomra vergődött uzsora ellen, melynek 
a törvényhozás rendelte palliativ eszközök 
legkevébbé sincsenek útjában, hogy pusz
tító erejét továbbra is gyakorolhassa!

Kérdés azonbau, gyógyitbató-e még,
8 ha igen, mily eszközökkel gyógyítható 
társadalmunknak ezen idült nyavalyája? 
Nem kell messzire menuüuk, hogy erre 
példát hozhassunk fel Ott vau Budapesten 
a közép- és nagybirtokosok érdekében 
mintegy 15 év óta feuálló „magyar föld

hitelintézet," mely ez alatt a rövid másfél 
évtized alatt kis kamatú kölcsönök által 
nem egy tagját mentette meg az anyagi 
tönkrejutástól, vagy tette képessé nagy 
szabású, jövedelmező gazdasági beruházá
sokra, s igy közvetve az állam vagyoni 
erejének gyarapítására is nem csekély mér
tékben közreműködött, s általában műkö
dése körén belül a jólét fokozatos emelke
désének hathatós eszköze volt.

S ez a mód, t. i. egy törvényes oltalom
mal és felügyelettel biró, nem nyerészkedő 
irányú földhitel-intézet alapítása némely 
speciális módozatok hozzájárulásával: ez a 
mód és egyedül csak ez alkalmazandó úgy 
eladósodott és immár töukrejutás felé kö
zelgő kisbirtokosaink és köznépünk meg
mentésére s az uzsora megrontására, mint 
a végből is, h o g y  kevésbé terhelt vagyonú 
kis gazdáink az okszerű gazdaság vezeté
sére, czélszerü javításokra és befektetésekre 
mindenkor könnyen hozzáférhető segédfor
rással rendelkezhessenek; hogy a takaré
kosság, mely a magyar népnek tudvalevő
leg nem igen tartozik erényei közé, saját 
tőkegyűjtésére való ösztönzés, — valamint 
az által, hogy reá közel és bármikor al
kalom adódik, valahára mi nálunk is ott
honossá váljék s meghozza áldásait és 
gyümölcseit; hogy édes magyar nemzetünk 
tanulja megbecsülni ősi lakó helyét, atyai 
örökségét s keserves fáradsággal szerzett 
birtokait s ne hagyja magát belőlük idegen 
származású, lelketlen zsákmáuykeresőktől 
kiszorítani, — mert a mily mértékben 
aláhauyatlik vagyoni ereje, oly mértékben 
gyöngül ünöu fajának létalapja is; végre
— hogy többet föl ne soroljak — egyedül 
ezen a módon lehetséges a népnek túlcsi- 
giízott adózó erejét helyre állítani s nevelni, 
s végkövetkezméuyül az összes nemzeti 
vagyont jelentékenyen gyarapítani.

Ezen magasztos czélok kivitelére mű
ködik Budapesten a .m a g y a r  k is b ir 
to k o su k  o rszá g o s  fo ltlliite leg y e -  
s ü le té t '  létesítő bizottság, mely minden 
pártkiilöubség nélkül a hazának legismer
tebb nevű polgárait és a legnevezetesebb 
szakértőket számlálja kebelében. E bizott
ság nemrég bocsátotta ki felhívását az 
ország minden részébe, hogy mindenki, a 
kinek módjában és erejében áll, járuljon 
tehetségéhez képest a kitűzött nagyfontos- 
ságu feladatok elősegítéséhez; lépjen be 
tőle kitelhető nagyságú alapítványi összeg 
jegyzésével a tervezett egyesületnek alapító 
tagjai közé, hogy az mennél jelentékenyebb 
alaptőkével mihamarább létrejővén, a hozzá 
kötött jogos várakozásokhoz képest meg
kezdhesse a fennforrgó s összeségüukbeu 
százezreket képviselő kisbirtoki hitelszük
ségletek kielégítését s folyamatba vehesse 
a haza minden vidékén, az úgynevezett 
. m ező g a zd a sá g i e lő le g -e g y le te k “ 
alakítását.

Ezekről az egyletekről kívánok még
— netáui felvilágosításul — néhány szót 
szóllaui.

A „magyar kisbirtokosok országos 
földhitelegyesülete,“ mint a létesítő orszá
gos hitelszövetség összetartó láuczszeme s 
középp 'Htja, semmi esetre sem fog arra 
vállalkozhatni, hogy az ország távolabbi 
helyeinek lakosaitól kért kölcsönöket ön
maga szolgáltassa ki nekik; mert ez sok 
költségbe és időbe kerülne. Szükséges te
hát, hogy a vidéki városok és nagy köz
ségek mindegyikében alakittassék egy-egy 
szövetséges mezőgazdasági előleg-egylet, 
melyek azután — mint meg annyi erei a 
nagy kiterjedésű hitelhálózatnak, mint 
egyazon czélra működő rugói az óriás 
erőmű szerkezetének — átveszik az elő
soroltam feladatok egy részét a hitelszövet
ség középpontjától; igy pl. rövid lejáratú 
jelzálog nélküli kölcsönökkel fogják ellátni 
tagjaikat és a hosszabb lejáratú jelzálogos 
kölcsönök kieszközlésében számukra közve- 
titökül fognak szerepelni a központi egye
sületnél.

Megkísértettem a fönuebbiekben rövid 
alaprajzát adni a „magyar kisbirtokosok 
országos földhitelegyesületéuek.-1 Számos 
részletet hozhatnék föl még az ügy ismer 
tetésére, de nem akarok sem a t. olvasó 
becses türelmével, sem pedig e lapok ter
jedelmével visszaélni; ugyanazért legyen 
szabad mindenkit, a ki e nagyszerű tárgy
ról kimerítő ismertetést kíván, utalnom a 
létesítő bizottság hivatalos kiadványaira, 
különösen pedig a z alapszabály-tervezetre11, 
és a „népszerű ismertetés11 czimü röpiratra, 
melyeket a létesítő bizottságtól bárki díj
talanul megkaphat.

Végül nem hagyhatom szó nélkül 
azon fogadtatást, melyben a létesítendő 
hitelszövetség ügyét az ország különböző 
vidékei részesítették. A nép szemei felnyíl
tak, hogy lássa, megismerje azt az egyet
len egy módot, melyen még nincs későn, 
hogy magát az anyagi sülyedés örvényé
nek széléről a jólét, az előhaladás útjára 
segítse. Hogy népünk csakugyan fölismerte 
az egyesületnek nagy jelentőségét, bizo
nyítják a létesítő bizottság által időnként 
közzé tett alapitványjegyzési kimutatások. 
Megyék, városok, falvak, társulatok és 
egyesek sorakoznak lelkes készséggel az 
alapítók közé s működnek vállvetve, hogy 
e hazaüas ügy mennél melegebb fölkarol- 
tatásban részesüljön. Felette sajnos, hogy 
még ennek útjába is beleszövődik egyesek 
aljas önérdekének hálója, s innen magya 
rázódik az a jelenség, hogy néhol az ügy 
iránti lelkesedést kárhozatra méltó ellen
séges áramlatok lelobasztaui, sőt egészen 
kioltani törekszenek, gyanúba hozván azon 
törekvések és czélok önzetlenségét, melye
ket mindjárt nyilvánosság elé jövetelük 
után a közbizalom fölébreszíésére maga a 
király és a törvényhozás egyaránt örömmel 
üdvözöltek és védő szárnyaik alá fogadtak.

Nem szándékom hívatlanul az ügynek 
szinte apostolává szegődni, erre magamat

nem is érzem méltónak; de ama szoros 
köteléknél fogva, mely engem a gyermek- 
és ifjúkor édes emlékeivel Pécs városa és 
Baranyamegyc lakosságához csatol, indítva 
érzem magamat e helyen is kifejezést adni 
azon meggyőződésemnek, miszerint Bara- 
nyamegye és annak minden tehetősebb 
községe s polgára a többiek nemes pél
dája után sietve fog a szóban levő nagy
fontosságú hitelintézmény megalkotásához 
erkölcsileg és anyagilag — ismertetve és 
támogatva — hozzájárulni. Hiszen az ala
pítványok felosztása — mint a fönn emlí
tett ,,alapszabály-tervezet“-ből kitűnik — 
oly kedvező, hogy még a csekélyebb va
gyonú községek és polgárok is könnyen 
választhatnak belőlük. S az alapítványozás 
legtöbb esetben alig tekinthető áldozatnak; 
me t azon összegtől, melyet az alapító 
alapítványára befizet, ha kívánja 5 °',,-os 
kamatokat húz, és idővel magát a befize
tett összeget is vagy maga, vagy pedig 
örökösei visszakapják a (hitelszövetség 
központi egyesületétől.

Népbarátok, hazánkfiai sokszor han
goztatják azon igazságos panaszt, hogy a 
nép jólétére soha semmi lépés nem törté
nik ; hangoztatják, hogy a túlhatalraassá 
vált uzsorabajt fészkéből fenekestül kifor
gatni, — az állam pénzbeli erejét pedig 
nagyobbítaui kell. A „magyar kisbirtoko
sok országos földhitelegyesUletea állami 
életünknek mindezen és más, régóta mé
lyen érzett szükségleteit fogja kielégíteni; 
méltó tehát, hogy annak megalkotásában 
összes megyéink a lehető legnagyobb erővel 
közt'működjenek. Különösen a megyei tör
vényhatóság és sz. kir. Pécs városa képvi
selő teslülete vannak hivatva, hogy előpél- 
dájukkal tetre buzdítsák a vagyonosabb 
megyei lakásokat és községeket, mely 
utóbbiak mint alapítók kiváló kedvezmé
nyekben részesülnek az egyesület részéről. 
Majd elválik most, vájjon kik a népnek 
őszinte, igaz barátjai, a kik nemcsak szó
val küzdenek érette, hanem tudnak egy 
szívvel lélekkel munkához is látni, midőn 
a cselekvés ideje, a hazahság tűzpróbája 
szállítja ókét!

