
VI. évfolyam.
E lö tixe toa i  d í j :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 t't., t '!- 
éTre2 frt. nO kr., negyed évre 
l ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Pécs, 1878.augustus 24-én

PÉCSI FIGYELŐ.
34-ik szám.

H ir d e té s e k  á r a :
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 8krl 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hír 
detés után 80 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. Á hirdetési dij 

előre fizetendő.

A lap szellemi részér illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz iutézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban. Blanhorn Antal ür a városházi épületben, Lili János ür a budai külvárosban, Böhm C. F. ár a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti easinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.
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S z e r k e s z tő i ir o d a :
Ferencnek ntezája 22.sz.l emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

Érik a gyümölcs!
N yakig benne vagyunk a. hábo

rúban hadüzenet né l kül !
Az európai megbízásból véres öl

döklő liarcz fejlődött ki, mely a ma 
gyár ifjúság javát felemészti, naponta 
ezernyi uj emberéletbe és a milliók 
százaiba fog kerülni, pedig semmi 
kilátás arra, hogy annak rövid be
fejezését remélhessük, sőt inkább 
mindig valószínűbb lesz, hogy nyílt 
háború jellegét öltendi fel l egkö
zelebb.

A bareztérre, vagy  inkább dics 
télén mészárszékre vitt csapatok 
iszonyú vesztességeit titokban tart
ják. onnan eg y  levél sem érke
zik meg, mely a bizonytalanság 
s kétségbeeséssel küzdő szülőket 
megnyugtatná, a mi kétségen túl 
teszi, hogy az összes levelezést l e 
fog la lják , és csak kivételesen a harcz- 
térről semmit sem tartalmazókat 
továbbítják, azonban a miuduntalani 
erős pótcsapatok küldése mutatja, 
hogv az ezredek tetemesen megfo
gyatkoztak nehány napi küzdelem 
után, eliez járul, hogy Szapáry egész 
hadosztályáról a legkétségbe ejtőbb 
hirek szárnyalnak, miket a főhadi
szállás tudósításai csak m egerősíte
nek. 6 végre a legborzasztóbb hirek, 
melyek néhány ezred intelligens ré
szének tizedeléséről keringnek!

S ezekhez mi csak hallgassunk!
Azért neveltük-e fel liainkat nél 

külözések mellett megtakarított eze- 
rekre menő költségekkel, hogy a 
haza érdeke ellen a bosuyák rablók 
által lemészároltassauak? — Mi kö
zünk ezek bel bajaihoz, gyilkolják  
le egymást, ha nékik úgy tetszik, 
mit avatkozunk mi abba?

Vagy talán az „európai mandá
tum" czélja nem is volt más, mint 
hogy a magyar és török, mindkettő 
szittya faj egym ást irtsa ki, hogy  
a n-;met és szláv faj osztozkodhas
sak a martalékon!

Agranicsár tábornokok ugyancsak 
ily szellemben járnak el és hajtják 
ári végre, nem olvastunk még egy  
jelentésben sem. hogy szláv ezred 
harezbau állott volna, pedig a hor- 
vát granicsá.-ok gyerm ekségüktől 
gyakorlottak a hegymászásban s

s minden esetre első sorba lettek 
volna állitaudók, mert hiszen ők 
leginkább voltak hivatva fajrokonaik 
segélyére menni, és a kilátásba vett 
annexió által az ö fajuk befolyása 
jön emelkedőbe!

A német és cseh ezredek javá
ban pihennek, a tartalékosok mun
kaereje nem vonatott el a mezei 
gazdaságtól, az ipartól, a hivatalok
ból, mig itt már a honvédséget is 
mozgósítják és elvezéuylik idegen 
helyőrségekre habár még az ország 
határain belül!

Ez kétségbeejtő igazságtalanság!
Kormányunknak pedig nincs egy 

szava sem ennek meggatlására, a 
mint Béssböl elrendelik, úgy vég
rehajtják, aláírják a világosan tör
vényellenes rendeleteket is, nem tö
rődnek annak következméuyeivel, 
mert ez nem lehet más, mint a 
magyar fajnak rendszeres kiirtása!

Ez tehát ime a dualismus keserű 
gyüm ölcse, igy  védelmezi meg a 
dédelgetett német faj, melynek köuy- 
nye'müen mindenünket odaadtuk, a 
magyart a fenyegető szlavizmus  
ellen, itt van a paritás, ruelylyel az 
18G7-iki közös ügyes törvények 
faragó-béresei oly annyira dicse 
kedtek, ha most sem nyílt fel a rö
vidlátók szeme, akkor vaksággal 
van meg verve, a vakság és osto
baság ellen pedig az istenek is 
hasztalan küzdenek!

Kijelentett akaratunk és nyílt 
érdekeink ellenében gyilkos harezba 
küldik véreinket előretolva őket az 
orgyikos kezekből szórt halál tor
kába és miudent a szlavizmus érde
kében, mely lesi a kettős monarchia 
elgyengülését és belziláltságáuak 
bekövetkeztét, h 'gy alkalmas pilla
natban megtámadva felfalhassa.

Fejlődik minden egy katastrófa 
felé !

K ik  ta n u lh a tn á n a k  P est-
megye alispánjától ? A honvédelmi minisz
ter szerdán utasította Pcst-Pilis-Solt-Kis- 
kiumiegyét, hogy a boszniai hadsereg szá
mára 500 két lovas clőt'ogatot reudeljeu 
ki. Az ország ezen vezérmegyéjének alis
pánja magát a honvéd . miniszteri leirat 
végrehajtására a törvény értelmében köte
lezettnek nem érezvén, -  sőt magát az 
alispán erre illetéktelennek is kimondd — 
a rendeletet a f. hó 27 én tartandó bizott

sági óvnegyedes közgyűlés eléterjesztette. 
Az alispán ezen határozata értelmében — 
iudokolva eljárását — felirt a m. kir. hen 
védelmi miniszter úrhoz s most kiváncsiak 
vagyunk miként fejlődik ki a dolog. Hja ! 
nem mindegyik alispánnak van megadva 
ez az erély, — habár a törvény ngy kö
telezi az egyiket mint a másikat.

— A lk o tm á n y o n  o n tro m á lla -  
puthan vagyunk. Hatszáz baranyai, 
czerekre menő báesk-fő, somogyi, zalai 
s. a. t. fuvaros van mozgósítva és foga
tával katonai szolgálatra — az orszá
gon kiviil — vad erőszakkal kényszerítve! 
— Vad erőszakkal, mert hol van a tör
vény, mely megeugedné ezt a kormánynak 
csak a haza védelmére is, midőn talán ki
menthető lenne, most pedig nem a haza 
védelméről, hanem egy országosan elitéit 
rablőhadjáratról van szó és ebbe hajtat
nak be honvédelmi kötelességüknek rég 
eleget tett családapák jószágukkal, minek 
elveszte ugyanannyi magyar családot kol
dusbotra vezet, porletárrá tesz! — Es a 
kormány nem irtózik attól, hogy ily a 
személyi és vagyoni jogot lábbal tipró 
rendeletét kibocsásson, nem fél a főbenjáró 
felelőségtől cs találkozik szo’galclkll me
gyei tisztviselő elég, ki e törvény ellenes 
zsarnok rendeletet végrehajtja! Tudják-e 
mi ezen törvényszegéssel járó erőszak bűn 
tetése V - Ha nem, olvassák ki a forra
dalmak történetéből, melyek ily törvény
szegések által előidéztcitek. Szálljon 
fejükre mindazon átok, mi ebből követ
kezni fog. — És minő ravaszsággal lett 
végrehajtva e zsarnok rendelet! A szol- 
gabirák augusztus 10 cu okvetlen meg
kapták azt, de titokban tartották a válasz
tás befejeztéig, akkor az amúgy is jelen
lévő községi elöljáróknak éjjel kiadatott a 
rendelet azonuali végrehajtásra! -- És az 
önkénynek, a személyes gyülölség és bosz- 
szunak mennyi tere nyílik az ily végre
hajtásnál ! Minő az elkeseredés az elhaj
tottak közt az leirhatlau, de nem kissebb 
az a bátrahngyottakbau is, nincs az a 
czifra áldás, mely özönnel nem hullana 
Andrássy — Tisza fejére. Hátba foga
natja leunc!

— N oiiiogy in egyén ek  f. hő  16-
káu tartott rendkívüli megye bizottmányi 
gyűlésében szintén nagy ingerültséggel 
folyt a vita a Boszniába rendelt fuvarok 
ügyében. Ma k a f l v y  G. ez ügyben azt 
indítványozta, hogy a megye tiltakozzék 
a megszállás valamint a fuvarosokat ki
rendelő miniszteri rendelet ellen s kérje 
a két frt. helyett négy forint napi fuvar 
kiszo’gáltatását. A heves de érdekes vita 
után névszerinti szavazással [miután több 
indítvány is létezett | Makfalvy Géza ez 
indítványa fogadtatott el.

O i'imz la p o k , m e ly e k  ösie- 
-zc köt tetése a kormánynyal' ismeretes, el
mélkedvén a keleti kérdés megoldása felől 
és annak nehézségeiről, nyiltau bevallják, 
hogy ez Ausztria szétbontása nélkül teljes 
lehetetlenség, minden erejüket 1- hát, arra

kell forditaniok, hogy ez akadályt elhá
rítsák, addig is az orosz politikának tá
mogatni kell Törökországot, de egyúttal 
a törökországi keresztényeknek is segéd 
kezet nyújtani, hogy Ausztriát a foglalás 
bán meggátolják és hadi erejét folytonosan 
gyengítsék addig, mig az alkalmas idő 
elérkezeud, nyíltan ellene síkra lépni. — 
Némelyek már a jövő tavaszra teszik ez 
időpontot, a midőn Lengyelország egyesí
tésének Űrügye alatt az orosz elfoglalná 
Galliciát és Lodomeriát és a midőn a po 
rósz Fosén lengyel tartományért magát 
Ausztriából (osztrák Slézia) kárpótoluá, 
mig az olasz elviuné a délen azon része
ket, mikre már rég fáj a foga. — Bizony 
ha az osztrák politikát tovább is a mos
tani ostobaság és csökönyösség vezérli, 
még ez. is megtörténhetik.

H á b o r ú
A foglaló hadsereg főparancsnokától, 

Filippovies táborszernagytól a zenicai tá
borból távirati jelentés érkezett, melyben 
azt is jelenti, hogy Szapáry altábornagy 
hadosztálya Li án Graeauicán erősen tá- 
madtatott meg, a támadás visszaveretett, 
(1 ■ a hadosztály aug. 14 én lőkészlethiány 
miatt visszavonulását üobojba folytatta, 
mely daczára a esapatok kimerültségének 
és a felkelő csapatok folytonos támadásai
nak, legjobb rendben tétetett. Valamennyi 
sebesült tiszt és katona és az egész vonat 
biztonságba helyeztetett, mely alkalommal 
a legénység a legnagyobb erőlködés — és 
feláldozással a kocsikat a rósz utakon több 
nyíre maga húzta vagy tolta.

A táviratok az osztrák hadseregnek 
egy újabb vereségéről hoznak hirt. Ezúttal 
ismét a magyarokat érte a csapás. Egy 
százul a 82. sorezredből küldetett Lyubi- 
uye ellen, de Ravniezén túlnyomó felkelő 
sereggel találkozott, mely által majduem 
egészen lemészáróltatott, később 5 század 
sietett Stolaczból a szorongatottak segítsé
gére, de ezek is úgy jártak, mint pajtá
saik, úgy hogy mindössze csak 30 ember 
tért vissza. Szomorú a dologbau az, hogy 
úgy látszik, mikép a főparancsnok felada 
táuak tartaná, a magyar elemet elpusztí
tani.

A felkelők vé szemet kapuak a győ
zelmek után, és most ők lépnek fel táma
dólag, és pedig Filippovies háta mögött. 
Mitroviczánál a Száván átjöttek a szeresánok 
és a határőrökre rontottak, kik a túlnyomó 
erő elő! menekülni kénytclenltettek, ezután 
a Dunagőzhajótáreaság egyik vontató gő
zösét és több apró naszádokat hatalmukba 
kerítették.

Bánjainkét is megtámadták a felkelők 
és itt iszonyú vérengzést követtek el. A 
banjalukai kórházban a mi sebesülteinken 
kiviil néhány török sebesült is feküdt. Azon 
ürügy alatt, hogy ezeket meglátogatják, 
több török a kórházba jött, majd hasonló 
módim, fel nem tűnve, ismét többen, végre
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egész esapatok érkeztek ide. Mint később 
kiderült, valamennyi fegyvert hordott a 
ruhája alatt. Egyszerre iszonyú vészkiáltás 
és larrna keletkezik a kórházban, a Bánja
inkéban táborozó csapatok oda sietnek, 
hol borzadva látták a vérükben úszó és 
meggyilkolt összes sebesülteket, orvosokat 
és betegápolókat. A benyomult törökök el
lenálltak. de a katonák hamar legyőzték 
és leszúrták őket. A csapatok azután a 
házakba hatoltak, hounét égy csomó cső
cseléket hoztak ki s ezeket (s minden ha
bozás nélkül leszúrták. Végre, midőn a 
szerencsétlen sebesültek, orvosok és beteg- 
ápolók holttesteit eltakarították, a várost 
körülkerítették, ágyukkal lődözték és fel
égették. B.njaluka városa nem létezik 
többé.

