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E lő fiz e té s i d íj :
IVstán vasív Pécsett házhoz
uiidve: t-gt*c*z evre 5 tt., Is.. ie2 irt. 50 kr„negyed évre
1 ft. 2i> kr. eg\*t> szám 1U kr.
megjelenik miudeu s z c mba t o u. Egy es számok kaphatók
Weidinger N. könyvkeresk.
(Széchényi tér).
M /.e rk e s z lő í

H ir d e té s e k á r* :
Egy öt-hasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért S krt
többszöri megjelenésűéi árleengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A uyitt tér 1 petit
sora 10 kr. A hirdetési dij
előre fizetendő.

Iro ú a :

Ferencziek atezája 22.SZ.1 emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

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

Egv javaslat.
A berlini szerződés bec/.ikkelyezése napi renden van a pesti ország

gyűlésen.
Pesti gyűlésnek nevezzük, mert
m a g y a r lenni rég megszűnt, több
joggal eluevezhetuők az osztrák
re ie b sra th magyar kiadásának, mert
többsége nem a magyar, hanem az
sztrák érdekeket pártolja a magyar
érdekek kárára, most azonban az
együttes osztrák- nagyar érdek ellen
tör és pedig az absolutistnus részére
az alkotmányosság elve ellenében.
Meg is szavazza a többség a ber
lini szerződés beczikkelyezését, egy
szóval sem helyteleníti Bosznia eltoglalását s ráadásul megadja kegye
sen a telmentvényt, a miért hogy a
kormány bátor volt a 60 milliós
hitelt éppen aunak ellenkezőjére for
dítani, mint a mire meg volt sza
vazva és hogy ezen felií még több
rniut még annyit engedély uélkiil el
költött, Iiírz azt mondják a többség
emberei, örüljünk még annak, ha
noha utólag is, engedélyt kérnek
hozzá, hátha szétkergetuek, és en
gedélyünk nélkül is megteszik, a mit
akarnak ?
*
Nem is veszik észre, vagy in
kább az önérdek által elvakitva, nem
akarják é zreveuui, minő megvetendő
szerepre vállalkoznak, hogy ők ma
guk vágják le alattuk, a fá \ hogy
maguk rontják le az alkotmányosság
alapköveit.
A kormány javaslatában a ber
lini szerződés jóváhagyása nem is
kéretik, minek is, hisz az fejedelmi
jog, mivel pedig a fejedelem úgy
akaita. hogy éljen a berlini szerző
dés által adott telbatalmazással, ma
gától értetik, hogy az erre kellő
költségeket nem lehet megtagadni,
különben illuzoriussá válnék a feje
delmi jog, inkább legyen tehát illuzorius az országgyűlés joga, azaz
hogy sua forma ünnepélyesen jelen
tessék ki. hogy a nemzet akarata
semmi, kötelessége pedig fizetni és
hallgatni.
Ez meg volt a Bach kormányzat
idejében is azon külömbséggel, hogy
akkor még kevesebbet fizettünk és
többet hallgattunk.
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C sa k a z t t u d o m . . .
Csak azt tudom, hogy nyílt a rózsa,
Virágos volt liget, berek,
Mikor kerted lombos árnyában
Ismét talalkozám veled.
Csak azt tudom : zongott a bogár,
A lepke meg libegve szállt,
Mikor félénk, remegő szivvel
llallám ajkad búcsú szavát.
Csak azt, tudom, hogy boldog voltál,
Bár köny borita szép szemed,
Mert már ekkor minden viragszál
öótet Jövőről szolt neked — —
Csak azt tudom: hervadt a rózsa,
A fecske meg elköltözők . . .
Aztán néma, őrlő lájdalom
Szaggatta lel szived sebet.
1 -ak azt tudom: zürgött a h araszt:
Mosoly nem ült szép ajkadon,
Ks hogy komoly, mogorva férjet
Vezettél lil'jom karodon.
Csak azt tudom : arezod halvány volt,
Mikor utószor láttalak.
Ks hogy fájón sóhajtva sirtal
Névtelen, titkos bú m iatt! . . .
Paul U yula

91a k é t é v e . . .

Melyik helyzet az előnyösebb,
azt most nem akarjuk fejtegetni, de
úgy gondoljuk, hogy az egyik eb, a
másik kutya.
A nemzet elég hangosan és ko
molyan nyilatkozott a keleti kérdés
ben, a magyar, német, lengyel ajkú
polgárság egyhangúlag elítélte a kor
mánynak muszkabarát s törökellenes
politikáját, csak a szlávságnak egy
arra felbérelt hivatalos töredéke he
lyeselte azt, — a kormány megmu
tatta, hogy a nemzet akaratát sem
mibe sem veszi, mi haszna tehát a
sajtó — a gyülekezési szabadságnak,
ha csak arra nem való, hogy mindin
kább elkeserítse a kedélyeket.
Mire való ezen országgyűlés, mely
már több mint tiz éve nem egyéb,
mint egy ósdi osztrák petitiouális
laudtag, melynek joga volt legaláza
tosabban kérni és a követelt adókat
hódolatteljesen megszavazni, mely
már 48 előtt guuy tárgya volt az
osztrákok szemében is.
De azért a mi országgyűlésünk
többsége a világért sem mondja ki sa
ját haszuavehetleuségét, a mint ezt a
közigazgatási bizottságok némelyike
egész őszinteséggel kimondotta.
Az országgyűlés többsége nagyon
is hasznát veszi ezen álalkotmányosságuak, csakhogy a nemzet sir belé,
mert nagyon busás annak az ára, és
nem a többség, hanem a nemzet adja
meg azt!
De ha már úgy kell lenni, talán
mégis jobb volna, ha a képviselőség
és kormány örökösnek nyilváníttat
nék, akkor talán kevesebbe kerülne,
mert nem kellene mindig újabb és
újabb magánérdekeket kielégíteni és
a Tisza dyuastiának is nem kellene
attól tartani, hogy elragadtatik kezé
ből a kormányelnökség!
Mai nap már nem ismerünk a!>surdumot, a közüsözügyes kormá
nyok már mindenre rászoktattak.

A költségvetés tárgya
lása után.
Lázas sietséggel hajtotta keresztül a
kormány a költségvetés tárgyalását, — a
többség vak engedelmességgel támogatta
igyekezetében s az ellenzék — kivéve
Ma két éve vagy kis feleségem,
Egyetlen egy kincsem a világon

Ma két éve vagy kis feleségem
Egyetlen egy kincsem a világon.

Emlékezzél, oh gondolj csak vissza,
Midőn kezed az enyémbe téve
Ott álltái az oltár zsámolyánál.
S elhangzott az eskü szent igéje . . .
ü g y remegett kis kezecskéd akkor
Azt bivéd tán. hogy minden csak álom...
Ma két éve vagy kis feleségem,
Egyetlen egy kincsem a világon.

Ma két éve nagyon boldog voltam,
Ámde mégis boldogabb vagyok ma,
Menyasszonyom voltai akkor és most,
Feleségem, gyermekimnek anyja.
Minden évvel boldogabb leszek, mert
Tiszta szived mind’ jobban imádom;
Te vagy egész éltem üdvössége,
Egyeüen egy kincsem a világon!

Örömében repesett a szívem
Hogy elhagyók az Isten szent házát.
Alig bírta boldogsága terhét
Teljesülni látva hő imáját:
Büszkeségtől dagadó kebellel
Vezetőiek át a sokaságon.............
Ma két éve vagy kis feleségein
Egyetlen egy kincsem a világon.
Elvivélek a szülői háztól
Kis falucska csendes rojtekébe,
Egymás keblén szerelmünknek éltünk
Boldogságban, kevéssel beérve.;
Órültiiuk a természet szépségén,
Elmerengtünk a kicsiny virágon. . .
Ma két éve vagy kis feleségem
Egyetlen egy kincsem a világon.
Népesebb lett hajlékunk azóta,
Egy kis angyal költözött beléje,
Víg zajától hangos az egész ház
Ö szivünknek közös büszkesége
Öröm, remény közt vonom keblemre
Kedves arczán a te arezod latom. . .
Ma két éve vagy kis feleségem
Egyetlen egy kincsem a világon.

(1873. január 7.)
Ma két éve álltunk az oltárnál
Dobogó szív, reszkető ajakkal.
Ma két éve hallátn a szent esküt
Elrehegni áhítattal, halkkal,
Ma két éve mondalak enyemnek,
Ekkor tűnt fel az én boldogságom. .

egy két erélyes fels/óHálását, belefáradt a
sisyphusi munkába, — nem akart szélma
lom harezot vívni a józan ész és a poli
tikai érettség ellenére gondolkozás nélkül
szavazó mameluk sereggel, — s igy a
kormány elérte ezélját: a húsvéti szüne
tek előtt rendben van a költségvetéssel,
s mi több, még a berlini konyhán koty
vasztott szerződés is az ország törvényei
közé van igtatva, — most még csak az
indemuytit szavazza meg a többség — s
azután minden rendben lesz, — sőt ha ez
utóbbit — amint valószínű — nem sza
vázzá is meg, akkor sem lesz baj, — hisz
nem azért a taktika nagymestere Tisza
Kálmán, hogy magán segíteni ne tudna.
— Boldog ünnepeket kiván a képviselő
uraknak a bosszú szünetre s míg ezek
haza nmének ünnepelni, ő tolja tovább
a bosnyák politika szemetes kocsiját.
Két nagy invasiot készítenek elő a
szünet alatt a kormány körökben: a had
seregét Novi-Bazár elfoglalására, — és
az adóvégrehajtókét az 1879. évre meg
szavazott adók és az előző évek hátralé
kainak behajtására.
Hogy külügyi politikánk íactorai meg
nem állnak azon lejtő meredélyén, melyre
tavaly jutottak s folytatni fogják a meg
kezdett bosnyák politikát — az már bi
zonyos.
Hogy Növi Bazár a mozgósítandó 80
ezer emberrel pacifikálbató lesz : az meg
már nem bizonyos.
Sőt nagyon megeshetik, hogy NoviBazár lesz azon kis gyufácska, melytől
a berlini szerződés — s ettől egész Európa
lángra lobbanhat.
S mert a bábomhoz bárom dolog
szükséges: pénz, pénz és pénz! — hol
fog majd kormányunk pénzt teremteni?
Hol fog pénzt teremteni azon kor
mány, mely az eddigi kölcsönök kanra
tait uj kölcsönnel kénytelen fedezni? —
s melynek már annyira leszállt hitele,
hogy kénytelen aranyrente-jét —- ne ijed
jenek meg olvasóink, ez csak papirosból
van — Rothscbildboz szállítani elárusitás
végett.
Szomorú háztartás, mikor a gazda
zsidóhoz hordogatja a batyut.
S nézzük most, mint állunk az. adóval ?
Előbbi évek rósz termései és pénz
ügyi kalamitásai, — a jelenlegi Uzletpau
gás és pénzhiány — árvíz — országos
szerencsétlenség s az ezek felett határta
lanul pusztító uzsora a nemzet zömét az
anyagi kimerültség örvényébe juttatá.
Nem levén ez úttal czélunk hitelvi
szonyaink és közgazdasági állapotaink
nyomoráról szóllani, — csupán konstoti
rozzuk a helyzetet, melyet minden hon
polgár nemcsak tud, — de a mi fájdal
masabb, naponkint nyomasztóbban érez is.
Ezúttal csak — a fenuebbiek kiegé
szítéséül — az idei adóról s annak be
hajtásáról akarunk szóllani.
Országgyűlésünk a folyó 1879 évre,

Rövid időn új vendég kopogtat.
Lösz körünkben jó meleg tanyája,
Kis kezecskéd elkíszitc mindent,
Készen áll a bölcső lágy párnája.
Úgy vágyóltom látni őtet is mar.
Oh ha út is majd szivemre zárom!. . ■

