
VI. évfolyam.
Kiöli Bétául «ilj:

Postán va?v Pécsett házhoz 
küldve: égés* évre 5 f t , F l -  
ívre2 írt. 50 kr.. negyed évre
í ft. 25 eg?** szám 10 kr-
Veljelenik minden szómba-  
ton Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkereső 

(Széchényi tér).

33-ik szám.
Hirdetések ára:

Egy öt-hasábos petit sor 
egyszeri megjelenéséért 8krt 
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.

S z e r k e sz tő i ir o d a :
Fereneziek utczája 22.8/.. 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, lllauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

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

Majláth-tér 2. szám alatt.

Hazánk függetlenségének 
pártja.

Nem csalódtunk abbeli remé
nyünkben, hogy az általános válasz
tásokból a mindenüvé elterjesztett 
közönyösség, a nagymérvű hivata
los nyomás, a sok helyütt gyakor
lott etetés, itatás és vesztegetés, az 
egvilgytleknek a habarék mint ellen
zék és balpárt néven gyakorolt el- 
ámitása. a mindig a feuálló hatalom
nak kedvezőn csavarható összeirási 
és választási törvény daczára meg
háromszorozva lép az országházba.

Tekintélyes számú párt lett belőle, 
annál tekintélyesebb, mert férfiait 
nem önérdeklesés, de tiszta hazad 
ság. magasabb tudomány és művelt
ség vezérli, mert az ellenpártok jól 
tudják, noha bevallani óvakodnak, 
hogy mögöttünk áll az ország, felet
tük pedig a hatalom.

Tudja most már a haza értelme
sebb része, hogy egyedül a függet
lenségi párt kormányképes, nem ab
ban az értelemben, melyben tiz év 
óta a kormányképességet tőlünk meg
tagadták. hanem igazi értelmében, 
hogy hazánkat egyedül az állami 
függetlenség alepján lehet ú :y  kor
mányozni. hogy a cullurális haladás
ban el ne maradjunk, hogy a növe
kedő deficitet elapasszuk, közgazdá- 
szatuuk egészséges alapokra vissza
vezetve, anyagi gyara odásunkat 
eredményezze, hogy a lakosság el- 
mételyezelt erkölcseit megjavi'suk, 
hogy az országot az éjszakkeletről 
fenyegető panszlavismus árjától meg
mentsük és védképessé tegyük, tudja 
a haza, hogy a Deákpárt, a fúzióból 
lett és szabadelvűnek csúfolt párt 
tanai ámításnál egyebek nem voltak, 
hogy ellenkezőjét tették annak, a 
mit ígértek.

Étinek mind igy kellett történni, 
hogy a nagyon könnyen hivő és 
tekintélyeket imádó egyenes szivii 
romlatlan magyar a 67-es közös
ügyes álmokból és ámításokból ki
bontakozzék , meg kellett tanulnia 
saját kárán, hogy a haza szent ügyé
től és ezredéves jogaitól elpártolt 
hűtlen fiai sokszorta vezzedelmeseb- 
bek. mint legbőszebb ellenségei, in g
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Barna kis lftny.^ I

jí3  ama kis lány. a mióta bírlak, 
r i Felóm ragyog két gyönyörű csillag, 

'tündöklő ég búslakodva nézi;
T  Mert lia látja, szegénységét érzi.

I.e is küldött egy csillagot hozzam 
Ksti szellő langy fuvalma szárnyán
S azt üzente: cseréljek meg véle,
Ide adja minden fényét erte.

Hold és csillag maradion az égen 
Kz egvik se gyönyörködtet engem ,
Hejb mióta barna kis lány bírlak 
Sötét nekem minden égi csillag!

Ifj. Váratly Ferenci.

A nőkről a nőknek.
(Karczolat az életből.)

< iyünyürü nyári nap volt. A városház 
toronyórája éppen hetet ütött, a midőn 
rendes sétámat teendő elhagytam szerény 
kis lakomat. Az égető nap már leáldozott 
a hegyek mögé, csak egy-egy eltévedt 
sugár rezgeti még a légürben, mintha 
mégegyszer és utoljára búcsú csókot akart 
volna nyomni a véu Mecsek homlokára. 
A hőmérő higanya is összehúzta magát, 
mintha csak nyugalomra kívánj volna 
szállui; — s a rekkenő hőséget hős szel- 
löeske váltotta fel.

Varosunk szép hölgyei szintén ott 
hagyták termeiket, és mint élő virágok

kellett tanulnia, hogy a magyar, ha 
védelemre szorult, nem támaszkod- 
hatik senkire és legkevésbé a szö
vetséges (?) Ausztriára, hogy önma
gunkban kell fellelni azon erőt, mely- 
lyel minden ellenségünknek bátran 
szembe nézhetünk.

A szabadelvűnek csúfolt reactio- 
nárius kormánypárt az általa fara
gott, bonyolódott, ezer kivételt meg
engedő és elcsavarható választási 
törvény segítségével többségre jutott, 
tehát egyelőre folytatni fogja kon- 
társágát a kormányzatban, de med
dig birja ki, ez nem csak magától, 
hanem kiilköriilményektnl is függ, 
mert
-A benne termő férgek erős gyökeret megőrül 
Fs egy gyenge széltől földre téríttetik."

Féreg pedig minden fajból elég vau 
ezen pártban.

A habitrékpárt sokkal kissebb 
jelentőségű, semhogy róla szóljunk, 
mert ha számban meg is haladná 
néhány szóval, de erkölcsi alapja 
úgy nem lévén, mint a kormány
pártnak, a nemzeti aspirálóknak 
nem hogy eleget tenni, de még esz
méinek magaslatára emelkedni sem 
lévén képes, feloszlik azon pillanat
ban, midőn a Tiszapárt megbukott, 
miudenik tagja igyekezvén a zava
rosban halászni, halássza pedig ott, 
a hol legsűrűbben mutatkozik és mi- 
haraarébb elérhető.

Kgyre azonban már most figyel
meztetjük pártunk vezérférfiait. Igye
kezzenek már most az első ülés
szakban minden erővel, szakadatlan 
sürgetéssel egész az alkalmatlanko
dásig oda hatni, hogy a mostani 
választási törvény minden pótlékai
val eltöröltessék, mert ezen törvény, 
mely uuicum a világon, nem fér egy 
civilizált, — egy jogi állam kere
tébe, ha már az uj választási törvény 
alapja a kormánypárt többségénél 
fogva nem is lesz az általános sza
vazatjogra és titkos szavazatra ala
pítva, de legyenek legalább a kerü
letek igazságos arányokban, a census 
egyformán megállapítva és ne kény- 
szeríttessék a választő az összeirási 
munkálatok, reclamátió és a szava
zásra lakhelyét elhagyva több mért- 
földnyire utazást tenni, sok lesz 
nyerve ez által is, megyénkben ltá-
népesiték be a sétatért. A víg kedély és 
élénk társalgás csakhamar tauyát ütött.

Ritkán volt az embernek fán alkalma 
annyi szépséget látni együtt mint ezúttal 
s látva a lényt, a pompát, — lehetetlen 
volt elmefuttatást nem tenni a szépnem 
felelt.

Elragadó szépségek, kiknek arczán 
még az ifjúság üde rózsái honolnak — 
haladnak el melettünk. Ajkuk igéző mo
solyra nyil és szemük bűvös bájos tük
rében egy-egy elrejtett menny lakozik.

A költők lantja nem volna tán képes 
eléggé dicsőíteni e lényeket.

Az udvarlók —- alig felcseperedett 
ifjak — lepik körül az élte tavaszán vi
ruló fiatal rózsabiinbókat — inig a gon
dos (?!) szülők magukra hagyva a „gyer
mekeket, “ szintén összeültek egy kis 
„plauscb partidéra.”

Van itt azután beszéd, van critica, de 
olyan, hogy hálát adhat az Istennek az 
a ki figyelmüket kikerülte.

Más háza előtt sepernek, — mig gyer
mekeiknek saját szemük előtt — szabad

1 is használják a fiatalok a boldog 
órákat !
csendes magáuybau cl-elenyelegnek 
s az ifjú „hő“ szavaira fülig pirul 

•ány s mielőtt megérkeznék számára 
et, — virítani fog a lány virága, 
erelem.
korán lesz megmérgezve azártat- 

rnieki szív, kinek szende arcza 
an a gyönyör tengerében úszik! 
itha csak övék volna ilyenkor a 
idor csevegés közt mindent feledni 
tk és mély áhítattal lesik „imádó- 
avait! — Talán érezték már a 

í rom boló tüzét ? ! — nem, hanem 
született gyermekes hiúság ragadja 

annyira. És hogy mire lóg vezetni 
r — ki tudná megmondani i !
’ csak a jelennek látszottak élni

rom kerületet vesztettünk azért, mert 
a jeleltek az úti költségeket és el
tartást nem fizették!

— F ü g g e tle n sé g i p á r ti k é p v i
selőknek megválasztattak a múlt hét folya
mában a szegedi I. kerületben Simonyi 
Ernő a 11-ban Kállay Ödön szótöbbséggel.
— Szentesen Simonyi Ernő egyhangúlag, 
Veszprémben Eötvös Károly, Tapolczán 
Verhovay Gyula Kerkápoly ellenében szó
többséggel, Léván b. Mednyánszky ./írpád, 
Zalaegerszegen Cserfán Károly, Szigetvárt 
Foruszek Sándor egyhangúlag, — Fél
egyházán Szabó Sándor, Lengyeltótiban 
Szalay Imre, továbbá a szegvári kerület
ben Madarász Jenő gr. Ráday Gedeon el
len szótöbbséggel, — a szepsi kerületben 
Sibler N. — Szegzárdou Gcisz László, 
Rorosjenőn Boros Béni, — a világosi ke
rületben Simonyi Ernő egyhangúlag. — 
Csurgón László Imre, a zalamegyci baksai 
kerületben Turgi.nyi Lajos, Mátészálkán 
Kende Tibor, l'üspök-Ladányban Sembery 
István, Zentán Majoros István gr. Lónyay 
ellen, Székclybidon Kiss Albert, a bosszú- 
pályi kerületben Tliuoit István, Beretyó- 
íjtalun Csauády Sándor, Böszörményben 
Solymosy Bálint, Kaposvárt Gáspár Lajos,
— Czeglédeii Verhovay Gyula egybangu- 
lag — Makón ugyanaz szótöbbséggel, — 
Nyíregyházán Vidliczkay József egyhan
gúlag, Egerben Szederkényi Nándor, Hód
mezővásárhelyt Németh Albert, Abouybau 
Degré Alajos, Monoron Katona Lajos, 
Hajdúnánáson Soós Gábor, Szt.-Lőrinczen 
Meudc Bódog, Szalántáu Nagy Ferenc/, 
mindketten egyhangúlag , Székes-Fehér
várt Jurászck Ferencz, Duupatajou Szá- 
liéli Antal, Tasnádon Szongott Jakab, 
Mezőkeresztesen Duka Ferencz, szérina- 
bessenyei kerületben Barcsay Miklós, kecs
keméti 1. k. Moesárv Lajos, II. k. Kada 
Elek. Rutinokon Hevesy Benke, Csongrá- 
den Csatár Zsigmond, — Halason Mocsáry 
Lajos, Szabadkán Mukics Ernő és Varga 
Károly, tétbi kerületben Matkovicb János.
— Mezőtúron Csávót szky Lajos, — Kun- 
szmártonban Komjáthy Béla, Nagyigmán- 
don Miesky Lajos, Füleken Károlyi Jáuos, 
Sz. Eudréu Luppa Réter, a szilágycsehi 
kerületben Rapp György. — A f ü g g e t 
l e n s é g i  párt kapot t  71. kerül e t e t ,  
a habarék-párt 70-et a kormánypárt 232-et. 
Rártou kivül álló képviselő van 10, nem
zetiségi 8. — Több kerületben a másod
szori választás fog dönteni.

Háború
A békés occupátióból — háború lett, 

minek folytán már mintegy 300 beteg és 
sebesült katonát szállítottak Restre Bosz
niából. A felkelők mindenütt ellenállnak. 
Serajevot fegyverrel fogják védeni, sok 
vér foly el, inig beveszik. Zvornikból 8 
ágyút vittek Serajevóba, a Niksics lievé-
és élvezték annak gyönyöreit. Ki törődnék 
ilyenkor a jövővel?!De miért is? a pilla
natnyi öröm és kéje, — sokszor legföllebb 
egy romlatlan szivet, egy gyenge virágot 
tör le cs csak egy rövid élet boldogságát 
dönti sirba, kívánja áldozatul.

Mily csekély áldozat egy anya lég
várainak megalkotására!

Ki törődnék tebát már ifjú korában 
a jövővel? Senki . . . .  pedig kimondhatná 
meg, hogy ama aranyfúrtű szőke kis leány 
kiért számtalan ifjú kebel rajong és rakja 
lábai elé hódolatát — váljon egy rövid év 
múlva nem lesz-e feledve? Nem lesz-e az 
iinádottak registeréből kitörölve? Hát azt 
váljon ki tudná meg jósolni azon bacliaus 
szemű kölgyecske, — kinek ma a dics
vágyó ifjúság mint a világ legszebb höl
gyének oly ernyedetlen buzgalommal teszi 
a „szépet" — holnap méltó lesz-e arra, 
hogy reá nézzenek ?

Van példa rá e lé g ..........csak tessék
gondolkozni, és mégis folytatják e veszé
lyes játékot, — pedig a nyílt szerelem, 
mely ritkán végződik bymen lánczával, — 
sok szép és elkapatott leánynak ásta meg 
már jövőjét.

Az ifjú kebel könnyen lángra gyűl 
a tiltott gyümölcs iránt és rombolva dúl 
k< resztül a gyenge női sziveken, — de ha 
már hiúságát, vágyát kielégítette és büsz
kén hangoztathatja győzelmét a világ előtt, 
— nem átalva egy megcsalatott nő becsü
letét, nevét pellengérre tenni . . . .  egyik 
virágról — a másikra száll.

S az elhagyott?! — elhervad és ba 
csak nem akad valami nemes keblű sza
maritánus, az „aggleányok" számát fogja 
szaporítani.

E szomorú példa azonban nem riasztja 
vissza hölgyeinket elfogadni a lepke ud
varlását, mert a nő sokkal hiúbb, sem 
hogy annyi báj és büv erőt ne képzelne 
ragyogó szépségében, hogy a mi elődjének 
nem sikerült, — az udvarlót hymen lán-

teh óta ott lakó bégek is 4200 főnyi se
reget képeznek és 4 ágyújuk van.