Adja Isten, hogy ezek a szivem su 
gallta ajánló szavak legalább Ba r a n y á 
mé gyére nézve ne legyenek a pusztában 
kiáltónak szavai!!

Vikár Béla.

A néniet-bólyi iskola-ügye.
Alig csillapult le a tomboló küzdelem, 

mely anuak idején Német-Bolyban a feleke
zeti iskolának közös jellegűvé történt átala
kulás alkalmával oly hatalmas lángkévék- 
ben lobogott; alig hogy az egymáshoz oly 
aránytalan viszonyban álló két párt s külö
nös. n a kisebbség, mely a jog hatalmas 
vértjével felfegyverzettek ellen a hadi tak
tika minden módozatával diadalt kicsikarni 
képes nem volt, a küzddtér homokját el
hagyta : újrakezd izzani az alvó félben levő 
zsarátnak, s újra neki gyiirközuek, a lát
szólagos visszavonulásban megizmosodott 
karokkal egy újabb oldaltámadásra, hom
lokcsapásra. Hogy ezúttal is lesz -e sikere az 
uj czimen, de valószínűleg háttérrel biró 
küzdelemnek, nem hiszem. De lássuk rövi
den a dolgok tényálladékát: Szommer Fü- 
löp volt községi tanító, ki egyúttal a me
gyei isk. tanács beleegyezésével mint kántor 
is tisztkedett, meghalt, s igy az ő állásának 
betöltése újból bekövetkezett, adóidé, mint
hogy Német-Bolyban kántori teendőket az 
iskola érzékeny hátránya nélkül végezni 
nem lehet, szükséggé vált a két hivatalnak 
egymástóli elválasztása, mi megtörténvén 
az iskolaszék hozzáfogott a községi tanító 
«lijlevele megállapító ához, de koráutsem 
mint Boross Aurél ur a „Tanügyi Füzetek11 
legutóbbi számában tévesen állítja, a régi 
kántortauitó üzetése rovására, hanem a köz
ség pénztárából, mert az előbbit tenni a 
községi iskolaszék nem is illetékes: a kán
tori fizetésnek tiz évi átlag szerinti megálla
pítása csak bölcs gondoskodásból eredt, 
amennyiben figyelemmel akart lenni a kir. 
tanfelügyelő és iskolaszék a felekezetre és 
e kettős hivatal elválasztásával a terhet 
nem akarta növelni, igy okoskodván: a 
kántor-tauitöi üzetés mintegy 800 frt, ha 
ezen összegből 400 frtot, de mely a községi 
pénztárból lesz. fizetendő, felveszünk, a r. k. 
hitközség mint olyan a régi dijlevélből feu- 
tartbatja magának azt, mely ezen összeg 
erejéig felér, s igy a két helyről, két ezi- 
men és két egyénnek kifolyó összeg együtt 
véve nem lesz több a régi dijlevéiuél. 
Megjegyzem itt, miként azáltal, hogy a 
községi iskolaszék tisztán a község pénz
tárából fizetendő tanítói állás szervezésével 
foglalkozott, a régi kántortanitói tízetése- 
ket elvette mint általa többé igénybe nem 
vehetőket, fentartván mégis magának a 
kántortauitó egyik jövedéki forrását képe
zett földeket, mint a községi iskolát illető 
birtokot. E közben hozzáfogott a hitköz
ség is a kántori állás és üzetés előmun
kálataihoz, ámde oly csodálatos módon, 
hogy vagy a változott körülményeket nem 
látszik ügyelembe venni, vagy tisztában 
nincs az Ugygyel (minthogy az uj tanító 
tizetését a régiből megállapítottnak hirdeti 
lenni ) vagy készakarva oly állapotok 
előidézésén munkálkodnak, melyek egy 
torzsalkodásteljes jövőuck magvát hordják 
magukban, mi azután a közös czél eme
lésére szükséges erők összesítését uem hogy 
előidézné, de azoknak áthidalhatlau tá
volságig való szétválasztását fogja ered
ményezni.

A felekezet, úgy látszik, ily téves fel
fogásokból kiindulva feutartartja magának 
a régi kántortanitói dijlevelet, mi különben 
tőle függ, 8 ignorálva az iskolaszék ha
tározatát pályázatot is hirdetett egy kán
tortanitói állásra, kinek a községi iskolá
nál egy osztályt akar adni (olyan nincs!)

sőt azt a községi tanitó által birtokolt lak >
részbe bevezetni; vagy pedig, ha ezen 
terv a közs. isk. határozatával ki nem vi
hető, oda akar hatni, hogy a majdan 
megválasztott kántort az isk. szék vá- 
laszsza meg tanítóul is — a miből ugyau 
semmi sem lesz, hogy igy maradjon min
den amint régen volt. Ily és ehez hason
lók a tervelgetések, melyekből hogy utó
végre a rábeszélések oldószere alatt mi 
fog kijegeeződni, azaz egy bizonyos, hogy 
a népnek nagyobb megterheltetése mellett 
viszály, mely azonban e helyzet teremtőire 
lesz csak visszahatással. A kihívó kesztyű 
oda vetése helyett a kánoni visitának az 
újabb változások szerinti módosításáról kel
lett volna gondoskodni. Boross Aurél ur 
a hivatkozott lap hasábjain irt czikkébeu 
elmondja, hogy külön tanitó és kántor 
szüksége nem forog fenn, mert a kántori 
teendők elvégzése nem hat akadályozólag 
az iskolára, alantabb ellenmondásba jő s 
mintegy igazolja, hogy ott mégis csak 
vannak kántori teendők, midőn mondja, 
hogy a kántor mellé adott segéddel lenne 
a bajon segítve. Hogy ily mától holnapig 
segéddel pótolt kántor vezetése alatti is
kola mily eredményt teremt, az minden 
további érvelést feleslegessé tesz. Ily egy
mást szögellő eljárást uraim, anélkül hogy 
az ügy iránti jóakaratukat kétségbe von
nám, helyeselni nem lehet; mert aki oly 
éles ellentétbe helyezi magát a többség 
által teremtett helyzettel, az felállította 
ugyan a problémát, de elfeledte magának 
levonni a következményeket.

Az előzményekből tehát kitűnik ve
szélyessége annak, hogy a felekezet kán
tori választását, annak üzetését kapcsola
tosnak tartja a községével, ami pedig 
egymástól, a dolgok jelen állásában telje
sen különvált és rendezett egész.

Az iskolaszék ugyanis kimondotta a 
két hivatalnak egymástól való elválasztá
sát, s egy tanítói állást szervezett, mely
nek kiadásai a község pénztárának ter
hére esnek, s eszerint feloldotta a r. k. 
híveket azon adó alól, melylyel régebben 
a kántornak mint tanítónak fizetéséhez já
rultak s a községi iskolára nézve ezen 
régi dijlevél többé nem létezik, kivévén a 
községi iskolát megillető földeket és ja
vadalmakat; másrészt a hitfelekezet a kán
tor választásban, üzetése meghatározásában 
szabad tetszése szerént cselekedhetik s ha 
neki nem teher, fentarthatja kántora ré
szére a régi kántori  jövedelmeket ez 
mind az ő dolga; dehogy a régi állapotot
— a községi elöljáróság és isk. szék ha
tározata ellenére fentartsa, nem lehetséges, 
még kevésbé az, hogy a felekezet a kán
tor személyében a községre egy tanítót 
ráerőszakoljon. — Ezek mind oly dolgok
— melyek egymással kirívó ellentétben 
lévén, csak úgy egyenlithetők ki, ha a fe
lekezet felismerve az iskolaszék által a 
törvényes alapon teremtett helyzetet, a dol
gok menetét a község érdekét sértő köve
telményekkel össze nem téveszti, hanem a 
kántori állás és üzetés szabályozásánál 
azon téren marad, melyen illetékességéhez 
szó nem férhet. Végtelen kellene sajnálnunk, 
ha az esperes úr, jóllehet jóakaratból is, 
de túlbuzgósággal magát és híveit tarthat- 
lauul oly térre engedné ragadtatni, és ha 
ellentörekvései által oly helyzetet terem
tene, mely közte és hívei mint r. katholi
kusok és községi polgárok közt kellemet
len esélyeket vonhatnának maguk után. 
De nem adjuk fel a reményt, miként az 
esperes úr is felismerve a jogos tért m i  
lyeu az iskolaszék áll, felismerve a két 
egymással küzdő de csak a fenti módon 
kiegyenlíthető ellentétes érdekeket, csilla- 
pitólag fogja döntő szavát hallani a cba- 
osban, s nem fogja magát oly merev el
lentétbe helyezni azon községi iskolával, 
melyre — saját szavaival élve — eddig 
semmi panaszra s melynek tanítóival is 
ép oly jó viszonyban és egyetértésben van 
mint azelőtt. Az esperes ur szellemi lé
nyénél fogva a községi iskolaszékben is 
érvényesítheti az iskola emelését ezétzó 
befolyását s aunak emelésén éppen oly 
hatalmas közvetítő lehet, mintha közvetlen 
kormányzata alatt állana. Adja Isten hogy 
úgy legyen; mert mi részünkről csak saj
nálnák, ha az esperes urat, kit mint az 
iskoláért lelkesülő urat tanultuk ismerni — 
a versenye nemes terén — még pedig 
buzgó pásztorkodása helyén elvesztenők.
A kántori dijlevél megállapítása és a kán
tornak mint olyannak leendő alkalmazá
sánál emelkedjék csak a helyzet magasla
tára, s meg fog győződni, miként a fenta 
érintett czikkben hivatkozott Kánoni visit- 
ellen nem követtetett egyáltalán a legki
sebb jogérzelem először, másodszor az 
újabb határozd, úgy az iskolának, mely
nek javát ő is szivén hordja, csak elő
nyére van, előnyére van az egyházi teen
dőkben szorgalmatoskodni hivatott kán
tornak és állásának, mit pedig az esperes 
ur, ki híveinek lelki épülését nem kevésbbé 
fontosnak tartja, óhajt is. Végül megjegy
zem, miként a túlbuzgó esperes ur elha
markodottságában már is rá lépett a lej
tőre, a mennyiben, hogy milyen jognál 
fogva, bajos meghatározni, a teljes régi 
fizetéssel és a régi állásra (tehát az es
peres ur előtt ami történt semmis!) pályá
zatot hirdetett; de a még teljesen be nem 
fejezett esemény feltartóztatására az idő 
nem késő s az egészben ez idő szerint az 
a legsajuálandóbb, hogy ez első téves lé
pésnél kegyes megyés püspökünk szemé
lye is belevonatott, a mennyiben a pályá
zat az ő neve alatt jelent meg. Adott-e az 
esperes ur az ügy mibenlétéről és a fen; 
forgó különbségekről az egyházmegyei 
hatósághoz kimerítő jelentést, nem tudom, 
de kétlem, mert nem bírom elképzelni, 
hogy ez eset az ügynek érdemleges meg-



