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K l u S i e i é i i <lij:
IVst.iu \ agy Pécsett házhoz
KÜldvr: egész évrf* 5 ft., ÍTúvre2 f;t. :>U kr., negyed évre
1 tt. 25 kr. egyes s/.áni 10 kr.
eljelenik minden s z o mb a 
ton. Egyes számok kaphatók
\Ve dinger N. könyvki'vk.
(Széchényi tér).
S z e r k e s z tő i Irod a:
Ferencziek atczája 22.S/..1 emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

H ir d e té s e k ára:
Egy öt-hasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért 8 krt
többszöri magjelenésnél árloengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyílt tér 1 petit
sora K* kr. A* hirdetési dij
előre fizetendő.
A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések oedig a kiadóhivatalhoz intézendőü. Előfizethetni bolyb a :
a kiadóhivatalban, Blanhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhrn G. F. úr a szigeti külvárosban lévő
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Kossuth Lyo.s levele.
(CoPegno al Baraconej
m.ircz. 22. 187‘J.

Bakuy Sándor őrs.. kt/>riselö urnák.
Tisztelt barátom, képviselő ur!
.Tekintsétek meg, és lássátok, ha vagyou-e oly bánat, mint az én bánatom.*
A próféta siralmáuak e szivrebató fel
kiáltása hangzik a hazához, haugzik az
emberiséghez. Szegednek és sorsa osztá
lyosainak leirhatlau pusztulásából.
Puwpeji eltemetése óta alig tud a
.irtéueleiu egynél több ily mérvű pusztu
lásról.
Bizony-bizony nincsen oly bánat, mint
az elpusztult Szeged elszórt népének bánata.
Rezgésbe is hozta nemcsak saját nem
zetünk, hanem az emberiség szivéuek is
részvétburjait, még távol országokban is.
A/, iszouyuszerencsétlenség nyilatkozványra idézte az emberiség családias solidaritusának, a testvériségnek érzetét, mely
. mbert emberhez tíizkeresztül minden elkü
lönítő határokon.
Fajdalom, a halottakat (és félek, szá
mok sokkal nagyobb, mint némelyek álli• . ak . életre semmi részvét nem hozhatja
vissza, de a külföld tevékeny felebaráti szeictete nemzetünk nagyszerű általánossággal
nyilatkozó atyatiságos segédkezéséhez csat
lakozva ezélszerü kezelés mellett sokat eny
híthet, sokat fog enyhíteni az életben mara
dottak szenvedésein; — és a miut egy
részt gváinolitásul szolgálnád az ujjáalk 'tas munkájában, úgy másrészt ösztönül
keli, hogy szolgáljon arra, miszerint ez
ujjaalkotás oly szabású legyen, a minő
nek azt nemcsak a magyar uemzettest épsé
gének, egészségének,érdeke követeli —(mert
r uemzettest egy életerős magyar Szeged
nélkül csonka, béna maradna) — hanem
követeli a világ részvétteljeseu felénk for
dult figyelme is, mely ez ujjaalkotás módja
mérve sikere szerint fog ítélni a magyar
nemzet életrevalósága felöl; úgy, hogy ez
ügynél a nemzeti önléntartás érdekéhez,
a nemzeti becsület érdeke is csatlakozik.
Ily perezekbeu érzem keserves dolog
nak azt, hogy vagyonos ember nem vagyok.
Moudhatlauul fáj lelkemnek, hogy a segítség
tengerárjához, melyre szükség, van miszenut a nyomor tengerárja legyőzettethessék,
tn és családi köröm alig egy nyomorúsá
gos eseppel járulhatunk.
l)o hát ne legyen megvetve e csepp
azon hontalanoktól, kiknél igazibb, mélyebb
érzess 1 Szeged és kornyéke bánatában
seukisem osztozbatik.
Levelemhez 350 arany frank van csatol
va a turini postahivatal által, a budapestihez
képviselő ur nevére menesztett postautal
ványról szóló két elismervényben, mihez
magam 100 frankkal, Fereucz és Lajos
fiaim külön külön ugyanannyival, bű bará
tom Ihász Dániel ezredes 50 frankkal já 
rultunk.
Szabadságot veszek magamnak e cse
kélység' t képviselő nrrnak azon kéréssel
megküldeni, hogy azt — belátása szerint
vagy a segély osztó bizottsághoz átszolgaltatni, vagy pedig tömérdek vészsujtottak közül egy oly ínséges családnak átad
ni szives legyen, melynek ily csekélység
is érzhető hasznára lehet.
*
*
*
Hogy mily fájdalmas érdeklődéssel
lesem s mily tesz ült, figyelemmel kísérem a
szegedi szerencsétlenség uyomáu telmerülő
nézeteket, szándékokat, cselekvési irányt
s tevékenységi mozzanatokat: azt uetn
szükség modanoiu.
Vannak ezek közt olyanok, melyek

T h R € 2 áu
P ir o s rózsa . . .

mini magyarnak keblemet büszke önér
s a deficitek átgázolhatja lápjára, melyekbe
zettel dagasztják; mások, melyekre mély
hazánkat az uralgó politikai rendszer bele
megiiletődéssel gondolok; vaunak, miket
sodorta; — siralom eluézni, hogy a köz
örvendve helyeslek, de akadnak olyanok
terhek álal már a nemzeti tökevagyoa is
is, melyek felett hol csodálkozom, hol
miként támadtatik meg, s a nemzettest
aggódom.
hátgerince, az ország kétharmidát mi velő
Isten mentsen meg bennünket, a routikisbirtokos osztály miként sorvadoz, miként
nirtség kátyúitól; isten meutseu meg a
pusztul, vész; tűig a „nagyhatalmi állás"
slendriántól, melynek nehézkes munkájá
telhetetlen molochja számára (ki mikor iga
ban az erély elpárolog. Iste t ne adja, hogy
zán nagyhatalomnak kellett volna mutatkoz
a multakbau előfordulhatott fouokságok
nia, nyomorultan törpének mutatkozott) a
szépitgetéseuek ösztöne, vagy legyezésémeddő, roszabb, mint meddő — kiadások
nek hajlama s a comprehensiv felkarolást
asztala a nép véres verítékéből pazarul
elforgácsoló artieularismus szükkeblüsége,
téríttetik, az ország saját égető szükségeire
befolyást íuesterkéihesseuek ki maguk
pedig még a morzsa hulladék is a botrá
nak akár a törvényhozás határozataira,
nyig szűkén kerül.
akár a végrehajtó közegek működésére.
Miudazáltal sértené nemzetünk eszét
Nem gáncs, a mit mondok; hanem
szivét, becsületét, aki kétkednek, hogy a
óhajtás, mely a jövőnek szól.
magyar törvényhozás 1848. juh 11 re etn
lékeztető lelkesedéssel fog minden segít
Különben a dolgok helyes megítélése,
a viszonyoknak, s múltnak és jelennek
séget, minden gyárnolitást megszavazni, a
oly részletes ismeretét kívánja, a minővel
melyre Szeged népének szüksége lehet,
hogy az elpusztult alföldi nagy magyar
helyzetemben én nem bírhatok; s azért
várost, nemzetiségünk mcgbecsiilhetleu elő
tanács vagy kritika helyett, mikre maga
őrsét hullám sírjából akként támaszthassa
mat ez ügy körül illetékesnek nem élez
fel, miszerint dicsőségesen megfelelhessen
hetem — azon reményemnek — vagy ha
a magasztos rendeltetésnek, melyre a ma
úgy tetszik óhajomnak = adok kifejezést
gyar nemzetiség, a magyar kultúra, magyar
hogy e nagy nemzeti ügy, minden olda
lon a pártérdekeknek itt ingerlő, amott a
ipar, magyar kereskedelem, magyar élet
revalóság, magyar progresszivitás, magyar
szabad meggyőződés feszélyező körén nem
jövendő érdekében, múltjánál, helyezetécsak kiviil, de végtelen magasbau felül
állónak tekintessék.
nél, népe jelleménél fogva hivatva vau.
Van azonban egy dolog, melyre (ig) elLehet, hogy a közvetlen segítségen
meztetni magamat is hivatva érzem.
kívül (aminek megszavazásban a törvényEz Szeged népére vonatkozik.
hozás nem lehet, bizonyosan nem is lesz
szűkmarkú) Szeged népének c magasztos
Szeged habsirja felett a jelen szen
hivatásához mért gyámolitása, közvetítés,
vedéseinek keresztje mellett, a jövendőnek
jótállás utján is eszközölhető leszen; — de
nagy kérdőjele is emelkedik.
végre is, ha így nem menne a dolog, midőn
E kérdőjelre nemzetünk már adott fele
azt látjuk, hogy meddő — rosszabb, mint
letet midőn a szegedi katasztrófa hírére
meddő — kiadások végett halomra csinál
nyomban, egyhangúlag kitört ajkairól a
tatnak az adósságok, lehetetlen kételked
kiáltás: „Szegednek élni kell! Szegednek
nem szabad elveszni!“
nünk, hogy szükség esetén az államadós
ság-könyv egy uj rovatától sem fog a
E kiáltással a magyar nemzet Isten
törvényhozás visszariadni; most midőn a
és világ előtt fogadást tőn, hogy uj, szebb
lehető legproduktivabb kiadásról, mert arról
életre fogja Szegedet kiszóllitaui hullámvan szó, hogy az ország második, a magyar
sírjából; miként az irás szerint Lázárt kiszolitá koporsójából az, a ki inondá: „Én
ság első városának a balálból feltám is/.tásával, a nemzettest egyik lényeges szer
vagyok a feltámadás és az élet“.
vébe újra beievezettes.sék ez életerő, mi nél
És ama kérdőjelre kasouló választ
adott a szerencsétlenség terjedelme felöl
kül béna maradna a nemzet teste.)
személyes meggyőződést szerezni sietett
Azt mondottam, hogy „Szegedet, Szeuralkodó is, a mint könnyező szemekkel
geduépe támaszthatja fel. A feltámadás
széttekintett az iszonyú pusztulás romok
ról, az ujonalkotásról mondottam ezt. Nem
kal tömött ársikján.
az ujonalkotandónak biztosítása felől. Ez
A mi szivböl jő az szívre hat. En, ki
országos feladat. Merte biztosítás, csak azon
okok elhárításával eszközölhető, melyek
nem hódolok önök királya hatalmának, s
ki a biborféuyt inilitfereus látványnak tar
nem csak Szegedre zúdították a katasz
trófát, hanem az egész Tiszavölgyét, a
tom, a tisztelet adójával hajlok meg azon
magyarság ez ősi fészkét úgyszólván évről
látvány előtt, midőn király szemében az
évre basouló katasztrófákkal fenyegetik.
emberi részvét könye ragyog.
— Ez okok elhárítása nélkül csak foly
Legyen c köny Szeged feltámadásá
vást ismétlődő élet halál-küzdelem, csak
nak forrása egy szebb életre ; és az engeszvédelem lehetséges, mely a törvényeiben
telődésnek egy lény sugarává lehet a múl
megsértett természet bosszuló hatalmán meg
tak emlékének sötétsége felé.
is törhetik, meg is törik: de biztonság nem
Most már a törvényhozáson, és kor
lehetséges. Amaz okok pedig nem lokálisak
mányon a sor hogy a nemzet s a király
hanem országosak a Tnrbata s Pietrosz
összebangzó fogadásának igéje életerős
havasoktól Mármarosban, Titelig, s be a
testté legyen.
Dunába egy összefüggő láuczot képezuek
A kormánytól biztosítást vettek önök
tehát csak országos hatalommal, országos
a képviselők házában, hogy Szegednek
erővel hárithatók el.
hamvaiból uj szebb életre fölemelkedését
11a eme kétségbeesés gőzét a vissza
törekvése tárgyának ismeri.
térő lelki csillapodás napsugara cl nem
A király akarja, az áldozatkész nem
oszlatná, úgy én Szegednek csak egy kis
zet odabenn, a rokonszenves részvét idevárosi teugést mernék Ígérni, egy virágzó
künn elvárják, hogy ez nemcsak „törek
nagy város vidoran pezsgő életét aíig.
vés tárgya, hanem tény legyen."
Kinek jöhetue kedve oly helyre telepedni
A miniszterelnök erre Szegednek be
munkásságával, melyet miut pusztulás fész
csület szavát adta.
két még azok is elhagynak puszta féle
ilátczek biztató, vigasztaló jeleuségek.
lemből, akiknek hónuk?
A mi magát a törvényhozást illeti
Szegednek egy hatalmas elemmel van
fájdalom, igaz, hogy siralom csak reá is
dolga, de olyan elemmel, melynek dühöngondolni a rémületes eladósodás örvényére
I f j . V á ra d y F e r e r c x v e r s e ir e .
Még Mecsekünkről zord Bői eásnak vad dühe tombol,
lm bő nap tan ú d lung-augarával elé;
Még ligetünket hosszas télnek jégkeze tartja.