K a r a y L a jo s.
A p é c s i p ü sp . n y il v á n o s k ö n y v 
tá r L ét r é g i m a g y a r k é z ir a t a .
A pécsi püspökség és székesegyh iza
részéről a székesfehérvári országos kiulli
fásra küldendő régi műtárgyak és könyvek
közt vau két kézirat, melyek úgy irályi
szerkezetük, mint tartalmuknál fogva na
gyón érdekesek. Az egyik egy elsárgult,
de különben meglehetősen ép ívre vau Írva,
olyan hetükkel, melyek első tekintetre va
lóságos hyeroglypheknek látszanak. Az
egész Írás vegyttletét képezi a góth és latin
hetüknek a legékteleucbb vonásokkal, oly
annyira, hogy azt a mai nagy urak ha
sonló rósz Írása után következtetve szintén
egy azon időbeli nagy úr kezcirásáDak le
hetne mondani, ha — akkor a nagy urak
többek közt írással is foglalkoztak volna.
Különben „Docti male piugunt.* Ezen kéz
irat is tehát nagyon valószínűleg valami
akkori tudóstól származik. (Jzime: „Hadnagioknak tanosagh vers sezet, mikor terekekbvel szeouibe akarnag eoklelni.“ Szer
zője ezen „versezetnck“ Tinódy (Lantos)
Sebestyén, a kézirat szerint Sebastianus
literatus.
Tinódy a 16. század ejején született
Fehérmegyébcu Tinódon. Életéből csak
annyit tud az irodalomtörténet, hogy sze
gény szülőktől született, főrangú urak ke
gyességéből neveltetett s hogy hol egyik,

megszavazott adó ezimén kerekszáruban
244 millió forintot.
Az osztrák reiebsrath megszavazott
kormányának 412 mii ió forintot.
Ebhez hozzávéve az adóhátralékokat,
a községi pótadót és szölbí dézstni váltságot, tegyük ezeket adatok hiányában a
legcsekélyebb összegre, 44 millió forintra
s igy a monarchiának 1879. évben 700
millió írt adót kellend fizetni.
Az osztrak-marryar bank forgalomban
levő jegyei (10,100 és 1000 frtosak) ke
rek számban 200 milliót képviselnek, —
s ebhez hozzá véve a forgalomban levő
váltópénzt és forgalomba hozandó ezüst
forintosokat, mondjuk, hogy a fenti összeg
256 millióra egészül ki.
S ha ezen összeget kereskedelmi pénz
nek tekintjük, — s mely, hogy e czélra
sem elegendő, mutatják azon milliók, me
lyek bankoknál és pénzintézeteknél 4 —5°/0
kamatveszteséggel számoltatnak el, — ma
rad adópénzül a forgalomban levő állaiujegy (l, 5 és 50 frtosak), mely a függő
államadósság legutolsó kimutatása szerint
.'144 millió forintot tesz, — mit a fenebbickkel összevetve, kitűnik, hogy ha ezen
344 millió forintnak minden egyes krajczárja kétszer fizettetik is be adóba, még
akkor is 12 millió hátralék marad.
Kivitelünk éveukint nyers termények
ben mintegy 2 milliardra számittatik, ha
tehát az álíamjegyhez az osztrák-magyar
bank jegyeit hozzáadjuk (256-[-344 mii.)
s összes forgalmi pénzünket 600 millióra
tesszük, ez esetben — és ha egy krajezár
adót nem fizetnénk — es.en 601) millió
íoriutnak háromszor kellene megfordulni
a kereskedő és termelő kezében.
így állanak azon állam pénzügyei,
mely ellenséges szomszéd államok alakí
tására fordítja pénzét és pazarolja erejét.
Nevetnüuk kellene e komikumnak, ha
nem volna hazánkra nézve oly végzettel
jesen szomorú.
— A k é p v is e lő im /, ü lé s e it a
legújabb lőrék szerint ápril 5-én szünteti
be, és ápril 25 én kezdi meg újra és ek
kor valószintiieg az erdőtörvényjavaslat
tárgyalásába fog.
—- A h a d ü g y m in is z t e r , k i h a t
heti szabadságra Meranba utazott, egész
ségi állapota folytán hir szerint megvál
tárczájától. Helyébe a hadügyminisztérium
egyik osztályfőnöke, Vlassics altábornagy
lépne. Visszalépésének oka nézetkülöbség
lett volna közte és Andrássy gr. közt. Leg
közelebb még egy második tábornagy nevez
tetnék ki és pedig Maroicsics altáborszernagy személyében.
— A k e r e s k e d e lm i m i n i s z 
ter, a uiiskolczi kereskedelmi társulatnak
és az ottani általános ipartársulatnak javas
lata folytán elhatározta, hogy Miskolczon
uj kereskelmi- iparkamara áüittassék fel
és ennek területe Borsod és Giimörnichol másik főárnál tartózkodva irta költői
munkáit. Művei, mint azon kor eseményei
és szelleménél fogva nem is lehetett más
képen, — egy két kivétellel — csupa via
dalok, ostromok szóval badt események
leírását foglalják magukban.
Az említett versezet résziut buzdítás
a harezosokhoz, részint pedig könyörgés
az Istenhez.
A kézirat homlokán egy rendes öt
voualos hangjegy sor van, mely négy
litenyre van felosztva; mindegyik Utenyre
8—8 negyed Utenyü hangjegy jut; a féllitenyii hangjegyek a negyedlttenyliek mellé
tett pont. által vannak kifejezve. A dallam
igen egyszerű, komoly s bymnuszszerü.
Ki Írása c versezet, Tinódy é vagy
rnás-é? az nem állapítható meg, mert sem
évszám, sem pedig sajátos vonásokkal el
látott névaláírás nincs azon.
Adjuk itt e versezetet, teljes helyes
írási hűséggel, megjegyezvén, hogy az egy
akrosztiehou, melyből az egyes versszakok
kezdőbetűinek összetétele által a költő latinizált neve (Sebastianus literatus) tűnik elő.
A könnyebb megértbetés okából meg
említjük, hogy a versezetbea gyakran elő
forduló „y“ az illető szónak mai kiejtése
szerinti hol ,,i“ uek, hol „j^-nek, az „eu-*
hol „őJ nek, hol „ű“ nek s az „s“ „sz“nek is olvasandó, az illető magánhangzók
pedig ékezettel mondassanak ki.
íme a 16. század első feléből való
magyar költői termék betűről betűre:
„Seregeuk keuzt kikb vatbok badnagiok
keresztgyen byteth az kik vallótok
igyetegbben es meg tanolyatok
E z nagh seugsygb jó vytez hadnagyok
meg tonolny mynth badakozatok
pylda nektek prófétáknak badok
ha ugh jártok Istenbe áldoztok
Bátorságát Istenbe bizatok

i

kt i i latié,
a d ó h i v a t na li :
Taizs
TaizsMihály
Mihály nyomdájában
nyomdájában
Majláth-tér 2. szám alatt.

gyékre terjesztessék ki. (Pécs pedig nem
mozog ez irányban: noha csak aunyiban,
van ez intézményről tudomása, hogy a
kamarai tagsági dijjakat fizeti Sopronba-)
— A T l s i a é s su ellé k ftily ó in ik k
szabályozása iránt érdekelt oisziggvltlési
képviselők II. értekezletén Lónyay Meny
hért gr. elnök az ülést megnyitván, beje
lentő, hogy a 7-es bizottság küldetésében
eljárt. A pénzügyminiszter a küldöttség
nek kijelenté, hogy maga is belátja szük
ségét annak,hogy a szabályozási társulatok
által felveendő és állami garancziávai biz
tosított kölcsön fölvételéről szóló tjavaslat
az országgyűlés elé terjesztessék. H atáro
zottan megigértea bizottságnak, hogy e tja
vaslat még április havában előterjesztetik
úgy, hogy'az májusban törvényerőree.u;lhető legyeu. Az értekezlet elnök jeleutését
örvendetes tudomásul vette. Ezután hoszszabb eszmecsere fejlődött ki a további
teendők iránt; az elnök indítványára a
7 es bizottság raegbizatott azzal: eszkö
zölje ki a kormánynál, hogy ezen ügyre
vonatkozó javaslatait, mielőtt azokat* a
képviselőbázelé terjesztené, a bizottsággal
közölje.
— A z o n o r s z á g g y ű lé s i L ép v llök, kik a szegedi katasztrófa idejéu a
mentésben részt vettek értekezletre gyűl
tek össze a képviselőház társ ilgó termé
ben a segélyek állandósítása, kiosztás módo
zatai s a város jövő fejlődése körüli teen
dők iránti tanácskozásra. Jelen voltak:
Beöthy Algernon, Krajcsik Ferenc*. Verhovay Gyula. Kende Tibor, Sváb Károly,
Horváth Gyula, Bakai Nándor, György
Endre, Ugrón Gábor és Iiohonczy Gedeon.
Hosszabb eszmecsere után abban állapo
dott meg az értekezlet, hogy a teendőkre
nézve javaslat készítésre egy albizottságot
küld ki s aunak tagjaivá megválasztotta .
Bakay Nándort, Horváth Gyulát és Vcrhovay Gyulát.
— J e lle m z ő ad atok k e r ü ln e k
a leverő csapásból való feloesudás után a
szegedi vész előzményeiből, Mintáz „E —s“
biztos forrásból értesül — a kormány bűnös
hanyagságát, a következő tények igazol
ják : A percsorai gátszakadás előtt néháuy
nappal a percsora-szegedi Tiszaszabályzó
társulatnak, daczára annak, hogy Kende
Kanut kormánybiztossága alatt állott, nem
volt 1200 írtnál több pénze az összes véde
kezésre. A vizveszély tetőpontján a kor
mánybiztos Szegedre 15,000, és Pallavicsiui
őrgrófra 20,000 irtot vetett ki. Szeged a
járulmányát azonnal lefizette. Pallavicsini
uradalmi igazgatója azonban kijelentette,
hogy az rajta csak végrehajtás utjáu(tehát
fél év múlva) lesz megvehető. A társulat
pénzzel nem rendelkezvén, a később átsza
kadt percsorai gátat védképessé nem te
hette ; sőt védvonalára a szokott felügye
letet sem gyakorolhatta, úgy, hogy a sza
kadást azéjjeli őrjratot teljesített katonaság
vette észre s jelezte vészlövésekkel. Ilyen
körülmények idézték elő közvetlen Algyő
seregekei rendeth állassatok
poganokal vyvny ba akartok
nagh fei sóval nekyk ygh sollyatok
Alyatok megb es meg hallgassatok
atyafyak Istenbe raynd vattok
csak Istenbe vytezek byzyatok
rnertb eu lysen fegvertek paystok
Sentb Istennek rnynd rncgh giuounyatok
beunneteketh sanuyatok bannyatok
ellensygtekuek meg bocsassatok
feleteketh ty batorytsatok
Tugyatok asth sok jámbor vytezek
Kygteul fogvan ez pogan terekek
elbordottak lovagiak nemzettek
pusztytottak rablóitok földetek.
Ith valaky keznleunk el esyk
az angolok menyorsagban vysyk
ez vylagou neve el byrhesyk
es myndenek nagh jóval idvezlyk
Az kyk kezteunk yt i megmaradandnak
myud ereuluek nagb kazdag prédának
és romlásán veresyn pogaunak
azlstenuek nag halakat (nagy hálákat)adnak.
Jíe futamyek senky kezdetek
merth sok iamborth ty yth el vesthettek
magato is it vagh bon el veztek
myl pokolba ty el temettettek
Telem (olvasbatlan szó) mynd indulyatok
Cristus Jesustb mynd felkiáltsátok
az sentb lelketh kyryetek hyvyatok
(Olvasbatlan) velem mar mongyatok
Sokan varunk senth lylek úristen
ieny(j5ni)el immár lyg(légy)veleunk ez igben
ne hág mynketh el esneunk hyteunkben
mynd halalyg vyuuk te nevedben.
Lám rygente az te íyaydat
meghalhattad te bennetek byzatoh

ös Tápé, közvetve pedig Szeged veszedel
mét, melynek eredménye újabb vizsgálatok
szerint Szeged 0500 házának összed öté,
ezernyi emberélet elveszte lett, míg Algyőn
csak a templom és mintegy 4 uradalmi
épület áll fen. Tápén csupán a templom
és iskola. Dorozsma szintén elpusztult:
a templomon kív ü l csak magasabb fekvésű
két kis utezája maradt meg.
-(K é p v is e líiv A la « z lá i.)iK ie iI e nyi Ede helyére a szepes szombati válasz
tókerület tegnap egyesült ellenzék párti
Máriássy Aladárt választotta képviselővé
1256 szavazattal. Fel volt még léptetve
Huufalvy Pál, ki 204 és Steinacker Ödön,
ki 372 szavazatot kapott.
.4 T ittz a b á ljo z á * ü k j é b e n
tartott képviselői értekezleten egyhangúlag
azon nézet talált kifejezést, hogy a jelen
legi, alapjában rossz rendszer megvizsgá
lására okvetlenül külföldi szakértők meg
hívása lesz szükséges. A mi magát a 20
milliós kölcsön fölvételét ibeti, megjegyez
zük, hogy az érdekelt képviselők igen óva
tosau kívánnak ez ügyben eljárni. Egyátalában nyilatkoztak, hogy a kölcsönt
csakis az esetre szavazzak meg, ha hova
fordítása és mikénti fölhasználása iráut
úgy a társulatok, mint a kormány részéről
biztos terv fog előterjesztetni. A képviselők
tehát azt akarják, hogy a kölcsön csak
ugyan helyesen használtassuk fe’, nem
pedig, hogy ez által is esetleg a^felsó
vizek továbbképzése mozdittassék elő s az
Al-ó-Tiszavidékre a veszedelmet annál
jobbau lazuditsák.
— P á te r H é r iU A u ta l ő rs* .
képviselő „bővebb megfontolás után s főleg
a vallási és alapítványi kérdésekben történt
legújabb szavazások folytán'1 kilépett az
egvCfl'h ellenzékből és csatlakozott akarni
nokságot és püspökséget osztogató,egyedül
üdvözítő kormánypárthoz, „miután orszá
gos és vallási elveit leginkább a kormány
és pártja által látja képviselve. 1 gy lát
szik a páter vallási elvei könnyen meg
egyeztethetők a hazugság pártja és kor
mányának elveivel(?). — A vallás és közok
tatási miniszter Márjássy Aladárt a minisz
tériumban viselt állásától felmentette, mert
egyesült ellenzéki képviselő jeleltnek lépett
fel. (Úgy kell neki, miért nem hirdeti a
függetlenségi párt elveit 1)