Majdnem minden nap vivatik ütközet. 
7-én a hetedik hadosztály Jaicánál igen 
tekintélyes felkelő csapatok ellen barczolt, 
mely végre győzelemmel végződött. Kilencz 
órai véres harez után a felkelők mindenütt 
visszaverettek.

A kosniai csatározás után a Har
t i ng  és a F e r e n c z  Káro l y  ezred Mag- 
laj felé menve, egy körülbelül 400 főnyi 
felkelő csapatra bukkant. Ez katonáinkat 
lövésekkel fogadta. Nem sokára rendes üt
közet fejlődött ki. A törökök körülbelül 
20 halottat vesztettek és visszavonulásuk
kor a Boszna folyóba szorittsttak, itt is 
elveszett 20 emberük. Részünkről 3 halott 
és ti sebesült volt.

A zepezei csata menete a következő 
volt: A hatodik hadosztály aug. 7-én reg
gel Maglajből útnak indult 3 hadoszlopbau. 
A jobb szárny igen fáradságos menet után 
már reggeli 8 órakor csatározásba eresz
kedett az ellenség előesapatával, de a 
harez csak mintegy 11 óra felé fejlődött 
ki az egész vonalon. Az ellenség négy 
vont csövű ágyúval és röppentyűkkel is 
dolgozott csapataink ellen. Philippovich 
és törzskara nem egyszer volt az ágyú
golyóknak kitéve. Harmadfél órakor az 
ellenség első állásából ki lett hajtva és 
vissza szorittatott, de csakhamar megkez
dődött a támadás az ellenség e második 
állására is. — A középről a Ferencz Ká
roly gyalogság arczvonalban támad a ma
gaslat ellen; ’/j 4 -re a27-ik vadászzászló- 
aljnak a Ferencz Károly ezreddel sikerül 
a magaslaton emelkedő katonai sánezhá- 
zat elfoglalni, egyszersmind egy rendes 
redif-zászlóaljat is foglyul ejteni. Hat óra
kor az ellenség már az egész vonalon 
gyors és teljes visszavonulásban volt és 
midőn 7 órakor csapataink Zepczét elfog
lalták a török lakók a falút elhagyták. 
Egybehangzó hírek szerint az ellenség ereje 
8000 emberre tehető. Az ellenségnek szá
mos halottja van, azonkívül 400 foglyot 
vesztettek, kik között 361 jól fegyverezett 
rendes katona, egy törzstiszt és 6 tiszt ta
lálható. Foglyul esett azonkívül 300 fel
kelő. Részünkről Kubin főhadnagy esett 
el s egy Maróicic tiszt veszélyesen meg
sebesült. Sebesültjeink száma 58.

Philippovics főbadparancsnok 50,000 
írt hadi sarezot vetett ki Maglaj városára
— azon kegyetlenség miatt, a melyet 
elkövettek. Hajek főhadnagy gyilkosát 
megfogták és az elrablott 20,000 írtból 
még vagy 14050 frt volt meg. Gr. Cho- 
rinszky gyilkosa szintén kézre került, — 
arról ismertek rá, hogy a főhadnagy csiz
mája volt a lábán. Mindketten főbe lö
vetnek.

A 20.-ik hadosztálytól is érkeztek 
liirek. Szapáry gr. parancsnoksága alatt 
álló 20.-ik hadosztály rendkívül fáradságos 
nt után f. hó 10-én Dőlne Tuzláig érkezett. 
Glubaje környékén Szapáry nagyszámú
ozaival magához csatolni — neki ugyan 
nein sok mosolyába fog kerülni.

A hódítási vágy ösztönzi a fiatal le
ánykát, hogy igazolja nemét: Asszony! — 
hiúság a neved.

És ba mégis, a szemek varázshatalma 
megtört, az arcz üdesége a sorvasztó láng 
következtében elenyészett, — s a hiú re
mény megszűnik. . . . akkor?! az ,,agg- 
8/.Uzi“ párta marad jutalmul, hacsak dús 
hozomány nem lesz a váltság díj.

Képzelem mennyire irtóznak különösen 
a hóditó hölgyecskék e kis szócskától s 
mint fogul el még a „kiégett" szív is o 
szó hallatára. Redig hát szükségtelen, — 
mert kiki a maga szerencséjének kovácsa.

Az alkalom csinálja a tolvajt és ba 
a szülők adják gyermekeiknek az alkalmat
— a szerelem pásztor óráit élvezhetni — 
oly korbau már, a midőn a gyenge női 
szívben az érzelmek még mélyen szunyád
nak és igy csak erőszakos melengetés által 
ébrednek (el, mint az üvegházi növény — 
akkor ne csodálkozzunk azon, ha az ily 
érzelmek tartós becsülésre nem számíthat
nak, mert ba egy kis htts szellőcske érinti 
őket, már elfonyadnak — és ennek folytán 
az előbb istenitett hölgyet csakhamar „agg- 
szüzének kereszteli a világ, mert az idő 
halad és nem áll meg a ragyogó szem pár 
kedvéért.

A házi körben, a család szentélyében 
kell nevelni a nőt, nem a nyilvános helye
ken, hol a tapasztalatlan és alig felcsepe
redett ifjú haszontalan csevegése lerontja 
mindazt, amit a szülő tiz-tizennégy éven 
át fáradva épített.

Vegyük az életet úgy a mint van.
Vannak nők — jóformán mindennap 

találkozunk velők — kik néhány év előtt 
még igen „divat“-ban voltak s mig ma 
bár a család majdnem egész jövedelmét 
reá rakta — alig szentelnek nekik egy 
pillantást előbb oly „dühös" udvarlói, ha 
szembe találkoznak velők.

felkelőkre akadt, kik közt zvorniki reudes 
katonaság is volt. 11-én a lázadók tárna 
dólag léptek fel, de nagy veszteséggel 
visszaverettek. Ézalatt azonban teljesen 
kifogytak csapataink az élelmi szerekből, 
miután az összes teherhordó lovak a rósz 
utón tönkre mentek és igy elhatározta 
Szapáry a csapatokat Gracarieára vissza 
vonni. 12-en érkeztek a csapatok Graea 
nicára és érintkezésbe léptek a 6-ik had 
osztálylyal.

A 20-ik hadosztály parancsnokának 
(Szapáry) tudósításai szerint a Tuzlánál 
elesettek száma 26, a sebesülteké 60.

A jobb szárnyon a hegyek között ha
ladó hadoszlop Müller tábornok vezérlete 
alatt aug. 12-én azon parancsot kapta, 
hogy a czentiummal egyesüljön. Szakadat - 
lau 14 órai menés után 12-én Zenitzába 
érkezett és az egyesülés megtörtént. Ze- 
nitzától 4 órányira a főhadiszállást, 600 
keresztény zászló elővitele mellett fogadta. 
Asszonyok, gyermekek a főbadparancsnok 
kezét, lábát csókolták. E jelenet alatt a 
Ferencz Károly ezred zeneszóval haladt el 
a tábornok előtt. A táborba küldöttségek 
mézet, vajat, rózsaleveleket hoztak. Moha 
medán küldöttség is jelent meg a csapatok 
üdvözlésére.

Mostar megszállása igen jellemző mó 
dón történt. A 18-ik hadosztálynak (Joano- 
vics) az eredeti utasítások szerint két 
hado8zlophan kellett volna átmenni a bér 
ezegovinai határon, Imoschinál és Metko- 
vicsnál, mit a felkelők meghallván, az 
utakat eltorlaszolták, a hegyeken kőraká
sokat állítottak fel, hogy azokat érkező 
csapatainkra hengeritsék s igy várták ka
tonáinkat. Midőn Joanovics altábornagy e 
készülődésről értesült, az utolsó pillanatban 
arra határozta el magát, hogy az említett 
utak egyikét sem használja, hanem 16000 
emberével egy gyalognton indult meg, me 
lyen katonaság eddig még soha sem járt. 
Két napi hallatlan fáradalmak és erőlkö
dés után Lyubucskiba értek a nélkül, hogy 
csak egyetlen egy ellenséggel is találkoztak 
volna. Ez alatt a herczegovinaiak hiába 
várakoztak s igen meg voltak lepve, hogy 
hadaink puskalövés nélkül rég bent vaunak 
a határon. Az osztrák csapatok váratlan 
megjelenése teljesen kihozta sodrukból a 
felkelő vezéreket és még idejök sem ma
radt, embereiket egyesíteni mivel hadaink 
közéjük ékelődtek. így történt, hogy e had
osztály sehol ellenállásra nem talált s Joa
novics aug. 6-án bevonult Mostárba.

A pécsi választás.
Egy ezikket vettünk, mely vasárnap 

délután íratott meg közvetlen a megejtett 
választás benyomása alatt, azon „polgárok
hoz" szól, kik diadalmámorban ülték meg 
győzelmüket a helyett, hogy szégyenletük- 
ben hajat tépve gyászruhát öltöttek volua 
magukra.____________________________

T*tT van, nézzék azt a kis leáuyt — ott 
ama szürke ruhában — az bizonyára sziu 
tén sejti már, hogy „szent képet fog di 
sziteni," — pedig ha vissza emlékszünk 
csak két év előtt is mily nagy „íuroré"-t 
csinált.

És ma ?!
bírván, egyedül sétál, az édes anya 

oldalán, ki el van szomorodva, mert nem 
kevésbbé aggasztja a gondolat, hogy az 
ő kedves leánya, a kinek az előtt miudeu 
ujjára ‘'vagy tiz udvarló (volt is „po
tya" ozsona elég) is esett, — „hoppon" 
marad.

Ki hitte volua ezt?! Hja! az idő ha
lad és nem áll meg a ragyogó szem
pár kedvéért. Az emberek érzelmei vál
toznak, — és „mégis mozog a föld".

A bájos kis Bertácskának is annyi 
rajongó tisztelője volt, hogy számukat sem 
tudták megmondani (de még a „uacht- 
mii8Ík“-oknak sem) sőt párbajt is vívtak 
érte, ha jól tudom, mert egyik udvarlója 
azt állította a másikkal szemben, hogy ő 
csókot kapott tőle, — mig most a régi 
udvarlók csak úgy kelletlenül köszőntget- 
nek, ha a szép nő szemeivel éppen „fixi- 
rozza" és igy „muszáj* és kikerülni lehe
tetlen. A párbajt vívók pedig kibékültek 
azóta és belátják, kár lenne egy csapodár 
és kokett nőért életet koczkáztatni.

S olykor, ha mégis akad valaki a 
„régi jó időkből" a ki megszánja sze
gényt és elkíséri egy pár lépésnyire, vau 
azután általános „szekirozás". Hát ilysn 
vén kisasszonynak udvarolsz? . .  . Látszik 
nem haladsz a divattal ? így szólnak azok 
a bajusztalan gyerkőcze „Don Juán“-ok 
kik, mitha csak „patent“-et kaptak volua 
rá a goudos(?) szülőktől egy egy lejárt 
szépség után egy másiknak jövőjét igye
keznek romba dönteni. A szülök pedig 
4— * mi hallatlan — hízelegnek ezzel 
magáknak és még ők is tele beszélik a



Kern ezikket, noha valódi
ihlettséggel van' írva, kár hogy nincsen 
bevésve — a hideg kőkemény szivekbe, 
melyek az önösségtől elvakitva, mától 
holnapig tovább nem látnak a jövőbe, nem 
adjuk, mert hát „polgárokhoz1' szól.

Azon egynéhány „polgár," a kinek 
pokoli mtlve sikerült, ugyancsak nem ér
demli meg, hogy hozzájuk szóljunk, elve
szett lelkek ezek még élő testben, éltükben 
elkárhozva nem tehetnek másként már, 
minthogy a pokol müveit elősegítsék.

Erkölcsileg a függetlenségi párt ang. 
11-én fényes diadalt aratott.

Ezen diadal meg van örökitve a vá
lasztási jegyzőkönyv három példánya által, 
melynek egyikét a választott már átvette 
és melyből saját erkölcsi bukását félreis- 
merhetlenül kiolvashatja.

Jmde nem kell arra szorítkozni, hogy 
a választási jegyzőkönyv befejező sorait 
olvassa, — olvassa egyenkint a választók 
neveit, vesse össze a választók jegyzékéből 
polgári állásukat, nézze meg egyenkint 
azok neveit és polgári állását, kik vagy 
nem, vagy ellenfelére szavaztak, és azt 
fogja tapasztalni, hogy a többség, mely 
ötét az országházba küldi üres polyvaként 
szerepel a serpenyőben, mely a szavaza
tokat nem csak számlálja, hanem egyúttal 
mérlegeli.

Ottvoltuuk a választásnál eleitől végig, 
egyébkint nem lévén eltoglalva, volt időnk 
jegyezni a szavazók minősitvényét, tekintse 
meg bárki és meg fog győződni, hogy a 
Tarai-választók a/t része papok, hivatal
nokok, szolgák és peuziouisták komman 
dóra szavazó seregéből áll, a fenmaradó 
1 4 részt képezik az úgynevezett szorosabb 
értelemben vett polgárok u. m.: honora- 
tiórok, kereskedők, iparosok sat.

No ez utóbbiakkal ugyau nincsen mit 
kérkedni a választottnak, mert az igazi 
polgárok vagyonos, el nem adósodott része, 
azok, kiknek existentiája nem lóg egy 
ezérna szálon, az igazi intelligeutia, és a 
melléktekintetek nélkül bazaüui érzettel 
és ennek sugalma alatt álló földművesek 
vagy nem szavaztak, vagy a függetlenségi 
párthoz tartottak.

Be szeretnek, ha Tarai hallotta volna 
mindazon átkot, mely titokban, vagy bi
zalmasan négy és hat szem között tejére 
szállott azon szavazói részéről, kik erkölcsi 
és anyagi kényszerrel szorittattak hitüket, 
lelkiismeretűket, polgári jóhirnevüket meg
tagadva reá adni szavazatukat — ő rá, 
kit a bűnnél jobban utálnak, kit, ha a sza
vazás titkos lenue, a legszigorúbban elítél
nének. — Volt választója, a ki közvetlen 
a Taraira adott szavazata után mellettünk 
elhaladva fülünk hallatára szórta reá átkát, 
morogva áldotta(?) teremtését hivatal fő
nökének, ki alávaló módon szorította a 
szavazásra.