Piros rózsa, piros lány,
Mért kacsintott szemed rám ?
Hisz az is
Oly hamis,
Mint milyen vagy magad is.
Egyszer néztem szemedbe,
íjzikra ugrott szivembe,
íj most úgy ég,
Szörnyűség —
Félek: bizon porrá ég.
Ha nem hiszed, jer ide,
Ülj szépen az ölembe
3 tekints be
Szivembe,
Szivemnek a mélyébe.
Egy pillanat — s láthatod,
Milyen nagy tűz lángol ott;
lle ham is!
Addig is
Megcsókollak százszor is!

Ifj. Várad) Fereacz.

Mar lepkék szállnak s nyílnak a kis violák:
„Varady érzete láng-sugarával tant fel egünkre.
S friss kosz"rút boz elénk keble virágaiból."
Dolenerz József.

Színház és művészet.
A színházi évad végét járja és mire
e lap ismét napvilágot lát, Csóka színigaz
gató már búcsút fogott mondani Pécsnek,
így múlik el a világ dicsősége! Múlt szom
baton i.peretti primadonnánk, Iletényi An
tóniának volt jutalomjátéka. A nézőtér
megtelt s a „ K ö n n y e l m ű l e á n y " czinid
életképet, melyben a jutalmazott R ó z a
szerepét játszta, érdekessé tette az, hogy
Z n o j e m s z k y karnagy két condle-t irt
ez alkalomra. Sikerült müvecskék, sikerült
előadásban.

Yasáruap S z i g e t i kedvelt népszín
műve: „Vén b a k a n c s o s és f i a a hu
s z á r " adatott szépszámú közönség előtt
összevágó és élénk játékban.
Jókai „ M i l t o n “-ját hétfőn láttuk
V ö r ö s s e l a czimszerepben. Vö r ö s ez
úttal mint jutalmazott szerepelt jutalom
nélkül, mert a bevétel oly csekély lehetett,
hogy a költségek levonásánál alig pár
forint vagy nem sokkal több maradhatott
neki. Vörös egészben véve nem alakított
helytelenül, csakhogy nagy hibájától a
n a g y o n f e n n h a n g ú b e s z é d t ő l ez
ú t t a l sem tudott megválni, a mi annyival
kirívóbb volt most, mivel sem természet
iében, sem társadalmi állásában nem tar
talmaz e szerep oly elemeket, melyek a
fennbangu beszédet feltételezhetnék. 8 a mi
több az, hogy ő fennhangú beszédében is
egyhangú. Mert ha már szerencsés orgá
numának megvisel heteden voltáról akar
tanúságot tenni folytonosan, ezt is több
művészettel kelleno tennie. Egyhangúság
mindenütt unalmat szül. Tehát legyeu nála
is árny és fény. Igyekezzék erős hangját
olyncmü hanghnllámzatokkal ellátni, me
lyek folytonos váltakozásban a legerősebb
indulatokat ép oly bizton kifejezhessék,
mint a leggyöugédebb érzelmeket. Hadd
dörögjön az a hang, ha szükséges; de

gése megfékezhető, áldása pedig megmér
betétien; nem úgy mint Tőrre de! Greco
melynek lábai alatt a Vezúv pokoltüze forr,
melynek dühöngése ellen emberész, ember
erő semmit s^m tehet; — de azért Torra
dél Greco virágzó város, mert lakosságá
ban kio!thatiauul él a szülőföld, az ősi tűz
hely szeretető s elsülyedeti házak felibe uj
házat épít. — Hát Szeged a kiizei ezredéves
Szeged magyar fajábau nem volna meg
ezen ragaszkodás — midőn neki, ha maga
magáról le nem mond, a nemzet és király
pártfogása szebb életet, biztonságot, gya
rapodó virágzást igér?
Nem, enuek uem szabad megtörténni.
Én egykor Szeged népét nemzetein
büszkeségének neveztem a szorongattatások nehéz napjaiban.
Hanem arai Szegednek újból alkotá
sit illeti: bármit s mennyit tegyen is a
királyi hatalom által támogatott nemzet
Szeged javára, ez csak segítség lehet az
alkotásnál, de nem maga az alkotás. Euuek
nagy munkájában az oroszlánrész minden
esetre Szeged népének csüggedetleu erélyére vár.
Lázárt ki lehet, Lázári ki kellend
hívni koporsójából; a nemzet leheletével
bele kellend lövelui dermedt tagjaiba az
é’etet, fel kellend oldani tehetetlensége
kötelékeit, hogy mozdulhasson, de végre
is Lázárnak magának kell kiemelkednie
a koporsóból.
.ámde én fájdalmas meglepetéssel ol
vastam a hazai lapokbau, s megütközés
sel regisztrálva láttam külföldi lapokban
is, hogy Szeged hajléktalan menekültéi
között akadnak, sokan akadnak, a kik
ftinek-fának potom áron kínálják vízzel
borított telkeiket, mert ők kétségbe esve
szülővárosuk jövendője felett, máshova
akarják elköltöztetni házi isteneiket.
Uram, teremtőm! Hiszen ha ez több
volna, mint pillanatnyi megrendülés ide
gessége, mely perezekre az erősön is erőt
vehet: úgy ez a patkány sereg szerepe volna,
mely a lékes hajót elhagyni siet. Nem a
férfias hajósé, kinek higgadt önbizalma a
hajót megmenti a slilyedéstől. —
E ezimet megérdemelte akkoron a bonmentő harezok idején ; megérdemlctte későb
ben amint csüggedetlenül ápolta tűzhelyén s
városában a megtörlietlen magyaros szí
vósság, s hazafias hit remény öröktlizét,
a féktelen erőszak idegen szagu évein á t ;
megérdemelte a közelebbi időben amint
önerejével bámulatosan emelkedett, sem el
kedése közben annyi fogékonysággal alkal
mazkodott a haladó kor kulturális igényei
hez, hogy reá, miut a magyar fái plaszticitásáuak személyesitőjére íiivatkozhatánk;
mcgérdemlette legujabbban az irtózatos
megpróbáltatás nyomása közben, a mint
erről a miuisztelnök a nemzet képviselői
előtt tanúságot tőn.
Hát ne csökkenjen az erély, ne csüg
gedjen az önbizalom, most az ujjaalkotás
hivatásánál. Szeged uépére olyan dicső
ség vár, mint a minővel egykoron Augusz
tus Cézár dicsekedett. A vályogváros he
lyébe kővárost kell épitenie, mely Magyarország második, a magyar faj első váro
sának czimére minden tekintetben érdemes
legyen. Ez a nemzedék, mely megküzd itt
a pusztulással, méltó e dicsőség kivívására.
Mutassa meg, hogy azt ki is vívja magá
nak. Nőjjön erélye, mint pálmafa nő a
teher alatt. — Mutassa meg, hogy mire
képes a szegdi magyar.
Képviselő ur szava sokat nyom Sze
ged épénél, mely önt, s önben az értel
mes munka s tevékeny hazafiság emberét,
szeretete zálogául bizalmával ajándékozta
hadd utánozza a csermelyt, ha kivágat
nék, mert anélkül mitsem ér a legérczesebb
hang is.
A pécsi zeneegylet kamarai hangver
senyei vasárnap végződtek. Mindössze csak
négy volt; de ha tekintetbe vesszük, hogy
m'öy nehézséggel kellett a rendezőknek
küzdeniük, mig azokat létre hozhatták:
úgy valóban örvendhetünk a tapasztalt
eredménynek is. A rendezők élén álló Valentiu urnák pedig, ki minden fát meglllOnUllOttj U "gJ V Oovp Vil 1