Országgyűlés.
A képviselőház márcz. 20-diki ülésén
a vallás és közoktatási minisztérium költ
ségvetése folytattatott és fejeztetett be. —
Az egyes tételek majdnem vita nélkül fo
gadtattak el, csupán „az egyetem alapt.
nyers bevétele* szolgáltatott élénk :bb dis
cossióra alkalmat. C s a t á r Z s i g m o n d
a német-kéri erdő előadásának körülmé
nyeit szellőztette s az itt elkövetett s már
közbeszéd tárgyát képező botrányokról a
minisztertől saját érdekében is telvilágosi<ást kért: — mire Trefort ur annyira
megfeledkezett felel ős ministeri állásáról,
hogy a kért felvilágosítás helyett: „mél
tóságomon aloliuak tartom Csatár vádjaira
telelni" — uem parlamentbe illőszavakkal
válaszolt, mire azután az ilyen esetben min
dig süket elnök helyett Ugrón Gábor uta
sitotta rendre, — mondváu, - hogy egy
képviselővel szemben, ki itt törvényadta
jogait gyakorolja, ne merje mondaui a fele
lős miniszter hogy méltóságán alólinak
tartja a felhozozott vádakra felelni.
A márczius 21 dik ülésen a függőben
hagyott dálya-vinkovczei vasútra vonatkozó
javaslat és a pénzügyi bizottságnak a gaz
daság különböző ágainak emelésére javas
latba hozott ezerítnyi segélyösszegről szólló
indítványa targyaltatott esj fogadtatott, el,
— s ezután áttért a ház az igazságügyiminisztérium költégvetésének tárgyalására,
melyDél Vesztei- Imre volt az első szónok
s tartott egy igen hatásos beszédet az igaz
ság ügyi eljárás rendszeitclenségéről. Bevygaztaltad segyn (szegény, io (jó) íyaydat
el rontodtad kegyethlen farkasokat.
Jeúel (jöjj el) iruar te senth tyn Isteu
veled lysen az atya úristen
ne agh (adj) myuketb az pogan kezyben
kegyetlenen! el vesneuuk ez ügyben
Tcmagadat ygyryd my nekcuuk
hog meg rontod ellensygeunk nekeunk
sabatytod orsaguukat nekeunk
nag isygbeul kymented my nypeunk
E l rontad te rygen io tervymbe
az farabo kyralt myly (mély) tengerbe
sabaditad nypedet az vyzhe
merth csak byztak the istensygedbe
Bettentyd meg olopbernyes uepet
iudit asszonnyal veteted feyet
ot el vested santaian sok népét
meg balgatad iuditbuak kereset.
Az hatalmas uohugodonozornak
nag sok nypet el vested kyralynak
feyt adod kczybe Cirusuak
hatalmadat jelentyd sokaknak
Tamasztad lel gyermek Havidat
paztorfayból sérelmes prófétádat
meg eleied az nag goliadat
cs meg rontad kegyetlen.
Vedel rulunk azyrt haragodat
mutassad meg irgalmassagodat
ma is ronts meg gonos poganokat
io Isten vág mutassad meg magadat
Serumy kcthscug nem tartya tagunkat
meghalgattad fohazkodasuukat
most veleunk vég vessenk fel mysankat.
Ezt ky serze gondola Cassaba (Kassában )
partos urak vannak io sandekba

sz de végén egy h dározati javaslatot nyílj
tott be, melyet a függetlenségi párt joga
szai szintén aláírtak.
A márczius 22-iki ülésen élénk vita
után, melyben Irányi Dániel, Csatár Zsig
mond, Fanler miuister s többen vettek részt
az igazság igyi költségvetés tárgyalása befe
jeztetett és a javaslat szerint elfogadtatott.
Ezután a honvédelmi minixteriura költ
ségvetése került n -pi rendre, i ualy Kál
mán egy jéd átgondolt s telhozott tények
kel támogatott beszédben kimutatta, hogy
a kormány Béestöl tüggő politikája a hon
védség intézményét azon veszélyes hely
zetbe ljuttatta hogy az most nem egyéb
mint a közös hadsereg kiegészítő része.
Kimutatta, hogy az egész honvédség szer
vezete német, s hogy őrnagy csak az
lehet, ki a törzstiszti vizsgát németül
teaí,j |e. — Szende miniszter szólalt fel
ezután s a Thaly által felhozott ténye
ket ogy-egy rósz élcczel akarta elütni. —
Ugrón t tábor szép hatásos beszédben mutatta
ki” hogy a honvédség nem való egyébre
mint hogy a közös hadsereg alkotmány
ellenes érzelmű tisztjeit (áthelyezzék, s ez
által a nemzeti érzelmű honvédek előmene
telét lehetetlenítsék.
A márczius 24-iki ülésen a híres b e rI i u i s z e r z ő d é s beczikkelyezése t irgyában beadott törvényjavaslat tárgyaliatott.
A bcezikkelyezés ellen Eötvös Károly mon
dott kitűnő beszédet, mely érvekben és esz
lilékben uj és gazdag volt egyaránt, s meiyet
a ház minden árnyalata nagy ligyelemmel
kisen. Szóltak még Onnay Károly és Szi
lágyi Dezső, ki mint mindig, most is rend
kívüli éles kritika alá vette a javaslatot.
Az utolsó szónok a mtuszter elnök vo.t.
A márczius 25 iki ülésen folytattatok
a berlini szerződés beczikkelyezése teletii
vita, mely úgy látszik több napot fog
igénybe venni. Első szőnek O r b á n Ba
lázs volt, ki igen szépeu mutatta ki régi
törvényeinkből, hogy országgyűlésünknek
mindig joga volt a nemzetközi szerződé
sek kötésére befolyni. Szóltak még: A pú
ihi István a bcezikkelyezés mellett Jovanovits György , Szederkényi Nándor,
Pulszky Ágost és Helfy ellene. Szeder
kényi Apáthi szarvas okoskodásait for
gatta ki s Helfy megmagyarázta neki a
tbeoria és alkotmány közti különbséget.
A 26 iki ülésén elfogadta a ház az
indemnytinek egy hóval leendő megboszszabbitását vita nélkül, s azután folytatta
és befejezte a berlini szerződés bcczikkelyezéséi'ől szólló törvényjavaslat tárgya
lását. A nap hőse kitűnő népszónokunk
Eötvös Károly volt, ki zárbeszédében az
ellenzék átaláuos helyeslése közt megma
gyarázta Polyt nemzetiségi képviselőnek,
hogy a magyar nemzet nem ellensége a
szláv nemzetnek, hanem igen is ellensége
anuak, hogy azon népek szabadságának
clenyésztével közelebb jöjjön hozzánk az
orosz hatalom, mely a mi szabadságunkat
is fenyegeti. — Említésre méltó még Moesáry Lajos szép beszéde, melyben igen
helyesen jegyzé meg, hogy azoknak, kik
a bosnyák államcsint keresztül vitték, már
börtönben kellene ülniük.

Külföld.
A múlt heti diplotuatiai szünetet e hét
folytán élénkehb mozgalom váltotta fel.
Nevezetes államférfiak tettek önkényteleu
utazásokat, melynek indító oka a keleti
bonyodalmakban keresendő. Suvalov lon
doni orosz nagykövet szükségesnek látta,
magát szabadságoltatni s ennek Űrügye
alatt személyesen utazni Pclervárra, hogy
ott a ezárf és környezetét tájékozza azon
rósz hangulatról, mely angol körökben
Oroszország keleti ármányai miatt ural
kodik.
Suvalov utazásának fontosságát növeli
azon körülmény, hogy egy időre esik
Lavard angol nagykövet szabadságol tatása
mynd feycukiut poganual vyvasba
Zolnok alat most varesyHalasba.**
•

A másik kézirat Mellemet pasának és
érseknjvári helytartónak mindenesetre ma
gyár tollnoka által irt levele 1661-ből, mely
ben az akkoron Magyarországban divatban
volt török curialis stylussal a soporuai bí
rónak megparancsolja, hogy „az santa
Giörgsőt hozton hozza.1" A levél tömör
magyarsággal és szép, kerek, olvasható
latin hetükkel van írva. Összehasonlítva
ezt az előbbi versezettel szemünkbe ütlik
a nagy haladás, meiyet a magyar nyelv
a 16. század elejétől a 17. század köze
péig tett. E levél szóról szóra igy hangzik:
„My Kücsök Mehemet Pássá, az hatal
mas győzhetetlen Török Chaszarnak az
dunan inét levő hadaynak Feő poroncsolloja, titkos tanacsa, es Ersekuyvaranak
heltartoja.
(Czimer helye.)
Ezen czeineres Levelemet latvan te
hamis hitetlen disznó sopornay biro, hogy
is poronc8ollom teneked, ha elletedet es
fejedet szereteti, hogy se orat, se napot
ne várj, hanem miugiart nagy hamarsaggal az santa Giörgsőt hozton hozzad, ha
mis elletli disznó, mar egynehan levelem
ment hozatok azon santa disznóért, ínyért,
hogy eniyt vartok s nem hozatok hitetlen
ebek, most lattjatok, hogy sereget ky kül
dök raytatok, mint az disznókat esze köl
töztetlek, az tömlölz feneken elrotvaszlak
benneteket az illeti tökclletlcu hamis szótogadatlansagtokert, lia ezen levelemre he
nem hozatok nagy hamarsagal. Dátum in

i’s I,
utazását- 11 L >f' ts lóriin ik
Becsbe küldetésével.
Suvalov pétervári utazásának első lát
ható eredménye az, hogy a minden oroszok
czárja, értesülvén Anglia magatartásáról,
— rögtön gátot vetett a bolgár nemzetgyülé‘8 nagy állammá alakulási vágyának.
Szegény czár! végre reá is elkövetkeztek
a megpróbáltatás napjai. Retteg Angliától,
— nem bízik Németországba — és hiába
küzd két rettenetes házi ellenségével, a
nihilismnssal és a pestissel. Amazt hiába
igyekszik elfojtani, mert ellenállási ereje
az elnyomás nagyságával arányban növe
kedik s emez Wetljankában ismét uj erő
vel tört ki, mert hamis jelentések folytán
a vesztegzárt idő előtt megszüntették.
Német- és Francziaország nagyobb
részt belkérdéseivcl foglalkozik. Ott a váinés adóemelés, — itt a kommunisták megkegyelmeztetése és a tanügyi hatóságok
rendezése áll napirenden.
A fraaczia kamra rendkívül fontos
alkotmányos kérdésen esett túl. Elhatározta
a nemzetgyűlésnek 1*irisba leendő áthelye
zését. Ez ellen azonban a senatns egy nagy
része nehézségeket fog emelni, mi azonban
czeu határozat keresztül vitelét nem fogja
meggátolni.
Olaszországról, hol a miniszterválság
nagy csendben véghez ment, — az a hir,
hogy külügyi act ót kezd Francziaország
gal együtt a portánál Görögország érde
kéhen.
A török hadcsapatok iassatibint meg
szállják az oroszok által kiürített L.-lyeket.
A kiürités munkája gyorsan halad, — már
a főhadiszállást is elvitték Bulgáriából.
A pápai udvarnál több érdekes egy
házi előléptetés áll küszöbön, nevezetesen
llaynald kalocsai érsek is bibornoai Ka
lapot kap.
A nihilisták forrongásairól igen érdekfeszitő hírek érkeznek O r o s z o r s z á g b ó l. Pétervárott egy titkos nyomda fedeztetett fel,
még pedig hallatlan dolog! egyik ka
szárnyában, — minek folytán több egyén
s köztük magasrangu katonatisztek fogat
tak el, kiket 18 óra folyást vallattak az
orosz igazságszolgáltatás különtéle szerei
nek alkalmazása mellett, milyenek a kauesukázás, alvástóli megfosztás, héring ét
kezés, melyre ital nem jár, — s igy a
szerencsétlenek a legnagyobb szomj-kinnak
vannak kitéve. A czár ezen hir hallatára
dühön,gési rohamba esett.
Ezután a rendőrök átalános vadásza
tot tartottak a nihilistákra, mely bőszült
üldözés több utczában véres összeütközésre
szolgáltatott alkalmat. A véres tusákbau
három polgár, két asszony s egy rendőr
agyon lövetett s azonkívül mintegy 50 em
ber megsebesült. Ez alkalommal 167 sze
mély lett a rendőrséghez burczolva és be
börtönözve.
A vidék ehhez hasonló képet nyújt.
Udcssában e hó 17-én egy Zaleski Má'ton
nevű tanuló társai által fényes nappal nyílt
utezán agyonlövetett, mivel vonakodott a
nihilisták közé állni s üzelmükről atyját
egy Wolbyniában lakó gazdag földbirto
kost levélben értesítette.
A rendőrség azt hitte, hogy a titkos
nyomdák felfedezése által kevesülni fog a
forradalmi nyomtatványok kiadása. —
Csalódott. — A nihilisraus annyira elterjedt,
hogy kormányellenes folyóiratok nyilvános
nyomdákban is nyomtattatnak, még pedig
olyanokban, melyek tulajdonosai magas
rangu orosz tisztviselők és kik hivatalos,
vagy félhivatalos lapok kiadói. így a na
pokban rendőri motozás tartatott a „Sí.
IV.tersburgskija Wjedoiuosti* (sz.-pétervári
hírlap) nyomdájában, mely alkalommal
számtalan ott nyomtatóit forradalmi röpirat és proklamátio elkoboztatott. A nyomda
tulajdonosa dr. Iluhu M. A. ái l l a mt a ná c s o k, elfogatott a nyomdaszemélyzet na
gyobb része s néhány hírlapíróval egye
temben.
l)e azért nem bnsul a végrehajtó bi
zottság. — Holnap más nyomda s utána
ersekuyvar Ao 1661.“ A levél kUlíapjáu
ez olvasható,: „Adasék ezen Ury Levél Ilink
az Sopornay Bírónak hamarsaggal kezé
ben. Ersekuyvar.
Közli: Záray.