Serajevó bevételéről következő tudó
sítás érkezett: Tegettliolf tábornok hadteste, 
valamint a többiek is, f. hó 18-án itt-ott 
felkelőkkel küzdve, Serajevó közelébe ér
keztek, de mintán a esapatok igen ki vol
tak fáradva, Szerajevó elfoglalását meg
kezdeni lehetetlen volt. Csak vasárnap, 
azaz 1!' én '/*7-kor dördültek az első ágyú- 
lövések a felkelők kör-gyűrűhöz hasonló 
vámosa ellen, melyekben ágyuk voltak, 7 
ó. 30 perczkor Villetz ezredes nehéz ágyúi 
felvonultak Buzalitsra és megkezdték a 
váracs ostromlását, l’gyauekkor rohanta 
meg Villetz a felkelőket Ératín-Selonál, 
kik ágyutelepek ósjadász árkok által vé
dettek.

Kaitfel tb. a nehezen megmászható 
mrdzydgije i és a trobevitzi magaslatokat 
csak nehezen mászhatta meg és az ellen- 
séget nagy fáradsággal űzhette maga előtt, 
bár Villetz ezredes által erősen támogat - 
latott, esak 10 ó. 5 p.-kor volt a magas
latok birtokában Deblo-Brdo-nál. Kaidéi, 
Villetz és Tegetthoff egyesült ütegeinek 
működése elhallgattad a fellegvár ágyúit, 
mire a gyalogság szétszórt csapatokban 
nyomult a városnak, s a legborzasztóbb 
ütközetek egyike keletkezett: minden ház, 
minden ablak, minden ajtó mögül lőttek 
csapatainkra, sőt resztvettek benne az asz- 
szonyok is, segédkezet nyújtva a város 
nyugati részén levő kórházak lakói ellen 
ségeskedésének; a csata egy óra 30 p.-ig 
tartott.

Lélekrázó jelenetek fordultak elő, me
lyeket a vallás-fanatizmus teremtett és esak 
katonáink nemeslelküségének tulajdonít
ható, hogy a város pusztulása nem jelenté
keny, bár néhány ház a lángok áldozatává 
lön.

Veszteségünk, fájdalom, nem jelenték
telen: Dalmost őrnagy, a 38-ik ezr., Li- 
mousberger őrnagy, 52. ezr., Andreansky 
kapitány, 46. ezredtől nehéz sebesültek. 
Marquis Gotzani, 12-ik tüzér-ezr.-beli 
hadnagy, kőnnyü-scbesUlt

Péesvárosi közgyűlés.
1878. aug. 18 áu.

Elnöklő főispán előterjesztő, hogy né
mely Rürerős ügy rendkívüli közgyűlés

T  A  R t !  Z  A

V i t k o v i c s  M i h á l y  egyike volt 
a keveseknek, kik megvalósitak ama sze|> 
és megszivelesre méltó kegyes elvet, hegy 
Magyarországon minden valamire vah* 
hazafi, ki e Fogalommal csak valameny- 
nyire is tisztába jutott, nem lehet egyéb 
magyarnál, s hogy a magyarság bármily 
származás es vallas mellett is első fel
tétele a hazafisagnak a bensziilöttekre 
nézve. (Kölcsey elete ez, m.)

Hála és üdv mindazoknak, kik ha 
ladásunk és nemzeti műveltségünk telvi- 
rágoztatásának munkásai valának! Ily hálát 
érdemei az utókortól az is, kinek emléke
zetét holnap Ünnepük meg Egerben,  hol 
ezelőtt száz évvel, augusztus 25 én szüle 
tett. V i t k o v i c s  Mihály  méltó fia a 
derék magyar városnak, s annyira kivitta. 
az „egri” nevet, hogy működése és fá
radozása eredményében maiglan is érde
mes arra. Hálával telt örömmel jegyezzük 
ezt ide s abban az erős meggyőződésben, 
hogy a késő utókor is megszavazza V i t 
k o v i c s u a k  a koszorút.

Atyja lelkésze volt az Egerben nagyon 
csekély számra leolvadt görö nem egye
sült vallásu biveknok és fiát szülővárosá
ban járatta iskolába. Eger tündöklő múltja 
hazaszeretete ismeretes. Ott, hol a hősiség 
oly rendkívüli példáit bámulhattuk s vér 
rel pecsételte meg honszoreJmét a magyar: 
ott a műveltség, igazi magyar műveltség

is megtenné gyümölcseit, s hála ezért Eger 
nagy és hazafias szellemű főpapjainak! 
Vagy ki ne ismerné V e r á u c z Antal t ,  
a diplomatát, az Írót és történészt? Ki ne* * 
emlékeznék a nagy T e 1 e k essy Is t v á u- 
ra, az önzetlenségből kibujdosott II. Rá
k ó c z i  F ere néz fejedelem áldozatkész 
hívére. Vagy ha agy tetszik, miért uc 
igtatliatnók ide nevét gr. E s z t e r h á z y  
Ká rolynak*) az utolsó egri püspöknek .' 
Főpapban keveset szült még ilyet is ked
ves hazánk s nem hiába hogy a nagy 
szerűség emlékei közepeit, Rómában,  
nevekedett, mert a mit alkotott és létre
hozott Egerben, környékén és több helyit 
a hazában, nagy szabású és maradandó 
az, s valóban magán hordja az Ízlés és 
higgadtság bélyegét; hiszen gr. Eszter  
bázy K á r o l y  egri püspök, ivadéka 
Eszterházy .Miklós nádornak, kinek l’ál 
fiát hcrczegi ranggal ruházta fel I. Lipót  
király, a műtörténetben is szerepet játszik, 
lévén azon idő szerint ő nevelője E sz  
t c r h á z y Mi kl ós  herezeg Ha y dn  párt 
fogója és a hires képtár alapítójának. Es 
Egerben fejthette ki erejét és müizlését 
később a gyönyörű székesegyház építésé 
vei s a képtár alapításával P y r k e r László 
érsek. És Egerb cu pásztorkodhatott a 
nagylelkű B a r t a k o v i c s  Bé*a. Itne tehát 
Eger a múlt- és jelenben egyaránt állandó 
és kimagasló szerepet játszott.

Ennek érzete s euuyi dicsőség sngára 
lehetetlen, hogy bárkit is hideg közöm
bösségben hagyjon. Meglehet, épen ez 
munkált arra, hogy Vitkovics is öntudatra 
ébredjen és hazája fenséges múltjához 
mentül közelébb jutni igyekezzék. Tanult 
is ő szorgalmasan e czélra és különösen 
a magyar nyelvet művelte nagy előszere-

*] Szerencsés véletlennek kell mondanunk, 
hogy oly férfiak, mint T r e  fórt  m i n i s z t e r  és 
S a ma s s a  egri érsek együttesen intézkedtek e 
nagy ember és pap életrajzinak megiratasa iránt.

lettel; hanem miként abban a korban so
kan még ezt is hibának vettek, találkozott 
csakhamar olyan is, ki e képzelt hibáért 
Vitkoviesot megrótta, nem esak, de foly
ton üldözte is. Ilyen volt miudenelőtt S c hu- 
nann Théophil cziszterezita, ki valószi 
itileg a latin nyelvet tartván egyedül üd- 
vezitőnek, a magyarról tudni sem akart; 
ilyen volt továbbá egyik másik tanára, 
Fászt i ,  ki a magyar verselés miatt lett 
haragosává és vonta többször kérdőre. 
Mert mint képzelhetni, Vitkovics korán 
kezdett verselni, s már ekkor ts szintúgy 
mint budai tanuló korában s ismét Eger
ben, hová tanulmányai befejezése végett 
vissza került, valódi rajongással fordult
• íz ő végigleu szeretett H őrá ez a felé, s 
ez vala kiindulásának pontja, melyet után
zóit, fordított, igy járván el Seneca, Luc- 
récz, Theokrit és Bluuiauer irányában is, 
mint ezt Toldy irodalomtörténetében felje
gyezve találjuk. Ha voltak, kik e szép 
törekvésében akadályozni szerették volna, 
akkor találkoztak olyanok is, kik abban 
lehetőleg előmozditák vala. Közülök Pá 
pay lyczeumi tanárt jegyző fel számunkra 
az irodalomtörténet; ez nem buzditá csu
pán, hunom módot és alkat uat nyujta 
neki a költészet birodalmában foganattal 
munkálkodnia és tehetsége tovább műve
lésére sikerrel és határozott czéllal dol
goznia. A lyczeumban elvégezvén a böl
csészeti tanfolyamot, patvariára ment Pestre 
s letevőn az ügyvédi vizsgálatot, a hadai 
görög nem egyesült püspökségnek lön 
ügyvédjévé.

így tehát hivatala, kenyere megvolt, 
s nemsokára a szerelem is jelentkezett, 
mely szerencsés családi frigybeu enyhült 
meg. Vitkovics nem hanyagolta cl hivata 
lát, hanem élt annak is, mire lelke suga
llta ösztönző: az irodalomnak, a költészet
nek, a magyar közműveltségnek. Mind a 
a báromra tanukkal rendelkezünk. Mun

katársa volt ő a T u d o má n y o s  gyűj 
t e mé n y n e k ,  az Aurórának és más 
vállalatoknak; irt epigrammokat, népdalo
kat, költői leveleket; és felfogván a szín
művészet nagy hivatását és művelődési 
meg képző ereiét, ennek is megtevő a mi
vel tartozott. Mielőtt e hármas működésére 
bővebben is kiterjeszkednénk, az irodal
miak világosabb előtüntetésére elsőben az 
akkori társadalmi viszonyokra terjeszke
dünk ki futólag.

Az, hogy V i t k o v i c s  Mihály görög 
nem egyesült vallásu szerb szüléktől szár
mazott, különbséget fogadtatására csak 
annyiban tehetett, a mennyiben a jók és 
igazán felvilágosultak még nagyobb sze
retettel karolták fel; hiszen a népiségi 
ellentétekből kifejlett surlódásokat akkor- 
ban alig ismerték még, vagy legalább 
csirájában igyekeztek elfojtani az előrelátó 
bölcsek. Vitkovics maga is közreműködött 
erre, éspedig oly annyira, hogy midőn 
Berzsenyi A f e l k e l t  n e m e s s é g h e z  
czimil ódája megjelent s a benne olvasható 
„vad ráczok“ kifejezése a fővárosban lakó 
szerb hazafiak önérzetét sértené, Vitko 
vicsuak kellett lecsöndesülne a hullámzásba 
sodort kedélyeket. így tehát Vitkovics ba 
rátja volt a legjobbaknak; barátja Hor
váth Istvánnak, barátja Szemerének, kik
kel Kazinczy pesti triászát alkotá. A szép
laki  irodalmi diktátor e pesti háromsága 
nyelvészeti és irodalmi dolgokban, egya 
ránt belyt állott a mesterért s haladt a 
kitűzött pályán. A távollakó hívek is fel- 
felné/.egettek e körbe, s már előbb Bér 
zsenyi, aztán Kölcsey, ki többször baráti 
melegséggel hivatkozik rá leveleiben ; 
Döbrente i ,  végre apestenlakó Vörös
marty,  Seh ed el és mások osztoztak a 
Vi tkovi cs -kör  örömeiben. Vörösmarty 
a „barátság tükörének” nevezte Vitkoviesot 
s valóban otthon érezte magát, ki nála 
csak egyszer is megfordult. Mert Vitkovics

úgy fogta fel az életet, a milyennek az 
kínálkozott; élt s hagyta boldogulni az 
embereket. Társaságában kiki kedvére 
mnlathatott, s mint szives házigazda, ki 
naponkint vendégeket látott házánál, úgy
szólván mindenét megosztá barátjaival: 
szellemi javát, mely ir Malmi vitákra és 
eszmecserékre adott alkalm M; s anyagi 
szerzeményét, melyet habzó pohár és-zene
szó mellett költött el. Egy szóval, szerette 
az életet, miként ezt többek közt „Élet- 
philogophiájában is kifejezte.

Ha tejein felhevnl 
És hölgyem mellém ül,
Megölel keiével.
Ingerel elemével, 
így leli kedvemet 
8 boldogít engemet 

Kedvemre élek,
Kényre henyélek,
Kanárit ürítek 
Kedvet meritek, stb.

általában elmondhatni, hogy Vi tko
vics  világnézete ép é̂  egészséges v#lt 
Legjobban jellemzi ezt Horváth  I s t 
v á n h o z  írott szép epjstolája, melyben 
háborítatlan, csendes folyású, minden vihar 
és szenvedélytől menü életét tiszta nyuga
lommal rajzolja. AÍflpu mely
mintegy tűkre és kivonata az egésznek.