K ia d ó h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 2. szám alatt.
ineg. Használja fel kiérdemleti befolyását
arra, hogy Szeged népének ősi erénye m ;g
ne fogyatkozzék a m igpróbiltatás nehéz
idején. — A ki magán segít, azt az Isten
megsegíti.
Nevemben pedig mondja meg kérem
Szeged uépének, hogy az, ki őt egykor a
magyar nemzet büszkeségének neve//e,
megvárja tőle, hogy e névre magát mist
is méltónak bizonyitandja.
Most ennyit akartam elmondani. —
Becses le veiét épen most veszem. Válaszolan
dó!;; s a tárgy kapcsolatában meg több
mondani valóm is lesz.
Addig is fogadja képviselő u r! nagyra
becsülésem kijelentését és szives üdvöz
letemet (Egyetértés).
Kossuth.
— í á l i ic / y K á l m á n a k é p v i 
selőim/, elnökségéről még a/ ünnepi szün
idő előtt lemondott, mert Tisza megnyervén
Szlávy Józsefet a házelnőkségre, siettetni
kívánta a választást. — Az ellenzéki kép
viselők nagy része ugyanis már elhagyta
a fővárost, minél fogva a kormánypárt
győzelme nem esketik kétség alá, ez ok
ból a függetlenségi párt elhatározta, hogy
nem vesz részt a választásban és nc-n át
üt fel jelöltet. — Ú felségeik ezüst lako
dalma alkalmából választandó küldöttségbe
a párt kijelelte Simonyi Érni és Ntgy
Ferencz képviselőket.
— A k é p v ia e lö h á z a k ö lt s é g vetést egészen letárgyalta. Euuek eredmé
nye az, hegy az l '79 ikévi hiány 24.707,772
frt; minthogy p idig a boszniai költségek
re eleinte felvett ö.28Ü,AJ ) írthoz, delega
cziók uj szavazása folytá l még 3.140.OJJ
frt járul; igy a boszniai rendkívül i költség
bői az 1879 ik évi költségvetést 9.420,1)0)
forint terheli, tehát az egész deűczit lenne:
34.227,782 forint.
— A ín a g y a r d » n ia n iá liw k ö l
csönről Írja a „Frb!.", hogy annak terve
egyátalábau uracs feladva; de sőt m vei
oly mérvű rentekibocsáfás nem eszközöl
hető, hogy az összes szükségletek ezáltal
fedeztethetnének, a kormánykörök most is
ragaszkodnak eredeti eszméjükhöz, hogy
májusban 70 millió értékű, az államja
vakra vezetett, öt százalékos záloglevelek
bocsáttassanak ki.
— Uj p ü s p ö k . Ö lV lN ég c Ü ia b ű
Jáuos nagyváradi görög szertartásit katimlikus székesegyházi kanonokot szám >s
újvári görög szertartásu katiiolikus püs
pökké nevezte ki.
— A r a d o n m ú lt h é te n t á r g y a i
tak egy óriási botránypört. A lóavatási
bizottságok katona tagjai vittek végbe
hallatlan visszaéléseket. Tanúvallomások
bizonyítják, hogy Mtlutinovis alezeredes egy
Schwtmmer nevű lókupeczczcl egyetértve
roppant károkat tett a kincstárnak. A ma
gánosoktól nem vette át a lovakat, Seíiwiuitneruek ellenben a legkitváuyabb gebéért
busásan fizetett. Scbwimmer volta liferans,
Milutinovies — gavallér. Az „AraderZtg."
megírta e visszaéléseket s a hadügymi
niszter ahelyett, hogy közegei ellen a vizs
gálatot elrendelte volna, port indított e lap
ellen. Smi lett a vége? Az, hogy az esküdt
szék meggyőződött a vád alaposságáról
egyhangúlag tőim intette a vádlottat Most
még csak az keltenék, hogy Milutinovies
a legközelebbi máj mi előléptetéssel ezeredessé neveztessék ki lóavatási érdemei
ért (V!)
— Az o sztrá k a r a u y r e u té t a
földhindiutéz t bécsi bankegylet csoport
63.30 és 64 árfolyamon aranyban vette
át, ami papit is’ian 74.10, 75 ártolyamnak felel meg.________________
szerüségü théuiára irt kedves változatait
adta elő Teinzmanué úrhölgy. A finom
alakzatok és apró zöngék mesterének mü
vét nevezett úrhölgy mesterileg játszta, még
pedig könyv nélkül, miként múltkor is az
A p p a s s l o n á t , ann mellesleg legyen
mondva, kedvező színben tüntetheti fel te
hetségét azok előtt is, kik játszani nem
hallották. A kik pedig ezúttal is tanúi
voltak előadásának, ismét elmondhatták
maguki ak, mily kár, hogy T e i n z m a n n é
úrbölgy nem szentelheti tündöklő tebetsé-
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sé .nek biztosíthassa, azt kívánjuk, vajha
kitartó és áldozatkész buzgalmával a jövő
évben is megújult erővel folytathassa azt,
mire a városnak annyira szüksége van:
az igazi művészet népszerűsítését. Legyen
a haladás ez irányban is párhuzamos a
müveit világ s a magyar főváros haladá
sával.
Bevezetés gyanánt ezúttal Mendelssohn
egy ötösét adták elő Jaksch, Baldini, Rzimek, Zuojetuszky és Zoller urak. Fokoza
tosan emelkedő mű, melynek a lassúja
megható fellengőséggel emelkedik a többi
rész felé. Mendelssohn zeneszerzői talentuma
itt megint fényesen nyilatkozik. Második
számai He &s e l t a Báj i t a l t ói vett „J o
s a u r i c c o " kezdetű hajdan nagy nép-

uak, mert hiszen ő a művészetnek él, de
nem gyakorolja szélesebb körben azt. —
Zajos tapsokat aratván, egy énekkel toldá
meg előadását. Utána Jakseb úr játszta
el szép higgadtsággal Raíf ismert C a v at i u á j á t zougorakisérettel. Végül Hűmmel
világhírű E-dur hármasa következett Teinzmanné úrhölgy, Jaksch és Rzimek arak
előadásában. Csapa dallam és énekö/.ön
mindenfelé, a mi e szép összhangzatból
keletkezett. Igen helyén volt e szerzőt fel
eleveníteni, mert Hűmmel, a világhírű zongorász és zeneszerző Pozsouban született
és oly hazánkfia, mint Liszt Ferencz; s
épen múlt évben Unuepolték minden mű
veltebb városban születésének százados
fordulóját.
____

J

Országgyűlés.
A képviselőhöz inárcz. 27-iki I*lésén
a berlini javaslat largyahatott le és 54
szavazattöbbséggel törvényeink közé czikkelyeztetett. Szilágyi Dezső a nála már
megszokott szén oki csínnal és hévvel majd
ui tű egcsz beszé lén keresztltl Tisza Ká
mánt támadta, mire aztán Tisza Kálmán,
mint az E s Írja halványan remegő ajkkal
kezdett szólani, hogy Szilágyi vádjait
megczáfolja, — mi természetesen nem si
került neki.
A márcz. 28 iki ülésen a mező'.urszarvasi vasat kiépítéséről szóló javaslat
elfogadtatott, — a magyar északnyugati
vasút kiépítéséről szóló törvényjavaslatot
azonban Irányi Dániel indítványára, mit
•imonyi Ernő, Lakács Béla és Péchy mi
l szter támogattak, a ház a jogügyi bí
rsághoz utasította.
Ezntán vita nélkül elfogadtattak a
a honvédelmi miniszter palotájának épí
téséről és a kereskedelmi hajók lajstro
mozásáról szóló törvényjavaslatok.
A márcz. 22-iki ülésen több kevésbé
országos érdekű kérvényt intézett el a
képviselőbáz.
A márcz. 30 iki ülésen Tisza Kálmán
bemutatta az ő felsége által szentesített
dálya viiukovczei vasútról, — továbbá a
berlini szerződés beczikkelyezéséról szóló
törvényjavaslatokat, melyek kihirdetettek.
A márczius 31-iki ülés legérdekesebb
mozzanata Trefort miniszter válasza volt
Csatár interpellácziójára. — Beszélt bősz
szasan, kapk> dott ide oda, idegeskedett
s goromliáskodott, s felelete végén azt
mondta. b< gy a Csatár által felhozott vá
dakból egy szó sem igaz, — a kormány
párt megéljenezte a minisztert, — de
Csatár nem! O fntartotta vádjait, s nem
fog addig hitelt adni a miniszter szavai
nak, inig egy pártatlan bizottság kikül
désébe bele nem egyezik, mely megvizs
gálja ezt a „kényes ügyet.* Mindenki
azt hitte, hogy Trefort ur saját érdekében
is bele fog egyezni az indítványba, —■
mert ily módon leginkább igazolhatná
magát Csatár ellen — e helyett azonban
izgatottan lagadólag rázta a fejét, — és
a többség tudomásul vette válaszát.
Az ápril 1-jéu tartott ülésben a pénz
ügyi bizottságnak az 1870. évi államköltségvetésrőli jelentése tárgyaltatott, s
vita nélkül elfogadtatott. Előző évekbeu
különösen a kisajátításoknál élénk —
gyakran szenvedélyes vita szokott kifej
lődni a kormánypárt és ellenzék között,
— most azonban még csak névszerinti
szavazás sem volt.
Az ápril 2 iki ülés tárgyát Gbyczy
Kálmánnak a képviselőház elnöki tiszté
ről történt lemondása képezte. Jókai in
tézett búcsúbeszédet a visszalépőhöz, s
Madarász József azon óhaját fejezd ki,
hogy Gbyczy ismét azon a téren szerez
zen uiaganak érdemeket, hol 1861-ben
nevét megörökítette. — Az elnökválasz
tást a ház az ápril 3-iki ülésre tűzte ki.
— Ezután a romániai csatlakozásról szóló
javaslat tárgyaltatott rövid, színtelen vi
tával, — s az ülés végén Tóth Vilmos és
Szederkényi interpelláltak.