Színház és művészet.
A helybeli színtársulat vendége E r
s z é n y e s u é-D ék á n Róza asszony ha
mar búcsút mondott a jó pécsieknek. A
„Kornevillci harangok “-bán uem aratván
sikert, belátta, hogy kár lesz továbbra is
igénybe venni a közönség türelmét; amiért
is második föllépte előtt vasútra ült és
ment, a honnan jött vala. A hirdetett
„Angőt* is elmaradt.
Vasárnap egy uj uéps/.iuiuü „A IIuuyady-huszárok* került előadásra. Szer
zője ismeretlen és ha csak e darabtól van
feltételezve hírneve: ueve örökös homály
ban fog maradni. B o g y ó Alajos jutal
mára adatott oly számú közönség jelen
létében, mely bizonyára jobb sorsra volt
volna érdemes. így a közreműködők is
hiába erőlködtek. N a g y ú é asszony a ju 
talmazott iránti szívességből működött
közre a nemes asszony szerepében. Dr.
M u t s c h e u b a c h e r szép dalszerzeményeit
Bo g y ó , B r e z n a y és H e t é n y i éne
kelték tapsokat aratva.
Az előre hirdetett N i u i c h c Henne
quiu és Millanl bohózata csütörtökön ada
tot! mérsékelten felemelt helyárakkal és
félig telt teremben, H e t é n y i Autóniával
a czimszerepben. A „Kornevillci haran
gok* után c darab nem felelt meg a
hozzá kötött várakozásnak s jobb volt
volua ez utóbbinak megelőznie az elsőt,
így mindenesetre csak félsikert arat. Mu
latságosnál mulatságosabb jelenetekben

harmadik és negyedik áll rendelkezésére.
A nihilismus árját már semmi tel nem
tartóztathatja, minél tovább gördül mint
a hógolyó, annál hatalmasabb s ellenallhatlanabb s egyszersmind rombolóbb lesz
hatása
Uj pestiseg járvány tört ki keleti
Oroszország Ulfa kormányzóság több ke
rületében, mely ugyanazon kórjeleket mu
tatja fel, mint a wetljankai pestis, de az
orvosok igen veszélyes hagymáznak, fe
kete himlőnek, dipbteritisuek, vagy skar
látláznak keresztelik. — A ragály rögtön
áll be, a halálozások 72 százalékra rúg
nak. A betegség kórjelei: éles fejfájás,
gyomordidergés, a mirigyek felduzzauása,
fekete és kék toltok a bőr felületén. A
kór 24—30 óráig tart, mire beáll a halál.
Az ottani lakosságnál rettegés állott be a
ki szerét teheti elmenekül a vidékről.
Bécs, márcz. 26. A „P. C.“ jelenti
Pétervárról: Az Oroszország és Anglia
között azon kérdés felett folytatott tárgya
lások, hogy az orosz csapatok kivonulása
után miképen lenne fentartandó a rend
keleti Ruméliában, kedvező kilátásokkal
kecsegtetnek; a közös megszállás eszméje
egészen feladottnak tekinthető.
Raguza, márcz. 26. A Szerajevótól
Mosztárig tervezett vasút végpontjaiul Klek
és Gravoza javasoltalak. A választást a
napokban ide érkezendő vasnti bizottmány
fogja eszközölni. — Mosztár községházá
ban igen sok elrejtett fegyvert találtak
meg a szeiezsánok. Alajbegovics, ideigi i . ‘s polgármester (mohamedán) erősen
kompromitálva van ez ügyben. Mosztár
többi lakóinál is, mohamedánoknál úgy
mint görög-keleti vallásunknál szervezett
és szigorúan végrehajtott házmotozás foly
tán nagyszámú fegyvert találtak.
A franczia szeuátus elfogadta azon
indítvány sürgősségét, hogy a szenátus
összeüljön a Párisba való visszatérésre
vonatkozó határozat letárgyalására.
A. p é c s i t a n i t ö l i i i a k , a* I s k o l a i
b ü n tetések tá rg y á b a n az is k o la 
sz é k h e z b en y ú jto tt e m lé k ir a ta .
Nem ígértem, de mégis a közönség
tájékozására mulkatlauul szükségesnek tar
tom közleni az emlékiratot, mely am ly
liiven tükrözi vissza a testületnek a testi
büntetésre vonatkozó nézeteit; éppen úgy
győzheti meg a t. közönséget arról, mi
ként az emlékirat nemcsak tárgyilagos,
higgadt és észokokkal támogatott, de ér
veit a tapasztalatból meríti, — s hogy a
tanítóság egyáltalán uem követel magának
szabadalmat a testi büntetés körül, sőt
annak általánosságban s minden viszonyok
közti alkalmazását kárhoztatja is. — Az
emlékirat igy hangzik:
„Tekintetes iskolaszék!
Mélyen meghatva járulunk a tek. Is
kolaszék elé azon czélból, hogy egy oly
hajnak orvoslása végett esedezzünk, mely
nek ha tünetei újból ismétlődnének, vagyis
mely, ha ideje korán nem orvosoltatnék,
egyrészt a néptanítók tel intélyén ejteue
nem tekintélytelen csorbát, másrészt pedig
Pées város t. közönsége virágzásnak in
dult tan- és nevelésügyére nézve roppant
káros hatással birandnak. Nem egyéb eme
- - az egész tisztelettel alulírott községi
néptanítók testületé által behatóan tárgyalt
nehézmény, mint ama körülmény, hogy
ha a testület egyes tagjai a kezeikre és
nevelésükre bízott ifjúsággal szemben testi
fenyítést alkalmaznak, ki vannak téve azon
eshetőségnek, miszerint a rendőri hivatal
előtt meghurczoltathatnak s az alkalmazott
fegyelmi eljárás felől jegyzőkönyvek vétet
hetnek föl, melyeknek alapján — a nevelészeti szempontból már elkerülhetleané
vált és csupán az erkölcsi javulás szem
pontjából alkalmazott testi fenyítés miatt
is megintés , dorgálás , felfüggesztés stlmck
lehetnek kitéve.
Midőn nehézményeljiik a fentebb érin
tett eljárást és midőn esedezünk annak őr
uem szűkölködik ugyan és a tengeri tilrdői életből merített helyzetei a furcsább
nál is furcsábbak; hanem némi vontatottság ömlik cl az egészen és a keresettség
is meglátszik rajta. Másrészt színészeink
sem élték magokat bele e darab keretébe
és Hetényi Antóniában nincs meg a czimszercp megvalósítására szükségelt üde
könnyedség. Legtöbb sikerrel játszott Breznayné Szillery özvegy szerepében; és V iha r y remek maszkkal mutatta Kurninszky
grófot. A nevezetesebb szerepeket V e dre ss (Anatol); A j t a i (Deszablett); B rez
n a y (Gregoár fürdető); V e r e s s (Düpiton) játszták.
*
A z e n e e g y l c t harmadik kamarai
hangversenye múlt vasárnap ment végbe
megint szépszámú habár uem oly nagy
közönség előtt, mint az azelőtti. H ö l z l
kemény B - ö t ö s e képezte a bevezetést.
A körünkben lakó szerző még 1835-ben
irta e művet, mely annyival érdekesebb,
mivel akkorban a nagy klasszikái és ro
mantikái korszak nagy zeneszerzőin kívül
csak kevesen próbálkoztak meg az oly
nehéz kamarai zene ápolásával. Első ré
sze még legkevésbé sikerült, azaz legkö
zönségesebb, amennyiben csak kíséretül
használja a hangszereket s egyet szere
peltet a dallam kizárólagos vivője gya
nánt. Hanem azontúl egyre jobbau fonód
nak össze a hangszerek és a dallammenet
párhuzamosan egészíti ki egymás.
Ez ötös után J a k s c h és Z o l i c r
urak Mendelssohn „ V a r i a t i o n c o n c e r t a n t e s * - j á t adták elő zongorán és
gordonkán. Tiszta dallama világos hangszcrelésü mit, mely azonban, mint Men
delssohnnak valamennyi kamarai szerze
ménye, egyoldalú kimértségben szenved.
Következett azután egy énekszám

voslása végett, nem érthetjük az alatt egy
szersmini azt, hogy a bot privilégiumnak
érvény szereztessék, avagy hogy az ütésverésre feljogosittassunk, hisz mi nevelők
és egyúttal nagy részt családapák is va
gyunk; de hogy ha már a testi fenyítés
elkerülhetetlenné válik és az a legszentebb
szándékkal, kellő és korao'y higgadtság
gal alkalmaztatik, mely alkalmazás a nö
vendékek ngy erkölcsi viseletére, mint a
fegyelem és rend fenntartására a kívánt
liorderővel is bir, inár hogy ily természetű
ténykedésünkért a kiérdemelt elismerés he
lyett meghurczoltatásnak legyünk kitéve,
ezt a legkomolyabban nem óhajtjuk.
Szabadjon a tek. Iskolaszék egyes
tagjaira provokálnunk, hisz mindannyian
komoly fértiak és nagyobb részt család
apák, uem jöttek és jönni fognak mig a
világ világ lesz olyan körülmények elő, a
midőn testi fenyítést alkalmazni: kell, azt
uem alkalmazni: bűn ?
Szabadjon a tek. Iskolaszék előtt
egyik legnagyobb paedagogusunknak erre
vonatkozó irány-nézetét felemlítenünk, mi
dőn igy szól: „aki gyermekét szereti, a
vesszőt tőle nem kíméli." S ha már a
nagynevű paedagogns s ha már a tek.
Iskolaszék nagyérdemű tagjai egyes gyer
mekkel is szemben kénytelenek a vesszőt
bizonyos körülmények közt alkalmazni,
hogy ne volnánk mi kénytelenek, kiknek
kezei alatt m g a törvény áital meg nem
engedett számmal is képviselve vau a leg
különbözőbb nevelés ien részesült ifjúság,
kik között vaunak olyanok is — és pedig
uem valami jelentéktelen számban, — kik
oly rossz házi nevelésben részesültek, hogy
a jó és komoly szóra semmit sem adnak,
kik közt a legújabban felmerült esetként
még oiyauoii is találkozhatnak, kik b rsággal fenyegetik tanítójukat a testi bún
tetés alkalmazása esetében.
Talán el lehetne kerülnünk a testi
büntetést, ha osztályaink túltümöttek nem
volnának, ha padjaink olyan szerkezetűek
volnának, melyekben minden egyes gyer
mek hozzáférhetőleg külön ülhetne, vagy
ba iskoláinkba egyenlően jó házi nevelés
ben részesülő gyermekek járnának, és ami
lő, hogy ha az erkölcstelen rossz rnagaviseletüeket az iskolafalai közöl eltávolitbatnók. De mig a jó magaviseletückuek
a rosszakkal egy fedél alatt kell legtöbb
tantermeink szorult levegőjét a szűknél
szükebb régi padokban összeszorulva beszivni, addig bizonyos felmerült esetekben
a vessző lenyitést elkerülni nem lehet.
Nem lehet, mert nélküle kellő rendet és
fegyelmet fenntartani lehetetlen, fegyelem
nélkül pedig az iskola olyan, mint a ma
lom v í z nélkül. Igaz ngyan, hogy a magas
minisztérium által kiadott utasítás 60. §ában az mondatik, hogy a tanító kerülje
a verést s hogy bizonyos esetekben legczélszerübb az ügyet az iskolaszéknél be
jelenteni. Mindazonáltal midőn a magas
minisztérium az említett jj-bau azt mondja,
hogy a tanító kerülje a verést, nem azt
mondja, hogy testileg ne büntessen, sőt
elismeri, annak szükségességét; elismeri,
hogy lehetnek körülmények, midőn testileg
fenyiteui kell, de ezt ritkán alkalmazza a
tanító — kerülje. Sőt vaunak excedálások,
fajtalankodások, durva gorombaságok, sze
mérmetlen kifejezések, káromkodások, testi
sértések, szóval a város 26 osztályában
vaunak naponként kihágások, melyeket
ba orvosolni akarunk, a már talán esz
közölt gyengébb bliuleté.sek után, azonnal
megbüntetni es pedig keményebben meg
büntetni keil. De ha azonban a tek. Isko
laszék elhatározó, hogy az ilyen esetekben
se alkalmazhassuk a testi fenyítést, és ba
az ilyen alkalmazott testi fenyítésért is ki
lehelünk téve a legnagyobb kellemetlen
ségnek, ekkor kényszerítve érezzük in iguukat a legyelem fenntartására vonatko
zólag a felelősséget egész tisztelettel kizá
rólagosan a tek. Iskolaszék kezeibe letenni.
De végre is ínéitóztassék megfontolni,
miszerint a verés és testi fenyítés lehetnek
•Schumann: „ S c b ö n e W i e g e u i e i n e r
Le i de n“ és Haeser: „ F r ü h I i n g a to a s t4,
czmü dalát tartalmazva Wi t t E r i k é k.
a. előadásában. Különösen a másodikat
csínnal és Ízléssel adta elő a nevezett
kisasszony; s egészben arról tanúskodott,
hogy kifejezésben és érzékben is érvényre
tudja juttati i az énekeltek jellegét.
Befejezésül S a i n t - S a e n s lágy B.uégyese következett zongorára, hegedűre,
mélyhegedűre és gordonkára. A hírneves
franczia zeneszerzőt ezut’al kezdték is
mertetni városunkban. Azt az iskolát lát
juk e szerzeményében képviselve, melyet
Berlioz alapított meg s Liszt és Wagner
révén elfogadott a világ. Csakhogy SaiutSaéns mint világos és praktikus eszil
franczia, mindkettőnél szabatosabban dől
gozik. Eredetiségben természetesebb és
nem keresi a bizárt, mint Liszt, s a túl
terheltséget s erőbatályt, mint Wagner,
habár mélységben és kifejezésben ő sem
mérközhetik a régi nagy zenemesterekkel.
Folyékonyan, dallaumsau dolgozik, nem
veti meg a régi tormákat, a mi annyival
nagyobb érdeket kölcsönöz szerzeményé
nek, mely elienpontozatos és fugákkal el
látott szövedékével minden igazi untba
rátnak élvet fog nynjtani. Dr. Mutscbenbacher, kinek e mit előadatását köszönjük,
mesterileg játszta a nehéz zongorarészt és
Jaksch, Zzirnek és Zoller urak is áthatva
a mű szépségétől, uent csekélyebb gonddal
és egymással számot vetett kölcsönös sza
batossággal végezték feladatukat, a mi
természetesen a lehető legkedvezőbb fo
gadtatást biztosita a franczia szerző mű
vének s azt az óhajtást kelté, vajha mi
hamarább és minél gyakrabban találkoz
hatnánk itt Pécsett zeuekari szerzemé
nyeivel is.