Mig teged zajogo Pestuek üoaye gólt' UÜMltef,
8 a fris larrna között sokfélen töltőd idődet:
Én. kodves Horvátion, egész nyizgalomnak eredvén. 
Rollnak egészséges kebelében napjaim élem. 
Szállásom szerető nénémnek szalma fedéllel 
Bevont haza, kevés, ám kívánt házi vagyonnal 
Teljes; ebédem igaz magyar izleletü elcdelksnj. 
Kis sültből vacsorám, italom vén nedve Égetnek. 
Mindenem a mi elég. nlegvan, vigadva homlok 
Ágyba, ha szenderedem; reggel vigadva kelté fal,
8 mig náném hat lyányaival Miatyáakra bővülne, 
Én koszorús Flaccust, kedveltemet, olvaaom egy-két 
Odáig s kifutok najlkMtV elébo Tiszánknak 
Kóborló parkjára. 1 irtimborwaba tekintem



tartását tévén szükségessé azt egybehívja 
ée megnyitja.

A bizottsági tagok csak igeu gyér 
számban jelentek meg.

A napirend első tárgya volta belügy
miniszter leirata a bérszabályzat tárgyá
ban. Miután a minister többrendbeli vál
toztatásokat kíván a szabályzatban, a ta
nács ezen kívánalmakhoz képest átalakított 
illetőleg módosított szabályzatot terjeszti 
elő elfogadás végett, azonban ennek tár
gyalása közben kitilut, hogy a tanácsi 
módosítások kiforgatnák a bérszabályzatot 
értelméből és miuden gyakorlati használ
hatóságából , minél fogva a közgyűlés 
tíubreg Antal b. tag indítványára kiadta 
a jogUgyi bizottságnak előleges vélemé
nyezésre.

A pénzügyi és gazdasági bizottságok 
véleméuyes jelentése a daoagőzüajózási 
társulat által tiz évi részletekben fizetendő 
és jövő évre első részletében esedékes tőke 
felhasználása iránt kiadatni rendeltetett 
a számvevőségnek, hogy az előirányzati 
javaslatnál tekintetbe vegye, érdemleges 
tárgyalása előtt azonban kinyomatni és a 
bizottsági tagoknak kiosztatui határoztatok.

A pénzügyi szakbizottság indítványára 
a város folyamodik egy bauktiliale-ért, és 
egy küldöttség neveztetett, mely azt szor
galmazni fogja.

Hosszabb vitát idézett elő a tanács 
jelentése, melyben a boraccis és falusi 
borvám bérbeadása eredményét elfogad
tatni kéri, noha a már másodizbeu meg; 
kísérlett árverés is öt ezer forintnyi évi 
bérkevesbletet tüntet elő. — Pap József 
elfogadja az árverés eredményét, de a ta- 
lusi borvám körül tapasztalt Kijátszások és 
visszaélések meggátlására kiván intézke
déseket tétetni, mik a borkereskedésnek 
akadályokat görditeudvéu útjába alkalmat 
adnak Weiller b. tagnak, hogy azok ellen 
kikeljen és kimutassa e gátló rendszabá
lyok jogosulatlanságát, egyébként ő is 
elfogadja az árverés eredményét és bason- 
lókép Babreg b. tag is. A napirenden nem 
lévő falusi borvám kérdése iráutí hosszabb 
vita után Haksch Emil b. tag nem togadja 
el az árverés eredményét mivel a bér oly 
tetemes megfogyatkozásának okát nem 
annyira a bővebb szüretre való kilátásban 
látja, mely a fogyasztást és igy a rendes 
accist tetemesen növölendi, és eként a fa
lusi borvámból! bevéted hiányt tedezeudi, 
hanem találja azon eljárást) n, hogy az 
árverés alkalmával egy zárt ajánlat léte 
titokban tartatott, sőt az érdeklett árvere 
zö.t egyenes kérdésére sem adatott felelet 
a zárt ajánlat létezéséről. — Az árverés 
sel együttes zárt ajánlati tárgyalás szo
kásos és egyedül helyes módja az, hogy 
a zárt ajánlatok, melyek az árverés kez
detéig beadattak, az árverező biztos által 
az asztalra tétessenek azon kijelentéssel, 
hogy ennyi zárt ajánlat tétetett, melyek 
az árverés befejezésével nyilvánosan fel
bontatni fognak. — Egyedül az eljárás 
biztosítja az árverező feleket, hogy csak 
az asztalon nyiltau fekvő ajánlatok fognak 
felbontatni és esetleg tekintetbe vétetni, 
csak is ez eljárás távolíthatja el az árve
rező biztostól a gyanúsítást, melynek kü
lönben igen tág tere vagyon. — A fenforgó 
esetben úgy értesült, hogy az árverezők, 
ha tudják, mikép létezik egy beadott zárt 
ajánlat, több ezer forinttal is többet ígér
tek volna az árverésen. — Most azon 
kényszerhelyzetben, mert a bérlet e hó 
végén letelik egy évre ugyan elfogadja 
de nem tovább, mert ily roppant házi 
pénztári veszteséget nem kívánja városi 
pótadó emelésével kiegyeulitetui. — Ezen 
egy évi idő pedig arra lenne fordítandó, 
hogy a falusi borvám kérdése kielégi- 
tőleg megoldassék. — Szoló a falusi bor
vám eltörlése mellett van és pedig azért, 
mert abból a város lakósságáuak haszna 
nincsen, a szőllűrulaidonosoknak pedig 
egyenes káruk ered belőle, a la lusi bor-

E íóld legkevesebb jótevőjének ezer disz 
Közt feltetszését: a környék ünnepi csendben 
Var ra; a nyárfák aranyos szint játszanak; a r«*t 
Sárgálló zöldségbe borúi; a vízbe merülve 
Látszik az ég, neiiiny tollas zeng a sziget onnan: 
ily gyönyörű reggelt 'esten l&tbaUz-e, barátom?

S itt rámutathatunk irodalmi működé
sére is. Csak ez egy levél is elégséges 
volna annak bebizonyítására, hogy V i t- 
ko v i c s  a költői levélben kiváló otthonos
sággal mozgott s a költészet e faját saját
jának mondbatá. Tehát a költői levél, a 
mese, az epigramm, 8 végül a szerb köl
tészet magyar fordításban való bemutatá
sán át a magyar népdal az, melyben fi
gyelemre méltó müvekkel idézett elő tenyé
szetet a magyar költészetben. Irt elégiákat, 
ódákat is, mely téren azonban korántsem 
tanúskodott annyi tehetségről mint az em
lített műfajban. S <• részben annyival ne
hezebb Ítéletet mondanunk, mivei epigram
mái- és meséin kivűl, melyek 1817-ben 
láttak napvilágot, alig rendelkezünk valami 
egyébbel művei közői. Irt az inban prózai 
müveket is, még pedig rendesen Vi dényi  
álnév alatt; nevezetesen a szerb nyelvről 
egy értekezést; irt az ó-hitü magyar Írók
ról; ismertette a szerbiai állapotokat; és 
midőn a magyar szinügy lendületet kezdett 
venni s Budapesten magyar színtársulat 
üté fel tanyáját, V i t k o v 1 c s is mintegy 
új életre ébredve birdeté a magyar szín
művészet jogosultságát s nemcsak szín
müveket irt, hanem, hogy elméletileg is 
hasson, ieforditá Schiller „Die Sci iau-  
bübne ai s  moral i s che  A l i stai t  be- 
trachtet" cziinü értekezését, mely „A 
j á t é k s z í n r ő l '  czim alatt Kul c s á r  
színházi almanachjában lá'ott napvilágod 
Színművei, néhány fordítás levételével mint. 
hazafias tárgynak; ilyeuec: „ll. ttákó'-zi  
Ferencz  Rodos tóban; '  .Mars Vénus
zai  Murány a l a t t ; '  sib.

Az epigramm terén legotthonosabb*

vámot ép úgy, mint az accist a városi 
fogyasztó űzeti, ennek tehát mindegy, ha 
az accis annyira felemeltetik, hogy a be
vételi többleg a falusi borvámot pótolja, 
a városnak mint a regalejog tulajdonosá
nak jogában áll az accist emelni, és ebhez 
a kormány jóváhagyása annál is inkább 
elvárható, mivel a falusi borvám általáno
sítását megtagadó mait évben leérkezett 
leiratában megengedhetőnek találta azt is 
hogy a városi jövedelmek emelésére fo
gyasztási pótadó is behozassák, melyre az 
accis emelésével szükség nincsen. — A 
pécsi bor túlnyomó részben nem Pécsett 
fogyasztatik, hanem nagyobb ára lévén 
kivitelre megy, ennek tehát előnye a fa
lusi borvám mellett annál fogva sincsen, 
mivel bevan ismerve, hogy a szokásos 
üzelmek mellett a falusi bor is a vára el
kerülésével általában lesz kimérve, ellenben 
a szőllőtulajdonosok terhe neveltetik azzal, 
hogy a munkás bornak használni szokott, 
olcsóbb falusi bor a külön borvám által meg- 
drágittatik. — Végre a falusi borvám el
törlésével az amúgy is sikertelen kettős 
ellenőrzés költségei elesnének.

Ez előadást általános helyeslés követte 
a bizottsági tagok padjairól, de nem úgy 
po’gármester részéről, ki a íalnsi borvám 
(mint regale) megváltásából a városnak (?) 
tőkét akar csinálni. Erőlködése és álokos
kodásai vagy talán inkább más tekinte
tek reábirtak 9 bizottsági tagot, hogy a 
jelenvolt tisztviselők szavazatával többsé
get képezvén a valódi többséget 113 bi
zottsági tagot leszavazzanak, eként elto- 
gadtatott az árverés eredménye, mely egy 
szabályellenesen a titokból kihozott zárt 
ajánlat folytáu a városnak tizenötezer 
forintnyi kárt hozott. Megemlítendő, hogy 
Pap b. tag miután értesült a zárt ajánlat 
kezelésének módjáról, visszavonta előbbi 
kijelentését és szinte nem fogadta azt el. 
— Napi renden volt még a községi isko
laszék előterjesztése, melynek folytán a 
szigeti külvárosi elemi tanodánál a 4 ik 
leány osztály felállítása, — és végre ta
nács előterjesztése melynél lógva az uj 
házszámzás elhatároztatott.

*
Egy kis megjegyzésünk van ezen 

közgyűlés alkalmából, mélyít lehetetlen 
elhallgatnunk. Eiőre bocsájtjuk, hogy bi
zalommal viseltetünk a városi javadalma
kat árverelő és munkákat árlejtező ta
nácsnak irányában és eljárásának tiszta
ságát legkevésbé sem kívánjuk gyanúsítani, 
de már az nem tagadható, hogy oly el
járás mellett, midőn az árverelő tanácsnok 
előleges titokban tartás mellett az árverési 
tény befejezte után kivehet fiókjából vagy 
szekrényéből annyi és oly nemű zárt aján
latot, minő neki éppen tetszik, vagy ha 
úgy tetszik azt mondhassa: .nincs zárt 
ajánlat,* — vagy ha egy harmadik tiszt
viselő léphet ily zárt ajánlatokkal elő az 
árverés után, — hogy ily eljárás mellett 
a gyanúsításnak nem csak tág tere nyí
lik, hanem hogy egyenesen jogosult lesz, 
mert igy egy a vesztegető vállalkozóval 
egyelértő tisztviselő bármikor lefőzheti a 
versenyző vállalkozókat és a város közön
ségét, mert a vállalkozó adhat be két, 
három és több ajánlatot, melyek közt a 
roszlelkü tisztviselő azt válogatja ki és 
hozza nyilvánosságra, mely éppen az ár
verésen elért összeget meghaladja néhány 
forinttal! — Volna értelme, de nem be
csületes eljárás az is, midón ajánlat nem 
létében, ez iránt az árverező kétségben 
hagyatik, hanem ajánlat létében ezt eltit
kolni, — ebből egyenesen más, mint a 
közönség kára nem következhetik be.

A kifogásolt árverési eljárást a köz
gyűlés többsége Ifi szóval 9 szó elllenében 
elítélte és i i, tie páiczát. töri a saj ti ténye 
mellet; szavazó polgármester, a tanácsunk 
és ezek m ■■ié állott városi tisztviselők sza
vazata nem csak hogy erkölcsileg s minit 
sem nyom. liánéin a napnál világosabban
nak érzé magút, miként ezt Kazinczyúoz 
iroit levelében is bevailá; az utókor azon 
bau más véleményfran van működéséről. 
Irt épigrámmokat, meséket, ódákat, mivel 
Kazi nczy  köréhez tartozván, a mester 
tanácsa szerint a klasszikái formákat vette 
ápolása alá, az antik és modern klasszikái 
termékek átültetésével és utánzatával 
művelendő irodalmunkat; ámde mű
ködésének java a magyar népdalra 
esik, mely bizvást felér többi tevékenysége 
egész összegével. Eleven, vidor természetes
sége, könnyüvérüsége és naiv barátságos 
sága ; közlékenysége és gyakor érintkezése 
a néppel, mely röviden és elevenen tolmá
csolja nézeteit; a magyar nyelv zamatjá
nak teljes birtoka, együtt és külön a né
pies elem, a dana télé vezették. Forrása 
ennek is mélyebb volt különben: a szerb 
költészetben készen találta a népdalt, s ez 
őt a magyar népdal mivoltának megtanu 
iására ösztönözte, s mintegy önként vette 
rá. Gyűjtött magyar példabeszédeket és irt 
népdalokat vagyis danákat, miként mon
dani szerette.