Szomorú, de mindamellett igen érde
kes lélektani tanulmányokat tettünk e vá
lasztás folyama alatt.

Az a nyugalmazott katona tiszt, kinek 
arcza a boruirtság találó kifejezését mutatja, 
büszke önérzettel, hogy nyugdija után 
nem űzetett, — hanem levont néhány fo
rint adója őtet felruházza a polgári jogok 
legszebbikével, nyugodtan, lelkiismcret íur- 
dalás nélkül, mintha jól végzett gyak jrlat 
után rapportot tenne, adja szavazatát, ma
gyarul ugyau nem ért, de a jeleknek meg- 
magyaritott nevét előre jól betanulta, 
nyugodt lélekkel távozik, mint a ki fel
adatának megfelelt; esze ágában sincsen, 
bogy szavazatával magának és polgártár
sai millióinak ártott.

Az a pap, kit híveinek évek óta ki
érdemelt osztatlan szeretete és ebből folyó 
mások általi közbecsülés nem rég szép 
javadalomhoz juttatott noha aránylag még 
fiatal korú, most már elfelejti, hogy sza
vazatával híveinek közóhajával, minden
romlatlan leány szivét, — rózsásnak fest
vén neki ebből a jövőt.

A kis leány elhivén anyja szavait, — 
gőgös, hiú és pompátüző lesz, — pedig 
hány példa van reá az életben, — hogy 
az anya vérmes reményei minden kedve
zés és hizelkedés daczara sem teljesültek. 
Később azután maguk is belátják — a 
midőn a család már vagyonilag is tönkre 
van téve, — de már késő.

Hát az uj udvarlók?! Csak nem lesz 
valaki ol együgyü, — hogy oly nőnek 
udvaroljon, a kiről nyíltan beszél a világ, 
hogy ez udvarolt neki, ez meg ez a házba 
járt, szerelmesek voltak is egymásba holtig 
sőt X. V. el is akarta venni sth.

Saját kárán tanul a magyar!
Az idő rohamosan halad — és nem 

áll meg a ragyogó szempár kedvéért. 
A kis leány már az X-eket kezdi felszedni 
s ilyenkor azután kézzel lábbal kapkodnak 
egy iczi-piezi férjeeske után — holott 
Istenem! az előtt hány „szép parthie" ke
csegtette őket és mennyit mindent áldoz 
tak fel ezért, — mig most egyetlen egy 
sem botlik meg. Akkor amidőn még az 
aranjuezi szép napok voltak „arany he
gyekéről álmodozott a kis leány és csak 
platói szeri Imének élve, „fumigálta" a vi 
lágot. . . . Most már, miután eltűntek az 
üde rózsák s a természet adta szépségek 
nem vonzanak — segítségül veszik a mű
vészetet is, csakhogy megszabaduljanak a 
szüzesség liliomától.

Mindhiába! Bűnhődnöd kell asszony, 
— mert hiúság a neved.

Olyan a szép nő, — ha szépsége 
mellett erény nevelés és szerénység nem 
ékesítik. — mint a camélia; gyönyörkö
dünk beunök, el vagyunk ragadtatva, ud
variunk körülötte, s azután?!— ha meg
szoktuk és mindennapivá lesz vagy her
vadni kezd . . . .  eldobjuk rá se nézünk 
többé

Bedig hány ilyeu camelia létezik a 
világon í

napi imájával ellenkezésbe jő, vagy in
kább ő tudja ezt, de már most nem törő
dik véle, a népszerűség megszerezte neki 
az alapot, most már ő magasabbra tör, 
ha furdalja a lelkiismeret, ha szégyen'i is 
tettét magában, ő megtanulta magán ural
kodni, úgy adja szavazatit Taraira, mintha 
ezt tőle máskép elvárni sem lehetne.

Az a tisztviselő, ki 48-as honvéd volt, 
a Bach- és Schmerling kormányokat elv
ből nem szolgálta, ki 48-as párti érzelmeit 
soha sem titkolta, kinek erkölcsi érzete 
oly élénk, hogy a körülmények kényszere 
nélkül még akkor sem szavazna Taraira, 
ha ez közjogi ellenzéki téren állana, ez 
is úgy fogva vitetik a szavazáshoz, ar- 
czán a bosszúság, a harag a szégyen vi
lágosan letükröződik, — érzelmeinek nyílt 
kifejezésével szavaz Taraira, utánua mor
mogja félig magában belső érzelmeinek 
tusájában kigyult arczal „üsse meg a
g . . .!

Ott egy polgárt tolnak előre a szava
záshoz, ismerjük jól, meglehetős vagyona 
volt, rosszul gazdálkodott, ön hibájából 
tönkre ment, tavai őszkor eladták minde
nét, az adósságok meszsze sem találtak fe
dezetet, koldus ő, a semminél kevesebbje 
van. de még (utoljára) benue vau a sza
vazók jegyzékében, úgy fogták-e vagy 
maga jelentkezett egy kis geschiiftrc, nem 
tudjuk. Hogy szavazatává! jót vagy rosz- 
szat tesz-e, azt mérlegelni butasága nem 
engedi, ő most csak annak örül, hogy ta
lán egy két hétre élelme biztosítva van, 
mert a kegyelem sovány kenyerén azelőtt 
terjedelmes teste irtózatosan lecsappaut, és 
a nyomor kifejezőjévé lett.

Egynéhány úgynevezett gazdag pol
gár is jön szavazni, őket nem kell lógni 
és előre tolni, mert ők teszik ezt másokkal 
mert nekik nagy befolyásuk van! A ki 
gazdagságuk telöl bővebb informátiót akar 
szerezni, nézze meg a telekkönyv teher 
lapját és a hitelintézetek váltótárczáit, 
de ez még nem mutatja tisztán, mert a 
nagyobb kamatuakat nem szokás dobra 
verni, ez azonban semmit sem tesz, ők 
noha nem szónokok, sőt magyarul is alig 
gagyognak, pedig reájuk nézve szégyen, 
hogy nem tudják a hazai nyelvet, azért 
ő nékik nagy a tekintélyük, — hogy ők 
eszközei a nagyobb ravaszságnak, azt 
ugyan már most érzik, de szerepüket már 
fel nem adhatjak a nélkül, hogy egész 
existentiájuk romba ne dőljön, és ők is 
már részesültek a hatalom tetemes csengő 
előnyeiben polgártársaik kárára, a kép- 
mutatást már megtanulták, lelkiismeretűk, 
politikai elvük nincsen, a pénz náluk töb
bet ér a becsületnél, ők oly arcz és hang 
kifejezéssel szavaznak, mintha a legtisztább 
hazafias meggyőződés vezetné őket, az el 
nem ámítható igazszivü hazafiak megve
tését semmibe sem veszik.

Forduljunk el ez utálatos ripőkőktől, 
de ime előttünk látunk egy fiatal Taray 
választót, ki következetesen kerüli tekin
tetünket, az ablak sarkát nézi akkor is 
midőn neve és szavazata tőle elnökileg 
kérdeztetek. — Ugy-e fiú szégyelted ma
gad előttem, hogy engedted magad oda 
hajtani, akár mint a vágó hidra a marhát! 
Vigasztalódj, hisz a borjukötelet kegyesen 
elengedték.

I)e úgy vészük észre, ha lapunkat 
megtöltenek is észlelőinkkel, nem fogynánk 
ki belőle, azért hagyjunk békét a többinek 
csak azon tapasztalatunkat nem hallgatjuk 
el, hogy az alárendelt tisztviselőkre és más 
ily fizetéses egyénekre gyakorolt nyomás 
még nagyobb terjesztője az erkölcstelensé -  
nek, mint az etetés, itatás és vesztegetés.

Forgattuk a választás vége felé a ki
nem vett, a háromszázat meghaladó vá
lasztói igazováuyokat és azt tanultuk e 
nevek olvasásánál, hogy a volt Deákpárt 
intelligensebb és vagyonosabb része a job-

Az ember akár ujjal mutogathatna 
azon 14—15 éves lánykákra, kik (hacsak 
gazdag hozományuk nincs) aggleányokká 
fognak felavattatni. Az éles szem, a min
dennapi életb- n tett tapasztalás folytán 
rögtön rá ismerhet ezekre az ember. A 
természet oly annyira határozott jelleggel 
modorral és neveléssel szokta azokat fel
ruházni, kik az aggszüzek légióiba felvé 
tetni méltóknak találtatnak.

Szegény kis leánykák, — kik minden 
kiséret nélkül barangolják be az utezákat, 
a sétatért, kisértetve a fiatal gyerkőezök 
egész légiója által — nem is sejtik a jövőt 
— azt gondolják „minden arany a mi 
fénylik". . . .

Csak egy kis routlu és tapasztalás 
kell hozzá, hogy kikeressük azon szépsé
geket, kikről egykor elmondhatjuk : „Há 
rom alma meg egy fél" stb.

Vannak hölgyek, kik minden szépsé
gük daczára 18 éves korukban már ,,pet 
rezselymet" árulnak (mert 13 éves koruk 
bán már szerepelnek) — holott alig egy 
év előtt még „divat‘‘-han voltak s az udvar 
lók csak úgy lepték körül uton-uttéléu, mig 
másokról még két és fél X mellett is úgy 
nyilatkoznak : Ejnye! be csinos kis feleség 
válnék belőle.

Az időpontot a hol az aggszüzesség 
keletkezik nehéz volna meghatározni, de 
tény az, hogy az „aggszüzjelölt" már 
zsenge korában csalhatatlan jellegét hord ja 
annak, hogy méltó tagja lesz egykoron e 
társulatnak.

Es mi ennek az oka?!
A szülők gondatlansága, elkapatott 

hiúsága és szeretete gyermekeik iránt; a 
szabad könnyelmű és ferde nevelés, vala
mint az ezzel járó fény űzési mánia — 
holott jól tudhatnák, hogy verebet nem 
szoktak ágyúval lőni. No de erről majd 
máskor. p—r

bán képzett tanári kar, a solid hitelű vagy 
hitelre sem szorult iparos és kereskedők 
legnagyobb részt tartózkodtak a szavazás- 
tói, szeretett megyés püspökünk elment 
előle Nádasdra.nem különben szeretve tisz
telt ez. püspök és nagyprépostunk is tün- 
dőklött meg nem jelenésével, éljenek! mert 
a kereszténység elveivel nem |helyezték 
magukat ellentétben.

És mi még sem győztünk!
Mi okozta ezt?
Igaz, hogy a csupa ellenséges ele

mekből alakult volt központi bizottmány 
pártnnk szavazóinak számát egybarmadára 
szorította, de azért volt még máslél száz 
bejegyzett szavazónk, kik meg sem jelen
tek a választásnál!

Honnan van az, hogy a budai kül
városi választók alig fele jött be?

Ennek oka bizonyos ott vezérszerepet 
kezéhez ragadott egyén iránti bizalmatlan
ságban rejlik, mióta ez ember a polgár
mesterhez benső viszonyban áll, akár jog
gá1, akár nem, elveszett a bizalom irá
nyában és mindenütt csak árulást látnak, 
a hol ő szerepel!

Erre és kapcsolatosau a fogy.-adó 
consortium Uzelmeire még visszatérünk.

*
A pécsváradi választásnál pártunk lm 

kását és (jrombárék győzelmét azok után, 
mik a választást megelőzőleg és a válasz 
tás alatt történtek, és Lejtényi alap. ura
dalmi praefeetus et eonsortos részéről - 
a hatalmat gyakorló tisztviselők — kir. 
hivatalnokok, uradalmi gazdatisztek és 
ezek által megnyert s lekötelezett községi 
bírák és jegyzők segítségével kifejtettek 
— csodálni egyáltalán nem lehet; mert 
mig az ő részükről az ámítás, rászedés 
és a törvény teljes kijátszása és lábbal 
tiprása — addig a mi részünkről a tör
vény tisztelet, az egyedül tiszteséges fegv- 
ver: az elvi küzdelem állottak egymással 
szemben: és még Így is győztünk volu j, 
ha elég erővel bírunk a rósz ut s idő mi
att mindenütt megjelenni, és azon sok 
uradalmi érdek által lekötelezett kortesek 
ámításait és törvénytelenségeit ellen sú
lyozni. A részletesebb leírását ezen válasz
tásnak, s az itt elkövetett egyes törvény
telenségeket idő rövidsége miatt jövőben 
teljes mérvben megismertetni fogjuk. Most 
csak egyelőre kettőt jegyzőnk meg a mi 
általános feltűnést és megbotránkozást szült 
miuden józan és becsületesen gondolkozó 
előtt. Az egyik az, hogy Lejtényi saját 
vője választásánál mint bizalmi tértin mű
ködött, s ő maga ellenőrizte, hogy a kü
lönféle Ígéretek által megnyertek valóban 
(rombárra szavaznak-e. A másik az: hogy 
miután Gombár egyesült ellenzékinek még 
pedig Sennyey-szinezetünek mondta magát, 
egy egyesült ellenzéki mellett a hatalom 
emberei s az alapítványi uradalmak tiszt
viselői — az alapítványi javakkal — s a 
törvénytelenség minden nemének felhasz 
nálásával korteskedhettek, s mindezeket Ti 
sza Kálmán belügyminiszter ur, kinekszemé 
lye ellen van egyedül irányozva a habarék 
párt politikája, s kinek ezekről a főispán 
utján mindenesetre értesülve kellett lennie, 
megengedte. Vagy talán Trefort az ala
pítványi javak fölött őrködő minister ur 
tudomásával és beleegyezésével történtek ? 
A választás befejezésével pártunk — el
keseredettsége mellett is oly lelkesedett 
volt jelöltje iránt, a tisztelet és szeretet 
annyi jelével halmozta őt el — hogy 
ezzel szemben a habarék-párt diadala 
észrevétlenné vált, és a nyomott hangulat 
ép ezen pártnál volt észlelhető. Egyébiránt 
bővebben jövőben.

Matrikulák.
(Anyakönyvi kivonatok.)