n >m egy fögdom. és hogy mi ez utób,„i f. > o testi fenyítést is nem szívesen
alkalmazzuk és csak akkor, midőn kény
szerítve érezzük magunkat annak alkal
mazására az olyanokkal szemben, kiknél
már a szép szé) semmit sem használ. Méltóztassék megfontolni továbbá azon körül
ményt is, hogy a panaszlók csaknem ki
zárólagosan a leggonoszabb s legfajtalaukodébb gonoszoknak a szülei, kik gyer
mekeiket gonoszságaikban többnyire tá
mogatják, kik durva házi nevelésüket, az
ütés-dobás gerendáját saját szemeikben
nem látják, hanem a tanítót a legneme
sebb szándékból alkalmazott — cs a szó
szoros értelmében a nemesebb testrészeket
nem is sértő — testi büntetésért a rend
őrség előtt meghurczolhatják.
Ezen körülmény az, melyet tekinté1vünkre nézve sérelmesnek, következmé
nyeiben iskoláink érdekére nézve pedig
káros behatásénak tekintünk s amelynek
beszüntetésére illetőleg orvoslására a tek.
Iskolaszéket fölkérni bátorkodunk.
Műtőn magunkat és ügyünket a tek.
Iskolaszék szives pártfogásába ajánljuk,
vagyunk sat.”
f\
M o h á c s 1870 március 23 áu.
Ma két hete a helybeli ref. hitközség
iskolájában ritka élvezetben részesültünk.
Ekkorra ugyanis a szokásos félévi vizsga
végeztével a főtanitó : Kilép E. általa most
szervezendő iskolai könyvtár alapjára 20
kr. belépti dij mellett dal ésszavalati előadás
reudcztetett a legszebb sikerrel.
Mielőtt az előadás kezdetét vette volna
ezett tanító ur a meglehetős számmal
'•egyült vendégek előtt alkalmi beszéí ecseteié a nemes czélt, melyet maga
t‘!zött, midőn növendékeit a jelen
, ásra elkészítő.
Valóban a czcl: az iskolai könyvtár
alapítása oly nemes és szép, hogy azt nem
lehet eléggé méltányolnunk. Készemről még
hozzáteszem, hogy azt nemesebb és szebb
eszközzel, mint azt ez esetben E. nr tenni
igyekezik alig lehetne létesíteni.
Vagy lehetne-e valamely isk. könytár
alapítását szebb eszközzel, mint épen azon
iskola növendékeinek a nyilvánosság előtti
versenyével: a tanító és tanítványok szor
g alm a' eredményének bemutatásával, mint
a szép és nemes iránti érzést leginkább
fejlesztő ének és szavalat előadásával elő
mozdítani ?!
C'zél és eszköz valóban a legszebb itt
arra, hogy a közönség meleg érdeklődését
maga iránt felkeltse; s mind kettő a legczélirányosahb eszköz is arra, hogy az isko
lából idővel kikerülendő ifjúság a szép és
nemes iránti vágy fogékony csiráját magá
val az életbe is vigye . . .
A beszéd végeztével a húsz, 8— 11
éves mindkét nemű gyermek sereg a hyrnnus
eléneklésével megkezdte előadását mely oly
meglepő és szabatos volt, begy az mindvé
gig az összes vendégek szembe tűnő tet
szésével találkozott.
Előadóit 5 darab ének, köztük még
a szózat 2 hangra. Az énekdarabok közt
uyolezan szavaltak.
Tekintve azt, hogy az illető tanulók
ily közönség előtt még nem állottak: meg
lepő volt azon zavartalan 8 (bátor fellépés
melylyelaz illető s részben hosszabb költe
mény eket elszavalták és pedigoly értelemmel
és hanghordozással, mely még nagyobbak
nak is becsületére vált volna.
Végre még Raima altauitó uris szives
volt Eötvös egy szép költeményét elszavalni.
Az előadás végeztével .Székely lelkész
ur meleg szavakban tejezte ki köszönetét
a közönség iránt, mely érdeklődő részvéte
által a kitűzött szép czélt méltányolván,
a/.t anyagilag előmozdítani is segité. Ezu
tan a hivatásáért buzgó tanító ur törek
véseit s (uradalmait szintén elismerő sza
vakkal jutalmazván, őt a további igyeke
zetre is buzditá.
A közönség a legnagyobb megelége
déssel és azon óhajjal távozott, hogy a foly
tatás következzék.
A czélra ezúttal a felüllLetésekkel
eggyütt 23 ft. 8 kr. és 2 db. könyv gyűl
vén be, a könyvtár jövője biztosítva van.
Most hát nincs egyéb bátra, mint
hogy az egyházközség is méltányolván
tanítója buzgó és nép javára irányuló igye
kezetét, annak anyagi állását szintén támo
gatni iparkodjék, hogy ez által eszközt
nyújtson neki arra miszerint tehetségét mi
nél inkább a nép szellemi jövője 8 igy
jólétéuek is fejlesztésére szentelhesse.
Ó h ajtan d ó minden esetre, hogy a taní
tó ur a megkezdett úton következetesen
tovább is haladjon! Hogy ez azonban a
jövőre nézve még nagyobb haszouual tör
ténhessék. részemről ezélszerünek tartanám
ba az ily előadások minél nagyobb közön
ség előtt, tehát szabad bemenet és csakis
önkénytes adakozás mellett eszközöltetné
nek . . . Mert ez által a szép iránti érzést
a nagyobb közönségben is fel lebetneébreszteni . . . és igy remélhető leginkább,
hogy a most szervezendő iskolai könyvtár
nemsokára aleyyszebb és legpártoltabb nép
könyvtárral is gyarapodjék stb.
És ha a vizsga az egyházban, mint
az iskolánál sokkal alkalmasabb helyiség
ben tartathatik: miért ne tartathatnék meg
ugyauott a s z í v és lélek képzésére legha
tékonyabb előadás is?
Serit S.
id. iskolalátogató.

Tekintetes szerkeszd ár!
A mohácsi iparos olvasó kör elnöke
Dajkits Ferencz a szegedi vizkárosnltak
felsegélyezésére továbbítás végett nekem
átadott f. évi tuárcziu8 hó 18 án, mint a
kör adományát
• • • 1° **•
Márczius hó 27-é t a kör által
rendezett közvacsora alkal

mával! gyűjtés eredményét . 92 ft. 91 kr.
Összesen: 107 ft. 91 kr.
mely lényt határozott
kívánságához
képest — az
alá zárt gyüjtőiv kapcsá
ban azon kéréssel hozom Tekintetes úr
tudomására, miszerint azt az adakozók
nevének felsorolásával, becses lapjában
közzé tenni szíveskedjék.
Mohács, 1879. márczius 27-én.
Alázatos szolgája
Sey László,
szolgabiró.

— A mohácsi iparos olvasókör tag
iétól

összegyűjtött adakozások a szegedi vizkárosultak részere, u. m. Kisszély János 1, Reberies
Károly 1. Láng Gáspár 1, Erős Illés 1, Mayer Men
tiért 1, Liléin József 10. Dr. Serly Sándor 2, Piánk
Tamás 1, Lutsch József 1. Egrich József 1 frt,
St ilár Ferencz 40, Keeif Péter 50. Neigmeier Forencz 40, Kisszély Antal 30 kr., Krivics Tamás 1
frt 50 kr.. Neigmeier Antal 1, Orr Lajos 1, Simonkovies Ferencz 1 frt. Czil'ra György 50 kr., Ör.
Schreier Ignícz 1. Kappeter Mihály 1 frt. Dóciy
Pál 40 kr., Péics István 1 frt , Kisszély Lajos 50
kr.. llerkics Dávid 1 frt, Toldi József 1 frt 50 kr.,
Dobiás Ignaes t>0 kr., Osokics Ferencz 1, Toldi
Ignácz 1. Jahoda Ede 1. Fögler Ferencz 1, Siiuonovics György 1. Mnistik Lajos 1. Poczem Antal 1,
Dézsán Béla 1 frt, Kögl Antal 50 kr., Herger J á 
nos 5, Doikics Antal 1, .Mnistik Ferencz 1, Jindra
Ferencz 1 frt. Bneskovics Mihály 50 kr., Siinonkovics Mátyás 3. N. N. 1. Reinicz Jakab 1. Jágics
József 2 frt. Deutsch Lajos, Pécsen honvéd t. t. i!0,
Mihálovics Ferencz 40. Illik Flórián tio, Klombauer
Ferencz 50. Reirhárdt Mihály 40. Varga József 30,
Yásicz VinczetíO, Weltisek Wilmos 50, Poller György
,30, Banovies Emil 50, Gatizer Bálint 20 kr.. Kész
Pál 5, Bucz Jdnos 1 frt, Prell Péter 50, Szokolay
Zsigmond 50 kr., Reberits Mátyás 2, Jákovácz
István 1, Geisz János 1 frt. Szeipold Antal 50, Mink
János 50, Orbán György 50, Pasztrovics Mátyás 50
kr., Engesszer Gusztáv 2 fit, Czifra Sándor 50.
Sebők Mihály 50 kr., a társas vacsorától maradt
pénz 14 frt 11 kr.. összesen 02 frt 01 kr.

T ö r v é n j ’ttítéki c s a r n o k .
E héten előadott polgári perek:
Volk József nabari lakós felperesnek,
Schlapp Mihály nabari lakós alperes ellen
1090 ft. tőke és járulékai iránt. — Böhm
C. F. pécsi lakós -felperesnek, Hochrein
József és társa pécsi lakós alperesek ellen
ingatlanok tulajdonjoga iránt. — Stern és
Sehmidt budapesti lakós felperesnek, —
Krausz Márkus siklósi lakós ellen 724 ft
61 kr. és járulékai iránt. — Dobró Sándor
és társa sepsei lakós felpereseknek, Miklós
János és neje sepsei lakós ellen bírói zár
elrendelése iránt. — Rozs Vendel csődtö
mege felperesnek, Schvarcz A. pécsi lakós
alperes ellen 415 ft 78 kr. és járulékai
iránt. — Özv. Menczinger Katalin németbólyi lakós felperesnek, Kresz János és
neje szül: Menczinger Anna német-bólyi
lakósok alperesek elleni 396 ft 31 kr. tőke
és jár. iránt. — Kucsauesan Steváuka,
Keszkenovics Fülöpné illocskai és Kucsancsan Kata, Milinovics Jóczóné rácz tőttősi
lakós felperesnek, — Kucsancsan Avistin
és Gyokó rácz-tőttősi lakósok alperesek
ellen örökség iránt. — Özv. Karancsi Józsefné szül. Horváth Anna rugasdi lakós
felperesnek, Karancsi Katalin férj. Vörös
Ferei ezné rugásdi lakós alperes elleni öz
vegyi joga biztosítása iránt. — Schafifer
János és neje Schafifer Julianna németbólyi lakósok felpereseknek, Ringlaub J á 
nos német-bólyi lakós alperes ellen kisház
kizárólagos birtoka iránt.
Büntető ügyekben: mártius 26-án.
Schrempf Antalné szül. Czigler Katalin
német-palkonyai lakós bírói zártörés által
elkövetett sikkasztással vádolt elleni bűn
ügyben kir. táblai Ítélet kihirdetése. —
Takács Károly pécsi lakós hamis eskü
tétellel vádolt elleni bűnügyben végtárgya14a. — Hahner Pál, Toll Miklós és Hirling Mihály kisfaludi lakósok tolvajlással
vádoltak elleni bűnügyben a Curia mint
legfőbb itélős/.ék Ítéletének kihirdetése. —
Pecz József szederkényi lakós bírói zár
törés és sikkasztással vádolt elleni bűn
ügyben végtárgyalás.
Mártius 28-án. Schünfeld Jakab bikali
lakós bírói zártörés által elkövetett sikkasz
tással vádolt elleni bűnügyben a Curia
mint legfőbb itélőszék ítéletének kihirde
tése. — Kremmer József szabari lakós
hamis esküvéssel vádolt elleni bűnügyben
a Curia mint legfőbb itélőszék ítéletének
kihirdetése. — Öregebb Besenczi Péter és
Markó Jakab viszlói lakós lopási bűntény nyel vádolt elleni bűnügyben kir. táblai
Ítélet kihirdetése. — Barics Dömötörné
szül. Kesza Katalin bicsérdi lakós hamis
esküvéssel vádolt elleni bűnügyben kir.
táblai ítélet kihirdetése. — Pantelics János,
Kottmüller Samn, Krausz Jakab, Kudnyauszky Antal és Antalné rablásról illetve
hamis játékról vádoltak elleni bűnügyben
kir. táblai Ítélet kihirdetése. — Pecz János
szabari, Müllcr Bálint, Adáui József kisuyárádi lakósok lopási és kínzó vallatás
sal vádolt, lteisz Boldizsár szabari, kínzó
vallatás és súlyos testi sértéssel vádolt
Sánta Péter megyei volt foglár mohácsi
lakós, bántalmazással vádolt Seblapp Mik
lós és Schlapp György szabari lakosok
elleni bűnügyben végtárgyalás. — Özv.
Ticz Jánosné szül. Lobi Erzsébet ellen
csalási bűnügyben végtárgyalás.