vizsgálása nélkül elő is adhatta volna

Hozza Isten meg a békét és egyet
értést! — ____  H -s z .

Különfélék.
— Elofizeténtl lel l i iváH. Az év

második negyede ide s tova elmúlik, miért is 
kérjük lapunk azon t. előfizetőit, kiknek 
előfizetése az évnegyeddel lejár, szivesked- 
ienek az előfizetést mielőbb megújítani. Te
kintve a bekövetkezendő képviselő választá

s o k a t ,  a  külpolitikát, melyet mindannyian 
oly feszült figyelemmel kísérünk, — nem 
ajimlhatjuk eléggé lapunkat különösen a n é. 
közönség azon részének.kiket foglalatosságaik 
visszatart attól, hogy napi apót olvashas
s a n a k  — becses figyelmébe. Lapunk ágy 
mint eddig figyelemmel fog kisérni minden 
mozgalmat — és mintegy hii tolmácsolója 
lesz a közvéleménynek. Az előfizet' s július 
2 töl szeptember végéig 1 frt 25 kr., de- 
ezember végéig pedig 2 frt 50 kr.

Kinevezés. Krasznai Miklós pécsi 
kir. törvényszéki joggyakornok, ugyan
ezen törvényszékhez aljegyzővé nevezte
tett ki.

Hymenhir. Kral Lipot budapesti 
ügyvéd f. hó 25 én jegyet váltott Weisz 
Hildegárd kisasszonynyal Siklóson, állan
dó boldogság kisérje frigyüket.

— Pécsi püspök Dr. Dulánszky Nán- 
dor ő Méltósága a pasztafalusi oskola fel
szerelésére 30 frtot, a pécsi izraelita nő- 
egvletnek nyári mulatsága alkalmából 25 
frtot ajándékozott.

— Megtisztelés. Hölzl Ferenci szé- 
kesegybázi karnagy és zenetanárnak ki e 
minőségben már közei 40 éven szolgál a 
pécsi káptalan 100 drb arany tiszteletdijat
nyújtott át.

— A helybeli jogacademián a tanév 
befejeződött. Az academiai polgárok nagy 
része rá ment a vizsgálatokra de a mint 
Lalijuk az idén bizonyos „pech-4 uralko
dott, a mennyiben a vizsgázó fiatal embe
reknek mintegy fele jött keresztül a Rubi- 
konon, részint pedig vagy felfüggesztettek 
vagy totaliter elbuktak. Nem tudjuk, vál
jon e tömeges elbukásnak okát hol keres
sük a tek. tanárikarban-e vagy magában 
az ifjúságban. Alighanem az utóbbiban 
találiiók meg, ha kutatni óhajtanok.

— A vacátiö. Párosunk ismét szokat- 
lan módon kezd élénkülni csak azért — 
hogy azután annál inkább kihaltnak lás- 
sék. Kocsi után kocsi érkezik hogy a „ked- 
ves“ tiut haza vigyék. Szülők, testvérek 
ilyenkor csak beráudulnak Pécsre és a 
„diák4- egész komolysággal vezeti őket ut- 
rzárói utczára fontoskodó arczczal inagya- 
razgatván egyet mást nekik. Mai nap meg 
tartatván az ünnepélyes „Te-Deum“ ki 
örömmel, ki pedig bánatos remegő arcz
czal tér vissza a szülői házba a hol azutáu 
a családfő első kérdése oda irányul: No 
fiam! hogy viselted magad V Lássuk a 
„klassificatiót. — Ezen fordul meg azután 
válj"ii jó vagy rósz vacatiójalesz-e adiákuak

— A pécsi dalárünnepély etnapoltatott. 
Az orsz. magyar daláregyesület igazgató- 
választmánya a folyó évi február hó 17 én 
liudapesteu tartott rendkívüli közgyűléstől 
nyert felhatalmazás alapjai), a már előké
születi folyamatba tett ez idei pécsi orsz. 
dal- és zeneünnepélynek elnapolását egy
hangúlag elhatározta. E határozata hoza
talánál legfőbb indokul a megváltozott ked
vezőtlen politikai viszonyok szolgáltak, 
melyek már eddig is úgy itt a fővárosban, 
mint az ország nagy részében életbe lép
tetett katonai mozgósításokat eredményez
tek. Az egyesület igazg. választ, e határo
zatáról már hivatalosan is értesítette a 
tagegyleteket, valamint arról is, hogy a ter
vezett pécsi orsz. ünnepély műsorába tel
vett madaraitok a legközelebb tartandó 
"rsz. ünnepély alkalmára tartatnak fel s 
addig azok nyilvános előállásától tartóz
kodjanak. A bejelentések a'apjan beszol
gáltatott illetékek az illető tagegyletek ja
vára lesznek betartaudók a legközelebbi 
ünnepély alkalmából.

— Az izeaelita nöegylet nyári ünnepé
lye jól sikerültnek mondható — akár a 
tiszta jövedelmet akár a kedélyes mulat
ságot vesszük is tekintetbe. Pompás egy 
kis mulatság volt is az. Alig hogy hetet 
tűk lábunkat az ez alkalommal izléstelje- 
sen kicsinosított C’ziudery kertbe, már is 
nyájas mosolylyal találkozáuk. E szívé
lyes fogadtatás azonnal jó kedvet szült 
és a jó kedv hozza létre nagy részben a 
sikert. S a midőn igy bú nélkül haladunk 
tovább, egyszerre csak kedves „kis“ vi
rágárus leányok közé keveredik az ember 
akik oly fényes rábeszélő tehetséggel vesznek 
rá, hogy virágot végy és felöltőd gomb
lyukába tűzd — mintha csak Páris kis virág
árus leánykáit látnád magad előtt. Büszkén 
lépdeltünk ismét tovább a szép hölgy ál
tal feltüzött ékes virág csokorral — és 
éppen arról gondolkozánk, hogy hát hol 
is lehetne kapni itt valami színi valót. 
Gondolat és valóság. Előtted áll az azur- 
kékszemü szivar árus leáuyka és te, ha 
sohasem szíttal volna még szivart, még 
akkor is rágyújtottál volna, — látva, hogy 
hófehér kis kacsók szolgáltatják a tüzet. 
A merre csak sétálgattunk lépten nyomon 
vidám és viruló rózsa arezokat láttunk, 
mig végre eljöttek fortuua leányai is, hogy 
kezünkbe szolgáltassák a szerencsét s hozzá 
még csak 10 krért, biztosítván bennünket 
arról, ha tőlük veszünk sorsjegyet, Lát 
bizonyára^nyerni fogunk. Mit volt más tenni
— mindegyiktől vettünk s ba azután „pech- 
vogel4- az ember és mindennek daczára sem 
nyert (miután üres papirost huztunk ki)
— vissza megy és szemrehányást tesz 
fortnna leányainak. Ezek azonban rögtön 
lefűznek és azzal állnak elő: Örüljön uram!

hogy a sorsjátékban nincs szerencséje — 
mert annálinkább vau a szerelemben.“ A 
kis „hamis44 már tudja mi a szerelem ? ! 
szóval a merre utunk vitt — lehetetlen 
volt nem örülni, különösen pedig azért, 
hogy vannak Pécsett nemes keblű hölgyek, 
kik a kaszt szelleműek nem hódolnak s 
a jótékonyság angyalát oda követik — a 
hova vezet, és a kik félretéve minden 
előítéletet megjelenésükkel csak emelték 
az ünnepélyt. — Este azután tánezra ke
rekedett a fiatalság és késő éjjelig lelseui 
hagyott vele.