Szóljunk még egyszer ez ügyhöz. (Lásd 
„Pécsi Figyelő" ez évi 21. szám.) A ma
trikulák beküldésének határideje 1878. jul. 
15. elmúlt és a mohácskerületi papság 
határozatát érvényesítette, beadván kerületi 
gyűlésének jegyzőkönyvi kivonatát a me
gyei hatósághoz — az alispán úrhoz, ki
től a rendelet a matrikulák beadása iránt 
származik. A jegyzőkönyv igy szól:

— „5. Szóba hozatván Baranyamegye 
t. alispánjának rendelete a mohácsi járás 
szolgabírájához, melyben hivatkozva az 
1827. évi 23. t. ez. 1. § ra a mohácsi es- 
peresi kerület lelkészei felhivatuak, hogy 
a szülöttek, megholtak és házasultak anya 
könyvi kivonatait több elmúlt esztendőről 
jul. 15-ikéig elkészítve az illetékes helyre 
beterjesszék. A mohácsi kerületi papság 
tavaszi gyűlésén e rendelet a tagok leg
nagyobb indignatiójával találkozott. — A 
hivatolt törvényezikk ugyanis következőleg 
hangzik: „Azon zavarnak megelőzhetése 
végett" stb. stb. (Lásd „Pécsi Figyelő" ez 
évi 21. szám. Szerk. jegyzet.) Miért is a 
kerületi tagok tekintve a) hogy ezen tör
vényt mindig híven teljesítették s a kívánt 
időben évenkint anyakönyvi kivonataikat 
lelkiismeretesen beküldék, mit egynémelyik 
akár postai könyvével is igazolni képes; 
— tekintve b) hogy a beküldött anyakönyvi 
kivonatok a megyei levéltárban mily felü
letesen s lelkiismeretleniil őriztetnek, mit 
egynéhány hozzánk leszármazott s kezeink 
közt levő hivatalos közegtől hivatalos levél- 
boritékul használt anyakönyvi kivonat bi
zonyít, — holott irodai költségekre 5000 
ft. van utalványozva, — sőt hogy még ke
reskedésekben áruezikkek csomagolására 
is használtatnak; — tekintve c) hogy az 
anyakönyvi kivonatok további lelkiismeret
len kezelése mellett az egyes plebániala- 
kokban netán bekövetkező tűzvész s más 
szerencsétlenségek következtében az anya
könyvi kivonatok hiányában az állam és 
egyes családokra a legnagyobb károk ká
romolhatnak, — de nem orvoslás esetében

a kerületi papság többször és hasonló zak
latásoknak lehetne kitéve; — tekintve 
végre d) hogy terjedelmesebb plébániáin
kon, hol az érintett rendelet szerint 50— 
100 iv állítandó ki, a rendelet teljesítése 
az újabb nagyon is összehalmozott plébá
niai teendők miatt úgyszólván lehetetlen; 
a kerület mindezeket figyelembe véve, a 
kivánt anyakönyvi kivonatokat határozot
tan megtagadja s újabb zaklatás esetére 
az ügyet gyökeres orvoslás végett a ma
gyar kormány elé terjesztendő — Miután 
pedig az anyakönyvek a plébáuiaházból 
a törvények szellemében ki nem adhatók, 
felkéretik az illetékes megyei hatóság, 
méltóztassék a plébániákra megbizottat 
küldeni, ki a követelt hiányzó másolatokat 
a inegye költségén kiírja, nem lévéu sem 
az adóval túlságosan terhelt és az irodai 
szereket önköltségükön beszerezni kényte- 
lenitett lelkészeknek, sem az almizsna-fil- 
lérekből tengődő templomaiknak költségük 
az anyakönyvi ivek újbóli vásárlására. A 
kerületi tagok hajlandók a másolatot az 
eredetivel összehasonlítani s hitelesíteni. — 
A kerületi papság e határozata a t. alis- 
páni hivatallal jegyzőkönyvi kivonatban 
közöltetui határoztatott."

Ennek folytán a barauyamegyei alis
pán úr a pécsi egyházmegyei hatósághoz 
fordult, ezen hatóság pedig a következő 
köriratot intézte hozzánk:

„1422/1878. sz. A tiszt, mohácskerii 
leli papságnak! Baranyamegye alispánja 
áttevéu hozzám a mohácsi egyházkerület 
f. évi május 14-éu tartott gyűlésének jegy 
zőkönyvi kivonatát, melyben a kerület 
ugyan a járási szolgabirák által kért anya 
könyvi másolatokat megtagadja, felkér, 
hogy a mohácskerületi papságot különösen 
utasítsam, miszerint azon súlyos vádat, 
mely a megyei tisztviselők elleu az anya- 
könyvek kezelése tekintetében emeltetik, 
akképen igazolják, hogy a mennyiben a 
járási szolgabiráktól most bekivánt anya- 
könyveket már egy ízben beterjesztették 
volna, ezt a lelkészi hivatalukban vezetett 
igtató- és postakönyv illető kivonatával 
bizonyítsák be, illetőleg ezen kivonatokat 
a vizsgálat megindítása végett az alispán
hoz közvetlenül áttenni siessenek. — Mi
után az anyakönyvek másolatainak a me
gyei hatósághoz évenkinti beterjesztése a 
plébánosoknak törvényszabta kötelessége, 
másrészt pedig csakugyan súlyos a vád, 
mely a megyei közegek ellen emeltetik, 
meghagyom a tiszt, kerületi papságnak, 
hogy a kivánt bizonyítékokat mielőbb az 
alispán úrhoz beterjesszék. Egyébiránt stb. 
Pécs, július hó 8-án 1878. Xáudor  s. k. 
püspök."

A kerületi papság teljesíti ebbéli kö
telességét is és beadja a kivánt bizonyla 
tokát: de valamint az egyes plébániai 
hivatalokban igen kívánatos és czélszerii 
„igtató vagy postakönyveket" tartani: úgy 
a szolgabirói hivatalokban is kell hogy 
ilyen könyvek legyenek és pedig nem csak 
a menesztett, de a h i v a t a l ho z  b eér ke 
zett iratokról is; ha ezek a mohácsi já
rás szolgabirói hivatalban meg vaunak : 
akkor csak ezeket tessék az illetőknek a 
vizsgálat alkalmával megtekinteni s azou- 
nal ki fog derülui, hogy a mat r i ku l ák  
a kerületi papságtól rendes időben és ha 
hogy nem, bizonyára hivatalos szorgalma
zás folytán beérkeztek.

Még előleges szorgalmazást is vagyunk 
képesek felmutatni, például: „4357/k. i. 
1875. sz. Ff. plébános urnák Duua-Szek- 
esőu. Vau szerencsém felkérni, miszerint 
az 1875. évben megholtak, szülöttek és 
nősültekről vezetett anyakönyvek hiteles 
másolatát 187(J. január hó 15-re hozzám 
juttatni szíveskedjék. Mohács, 1875. 29/XH. 
Sey Lajos, s. k. szolgabiró."

Ebből ismét csak az tüuik ki, hogy a 
lelkészek nem mulaszthatták el még akarva 
sem törvényszabta kötelességöket a matri
kulák évenkinti rendes beadását; illetőleg. 
Egyébiránt örvendeni fogunk, ha az igéit 
vizsgálat megindul nemcsak, hanem ki is 
deríteudi, hogy a kerületi papságot vádolni, 
de még gyanúsítani sem lehet kötelesség
mulasztásról; és egyúttal kiderül, ki a ha
n y a g  a matrikulák megőrzésében? és ki 
a vétkes  azok más czélokra való elhasz
nálásában ? — Itt is adhatunk egy kis in- 
viatiót. Ugyanis: azon kéz vonások, melyek 
a mohácskerületi esperes ur birtokában 
levő s hivatalos levélboritékoknak felhasz
nált matrikulákon láthatók, ugyanazok is 
mérhetők fel a kerületi papsághoz menesz
tett hivatalos iratokon ; például ezen is : 
„7tjU/k. i. sz Mohácsi járás szolgabirájá- 
tól. Ft. lelkész úr! A „Népmozgalmi táb
lázatok" beterjesztését megyei alispán úr 
f. hó 018. és 972. számú rendeletével 
megsürgetvén, van szerencsém megkérni, 
miszerint azokat sürgősen hozzám beküldeni 
szíveskednék. Mohács, 6/III. 1874. Sey 
Lajos, s. k. szolgabiró."

A szolgabiró úr legjobban tudja: ki 
volt 1874-ben Írnoka; e k é z í r á s  nyomra 
vezet és a vétkes t  kiderítendő >S igy a 
kellő vizsgálat megejtetvéu, reméljük, hogy 
az ügy fontosságánál és jeleutékenységénél 
fogva tisztába huzatik és a bűnös érdeme 
szerint bűnhődi k,  de egyúttal hasonló 
visszaéléseknek gát vettetik: ez által mi 
lelkészek is elégtételt nyerünk mentek 
leszünk a zaklatásoktól ily és hasonló 
ügyekben

Úgy vau, kívánjuk szivünkből, hogy 
hasonló zaklatásoktól a jövőre megiuentcs- 
sünk ; mert nem az első eset, hogy a ma- 
trikulákat pótolni kellett jogtalan követelés 
folytán; évek előtt velem is történt ugyanez 
és pedig egészen más egyházi kerület és 
közigazgatási járásban.

Garay Alajos, 
dunaszekesői plébános.

Megye! ItiSrgyiilfti,
Baranyamegye évnegyedes rende, 

közgyűlését f. hó 14-én tartotta. Pereid 
Miklós főispán üdvözölvén az egybegym. 
teket, meleg hangon emlékezett meg a 
mozgósítás által sújtott családokról és ezek 
nyomorainak enyhítése czéljábúl az 
alispán elnöklete alatt egy választmány 
kiküldését óhajtaná, a mely választmány 
nemcsak a gyűjtést rendezné, hanem a 
küldeményeknek a hadsereghez való jttt. 
tatását is eszközölné. — A főispán ezen 
indítványa általános helyesléssel találko
zott, jóllehet erre vonatkozólag — nein akar
ván a hazatiui érzetet sérteni — semmi kifo
gásunk, mégis sajnáljuk, hogy a megyei 
bizottsági tagok közül nem találkozott egy 
sem, a ki ama indítványt tette volna, hogy 
a megye Írjon fel a kormányhoz, miszerint 
odatörekedjék, hogy ezen a mozgósítás ál
tal sújtott családok nyomorának enyhítése 
a hadi budgetből vagy a 60 millióból e 
czélra felhasználandó tetemesb összeg ig íny
be vétele által eszközöltessék. — Alig hisz- 
szUk, hogy ez indítvány értelmes szavak
ban való megtétele, — nem talált volna 
viszhangra.

A kormány leiratára s ennek meg- 
felelőleg a főispán két családot terjesztett 
fel, mint olyanokat, kiket a mozgósítása 
legérzékenyebben sújtott, hogy ő felségeik 
által e czélra ajándékozott összegből se
gélyt nyerjenek.

Ezen Ugygyel kapcsolatban Szily 
László bizottsági tag indítványt tőn, hogy 
a kormány által önkényesen távirati utón 
elrendelt és Bródba küldött 6ÜO előfogat, 
miután e rendelet törvényellenes, azonnal 
Szinkovies I’ál mint e fogatok vezetőjéhez 
intézendő távirattal, visszarendcltessenek, 
és a jövőre nézve erélyesen Írjon fel ez
úttal a megye, hogy ezentúl bárminemű 
ily törvénybe ütköző rendeletét végrehajtani 
nem fog.

Szilynek ezen részben téves indítvá
nya nagy port és különösen személyeske
dést idézett elő. Habár Szily úgy látszik 
nincs tudomásával annak, hogy a megye 
a már vég-ehajtott rendeletet eredményé
ben megsemmisíteni — tehát a kocsikat 
visszarendelni jogosítva nincs, — mégis 
indítványának ezen része még pedig igen 
helyesen odamódositva, mikép ugyancsak 
táviratilag a korraáuy kéressék föl, misze 
rint méltóztatnék odahatni, hogy ez elő
fogatok, tekiutve a beállott nagy munka 
időt és a mozgósítást, — minél előbb visz- 
szabocsájtassanak egyhangúlag indítvá
nyának másik részével is elfogadtatott.

A vita közben lefolyt személyeskedés 
elmaradhatott volna, — de miután azt Au
tal Gyula, — az ujonnau megválasztott 
mameluk — provocálta, a mennyiben egész 
önhittséggel a megyei bizottsági tagokat, 
— kik közölt határozottan mondhatjuk 
Antal Gyulánál nagyobb juristák is létez
nek , azon kifakadásával hitta ki, hogy 
„nincs az itt levő tag urak közt tán egy 
sem, a ki a jog és törvény közti különb
séget kifejteni meghatározni képes volna." 
Antalnak ezen jogosulatlan kifakadasa 
méltó szánalmat és egyúttal derültséget 
idézett elő.

Különben megkapta a magáét. Meg
mondták neki, hogy úgy látszik a tauár 
úr a megyei bizottsági tagokat is leezkéz- 
tetui akarja, — de akkor nagyon téved, 
ha azt hiszi, hogy valaki ad valamit az 
ő előadásaira, mert ha a jogászoknak is 
igy magyarázza meg, hogy mi a jog és 
törvény közti különbség akkor azok meg 
kevésoé értik meg a tanár urat.

Antal Gyula már képviselőségéu-k 
mézes uapjaibau is életre halálra küzd a 
kormány mellett és határozottan és talán 
dühösebben védte a kormány ezeu törvény
telen rendeletét, mint maga a kormány 
tette volua. Jól mondta Kardos  Kál
mán a kormánynak még a honvédet siucs 
joga az ország határán átvinui, nem hogy 
joga volna békés polgárokat tűzhelyeiktől 
családjaik köréből miutegy erőszakkal ki
ragadni és ha szép szerével nem adja meg 
magát sorsának, hát fegyveres erővel kí
sértetni a haza határán túl. Ez valóságos 
pénz és vér áldozat, melyet a kormánynak 
nincs jogában követelni, annál kevésbé 
mert e súlyos rendelet nem az egész or
szágot, hanem csak egy megyét és annak 
is csak három (mohácsi, siklósi, és dárdai) 
járását sújtja. De azért Antal Gyula kar
doskodott e rendelet törvényessége melleit, 
és az egyedüli volt, akinek tán azért nem 
fekszik szivén a megye lakosságinak ér
deke, mert mint ő maga is bevallá „nem 
e megyében lakik." Antal a kormány lu- 
taluiából (zsarnokság hive tehát) kó 
vetkezteti e jogot, és oda inti a megyét és 
jósolja ha a megye az efféle Vendeleteket 
nem teljesiti beállhat az ostromállap 't. 
(Felkiáltások: Hadd jöjjön, akkor sem 
lesz rosszabb. Jósolására nem aduul: sem
mit: Nemo próféta tu sua patria.) A sik
lósiak meg lehetnek elégedve képviselőjük
kel már most is, — de mi nem sajnáljuk 
őket bár Antal Gyula oda törekednék, uogy 
összes választóit Boszniába kitldeué a kor
mány. Megérdemlenék azért a nagy ma- 
melukságért.