Külföld.
A lefo ly t hét legnevezetesebb s reánk
nézve legvégzetesebb Ilire a boszniai ka
land tovább folytatása, — mely a növi
bazári kerület elfoglalásában és KeletKuinélia vegyes pacifikálásában fog ki
lyukadni. Ezen „vegyes occnpatio* ismét
az orosz politika érvényre jutását jelezi,
— mert Oroszország miután belátta, hogy
Kelet-Kunié’ia rendezésében Európával
szemben eddigi terveit még un.st meg
nem valósíthatja, s kényteleu onnan sere
gével kitakarodni, a fenti lépet vetette ki
az európai intéző köröknek, — melyen
azok meg is ragadtak — csakhogy Tö
rökország a maga ,, >g"s tulajdonát oirtokba ne vehet e. — Ezeu vegyes occupatio végrehajtása pedig abban állna,
hogy a berlini kongressusou részt vett
uiiuden európai hatalom 2—2 ezredet kül
dene le Kelet-K imélia leeseudesitésére. —
Nekünk termesz)-lesen Növi-Bazáron ke
resztül kell menni, mert tőlünk ez a legegyenesebb ut Kelet -Ruméliába.
Ülaszo szag is reactionarius útra tért,
mint az E—s. egy római távirata mondja,
az apr. 1-én tart tt miniszter tanács cl ha
tározta hogy az összes olaszországi köztársasági egyleteket feloszlatja. (Bizony
ez április elsejére való határozat.)
Egy bécsi távirat pedig Khcireddin
pasa török nagyvezér leköszöuését újsá
golja, melyet azonban a szultán nem fo
gadott el.
Mig Oroszország küldiplomatiai ár
mányok szövésében fáradozik: addig leg
nagyobb belellensége, a nibiliswus az orosz
társadalom miuél több rétegeit magával
sodorva feltartóztathatianul halad borzasztó
útjában. Erre vonatkozó híreinket követ
kezőkbe vonjuk össze:
A moszkvai börtönből ápril 2-án az
őrül kirendelt katonák segély nyújtása mel
lett és társaságában 15 politikai fogoly
megszökött. Gorcsakotf kg és Suvalov gr.
ngynnekkor a forradalmi titkos bizottság
tól fenyegető levelet kaptak ; — az utczán
forradalmi kiáltványok átalános és együt
tes felkelésre s a zsarnokok megsemmisí
tésére hívják fel a népet, — az elfogatások egyre folynak — s már helyiség
hiányában magányházakat kénytelen a
kormány bérelni az elfogultak elhelyezé
sére-

AzUniobankkövetelése.
E figyelemreméltó közleményt, mely
világot vet az Uniobauk által letett és a
szerződés nem ,eljesiié»e uiiaU odaveszett
óvadék visszatizetésügyére, az „E —s'-ből
vesszük át.
„A kincstári jogügyok igazgatójának,
Szepessy nr.iak hifii dt jogi w.i •méuyében
döntő joghatáiyu körülménynek allittatik,
hogy a minisztertanács 1873-dik ovi noveui
bér 15 én a 650 ezer forint óvadéki összeg
visszaadását elrendelte azou föltétel alatt,
baazUniobank a maga kártérítési követe
léséről közjegyzői okiratban mond le, mely
föltételnek — úgymond az a botrányos jogi
vélemény — az Uniobauk eleget tett.
Ezen tényállás hamisan van előadva
és csak a legmélyebb indignáczióval lehet
konstatálni, hogy a képviselőbáz pénzügyi
bizottsága Szepessynek államérdekellenes
s hivatali kötelességsértő véleméuyébeu
megnyugodott anélkül, hogy az e vélemény
ben érintett okiratokat mogiokiaiom szüksé
gesnek látta volna. A tényállás mint min
ket értesiteuck, hamisan van előadva, mert
igaz ugyan, hogy a minisztertanács 1873.
évi nov. 15 éu az óvadék visszaadását
elrendelte, deezen megállapodás csak egyol
dalú megbeszélés volt, mert a minisztertanács világosan kimondotta, hogy a vissza
adás csakis törvényhozási utón történhetik
a nélkül a miuiszteruácsi megállapodás
sem jogérvéuyesnek nem tekinthető, scai
az Úuiobank követelésének j igalapját ue.u
képezheti. De a fölvett minisztertanácsi
jegyzőkönyvben egy szó sincs arról, h így
a/, óvadék azou föltétel alatt visszás I iml ’i
ha az Uniobauk közjegyzői okiratban mond
le kártérítési igényéről. Szepessy igazga'o
elferdíti a tényállást, midőn ezt állitj i.
Szepessy igazgató a későobi ténykö
rülményekről egy szót sem mond hírhedt
véleményében. Miért késett az Uniobauk
liaiodtél éven át követelésével ? Mi törlő it
időközben? Miért irta le s törölte ki a
bank saját követeléseiből a 650 ezer forin
tot mint jogilag nem érvényesíthető köve
telést? Miként jutott az 1873. nov. 15 iki
minisztertanácsi határozat a bank tudomá
sára? Miért uem lett ez az ügy a törvényhozás elé hozva 1873. óta ? Miért utasi
tolta el ezt a kormány, mig Széli Kálmáu volt a pénzügyminiszter? Miért ragadta
magához ez ügyet gr. Szapáry pénzügy
miniszter, holott ez ügy a közlekedési tárezához tartozik s Péchy Tamás — mint
ma egy fővárosi lsp állítja — az Uniobaukjogtalau követelését elfogadhatlannak
jelenté ki. Miként s minő incidensből, kinek
felhívására adta Szepessy igazgató azt a
botrányos véleményt? Hogy jutott ez a
pénzügyminiszter ressortjába, holott Sze
pessy a közlekedési miniszterinmhuz adta
be véleményét ?‘*
Mind e kérdésekre az igazságügyi
bizottság volt hivatva kimerítő jelentést
terjeszteni a képviselőház elé.
Azonban az igazságügyi bizottság több
sége még is azt javasolja hogy adassék
ki a kérdéses 600,000 írt. (Van elég
pénzünk, lehetünk nagylelkilek.)
lta r a n y a iiie g y e b iz o tts á g á n a k
r e n d ű iv iili k ö z g y ű lé s e .
(Mart. 31-én.)
Főispán nr d. e. 10 órakor megnyit
ván az ülést meleg szavakkal ecseteli a
király azon ismert elhatározását, illetve
óhaját, hogy házasságának t'. é. april 26 án
leendő negyed százados évfordulójára or
szágszerte tervezett ünnepélyességek a sze
gedi katastrofa folytán szüntettessenek be,
— minélfogva indítványozza, hogy a megye
közönsége feliratban adjon e napon liódo
laténak kifejezést. — Helyesléssel fogad
tatott.
Ezután ál téri a gyűlés a napirendre
kitűzött tekete víz szabályozási társulat
által készített tervezet ellen az érdekeltek
által beadott észrevételek tárgyalására, a
mennyiben tárgyalásnak lehetne nevezni
azt, hogy a főjegyző nr felolvasta a tár
sulat bizottsága által készített memoran
dumot, mtiybcn felsoroltunk, hogy a köz
lekedésügyi minisztérium a társulat alap
szabályait jóváhagyta, felemlíti, hogy Sós,
Vertike és Tengeri községek azon kér
vényének, hogy a/ ártérből kihagyassanak
hely adatatott, Kémes, Czuu, Nagycsány,
Marocsa, Piski, Ipacsfa, Szén t i ván, dárdái
uroUalom Gonlisa és Márta Szt. Dicnes
kérvényükkel, mert felhozott indokaikat
a választmány elfogadhatóknak nem ta
lálta, — elutasittattak, — Oszró, Sellye,
Csehi vaiszloi alapítványi urod. s SzentMi hály fa kérvényei időelőttieknek talál
tattak.
Oszró és Kis-Csánynak a tervezet el
len felhozott azon argumentiója, hogy az
nem egyéb, mint a Bánffay Simon kor
mánybiztossága alatti terv másolata, —
azzal döntetik meg, hogy alapjában ugyan
az, de ezen uj tervezetben az 1873 óta
történt változásokra figyelem fordittatott.
Oivastatik továbbá Lauka Gusztáv minisz
tertanácsos és országos főmérnöknek az
általa átvizsgált ezen szabályozási terve
zetre adott helyeslő nyilatkozata, s ezután
a javaslat vita nélkül elfogadtatott, ami
nagyon természetes is volt, mert az el
nöklő főispán ur a szólani akaró érdek
lettektől egy régebben hozott statútum
jogán a szólást megtagadta, kinek pe
dig a feke'e viz szabályozó társulat mű
ködése érdekkörén kívül esik, az részint
elegendő tájékozottság hiányában, részint,
mert az érdekbarezha bocsájtkozni uem
akart, nem széllott hozzá.
Bartosságh Imre a javaslat sokszoro
sítását és az érdeklett vidékekrei megkül
dését kérte, mi elhatároztatott.