A szerb költészettel új oltóágat s ez
zel új tenyészetet nyert az európai rnűkül- 
tészet termékeny fája. Miként .Székács  
felett tartott emlékbcszédében Ba l i a g i  
Mór oly szépen és jellemzőleg monda „a 
láyyhangu és epedé szerelmi dalok, a bú
val és méltósággal teljes hősi énekek' min
denfelé megtetszettek. És kinek tetszettek 
volna jobban mint V it k o v i csn a k, ki 
félanya nyelvén, eredetiben olvashatá és 
olvasta egész rajongással! Olvasta, hogy 
e rajongásával is hazájának merítsen iel- 
kesültséget uj dolgok felfogására. Mert mi
ként egyik irodalmi tanulmányában Gre- 
g us s  Á g o n t  kifjjíotíj .olt, V i t ko v i c s  
gyermekkora <v* lévén ismerője a szerb 
költészetues es költészettel foglalkozván 
különben is, már akkor villant meg agyá
ban a gondolat, hogy a magyar és szerb

bizonyítja, hogy a törvény, mely nekik a 
szavazatot megadja, az erkölcstelensögueK 
a corruptióuak kutforrása, mely egyaránt 
tönkre teszi, koldusbotra vezeti a várost 
mint az államot is!

Bezzeg máskint volt ez 48 elolt a 
régi rendi alkotmány alatt, akkor a ki- 
lenczvenes választó polgárok gyűlésében 
a tisztviselőknek beszagolni sem volt sza
bad a főj égj ző kivételével, kinek feladata 
volt a jegyzőkönyvet vezetni és felvilágo
sítást adni. Elnökölt a népszószóló és a 
polgárok nem voltak kitéve a tisztviselők 
által gyaluTölt bcfolyásozánoak. A ta- 
nácsban pedig a népszószóllónak ülése cs 
vétója lévén ott sem történhetett beegye 
zése nélkül semmi a közönség kárára. — 
Nálunk azoubau Ififii óta a törvéuyek 
tökélyesbités helyett folyvást depraval- 
tatnak.

Most ott a közgyűlésen ácsorog es 
lopja a félnapot a szavazó tisztviselők na
gyobb része, a fő pénztárnok, számvevő, 
közgyám, árvaszéki ülnök, a két alje gyző, 
mérnök sat. jobb volna, ha oly tárgy, 
mely szakhivatalukba vág, nincs napi ren
den, maradnának dolgozó asztaluk mellett, 
és ne óbégatnának minduntalan inuukaeró 
szaporításért, — midőn pedig a meglevő 
tisztviselőknek sincs elegendő elfoglalt
ságuk. ____

Rövid tanügyi liirek.
Pécs sz. kir. cáros tőszomszédságában 

fekvő német ajkú vírpád község tanítója 
elhalván, a község derék birája — valú- 
sziuiileg a községi lakosoktól nyert meg
bízatás folytáu — az iránt kereste meg 
ngy az egyli. megyei, mint az álllaiui ha
tóságokat, miként lennének szívesek oly 
tanítót ajánlani, ki a német nyelv mellett 
kiválóan a magyart is beszéli, ki azután 
a község birájához érkező liivuta os leve; 
lekre vonatkozó felvilágosításokul megadni 
képes legyen, de hogy külön isen a m i 
gyár n y e lv e t ,  melynek bírás o uia már a 
lakosság is óhajtja, tanítani képes legyeit. 
E törekvés nem szorul dic őreire, baueni 
követésre; a talaj e tekintetben megyénk
ben igen fogékony s csak a tanitó urak 
tói kívánnánk egy kis lelkesedést ez irány
ban.

Halász István kir. tani. toiluok v. és 
k. o. ni. úr ő nagyinéltóságáuak t, évi 
augusztus 15 én 20980 sz. a. kelt rende
letével — kivételes esetekben — a kir. 
tanfelügyelőnek a két közig, bizottságban 
való helyetteséül neveztetett ki.

Német-Bolyban az isk. szék a tanító 
választást mindadd g felfüggeszteni kívánta, 
míg a kántortanitoi állásnak egylUtmara- 
radása vagy elválasztása végleg eldöntetik, 
vagy pedig ez utóbbi esetre a cuuonica 
visita megváltoztatása bekövetkezik; egy
előre pedig a kir. tanfelügyelő segédtaní
tót fog kinevezni.____

W auerbrnnn, 1878. aug. 20 án.
Végre valakára megjött a tisztább idő 

és mehetünk — egész éven át elcsigázott 
testünket restaurálni — valamely kies fek
vésű türdőbe. A mai kor követelményeit 
mind gépies sebességgel kívánja eszközölni. 
Gőzerővel élünk, azaz annak sebességével 
rontjuk egészségünket és úgy is akarjuk 
azt helyre hozni. Orvosunk igiz vau elég, 
úgy hogy tán nem is csoda, ha egynéme- 
lyike a provinczián más mellékes „Ge-
schiift'-re adja magát, mint pl............... n
Dr............. r gabonával, sőt házában még
„Ausverkauf'-ot Is tartott; de hiába, ne
héz idők járnak, kevés olyan férfiú beteg
szik meg, a ki*ől 140 frí körüli honorá
riumot lehet kirecipézui. Különben hagyjuk 
az ilyen tudós (hiszem, hogy kivételes) Dr. 
urakat, a kik úgyis, ha nem tudnak ba
junkkal boldogulni, rendesen azzal vigasz
talnak (melynek értelme körülbelül ez): 
Menjen N.-Fürdőbe, költsön . 1 legalább
költészet kölcsönös ismertetésével szellemi 
kapcsot létesítsen a két nemzet között 
nemcsak, kauetn a szerb népdalok magyarra 
fordítása- és kiadásával a külföld figyel
mét is felébreszsze. Akkor a fordítók nem 
dolgoztak gőzerői gyorsasággal, mint je
lenleg, s ha iinitt-amott napvilágot láttak 
is szerb népdalok magyar fordításban, a 
tervezett gyűjtemény kiadásáról további 
szó nem lehetett. Eközben megjelent Vuk- 
S t e í u u o v i e s  szerbköltészeti gyűjtemé
nye, melyet a művelt nyugaton örömmel 
üdvözöltek és Güthe is szívesen fogadott.

Vitkovics fáradozása nem veszett kárba 
azonban. Ő kedvehette meg nálunk a szerb 
költészetet, s az ő révén irt Kölcsey egy 
pár szerb dalt s kezdték Bâ za és Székács, 
az utóbbi egész kötet kiadásával, náluuk 
is meghonositai a szláv irodalmat. Vitko- 
vic8 tárta fel legelsőben a nép szavát, s a 
magyar példabeszédek gyűjtésével megveté 
alapját a későbbi törekvésnek, mely a ma
gyar népdalok gyűjtését és kiadását vonta 
maga után s oly rendkívüli mozgalmat 
idézett elő országszerte. Ki s fa l udy  Ká
rolyt, Czúczort és Vörösmart y t  nép
dalok Írására ő lelkesítő, mint ki a H or
va t ó i dám és Csokonai óta elhanyagolt 
műfajt legtöbb kedvvel és kedélyességgel 
művelte.

Vitkovics tehát a népdalban fejté ki 
erejét és zamatos, mesterkéletlen nyelveze
tével megadta savát borsát a legnaivabb 
dolognak is. Népdalai közül nem egy fo
rog a nép száján, mint például a „Füredi  
pásztor dala,* melyet ma ferdített szö
veggel énekelnek már.

Mily öntudatosan s mennyi igazi hon
fiúi érzelemmel művelte ő a szerb mellett 
különösen a magyar irodalmat, mutatja a 
következő levél, melyet 1809 bon a frau- 
ézm invázió idején intézett Kazinczy hoz a 
magyar fővárosból: „Ha az elleuség raj 
tank üt itten, s a háború zápora valami

. 100 frtot, koplaljon mellette, igyék hozzá 
f vitézül vizet és — unja magát félig agyon;
; majd akkor ha haza jön, itthon jobnan 
fogja magát érezni! — Hiába „ludkus 

, euui jó* mondja az álmoskönyv és rum
i t  £  el is találja rendese... Kérdésünkre 
(hová menjünk hát e nagyszerű emura,
* többnyire azzal vigasztal: Karlsbad, Ko- 
|  bitseb, Krapina, Töplitz, Marianbad stb. 

mintha csak valami német professor volna. 
Magvar fürdő csak legutoljára ajáltatik, 
hihetőleg azért, mivel türdőink tulajdouo- 

| sai kevés vendéggel szeretik beérni, a 
■ mennyiben rendesen oly magas bélért ad- 
? ják azt bérbe, hogy a bérlő azután kény- 
l télén kevés vendégeit is oly gyorsan és 

radikálisan megkopaszíaui, hogy azok uiin- 
1 dig elébb érzik a fürdő hatását az erszény 

ben, mint ott, a hol azt kívánták. Kössük 
tehát össze a batyut és utazzunk Robitschba, 
illetőleg Sauerbrunnba.

Szégyen ugyan, hogy magyar ember 
létemre itt kell üdülést keresnem, de hiába, 
nem tagadhatom: szegény ember vagyok 
és nem kereshetem fel hazám pompás sa- 
vanyuvizes forrás- és drága vendéglőit, 
mert nem győzi — erszényem, hogy ott 
vagy 3 hétig repcrálgassam romlott gyom
romat.

E fürdőt, valamint vizét elég rosszul 
általánosan „rohitschi'-nak nevezik. Ro- 
hitsch egy kis város a horvát határon, ín 
nét mintegy órányi járás. Fürdővel nem
de savanyuvizzel igenis bír, mely azoubau 
az ittenivel semminemű tekintetben nem 
versenyezhetik. E fürdő neve tehát tulaj
donképen „Sauerbrunn.' Épületei, a melye
ket az úgynevezett staier karok (Standé) 
emeltek — kik jelenleg is mindennemű 
kezelési és más jogukat jakorolják, igeu 
szépek. Meglátszik rajtok, hogy mi ma
gyarok is hordunk ide nem csekély ösz- 
szeget, igy növelvén e fürdő gazdagságát 
és dicsőségét a mi fürdőink rovására. 4 i- 
déke, igaz, pompás, de a mi Kárpátaink, 
a melyek között nem egy savauyuvizforrás 
buzog, bizonyára mutathat fel ennél külön
bet is; kényelme, tökéletesen kielégítő — 
a németek számára. A magyar fürdőven- 
dégékkel — különösen ha ninc-eu hátuk 
mögött liberiás szolga — a la bagatell — 
bánnak; daczára annak, hogy a vendégek 
egy harmadrésze magyar, mégis csak két 
magyar hírlap tartatik: ennélfogva csak 
úgy juthatni hozzá idején, ha a pinezér- 
nek piezulát nyomunk a markába. így az
tán gyakorlatilag megtanuljuk e szép né 
met közmondást: „Wer schraiort, dér — 
liest.* Arról nem is álmodhatunk, hogy a 
restaurátora oly figyelemmel volna, hogy 
legalább egy magyar pinezért tartana — 
de igaza van, minek is — hisz magunk 
akaruuk németek lenni, úgy kell nekünk. 
Van itt, t. i. a papiroson, olyan színház 
is, melyben a kimutatás szerint játszanak, 
de a valóságban már két év előtt leégett. 
Már előre örültem, hogy legalább lesz egy 
kis szórakozásom, láthatok kisvárosi német 
színészektől olyan drámákat, melyen ne
vethetünk és comödiákat, melyek alatt né
hány kávé nénike szemeit dörzsöli — — 
leider, ez mind a papiroson maradt; olyan 
zenekar, mely a csárdást is nagy dob 
stbivel játsza. Az intézet első orvosa és 
igazgatója egy személyben, ki magát „kö- 
uigl. Rathnak' szereti neveztetni és a ma
gyarok iránti gyűlöletének minden alka
lommal kifejezést ad, szintén újabban egyik 
nevezetesség — gorombaságáról. Báró 
Baldácsi haiala alkalmával az itt jelenlévő 
magyarok tehetségünkhöz képest kimutat
tuk volna részvétünket irányában. El is 
ment egyik előkelő úri ember közülünk ez 
igazgatóhoz, megkérdezni: igaz-e h >gy 
meghalt. Ennek — daczára annak hogy 
magát bemutatván, a kérdést a iegiiledei- 
mcsebbeu tette — csak azt felelte: „önnek 
nem rokona, tehát mi köze hozzá,* mivel 
elbocsátotta. — ügy elvitték titokban a 
holt tetemet, hogy a legtöbben csak akkor
módon engem is elsodor, tartsd fel egy 
két verses sorral emlékezetemet. Ezt nem 
annyira ennen dicsőítésemért, melyet való 
hogy szeretek, mint azért kívánom tőled, 
hogy hitein sorsai valaha hamvaim fölött 
minden keletkor virulni látván nefél i‘ .kó
dét, buzduljanak, bővüljenek nyerni ma 
gyár helikoni babért. Mert azt magam is 
megismerem, vallom is, hogy az ó liitilek 
közül, kik Magyarországnak köszönhetik 
lételöket, Vitkovicsod első, ki a magyar 
nyelvben li’teratori eiőmenetet teve.'