F r a n k  megyei főjegyző védelmezni 
akaria saját álláspontját, hogy ruiutáu al
ispán úr távollétébeu ő hajtotta végre a 
rendelőid, a felelőség őt terheli. Elővette 
a törvénykönyvet és abból tévesen magya
rázta ki, hogy ueki nem lett volua joga 
c rendelet végrehajtását megtagadni. A ló
jegyző igen helytelen magyarázatát adta 
az 1870 : 42 t. ez. 1 ti. § áuak akkor, a 
midőn i kérdéses kormányrendeletet ha
lasztást nem tűrő rendőri iulézkedést tir- 
gyazóuak mondja, mert az tény, hogy 
rendőri szemponthói tétetett ez intézkedés, 
és aunak nem is nevezhető. Hogy a főjegy*" 
mégis teljesítette mindennek daczár*, 1421



• kibl) azon emberies érzületének kell tekin-
10 j boftV fi azon nézetben volt, hogy e 
k.u'sik élelmet és sebesültet fognak szállí- 
' i Ha áll az. hogy élelmet kell szállítani, 

. ' ezért a t'őhadparancsaokság kárhoz
tatandó. mivel a körülményeket oda engedte 
néni. ln»gy gyermekeink éhséget szenved- 
u .k __ ezen nézet azonban nem áll, mert 
,,tt vaunak a szállítók, azok tartoznak er
ről gondoskodni. 11a pedig sebesülteket 
ke|| szállítani, úgy akkor kisült a turpisság, 
kisült, hogy a mi tohadparancsnokságunk 

ágy tagadja a véres ütközetek áldoza- 
taiuak nagy számát, mint tették ezt az 
oroszok. De álljon bármiként a dolog, ha 
|Uár szükség volt, ott van Horvát Slavon- 
ország. az jóval közelebb van, miért nem 
rendelték onnan a kocsikat, miért épen 
Baranyából, a midőn mi úgyis eléggé meg 
vairvunk áldva a kormány atyáskodó (?)
intézkedéseivel.

Ezen élénk vita után a megürült rne-
„vei másod aljegyzői állomásra Jeszenszky 
(ívnia, ;*.z ez által megürült árvaszéki jegy 

állomásra Derecseri .1 kos; az árvaszék 
Il-od jegyzői állomásra pe lig Csiin.i Lijos
választattak meg.

Sok egyébb jelentéktelen iigy után 
(ivörmogyének Bosznia és Herczegoviua 

■ ellen intézeti átirata, valamin; 
Frank .lozset megyei főjegyző ama iudit- 
ványa, hogy az ik gyalog ezredhez be 
hívott néptanítók s örökölt gazdaság bir 
tokosai szabadságoltassanak, került sző
nyegre, úgy az egyik mint a másik egy
hangúlag elfogadtatott.

VI idiiieM. 1S78. augusztus l-'i
\ .Mohács- augusztus ll-iki számi 

:.u az állittatik, hogy Dárday Sándoi 
•a-/ jiat egy balpárti kortesvezér vette 
volna el. — Ez becstelen rágalom. F. hó 

és 9-ikc közötti éjjel 121/, órakor 
;i-va’.iis megjelent Balogh Károly háza 
,jőtt llaráez Mió és Aparacz Mito, két 
mohácsi lakos és dudás odahoztak egy 
Dárdai zászlót, felverték teutisztelt ügyvéd 
ur nejét, ki előtt az ablakon át előadták: 
hogy ők átadják e zászlót s Balogh úrnál 
hagyjak mindaddig, mig Hollendonner 
Ignácz, Dárdai-féle kortesvezér, ki általuk 
5 ti. kialkudott bérért a város széliében 
hosszáhau dudáltatott, meg nem fizeti. Ba 
logh úr neje a dudásokat elutasította s a 
zászlót nem fogadta cl. — Kkkor c'rnen 
tek Kész Pál úrhoz, azt is telverték.
Ez azután megtartotta a néki átadott zász
lót letétképen. — Kz a tényálladék. És ezt 
; / 'nyitják ifj. Lukacsevics Audria, Franko 

Mai" molnár, Ktnaesevies Andria korsós 
mester Üugyaklia Mio, Santiu Stipa, III 
sin Vendel korsós, Bátaszék Sztipán mól 

nára Dárdái párt áltál felfogadott kortesek 
és mohácsi lakosok.

Mi a mohácsi f. hó l l-iki választást 
illeti, ez az is72-iki mohácsi vérengző 
választás után olyan második, mely az 
eióbbinél sokkal gyalázatosabb. Dárday 
falunként borral étellel traktálta választóit, 
egy részét kész pénzén felfogadott fuva 
rokkal szállíttatta a választás helyére, má
zik részé: izsópon és Dályokou etette és 
itatta, a/.on biztatással, hogy ha a ‘kormány
pártra nem akarnak szavazni, maradjanak 
"tthoii a korcsmában és igyanak az ő költ 
segén.

A ftos fuvaron kívül Ígértek minden 
embernek 50 krt, ki szavazni jön és szabad 
ev ést, ivást. — Mondják, lrogy a szajki 
linónak adtak a leszavazás után 25 Irtot 
áldomásra. — Vau elég bizonyíték.

Bródba a honvédelmi miniszter éppen 
a választás előtti napon lerendelt 145 ko- 
-it a választó kerületből, tehát 27 inért- 

t'ildnyi távolságú útra csak azért, mert 
remény lette, hogy ezzel a választást meg
nyerheti.

A minő volt a választó község, Sey 
szoigabiró úr a szerint vetette ki a fuvarok 
számát, Polgár Jenő szolgabirói segéd pe
dig agyoulövctéssel fenyegette a kölkedie- 
ket, ha a bródi fuvarra ki nem allauak. 
Ezért ellene a bűnvádi vizsgálatot ma ké

relmezték s megtették a lépéseket arra is, 
hogy ezen hetvenkedő 7-ik huszár ezred- 
beli egy éves önkéntes letakarodjék ezre
déhez Boszniába, a hova való, — ott mu
tassa meg bátorságát, ne pedig a védtelen 
polgár ellenében.] — A 37 telekből állói 
balpárti Külkedre kivetett 15 fuvart, a 200 
telekből álló jobbpárti Láncunkra kivetett 
lö tuvart, a 13,000 iélekből álló Mohácsra 
mert , eménylette, hogy ennek választóit 
megnyerheti, 34 fuvart. — Hol van itt az 
igazságos arány ?!

lrtóztató pártszenvedély, — a haza 
küzveszedelinét ily czélokra felhasználni!

A kormánypárti kortesek pedig ezen 
tuvarrendelést, czéljaikra felhasználva, az- 
*al rémitették a balpárthoz szító falusi vá
lasztókat, hogy vigyázzanak magukra, mert 
a 140 fuvarra majd azon községbeliekct 
rendelik ki, kik a balpártra szavaznak.

Így bukott, csak igy bukhatott meg 
•Mohácson az ellenzék. — —

Ily viszonyok, a kormányhatalomnak, 
mely pártjának szolgálatában áll, ily vak
merő erőszakossága ellen nem volt mene
külés.

Balogbnak buknia kellett; — mert 
Bem volt reá vehető, hogy törvénytelen 
tszknzök, minő a fuvarozás is, igénybevé
telét megengedte volna, — pártja minden 
áldozatra készen volt, — de igy a győze- 
lern lehetetlen.

Buktunk — de feltámadunk !
Még azt is meg kell említenünk, hogy 

' erezel Miklós úr is elszegődött Balogh 
** pártja ellen kortcsuek, mert a zuglapot 
eszközül felhasználva, neki áll ugyauazou 
közlekedési ministeri f. évi julius 19-iki 
thiás. sz. alatti uiiiusteri rendelet magya
rosának, melyet — ugyanazon zúglap

jedclmeben közölt. Legyen meggyőződve 
Perczel Miklós tír, hogy ezen közleményé
nek Mohácson senki sem ad hitelt, mert 
niagából a ministeri rendeletből csakugyan 
nem magyarázza ki azt senki, hogy a 
margitszigeti védgáttársulatot a minister 
mar jóváhagyta volna. — Ezen dolgokhoz 
majd hozzá szól a társulati közgyűlés is , 
melyet majd Perczel Miklós úr közgyűlési 
határozat totytáu egybehívni köteles lesz. 
— Ott lesz Balogh, megvéd miuket min
denkinek Basáskodása elleu, most már 
jobban reá is érvén ezen llgygyel foglal
kozni, mint ezelőtt — Balogh és védenczei 
a czelt, melyet elérni akartak, lényegében 
elérték, mert útját szelték annak, hogy 
Perczel Miklós úr kénye-kedve szerint vet
hessen és szedethessen tőlünk bármiféle 
fizetéseket, miként ezt f. évi april 9-én 
akarta, hanem köteles az érdekelteket is 
meghallgatni. —

A mi jogos, törvényes, méltányos azt 
mi is elfogadjuk. Mohácsi.

.1 W aglnjiia l e le s e t t e k  j e g y z é k e .
Az itteni katonai hatóságtól átkülde

tett hozzánk a 7-ik huszárezred ö-ik Es- 
kadronjának 1878. évi aug. 3-áu Jlng- 
la jn á l  elesett tagjainak következő név
jegyzéke. I. Elestek:

1. Babos János köikedi
2. Vörös Mihály mohácsi
•>. Császti Ádtim hisztriezi
l. Dani Gábor szerdahelyi
A. Martits János helyesfai
<>. Ilalasn Lajos turonvi lakósok.

II. Eltűntek :
1. Kolompár Pál kékesdi
2. Iiászits Petur kátolyi lakósok.

Különfélék.
O felsége Magyarország fél

ként koronás királya f. hó 18-áu, 
azaz vasárnap ünnepli 49. születés
napját. E napon a hilaadó isteni 
tisztelet a vártemplomban Duláuszky 
Nándor megyés püspökünk ö méltó
ságának celebrálása és nagy szánni 
egyházi se édlet mellett az összes 
hivatalok valamint a katonai és 
egyéb hatóságok részvételével fog 
megtartatni. A hű alattvalóknak szív
ből eredő hála imája fog a minden
ható zsámolyához járulni, hogy ál
dását felséges urunk királyunk és 
a haza felett lebegtesse.

Jubileum. Dr. Duláuszky 
Nándor mélyen tisztelt főpásztorunk 
és megyés püspökünk ő méltósága 
f. hó lö-áu ünnepelte áldozárságáuak 
25 éves juoilumát. Az ég áldása 
lebegjen a jótékony főpap az önzet
len bazati felett, kit ép oly örömmel 
vall az egyház mint a haza — bű 
fiának. Adja az ég, hogy szeleteit 
egyházuagyunk a vallás és haza 
dicsőségére még sokáig tevékenyen 
és áldásosán közreműködhessek.

— A  zeneegylet 11-ik hangversenye f. 
hó 24-ike helyett ma szombaton azaz 17 i n 
tartutik meg uz fingd-féle kertben, miről 
a tisztelt közönség szives tudomás vétel 
végett értesittetik.

— Mezey János a budapesti Komló és 
Beieznay kertbeli ilaitársulat igazgatója, 
a sugárúti Orpbeuiu elsőrendű komikusa 
és jelleinalakitója humorisztikus előadást 
tart héttőn azaz aug. hó l'J-éu az fircsényi 
sörcsarnokáhan. Szünetek alatt a helybeli 
városi zenekar mulattatja a közönséget. 
Belépti díj 40 kr.

— A  megyei képviselő választások 
eredménye a következő: Becseit Taray 
Endre kormánypárti szótöbbséggel; a sza- 
lántai kerületben Nagy F, re néz független
ségi egyhangúlag; a siklósi kerületben: 
Antal Gyula k. p. szótöbbséggel; a szeut- 
lőrinczi kerületben: M  nde Bódog függet
lenségi egyhaugnlag; a dárdaiban: Szily 
László k. p. egyhangúlag; a hegyhátiban: 
Siskovits Tamás ellenzéki szótöbbséggel; 
a mohácsiban: Dárday Sándor k. p. szó
többséggel.

— A pécs-belvárosi templom oldala 
mellett levő befásitott és gyepesített sze
rény kis térségek igen csinos vasráesozat 
tál láttatnak el. A rácsozat felállítását már 
megkezdték, s mondhatni igen jó benyo
mást tesz a szemlélőre, — de annál ékte
lenebb látvány nyújt a szemlélőnek a 
templom háta megett levő kőrakás. Mintha 
a városnak nem volna térsége, a hova 
ezen kövek lerakatnának, vagy talán azon 
ezélra helyeztettek oda, hogy az ott levő 
gyenge fácskák zöld levele a „ kőszáli 
zergék” (alias: kecske) eledeléül szolgál
tassanak és így a város kellő közepén 
teuyésztessenek ez állatok ?! Meglehet.

— Betörés. F. hó 15-én éjjel Berecz 
kereskedőnél az O-pósta utczáról betörtek 
azonban csakhamar észrevétettek s igy el
távoztak, mégis a tettesek közül egy, ucv- 
szeriut Benkó József lakatos segéd elfoga
tott, kinél több álkulcs is találtatott. A 
betörők 5-en voltak.

— Szamacsek György volt megyei bor- 
tünőr öngyilkossági szándékból ereit fel
vágta.. Az öngyilkosság okául nejével való 
házsártos életét hozzák tel. A szerencsétlen 
még élve a kórházba szállíttatott.

— Érdekes kimenetelű por. A kecske 
méti járásbíróság előtt érdekes pür folyt 
le A tárgyalásnál a felek: egy fiataléin 
bér és egy nő képviselőik mellett szemé
lyesen is megjelentek. A tárgyalás íolya- 
máu — mint a Kecskeméti Lapokban ol
vassuk — a személyesen megjelent lelek

oly tények taglalásába kezdtek bocsát
kozni, hogy a biró kénytelen volt a nyil
vánosság kizárását elrendelni. Mikorra a 
hallgatóság bebocsáttatott, a peres felek, 
mint vőlegény és menyasszony állottak 
egymás mellett, s ügyvédeik a nászuagyi 
szerep elvállalására kérettek fel.