\ gyillóV.uiod tárgyi .1 tiszti bír
ságpénzek kezeléséről szálló előterjesztés
egyszerűen tudomásul vétel ott.
Több tárgy nem lévén főispán ur d. e.
11 órakor feloszlatta a gyűlést.

Újdonságok a megyei
tanügy köréből.
Ez alkalommal kissé későn járok el
ugyan tudósítói tisztemben, de azért ezen
egy-két napi időköz e g y á lta lá n ^ semmit
se von le tudósításaim értékéből, mert
egyik részük bár határozat, de miutbogy
felsőbb jóváhagyás után bírnak jogerővel
mint függő kérdések még sokáig újság
jellegével fognak bírni.
A uémet-bolyi gordiusi csórni, a kántortaoltói állás szétválasztása, mindegyik
illetékének meghatározása és nevezetesei)
a tönchézménykép elismert régi iskolai
földek jogi természetük meghatározása na
gyobb baj nélkül megoldatott s Igy vau
remény, miként ezentúl a község nyugal
mát semmi sem fogja felháborítani, mi
különben csak azon ügynek volt hátrá
nyára, melynek érd kében a mozgalom
megindult. — A községi tanító niegválasztatott — és most csak a kántori állás
rendezése vau hátra, ez pedig tisztán a
hitközség Ugye.
Érdekesebb tárgyat képezett ritka
ságánál fogva a kassai közs. elölj íróság
nak, egyetemben az isk. székkel a vallásés kö okt. miuiszteriumhoz benyújtott kér
vénye, melyben kérelmezik, miként en
gedtessék meg nekik, hogy d in it tanító
juknak fiát, jelenleg még c<ak egy éves
tanítójelöltet, két év múlva, mire végzett,
választhassák meg tanitóu! és hogy addig
is az állás helyettes által töltethessék be.
A k. i. b. a hozzá beküldött kérvényt, az
illető szakelőadó javaslatira — a mi
nisztériumhoz ajániólag felterjeszteni el
határozta. Ritka példája a tanító iránti
kegyeletnek — és annak kiváló érdemei
méltatásának.
Villány is kezdi szereplését, mert ott
ezidő szerint nem kisebb a baj, minthogy
az iskola öss/edülcssel fény get, de azért
ez különösen a közs. birájáuak nem nagy
baj. mert holmi kis foltozással is cl lehet
ütni az építkezést; azonban a k.
b. sz
államiuéruöki hivatalt bízta meg az épület
megvizsgálásával és javaslattevéssel. —
Mily nyugodtan lehetnének ma a villá
nyiak, ha már az évek előtt tervbe vett
épi'kczést azou 3000 frt államsegélylyel
teljesítették volna, mely részökre kiutalváuyoztatott!
Nagy-Kozár is segélyért folyamodott
ujouan építendő iskolájára, — miután azt
önerejükből nem képesek felépíteni, sőt
mi több, építeniük kell, mert olyan forma
lehet az épület, mint amilyenről a költő
azt mondta, hogy : „kidőlt, bedőlt az ol
dala, bele jár az stb.“ — s e miatt a már
megválasztott tanító is ott hagyta az állást.
Az iskolai könyvtárak felállítása és a
ponyva-irodalom kábító termékeinek leszo
rítása tárgyában is hozatott a k. i. b. ülésén
határozat, amennyiben a járási szolgabirók
utasittatnak, miként ezen czél előmozdítá
sára a járásukbeli elöljáróságoknak segít
ségére legyenek.
Olvastatott azou kívül egy minisz
teri leirat, mely a megintett szabolcsi r. k.
iskolát a megiutést maga után vont köte
lezettség teljesítése alul két évi időtartamra
telmentette, — moly idő eltelte után, a to
vábbi intézkedések czéljából a k. i. b. ntjáu
jelentés löszén teendő.
Ezek mi.id a bizottság előtt előfordult
ügyek voltak.
Ezen kívül sokaknak vigasztalására
mondhatom, miként a tanítói özvegyek és
árvák most már nem lesznek elhagyva,
mert csak legközelebb nyert ismét nyugdi
jat a kis bajmási tanítói özvegy — évi 84
írttal; ez ugyan nem sok, de ezen időre
kevésnek sem mondható. Ez a megyében a
harmadik nyugdíjazási eset: kettő pedig
folyamatban vau.
Jelenleg még működő, de a munkára
képtelenné lett pellérdi tanító nyugdíjaz
tatása is képezett ez időszerint még elő
nem fordult tárgyat az ülésre, még pedig
egy külön e czélia kinevezett bizottság
előtt, melyben, mint teljesen hivatalra kén
teleunek, nyugdíjaztatása kimondatott. És
dac.zára mindezeknek vannak még mindig
tanítók, kik csak a törvény kéuyszernyomásának engedve, fizetik illetékeiket, sőt
bizouynyal léteznek olyanok is, kik a tör
vénynyel daczolva és elég könnyelműen
magukat ez intézetbe felvétetni elmúlás/,
tntták, — hanem az ilyeneknek, ha a ha
tóság nyomára jön, saját javukért és bol
dogságukért majd erővel fogja beadni az
orvosságot,jóllehet ennek első csepjei kissé
drágák és igy sokaknak keserűek lesznek,
mert lám a törvény kérlelhetlenül bírságra
Ítéli a mulasztókat. Azonban ez mindegy,
csak gyógyhatásával biztosítsa a könynyelm i jövőjét.
Halász.

Apróságok.
Könynyebb volna in ist nagyságokról
irui, hiszen oly óriás események foglalják
úgy a társadalmi mint a politikai téren a
közvéleményt, hogy szinte clálaiélkodunk
bele, s „nolle velle* azt hiszszük, hogy
minket mindegyikünket nagy emberekké
tesz a kor, mert most „nagy idők nagy
emberek* a jelszó. — Ennek az igen nagy
ságos elvnek hódol a magas kormány,
melynek nyilatkozatot is adott, midőn ki
jelenté az országházban, hogy Boszniát
&i,ért kellett occpátni, mert ő felsége meg-

esküdott rá, hogy a nn hajdan Magyországhoz tartozott visszahódítj a Hogy pe
dig e terv sikerüljön kerestetik egy >Lajos korabeli hiteles magyar birodalom
térképe.
Akármit beszél akárki, nagy ur a
Tisza. A közvélemény ellenére elönti né
mely emberek s á r h á z á t , ront, pusztít,
hogy aztán építsen, nem úgy tesz, mint a
józan ész „diktálja*, javít hogy előre vi
gyen. Nekünk két Tiszánk van, mindkettő
lesve várja a szabályozást, mert igy „nem
lehet az ösztön ellen rugodozni.* — Ezt a
két nagyságot korlátok közé kell szorítani,
hogy áldásos legyen.
*
Chaoszból lett a világ, gondolta ma
gában jó Irányiak, hát ha ezt a mostani
chaoszt fel lehetne használni egy polgári
házasságot crealó törvényre, s ennek ér
dekében szép, remek beszédet tartott az
országgyűlésen. — De én nem hiszem
hogy legyen eredménye, mert a „szabad
elvű* párt nagyon reászorolt a konservativek és klerikálisok támogatására, szabadszellemü intézményről testvérisülésről,
szó nem lehet. Ebben már a nagy idők
ellenére igen piczinyek vagyunk.
*
Trefort úrim! most nagykorusitani
akarja magát, s bemutatni óhajtja, hogy
a Kégl úrral való szoros baráti viszony
daczára is, ő magyar, benyujtá a magyar
nyelv kötelező tantárgyra vonatkozó tör
vényjavaslatot, ezzel betakarva a sok mu
lasztást, várja a népszerűség tapsait. — Ez
érdem, de nagyobb érdem leuue az, ha az
alapítványok helyes kezelése által az in
gyen iskoláztatást léptethetné életbe, igy
uem türpülue nagy piczinvségbc Eötvös
nagy szelleme mellett.
*
A közoktatásügyi miniszterről eszembe
jut a mohácsi 3 veterán tanító — szegé
nyek stylusáról meglátszik, hogy veterá
nok, felfogásukról pláne, hogy 100 eszten
dősök, eljárásukról, hogy az öregnél a
meus sokszor vándorol.
Lajos.
M o h á c s , 1879. április l é n .
A múlt heti képviselő gyűlésen egy
oly felemelő mozzanat tanúi voltunk, a
milyet Mohácson még nem értem. Ekkor
ugyanis Halász Mihály városi jegyző ur,
ki már 46 éve szolgálja a várost, miulán
a gyűlés nyugdijaztatása iránti kérelmét
elfogadta volna, ezt hálás szavai mellett
azzal viszonozta, hogy i s k o l a i a l a p í t 
v á n y r a (remélem az alajiitandó középtanodára !) 500 frtot Ígért tenni oly formán,
hogy nyugdíjaztatásától kezdve 50 frtot
tesz le évenként, mig az teljes nem lesz;
halála esetére pedig a már letizetendett
összeget kiegészíttetni rendeli.
Minél kevésbé van még uáluuk az ily
közhasznú intézetek előmozdítására törekvő
szellem és az annak méltánylása iránti
érzék kitejlődve: annál szívesebben ragad
tam meg az alkalmat, hogy Halász úrnak
e szép s nemes eljárását kiemelve, az azt
méltányolni képes közönség örvendetes tu
domására hozzam.
Serli.