Ilyen volt Vitkovics.
is mily jellemző néhány sor ez! A 

hazafinak meg kell hálálnia a hazától vett 
jótétet: ime az elv, melyet követésül tűzött 
ki. Az ó-bitüek is, tehát a szerbek is, kik 
Magyarországnak köszönik létüket, első 
sorban a magyar hazának tartoznak bálá
val és hazaárulást követnek el azok, kik 
magyar létükre idegen érdekeket szolgál
nak, sőt a magyar állam ellen áskátadó 
felekezetekhez szegődnek!

Egy ó-hitü hazafi szózata ez, melyet 
vajha megvalósulva és testté válva tt Ivü- 
zölbeínéuk mihamarább.

Mint ember és költő egyarám a job
bak egyike volt Vitkovics, s íniudkattőajk 
szívdobbanása a magyar hazáé volt. mint 
ezt önkészitatte sjrverse is igazolja:

Vitkovics a vezetéknevem. a kuma monda
üiliályiuk,

Szült i.ger, élete Pest: a porom itt rekuszik. 
üzent haza! mig éltem, neked éltem, holtom után is 

Hogy neked elhessek, versem örökbe adom.
Majd az idő ezeket ha fogával semminek örli: 

Árnyékom legalább lengjen örökre neked.

A tüzlelkü bajnok, ki a bort és sze
relmei oly gyakran dicsőitó, vízkárban 
húnyt el 1829. szept. 1-én. Korán ment pi
henni, mert rövid ideig élt; hanem eov.é’-.o- 
zete annyival hoszszabb lesz.

Vajda Viktor.

tudtuk meg, mikor már kegyen-vöta.*.. 
túl vitték. Tehát barátjai, honfitársai *eh
vehettek búcsút tőle. Jellemző e férfin h 
tála : Reggel jelzett főorvos úr megiátog*T. I 
váll a báró urat, kérdezte, hogy érzi ,Du. 
gát. Eleinte azt felelte, hogy igeu 
néhány perez múlván azonban panaszkodó; 
mire a második titrdő-orvos is elbivatou 
Ketten nézték, tapogatták, mig végre ki
sütötték, hogy eret kell vágatni. Tehát 
hamar a borbélyt! — doctor létére csali 
nem vághat eret — mire azonban ez e? 
érkezett volna, a báró úr meghalt szelhj 
dés következtében a Dr. urak szeme előtt 
Auch eine Őrössé.

Az itteni savauyuviz — melyből u 
t világ minden tájára küldenek — mint régi 
• látogatói e fürdőnek állítják, már nem oly 
•erősen pezsgő, mint régebben. A legjobb 
mégis az úgynevezett „Tempelbrunnerr- 

’ beü, mely azért drágább is. Van továbbá 
itt helyt több magánosnak forrása, kik 
elég concurrentiát nyitottak az intézetnek.
E környék lakói többnyire vendek; vallá
sos, munkás, de igen szegény nép. A he
gyek oldalain ott üti fel fából készült la
kását, a hol egy kis termőföldet talál, hogy 
családjával és csekélyszámu barmaival 
megélhessen. Kizártán álló házak képeznek 
egy-egy falut és több ily talu egy plébá
niát, melynek temploma rendesen a köz
pontban szokott lenni. A pléh. templomon 
kivid gyakran pillantunk meg a kissebb 
begyek tetején kápolnákat, a melyek mind 
e néji vallásosságát — mely oly megelé
gedetté teszi — hirdeti. A főutak általaluu 
igen jók ; a mellékutak azonban, a melyek 
az egyes házakhoz vezetnek, hosszabb 
esős, — vagy különösen havas időben na 
gyón rosszak.
Mindezek daczára e nép szorgalmasan já
ratja gyermekeit iskolába töbi) órányi tá
volságból és minden tettében mutatja, bogy , 
erkölcsi érzetének oly alapja vau, melye: 
az élet küzdelmei neui képesek megingatni.

Mondhatom, hogy hazám több vidéké
nek ásványvizeit ismerem; tudom, hogy ha 
zánkbau kitünőbb savanyuvizek találtatnak, 
a melyek méltó versenytársai lehetnének a 
„sauerbrunninak.* Tegyük tehát ezeket 
olcsó ár mellett hozzáférhetőbbekké. Kívá
natos volna azért, hogy ily források buti
kosai figyelmüket arra torditanák, bogy a 
víz, konyha, kényelem és közlekedés olcsó 
és jó lenne. Ha azon nagyon tiszteit urak 
elejénte kevés haszonnal megelégednének, 
bizonyára hamar elérlietnőíc azon kor: a 
melyben nem viraiők ki pénzünket a kül
lőidre olyau czikkeúért, a melyeket sokka! 
jobb minőségben otthon talá1 hatunk.

F. hó 18-án Sauerbrunn fürdőben is 
megtartották ünnepélyesen királyunk ő fel
sége születésnapját. Reggel isteni tisztelet 
volt, a melyen a jelenlévő tisztek díszru
hában resztvettek, estve pedig nagy táaez- 
vigaloin a pompás táacztereuiben.

Méltó megbotránkozást szült az itteni 
magyaroknál azon méltatlanság, hogy mig 
a hivatalos helyiségek a biridalon mijd 
minden (különösen a horvát) szinü lobo
góival voltak díszítve, nemzeti szinü lóim 
gót nem tűztek ki, sőt ebbeli félszobá
sunkat meg uoheztelőleg fogadták. H *gv 
hazánk lobogója is képviselve legyen, hí
nár nem hivatalosan, ueháuy iiiziaktii az 
úgynevezett „Kopácsi'-féle háznál tűzött 
ki nagy nemzeti szinü lobogót. Valóban 
tisztau jelzi az itteni igazgatóság minden 
tettével unt tart a duausrausró!.

!•. hó 20 án Sauerbruaubau az összes 
jelenlévő magyarság vailáskülöinbség nél
kül megtartotta nemzeti Unuepét. Reggel 
kitüzetett a „Kopácsi' féle házon a uagv 
nemz. sziull lobogó és 9 ór. a feidiszitett 
kápolnában a zenekar közreműködése inéi 
lett ünnepélyes isteni tisztelet, délután 1‘ 2 
órakor társas ebéd tartatott. Mind az isteni 
tisztelet, mind a tíO terítékű társas ebéd
nél — mely alatt tek. Sebők fővárosi ügy
véd úr sikerült felköszöntőben éltette ural
kodónkat — minden vallásfelekezet által a 
magyarság igen szépen volt képviseltje 
Estve fénye* „magyar tánc/.vigalom" tar
tatott, nieiyrc a uiás nemzetiségi fürdőved 
dogé., is meghivattak. Az egész ünnepély 
rend zése — mely körül a legnagyobb or- 
ó-in .-.et tek. .Sebők úr szerezte magának 
— kitünően sikerült.

Kalamáris.

Szdllő-kivitel és még 
valami,

A czélba vett nagyobb mérvű szőílő- 
kivitel — mint tapasztalni kezdjük — vá
rakozáson kivit! jó eredményt reméltet. —- 
Held és Lnzsovics urakhoz, — kik mint 
eddig tudomásunk vau — egyedüli ebbeli 
vállalkozók — már több rendbeli külhoni 
megrendelések érkeztek, melyek azonnal 
eszközlendő koraérő szőllőkUldeménvekeii 
kívül későbbre nem csak finomabb fajút 
úgynevezett táblaszőllőket, hanem nagy 
mennyiségű közönséges borsajto alá való 
szőilőküldeményeket is rendeltek, ügy lát
szik, oda künn nem csak. jó pécs- vidéki 
szőllőket akarnak enni, baucm eredeti ha
misítatlan baranyai bort is maguk akar
nak készíteni, á̂mde tegyen ez akár turafi 
e következményeiben nagy horderejű val- 
ialai nem egyedül nevezetes U| ipái- és 
kereskedelmi tantornak tekintendő, hanem 
általa az összes szőilőtermelőkuek uj és 
gazdag jövedelmi forrás uyillik, mely a 
szellő nagybirtokosok részéről a nyers ter
mény és az ebből gyártott iparczikkek 
értékesítési árkülönbözet tekintetéből is leg
nagyobb figyelemre meitataudó; másrészt 
pedig tekintettel a mezei polgár — kissebb 
szőllőbirtokos nv nasztott viszonyaira » 
legüdvö-íbb következniéuyek alig tagadha
tok; óiért eltekintve az ulvueUUh |*a2af 
szúretkezeléstól, mily lényege* jÖveiE'!0®



kínálkozik a szegényebb során termelőnek
M1ir az által is, hogy szőlőtermése nagyobb
részét azonnal természetben értékesítheti, 
a nélkül, hogy nagy időveszteséggel fá
radságosan termelt huzat, — szükség nél
kül _  csapán mivel éppen bőségben 
V;U1 _  örömében és bújában maga euiés'.ti, 

nélkül hogy táradságánok legcsekélyebb 
hasznát is élvezhetné.

Ezen és a szőliőkivitel emelése és jö- 
vőrei biztosítása tekintetéből indítva látta 
m -át Kelen tv vasnti üzletvezető ur, Curle 
Keresztéi}’ urat Bécsből meghívni, hogy 
u; találmányait e vidéken is megis
mertesse és azokat lehetőleg értékesítse, 
jy a találmányok, melyek osztrák ma- 

országra nézve is szabadalmazvák 
egyike uj, drága és eoniplfeált gépek 

nélküli — jég készítése nagylmn, vagy 
hi .̂ hb mennyiségben is, és ezzel kupém 

,-.n vagy a hol természetes jég"elég 
bőségben van — e nélkül is 0"\ gyümölcs 

szőlő tentartási ház, melyben minden 
i, -mii gyümölcs, úgyszinte a szőlő is ieg- 
fc.-őbb tavaszig legépebb állapotban fen- 

rtatnak, úgy hogy ezen idő alatt a szőlő 
,/emci. gerez lei vagy levelei frissességük
ből legkevesebbet sem vesztenek és tova 
szállításra is alkalmasak maradnak. — 
Kg'ébiiiránt ezen találmányok nagyobb- 
s/tTii tej kezdésnél, sajt készítésnél, sörfőz- 

kilói, vasgyáraknál sat. legkiterjedtebb 
mérvben értékesíthetők.

Az illető feltaláló és szabadalom tnlaj-
-,i által előmmatott hiteles bizouvla- 

t. k. kétségtelenné tevék, hogy ezen taiai 
mciyok, a Imi életbe léptettek, minden 
v.. ikozason felül nem csak kifizették ma

lat hanem p. o. a jég értékesítésénél 
;g-veiid, tes állandó jövedelmet is nyújtanak, 

öles óv és fenutai > házak még 
■ n előnyt is nyújtják, hogy a szőlők

- uicmiv rvaItathatván, karácson vagy 
:>.'ii húsvéti idő köríti kétszeres és a 
. mérvekhez képest még nag# hh ér 

l en. mint közvetlen szünet után, árnsjt- 
tathatnak el.

Nálunk is részesült t'urlo úr találnia 
i.\a több oldalú inéltáuylatban és részt- 
i ében t' annak létesítése csakis a már 
kihalad: évszak végett, és azon időre, mig 

a </ > ; kivit I nagyobb kiterjedése bizto- 
m:v; I, étid, baiasztatott el. C'nrle úr azon 

zék' siy ajánlata pedig, hogy kísérlet 
.vanánt néhány szőlíőtermelő által mind- 

. i .-/ii t nőin több kosár különfaju szőlő 
• I—  !; hozzá fenntartás végett, méllyé 

kit ő .izián jövő május hóban ép azon 
: - ni i• ->' gben, mint átvette, visszaszálli- 
taud az illető termelő urak által szí 
U'M’ii t -udt.it.át. Minden esetre kiváncsiak 
vagyunk az. elvállalt feladat, megoldására.

melyet annak idejében nem késendünk 
közölni.

A t rmelők érdekében itt közöljük 
sz ... '• eire vonatkozó szállítási árakat
.•gve.ó az.ói küldőid helyekig, a honnan 

l.í - gtiibl. megrendelések érkeztek.

llunnan hová

Gyors
aru-
kint

felad
va

teher árakinti 
feladásnál

.1000k# legWe- r7in" eíatOb vetbb, felüli ionon *itriad frlau.
mindin 100 kilogr. ntáu
krajezarban o. é. bankj.

Pécs Hamburgig 1297, 573-5 4690 402-a
„ Stetinig 1181, 521-5 423., 356,,
„ —Berlinig 1181, 521-, 423., 356,
„ —Dresdáig 1316, 485-;, 456,. 389-.,
„ —Lipcséig 1316, 521,481- , 414,
„ —Haliéig 1070, 545,461 „ 394 ,
„ —Magdehnrgig 1136, 593 s 492-„ 425,

Különfélék.
— Ö felségének a királyunk születés 

apját városunk is fényesen megünnepelte.
A katonaság egész, díszben vonult a régi 
’ uzatérre, hol azután szép rendben felál- 
iittattak. A tiszti kar teljest számban jelent 
uieg az ünnepélyen. Az ünnepélyes szt. 
misét I)r. Dulánszky Nándor ni gyés piis 
pöküuk fényes segééiet melleit irtotta: a 
mise 1 I I órakor ért végett mire a ka 
touaság . ji.sk, honvédek, huszárok) az 
iskola utcza teie vezéiiyeiieíeti, hol azután 
a/, összegyűltek tiszten előtt eiiéptet etett. 
Az ünnepély egyáltai iban igen díszes volt.