— Tiszta jövedelem: A múlt vasárnap 
az izraelita nöegylet által rendezett nyári 
ünnepély következő eredményt hozott létre: 
Összes bevétel 497 ft.48kr.— Kiadás210ft. 
24 kr. Marad tiszta jövedelem 287 tt. 24 kr.

— A  sétatér. A pécsi közönségnek 
csak egyetlen egy köztere van a város 
falai közt, melyet sétatérül használhat s a 
hol, ba az igényeknek e hely megfelelne, 
egy két percznyi szórakozást lelhetne a 
szabad levegőn az ember. Sajnos azonban, 
hogy a nemes városi tanács a sétatérről 
egészen megfelejtkezik (hja! nem régen 
volt a restauratio, kár még a közönség ér
dekével törődni). Az előbbi években csak 
felöntözték napjában többször is, sőt mégfel 
is seperték rendesen mindennap ma, mig 
jelenleg sokkal egészségtelenebb és a por- 
fellegtől élvezbetlenebb a levegő ezen a 
helyen, mint akármelyik elzárt zsák utczá- 
ban. Az előtt csak volt mégis valaki, ki 
e helyre felügyelt, — mig jelenleg V! egész 
raja a faluról bevándorolt napszámosok
nak telepedelik le korán reggel a sétatér 
padjain és ott elővevén a kis kerek tükröt 
fésűt stb. toilettet kezd csinálni a már sé
táló közönség nagy élvezetére a nélkül, 
hogy bárki is kérdőre vonná, vagy eltil
taná ettől, — s az a tisztes közönség, ki 
azután később üdülést akar keresni e he
lyen, nem is sejti, hogy előtte mily ékes 
társaság heverészett ott. Jó volna talán 
a nemes tanácsnak egy kis gondot fordí
tani a közönség ér 'ekében e helyre és 
nem sajuálni ama pár forintot, melyen 
egy egyént alkalmazni lehetne, ezen hely
nek tisztántartása érdekében, a ki azutáu 
felügyeletet is gyakorolna. Ha már annyi 
hajdú fizetését csak azért húzza, hogy bi
zonyos tekintetes uraknak gyermekeit az 
iskolába kisérje, búst hozzon stb. a nélkül, 
hogy valaha rendőri teendőket végezne, 
s ha erre van kidobni való pénz, talán 
csak jut még a Cassából a sétatér élvez
hetővé tételére is.

— Behívott katonák. A kik a héten 
sétájukat este felé a vasúti sétányon tették 
sokszor megható jelenetnek voltak tanúi. 
A behívott katonák könyek közt távoztak 
kedveseiktől, családjaiktól, kiknek örege 
apraja kisérte le őket, — mig az átutazó 
hadfiak szomorú dalokat dúdolva elszántan 
vitették magukat a kütüzött állomásra.

— Tánczestély. llerczenbergcr József 
kedvelt tánezmfivészünk jövő szombaton 
azazjulius hó 6 áu tánezestélyt száudéko. 
zik rendezni a ,,Scholcz“ féle sörcsarnokban-

— Ellopott ökrök. Kerekes József ven
dégtőjébe két dombóvári lakos, marba ke
reskedő a napokban 25 darab marhát 
hajtott be, ott óhajtván az éjét tölteni. 
A kereskedők megkérték a korcsmárost, 
hogy a kapura a lakatot reá zárja, azon
ban a koresraáros erre azt válaszolta, hogy 
ő jótáll s egy u arháuak sem szabad el
vesznie. Reggel azonban a midőn a ke
reskedők marháikat elhajtani akarták 3 
drb hiányzott, jóllehet a kapun a lakat 
zárva volt.

— Az ebadó. Falragaszokon hirdetik, 
hogy e hó végével az ebadóra vonatkozó 
határidő lejár — s ezért tessék hát befizetni 
az adót, — különben kutyabaj lesz.

— .1 pécsi kir. adófelügyglöség hirdet
ménye szerint ai ‘878. évi 111. és IV. osztályú 
kereseti adó, tikekainat és jaradékadó és a nyiiv. 
számadást kötelezett egyletekre rovandó adó meg- 
állapitásása végett a bizottsági tárgyalások ÍV s 
sz. kir. varosában f. é. julius 1-tól folytatólag na- 
naponta dé utáni 3 órakor a városházán (I-só eme
let. aljegyzői teremi következőleg fognak megtar
tatni: J u l i u s  hó 1-én korcsmáros. 2-an kölcsöu- 
könyv’ár, köszörűs, közjegyző, könyvkötő, kőbánya, 
lakatos, latszerész, lisztkereskedó, mészégető, mé
száros. mérnök, malom, nyomda, nőnöv Ide, orvos, 
órás. 3-án: orgona-készítő, papirkereskedö, pipa- 
készitó, posta-átalauy, palinkaniérés, puskaműves, 
regale, reszelövagó, rézöntő, rongykereskedő, ruha- 
festő. ruha-arus, sapkas, szabó, szappanos, szállító, 
szájviz-eladas, szerkováci, sörfogyasztási bérlet, 
szitás, szitás, szíjgyártó, szobafestő, sóárulás, szik- 
viz-gyar, szobrász, spodiumgyár, serfőzö, sütő, 
szües, sziirszabó, tarisznyas, temetkezési egylet, 
téglaégetés, tiinár. 4-én: szatócs és üveges. 5-én: 
ügyvéd, ügynök, vakarókészitő, vasgyár, varga, 
váltóüzlet, vámbériét vattakészitö, vendéglős, vég
rehajtó, vésnök, zálogintézet, zongorabérbeadó, 
zsibárus. 6-án: nyilvános számadásra kötelezett 
egyletek, vállalatok és banyamüvek. 8-án: állandó 
tizetesek. lV-ik osztályú adó. 9-én: töke-, kamat
os járadék-adó, — és pedig: A betűtől egész I. 
betűig. 10-én: K betűtől egész 1‘ betűig. 11-én: 
R betűtől egész Z betűig.

— A szülői gondatlanságnak csütör
tökön egy gyermek lun áldozata. Ugyanis 
e napon a szigeti városrészben a lóvásár
lás tartatott s mind tudjuk ez a gyermekre 
igen vonzó valami — ezért számtalan 
gyermek olálkodott a lovak körül. Egy
szerre azonban az egyik ló makrauezás- 
kodván egy közelben levő kis fiúcskát úgy 
mellbe rúgott — hogy ez rögtön szörnyet 
halt.

— Lelkiismeretes levelező. A „Somogy44 
czimü lap ez évi 26-ik számában a többek 
közt azt íratja egy pécsi levelező, hogy 
nagy előkészületek történnek a f. évi aug. 
hó 16-án megtartandó dalárünnepélyre — 
holott ez eszme bizonyos okok miatt elej
tetek. — Ugyancsak e levelező Írja, hogy 
a város 16 ezer forintot szavazott meg e 
czélra (Jó lenne!) és hogy a székesegy
házat (?) díszítményekkel rakják meg — a 
két szentet — már hogy kőből valókat — 
pénteken tették fel a homlokzatra. Úgy 
látszik az illető levelező többet lát, hall

mint mi, csakhogy az egész puszta lan
tolás.

— A siklósi kerület függetlenségi párt- 
janak 1878. évi junius 10-én kelt felhívása szerint 
alelnöknek lettem megválasztva. Minthogy gyen
gélkedő egészségem miatt ezen megtisztelő meg
bízásnak megfelelni akadályozva vagyok, s a párt
értekezlet alkalmával is kijelentettem, hogy ezen 
állást el nem vállalhatom; ezennel a bizalmat 
megköszönve az alelnöki állasról lemondok; azon
ban kijelentem, hogy a függetlenségi párt elvei 
diadalra juttatását teljes erőmmel előmozdítani 
fogom. Kelt Siklóson junius hó 23-an 1878. Gye- 
nis István.

— Lótenyésztési jutalomkiosztás. A 
baranyamegyei lótenyésztés emelésére en
gedélyezett jutalomdij kiosztása f. é. aug. 
hó 4-én Baranyaváron fog megtartatni, 
mely alkalommal több jutalomdij lesz ki
osztva. Pályázhat minden baranyamegyei 
tenyésztő, a ki a kívánt feltételeket községi 
bizonyitványnyal igazolja. Ajáljuk a hirde
tés lótenyésztőink figyelmébe.

— Fürdői mulatság. Megyénk ország
szerte híres fürdőjében Harkányban, hol a 
fürdővendékek száma már is 300-on felül 
van f. hó 29-én azaz ma nagyszerű bál 
rendeztetik, — s azonkívül jövő vasárnap
tól minden vasárnap tánczes ély fog tar
tatni a fürdővendékek szórakoztatására és 
mulattatására. Reméljük, hogy a vidék 
szépségei képviselve lesznek ezen kedélyes
nek Ígérkező mulatságokon.