T örvéuyM xékí c sa r n o k .
Előadott polgári ügyek:
Tóth János és érdektársa inálomi la
kós felpereseknek, Tóth György és Mihály
málomi lakos alperesek ellen 171 frt 52
kr. o. é. tőke és járulékai iránt lefolyt
perük. — Stickelberger Károly jenői lakós
felperesnek Pfatf József jenői lakós ellen
rendes visszahelyezés iránt lefolyt pere.
— Púm Péter, mint k. k. Púm János
gyámja, felperesnek, Lauli Márton és özv.
Púm Jáuosné alperesek elleni pere 408 frt
tőke és járulékai iránt. — Özv. Weber
Jáuosné felperesnek özv. Prenez Jauosné
alperes elleni pere örökség megítélése iránt.
Büntető ügyekben ápril 4-én: Jámbor
István és Kitanics János tolvaj lássál vá
doltak elleni bűnügyben végtárgyalás.
április hó 5 -én: Gálos József pécsváradi közalapítványi volt számtartó sik
kasztás, csalás és okirat hamisítással vádolt
elleni bűnügyben végtárgyalás.
.fípriiis 8 áu: Klinovszky József elleni
bűnügyben a ni. kir. Curia, mint legfőbb
itélőszéki itéiet kihirdetése. — Razgha
Rezső pécsi lakós elleni bűnügyben kir.
táblai itéiet ki drdetése. — Kis Madarász
István bánfai lakós gyújtogatással vádolt
elleni bűnügyben kir. táblai itéiet hirdetése.
— Radics vidám és Fozsári János h.-szöllősi lakósok lopással vádoltak elleni bűn
ügyben végtárgyalás. — Ifj. Nagy György
magyar-peterdi lakós lopással vádolt elleni
bűnügyben végtárgyalás.

Jegyzéke
azon kegyes adakozóknak, kik a f. évben
mozgósított katonák hátrahagyott családjai,
úgy a harezban megsebesült katonák segé
lyezésére adakozni szívesek voltak:
1. A budai külvárosi plébános beiktatása al
kalmával az 52 ik gyalog- és 7-ik huszárezred se
besültjei részére Förster Béla 100, ltath Mátyás 10,
Rézbányái János 5, Horváth Antal igazgató 10,
Krautszak János 15, Erreth Károly 4, Ocskay A n
tal 5, Slendlik Ágoston 5, Károly Ignácz 25, Kovácsics József 5, Herb-.rt Ferencz 5, Chalupni
János 2, Németh József 3 ft. Deák István 50 kr.
Dömötör Zsigmond 2 , Nyers János 1 , E rreth János
10, Marton Márton 3, Konyo Ignácz 1, 8 zömörits
Simon 5, Szilvásy Jlihaly 2, Ptncz János 2, Decleva \ ilmos 2, Fekete .Mihály 5, Ratkovits Ferencz
2, Fekete Sándor 1 , Fóliák János 10, Lili János 2,
Herczeg István 1 , Papp István 1, Vlasits András 1 ,
N. Gadó József 2, Sillay József 2, Kraus Nándor

2 , Bubreg János 1 , Bubreg Pál 1 , Dolmányos Döme

1, Majorosy Imre 5, Rónaky Ignácz 2, Verner
Teréz 3 ft. Összesen 2(14 ft 50 kr. — 2. A pécsi
dalárda által 1878. évi szeptember 1-én tartott
dalestély alkalmával te tt gyűjtés eredménye 3 1 ft
31 kr. 3. Központi zálogintézet 10 f r t 4 . Lesa
Károly 10 f t 5. Dnlánszky Nándor pécsi püspök
400 ft. 6 . Sipőcz István 10 f t 7. Littke József
10 ft. 8 . A pécsi dalárda gyűjtése a főtéren tar
to tt előadás alkalmával 259 ft 29 kr. 9. Dr. Sehwarez
Frigyes 10 ft. 10. Bedé kavéházban felállított per.
selyben összegyűlt 2 1 ft 24 kr. 1 1 . „Fünfkirchner
Zeitung* gyűjtése (egyenként már közzététetett)
120 f t 12. Pécsi jótékony nőegylet által a temp.
lomokban eszközölt gyűjtés eredménye 336 ft. 13
Ugyan ekkor befolyt 2 db arany, 2 db ezüst ft*
4 db */, ft és 3 db ezüst húszat, értéke 15 ft lg kr’
14. Pécsi veterán egylet 30 f t 15. Lukács J !tnos
és neje 20 ft. 16. Perczel Miklósné 20 f t 17. r sej!
Kövér Anna 5 ft. 18. Pécsi káptalan 200 ft. 19
Lechner testvérek gyűjtő ivén (egyénileg már köz-i
zététetett) 122 ft. Krause Ignácz 5, Krause Rozália
5 f t Összesen 132 ft. 20. Pécsi apácza zárda 45 9
21. „Pécsi Figyelő* szerkesztősége (egyénileg mar
közzététetett) 83 ft. 22. Paul János 2 ft. 23. Erreth
Antal tanudija 5 ft. 24. Bors Mátyás nr gy 1jtő
ivén: Jankovits Hugó 5, Kovácsics János 5 , Sehnekenberger Júlia 5, Pucher Vilmos 29 ft. Karéi,
50, Göppel Márton 30, Sohr Lipót 50, Gaál Janó,
30 kr. Rupprecht János 2, Kovácsics József 5 . ,|0.
zipovits István 1, Kovácsics Károly 2, Vei?z Antal
1 ft, Bors Mátyás 2 ft 40 kr. Összesen 50 ft. 25,
Bedé Károly ur gyűjtő ivén: N. N. 1 ft, Stipanek
40, Friedmann 20, Giinzberger Károly 39, Hirschfeld 20, Doczy József 30, Schlezinger Mór 26,
Grünbaum Miksa 20, Grünbaum közs. szolga 2(1
Schergenson 20 kr. N. N. 1 ft. N. Lówy 20, N\
N. 10, Sterk 10, Rozenstoek 20, lg. Dentsch 26
Stelner 10. N. N. 20, N. N. 10 kr. Összesen j ft
40 kr. 26 8 ándor K.iroly eszéki takarékuri igátgató 20 ft. 27. Perczel .Miklós 25 ft. 28. Baranyamegye alispánja á tte tt m integy Pécsett rendezett
hangverseny jövedelmének (elét 218 ft 74 kr. 29.
Hakseh Emilné 1 0 ft. 30. l'écsi czipész ipartarsulat 15 ft. 31. „Fünfkirchner Zeitung* szerkesztő
sége (egyénileg már közöltetett) 47 ft 24 kr. :J2.
Taray Endre 20 ft. 33. Rozs Vendel tanudijja 5 ft
34. Pécsi takarékpénztár gyűjtő ivén: pécsi taksrékpénztar 600, Horváth Antal igazgató 29, Erreth
Antal 10, W eidinger Ferencz 10, Dr. Hölbling
Miksa 10, Egry József 10, Rencz Béla 10, Rédekv
Alajos 5, Likl János 5, Lechner Antal 5, Fcrencty
István 5, \\ inkle Gyula 2 . Hölbling Vietor 5, Katii
Mátyás 5, Szauter Gusztáv In, Horváth Géza 2.
Schumann József 1 , Szedlmáyer József 2 ft. Öszszesen 717 ft. 35. Werner Magdolna 2 ft. 36. Lili
János nr gyűjtő ivén: Gottlieb Vietor 50 kr.. Raus
József 1 ft, Hajdú György 50 kr., Lili János 2 ft.
Herczeg István 2 ft. Összesen 6 ft. 37. A belvárosi
templomban felállított perselyben összejött 1 1 tt
23 kr. 38. Kapus csalad 6 ft. 39. Blauhorn Antai
gyűjtő ivén: N. N. 2, Hartner 5, Berger József 3
ft. Összesen 10 ft. 40. „Fünfkirchner Zeitung" trnár
közölve) 3 ft. 41. í-ső pécsi betegsegély zó és te
metkezési egylet úgy a Baranyai hadastyán egylet
133 ft 9 kr. 42. Pécsi kölcsön segély egylet luO It
43. Székesegyházi perselyben begyült 41 ft 50 kr.
44. „Fünfkirchner Zeitung* (már közölve) 7 frt,
45. Budai külv. templom perselyben 2 ft 50 kr
46. Pécsi kir. tszék 9454 sz. végzésével áttétettj
10 ft. 47. Belvárosi templom perselyben 1 1 ft 76 kr.
48. Ugyanabban 1 ft 2 kr. 49. Időközbeni kamat
az elhelyezett tőke után 13 ft 32 kr. 50. Pécsi
pinezér egylet: Báumler János 1 . Kucsera Sándor
1. Kir yi Ferencz 1. Fébn Károly 1, Minas József
1. Melczer Nándor 1, Zirnstein Gyula 1 lt. Mottlik
József 50 kr. Szabó István 1. Nagy Lajos 1 ft,
Flitscb János 50, Stieber Endre 40, Joó István oO
kr. Jleszner Karoly 1 , Bem bárd Alajos 1, Hoftinann
Józsel 1, Moritz József 1 ft, Bombáid .Mihály 56.
Fendrich Lajos 50, Lengyel Mihály 50, Pos li
András 50, Kam merer Alajos 40 kr. Markó Jánjs
1 it. Összesen 18 lt 10 kr. 51. l'sukly Sándor bjnyatelepi főbiztos gyűjtő ivén (egyenkint mar kö
zölve) 77 ft 52 kr. 96 ft, 10 ft. Összesen 183 ft
52 kr. Főösszeg 3732 ft 94 kr. Ezen összegből le
számítandó Lechner testvérek gyűjtő ivén aláirt
és a fogadtatást ünnepély költségeinek fedezésére
adományozott 32 ftnyi összeg marad mint a gyűj
tés eredménye 3700 ft 94 kr.
Végül ez alkalommal a m: é: "“ /ím * számú
közgyűlési meghagyáshoz képest, kedves kötelessé
gemnek tartom, a fent nevezett nagylelkű adako
zóknak, a város közönség neveben, a teljes elisme
rést s forró köszönetét ezután is kijelenteni.
Pécs sz. kir. város 1879. évi martina hó 11-én
tarto tt tanácsüléséből.