— A pécsi r. k tanítóképző intőéibe* 
és a vele összekapcsolt gyakorló iskolád.in 
a be iratások lesznek aug. 29. 30 és 3l-en. 
A képezdei I-ső osztályba íeivétetik min 
(ien oiy éjt testű tinöveudék, ki a 15. ével 
üiegbaiadta, a magyar nyelv , számvetés-, 
földrajz- és történelemben annyi jártasság
gal bír, a mennyit a gymuasiutu, reál 
vagy polgári iskola négy alsó osztályában 
tanítanak Kívántatik még a felveendőtől 
némi zene-előismeret is. A ki tehát az em
lített intézeteknél négy osztályt végzett, és 
erről bizonyítványt képes előmutatni, a 
tanítóképző intézetbe minden további vizs
gálat nélkül felvétetik, a ki pedig 4 osz
tálynál kevesebbet végzett volna, tartozik 
magát a fenn megnevezett tantárgyakból 
vizsgálatnak alávetni, mely vizsgálat a ta
nítóképző intézet helyiségében a fenemlitett 
napokon d. e. 8 —10 óráig fog megtartatni, 
10—12 ig pedig ugyanazon napokon a 
beírás. Korát mindenki keresztlevéllel, az 
izraeliták születési bizonyítvány nyal (50 
kros bélyeg) testi épségét orvosi (bélyeg- 
rocntesj bizonyít vány nyal köteles igazolni. 
A gyakorló iskola első osztályába 6 éves 
növendékek vétetnek fel, vagy legalább, 
kik 7. evőket az iskolai év alatt elérik. 
Az üunepélyes Veni Sancte szept. 1. d. e. 
'/» 5 órakor lesz. Az igazgatóság.

— Vége a takácsiénak. A jövő héten 
már a beiratások kezdődnek. A város las- 
sankint ismét népesebb lesz. Kelletlenül, 
de mégis otthagyva a szülői házat, a 
kodvt s íalnsi életet a diák visszatér a tu
domány csarnokába. — A behatások al
kalmával az első éves tanulók felvéti vizs
gálatot tesznek, kiváncsiak vagyunk há
nyat lesznek ismét kénytelenek készület- 
lenségből visszautasítani.

— Az itteni állami föreáltunoilában a 
jövő 1878/9 tanévre vonatkozó beiratások 
szerdától, azaz augusztus 28-tól bezárólag 
szombatig, azaz augusztus 31-ikéig, na
ponta 9 órától délig eszközölhetek a tel
jesen ki’gazitott és újra helyreállított is
kolai helyiségekben. — Ugyanezen napok 
délutánjain fognak megtartatni az első 
osztályba lépni kívánók számára az előirt 
fölvételi vizsgálatok.

— Folyton érkeznek a hírek véres csa- 
lekról, tudjuk, olvassuk a lapokban, hogy 
gyermekeink majdnem minden véres ütkö
zetben részt vettek, és mégis nincs a ki 
megnyugtasson bennünket. Nem tudjuk 
gyászoijuk-e, sirassuk-e véreinket. A megye 
felirt, hogy az elestek névsorát közöljék
— hanem úgy látszik — nem igen törődik 
ezzel a soldatesca. Ha már .nagy a vesz
teség és ez okból nem akarják közölni.

elég ferde felfogás, mert előbb utóbb 
úgy is bekövetkezik a szomorú valóság. 
Azért hát csak nyugtassanak meg és kő 
/.öljék a névsort.

Újabb mozgósítás. A mitől miír 
régóta iártottunk és féltünk bekövetkezett, 
he kellett következnie s hálát adhatunk az 
égnek, a ez áldozat elég lesz. Az 52-ik 
ezredet egészen mozgósították, 1900 ember 
távozik ismét körünkből. Szegény és gaz 
dag, úr és szolga elhagyni kénytelen ked
ves családi körét, hogy a l' Zoiiytalan jö
vőnek nézzen eléje. Elviszik idegen földre, 
tova nem lelkesíti a hazaszeretet, — ha 
nem átok kel ajkán. Kellett ez nekünk V

Bizony Isten nem.
A m in t a „Színpad"-bán olvassuk 

f.Vóka Sándor, jövő télen át színházunk 
igazgatója közelebb Budapesten volt, és 
csaknem erejét fölülmúló áldozatkészséget 
fejtett ki a szerződéseknél, csakhogy a 
pécsi műigényeket kielégítse. Kiég annyit 
jeleznünk, hogy Bogyó Alajost, a nemzeti 
színház volt tagját, ki gyönyörű hangjával 
a párisi inűértő körökben is oly főlfünést 
okozott, az egész téli évadra mint állandó 
vendéget szerződtette operák, operettek és 
népszínművekre, első opercíte-énekesuőül 
pedig egy bájos teremtést nyert m g - 
kinek nevét most még nem árulhatjuk el,

- s aki eddig — daczára annak, hogy 
olyan tűzről pattant magyar leányka, mint 
akár egy kecskeméti lány — külföldön 
volt szerződtetve. Mellőle nem fognak uiá- 
uyozui a segéderők sem. A dráma és víg
játéki szerepkörök szintén kellőleg lesznek 
h< töltve, sőt még táuczosnőkről is lőu gon
doskodva. Mindezekhez járul még a sok 
érdekes újdonság, melyeket megrendelt. — 
Csóka Sándor mindent megtett, hogy meg
érdemelje a közönség pártolását, de arra 
ez által nagy felelősséget is hárirott. — 
mert nagyon természetes, hogy jó társu
latot csak jó jövedelmekből lehet fönntar
tani, azokat azonban C3ak a közönség t i 
meges pártfogásától várhatni.

— A mint ugyancsak a „Színpad"-bán 
olvassuk Csóka Sándor színházunk igaz
gatója Peleki Karoliu tánezosuőt, a nép
színháztól szintén szerződtette. Úgy látszik 
az igazgató elkövet mindent — és mi his/,- 
sztik a tisztelt közönség ezért pártfogolni 
is lógja.

— Városunk ismét színhelyére tesz u 
megható jeleneteknek. A hehivott ik ueiu 
sokára teljes számban itt lesznek s c-eik-

■ hamar érzékenyen válnunk keli tőlök. A 
í régi jé barátok, rokonok, collegük a szél- 
j rózsa minden irányából itt teremnek soka

kat boldogságuk teljében ért a csapás. 
Mások ismét, kiket annyira szerettünk, 
búcsút vesznek tőlünk, hogy ezredeiknél, 
jelentkezhessenek, általános a bánat, muc
iit lelkesedés, ne rója fel nekünk senki, 
ha ily politicáért a magyar fiú engedel
meskedni igen, de lelkesülni nem tud.

A hölgyek nemes hivatásuk gy i- 
korlására fájdalom ismét szükségünk van. 
A gyengéd női kezek, — kik egy év előtt 
sebesült török testvéreink részére készítet
ték gyűjtötték a tépést, most elég sajnos 
országszerte, kedves gyermekeink véreink 
sebeinek bebegesztésére, enyhítésére kell 
azt készíteniük. Hány fájdalmas küuy áz
tatja azt a tépést, — de azért fc! tisztelt 
honleányok, hazánk nemeskebiü hölgyei 
gyűjtsük a tépést, hogy szegény sebesül' 
jeiuk legalább ebben, mely oly annyira 
szükséges, ne szűkölködjenek.

— Tilinkó és Concertino hangverseny. 
Nagy Jakab ismert tilinkó- és concertino 
művész 1. bó 24. és 25-én Tomanek ven
déglőjében ; hétfőn, azaz 26-á i a Scholez- 
félc sörcsarnokbanés f. hó 27-én, azaz ked
den pedig a „Hajó” vendéglőjében tart hang
versenyeket, mely alkalmakkor az Angolor
szágban ismert elsőrangú és harmouiuui szer
kezetű concertino hangszert fogja egyúttal 
bemutatni. A hangversenyek esti 8 órakor 
kezdődnek; — belépti dij nincs.

— A mohácsi vész ünnepét f. hó 29-én 
azaz jövő csütörtökön ünnepli a derék 
mohácsi és mohácsvidéki nép. Kár hogy 
e napuak ma már nincs oly meglepő nem
zeti ünnepély színezete, mint volt a tíű us 
években. Az ünnepi szónoklatot, hogy ki 
togja tartani, még nemjutott tudomásunkra
— azonban bár ki legyen is a tisztelt szónok 
gyönyörű, de fájdalmasan ható anyagot 
talál a mai viszonyokban. Ha a költő ama 
mondatát: .Nem az ellenség -  hanem 
öntia vágta e sebet hazáján” veszi m itt • ui,
— hisszük, hogy szónoklata es a szónoki

beszéd méltó lesz a nemzeti gyász ttn 
nepliez.

— A szigetvári Zrínyi ünnepélyre ez 
évi szeptember hó ti—7-re kétszeres erély- 
lyeí és lelkesedéssel készülnek az áldozat
kész s a nemzeti ünnepek iránt mindig
lelkesedéssel viseltető derék szigetvári la
kosok. Az ünnepélyt kiválólag emelni fogja 
Gereuday Antal által művészi iblettséggcl 
készített Zrinyi Miklós elestét és Szigetvár 
hős védelmét ábrázoló emlékkő.— A nagy 
ünnepélyre a mint halljuk Pécsről is so
kan szándékoznak átrándulni.

— A Dráva is megkívánja áldoza
tiul. A héten a sámodi és viszlói ref. hit
község segédlelkészei a Dráva partjára 
rándnltak ki, hogy ott törődjenek; azonban 
mindketten szerencsétlenül jártak, mert a 
sebes viz elsodorván őket, a diává hullá
maiban lelték halálukat.

— Vaisztóról írja rendes levelezőnk, 
hogy egy ottani lakosnak 13 éves fia ott
hon lévén látogatáson — gyalog tért vissza 
gazdájához, a kinél mint kováesiuas alkal
mazva volt, Harkányba. A tiu azonban nem 
érkezett meg Harkányba. Senki se tudta 
hová leit, míglen egy foldtnivelő gazda 
ember kukoricza földjén — az úttól távol 
benn — emberi csontdarabokat és a gyer
mek eltépett ruhaneműit találta. Az e-et 
általános feltűnést okozott.

Újabb sebesültek a T ik huszárez- 
redből. A klagenfurti csapat korhazbau 
ezen említett ezredből következő sebesültek 
íeküsznek: Kranitz Ferencz tizedes, Gyalus 
Henrik, Petrekovies István, Bús György, 
Tóth Márton közhuszáruk, mindnyájan sú- 
'yosan sebesülve. — A zágrábi 23. sz. 
helyőrségi kórházban pedig Gazda József 
közbnszár ugyancsak a 7-ik huszárezred
ből, könnyű sebben.

— A honvédség mozgósításáról. Biztos 
forrásból értesülünk, hogy a magyar hon 
védségből mindössze kilcnez zászlóalj fog 
mozgositlatui és pedig hat horvátországi 
zászlóalj, továbbá a szegedi 3-ik, a szé- 
kesléhérvári 65-i!; és a gvőr - pápai 72-ik 
számú magyar zászlóalj. F, csapatok hadi 
létszáma mintegy 5000 ember, kik várak 
fián helyőrségi szolgálatot fognak végezui.

A Ramazani ara .4 Sábán m:iho- 
rnedán hónap lö-ikéu, (augusztus 15.) 
melyen az Islam egyúttal a Koránnak az 
égből való küldését ünnepli, igen fontos 
nap az összes igazhivő uralkodók hárem- 
jeire nézve. Ősrégi szokás, hogy a nemzet 
uralkodójának a Ramazau bojt utolsó éj- 
jeléu, mely az idén szeptember 29-ére esik
— egy szűz rabszolganőt ad ajándékul A 
nemzet helyett, most a miniszterek adnak 
ily ajándékot, melyet a maguk pénzén 
\ esznek meg. Azt is megkívánja a szokás, 
hogy e rabszolganő >aban 15 én, azaz hét 
héttel az utolsó Ramazau előtt, a szultán 
anyjának adják kezeihez, hogy ez idő 
alatt hozzászokjék az udvari élethez, s 
ítirdés és jó élet állal nyerne külsőben. A 
mnlt évi Ramazau ara, török adatok sze
rint 05.000 frankba került. Két év előtt 
pedig két ilyen ara is volt, mert Muradot 
a Ramazau alatt fosztották meg a tróntól 
s igy hamarjában egy másikat kelle sze
rezni az nj uralkodó számára.

Orvos és korház felügyelő: Hány 
halott van ma ? kilencz ! — Hogy lehet az, 
hiszen én tiz beteg számára rendeltem or
vosságot ?! — Igen is igaz, de az egyik
— nem akarta bevenni. — Az már más.

— Szerelmesek szállodája. Van már 
z is Kentuekióau egys/.áiiodatu’ajdonos,

mély tisztelettel íudadja a u. érd. közön
séggel, hogy a szülői háztól megszökött 
szerelmesek az ő szállodájában leszállított 
áron kaphatnak szobát.