Különfélék.
— A pécsi jótékony nöeyyletnek múlt
vasárnap a templomok bejáratánál esz
közölt gyűjtése 456 frtuyi összeget hozott
az árvízkárosult szegediek részére. — A
több felől igénybe vett közönség áldozatkészségét, vagy a nőegyleti választmány
rendkívüli buzgóságát, melylyel siet sze
rencsétlen felebarátainak segélyére lenni,
emeljük-e ki, nem tudjuk, annyi azonban
bizonyos, hogy tekiutve nyomott anyagi
helyzetünket, a szép eredmény bámulatra
ragad.
— A szegedi árvízkárosultak részére

adakoztak a nőegyleti gyűjtő ivén: özv.
Pintér Tetéz. 10 frt. Sinusra tyer Tamás
1 frt. Pluiner Lajosné 5 frt. VVeidmger
Terka 5 frt. Kindl József 1 frt. Erreth
Károly 2 frt. — A „Pécsi Figyelő'1 gyűjtő
ivére adakozott Verner Ferencz tszéki hiró
és neje 6 frtot. Czirják Ignácz 1 frt. Egy
asztaltársaság a pécsi „Korona11 vendég
lőben 11 frtot. További kegyes adomá
nyok köszönettel fogadtatnak.
— A pécsbányatelepi dalkör e hó
24 én az árvizkárosult szegediek részére
dalestélyt rendezett, melynek nem várt
eredménye lett, 113 frt 41 kmyi segélyösszeg, mely a bányatelepi városi főbiztos
által a polgármesterhez beküldetett.
— Színtársulatunk két tánezosnéja
Peleky Karolin és Hyross Etel részére
april 2-án adandó jutalomjátékul színre
kerül „Rox és Box“ egy felvonásos víg
játék, a „Tulipatan" operette és „A sze
relmes ördög11 ballett. Ajánljuk a t. kö
zönség figyelmébe.
— Halálozások. Saághy Jakab a
pécsi ft. káptalan, székesegyház és pap
növelde uradalmainak nyugalmazott szám
vevője elhunyt márczius 20 áu életének
81. és boldog házasságának 52 ik évében.
Temetése e hó 25-én ment véghez nagy
számú ismerőse és tisztelőinek kíséretében.
A gondos és példányszerü családapát mél
tán siratja özvegye született Jaszovitz Ju 
liánná, nyolez élő gyermeke, huszonhat
unoka és dédunoka. — Laschober Toforné
szül. Piuterits Teréz m. k. postatiszt neje
meghalt márczius 26-án életének 47-ik
évében. — Béke hamvaikra!
— Beküldetett. Igen czélszerü volna,
ha a rendőrség éjjeli 10 óra után leg
alább még egy lámpát hagyna égni az
utczákban, hogy a városba jövő idegenek
egy kissé tájékozhassák 'magukat és ne
háborgatnák az ott 'lakókat azzal, hogy
a setétségben nem találják meg a ^korcsmát.
— A pécsi ág. hitv. evang. templombau márt. 30. d. e. 10 ó. megboldogult Zsedényi Ede, a magyarhoni ág. hitv. evang. egyházegyetein felügyelője — halála alkalmá
ból — emlékbeszéd fog tartatni.
— F. h. 22-én a siklósi r. k. tanoda
— melyről már múltkor lapuukban említés
tétetett, hogy falai repedeznek — most már
szakértői vizsgálat után oly veszélyesnek
találtatott, bogy rendőrileg bezáratott. A
hitközség nagyobb része, mivel saját ere
jéből nem hiszi a költséges javítást esz
közöltethetni, az iskola további fentartásáról le akar mondani, azaz a város által
községi iskolát állíttatni. Folynak is e tárgy
körül a pro et coutrák minden téren (röpiratok útján is már) és hacsak váratlanul
a hitközséget valamely jótevő nem segíti
magasabb összeggel — alighanem győztes
lesz a — községi iskolai párt.
— Alulírott tudomásra hozza, hogy a
jövő április hó elsején, azaz kedden, a
helybeli tanító-képző intézet helyiségében,
az 1. oszt. tanulók termében, fölolvasást fog
tartani, melyre az érdeklődőket, mély tisz
telettel, ezennel meghívja. A fölolvasás czime: „.általános dolgok a magyar nyelvtu
dománynak és a magyar nyelvtudomány
irodalmának mai állapotáról.11A fölolvasás
d.u. 3 órakor veendi kezdetét. Pécsett, 1879
márczius 29 én. Kisfaludy Benjámin.
— Egy szegedi lakos semmiségi panaszt
adott be még katasztrófa előtt a nála foga
natosított árverés ellen|tuelyen épületeit elad
ták a többet igéiőuek. Most azonban min
den épülete összeomlott, minél fova nagyon
meg van ijodve, ba most az általa olyan
buzgalommal beadott semmiségi panasz
nak netán hely adatik. Ily sajátságos hely
zeteit teremtett az árvíz. Egyik ottani ügy
véd tanácsát kérte ki, hogyan lehetne a sem
miségi panaszt visszavenni, mert ha megáll,
akkor az ő háza dőlt el, ha ellenben alap
tálán, akkor, a hitelezőké.
— A királynak egy nyilatkozatát em
lítik. az E —s szerint a Szegedről vissza
tért képviselők. Midőn az uralkodó Sze
geden a Tisza töltésén tanyázó nép közt
végig ment, többeket megszólított és tuda
kozódott veszteségükről A emberek levitt
kalappal fogadták a királyt, a ki hozzá
férhetett kezet csókolt neki. Midőn a töl
tésről eltávozott azt nioudá a vele volt urak
nak : Csodálatos, annyi tönkrement ember
között egyetlen egy sem találkozott, a ki
koldulásra nyújtotta volna kezét sőt még
csak egy kérő szót sem ejtett ki egy sem.
Ez valóban igen jellemző a magyar népre.”
— A vasházak kérdése élénken foglal
koztatja Budapest köreit. Ez eszmét, hogy
vasházakat kellene Szegeden felállítani,
Neuhofer ügyvéd pendité meg, s olyformán
lett a gondolat módosítva, bogy a házak
nak csupán váza szállittatik le Pestről Sze
gedre, mig a deszkákat Mármarosban be
rendezett 16 gőzfürészlő dolgozvau föl, a
Tiszán tutajoztatnák le.
— Csak szegedi leányokat l A Fremdb.
szerint Budapesten számos tiatal ember
szövetkezett azon kötelezettségre, hogy csak
szegedi leányokat vesznek nőül. Bizony
sok bolond hirt colportáluak azok a Bé
csiek.
— (Járvány Brassóban.) Az E —snek Írják: Két nap alatt hat eset fordult
elő városunkban, bogy itteni egyének fol
tos hagymázban megbetegedtek. A bel
ügyminiszter azonnal elrendelte, hogy a
ragadványos betegségben sinlődők részére
külön kórház rendeztessék be.
— (Rudolf trónörökös) a prágai vBohernia” jelentése szerint csak a királyi pár
ezttstlakodaima utáu indul spanyolországi
útjára.
— A királyné vasárnap hagyta el
Summerlhit, Dublinbn a Midland-vasút Igaz
gatói és nagy néptömeg fogadta. A vonatmozdonyt osztrák lobogó diszité. Holybeadbe a „Shamrock-1 nevű hajón ért ő
felsége. Elutazása előtt Lord Langford egy

ögynökének gyémántgyűrűt, két vasúti hi
vatalnok pedig értékes raelltűket ajándé
kozott. — Béesbc márczius 26 án délelőtt
10 órakor érkezett meg a nyugati vasút
külön vonatán, s az indoházban a király
által fogadtatott. Királynénk egy Bécsben
keringő hir szerint a legközelebbi napok
ban meg fogja látogatni Szegedet.
— (József föherczeg) érdekes ajándé
kot : néhány melegégalji vízi liliomot
(Nymphea lotust) kapott egykori tanárától,
Rómer Flóristól. A ritka növényt a Mar
gitszigetre szállították ki s az ottani forrás
hévvizével melegítendő Dunavizbeu fogják
kivételképen ápolni.
— Városunknak a múlt év második
feléről szóló népesedési és közegézségügyi
viszonyairól szóló hivatalosjelentés szerint
népesedési mozgalmunk még mindig az
apadás felé áll s a halálozsok száma jóval
felülmúlja az előző évekét. Ugyanis szü
letett a múlt év első felében 462 gyermek,
az év második felében pedig 439. Ez utób
biak kő ül katholikus 395, ágost. hitv.
17, izraelita 27. Nem szerint volt a 439
gyermek közül 251 fin és 188 leány. A
törvényes születések száma 392, törvényte
len 47. Meghalt az év első felében 4S7,
az év második felében 473, összesen tehát
960 egyén, kik közül (az év második fe
lében) 442 katholikns,6 ág. hitv. izraelita
22 volt. A halálozások száma tehát fölül
múlja a születéseket 59 el. E kedvezőtlen
jelenségnek oka első sorban a gyermek
halandóság nagyságában rejlik. Ugyanis
a 473 haláleset közül 138 olyau gyerme
kekre jut, kik ez élet első évébeu haltak
cl. Ezen számot a dyphteritis növesztette
enynyire, mely az cv második felében 79
gyermeket ragadott el. A dyphteritis u'án
a tlidő gümökór pusztított leginkább. Az
említett időszakban 62 egyén halt meg
tüdőbajban. Baleset 6, öngyikosság 5,
gyilkosság 1 fordult elő. A közegészség
ügyi viszonyokra vonatkozólag kivesszük
a jelentésből, hogy ugyan csak a múlt év
második felében 169 gyermek lett himlő
ellen beoltva. A városi kórházban 631, az
irgalmasrendüekében 244, a bányatelepi
ben pedig 112 egyén részesült gyógyke
zelésben. És most következik a jelentés
piszkos lapja. Ugyanis ama bizonyos utczában feslett bájaikat pénzért kínáló szemé
lyek száma 39-töl 50 ig váltakozott. Az
ugyan c fajta, de a kapitányságnál hete
kint lefizetni szokott 50 kr türelmi díjért
hatósági „felügyelet14(!!!) alatt a város
ban elszórva lakó ezondrák közül betenkint átlag „csak” 5—11 jelentkezett orvos
rendőri vizsgálatra. Ezek közül egy fél
éven át „csak” hatan lettek egy bizonyos
ok miatt a kórházba szállásolva. Az esti
homályban az ntezákon gálád szándékkal
ide-oda csavargóit „snepfek” közül — horribile dictu — júliustól az év végéig 95-öt
fogott be a mi rendőrségünk és köztük
„csak”, 43 at talált olyant, kiket „némileg“ megrongált egézségük helyreállítása
végett a kórházba kellet küldeni. A ka
pitányságnak e téren szerzett többi „érdemci“ nincsenek e jelentésben fel emlitve.