Aidinger János,
polgármester.

Különfélék.
— A helybeli jogakademiai ifjúságnak
márczius 26 án a szegedi árvíz károsultak
javára, a kaszinó kis termében rendezett
táuczestélye a hozzánk beküldött péuztaruoki kimutatás szerint 74 ft tiszta jöve
delmet eredményezett. Akadémiai polgár
ságunk nemes lelkesedéséről tesz tanúsá
got, hogy Szegednek nemzeti, — sőt viLigtársadalui Ugygyé vált felemelésébez ő
is meghozta a i'ajszeretet és az emberi
kötelezettség adóját, mit annál nagyobb
örömmel regisztrálunk, minél kevésbbé
mertük reményiem, hogy fáradozásaikat
siker fogja koronázni. — Nem akartunk
— nehogy a nemes czélnak ez által ö
ártsunk — a tánczestély előtt szólni azou
nagyon rögtönzött elhatározásról minél
fogva egy keresztül bálozott rengeteg
hosszú farsang után a legnagyobb részt
r. kath. családoktól azt kívántak, hogy
böjt ötödik hetében (tehát fekete hétben)
túnczestélyre vigyék szende, vallásos leány
káikat. — Hallottuk miudjárt azon véle
ményt, hogy ha önök tánczestély helyett
hangversenyt adnak, vagy műkedvelői elő
adást, — vagy talán egy kis érdekes fel
olvasást, tartanak (hisz a két év előtt
nagy fáradsággal alapított olvasó körük
nem azért van, hogy ott a szétszórva he
verő sakk figurák műveljék magukat) nem
csak önök nem lesznek kénytelek megérni
azt a blam&get hogy egy Király-utczak

,* !
'» ! '■ ' ;» és több delnő fordul ion uieg egy órábau, mint az önök táncz
estélyén, hanem uiég a szjgéuy szegedi
szerencséden testvéreink nyomorának eny
hítéséhez is tekintélyesebb összeggel já
rulhattak volna, — sőt mi több a jóté
konyság eszméjéhez is jobban illett volna
a hangverseny, vagy felolvasás, melyet a
közönség minden osztálya hallgathatott
volua a maga helyén, — » nemes s órakozás között gyakorolhatta volua az emberszeretet legszebb erényét, — mint az
öuök zártkörű tánczeslélye, — mely épen
czeu minőségénél fogva ez úttal szűkkőrilvé is lett. Midőn ezen néhány meg
jegyzésre az akadémiai polgárság érdeké
ben kéuytelenittettUuk egyszersmind méltó
elismerésltnket kell kifejeznünk, hogy da
czára mostoha viszonyainknak s közönsé
günk számtalan oldalról igénybe vett jó
tékonyságának, - mégis önök nemes Ugybuzgalma — elég tekintélyes összeget ho
zott össze a bon és tajszeretet oltárára.
Azok névjegyzéke, kik részint mint aján
dékozók, részint mint felyültizetők a fenti
összeghez járultak következők: Ajáudéko
zók: Zsolnay Vilmos 10 ft, llerczenberger
Jözsct 10 ft, Ns. Zsinkó István, Ns. Girk
Alajos, Mélt. ('seb Eiluárd, Ns. Delimauics
István, Ft. Kézbányai János egyeukint 5
ltot, 1tankó Gyula zenekara, Kibay Ferencz,
Müiler N. egyenkint .'5 ltot, Jeszenszky Imre,
!>r. Lukács Adolf, Schnlcz Imre, Verner
Magdolna, Talliáu Károly egyenkint 2 ftot,
Nikkel Ottó, Ároutfy N. egy egy ftot. Fei ,:ii/.ettek: Kengyel Mór, Scbapringer Zsig
mond öt-öt ttot. Mélt. Kodakovszky József,
Likl János, Krause Ignácz egyenkint 3 ftot
Böhm C. Félix 2 ft 1 fta! járultak: Méh.
Cseni) us Andor, Spitzer Károly, Pataky
l.ueidus, Pilátby Mór, Dr. Loncsár József,
lirilnhut Károly, Sey László, Dr. Bors
Emil, Veszély N., Hoftmauu N., Bulyovszky
Károly, kiknek nemeslelküségeért az aka
démiai polgárság forró köszönetét nyilvá
nítja.
— Fel a Tettyére! Városunk ezen
kedvelt tavaszi mulató helye több évi tespedés után ismét oly vállalkozó kezeir;
Iütött, kinek tevékenysége biztosítékot láíszik nyújtani a felől, hogy a fellátogató
közönség nem csak a gyönyörű kilátást,
üde levegőt és a kristály forrás vizét él
vezhesse, hanem hogy a séta által nagyobb
tevékenységre ösztönzött emésztő szervek
is kielégittessenek. — Lapunk hirdetési
rovata szerint Exuer Gyula úr vállalkozott
a tettyei vendéglőre, kinek ügyessége kedvderitő mulatságok rendezésében eléggé is
mert. — Ha a tavaszi ég kedvezése is
hozzá járulnád, úgy mérnök kilátásba
helyezni a Tettye régi látoga'ottságának
megújulását.
— Az idei színi évad a holnapi elő
adással ér véget. Csóka Sándor szinigaz
gató innen Nyíregyházára megy társula
tával, mely is egész nyáron át — csekély
kivétellel együtt marad. Az ősszel e tár
sulat ismét Pécsre jő. Csóka Sándor színtársulatával az idén itt ugyan kincseket
nem gyűjthetett magának, de a szini éva
dot mindvégig becsülettel töltötte ki, miről
egyébiránt legközelebb többet. A holnapi
vasárnap) búcsuelőadásra Záray Károly
„A mi rezervistáink Boszniában* czimU
népszínműve van kitűzve. Hisszük, hogy
ezen előadásból jó részben kijut a társu
latnak — az útiköltség.
— 31a ápril 5-én d. e. 9 órakor
fog tárgyaltatni a helybeli kir. törvény
szék büntető termében a sikkasztás, okmányhainisitás és csalással vádolt Gálos
volt péesváradi uradalmi számtartó bűn
Ugye. Ezen érdekes végtárgyaláson a ká
roMilt kincstárt egy vallás- és közoktatási
miniszteri tanácsos fogja képviselni. A
közönség részéről oly nagy az érdekelt
ség, hogy a tegnapi nap folyamán a jegy
zőséget folytonosan ostromolták belépti
jegyekért. A tárgyalás (olyaraáról olva
sóinkat értesíteni fogjuk.
— Az árvízkárosult szegediek részére
adakoztak folytatólag szerkesztőségüuknél:
Üendl József 10 Irtot. — Ott Márton 8
irtot. — Gianone -ágost 5 irtot. — Ley
József Tengerinből 50 krt. Fogadják a
károsultak nevében hálás köszönetttuket.
— Halálozás. Rezutselc Antal a zirczcisterczi rend apátja márczius 29-én meg
halt. — Az elhunyt született Gyöngyösöl
és 1817 ben tette le a fogadalmi esküt.
— Székesfehérvárt mint tanár bét évig
működött, azután Zirezen, továbbá mint
az egri gymnasium igazgatója 1830 ik
év óta, niig 1859-ik évben zirczi apát
lett. E minőségben kitűnő gazdi, és a
növeudékek gondos atyja volt. Egyik
utolsó müve volt a szeut-gotthardi apát
ság visszaátvétele. — Az ő apátsága ide
jében történt a pécsi főgymnasiumnak
kizárólag ismét a rend tagjai általi ellá
tása és a gymnasinmi épületnek kibőví
tése, jó gazdálkodásának eredménye az
is, hogy a rend nagylelküleg lemondhatott
a Szepessy alapítványból élvezett évjára
dékról, mely ezután a pécsi jogakademia
javára esett. — Áldás emlékére ! A gyászjelentés tartalma következő: A helybeli
zirc. cisterci rendbáz tagjai megszomoro
dott szívvel jelentik Krisztusban szeretett
atyjoknak nagyságos és főtisztelendő Re
misek Antal Imre urnák, a bőid. Szűzről
czimzett zire-, pilis-, pásztói és sz. gottbardi egyesült apátságok apátjának, a
jeles Lipit rend lovagja, a quiritek tudós
akadémiája, a bécsi cs. k. földtani tár
sulat és a pesti kir. természettudományi
társulat tagjának, a veszprémi sz. szék
tanácsosának, aranymisés áld>zárnak, a
helybeli és több kath. főgyinnasinm nagy
lelkű kegynrának f. hó 29-én életének
83-dik évében történt gyászos elhunytál.
Hűlt tetemei Zircen f. é. ápril 1-jén fog
nak a boldog föltámadás reményében nyu