— éSolriling az ismert berlini merénylő 
öngyilkosságot akart elkövetni. Tudvalevő
leg még mindig a bürtönkorházban fekszik. 
Mikor a porkoláb s a betegápoló bemen
tek czellájába, megújítani fejkötelékét, No- 
bilingnek sikerült egy kis ollót kilopni az 
ápoló sebész múszertáskájából. Az ápoló a 
ezellából kilépve, rögtön észrevette az olló 
hiányát: vissza sietett hát és épen idejében 
jött, mert Nobiling már felvágta ittereit s 
vér folyt. A veszélyt rögtön elhárították, 
Nobiling monda, hogy rég kivégezte volna 
már magát, ha a betegápoló, mint egy 
vizsla nem őrködnék felette A merénylőt 
most már megkötözték.

— Hődéi ki végeztetése. F. hó 15. a 
berlini városi fogházból egy zöid kocsi 
robogott ki, mely Hödel Henriket, vitte 
még egyszer a végzetes ,  Unter den Lili
den “ keresztül a fogvár zárkájába. — A 
városi fogház leiki pásztora látogatta meg 
őt, azonban minden fáradsága sikertelen 
volt: Lelkész úr, kérem, én vallástalan 
maradok, gondolja meg, hogy szerepemet 
végig kell játszanom “ Ezután a lelkész 
visszavonult és Hödel sült húst és jó vö
rös bort rendelt utolsó lakomájára. Jó
ízűen evett, ivott s éltette a commuuet. A 
vacsora utáu csakhamar lefeküdt és el
aludt. Reggel azután kikisérték a fogház 
udvarára. A kivégzés előtt beszélni akart 
mostoha atyjával, de midőn azt mondták 
neki, hogy ez nem lehetséges azt feleié: 
így is jól van. Auyjáról azt mondá, jó 
hogy nincsen jelen „mert ebből szép or
dítás lenne! — Az emelvény körül mintegy 
40 ember állt, melynek közepén a tőke 
emelkedett. Az emelvénytől nebány lépés
nyire kis ssztal állt, rajta okmányok és 
Írószer. Hollmann vizsgáló bíró, a lelaész 
és Krants a hóhér az asztal mellé lépett. 
Hollmann fenliaugon felolvasta a törvény
szék ítéletét és a korouaherczeg megerősítő 
záradékát. Midőn e szavakat kimondá: 
„balálra Ítéltetett,” a gyilkos ajkáról egy 
halk bravó lebbent el. Erre a hóhér átvette 
a gyilkost. A hat hóhériius gyorsan mes
terek mellett termett és íelvezeté Hődéit a 
bárom lépcsőnyi emelvényre. A mi ezután 
következett oly gyorsan történi, hogy a

szem alig követhette. A mint Hödel mel
lényét veté le, két hóhérinas a gyilkost a 
tőke mellé letérdeltotték . de ugyanakkor 
már feje, karjai és lábai is erősen meg
voltak fogva, agy hogy teste mozdulatlan 
maradt. Erre egyik segéd a pallost a mes
ter kezébe adta és mig Iíödel csak gon
dolhatott is volna arra, hogy most követ
kezik a halálos csapás, már feje elvolt 
választva testétől egy vágásra. A testet ko
porsóba tették. A lélekharang megkondult 
s vége volt mindennek.

— Sajnos — de való. A . . .  kisasszony 
nagy szép leány volt, s el is volt halmozva 
hódolókkal, bár fájdalom semmi hozo
mánynyal sem birt és igy nem is akadt 
kérője. Furcsa — sóhajra fel édes anyja 
egy bizalmas órában — 1 dvarlóid mind
annyian örömmel ajánlják le! karjaikat, 
de kezükről mit sem szólnak.

— R övid  h ír e k . Beaconsfield lord 
betegeskedik. Az utóbbi nagy tevékenység 
nagyon megerőltette a már hetvenöt éves 
diplomatát. — 0000. arany hadisarezot 
vetett, ki Hadzsi Lója a szerajevói zsidó 
községre. — A bolgár trónra Bibesco 
György román berczeget kezdik emlegetni.
— Földrengést éreztek íusbrukbau t. hó 
16-án. — A bécsi lapokat egyre másra 
foglalják le, legközelebb mindkét „Pressét” 
„D. Z.”-ot stb. kobozták el. — Fadajeff 
elhagyta Szerbiát, — miutáu Uzelmei ha
jótörést szenvedtek Maximilián császárt 
cl Ítélő egykori törvényszék elnöke Esco 
hedo, mexieói tábornok, meghalt. — Fri
gy s Lipót berczeg, Frigyes Károly herezeg 
fia Berlinben a lóról lebukván lábát törte.
— Báttaszék n egy korcsmáros és fia 
idegen utazót megöltek. — A székesfe
hérvári országos kiállítás fővéduökségét 
József főherczeg. elfogadta.

.T liiideuki tu d ja , hogy mily sok 
t iz.an, pastillát és más egyéb gyógyszert 
haszuáluak fel a meghülési eseteknél, a 
katharnsok és tüdőburutok gyógyításánál. 
Ezen betegségeknek legújabb gyógymódja 
a Gnvot l'élc l.átránytokocskák által nem 
kerül többe 10—20 krajczárnál naponként. 
Minden evésnél két vagy három kapszula 
veendő be, és gyakran mar az első adag 
után feltűnő nagy könnyebbttlést okoz. A 
számtalan utánzások tekintetéből arra 
kell vigyázni, hogy a ezimjegyeu Guyot 
ur aláírása hároiuszinü nyomású legyen

Kapható minden gyógyszertárban. Fő 
l aktara Németország és Ausztria 1 izére: 
Elnain et Coiup. majnai Fra au.

I R O D A  L 0  M.

=  A .M agyarország <“> a N agyvilág” !'.
• • 33. számának tartalma: Szöveg: „Hilton tollba 
mondja az „Elveszett paradicsom”-ot.* — A ma
gányban. Költ. [Dengi János.] — A mit szomorú 
fűz beszélt. Rajz [Kisfaludy Atala.J Vége. — Az 
elzárt gyámleany. Víg elbeszélés. [Degré Alajos.] 
VI. folytatás. — Az óriás-kigyo. — Egy egyptomi 
királyleány. Történelmi regény. [Irta EbersGyörgy]: 
XXXII. folyt. — Egy fölösleges emberről. Rajz 
[Baradlay Sándor.] — A párisi közkiállitás. — 
Az emberiség haladása, [m. t.] Vége. — Dinnye
szüret. — Különfélék. — Betürejtvény. — Sakk- 
feladv. — Szerkesztői üzenetek. Rajzok: „Milton 
tollba mondja az „Elveszett paradicsom”-ot.“ — 
Dinnye-szüret. — Az óriás kígyó. — A párisi ki
állításból: A kényelmes látogató. A khinai pavil- 
lon. Előfizetési ára felévre 5 frt. Kiadóhivatala 
Budapest, Athenaeum.

=  „Szülő füldisme.” Baranyamegye fóld- 
irati, történelmi, termeszetrajzi. kézműtani és gaz
dasági ismertetése. — Ily czim alatt jelent meg 
a pécsi tanitóegylet kiadasabau népiskolai haszná
latra egy 74 lapra terjedő füzet, irta S c h u l t z  
Imre  képezdei tanár. — a mennyire lehet rövid 
vonalakban, babár nem mindenütt helyes kútfők 
után. felelt meg szerző feladatának, melynek ne
hézségeit egyébbiránt teljesea méltányolnunk kell. 
Mindazonáltal néhány kevesebb jelentőségű, itt 
legalább felesleges életrajz kihagyásával tér nyer
hető lett volna fontosabb mozzanatok bővebb is
mertetésére. Elemi iskolai irodalmunk minden 
esetre értékes szerzeményt kapott e füzettel. — 
Ára 30 kr. Kapható Warga Ferencz pécs: népis
kolai igazgató tanítónál.

ILST37'ilt tér*)

D r. n a iv .  m ed.

P m z  L ip ó t
Rendel  11-től 12-ig és délután 2-

től 3-ig.
Lakik: Czitrqw-utcza 4. szám.

*)tózen rovat alatt megjelentekért uem válla 
felelőséget a werk-

L e á n y -n ö v e ld e i je len téi* .
Al ulirt tisztelettel tudatja a t. ez. *zü 

lökkel és gyámokkal: hogy leánynövel- 
déjében a rendes tanfolyam jövő

október hd 2-ik napján
fog kezdődni miadazon tanmód és esz
közöknek lelkiismeretes felhasználásával, 
melyek egy az élet különféle viszonyai
hoz illő magasai) b női műveltséget elő
idézni képesek.

A beiratások aug. 31-én és sept. 
1 éu törfénnek.

Schanrek Karolina, 
nőnöveldei tulajdonosnő.

gjogjfm
k a p h a tó k

S ip ö c z  látván gyógyszertárá
ban a „Szerec8enhez“ Pécsett.

179 (3—2)

Ifj. Madarász E. könyvnyomdájában

;ót ifjú á t  t m e z
vagy mint gyakornok

minden órában felvétetik. 
Bővebb felvilágosítást ugyanott az 

irodában.
168 (4—3)

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

számú 176 (3—2)

b. Tallián János-féle ház
kerttel együtt ö r ö k  áron  e la d ó , — 
va g y  b érb e ad ó .

Bővebb tudósítást ad a házmesterné.

X A G V F E R E N C Z
UptnlsjdonoB.

H.tKSCH EMII,  KIS JÓZSEF
felelő* szerkesztő. Szerkesztő társ.

Z E U r c L e t é s e ü n .
88. szám. 386 (1—1)
ikt. 18787"

Pályázati hirdetmény.
Melynél fogva Pécs szab. kir. város 

községi iskolaszéke részéről ezennel köz
hírré tétetik, hogy a bizottsági közgyűlés 
f. évi 139. számú határozatával már a 
legközelebbi tanévre engedélyezett osztály- 
szaporítás folytán a községi néptanodák
nál egy 400 ft. évi fizetéssel javadalmazott 
segédtanitönői állomás szerveztetett.

Felhivatnak ennek folytán ezen állo
másra válalkozni óhajtók, hogy koruk, 
erkölcsi viseletűk, tanképesittségük és 
eddigi alkalmaztatásukat beigazoló okmá
nyokkal ellátott kérvényüket, mai alulírott 
naptól kezdve, folyó hó 31-ikéig bezárólag 
terjedő pályázati határidő alatt — Majo- 
rossy Imre főjegyző — mint a községi 
iskolaszék jegyzőjénél — a hivatalos órák 
alatt nyújtsák be.

A megválasztandó Ncgédtanitónőnck 
mely osztálynáli alkalmazása iráut — az 
iskolaszék intézkedik.

Keit Pécsett 1878 augusztus 19 én.
A id ln g e r  J á n o s  m. k. 

polgármester,
mint az iskolaszék elnöke.

Felhívás. m  (,- 1)
Bosznia és Herczcgovináhan hősies 

harezot vívnak katonáink, mindennap ka
punk értesítést hogy a sebesü’tek száma 
nagy — igen nagy s hogy azoknak nyúj
tandó segély elégtelen; mindenhol az egész 
osztr. magyar birodalomban alakultak egy
letek, bizottságok a sebesültek segélyezése 
végett, nekünk sem szabad visszamarad
nunk! F e ln lv ju k  te h á t  e g y le tü n k  
ta g ja it  a e  váró* m in d e n  p o lg á 
r a it ,  m iam eriut a  * eb e*ü lte  « »*!(*■ 
ly e x é a é h e i a d o m á n y o k k a l (külö
nösen fehérneinüek. sehkötők stb. ilyentélék) 
h o zzá  j á r u ln a k !

Az adományok, a melyek nyilvánosan 
nyugtatni lógnak, Grüuhntli Adél urh "g y 
egyleti pénztárnok nőnél (Mária-ntcza Graf- 
ház) átvétetnek és innen rendeltetési |he- 
lyttkre küldetni fognak.

Pécsett, 1878. augusztus bó 22 én.
A pécsi izr. nöeqylet elnökség-.

[szeg rendszerre kézi 
Imnnka erőre, 1—4. 
(jvonő marha erőre is, 
tisztitó szerkezettel, 

elismert legjobb kiállítással, könnyű járat
tal és nagy munka képességgel a legja 
tányossabb árakon.

Megbízható ügynökök kerestetnek, is
mét eladóknak magas jutalék. Megbízások 
ezime: 107 (0—13)
P h . H s y fs r th  e t  Csap. Haar.hl- 
nen tabrik F r a n k fu r t  a S a la .



manchesteri lakós íItal leltalált
és

o sz tr á k  ^  eoászárl 
éa m a g j a  r / ^ \  k i r á l y i  

k l iá r ó I a t o s % ^ F  szab ad a lm at

nyert

s o p i h u -s z í j s z e s z
használati módja:

V e g y i tessék */, kávéskanálnyi szájszesz egy evöka- 
nálnji közönséges vízzel, ezzel öblitfcessek «* száj úr 
•J5—30 másodperezig.s azután fogkefével tisztit tas- 

»ek a fogaknak úgy külső mint belső fölnlete.
H u t á s a :

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orrüregnek 
lodvas avagv miifogak, dohányzás vagy barmi más 
okból eredő] minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghust és az ingo foga
kat, az utóbbiaknak’ visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a fo
gak zománczát és óv a fogfájás ellen.