5. A kis leány kertjében. Bácsitól. 6. Ezerével
terem nyáron. Szentirmay Elemértől. 7. Ez a kis
lány éli világát. 8. Hogy elcsaptak. 9. Jaj de bu
sán jön. 10. Eszem adta. Énekhangra zongoraki*
sérettel vagy zongorára külön alkalmazta Erkel
Elek. Ára 1 frt.
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III.
A szöllőmivelés költségeit tárgyszó
czikkemre a lefolyt héten több rendbeli
megjegyzést hallottam, mindannyi meg
egyez abban, hogy az általam kimutatott
költségek nem érik el a tettleges költsé
gek magasságát, ezt elismernem kell, de
nem akartam magamai azon ellenvetésnek
kitenni, hogy ellenkezőleg igen magasra
számítom a művelési költségeket és azért
is, mert a pécsi igás- és gyalognapszám
drágasága indokolatlan beteg állapot, mi
nek előbb utóbb meg kell szűnni, mert a
termelő nem bírja meg és már is inkább
potom áron tulád szöllein, minél fogva
a pécsi szöllők közül fele eladó, de már
vevő nem igen akad rájuk.
A pécsi szöllőket akárhány osztályba
Boroztassanak is, az átlag kiszámítandó
tiszta jövedelem után nem lehet megadóz
tatni a nélkül, hogy a legkirívóbb igaz
ságtalanság meg ne essék, — a közön
séges bort termő szöllők nagyobbára a
legtermékenyebbek is, mivelési költségüis csekélyebb, a nemesebb bort adó szöl
lők általában csekély termést adnak, a
mivelési kiadások nagyobbak, de termett
bor ára is azután kétszer annyi.
Mégis tekintve a termés bőségét a
közönséges bort termő szöllők jobban jö
vedelmeznek, mint a nemesebb bort ter
mők és itt helye van azon annomaliának,
hogy a rossza!)!) bort termő helyeket ma
gasabb osztályba kell s rozni.
Jó miveit és jó termő szöllők legna
gyobb termését holdanként 35 hectoliterre,
jó miveit és jobb bort termő hegyi szöllők
legnagyobb termését hojdankéut 16 bectoliterre vehetjük fel, — rósz termésű évekre
— elemi csapás nélkül — ennek felét szá
míthatjuk.
Ila azonban tiz évi átlagot' számítunk,
tekintetbe kell v nuünk, hogy tiz év alatt
legalább kétszer a fagy és kétszer a jégve
rés egészen vagy részben elpusztítja a ter
mést, — az utolsó tiz évben háromszor
károsított a fagy és majd minden évben
a jégverés, a tiz évi cyklusból tehát
három évet rósz termésűnek véve fel,
négyet ptdig fagy, vagy jégkáros évnek,
melyre a rendes termésnek alig % része
számítható, mig például 1877. évben a jég
verés annyira tönkre tette a pécsi szöllők
nagyobb részét, hogy a megmaradt termést
leszedetni sem volt érdemes, — a termés
átlagát következőkben vehetjük fel:
Jó miveit és közönséges bort termő
szöllőkből három évre a 35 hectoliter = 105
h. — három évre a 17% h. = 52% b. —
négy évre a 8% h. — 32. összesen 189%
h., tehát esik egy évre a tört számot egész
nek véve 19 hectoliter, — ennek középárát
ujbor korában seprűvel 8 írtjával számítva
tesz
a jövedelem 152 frtot, tehát két forint
X y ilv á n o * k ö s z ö n e t.
tal többet, mint a mennyire a mivelési költ
A baranyamegyei gazdasági egyesület
séget számítottam.
a községi faiskolák előmozdítása czéljából,
Nemesebb bort termő hegyi szellőink
az e téren szorgalommal működőket kitüntet
ből bárom évre a 16 hectoliter — 48 k. —
te. Alulírott — ki a gyümölcsfa es szőllőtehárom évre a 8 h. = 24 h. — négy évre a
nyésztésben32 évig elméletileg és gyakorlati
4 h. = 16 h. összesen 88 hectoliter, átlag
lag fáradott, és a kécs kárászi eg\esületi
tehát egy évre esik 9 h. — ennek ára hecfaiskola és mintaszöllő megalapításában, te
toliterenkiut 15 írttal tesz 135 frtot, tehát
vékenyen befolyt ttgy rnostis a községi fais
15 írttal a mivelési költségnél kevesebbet.
kolában működik, az ifjúságot a fanemeA nem jövedelmezésnek következmé
sitésben oktatja egyike azoknak, kit a baranye, hogy 8zöllőiukuek alig egy negyed
megyei gazdasági — egyesület február
része van úgy mivelve, mint azt a régi
hó 10-én tartott gyűlésében 25 ftai jutal
helyi szokás magával hozza, igaz, hogy
mazott. — Két tanítványa pedig 2—2 ezüst
ehhez hozzájárul a már említettem napszám
forint jutalomban részesült.
drágasága és a bornak csekély ára, ára de
Midőn megjutahuazásomért nyilvános
a napszám drágasága nem nyomja kapá
köszönetét mondok : teszem azt különösen
sainkat, kik szölleiket maguk mivclik meg,
is azért: bogy kartársaimat a gyümölcs
de ezek sem fordítják már tulajdonuk
fa tenyésztésre buzdítsam. — Minden mások
megmunkálására azon szorgalmat, mint
fölött a It. lelkészkedő papság és a nép
régebben, mert a nem jövedelmezés el
tanítók tehetnek legtöbbet e téren.
veszi a rauukakedvet, iukáhb elmegy más
Jutalmazásom szolgáljon buzdításul !
szöllejébe dolgozni, a hol napi munkája
Futaky György
azonnal fizetve lesz.
káraszi kántortanitó.
Múlt 1878. évben volt Pécsett egy
jó középterraé8ü év, — az utolsó évti
IR O D A LO M .
zedben a legjobb termésű és noha a bor
nak ára nincsen — fennebb általam szá
= A „M agyarország ás a N agyvilág" f.
é. 12-ik számának tartalm a: Szöveg: Saint-Saéns.
mított árról hallani sem lehet, — mégis
— Midőn az estharang búsan megkondui. Költ. (Pap
több munkakedvet vehetni észre, igen so
Kálmán.) — A regi kenyér. Rajz. (Sümegi Kálmán.!
kan neki állottak, — bogy a múlt évek
Vége. — Ismeretlen világok. Természettudományi
mulasztásait mennyire lehetséges, helyre
karczolat (Ekkert Antal.) — A vér. („Strathmore.”)
üssék.
Regény. (Irta: (Juida.) XI. folyt. — Egy agg ma
Tudjuk azonban, hogy a muukamugyar színész életéből. (Irta: Balogh István.) (F o ly t)
lasztásokat szöllőkbcn nem oly könnyű
helyrehozni, a hány évig a mulasztások
— Gr. Széchenyi Imre, berlini osztrák-magyar nagy
megestek, aunyi év kell pótlásukra, a
követ — A levél. (F. J.) — Színi és művészeti
munkákban! költségkímélés tehát nem
szemle. (S. K.) — Különfélék. — Sakkfeladvány. —
emelheti a szöllők jövedelmét.
Képrejtvény. — Szerk. üzenekek. — R a jz o k : SaintA szöllő tehát Pécsett valóságos luxus
Saéns. — Szegedi képek : Részlet az alvárosból.
tárgya, és csak annyiban tartja még fen
Menekülök a vasúti töltésen. A vár. — A levél.—
magát annak művelése, hogy tulajdono
Előfizetési ára évnegyedre 2 ft. 50 kr. Kiadja az
saik egy része a művelési költséget apAthenaeum Budapesten.
rónkint egyéb jövedelmükből fedezve, a
E Sebestyén Gyula „Világtörténeté nek
termést megtakarított tőkének tekinti, mert
3-ik füzete jelent meg Weiszmann testvérek kiadá
a költséget pontosan fel nem jegyzik, de
súban Budapesten. A sajtó eddig igen kedvezően
nagyobbára nem is számítják, mert eladni
nyilatkozott ezen munka felől, kiállítása pedig min
a szöllőket most általában nem lehet, és
den méltányos kívánalomnak megfelelő. Ezen füzet
várni kell jobb időkre, midőn kedvezőbb
tartalmazza: Egyiptom történetét és szép illustratermésű évek mellett a borárak is na
tiókkal van ellátva. — Ara 1 für *nek 30 kr. —
gyobbak lesznek.
A munka két év alatt be fog fejezetni.
Érünk-e még ily időket? A vámterü
A „M agyar Lexikon" 23. 24-ik füzete je
let és közgazdasági politika közössége
lent meg Rautmann Frigyesnél Budapesten. E fü
mellett sohasem.
zetek mellékletei: Arany pénznemek táblája II. és
Néhány jelesebb idegen tyukfaj. — a ra egy fü
A borfogyasztó államok kivitelre al
kalmas borainkat magas beviteli vámok
zetnek 30 kr.
által kizárják, a vasúti magas vitelbérek
= Uj zenemüvek. Táborszky és l ’arsch
e kizárást elősegítik, oly áron kell ad
zenemükereskedésében megjelentek: Ágnes asznunk borainkat, hogy a magas vámokat
szony. Lukáesy Sándor legújabb népszínművének
és tarifákat elbírják, igy pedig nem ver
összes kedvelt dalai. 1. Egy virág volt. 2. Ritka
senyezhetünk oly bortermő országokkal,
árpa. 3. Találják ki. . 4. Fevérvaron szép az élet.

E
melyek ön >116 közgazdasági poiitkát űznek.
Az osztrák védváiuos politika az osz
trák ipar előnyére elnyomja termelésinket,
ebből még az a haszua is vau, hogy annál
olcsóbban tér azután nyers terményeinkbe/,
és igy borainkhoz is, kétszeres tehát vesz
teségünk és kárunk, — de hasztalan ál
lítjuk ezt anuak szeme elébe, ki nem
akarja az igazságot látni, kinek ezéija
csak a hatalom megtartása, legkevésbé
pedig az ország és lakói érdekeinek meg
óvása.
A tiszta jövedelmi adórendszer és a
közgazdasági politikának Ausztriával! kő
zössége tönkre teszi szöllőmUvelésllnket,
mely százmilliókat jövedelmezhetne az or
szágnak a magyar érdeknek megfelelő
önálló közgazgasági rendszer mellett.
Az első magyar selyemgyár. A Della
Douua és Vasváry féle első magyar selyemgyár Szegszárdou már javában épül és a
fonó m áju s lióliau m á r m eg k e z d i műkö
dését s e végre O la sz o rs z á g b ó l 20 beta
nult leány vau már útban. A gyárba most
érkeztek meg a legújabb szerkezetű gépek
Neville és Reicbsteiuer hírneves gépgyá
rából Velenczében. A gazdaközönség ügyei
mé méltán fűződik e vállalathoz. Igyekez
zenek minél több selyembogarat teuyész
ten i; a gubókat értékesíthetik a gyárban.
Most van a petekiosztás ideje !
Borkivitelünk Svájca felé most a tava
.1 időjárás beáltával megint szépen indul,
a tavalyi tapasztalat alapján a s\..,
azt már tudjáK, hogy a magyar bon..
teljesen meglehetünk elégedve, tavak J'
termésünk a versenytéren igen előnyös se
zetbe hozott, igy tehát lehet remélni, n<*...
idei borkereskedésünk Svájc leié kielegi ó
eredménnyel fog záródni. A tavai} bo:
bevitel Svájcba Remauskoruou, K‘ :seh:.és A. Margarétáén át 94,906 mm ^majd
nem kizárólag osztrák magyat eredetű) Volt
az 1871 -i 41,766 mm ellenében. Magyar
szágnak még mindig nagy hódítani való
tere van a svájci borpiaczon, mert pl. Francia
és Németországból 1,162,094 mm. ra rúgott
a bevitel; óhajtandó tehát, hogy borkere<
kedőink minél nagyobb szoliditással és
életre valósággal lépjenek fel, mert külön
ben nemcsak terjeszkedhetni nem lógnak,
de még az eddigi sikereket is tönkre fog
ják tenni a írancziák erőfeszítései.
— Akáamag clkészítés <■vetésre. Az akáczmag vetésével nem egy ember járta már
meg. Azt hitték, hogy ez is esak olyan
mag, mely a földben egy pár íap alatt,
minden előkészítés nélkül kikel. Pedig hát
nem úgy van, mert az ákácmag igen kemény,
s ha úgy a mint van elvet jük, sokszor éve
ken át a földben hever. Az akáczmagot
tehát a vetésre következőleg kell élőké
sziteni: A magot rostába tesszük, a rostát
|>edig valamely edényre helyezzük. Már
most a rostában levő magot majdnem forró
vi/zel leöntjük úgy, hogy a viz a rostán
meglehetős gyorsan át menjen az alanti
edénybe. I'.kkor az egészet egy lepedővel
letakarjuk és a magot a gőz fölött pubuln1
engedjük. Ila viz már meghűlt, akkor az
akáe/magot el is vethetjük. Megjegyezzük
meg h/.I M, hogy a csiraképes mag ren
desen hala vány, inig ellenben az, a meiv
fekete, soha sem kel ki.
1 b troli um nagy mennyiségben mu
i.i ko/ik M.irman s n. gyében, azonban a
,.M T ' «/.erin», klbányá zására nincs
, s kik pedig toglalkozaak .ele
ii} étvágyból oly rósz intézkedéseket tesz
nek, hogy a munkásoknak életébe kerül
a bányázas.
A tisztított mármarosi pet
rolenm színe szép fehér, kevés szaga van,
40 fok eiős és oly tiszta lánggal ég, hogy
a lámpa üveget alig kell tisztítani, mert
nem füstöl.
Leszállított borturifa. A „P. Ll.“ cr
tcstilé-e szerint április 1 vei mérsékelt bor
tarifa lép életbe az osztrák és magyar
államvasutak cs a tiszai vasút állomásai
tól Schveicz felé. — Ez által az illető
vidékeken a borüzlet egy kis lendületet
fog nyerni — és nálunk még inkább pan
gásba jön általa, mert a vevők természe
tesen oly vidéken fognak vásárolni, a bon
nan a szállítás olcsóbb. — Miért néni
gondol a kormány arra, hogy az általa
subventiouált vasutak is mérsékeljék a
tarifát! hisz a subventiút egyaránt fizetjük
az adóban és jogunkban áll a kedvezmé
nyekben is részesülni.
— A vizszabályozási szédelgésekkel úgy
látszik nagyon jóllakott már a megkop
pasztásra kiszemelt nagy- és kisbirtokos
közönség. A „M.'-ban olvassuk, hogy ott
e hó 14-én a pécsi püspöki uradalom
ügyészének kezdeményezése folytán érte
kezlet tartatott, melyen ezernél (?) több
ember vett részt, az érdekelt urodalmak
meghatalmazottai is ott voltak. — Hinka
László püspöki ügyész előterjeszté az oko
kát, mik a pécsi püspöki jószágok igaz
gatóságát e lépésre indították, ő mindig
ellenezte a költséges margita-szigeti véd
gátat, de kezei kötve voltak, most azon
ban a nyomasztó) helyzetből felszabadulva
a közjónak vél szolgálatot tenni, midőn
a margita-szigeti védgáttársu latnak felosz
latását indítványozza. Ez indítvány köz
helyesléssel találkozván, egyhangúlag el
fogadtatott. — A kormányhoz intézendő
kerrény tervezete is elfogadtatván,
egy háromtagú küldöttség adta a írn
temek, ki annak tigyelembc vételét im. r
ígérte. — Készünkről is szívélyesen Udvözöljük a társu'at feloszlatására és
működő kormánybiztos actiójának m e g 
szüntetésére irányzott eme tevékenységet,
mert azon irányban, melyben megkínált
e védgáttársnlat, a mohácsi kisbirtoko ság
nehány év alatt megannyi proletár lett
volna általa és élénken sajnáljuk, hogy
mohácsi tudósítónk azonnal nem értesített
a márczius 14-iki értekezlet tetői.

— A német birodalmi bank a váltó kamatlábat 3 százalékra leszállította. A lombard kamat 4 százalék. Ily alacsony ka
matláb a német birodalmi haukuál még
soha sem volt.
GABONA ÁRAK
a f.é. márcz. hó 22 én tartott beti vásáron.
1. oszt. II. oszt. III. oszt.
Itúza. 100 klg. ft. 7.60 ft. 7.20 ft. 6.90
Kétszeres „ , „ 5.90 „ 5.60
Rozs
- - r 5.30 r 5.10
Arp»
n » „ 4.50 . 4.30
Zab
* » . 5.30 „ 5.10
. 4.30 „ 4.10
Kukorieza
Hajdina 1ÜÜ klg ft. 0.00
2.50
Széna
,, «
1.00
Szalma „ »
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1 „pécsi t ó f f l l í t f s ts p p u i r i í é | s tirsa sá f
1879. évi április hó 27-én d. e. 10 órakor
Pécsett saját helyiségében

rendes közgyűlést
tart, melyre a t. ez. részvényesek ligyelmeztetessel az alapszabá
lyok 25-ik §-ára ezzel meghivatnak.

1. Igazgatósági jelentés.
2. Részvény átíratások.
3. Az építendő uj akna költségei fedezésére egy megállapítandó köl
csönnek felvétele.
4. Az előterjesztendő mérleg és felügyelő bizottsági javaslat folytáui
osztaléknak megállapítása.
5. Az uj akna felépítése iráut megkötött építkezési szerződés helybenliagyatása.
6. Az ingóságok átvétele iránti intézkedés.
7. Netaláni indítványok tárgyalása.
Kelt a pécsi kőszénbánya cs gép yár-részvény-társaság részéről
1879. évi martius hó 22-én tartott igazgató tanács üléséből.
F e s z t i B a j m á r s. k
52. (3—1).

kmü;h

igazgatósági elnök.