— A julius hó 20-án Győrött tar
tandó gyapjú és gyapjúkészitmények kiál
lításon megyénk igen szépen lesz képvi
selve. A baranyam gyei gazdasági egye
sület alelnöke, vagy is jobban éltető lelke 
s mozgató eleme Nádosy Nálmán úr köz
ismert fáradliatian Ugybuzgóságával úgy 
egy sek, mint uradalmaknál felköltütte az 
érdeklődést e kiállítás iránt oly anynyira, 
hogy számbavebető gazdáink és birtoko
saink nagy része tényleg rész is vesz ab
ban. A megyénkből bejelentett kiállítási 
tárgyak — melyeket a kiállítás után rész
letesen ismertetünk — két csoportra oszla
nak u. in. a különféle gyapjak és a ba
ranyamegyei házi- és kézműipari gyapjú- 
készitmények csoportjára. Az előbbivel — 
mint szakértők mondják — osztatlan di
cséretet és elismerést fogunk aratni; az 
utóbbival pedig éppen feltűnést keltünk 
majd. Szóval mindkét csoport sok értékes 
és érdekes tárgyat foglal magában. Végül 
az említett kiállításra elküldetik még me
gyénk juhászati térképe is, melyet a ba
ranyamegyei gazd. egyesület megbízásából 
Záray úr készített el. E térkép részint a 
hivatalos statistikai adatok, részint pedig 
az egyesület által szétküldött kérdőívekre 
beérkezett feleletek nyomán feltünteti me
gyénk juhállományát községenként, pusz
tánként, szám és fej szerint.

Egy vonat, melyei hernyók tartó ztatnak- 
fel. A magyar nyugoti vaspálya egy ré
sze a geese-gyarmati erdőn megy keresz
tül és azt két felé szeli. Az idén ez erdő
ben annyi a hernyó, hogy az erdő egyik 
részében levő fákról a leveleket tökélete
sen leették. A hernyók tehát a másik ol
dalra látták jónak átvándorolni és igy 
a hernyók milliárdjai úgy ellepték a vas
pálya sínéit, hogy az éppen arrajövő vonat
nak meg kelle állni, mert a nyálkás 
anyaggá tiport testrészei a hernyóknak a 
kerék forgását akadályozta. Ezen ritka 
közlekedési akadály csak az által lett el
hárítva, hogy a sínekre homokot kellett 
szórni s csak igy indulhatott lassan to
vább a vonat.

— Végzetes élez. Nefi török költő je
les élczelő és satyricus volt egyúttal. So
káig élvezte a közönség kegyét, mig egy 
gúnyiratáért a nagy vezér halálra Ítél
tette. Elitéltetése után Kislár Agbassiboz 
folyamodott közbenjárásért az elitéit költő. 
Kislar Aga, — a ki néger volt — bele
egyezett és rögtön tollat, tintát hozatván, 
irt a nagyvezérnek. A fogalmazás közben 
azonban tintacsepp esett a papírra és az 
aga uj papirost kért. Ekkor felszólalt 
Nefi, ki élezelését ezen pillanatban sem 
felejthette el: Oh! Uram, miért az uj pa
piros? Jó lesz ez is, sőt nagyon is jó, 
mert rajta nemes vere téked egy cseppje 
rezeg. Kislár aga rögtön kidobatta a szo
bából az élezelőt s még az nap a költő 
megszűnt élni.

Vigasztaló felelet. Egy jeles színész 
Schiller „Rablú“-jábau Moór Fereuczet 
adta. Azon megható monolog előadásánál, 
midőn szellemet képzelve remegőn e sza
vakat mondja: Hali! ki lappang ott? a 
eoulissák mögül ama vigasztaló feleletet 
kapta: Tessék csak kérem, tovább ját
szani és ne aggódjék, én vagyok, kere
sem a fúrómat! — A közönség természe
tesen feledve a drámai jelenetet hangos 
hahotába tört ki e rögtönzésre.

Az udvari bolond. Egy ízben Habs- 
hurgi Rudolf, kinek igen nagy sas orra 
volt, találkozott igen szűk ösvényen ud
vari bolondjával. A poroszlók ezt látva 
rá parancsoltak a bolondra, hogy térjen 
ki mert különben a császár nem mehet 
tovább, — vagy pedig 3 felségének kell 
kitérni. Az udvari bolond erre rögtön fe
lelt : Hallgassatok!... hát nem látjátok, 
hogy a császár nagy orra miatt nem tu
dok kitérni! Ezt hallván Rudolf, kezével 
orrát félretolta és mosolyogva monda: 
Eredj fiam, elfordítottam az orromat, hogy 
ne akadályozzon.
f ]  Congressusi vicz. Bismarck maga ha 
tározta meg a meghatalmazottak ülő he
lyét. Eleinte német társainak oldalán kel
lett volna helyet toglalniok. A kanczellár 
azonban nevetve moudá : Én nem gondo
lom, hogy Bülow és Hohenlobeval sok 
bajom volna, hogy köztük és köztem az 
egyetértést helyre állítsam. E tekintetben 
kevésbbé biztosak előttem Andrássy és 
Waddington, ezért üljenek ők mellém.

Risztics és a bécsi borbély. Risztics 
szerb külügyminiszter Bócsen keresztül

utazott Berlinbe. Bécsben az „osztrák ud
varhoz14 czimü szállodában szá'lott meg. 
E szállodában a következő történetet be
szélik a szerb miniszterről: Risztics reggel 
egy borbélyt kívánt. A szolga sietett ő 
excellentiája parancsát teljesíteni és a szom
széd borbélyt hozta el, anélkül, hogy ezt 
előbb értesítette volna, hogy R.-t fogja 
borotválni. Mig őt beszappanozta, Risztict 
azt kérdezte a borbélytól, érti-e a mester
ségét, ő egy kicsit el van kényeztetve, 
mert oly jól, mint Nándorfehérváron, sehol 
a világon nem tuduak borotválni. A bor
bély sértve érezte magát s e kérdésre 
nem válaszolt, de a helyett oly élénkséggel 
kezdé kifejteni a nándorfehérvári viszo
nyokat, az intriguákat a fejedelmi udvar 
nál, hogy a miniszter kénytelen volt meg
kérdezni, honnan tudja mindazon dolgo
kat. „Tudja nagyságod, épen most olva
sok egy regényt — „A kelet csillaga" a 
czime — ebben a regényben meg van 
minden a legkisebb részletig, el van mon í- 
va ki terelte bele a szerb népet a szeren
csétlen háborúba és ki oka minden sze
rencsétlenségnek." „Nos, kicsoda a hecz- 
czelő ?“ „Egy Risztics nevezetű, az egy 
élő személy ; én csak is olyan regényeket 
szeretek olvasni, melyben minden igaz." 
„Nem tenne nekem egy szívességet?" 
„Hozza el nekem azt a regényt, az a 
Risztics engem nagyon érdekel." A bor
bély eltávozott azon ígérettel, hogy leg
közelebbi reggel elhozza a regéuyt. Midőn 
felhaladt a lépcsőn, azt kérdezi tőle a 
bérszolga: „Nos testvér, hát jól fizet ő 
excellentiája?" „Micsoda excellentiája?" 
„Na hát Risztics ur.“ A borbély elsápadt, 
de egy jóravaló borbély szavát megszokta 
tartani és másnap csakugyan elvitte Risz- 
ticsnek a regényt. A borbély bocsánatot kez
dett kérni, de Risztics félbeszakitá, bizto
sba kegyéről és tréfálva azt monda: „Most 
Berlinbe utazom és azon leszek, hogy jóvá- 
tegyeni azt, amit költője nézete szerint 
elrontottam. Fogadja e csekélységet és 
csinos összeget nyomott a borbély mar
kába, de nem „rezes“-pénzt.

A kegyelmes ur csizmái. Egy mar- 
ezona, tekintélyesnek látszó úriember Ber
linbe vivő útjára liáló-coupét kért s a 
hófehér lepedős ágyra csizmástól, sarkan- 
tyustól azonnal rábeveredett. A hálókocsi 
kiszolgálója majdnem raegmerevült, mert 
ő volt felelőssé téve az ágyneműért, s azt 
látta, hogy ez ily bánásmóddal tönkre 
megy. Rövid tanácskozás után megszólitá 
a már alvót: „Engedje meg, de ez nincs 
megengedve . .." Az eképen álmából kiza
vart felpattant: „Tudja e, ki meg vagyok 
én? En vagyok Bozó Petrovics, Montenegró 
tanácselnöke és utazom a eongressusba.44 
Az őrt e leleplezés lesujtá, de csakhamar 
megemberelte magát: „Hisz nagyságos 
uram nem én tiltom, hanem a porosz tör
vény, megesik, hogy letartóztatják miatta." 
„Ha igy vágyon, vágyon más", s ezzel 
létévé ő excellentiája a „Deutsche Mon- 
tagsblatt" szerint csizmáit. Nem is lett 
semmi bántódása.