— A  jövő parkja a régi buzatéren álló 
Pichler-féle ház előtti járda kövezete — 
mecseki kék márvány — oly síkos, hogy 
e napokban is egy termetes úri egyén 
azon elsiklott, elesett és egyik lábán tete
mes sérülést szenvedett. — Gondoskodni 
kellene a rendőrségnek arról, hogy azon 
és hasonló járdáknak midőn már szüksé
gesnek mutatkozik szokásos felvágatása el 
ne mulasztassék.

— A kis Franki a fővárosban pro- 
ducálta magát. Sokau megbámulták a 4 
éves kis fiacskát aki még sem írni sem 
olvasni nem tud sőt a számokat sem is
meri és mégis bámulatosan tud fejből szá
molni. Valaki azt kérdé tőle: 87 éves va
gyok , naponkint 82 kr. kőitek, mennyit 
adtam hát ki mindössze ? A szép kis gyer
mek egy darabig töri a fejét s kimondja: 
2.603.910 krt s aztán egyet nevet. — Az 
én lányom — kérdi a mama — 9 éves, 
15 napos váljon hány órát és perczet élt 
már ? Nem sokára megtud ja a fiútól, hogy 
79.200 órát vagyis 46 520.000 perczet. Rit- 
káu hibáz el számítást. Ha valami nagyon 
szövevényes feladatot kapott a közönség 
rendesen a kérdező ellen fordult. Egy vén 
könyvvivő 38116 méter vásznat akart vele 
rőtre számíttatni át, s midőn e gyermek 
azt mondta: nem tudja, mi a méter, a 
körülállók neheztelve néztek a könyvivőre. 
A számo'ás alatt az emelvényen jár, kel, 
leül a karszékbe, töri a fejét, lecsúszik a 
székről, atyja ölébe ül, simogatja annak 
szakálát, ringatja magát térden miközben 
egyre számit fejében.

— .4 koldus-iparlovagságot mindin
kább a tökély fokára viszik természetesen 
nem a pécsi illetőségűek, mert ezek csak 
utánozni tudnak, hanem az ezrenkint ide 
bctódult és a Beesett mindig hanyag rend
őrség által i't keresztényi tolcrantiával el
tűrt proletárok. — figy Stellner nevű asz- 
szony, ki már minden jótékony egyletnek 
terhére vált a jótékony uőegyletkez fordult 
tetemesebb segélyért, hogy innen boldo
gabb hazába költözhessen. A neuiesszivü 
asszonyok azért is hogy cgyszerminden- 
korra menekülhessenek tőle, adtak neki 
15 frtot, de azért Stellnerné asszony jól 
érzi magát Pécsett cs szerencsélteti a vá
rost családjával együtt. — Ezen példából 
okulva az izraelita nőegylet két hölgye 
azou óvatossággal élt egy hasonló segély
kérés esetében, hogy személyesen lemen
tek a vasúti indóházhoz jegyet váltandók 
a kérelmező Sebőn nevii asszony és csa
ládja részére Pestig, ez két gyermekével 
csakugyan ott várta őket, de arra kérte, 
hogy csak Villányig váltanának jegyeket, 
mert ott várja férje többi gyermekével, a 
többi pénzt pedig természetben adnák ki 
neki, mit a hölgyek meg is tettek. Azon
ban Schönué csak mulatságból utazgatott 
Villányig, mert másnap ismét Pécsett volt 
és most is terheli a közönséget kéregető 
levelekkel.

— A tábori postahivatalok utasításai - 
hói a közönségre nézve hasznos tudni, 
hogy a cs. és kir. foglaló hadseregnél al
kalmazott katonai személyeknek szóló ma
gán levelek, hírlapok és pén/külderaények 
portamentesek, hasonlókép portamentesek 
a más teherküldemények, melyek két ki
logrammot túl nem haladhatnak, de csak 
különös feltételek közt. Utasok a háború 
postán nem szállíttatnak. — A katouai sze
mélyek által a tábori postán feladott levelek 
szinte portómentesek. A levelek azonban 70 
grammnál nehezebbek nem lehetnek. — A 
levelek és küldemények pontos czimmel lá
tandók el és kiteendő, hogy az illető czim- 
zett melyik hadosztály, dandár, ezred, szá
zadnál, avagy másféle alkalmazásban van. 
Ajánlott levelek nem fogadtatnak el.

— Izgatott mennyasszony. Nincs is 
annál természetesebb a világon, hogy a 
menyasszony izgatott legyeu. De a mienk, 
egészen más módon izgatott. Berlinben 
történt ugyanis, hogy egy vőlegény, meny
asszonyával 8 családjával csónakra szál
lott, hogy falura tegyen kirándulást. Út
közben a vőlegény öszeszólalkozott meny
asszonyával, (a szerelmesek czivakoduak!) 
mi mindinkább hevesebb lön, s azzal vég
ződött, hogy a vőlegény felbőszült, s a 
házasságtól elhatározta visszalépni, a csó
nakot is vissza forditattá, ekkor bekövet
kezett a menyasszony izgatottságának leg
felső foka, s e szavakkal: „akkor úgyis 
mindennek vége van!” beugrott a vízbe. 
De kihúzták, s a megijedt vőlegénynek 
sikerült a nagymérvű izgatottságot lecsil
lapítani.

— Iladzsi Lójáról, a sscrajevoi láza
dás vezéréről a következő jellemző sorokat 
Írják: Hadzsi Lója körülbelől 50 éves, 
atlileta termetű, óriás erejű férfi, ki már 
évek óta egyik főszószólója az izlamita 
fanatismusnak. Külseje, roppant ereje s 
szónoklatának hatalma által nagy befo
lyást nyert a tömegre, mely vakon hisz 
és engedelmeskedik neki, mig a hatóság 
már sokszor dijat tűzött ki fejére, a nél
kül, hogy valaha valaki hozzányúlni mert 
volua, habár ott sétálgatott Szerajevo ut- 
czáin a zaptiek szeme előtt, kiknek pa
rancsuk volt, hogy elfogják. A piacznn, 
az iparos, kereskedő és birtokos osztályok 
mindig féltek tőle, mint az eleven ördögtől.

— Valódi párisi nő. Régi és most 
már elég nevetséges azt állítani, hogy 
minő kokett a párisi nő. Ellenkezőleg, á l 
talában véve, nincs nála erényesebb, ha 
kissé kedves is. Sőt erélyes is, ba szük
séges. Be van bizonyítva elvitázhatlanul: 
F. grófnő, Etretat fürdő legbájosabb be

tegei közé tartozik. Gyakran sétált, de 
mindannyiszor azt vette észre, hogy egy
rezes képű culturális porosz tiszt settenke
dik mögötte. Ez meglehetősen kellemetlen 
volt a kis grófnőnek, de nem tehetett róla. 
Egyszer aztán elhagyta a béketürés, bir 
teíen megfordult s a világhatalmasság szi
lárd katonájának ragyogó ábrázatára — 
hatalmas pofont mért saját apróka kis 
kezével. A harezos elmorogta magát: „G itt 
verilammt!“ — a néző közönség pedig 
hangos gunykaczajjal tudata megelégedé
sét. Azóta a derék felkent nem mutatta 
magát semmi nyilvános helyen, — a mi 
elég csodálatos a teutoni nemzet e derék 
lagj * tói.

— Eugéniái cxesászárné még mindig 
Becsben van, melynek nevezetességeit sorra 
látogatja. Újabban felmerült hírek szerint 
a császárné Pozsony közelében akar meg
telepedni s e czélból egy megbízottja járt 
nem rég Pozsonyban, kinek a város fek
vése igen megtetszett. A császárné az rt 
vesz itt jószágot, mert közel kivan lenni 
Bécshez. Eugénia Becsben időzése általá
ban sok politikai hírre is ad alkalmat. A 
„N. Fr. Presse-1 igy ir: „Ha Pierrefonds 
grófnő, mint ilyen akar Bécsben megtele
pedni, szívesen látjuk. De ha az képezué 
a bonapartisták tervét, hogy Ausztria gyu- 
pontjául szolgáljon a bonapartista törek
véséllek, akkor el tudnók viselni az a fe
letti fájdalmat, hogy Napóleon Lajos öz
vegye Becsből eltávozik. A mit gycugéd- 
ség s kiváló udvariasság dolgában az 
ex isászárné iránt tanúsítani lehet, abbau 
ő udvarunk részéről bőven részesült, s a 
fogadtatás felett nem panaszkod hatik.“

— Gyümölcs-kenyér. Az Észak-Ame 
inkában utazókat rendkívül meglephette, 
hogy ott annyi fajta kenyeret használnak, 
melyek közül nálunk egyetlent sem ösmer- 
nek. Ezek nagy részét kukoriczalisztből 
készítik, mit nálunk mindig a házi állatok 
hizlalására fordítanak, közvetlenül, ember 
hasznát nem veszi. Baltimoreban legújab
ban egy ember patentét kért uj sütetil ke
nyerére, mely egyesit magában czitrom- 
levet, Szent-János kenyeret, almát, s még 
néhány gyümölcsöt. Készitésmódja a leg
egyszerűbb : az említett gyümölcsök uedvét 
kifőzve, összekeverjük liszttel, s kenyér- 
formájában kisütjük, — czukorral, vagy 
anélkül. E kenyeret aztán megőrlik, s igy 
nyerhető házi használatra a legizletesebb 
gyümölcs-liszt. Az illető gyümölcsök nedvei 
változatlanul tartják meg izüket, s egyébb 
tulajdonságaikat. E kenyér, a tenger mat
rózai, a munkások, és táborozó katonák
nak inegbecslilketlen táplálékát képezi, 
mely használhatóságában sokkal felül múlja 
a tápláló vén borsóhurkát.

Itöviri h ir c k . A belga király aug. 
22-én iili ezüst lakodalmát, de ennek előtte 
még meglátogatja hazánkat, hogy kis uno
kája, K'.hurg Fülöp herezeg fia kereszte
lőjén jelen legyen mint keresztapa. — 
Pozsonyban a dynamit-gyár borzasztó dur
ranással a múlt i-.éten felrobbant, öt egyén 
megöletett. A pusztítás iszonyú. — A vas
kaput szabályozni fogják; az egész sza
bályozás 22 millió frankba kerül. — Vidor 
Emanuel emlékszobrára Humbert király 
egy millió lírát ajánlott fel. E szobor Tu- 
rinbau állittatik fel. — József föherczeg 
e hó 22-én Kaposvárra utazik, a honvéd
ség fölött szemlét tartandó. — Kozarek 
Fcrencz, pesti hóhért négy cserepes legény 
megverte és késsel megszórta. — Hatvan 
bán népgyülést tartottak 15-én Bősz da és 
Herezegnvina occnpátiója ellen. Józseffő- 
herezeg szintén ezer forintot adott a moz
gósított katonák hátramaradott családaik 
segélyezésére.

x K ev és  b e te g sé g  lé te z ik  mely 
annyi gyógyszert hivott volna életbe, mint 
az asthma, e többé kevésbbé értéktelen 
gyógyszerek legnagyobb része megérdem- 
iett feledésbe sülyedt. Azon kiválólag jó
tékony hatás azonban, melyet a kátrány 
gyakorol a légzésszervek bántalmaira, sok 
kísérletre nyújtott alkalmat, melyekből 
eredmény gyanánt az tűnt ki, hogy a leg
hasznosabb gyógyszernek az asthma ellen, 
aGuyot-féle kátráuytokoc3kák bizonyultak. 
Legtöbbször már, 2 egész 3 tokocskát véve 
minden étkezésnél, rögtön mutatkozik eny
hülés, a mi azért nem zárja ki azt, hogy 
elavult esetekben ezeu eljárás többször is 
métlődjék. Mivel azonban már egyszerű 
használatnál is mutatkozik enyhülés, a be
teg maga fogja ezen szert mindaddig 
használni, mig tökéletesen meg nem gyó
gyul. — Az egész gyógymód naponkint 
csak 10—20 krba kerül.

Hogy a valódi Guyot-féle tokocskákat 
kaphassunk, vigyáznunk kell arra, hogy 
minden palaczk Guyot ur aláírását hároni- 
szinü nyomatban viselje.

Kapható minden gyógyszertárban. Fő 
raktára Németország és Ausztria részére: 
Elnain et Comp. majnai Frankfurtban.

I R O D A L O M .

Uj könyvek. A Krankliu-Túrsulnt ki
adásában Budapeseu újabban megjelentek:

K is  n e m z e t i  muzeurn. 42. 43. füzet. Atya 
és Hu a tizenkilenczedik században. Irta Légiivé 
Erncsz a franczia akadémia tagja. Fordította Fe
leki József Első sötét: Gyermek- és serdülő-kor. 
Második kötet: Ifju-kor. Ára a két kötetnek 1 ft.

T ö r t é n e l m i  k ö n y v t á r .  A mavyar népnek 
es ifjúságnak ajánlva. Czimképpel. 53—59. füzet. 
Egy-egynek ara 40 kr.

Tartalmuk:
53. füzet: Lykurgos és Solon vagy két törvényhozó

az ó-korból. Írta Ur. Lázár Gyula.
54. füzet: Gusztáv Adolf egy hős a trónon. Irta

Ur. Lázár Gyula.
55. füzet: 111. Napóleon. Irta Vértesy Arnold.
5ti. fület: II. Katalin czarnő élete. Irta Ur. Lázár

Gyula.
57. füzet: Jeanne d’Arc az orleansi szűz története.

Irta Ur. Lazár Gyula.
58. füzet: Ueák Ferencz élete. Irta Áldor Imre.
59. füzet: ,1848—49-iki szabadságharc: története.

Irta Áldor Imre.
Ta l á lm á n y o k  könyve.  Ismeretek * kéz

műipar és műipar mezejéről. A földmivelés-, ipar

és kereskedelemügyi magy. kir. minisztír megbí
zásából és az országos magyar iparegyelűlet fel
ügyelete alatt átdolgozta Frecskzy Janón. 27—30. 
füzet (a III. kötet vége.) Sok fametszvénynyel. 
Egy-egynek ára 40 kr. 

r  A négy füzet tartalma:
Holtz-féle villamgép. A korongos villamgép. 

A gőz villamgép. Villammutató s villammérő. 
Villamosság keltése megosztás által Kötött villa
mosság. Franklin táblája. A leideni palaczk. Vil
lamos kísérletek.

A v i l l á m h á r í t ó  f e l t a l á l á s a  Az égi 
háború. Mit hittek róla hajdan? Uísbb nézetek
róla. Az égi háború elmélete. A mennydörgés. A 
villám hatása. Villámcsövek. A viliim niritó. Ha
tása. A csúcsok ható módja. A villámhárító törté - 
nete s szerkezete. Csúcs-e vagy golyó? A szívórúd, 
a vezeték s a sülyesztés.