Wetzer és Lobmayer

■- K i

Szerkesztő társ.
I tiM ln p c s tc u . k o r o i ia i ' ö h e r c z e g é s
R o r a iiu n f c /.a s a r k á n

- e t é s e d

,,a szép magyarn'höz“

s .

Rum burgi vászon,

Fuvar-iizletemet
áiiril hé, 1 -töl
15. nr-,
méltóságos báró T a I 1>ú n tele házba át
helyezem, mit ezzel tisztelettel ko/.tndomásra hozok.

T m iiú s j’ F e r e n c * .
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Wolff F. A. & fiai
liudaneMt, I .lp ó tv á r o a t e i a p l o m íé r ti.
(saját (í vára liéesbcn és Heilbronhan)
ajánlják a t vew léglfaflk, kávésok és a gazdaasszonvoknak saját gyártású kúünó on es hnttam a
czikkeiket, mert, minthogy sohasem lesznek sárgák
vagy feketék, sokkal jobbak és olcsóbbak, mint a
ehiniezüst.
31). --- Hitelesített liter mértekek tinóin onbál füllel
vaev hosszú nyéllel
Iiilk'1 vasry
bőt
0-02 001
o
J
n.r,
ll-j
00*05
05
(R'2
llt.
0-1
0-5
0n o2
45
65
—.bO
2
_
1
20
ft.2.!ál
0-2 liter
04
!
tinóm ón t.Úi-sérek
1.40
ft. 2 30 1.75
Áevinelegitö palaezkok íogfi"omabh ónból súly
szerint 1—M írt. Tányérok, csészék pök,,cseszek
u<ry minden egyéb tárgy tetszés szerinti alakban
legfinomabb "libol ü l ja szerin 2 Irt .iO k r.e s fi t 20 kr. Tea-kannak legfinomabb brittama fémből
legszebb alakok’ an.
1
-j
:i
4
5
t>
*
10
185 2.:#) 2.H0 Ö-20 o.tiO 1.
5.70 7.60
thea-főzök tartályon szesztáin]iával
12 csészére
3
1 5
ti
7____8____10
JI.._ 9.5010.— I I . - 1175 1250 14.
F.eves-csészék .
übja . . . .
asztali gyuit szerek „ . .
.

ló.
. . 1 .-

Kt?ág) hiánynál. ^ytn.^iilt emésztés M o;
tfyoiiioi lMjokn il a legjobb, l o p h a t . . t h b t\

fehérnemű-raktár,
továbbá

<;

k a

ii F

ií

n.

egészségi iiqueurjo.
ila
Kaolint* eredeti j tl
..kit
u tasításai t'irv'itt 50 kr. <>. <•. IM«»skuly lz.
KrzHÓl.-tt ‘r es \ e r i n l a V. hatv.mi-ut* t vi
céken uiintlrn nagyobb ius/.orkor* .sk.ulfsb mi.
Eii.sim*ro-!<‘V^!: T. •*/.. <ir;i icr Miksa urnák
cs. és ma?y. k. u«lvari szállítónak.
Van szerencsém értesítői.i, ii"yry a lő
v.iro.si vegyész ur ultal m últ évi noveinh rbt*n VLvyelfmzett és e^észséjji s/.-*mj>mthól
kifoy.tstalannik tala lt ut'ViK‘Vozcrt
séiji I.iqueur^-t, kellemes i/ii és kis mennyi
ségben etv.qryat ebresztőnek, a nyomort na
gyobb tovekenyhé^re gerjesztőnek tálul ti in.
I5u*laj»ost, !«S77. szej.t. 23-án.
l>r. Sehmiilt. s. k.
Bpest-főváro i kér. orvos és egyot. tanár.
Magvarorszagi főraktár liu'hi}» ston
íira u o r M iksa oszt. csász. és magy. kir.
udvari szállítónál. V ili. kér. kereposi-ut 57.
sz. a gyárépületig n.
247. 10 —10)

függönyök, bútorszö
vetek. agyteritök. zsinoros, piquet. és szí
nes barketok, 6, 12,
18, 24 s. a. t., szemé
lyes terítékek minden
nemű beliésczikkek u.
m. nagy választékban
férfi gallérok és keze
lők s. a. t.
Menyasszonyi készletek úgymint

óő?’ v'"tV v'- <! •1 t'
:

Tisztelettel
éli. Lcivenstein,
sajt-, delicatess és salatui kereskedése.

Budapest,városháztér plebánia-templom átél leneben.

Őrök eladási kirdstaán/.

A zárt ajánlatok a pécsváradi közalapítványi számtartósághoz
czituezve az ajánlott összeg utáni 207o bánatpénz mellékletével, min
den egyes birtok részére kitlön adandók be folyó évi a p ril 20 dél «•
tű n i 5 éráig .
A nyilvános árverés folyó évi ap rilid hó 21-én reggeli »
ó r a k o r fog a pécsváradi számtartósági hivatalban megtartatni, hol az
eladási feltételek is a hivatalos órákban botokmthetők.
Utó vagy a feltételektől eltérő ajánlatok figyelembe nem',vétetnek.
Pécsvárad 1879. évi márczius lm 2‘2-én.
Sey F eren cz
számtartó.

8*'

v-

Árlejtési hirdetm ény.

kon. Teljesítek t>ár hova bármily mennyiségű meg
rendelést készpénzfizetés- vagy utánvét mellett. —
Kívánatra árjegyzék dij nélkül bérmentve küldetik.

A pécsváradi kir. Egycteiu-alapitváuyi urodalotn tulajdonát
képező, s Pócsvárad nagyközség határában tok vő következő földok.
3521 hr. sz. alatti T ég la v ető h ely ......................................... 24 c)
Homokdomb..............................................H 67
3309
Homokdomb.................................................. 1207
.).) 1ó
11
ií
D erék aija.................................................. 2565
4054 11 11
11
K ő b á n y a .....................................................
710
4394 11 11
11
1227 11 11 V M a lo m te tő .................................................. 5940
S touglrét..........................................................;,t»7
3723 11 H 11
Tüskös malom melleti....................................1182
2007 11 r
11
Szilágyi ut m elleti..........................................620
3839 1} ií
ií
828
Szilágyi ut nielleti . .
3906 J7 ií
11
1012
Derékalja
.
.
.
.
3974 H ií
11
1380
Fejérhegyi . . . .
2598 11 ií
11
2086
Fejérhegyi
.
.
.
.
2718 V ií
)1
1782
volt sziirüskert . . .
3203 11 r
11
464
Kert a zsidó temetőnél
2807 11 ií
nagyméltóságu
vallás
és
közoktatási
ni.
kir.
miniszteriura
A nagy niél
f. c. 85 sz. eng<
ny utatiuo en
nojw..
.....*
o .........o

S o d a -v iz .
Alolirt a t. ez. közönségnek szives
tudomására hozom, hogy újabb beren
dezések folytán azon helyzetben vagyok
állandó vevőimnek a soda vizet iugyeD
kézhez szállíthatni.
Ebbéli reudclések gyógyszertá
romban fogadtatnak el.
S ip ö e z I s t v á n ,
gyógyszerész
34. (1 0 - 3 )
Pécsett.

F T iT 8Z:‘IU-

F«*I h ív á s .
A megérkezett tavaszi idényre ajánlom 1870.
évi igen kitűnő, zsirdús, könnyű es lágy tavaszi
liptai sajtaimat, — 1878. évi első minőségű met
szésre alkalmas liptai sajtokat, első minőségű brinzákat. Kitűnő ementhalert, groyert sclnveiczi gór-

55 (2—1)

a legjobb minőségben kaphatók .Sipüiv.
I s t v á n gyógyszertárában a „Szerecscnbez-1 Pécsett.

mindenféle megrendelések gyorsan és pon
tosan eszközöltetnek. Árjegyzékek ingyen
és bérmentve.
54 (4— 1)

. . -.85

v,tartók. toj:istart"k. kávés és tlroa-findzsak stb. mrynint különböző pipert-jzikkek, legolcsóbb előállítási
Ír kon kaphatók.
Non plzs ultra kávéfőzők, goztojáslozok, orosz
amevárok, theafözők. sárgaréz, nj ezüst és barnán
•legcsitett rézből a legnagyobb választékban lcgol•sr bír árakért. — Árjegyzékek ingyen es bérmentve.

k o m i gjópersL
(Házi-és kézi gyógyszertárok;

kész női és férfi

gonsolát, eidamit, parmesant, schwarczenbergit.
limburgit. tenzenbergit. rogufortot, reitemanert.
. . 1.20 hegenbergit, romadourt, kitűnő fianczia imperialg y e rty a ta r tó k
...............................
. . 2.50 és olmüczi quarglit. — nem különben igen kitűnő
villák . . . .
tucatja . . .
. . 3,50 qualitásu magyar szalámit caviart és orosz sardi
sor-talezák . . .
„
. . .
. . :)„riO nlát. Marke t'lii ip c t ('aoand-féle kitűnő Iranczia
asztalkeiidő-gyüriik
„
. . .
. . 2.50 olaj-sardiniákat, húsvéti háringeket, anchorakat,
kanalak . . . .
„
. . .
4 .- — roll-háringet, — olasz peperomot, kitűnő frankések kit. acélpengével tucatja .
czia babot, borsót. Champion spárgát s mindezen
Tej, tejsiirü es kávés kannák, tlioa es csemege
szakba tartozó czikkeket en gros a legolcsóbb ára
tartók. ezukortart'ik, bors- és eznkorbányó; bors- és

5 0 . (3 — 1)

m

Tárgysorozat:

M zerke /.tői pU'tH.

l a |i t u l a j d o n o s .

r c L

Hirdetés,
Vb. K O Z S V E X O E I) csődtöme
géhez tartozó), ÍVesett a lőutozábau fekvő
ház e m e le ti l a k o s z t á l y a egészben
vagy megosztva, úgy több u d v a r i kis*
l a k á s , valamint a kaputól keletnek cső
Im it egészben vagy felosztva 1879. é v i
á p r i l h ó 1 -töl kezdve hosszabb időre
is b é r b e a d a n d ó . Bővebbet KOSlNGER IGNÁCZ tömeggouduoknál, (irodája
Király-uteza 19. sz. a.).
27 (0—7)

I'r. M. Bét-s. A kérdéses vers kézirata jalt.
)-an érkezett hozzánk. — Természetesnek < pia
látni, hogy bizonyít, k nélkül állításának lelteden
Ítélt nem adhatunk, egyébiránt a felszólalás azt
I ti, ki sértve érzi megát.
I)
B udapest. A küldött tóvárosi levelet
Klir itt IVesett is megirhattuk voln i, csakhogy tal.,H. reflexiókkal. A gyakorlat egyébiránt tálán
legbo-z.i azt, a mi nog uiost hiányzik.
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Mely szerint ezennel közhírré tétetik, rniszernt a szt.
benedeki m. kir. közalapítványi uradalomhoz tartozó ujfalusi
és Patti pusztán a f. év tavaszán és nyári időszakban vég
rehajtandó elább elő sorolt építkezések kiadásai iránt f. évi
áprilist hó IG-ón d é le lő tti ti ó ra k o r a kaposvári ra. kir. épí
tészeti hivatal hivatalos helyiségében zárt ajánlatok benyúj
tásaival össze kötött nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni,
nevezetesen:
A z iíjíaliisi p u sz tá n .
1ször: Egy építendő uj lábas pajta munkálatai:
Kőműves munka, , . . . .
230 ft. 20 kr.
Ács asztalos és üveges munka
2269
71 19
2szór: Harmadik számú cseléd lak kijavatása :
Kőműves m u n k a , ...........................
539 1) 65 1)
Ács munka,
. . . . . . . .
893 19 01 n
Asztalos lakatos és üveges munka .
138 n — D
3szor: Ökör istáló kijavítása:
Kőműves m u n k a , ...........................
747 n 04 ’9
Ács asztalos lakatos és üveges munka
136 n 62 99
4szer: Tiszti laknál cseléd istálló helyreállítása:
Kőműves munka..................................
206 n 61 n
Ács, asztalos, lakatos és üveges munka
144 n 63 Ti
5 ör: Több épületnél eszközleudő kisebb javítások
Kőműves m u n k a , ......................
269 n 95 n
Ács m u n k a , ...........................,
12 n — r
P a t t i |» iis/.fá n .
tí-szor: Az ökör birka és cseléd laknál :
Kőműves munka......................... . .
120
44
Ács és zsuppolási munka, . . . .
215 41
Összesen 5923
27
előirányzott költséggel.
Erről versenyezui óhajtók oly felhívással órresittefnek hogy az árle fősre kitűzött helyen és időben a tárgyalást megelőzőleg leteendő 600
foriutuyi bánatpénzzel ellátva megjelenni szíveskedjenek.
Az 50 kros bélyeggel és 600 foriutnyi bánatpénzzel ellátandó lepe
csételt írásbeli zárt ajánlatok, melyekben a vállalati összeg szám és betű
vel világosan kiírandó és a feltételek ismerete jelzendő t. é v i á p r i l i s
h ó 14-ig bezárólag Lakócsán a rn. kir. közalapítványi tisztartóságnál, —
vagy a szóbeli n}itvános árlejtést megelőzőleg a kaposvári m. kir. épí
tészeti hivatalnál nyújtandók be, — mert a később beérkezendő, avagy
a feltételektől eltérő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A feltétetek, költség vetések és tervek idő közben a kaposvári
m. kir. építészeti hivatalnál a szokott hivatalos órák alatt betekintbetők.
A tárgyalás eredményére nézve a fentebbi jóváhagyás, úgy más
részt a vállalkozók közötti szabad választás megbízhatóság tekintetéből
tentartatik.
b
^ ®f?re oly vállalkozók, kik az aradal ómnál foglalkozva, hanyag
vagy hiányos munkát teljesítettek, a versenyből ki fognak záratni.
Lakócsán 1879 évi márczius hó 23-án
A m. kir. közalapítványi tiszttaríóság.
S te ln e k e r F e re u c z
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