— Gyógyszer a veszettség ellen. Egy 
amerikai természetbúvár azt állítja, hogy 
veszett állatok által okozott sebek kiége
tése gyakran késői, s nem ritkán hiába 
való kínzás. Szerinte az alanta növény 
(Inula Ilenium R.) az, mely a görcsök 
beállta előtt sikeresen alkalmazható. A nö
vény megszáritott gyökeréből veszünk 3 
latnyit, széjjelmorzsoljuk és tejjel felereszt
jük. Aztán mintegy felényire Időzzük s 
korán reggel, éhgyomorra adjuk a beteg
nek. Öt hat óra böjtölés, vagy nagyon 
küuiiyU étkek elfogyasztása kövesse ezt. 
A következő 5 egymásután jövő napon, 
4 lat töressék össze a gyökérből és eresz- 
tcssék tol tejjel, mit a beteg mindig éh
gyomorral vegyen be, s utána 5—tí óráig 
mit se egyék. Ez azonban csak megmart 
emberekre áll. Lovak és szarvasmarhák
nál három, — négyszer akkora adagok 
alkalmazandók. Egy egész sereg birkát 
mardosott össze egy veszett kutya, s a 
nyáj két részre osztatván, az egyik, az 
általunk említett módon kezelt tökéletesen 
kigyógyult, inig a másik rész mindegyikén 
kitört a veszettség, s annak következtében 
el is hullottak. Pensilvániábau számos em
ber és állat életét menték meg a megbecsül- 
hetlcn gyógyeszközzel.

— Az orosz invásio által földönfu
tókká váltak, valamint a török sebesültek 
javára gyűjtött pénz, élelmiszer és tépés
ről szóló kimutatást Sztupa György, a se- 
gél ző bizottság pénztárnoka összeállította. 
E szerint begyűlt összesen 19.199 kiló 
liszt, 18.173 kiló és 4764 liter búza és 
rozs, 9920 kiló és 81 liter árpa, 7568 
kiló 109 liter főzelék. Ezek részint termé
szetben, részint pénzzé téve küldettek el 
rendeltetési helyökre. A török sebesültek 
részére begyűlt összesen 441 kiló 984 
gramm tepés, 252 kilo 390 gramm kötés
hez való vászon és 893 kilo 500 gramm 
különféle ruhanemű. Pénzbeli adomány 
befolyt összesen 59.471 frt 48 kr. ebből 
átadatott a török konzulátusnak 58.000 frt 
55 kr„ a többi a gyűjtések körül felmerült 
költségek fedezésére fordittatott. Ezen ki
mutatásban nincsenek befoglalva azon ado
mányok, melyek közvetlenül küldettek a 
török consulatusboz.

R ö v id  h ír e k . Besztcrczebányán tit
kos társulat alakult, melynek szoczialis 
czéljai a nők uszályainak eltörlése, mert 
ezek a sétáuyok levegőjét élvezhetetlenué 
teszik nagymérvű porkavarásaikkal. Nálunk 
is elkelne. — Scoda derék tanár és kitűnő 
bécsi orvos nagyon beteg. — B. Wesse
lényi Béla „zebra" nevű lova a berlini 
versenyen 2000 márkát nyert és megkapta 
a német császár által felajánlott ezüst em
léket. — Poroszország a diószegi ezukor- 
gyárbau szolgáló 36 porosz munkást a 
hadsereghez hívta be. — A persa sah ju

lius 6 án Bécsbe érkezik. — Grúzban ju
nius hó 18-án egy halál eset sem fordult 
elő. — Gr. Bylandt Rheidt hadügyminisz
ter villájába betörlek és százforintos bank
jegyet, néhány aranyat, ezüst iuggombokat 
s más értékes apróságokat vittek el. — A  
világtárlat költségei 45 millió frankot tesz
nek ki, harmincz ötödfél milliót vélnek be
vehetni s a deficzit így 11 millió frank (5 
milllió frt.) — Csumics volt szerb minisz
tert nem végezték ki hanem halálos Ítéle
tét 7 évi fogsára változtatták. — Napóleon 
család ellen per készül, mivel IIL Napóleon 
arra a septemberre is felvett 4 milliió frtot, 
melynek 4 év már letetetett a császári trón
ról. — Chinában nagy éhség uralkodik. 
Az anyák gyermekeiket kicserélik, nehogy 
saját gyermekük testével táplálkozzanak.
— A Körösön .Szarvas és Gyoma közt gőz
hajó fog közlekedni. A hajót már a vízre 
eresztették. — Florencz városa f. hó 18-án 
csődött mondott, nem tudja adósságát ki
fizetni. — Gorcsakoffot Berlinben a kösz- 
vény bántja. — Az Eötvös szobor talpzata 
elkészült. — Német búvárok megtalálták 
a „Grossíürst44 hajót s mivel nem tört több
felé szerintük nem volna lehetetlen felsziure 
hozni. — Berlinben 8 éves kis magyarleány 
irt Andrássyuak, hogy engedné meg, mi
kép ő nála látogatást tehessen. Az enge
dély megadatott és a kis leány annyával 
együtt meglátogatta Andrásyt. Kögl Ede 
pécs-püspökmegyei áldozár Karlsbadban
— hova üdülés végett rándult — megtébo- 
lyodott. A fiatal spanyol királyné meg
halt. A pápa folyton gyengélkedik — 
aligha fog sokáig uralkodni. A királyné a 
nyár egyrészét Gödöllőn fogja tölteni Maria 
Valéria királykisasszonynyal.

Nyilatkozat.
Lonkay Antal a „Magyar illatú — 

Idők tanúja44 szerkesztője, lapja f. é. 134, 
135, 136 és 137. számaiban a Szent-István- 
Társulat nagyérdemű, jelenleg távollevő 
alelnökét, Tarkanyi Béla apát-kanonok 
urat és vele együtt a társulat egész rnagi- 
stratusát súlyos vádakkal illette.*)

Alulírottak, mint a Szent-István-Tár- 
sulat választmányi tagjai, erkölcsileg hi
vatva érezzük magunkat e vádak ellen 
ünnepélyesen tiltakozni, még pedig azon 
okból is, minthogy Lonkay Antal úr, ki 
társulatunknak szintén választmányi tagja, 
a legközelébb lefolyt tárgyalásokból meg
győződhetett, miszeréut felhozott vádjai az 
igazságnak meg nem felelők; ennélfogva 
azok személyes indokokra vezetendők vissza. 
Miért is ezennel a legutóbbi közgyűlés ki
fejezett osztatlan bizalmát állítjuk e vádak
kal szembe, és maguuk részéről is újra 
bizalmat szavazunk Tarkanyi Béla alelnők 
urnák és a társulat többi tisztviselőinek. 
A mennyiben pedig Lonkay úr vádjai ne
tán a Szent-istván-Társulat választmányára 
is lennének irányozva: gyanúsításai ellen 
tiltakozunk és megvárjuk, hogy a legkö
zelebbi választmányi gyűlésben eljárását 
igazolni fogja. Budapesten, 1878. junius 
17. Gr. Apponyi Albert s. k. országos kép
viselő, vái. tag. Berta Béla s. k. kir. táb
lai Uluök, vál. tag. Bornemisza Antal s. k. 
kir. tábl. bíró, vál. tag. Bossányi László
s. k. birtokos, vál. tag. Braun Ferencz s.
k. pest-lipótvárosi s.-lelkész, vál. tag. Bu- 
bics Zsigmond s. k. apát, pápai t. kama
rás, alapító tag. Cselka Nándor s. k. ó-budai 
plébános, pápai kamarás, vál. tag. Dr. 
Czobor Béla s. k. egyetemi m. tanár. vál. 
tag. üegen Titusz s. k. pest-belvárosi s.- 
lelkész, vál. tag. Dosztál Gaudentius s. k. 
a sz. ferenezrendiek pesti bá/.főnöke, vál. 
tag. Frakuói Vilmos s. k. nagyváradi ka 
nőnek, alapitó tag. Hidasy Kornél s. k. 
esztergomi kanonok, miniszteri oszt. taná
csos, vál. tag. Dr. Kiinger István s. k. 
egyetemi ny. r. tanár, vál. tag. Kurcz Vil
mos s. k. pest-ferencz városi helyettes lel
kész, vál. tag. Kürez Antal s. k. főgymu. 
tanár, vál. tag. Lipovniczky Vilmos s. k. 
b. t. tanácsos, nyug. semmi tőszéki alelnök, 
vál. tag. Liptliay Kornél s. k. kir. táblai 
bitó, vál. tag. Novák Lajos s. k. főgymu. 
tanár, vál. tag. Osváld Sándor s. k. sem- 
mitőszéki biró, vál. tag. Pásztélyi János 
s. k. kir. táblai biró, vál. tag. Pellet Jó
zsef s. k. közp. papneveldéi aligigazgató, 
pápai kamarás, vál. tag. Piry Czirjék s. 
k. kiérd. sz. ferenezr. tartományi főnök, 
vál. tag. Rátb József s. k. apát, budavári 
esperes-plébános, vál. tag. Rostaházy Kál- 
más s. k. krisztinavárosi plébános, alapitó 
tag. Schwendtner Mihály s. k. pest-belvá
rosi apát-plébános, vál. tag. Dr. Stauezel 
Ferencz s. k. egyetemi ny. r. tanár, vál. 
tag. Dr. Való Simon s. k. közp. papnevel
déi tan. felügyelő, vál. tag.