3. A száj- éz orrüieg mindennemű sülyuspkor- 
butikusj bánta Imáit gyógyítja. üdíti és pirosítja a 
l’oghúst és edzi a nyakhartyákat.

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

5. Piphtentis és más torokbajoknál Igen sikeres
gargaiizáló szer. 2ö9.[U—34 j
Megrendelések, elfogadtatnak. I>r. Mclinl-

Úuf A d o lf, orvos urnái és minden 
gyógyszertárban P íea eU .

Weisz Ferenez úrnál M ohács, Petrász 
gyógyszerész úrnál Nik 16*. Heindlhofer 

Hőbe t, úrnál Z im tlm r.

W>T Hirdetmény.
Alulirt Igazgatóság részéről 

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

Czindery-fele házban
levő összes lakhelyiségek rész 
létenként,

t .  é. o k t ó b e r  h ó  I- tö l

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

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

A p éc s i  t a k a r é k p é n z t á r
108(0—16) igazgatósága.

4024. szám.
k 7 T  "í*78

387 (3—1)

Árlejtés.
A pécsi királyi ligyészég részéről köz 

kíné tétel ik, hogy a pécsi kir. törvény- 
széki börtönben, valamint a mohácsi, pées- 
váradi, siklósi, szt. lőriuezi, dárdai és sásdi 
járásbiróisági fogházakban letartóztatott 
rabok 1871*. évi élelmezése együttesen ár
lejtés utján bérbe adatik, mely árlejtés f. é. 
szeptember hó 30-áu délelőtti 10 órakor 
a pécsi kir. ügyészség helyiségeiben fog 
un gtartatui. — Ezen határ napig egyúttal 
zárt ajánlatok is elfogadtatnak, melyekben 
azonban a rendes és böjti adagok, vala
mint a betegek számára kiszolgáltatandó 
étadagok felajánlott ára kUlön-kliiöu, nem
csak számmal, de betűkkel is kiírandó, 
s ebhez aszóbeli árlejtés alkalmával szin
tén leteendő 1000 forintnyi bánatpénz csa
tolandó, mely készpénzből, vagy tőzsdei 
árfolyam szerint számítandó államkötvé
nyekből áll.

Az ily zárt ajánlatokhoz, a mennyiben 
az ajánlat tevő ismeretlen volna, erkölcsi 
magaviseletét igazoló hatósági bizonyítvány 
is hozza csatolandó.

Az árlejtés részletesebb feltételei a 
kir. ügyészség helyiségeiben megtekinthe
tők : egyelőre zonban a vállalkozni szán
dékozóknak Hullni adatik, hogy:

Íj Az élelmez-'udők száma a törvény
széki börtönben 160—220 személy, a já
rásokban időnként 3 —9 személy.

2) A vállalkozó az élelmi szereket, a 
mar megállapított ék a kir. ügyészségnél 
megtekinthető étlapok szerint tartozik ki
szolgálni.

3) A vállalkozónak fa nem adatik, 
de konyha, meglevő edények s két rab a 
főzéshez rendelkezésére boesáttatik.

4) A bánatpénz a szerződés idegé alatt 
biztosítékul visszatartunk.

5) Az élelmezési számla havonként 
utólagosan, a számvevőség helyesbítésének 
ientartásávaJ fog kitizetletni, — a meny- 
uy.ten a vállalkozó a szerződés pontjait 
megszegné, a királyi ügyésznek joga leend 
a szerződést azonnal megszüntetni, <i vál
lalkozó köteles lévén a biztosíték elvesz
tése mellett, az államnak minden okozott 
kárt megtéríteni.

6) Az ajánlat a vállalkozóra kötelező, 
ellenben az államra nézve az igazságügyi 
miuisziemm jóváhagyása fentariatik.

Ik?H Pécsett, Itt?*. évi, augjs/'us iió 
19ié®. ., »■ j

Z aolnu y U j ö r g j ,  
kir. alflgyész.

Tüzelőfii eladáis.
Hiánytalan 4 köbméter (1 méterül) ép es szaraz bükk-, 

gyertyán- vagy cserfa (hasábta) házhoz s állítva
12 foxim-t 50 Irrs-j czs-xéxt.

Nagyobb megrendeléseknél aránylagos árleszállítás. _  
Megrendelések elfogadtatnak: Pécsett váltóüzletemben, es ■" 

a faraktárirodában Malom-utcza 2. sz. Riegel-féle ház.
S CH WA R Z VILMOS. a

Ezer darab takaréktüzhely készletben
minden alakban és nagyságban ti legjutányossabb árak mellett

M estrits Im re lakaíosm ester
l e g n a g y o b b  v A l a s z t í k n

takaréktüzhelyek és kályhák raktárában.
S z i

l e

GC
s:

o

TiíilílI I
y i i M ÜilíBI

C L

CL

Műhely és raktár 
Pécsett,

belváros Király-utcza 
31. szám, saját házában.

l e

—

Nagy készletben tart mim lene szakba-vágó tárgyatt  - «. C j  C A

/ m i A. .-y •: 1F ■

Tiísch  Gyula
• ' f

azelőtt

BALITZKY
Férli-diviitárii feliéruetnü-üzlet

Budapest, váczi utcza 20. sz.
Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy a  h ír n e v e s  l la l l t z k y -  

fé le  ü z le t i h e ly iség éb en  — v á cz i u tcz a  20 -1  ít szám  a la tt

fóti-divatáru és fehérnemű-üzletet
nyitottam.

Ezen általánosan kedvelt üzletben töltött 18 évi működésem alatt, 10 
évig ac a la p ító  B i l i t zky  ü áiidur u r  oldalán, 8 évig pjdig mint a Ha
lit/, ky Sándor utódai ezég vezénylő társtulajdonosának kiváló alkalmain volt 
egyrészt az előkelő és tőraugu világ igényeivel tökéletesen megismerkedni, 
másrészt a legkitűnőbb gyárakkal és üzletekkel összeköttetésbe lépni.

Változott ezégezési formák köz ugyan, de az ezen  ü z le tb e n  m e g 
s z o k o tt  s z ig o r a  e lv e k  fe u ta r tá sa  m e lle tt , ú j ü z le te m  m in 
d en  te  .-h ite ib e n  m é ltó  fo ly ta tá sa  leen d  h o n u n k  leg e lső  
fé r f id iv a t-ü z le té n e k .

Párisi, londoni és más nevezetes külhelyekre való rendes évi ellátogatá- 
som, s igy az összes mérvadó piaczok folytonos szemmeltartása, valamint a 
nevezett helyeken létező le g e lő k e lő b b  g y á r a k k a l é s  ü z le te k k e l  
v a ló  eg y e n e s  ö s s z e k ö t te té s e im  fo ly tá n  azon kellemes helyzetben 
leendők, hogy első kézből, m in d ig  é s  m in d en b ő l, a lo g u ja b b a t, 
leg sze b b et , s  a  m i fő  a leg g y o rsa b b a n  n y ú jth a to m  n agyra-  
b ecsü lt  v e v ő im n e k .

Üzletemnek minél nagyobb terjedelmet óhajtván adni, a  le h e tő  le g -  
Jn tán yosab b  á r a k  le sz n e k  sza b v a .

Számos megbízásért esedezve, maradok mély ti sztelettel
Tifach Gyula.

175 (3—3)

Pályázati hirdetés.%j

Siklós nagyközségnél egy bagatelügyi 
jegyzői és adóvégrehajtói állomás — évi 
500 fit o. é. fizetéssel — pályázat utján 
betöltendő lévén: felhivatnak mindazok, 
kik ezen állomást elnyerni óhajtják, nii- 
szerént életkorukat, végzett iskolájukat 
igazoló bizonyitványnyal támogatott folya- 
modváuyukal I. é. a u g u s z tu s  h ő  2 8 - ig  
Siklós nagyközség birájáuál adják be.

Siklós, augusztus hó 6-án 1878.

Pintér dános, 
jegyző.

Novák Péter, 
vbiró.

Hirdetmény.
Alulírott tisztelettel értesíti a t. ez, 

közönséget arról, hogy a közel 20 év ót* 
fonál ló

iithographiai üzletét
ujonan a kor igényeinek teljesen megfele
lőkig alakította át és egy minden tekintet
ben, — de különösen hivatalok és az if
júság számára czélszerüen felszerelt 
p a p ír - ,  Í r ó -  é s  ra jzszertá rra l
kötötte össze, melyben mindennemű hl- 
vataloN . e g y h á z i tö r v é n y k e z é s i  és 
ü g y v é d i ir a to k a t  k é s z le tb e n  tart.

A nagyérdemű közönség kényelmére 
raktárát és felvételi irodáját M ajláth- 
té r i  h á z á b a  helyezte át, hol mindennemű 
Iithographiai és authographiai, vagy bár
mely más e szakba vágó megrendelése
ket elfogad.

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

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

KejJ Pécsett, 1878 jnlius hóban.

Ilocltrein  József.
Távsürgöny, vagy levélheti meg
rendelések helyesen a következő 
ezitnen tehetők: Ilochrein József 
Pécsett. 167 (4—4i

Az „!-sö Pécsi Consum-Egylet“
tulajdonát képező, Pécsett a Királyutczában 19. szám alatt fekvő

em eletes ház bolti helyi
séggel

együtt folyó évi október 1-jével
egészben vagy részben huzamost) időre bérbe

adatik.
Bővebben értekezhetni T. Decleva Ferenci egyesületi elnök urnái 
135 (6—6) belváros Sörház-uteza 10. sz.

Az

„országos köznevelési 
e g y e s ü l e t

b u d a p esti n y ilv á n o s

főgymnasinma-, íőreáliskolája- és 
nevelő-intézetében

a jövő tanév szeptember hó 7-én veszt kezdetét, melyre a beiratások augusztus hó 27- 
étöl szeptember ti-ig délelőtt és délutáni órákban történnek.

ív. intézet ezélja az, hogy a jotnódu családok gyermekeire nézve lehetővé váljék 
a házi nevelést egyesíteni a nyilvános oktatással s az ifjnságot alapos képzés által 
keresztülvezetni a küzéplauodák nyolc/, osztályán s lelkiismeretesen előkészíteni a ma 
gasabb tudományok megszerzésére, melyeket a legfőbb ianintézet, az egyetem nyújt.

ii : f  újonnan szervezett tanári kara országosan ismert jeles tanférfiakbó
all, kiknek nevei megjelölik a nevelési iránvi, s hizlositékot nyújt inak az intézetben 
uralkodó szellemről. Tanügyi igazgató: dr. Ká r o l y  György Hugó; tanárok: l lara-  
n y o y s z k y  Ignácz, dr. Chet veuFlóris, dr. f 'orzán Avc udáuo Gábor, IIarrach 
József, K o p c s d y  Sándor, Kri s z  Ferenez, N é v y  László, N o v á k  Lajos dr Szi-  
nye József stb. ’

Taneszközeinkbez tartoznak a gazdagon berendezett természettudományi és tér 
mészetrajzi gyűjtemények valamim a kiváló figyelemmel összeállított könyvtár, mely 
magaban foglalja az ifjak szellemi erejét meg nem haladó minden jelesebb termeké: 
a nemzeti es világirodalomnak.

Súlyt fektetünk arra, hogy az intézet növendékei a német, franczia, angol és 
jáíithassákVekben aap0® oktatáRt nyerhessenek, s c nyelvnek bármelyikét cisz-

t  t’--táUaZő zen,ev vivá,8- és lovaglás külön mesterek által tanittatik.
mok S  r d kCí  lehetaek : b en "»*»*6k, kiket a t. szülők vagy gyá

í i i ,  “BS Vki h,'5f  “'“r  n(:alatt s phóílóoi Ac a r  ÍPP az 'idézetben maradnak a rendes felügyelő.
'S Cllattatnak; 3’ b e iá r 6 k ’ k‘k a rend-js tan.?ák<n

előképzést IwcmJf’ aZ (!lök 5̂/'it'!? osztályba kisebb növendékek is fölvétetnek, kis 
Gonlskodhmk I, reál!8kolai osz'ályokba való fölvételre,

az., I. e m e le t i  -í t . f f  ¥"■ ",onna“ bureii(lezett helyisége (v á e z l -k ö r n tS á  
„ j. ) . t i cs szellem: nevelés minden igényének megfelelő 1 ‘even ; tá-
el vannak lát es6™  az és hálószobák a szükséges kényelem eszközeivel teljesen
ei van uk látva, s az intézetnek saját rendelő orvosa vau.

“z z *
n m * *  “  a r a i .  vilink, .)M « k  .

kivel a ŝzüuna'nok' âUtt °?J|SZeiil Ievéíbeli megkeresésre az intézet igazgatója szolgál, 
4-ig az edSgi Ph a U ^ L ,  !Sd8eU “  ,ntézeíi helyiségben,°és pedig ang-

178 (4 -3 )
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.iában), augusztus 4-től pedig
■ elét).

László Mihály,
az „Or zágos köznevelési egyesület'' nyilvi 
közép iskolájának ésnevelőintczetének igazga