A g a l v a n o s s á g .  v i l l a m o s  v i l á g í t á s  s 
g a l v á n o s  másolás.  Galrani s a békák. Villám- 
gerjesztés érintkezéssel. A galvános áram. Volta. 
Az elem s oszlop. Ennek különböző alakjai. Az 
állandó elemek. Bunzen láncza. A galvános áram 
hatásai. Zamboni oszlopa. Az aram Hőhatása s a l
kalmazása. A villamos fény. A chémiai hatások. 
Villamos vegyületbmtás. A viz megbontisát Hum- 
phrey Uavy felfödözte. A galváno3 másolás és gal
vános aranyozás.

A v i l t a m d e l e j e s  ké s zü lé ke k .  Oersted 
fölfedezése. A delejtű eltérítése A víllamsoksz'i- 
rozó. Párhuzamos áramok vonzzái egymást. Vil - 
lamdelejesség s delcjvilla noság. Faraday. Indított 
áramok. Nagy forgó készülékek. A villómdelejes- 
ség mint hajtó erő.

A t e i e g r a t  f e l t a l á l á s a  A hajdankori 
hirezés. Optikai liiradó jelek. Chappe hirézöje. Ti.r- 
téneto s szerkezete. A villamos hirezés. Ooocke s 
Wheatstone. A tájolás s kettős tájoló hirezö. 
Wlieatátone mutatós hirezóje. A föld kész vezetek. 
A cheraiai hirezök. Morse reudszere. A hirezö 
hivatalban. A vezeték Tenger alitti kábelek. A 
kábel lerakása az atlanti oczeinban. Villamos órak.

Az i r án yt ű .  A hajdinban ismertek termé
szetes delejeket. Gyözősség és irányítás. A sarkok. 
Mesterséges delejek s készítésük. Az iránytű fel
találása. Szerkezetük. A földdelejotség ingadozásai. 
Az éj zaki fény, delejes égi háború.

A hang.  A hanghullámzás. Tovaterjedése s 
sebessége. Visszaverődés. A visszhang. Szó- s halló- 
cső. Legmélyebb s legmagasabb hangok. Rezgő 
kiírok. A inonochord. X h ingköz s Uauglejtők. Uur 
s moll. Rezgési csomópontok. Felhangok. A hang
szerek hangszinezete. Egybevetési hangok, a sí
pok. Nyílt s födött sipok. E telefon, a fonegral.

A h a n g s z e r e k .  A rhytmikai s daliami 
hangszerek. Á kárfak. A gitár, czitera, koboz. A 
zongora s hasonlói. Oristofali a pianoforte feltalá
lója. — A zongorakészités: teste, mechanikája, 
húrozata, kalapácsai; hangszinezete. — A hegedű, 
s hasonlói: a brácsa, gordonka, bőgő. A fúvó hang
szerek, A trombiták s hasonlói; a kürt s harsogó. 
A fuvola, klarinét, fagott. — Áz orgona.

A hőmérő.  Meleg s hideg. A hő mivolta. A 
hő hatásai. Hófoghatóság. Terjeszkedés. A halmaz
állapot változása. Rejtett hó. A hőmérő készítése. 
Réaumur, Fahrenheit és Celsius. A maximum- s 
minimum-hőmérő. Fémhőmérő.

A g ő z g é p e k  f ö l t a l á l á s s á .  A hő mint 
erőforrás. A levegő nedvességtartalma. A gőzgép 
elve. Feltalálásának története. Valódi kora. Blasco 
de Garay hajója. Salamon de Caui. Worcestes 
marpéis. Papiu s fazeka. Savery gőzgépe. Newco- 
men James Watt s kettős működésű gépe. A ma
gasnyomatú gép. Gép feszültséggel. A gőzgép egyes 
részei. A gőzgép versengői.

=j= AiKiqiiur-kőny vúriisi havi értesítőket ad 
ki Petrik Géza [Budapest, IV. Kecskeméti-ntcza 3. 
sz.] és kaphatók ugyanannál díj nélkül. — Ezeu 
értesítők segélyével jutányos áron sok magán könyv
tár kiegészíthető.

=  A „Vasárnapi Ú jság4 aég. l l - iki  száma 
következő tartalommal jelent meg: „A koroua-meu- 
tők“ [„Kottanerné elviszi Visegradról a koronát” 
czimü képpel|. — „Hadd zengjen az ének” költe
mény Jakab Ödöntől. — „Kárpáti képek: VI. A tar
pataki völgyben” [két képpel] lörs Kálmántól. — 
„A vitorla-sárkany* rajz a tengerész-életből Kom- 
polthy Tivadartól. — „Bosznia és Herczegovina“ 
[képpel] Eródi Bélától. — ..Bikaviadal a rómaiak
nál.** Wagner Sándor festménye [képpel]. — Baran
golások a párisi kiállításon.1' — ..Tizenötéves kapi
tány* Verne regénye [képpel]. — „Levelek a Lalin 

artjáról** Szász Bomoukostóí. — „Az utazás Orosz- 
onban.“ — Megválasztott képviselők. — Irodalom 

és művészet; mi újság? stb. rendes heti rovatok. A 
„Vasárnapi Újság** előfizetési ara negyedévre 2 frt. 
A „Haboru-Krónika** negyedévre a „Vasárnapi Uj- 
ság'-gal 2 frt 50 kr.

K Ö Z G A Z D Á S Z A T .  

ANüicurationi Generáli.
Folyó hó 12-én tartatott meg Triestben az 

„Assicurazioni Generáli” részvényeseinek közgyű
lése. Ezen, csaknem egész Európában elterjedt fé
nyes és szilárd alapon nyugvó, hírnévnek örvendő 
biztosító-társulat immár túlélte áldásdús működé- 
sének4(J-ik évét, s teljes megelégedéssel emléke
zünk vissza ama eredményekre, melyeket ez intézet 
1877. évben is megért. A társulat által űzött egyes 
biztosítási ágakat illetőleg a a tűzbiztosításnál a 
készben bevett jutalékdíjnak 45 “/„-ka 1411.543 
frt 95 krban díjtartalékra és athozatra 51, 33 frt 
17 kr., az 1878. évi 13.98. 141 frt 75 kr., illetve 
98,631 Irt 51 kr. ellenében az 187?. évi deczember 
31-én folyóban levő károk fedezésére el helyeztetett 
— A függőben maradt károkra való tartalék az 
elemi ágakban 680.271 frt 13 krt tesz. A dijjegyek 
és a jövendő üzletévekben beszedendő díjösszegek 
11.466.001 frt 96 krt tesznek, ellentétben az 1876. 
év végével eredményezett 11,216.541 frt 36 krral, 
s ez összeg a mérlegszámlaból tökéletesen kiha
gyatott. — Az életbiztosítási osztály tartalékjai 
13,726.957 frt. 79 kr., ellentétben az 1876-iki 
13,161.691 frt 63 krhoz, s vonatkoznak 57.521,363 
frt 95 krra rugó tökékre és 290,309 frt 70 krnyi 
életjáradékra 38952 darab biztosítási jegyekben. A 
túlélési biztosítások kiválasztasz után az év végé
vel érvényességben maradó halalesetrei biztosításra 
szóló tőkére 18“/„ tartalék eredmenyeztetett. A füg
gőben maradt karokra való tartalék 168.972 Irt 
51 kr. A nyereségi tartalék az előévben 1,664.384 
írtról 1,675.233 irt 70 krra rágott Az 1877. évben 
a készben levő tartalékok 684.892 frt 12 krral 
gyarapodtak s összesen 17, 794.212 frt 25 krt 
tesznek, ellentétben az 1876. évi 17,109 320 frt 13 
kr. összeggel. A társulat rendelkezésére áll továbbá 
egy 4,21X1.000 frtnyi alaptőke 8 az evenkinti díj
befizetésekül az elemi osztályban 7,500.000 frt, az 
életbiztosítási osztályban pedig 2.500.000 frt remél
hető. Az 1877. évben 15.729 karért kifizetett 
6,488.909 frt 80 krral a társulat áltál fennállása 
óta karokért kifizetett összeg 122,038.891 frtot tesz 
ki. A közgyűlés határozata folytán az osztalék 
minden egyes részvényre 122 frank aranyban lett 
kiszabva. E számok elegendő bizonyságot adnak 
arról, hogy e régi, jó hírnévben részesülő társulat 
nemcsak hogy sok ezreknek mindig növekedő bi
zalma által tisztelteik, de hogy vezénylete a vál
lalat érdekeit is szintoly tapintatosan mint ered- 
iuénydúsan kezelendi.

2ST“3rilt tér*)
Mária-utcza 11. számú háztól 

a N.-Flórián, lyceuiu, Felső- és alsó-maloui 
utczáu le a honvéd laktanya kertje végéig 
tett utambau egy e z ü s t  z se b ó r á t  el
vesztettem, — a becsületes megtalálót ké
rem annak szives visszaszolgáltatására, 
annyival is inkább, mivel évi javíttatása 
többe kerül, mint a mennyit az óra ér, 
de engem kedves emlékek kötnek hozzá. 

A ntária-utezai 11. sz. ház la k ó ja .



175 (3—2)k o n r í  gyógyszerek
k a p h a tó k

N ip ő fz  I s t v á n  gyógyszertárá
ban a „Szerecsenhez" Pécsett.

179 (3—2)

D r. n n lv . me«l.

P a u s z  L ip ó t
Rendel  11-től 12-ig és délután 2- 

től 3-ig.
Lakik: Czitrom-uteza 4. szám.

Ifj. Madarász E. könyvnyomdájában

lsét íiju á t  tanoncz
vagy mint gyakornok

minden órában felvétetik. 
Bővebb felvilágosítást ugyanott az 

irodában.
168 (4 -3 )

Eladó ház.
Pécsett, az Apácza-utczában levő 15. 

számú 176 (3—2)

b. Tallián János-féle ház
kerttel együtt ö r ö k  áron  e la d ó , 
vagy  bérbe adó.

Bővebb tudósítást ad a bázmestcrné.

X A (■ V KKKK NTZ
laptulajdonos.

H A K 8  C II E M II.  K I S  .1 ÓZ S K F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

l E Z i r c L e t é s e l z .

manchesteri lakős által feltalált
és

o sz tr á k  A  csá szá r i 
és  a a t l i i r / r l U  i r á l y !  

k izd ró la g o s szab ad at mát

nyert

w m m m m
használati módja:

Vfj'yites.'tl 1 káv.'skanálnyi szájszcsz egy i’YŐka- 
náluvi közönségé* vízzel, ezzel ühlittess-'k L -/.aj ár

30 máMHl|ierezig.s azután fogkefével tisztit lás
sák a tógáknak úgy külső mint belső főliilete.

II II I á N a :
1. A So|iiaUii-szájszesz a száj- és on üregnek 

[udvas avagy müfogak. dohányzás vagy barmi más 
okból eredői minden buz.-t nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghust csaz 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 orrüreg mindennemű sülyoslskur- 
butikusj báutalmait gyógyítja. üdíti es pirosítja a 
foglnist é. edzi a nyakbartjakat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a iájó 
fog es szomszéd fog búsa pár csepp, vizy.c! nem 
elegyített száj-z-szel inegnedvesittetik.

5. ltipliteriti* es más torokbajokuál igeusikeros
gargalizáló szer. 289.|0 -33 J
Megrendelések elfognál uhuik: llr . 8«*hn|.

h o f  Adol f ,  orvos urnát és minden 
gyógyszertárban P écset t .

Weist Ferencz úrnál .tloli/ica, Pctrász 
gyógyszerész úrnál 8 ik ió « . llcindlhofer 

Hűbe t, úrnál /  jin b u r .
It-v-*. ó-siS.- yf 4

Hirdetmény.
Alul irt. Igazgatóság részéről

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

(Jzindery-féle házban
levő összes lakhelyiségek rész
letenként,

t. é . o k tó b e r  I16 l-tö l

fogva bérletbe adatnak. — A 
közelebbi feltételek, igazgatósági 
elnök urnái megtudhatók.

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

A p écs i ta k a r é k p é n z tá r
los^o— íö ) igazgatósága.

i

SXCtíl

700
-vr^rr SZ.1878

Pályázati hirdetés.
Siklós nagyközségnél egy bagatelügyi 

jegyzői és adóvégrehajtói állomás — évi 
500 frt o. é. fizetéssel — pályázat utján 
betöltendő lévén: felhivatnak mindazok, 
kik ezen állomást elnyerni óhajtják, rni- 
szerént életkorukat, végzett iskolájukat 
igazoló bizonyitványnyal támogatott folya
modványukat 1. é. augusztusi h ó  28*Ig 
Siklós nagyközség birájánál adják be.

Siklós, augusztus hó 6-án 1878.

Pintér János, 
jegyző.

Novák Péter, 
vbiró.

Tüzelőül Hullás.
Hiánytalan 4 köbméter (1 méteröl) ép és száraz blikk-, 

gyertyán- vagy cserfa (hasábt’a) házhoz szállítva
1 2  d f o x i n - t  5 0  c z s - r é x t .

Nagyobb megrendeléseknél aránylagos árleszállítás. 
Megrendelések elfogadtatnak: Pécsett váltóüzletemben, és 

a faraktárirodában Malom-utcza 2. sz. Riegel-féle ház.
S C H W A R Z  VILMOS.182 (3 -1 )

Cs. túr. szabdalni, általános biztosító-társaság {Assicurazioni Honorál! Trisstben.
' K e g y ven hatod ik nzámadáa A az 1877-lk  évre az életbiztosítás k ivételével

villámén iiyi üzleteket átölelve.

Mérlegszámla 1877. deczember 31-én.

U U Y O K .
1 A részvényesek biztosított adós l e v e l e i ..........................
2 Városi telkek:
3 Mezőgazdasági birtokok Olaszországban 6729 hektárnyi

összes terület ...............................................................
4 Kölcsönök életbiztositusi i v e k r e ..........................................

Aktív életjáradekok és jelzálog által biztosított a bizto
sítottak halálakor felveendő tőkék költségei . . .

5 Kamatozójelzálogositott tőkék az osztrák-magyar államban.
a zálogosztályé kizarasaval (alap. szab. 1. rész o) betii) 

6. Kamatozó jelzálogositott tőkék fekvőségekre Olaszország
ban, a főúti zálog-osztály kizárásával..........................