*| T. olvasóink tájékozására Lonkay Antal 
felhozta vádjait, melyek e nyilatkozatra alkalmat 
szolgáltattak, a következőkben rövideden összefog
laljuk. Lonkay vádolja a Sz.-István-Társulatot, 
hogy az, az egyhazellenes liberalismus főfészke, 
honnét a konkoly, canonellenes üzelmek és a pa
pai excommunicatió ala eső gseftelések kerülnek 
napfényre. — Párkányi Béla alelnököt vádolja, 
hogy a társulatnak évenkint tetemes anyagi kárt 
okoz sajat személyes nyereszkedése végett; hogy 
az Athenaeumnal felügyelői tiszte, melylyel a tár
sulat érdekeit ellenőrzi, tilos, rut, örökre incorn- 
patibilis dolog s igy ő a Vaticán szent talai közé 
méltókép labait be nem teheti; meghurcolja cor- 
rect kath. érzületét és papi becsületét, hogy ká
nonokká is a hold. nagynevű egri érsekre gyako
rolt pressio folytan lett. Küssy Tamás igazgatót 
s az egész magistratust vádolja, hogy a társulat 
érdekeit aiaasva működnek s ma is oly üzelmekbe 
merülvék, miut 1859- 1863-ban, mely időből Da
nteiik akkori aleinökre, jelenlegi ez. püspökre s 
a magistratnsra reá merészeli fogni, hogy a tár
sulat alapítványainak ezreit lakmarozásra költöt
ték. Ezáltal meg vannak támadva — mystibkálva, 
bár névleg ki veszi őket a vad alól — a bi- 
bornok-primas, az elnökök és az egész püspöki 
kar a választmanynyal együtt, kik ezen egyház- 
ellenes üzelmeket nemcsak elnézik, de — párká
nyit újólag 6 évre az imént megválasztván — 
hosszabbra nyújtva, tetézik. Sierk.



— Lapunk mai számához mellé
kelve van a Franklin társulat hirlap 
vállalatainak, u. m. a „Vasárnapi 
Újság" és „Politikai Újdonságok," 
„Nemzeti Hirlap," „Képes Néplap," 
„Háború-Krónika,“ „Közigazgatási 
Lapok" és „Jogtudományi Közlöny" 
hírlapok előfizetési felhívása , mely 
a Franklin társulat könyvárjegyzé
két is tartalmazza.

E gy o lc só  g y ó g y sze r . Mindenki 
tudja, hogy mily makacsok szoktak lenni 
a meghűlések, tüdőhurut és ebez hasonló 
bajok; mily sok időt vesz igénybe azok 
orvoslása, és mily nagy adag gyógyszer, 
tizánok és syrup alakban használtatik fel- 
gyógyitásukhoz. Ezenkívül ismeretes az is 
mindenki előtt, hogy egy elhanyagolt meg
hűlés mily tüdőbetegségeket von maga 
után, ha nem fejlődik is sorvadássá.

Több kísérlet bebizonyitá azt, hogy a 
norvégiai kátrány tiszta állapotban és kel
lőleg előállítva csodálatraméltó gyógyerőt 
tartalmaz a fent említett betegségekben. 
Eredeti alakjában a kátrányt kellemetlen 
ize és ragadós volta miatt nem lehet be
venni, Guyot párisi gyógyszeréz tebát azon 
gondolatra jött, hogy azt apró, kupalaku 
vékony kocsonyanemü boritéku pilula nagy
ságú tokocskákba rejtse. Semmi sem ve
hető igy könnyebben be azon készítmény
nél, mely könnyen felolvadván, a kátrány
nak legnagyobb gyorsasággal hatást enged.

A Guyot-féle két vagy három tokocs- 
kának miuden érkezésnél való használata 
azonnal könnyebbülést szerez, és legtöbb 
esetben elégséges, hogy a legrövidebb idő 
alatt gyógyulást idézzen elő a legmaka
csabb tüdőhurutokban és meghiilési esetek
ben. Sőt lehetséges még a már előhaladott 
tüdő sorvadást is, annak megállapodást 
parancsolva kigyógyitani, ezen esetben a 
kátrány megakadályozza a gümők szétosz- 
lását és a gyógyulás a természet segélyé
vel sokkal gyorsabban bekövetkezik, mint 
azt az ember remélni és várni merné.

Ezen népszerűvé vált gyógyszert nem 
lehet eléggé ajánlani nemcsak hatályos
sága, hanem olcsósága miatt is. Tényleg 
ezen egész gyógymód — miután egy 
üvegcse 60 tokoeskát tartalmaz — napon
ként nem kerül többen 10—20 krajczárnál, 
és minden tizánok, pastillák és svrupok 
alakjában való más gyógyszer használatát 
feleslegessé teszi.

A biztos és igazi Guyot-féle kátrány- 
tokocskák[ megválasztásánál arra kell vi
gyázni. hogy Guyot aláírása a czimjegyen 
báromszinü nyomású legyen.

Kapható: minden gyószertárban.

I R O D A L O M .
=  A „Magyarorszag és a N agyvilág” f.

é. 25. szarnának tartalma: Szöveg: Hohenzollern 
várkastély. — Egy muzsikus halálára. Költ. [A.]

Fényes házasság. Regény a magyar társadalmi 
életből. [Vértessi Arnold.] XXIV. folyt. — Ősró
mai bikaviadal. — Frigyes Vilmos német trónörö
kös. — Berlinből. I l i  — Cserkesz családok mene
külése. — Egy egyptomi királyleány. Történelmi 
regény. [Irta: Ebers György, fordította: Huszar 
Imre.] XIII. folyt. — Vasárnapi levél: Uj Zsidó- 
ország. [Porzó ] — Adakaléhba. .11. [Forray Ar- 
thur.) — Színhazak. [Bu—i.] — Óriási szamóczak.
— Különfélék. — Szórejtv. — Sakkfeladvany. — 
Szerk. üzenetek. Rajzok: Hohenzollern várkastély.
— Frigyes Vilmos német trónörökös. — Berlini 
képek III. Az uj várta Opera. Kir. színház. — 
Cserkesz családok futasa. Ősrómai bikaviadal — 
Óriási szamóczák. Kiadó hivatala: Budapest Athe- 
naeum. Ara félévre 5 ft.

=  A .Bolond Istók” a magyar közönség
nek rövid félév alatt legkedveltebbé vált élczlapja,
— mely élezés tartalma, kitűnő képei és a külö
nösen megkedvelt „Mamelukok albuma” cziinü 
állandó rovatával a közönséget teljesen meghódí
totta. ma a kormánypárt groteszk alakjai Móricz 
Falt hozza, még pedig színezett képpel, a meg- 
szolasig híven találva, s Don Pedrö humoros tol- 
lából oly szatirikus verssel kommentálva, hogy ha 
már azon oláh kerületeket meg nem hódítja nem- 
zi tikekszinü divatosöltönyével, hova tudvalevőlega 
kormánypárt megbízásából a közelgő választások 
végett küldetett, de a humorisztikus kepeket es 
olvasmányokat kedvelő közönséget altala „Bolond 
Istók" bizonyosan meghódítja. Egyéb mulattató 
tartalma s kitűnő kepei miatt is bátran ajánlhat
juk ezen ellenzéki élczlapot olvasóink pártfogásába, 
mely nek a közelgő választásoknál még tagabb tere 
nyílik eddidi eletrevalósagát megmutatni. Előfize
tési ara évnegyedre 2 frt, félévre 4 frt, mely a 
kiadó hivatalba himzö-utcza 1. sz. küldendő

=  Mehner Vilmos, budapesti könyvkiadó
nál megjelenő Petőfi Sándor összes költeményének 
uj. teljes képes diszkiadasára figyelmeztetjük t. 
olvasóközönségünkét, mely 80 képet s a költő 
élethű arczképét hozza legnevezetesebb hazai mű
vészeinktől, mint Barabas Miklós, Benczúr Gyula, 
Bobm Pál, Jankó János, Greguss János, Keleti 
Gusztáv, Mészöly Géjza, Wagner Sándor, stb. Pe
tőfi összes költeményeinek diszkiadása 3—3 Ívnyi 
40 kros negyedrétü vastag, fehér velin papírra 
nyomott füzetekben fog megjelenni, • minden meg
rendelő — sajat kivánatara — kap két nagy olaj- 
nyomatu képet vászonra díszes széles aranykeret
ben, minden két hetben egy füzet jelen meg. A 
kiadáshoz pompás disztablakat is készített a derék 
vállalkozó kiadó finom angol vászonból, darabon
ként csak 2 írtért. Vidéki megrendelőknek minden 
egyes kép után csomagolási díj fejében 50 krt kell 
fizetniük; a füzetek ára az átvételnél teendő le. 
Volt alkalmunk látni az első nagy képet és a már 
kiállított füzeteket, melyek minden tekintetben 
megérdemlik a pártfogást; a kiadás a könyvtárak
nak méltó dísze leund. Legközelebb megjelent a 
9. 10., 11, és 12-ik füzet, melyek lyrai rövidebb 
költeményeket tartalmaznak.

== „Gazdasági mérnök” czimü népszerű 
gazdasági és műszaki folyóirat minden hó 1-én és 
15-én másfél, esetleg két Ívnyi tartalommal jele
nik meg, csinos kiállításban és rajzokkal illusz
trálva. Előfizetési ára évnegyedre 1 frt 50 kr., 
félévre 3 Irt, egész évre 6 Irt.

=  Az uj h (In te tő (örvényt magában foglaló 
1878-ik évi törvények gyűjteményének zsebkiadasu 
1-ső füzete megjelent Zilahy .Sámuel kiadásában. 
Tartalmazza az 1878. évi I—XIV. 1. czikket. Kap
ható Pécsett Valentin Károly könyvkereskedőié - 
ben. — Ára 80 kr.

5= Kossuth Lajos törvényhatósági tudósí
tásaira 1838/7 évekről előfizetést hirdetnek Legrady 
testvérek. — A mű kiadására Földváry Mihály, 
Pestmegye alispánja nyerte meg az engedélyt 
Kossuth Lajos nagy hazánkfiától. — Ára az izmos 
kötetuek 2 frt, mely kiadókhoz (Budapest, V. Ná- 
dor-uteza tí.] küldendő. — A tiszta jövedelem fele 
az 1848/9. évi honvédek segélyezésére fordittatik.

GABONA ÁRAK
a f. é. junius hó 22-én tartott hetivásáron.

I. oszt. ii oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 10.80 ft. 10.50 ft. 10.—
Kétszeres „ „ - 9-60 9 9.40 9  *
Rozs TI TI „ 8.80 9 8.50 9  •
Árpa ti  n » 6-40 m 6.20 9  *
Zab 9  n .  0.00 9 0.00 n •
Kukoricza • 7.80 9 7.50 TI "

Hajdina 100 klg. ft. —.—
Széna TI ti 9 2.30
Szalma n n 9 0.80

3 > T 3 7 " i l t  t é r * )

Egv tanító
ajálkozik kisebb (6—8 éves) gyermekek
nek házi magán órákat adni.

Bővebben e lap kiadóhivatalában.
137. (3—1)

Egy tanoncz
azonnal felvétetik U V a fsx  A n t a l

‘ /Ezen rovat alatt megjelentekért nem vallal 
felelőséget ______ a szerk.

S zer k e sz tő i ü ze n e t .
Dr. Scrli Sándor urunk Mohácson. A kül

dött levél helyszűke miatt csak a jövő szambán 
jelenhetik meg._____________________________ __

XAGV PEREXC’L
laptulajdonos.

II A K K U I  EM I L K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

HIRDETÉSEK.

Hirdetmény.
Alul irt Igazgatóság részéről 

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

Czindery-féle házban
levő összes lakhelyiségek rész
letenként,

f. é . o k tó b er  hő  1-töl

fogva bérletbe adatnak. —  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  
108(0—8) l  igazgatósága.

130 (3 -3 )

Pályázati hirdetmény.*/

A pécsi nőegylet választmányának 
1878. évi junius 13-án hozott határozata 
folytán ezennel közhírré tétetik, miszerint 
Pécs szab. kir. város által a nőegyletnek 
gyerm ekkerti helyiségül adományozott, s 
a volt püspökkertből kihasított 576 4 0)1  
nagyságú területen egy gyermekkert léte- 
síthetésére megkiváutató épület fog Ki
állíttatni.

E  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 
íelnőtt 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 konyíia s szükséges mellékhe
lyiségekkel s végre

6. hogy egy házmesteruői kisebb la
kásból álljon.

Felbivatnak énnél fogva mindazok, 
kik e gyermekkerti épületnek ilykénti fel
állítására vonatkozó épitkezési tervezet s 
ezzel kapcsolatos épitési költségvetés össze 
állítása s elkészítésére vállalkoznak, mi
szerint e tervezetüket s költségvetésüket 
187K. év i j ú l iu s  lO -ig  a pécsi uőegy- 
let alulirt alelnökéuél (Ferencziek-utcza 22. 
sz. a.) benyújtani szíveskedjenek; kinél a 
helyszíni térrajz is betekinthető.

A beérkezendő tervek közül elfoga
dandó tervezet 10 drb. cs. kir. aranyuyal 
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

l la k s c l i  Em i Inc, m. p.
pécsi nőegyleti aleluüknő.

Eladó szőlők.
18545

I “ * 134 (3 -2 )

Árlejtési hirdetmény.
Ifi. P o lg á r  J ó z se f  tulajdonát képező

3 szőlő
(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

szabad kézből eladó.
Bővebben értekezhetni tek. B otló  

Iittván  ügyvéd urnái, (Mária-utcza sar
kán, a Grál  f-féle házban). 126(4—4)

szeg rendszerre kézi 
munka erőre, 1—4. 
vonó marha erőre is, 
tisztitó szerkezettel, 

elismert legjobb kiállítással, könnyű járat
tal cs nagy munka képességgel a legju- 
tányossabb árakon.

Megbízható ügynökök kerestetnek, is
mét eladóknak magas jutalék. Megbízások
czitne: ( 0 - 9 )
P h . M uytarth  e l  C om p. M asclii- 
u en  la í .r ik  F r a n k fu r t  a  Main.

A nagyméltöságu m. kir. pénzügy, 
minisztérium f. é. junius hó 12-én 28120 
szám alatt kelt rendeletével a helybeli 
pénzügyigazgatósági épületen végre haj
tandó munkát engedélyezvén, erről f. é. 
jú l i us  h ó  20>án  d . e. 10 ó ra k o r  
írásbeli ajánlati tárgyalás fog tartatul 
alulirt igazgatóság I. osztályában mire 
vállalkozni kivánok azon meg jegyzéssel 
meghivatnak, 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 „ G!) ’
Festési „  77 , — „

(Issesen 2987 ft. 97 kr

Az épitési művelet és a feltételek a 
szokásos hivatalos órákban a fentemlitett 
osztályban betekinthetők.

M. kir. pénziigyigazgatóság

Pécsett, 1878. évi junius hó 17-én.

C H E R X Y
királyi tanácsos és 
pénzügy igazgató.

-dkr -üMtr 'éSfa* -c&cz& íz z& t

Nélkülözhetlen minden háztartásnál.

A  vilsíg legnagyobb varrógó|>- 
gyara

ajánlja a felülmülhatatlanak ismert eredeti Singer- 
féle uj családi varrógépeket ára 50, 70. 76 frt.

Mindén készlettel tüzdelés, fodoritás, vat- 
tázás, behajtás, snj tás- fel varrás, keskeny és szé- 
lesszcgés, zsinór bevarrás, szclés ajourvarrás és 
zsinór szegélyezésre sat.; mely egyszerű szer
kezete miatt minden egyébb rendszerű fölött 
elüunyel bir, továbbá különlegességeket, szabók 
czipészek, nyergesek, könyvkötők, gomblyuk- 
kivárások stb. számára.

306 (0—10)
Eladás kis összeg letétele mellett részletfizetésre vidékre is.

P é c s e t t  O K É T  KO K .-n á l.
r?

Az „l-sö Pécsi Consum-Egylet“
tulajdonát képező, Pécsett a Királyutczában 15). szám alatt fekvő

em eletes ház bolti helyi-
együtt folyó évi október 1-jével

egészben vagy részben huzamos!) időre bérbe
adatik.

Bővebben értekezhetni T. Decleva Ferencz egyesületi elnök urnái 
135 (6—2) belváros Sörház-utcza 10. sz.

I k M  Károly M e r i
által feltalált

csá szá r i
k i r á l y i
sza b a d a lm a t

manchesteri lakás
és

o sz tr á k  
és  m a g y a r j  

k iz á r ó la g o s

n yert

z m i j i -s z í j s z e s z
h a szn á la ti m ó d ja :

Vegyitessék 12 kávéskanálnyi szájszesz egy evőka
nálnyi közönséges vízzel, ezzel öblittessék a szájiir 
25—30 másodperczig.s azután fogkefével tisztit tas- 

sék a fogaknak úgy külső mint belső íölülete.
Ha 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 visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a fo
gak zománczát és óv a fogfájás ellen.

3. A száj- éz orrüleg mindennemű súlyos(skor- 
hutikus] bántalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghúst é_ edzi a nyakhartyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fajó 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem 
e legyített szájszeszei megnedvesittetik.

5. Diphteritis es más torokbajoknál igen sikeres
gargalizáló szer. 289.it)—2<i]
Megrendelések el fogadtatnak: D r . M ellül-

h o f  A d u it, orvos u rn á t és m in d en  
g y ó g ysze r tá rb a n  P é c se tt .

W e is z  F eren cz ú rn á l M ohács, K r a u s z  
M á r k  u rn á i M iklós. I le in d lh o fe r  l{óbe~t, 

ú rn á l Z o m b o r .

I  ROBEY ÉS TÁRSAI hírneves gőzcséplőgépei.

BOlETtsTÍmi
LINCOLNBÓL (Angolhonban)

B U D A P E S T E M .
Iroda: Gyár és raktár:

I X .  Ü llö i-ú t 1. s zá m . I X .  R á k o s -u tc za  7. szá m . ff  
a já n ljá k  o rszá g szer te  h g jo b b n a k  ism e r t X fS v t l

tű z a n y a g o t m e g ta k a rító
sz é n , fa  és szá l m a fü té sr e  berendezett S za b . „v a sg e r e n d á s* csép lőgép .

g O z b o z d o m y a i k a t

99 (12—10) felülmulliatlan és b árm ely  id ő já r á s  v is z o n ta g s á g a in a k  legjobban ellentáiló

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
$
% sza b a d a lm a zo tt m a g á n  e te tő  s z e r k e z e tte l  v a jy  a n élkü l. K».v»!-építi* k é t, ló já r g á n y o k a t , k é z i  c sé p lö g é -  
V p c ik e t ,  k a sz á ló  éj a ra tó  g é p e k e t , M a lm o k a t, s z 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 ie n r ö
P k é t  és m in d en  m á s  a  g a zd a sá g i sza km á b a  vágó eszköze ike t. M in d e n n e m ű  ja v í tá s o k  g y o r sa n  és le g o lc só b b a n  telje- 
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J a v íto t t  gözm ozdony.

Nyomatott Taiw Mihályuál Pécsett 1878.