7 Kölcsönök letéteménjrezett állampapírok, kereskedelmi és 
, ipar-részvényekre...............................................................

6 Értékpapírok, ipar és kereskedelmi részvények, jegyzék
szerint (A m ellékleti..........................................................

9 Váltók a tarosában, különféle helyeken ................................
10 Előlegek a jelzálog-osztály részére ................................
11 Mezőgazdasági, deczember 31-én még eladatlan termeazt-

ményoi a társulatnak olaszországi birtokairól . . .
12 Különféle bankok és hitelintézeteknél folyó számlában

letétemenyezett pénzek k a m a t t a l ................................
13 Pénzkészlet a társulat trieszti és vclcnczei igazgatosagi

pénztáraiban..........................................................................
14 Ugyanaz az ügynökségek p é n z tá r a ib a n ..........................
15 Salilo viszbiztositok s z á m lá ib ó l ..........................................
Ili tíaldoatarsasag HUH. ügynöksége feliigyelösegei szamlaib'd
17 Órához kötött életbiztosítási jutalékok...............................
18 Adósok különféle ez l m o k é r t ...............................................
19 Bútorosat az intézet valamennyi irodáiban, ezégek, papu

cs nyomtatványok ra k tá ra ib a n .....................................
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Osztrák értékben 

forint kr.

1545472 14 

>005 73

forint i kr.

2510000 | — 
3705203i 07

2573023 54

1<.25587 50

2388511 07
I

183515

373072

3018158
1033212
355087

30

115105 fül 

021451 55

I 15152j34 
171850 | 18 
278170i 07 

1151118 04 
704701 14 
871484 10

118224 52 
23284'105 28

11400002 I 80
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I .lutaléktartalék az A leszámolás még 1877. decz. 31-én folyó
biztosítására: a] tűzb iztosításra ................................
b| tengeri és szállítási b iz to sítá sra ..........................
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Osztrák értékben

forint kr.

697194
778039
200000

506468 12
169770 jó l 

4032 1 50 
168972 ló i

1411543 95 
51233 17

8110495 27 
1431938 58
41514 3 54

117300
82480

forint kr.

42000001 —

1675233 70

849243

146277

64

12

1372>957 
430969 
137065 
112628 17 
189323 93 

7454 ! 49 
166390 21 
80000 -

2000 0 —  

13018 84 
1692 44 
1163 44 

232840Q9 2» 
1 Miéüioi 93
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Hirdetmény.
Alulírott tisztelettel értesíti a t. ez. 

közönségei arról, hogy a közel 20 év óta 
lenálló

lithographiai üzletét

[7. . nIKivet és női fcc»h‘-ti'l
|íVt 1.8". 2. , 2.40. 3.50, dőlni

á-'nti ?»:»: ; i \ . i t tv n s  Clisoi r frt  3.:
oi- I i;rv!> tot"k g y e r m e k e s  bete,:  

uh li| t; i link Irt .70, 1.35,2 7 
V.v» k frt 5.40, 8 . -  
titfyplinébe! Taplúl- 

nvofr, a ^yermckajkuls
nyoiiuiPH által működ 

1.20. () inért angol fog 
ngy fogzó g\ érmeknek ". 

i gyermoUkoosi födéllel ft. 12.50 
Loviíjflő* n y ergek  nng<« 

(1 is/.nőbor frt 15

\li\iUb
nek

ujonan a kor igényeinek teljesen megfcle 
lőleg alakította át és egy minden tekintet
ben, — de különösen hivatalok és az if- 
juság számára — czélszerlten felszerelt 
p a p í r * ,  í r ó -  é s  r a j z s z e r t á r r a l  
kötötte össze, melyben mindennemű lii* 
vataloN. e g y h á z i  t ö r v é n y k e z é s i  és 
ügy  v é d i  i r a t o k a t  k é s z l e t b e n  t a r t

A nagyérdemű közönség kényelmére 
raktárát és felvételi irodáját R a j l á t h .  
t é r i  h á z á b a  helyezte át, írni mindennemű 
lithographiai és authographiai, vagy bár
mely más e szakba vágó megrendelése 
két elfogad.

Idényi ezikkek.
Raktár (nagyban és . r\. i.l 

szilárd készülékük 
vosoklöl sokszor ifi 
otthon olcsón és fnh t 
frissen kcsziilictö kellé 
mos üdit<* szod.-iN izio'k 
frt 7, 8, 0. m, 12, it

.iter */•, 1. l'/7T íJ'«. *2. 3,legjobb szoda és borkői 2'|i f. 
frt 2.—, 10, 20, no kr. Japniii 

összehajtható legyező.
85 kr. angol kelnie nyári kalap 
HaláNzkellelcek nta ilás

s»l, Hanihus halász .
| kibil/.ll. frt 1. to, a-;>0 3-r><>- ,,>r{ -  "  kerékkel frt 7 it belő trt 2.20, 3ü0
f. .... kri« omló-’ '*?***»A frt *-*, kemrvelv 

kalr::\i‘l{. tm-/:ii sti kr hálok f*  ,-fn. S-W. *»bl» frt I.Su, 
l.-u-K.ik, illái,lu.loo,. ino,-. '| ‘-7-*- InveMJo Hinocenw 70 kr 

r v I »»I»g*p utasitással. öt.-L . * 2°* 7~amk dö irt fi. 12. li. is. hajtó Relovtt biztonsági revolver 
val frt 0.50. II..VI. 21. amerikai' "f ‘ 2'töltényiivel3-as
habvm-ő frt | V». Irgvmeiitö.-| nagyság frt 5, 7.

ÍL<1 kettős kantár ft i .s*.
5Tv 10 Írtig, kengyel8zij

t|:. borit. H». .61. oo.sn kr. í», vésett 7, 0. 11
!é;v‘ogőftvcg feliér, kék :tt».| rőv. középen gyű
I" ki Csapos üveg dug.) 7 . kr.,|lö Buldog revolver frt 13,15,17 

‘ »gó brtritvrgdngö i;o kr.,l,i,ttM,l!*1 jjoln
o  1 Isronibns dugasz 20 kr.’ 

szóig’.Trt yatartó 1 frt.,| 
a8ab> I frt. Lang-fél" ta- 

•• :«f g.vorslfiző frt 2.50, 2.75,1 . dngómnelő erősen dnga 
lf Üvegekhez írt I

1.90, 2.15.
ngy táskában gyér 

ineknek frt 2.7 »

ilgnuni síuictiitn „ 
A'inili fit 1.40—4, kou-li

b:,h frt 2-S5. 2.50 
vt. - angol Crofjuetjáté’.

,rt karikajáték ttotokkal tucz. ft I.tín. 
ctyíijtö szelencze ft 1.20

I  ' locgimtuek isza-r  -yö búdban frt 4.50. «*•!
* I ti.50, léezezel frt «—s

Összeköttetései nagyobb bel- és kül
földi gyárakkal azon kellemes helyzetbe 
juttatták, hogy mint nyomtatványait úgy 
papír iró és rajzszereit

minden konknrentiát
megnehezítő olcsósággal adhatja, miért is 
üzletét, — melynek szoliditásáról fennál
lásának ideje is tanúskodik, — a t. ez. 
közönségnek továbbra is szives pártfogá 
sába ajánlja.

1-50. 2. , gumilabdák, kiviiá 
gitá>i lámpások és ballónol 
kerti ünnepélyeknél 20, 30, ü 

90 kr.
liaUiiné'o lekeresek

•zezel frt lrt ;’’ 75* tart is14.50. g i \  szilárd úti b >
Ffi'4‘gii-r«V|tor - m/.«»ifuv« ijrönd.kézitásk
-0 kr.. porok 30, 5o, 75 kr. :.r:, J  válba függeszt
>! ■ rikai önműködő egérfogó “ ^lietft táska, an
s . kr., t> likszí-mráspoly sokr., f l'kiiílszij s»o kr., ezélsr.en 

> k-/ mkarik. tuez. 21, uo kr. ' 141 .!'/-,‘tt uti.szckrény, poli 1 
s«*liri*lM»r tanár teljns torna- bőrtokban 1 frt stb.

••szk izci isko-^rs,f igazitő lapos zselimi" 
Iával Irt 14.50,

A ü

„országos köznevelési 
e g y e s ü le t "

kilo
<***n frt 11 ti k"I

k í   ̂v r  '30 kr., ■ [Jn.es s/.nba-vizzuban\
i  ** torna- V 'Il.fio. blSnratatóhiia kél

ejzköí líkoUknak. « alakkal t. . kapui )
>1 dl ....... ..........  " "
i használat

mindennemű ezikk mis 40 kr.,cosniopoli
személyes oltalomra, csatornás vadászpipa frt 1.

beteg ápo- 1.30.
■öltök és köpenyek 14 r tl fresk* mló tűzvész 

:smkIovh! Irt 7.50, !». , io. , nél Í8 minden kádban hasz 
• » 17. , légpárna frt 4.20, nálliató frt 10, 14, 17, 21.

Megrendel he4ő
^ r.v - K1 k,m* 1Dorottya-utcza 2.
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Kelt Pécsett, 1878 julius hóban.

H o e h r e i n  J ó z s e f .

. Távsürgöny, vagy levél beli meg 
rendelések helyesen a következő 
czimen tehetők: Ilochrein József 
Pécsett. 167 (4—3)

170. ( 3 - 3 )

Pályázati hirdetmény.
Baranyamogyc pécsváradi járásban 

kebelezett P é c s v á r a d , T á r k o n y , és
A a g y p a ll községek egyeteméből álló 
közjegyzői állomás — lemondás folytán 
megüresedvén, fo ly ó  1 8 7 8 . é v i a u -  
guwztiiH h ó  18-án  r e g g e li  9  ó r a 
k o r  a pécsváradi városház termében meg
ejtendő választás utján be fog töltetni.

Pályázni óhajtók fclliivatnak, miként 
szabályszerűen felszerelt kérvényeiket f. év 
augusztus hó 17-ig alulírottnál nyújtsák be.

Pécsváradon 1878. július 31.
Kis Aladár,

__________ _________ ______ szolgabiró.
Nyomatott T a iig  Miháiynál Pécsett 1878.

Ez intézet ezélja az, hogy a jómódú családok gyermekeire nézve lehetővé váljék 
a lmzi nevelést egyesíteni a nyilvános oktatással s az ifjúságot alapos képzés által 
kereszti) vezetni a küzeptanodák nyolez osztályán s lelkiismeretesen előkészíteni a rna- 
gasa i ui omány ok megszerzésére, melyeket a legfőbb tanintézet, az egyetem nyújt. 
, .  ,.z 1I.l,u;ct újonnan szervezett tanári kara országosan ismert jeles tanférfiakliói 
all, kiknek nevei megjelölik a nevelési irányt, s biztosítékot nyújtanak az intézetben 
uralkodó szellemről. Tanügyi igazgató: dr. K á r o l y  György tíugó; tanárok: Bara- 
n y o v s z k y  Ignáez, dr. Cher ven Flórig, dr. Corzán A v e n d á n o  Gábor, Harrach 
József, K ö p é s d y  .Sándor, Kri sz  Ferencz, N é v y  László, N o v á k  Lajos, dr. Szi
li y c  Józset stb. J

1 aneszkozeinkbez tartoznak a gazdagon berendezett természettudományi és tér 
meszctrajzi gyűjtemények, valamint a kiváló figyelemmel összeállított könyvtár, mely 
magaban toglalja az ifjak szellemi erejét meg nem haladó minden jelesebb termékét 
a nemzeti és világirodalomnak.

Súlyt fektetünk arra, hogy az intézet növendékei a német, franczia, angol és 
j'uithas8áCkVek ,en 18 4 aP°8 °ktatá8t oyebessenek, s e nyelvnek bármelyikét elsa

A tornászat, táncz, zene, vívás, úszás és lovaglás külön mesterek által tanittatik.
Az intézet növendékei lehetnek: 1. b e n n la k ó k , kiket a t. szülők vagy gyá

u . í  iCgé8*i C at,asl'a adn'k az intézetbű I 2- fé lk o sK to so k , kik, hogy otthon nél
külözhessek a házi nevelőt, egész nap az intézetben maraduak a rendes felügyelet 
alatt s ebeddel és uzsonnával is elláttatnak; 3. b e já r ó k , kik a rendes tauórákou 
az oktatásban részesülnek.
/>i-i .̂ b'é\Íe£ycz/-fib, hogy az előkészítő osztályba kisebb növendékek is fölvétetnek, kik 
előképzést nyernek a gymnasiumi vagy reáliskolai osztályokba való fölvételre.

Gondoskodtunk, hogy az intézet újonnan berendezett helyisége (v á ca i-k ö rn t 54. 
s*'’ en >e,e t )  ii testi es szellemi nevelés minden igényének megfelelő legyen; tá 
gas. díszes tantermek, nappali és hálószobák a szükséges'kényelem eszközeivel teljesen 
cl vannak latva, s az intézetnek saját rendelő orvosa van.

. A m a',,zaIo"í> melylyel a t. szülők és gyámok intézetünket rövid három-évi fen
ol asa alatt megtisztelték, emeli önérzetünket s arra ösztönöz, hogy a nevelés és ok- 

('«iGesén kétszeresen (áradozzunk, s midőn ezt nyíltan vadjuk, ajánljuk a t- 
8/Jilok és gyamok becses figyelmébe intézetünket.

leljes progiammal egyszerű levélholi megkeresésre az intézet igazgatója szolgák 
kivel a szünnapok alatt clőlegesen értekezhetni az intézeti helyiséglieu, és pedig

w » * r í£ í i  4"01 peíi5 “
László Mihály,

az „Országos köznevelési egyesület" nyilvános 
közép-iskolájának és nevelőintézetének igazgatni!

178 (4 -2 )

Az „Assecurazione Generale“ igazgatósága
Mussino Levi — G. Morpurgo — I. Pesaro Maurogonato -  Amh. d S. Ralli. A főtitkár: M. fíesso.

iroda Budapesten: aa intézet házában, Dorottya-utcza 10. A cs. k. Assecurazioni Generáli magyarországi főügynöksége. E lleu b e rg e r, K ro llw itz , ltott.

b u d a p e s t i  n y i l v á n o s

tőgynmasiuma-, főreáliskolája- és 
nevelő-intézetében

a jövő tanév szeptember hó 7-én veszi kezdetet, melyre a beiraiások augusztus hó 27- 
étöl szeptember 0-ig délelőtt és délutáni órákban történnek.