galomra tétetni, lelki üdvösségéért pedig
ugyau áprii 1-jén reggel fél uyolezkor fog
a sz. mise áldozat a helybeli belvárosi
lempbmiban hemutattatni. — Nyugodjék
béké ién! — Moravicz Lajos, csász. kir.
i ő r n a g y neje, Feszti Sarolta elhunyt
márczius hó 28-án rövid szenvedés után.
— Férje és bárom gyermeke siratja a ko
rán elköltözöitet. Béke hamvaira!
— A káptalani homokbányába épített
ideiglenes vasút közigazgatási vizsgálata
az illető miniszteri biztos és közig, bizott
ság kiküldöttei jelenlétében márczius 31-én
megtörténvén, ezen vonal a forgalomnak
átadatott, — Ezen bányából nyerendő ho
mokkal a mohács-pécsi és p ;cs-barcsi vasút
alapépítménye fog beágyaztatni, minthogy
abban a tölgyfa tartósaid) és kevésbé van
az elkorhadásnak kitéve.
— A pécsi zeneegylet a múlt vasár
nappal befejezett kamarai hangversenyein
kívül, melyekkel főleg az idén ritka és
igazán csak fővárosokban várható zene
élvezetet nyújtott közönségünknek, e bó
8-án (a nagy-hét keddjén) esti 8 órakor
a színházban még egy rendkívüli zeneél
vezetet nyujtand, rendezni fog t. i. még
egy nagy phylharmoniai hangversenyt. Az
ilynemű hangversenyek a zeneelőadások
legnagyszerűbbjei, s azért csakis nagy
városokbau ismeretesek, mert azokon a
zenetermékek legnagyobb és legkiválóbb
müvei adatnak elő, és igy teljesen betölt tt és szigorúan iskolázott zenekart igé
nyelnek. Annál nagyobb örömmel és rend
kívüli érdeklődéssel várjuk e keddi hang
versenyt itt nálunk, mert Pécs az egye
düli vidéki város hazánkban, a hol oly
zeneegyesület létezik, mely ily legnagyobb
szabása hangversenyre is kész és képes
vállalkozni. Egyébiráut e hangverseny
minden tekintetben élvezetesnek igézkezik,
miután egyrészt sikerült a pécsi zeneegy
letnek e hangversenyhez Te i nz ma nn- né
zongoraművésznő urbölgy (Liszt tanítvá
nya), valamint a zenekarnak megerősíté
sére számos helybeli műkedvelő ur szives
közreműködését megnyerni, mi által e
hangversenyben a zenekar 40 tagból fog
áliani, — másrészt pedig e hangverseny
programmja is a legérdekesebben van
összeállítva. E hangversenyben az elő
adandó darabok a következők lesznek :
1. Magyar ünnepi nyitány. Jakseb Ferencztől. 2. Serenade (E-uiollbau) vonóze
nekarra (Románcé, Menüetté, Scherzo és
Finálé alla Zingaroze.) Fuehs Robert-től
(21, mű.) 3. Haláltáncz (Danse macabre)
sympboniai költemény. Saint-Saens-től (40.
mű.) 4. Hang verseny mii zongorára (Fmollban) Weber K. M.-tól (79. mü) zene
karkiséret mellett előadja Teinzmann-né
urbölgy. 5. Symphonia (H-mollban). Schu
bert Ferencz-től (hátrahagyott mű.) (Al
legro moderato és andante con moto.)
6. Hősi induló. Saint-Saens-től (34. mű.)
— Előre is figyelmessé tesszük tehát e
hangversenyre a zenekedvelő közönséget,
melyre jegyek (páholy 5 írtjával, egyéb
jegyek a szokott színházi árakon) előre
válthatók Valentin Károly ur könyv- és
zenemükereskedéséoen.
— Sz.-fehérvári kiállítási lapok cximen
képes lapot indított meg Száruer Imre Székesfehérvárot. Szerkeszti Prém József a
„Képzőművészeti szemle* és a „Műiparlap*
szerkesztője — előfizetési ára a kiállítás
tartamára mártius 15-től — julius 15 lg —
3 frt, mely Székesfehérvárra Szatuer Imre
kiadóhoz küldendő. — A kiállítás alkal
mából olvasóink ügyeimébe ajánljuk to
vábbá a Csitári Kálmán tapintatos szer
kesztése alatti „Székesfehérvár és vidéke*
cziiuű lapot.
— Uj alakú bakházak. A londoni m igyar egylet kezdeményezésére Etkar és
társa 20 eziuev.ett vas- és fából összeállí
tott házat küld Budapestre. A szállítmány
ápril 4 én lesz a tővárosban, s innen továbbittatik Szegedig. Minden ház bárom szo
bából és egy boltból áll, mely műhelynek
is használható. A házakat tetszés szerint
lehet összerakni és szétszedni. A külde
ményt a vasutak ingyen szállítják.
— A távirati dijak szabályainak mó
dosítása tárgyában hozta a hivatalos lap
azon rendeletet, amely a kormány által
ápril l-jétől szóló hatálylyal Németország
gal és Ausztriával kötött uj egyezséget
tartalmazza. Ezentúl a táviratok alapdija
24 krban, s azonkívül szavanként a mo
narchiabelieknél 2 krban s a Németor
szágba szólóknál 6 krban van megálla
pitva. Vagyis: a monarchia területén táviratozók minden sürgöny után űzetnek 24
krt, s azonkívül annyi két krajezárt, a hány
szó a táviratban foglaltatik.
— A Tiszaszabályozás ügyében tartott
képviselői értekezleten egyhangúlag azon
nézet talált kifejezést, hogy a jelenlegi,
alapjában rossz rendszer megvizsgálására
okvetlenül külföldi szakértők meghívása
lesz szükséges. A mi magát a 20 milliós
kölcsön fölvételét illeti, az érdekelt kép
viselők igen óvatosan kivánnak ez ügy
ben eljárni. Egyátalában akképen nyilat
koztak, hogy a kölcsönt csakis az esetre
szavazzák meg, ha hovaforditása és mi
kénti fölhasználása iránt, úgy a társulatok,
mint a kormány részéről biztos terv fog
előterjesztetni. A képviselők tehát azt akar
ják, hogy a kölcsöu csakugyan helyesen
basználtassék fel, netu pedig, hogy ez
által is esetleg a felső vizek továbbkép
zése mozdittassék elő s az Alsó Ti-zavidékre a veszedelmet anuál jobban ráznditsák.
— A legtöbb itélöszék legújabban figyelcmreméltó határozatnak adott kifeje
zést. Ugyanis kimondotta, hogy habár
konstatáltatott, mikép az adós szóbeli
megállapodás alapján, saját jószántából,
fizette az uzsorakamatokat; miután az
uzsoratörvényt megszüntető 1868. XXXI.

t.-cz. szellemében a törvényesnél nagyobb
kamat fizetésére való szabad akarat csak
Írásbeli szerződésen nyugvónak föltételeztetik: adósnak ily szerződés hiányában a
bár önkényt esen fizetett uzsorakamatokra
nézve, viss'.akövetelési joga kétessé nem
válbatik. (Kissé erőltetett biz az.)
— Hiroetmény. 792/1879. sz. A ma
gyar kir. allamvasiit siolgaszemólyzete számára f.
1879. évi augusztus 1-föl 1881. évi augusztus 1-ig
terjödó időtartam alatt szükséges ruhanemüek, úgy
m iut: atillák, bundabéléses és bundabélelés néll.üli
köpenyek, nadrágok, szűrök, zubbonyok és kabátok
szállítására palyazat birdettetett
A pályázok ajánlkozhatnak akár kész ruhák
szállítására, akár a ruhák előállításához kivántató
felső kelmék (posztó és vászonuemüsk) úgy bundabéli és szállítására, akar a ruhák elkészítésére.
Az ajánlatok a msgy. kir. államvasutak vezér
titkárságánál Budapesten (sugárút 82. sz. a.) f. é.
ápril 15-ig déli 12 óráig benyújtandók lévén, a
vállalkozni kívánók felbivatnak, miszerint annak
bejelentése mellett, hogy kész ruhák vagy kelmék
szállítására, avagy csak munka teljesítésére akarnak-e ajánlkozni, az alulirt kereskedelmi és ipar
kamarához haladéktalanul fordulni szíveskedjenek,
hogy ez képes legyen nekik az őket illető részletes
feltételeket tudomásukra adni.
Sopron, 1879. márczius 31-én.
A kereskedelm i és iparkamara.

— B91/is79 s l- Hirdetmény. Az olasz
királyság és a franczia köztársaság közt. f. é. ja 
nuár 15-én létrejött ideiglenes kereskedelmi szer
ződésnek életbe lépte következtében az osztrák-ma
g yar monarchiából érkező áruknak Olaszországba
való bevitelnél eddig megkívánt szármáz isi bizo
nyítványok többé nem követeltetnek. Mi ezennel
közhírré tétetik.
Sopron, 1879. ápril 1-én.
A kereskedelm i és iparkumaru.

— Gróf Pálffy János móltó feltűnést
keltett adakozásáról a „Kzv.“ a következő
adomát beszéli: A nemzeti kaszinóban egy
iv volt kitéve, melyen az adakozások gyűj
töttek. Toruay Schossbergert is felszólít
ják az aláírásra. Scbossberger kezébe veszi
az ivet és /összeadja az addig begyttlt öszszegeket. Es ugyanannyit irt alá, a meny
nyire az ő aláírásáig az összes adományok
összege rúgott, l’álffy gr. tanúja volt ezen
jelenetnek s nemes versenyzéssel igyeke
zett Scbossberger^ „lefőzni*. Aláirt 50,000
forintot. Ezen adomát azonban megdönté
a „Westung. Grenzb.* azon megbízható
Ilire, hogy Pálffy János gróf ez idő sze
rint Párisban tartózkodik s táviratilag uta
sította pozsonyi jószágigazgatóját, hogy a
szegedi árvízkárosultak számára 20,000
irtot adjon át a miniszterelnökségnek.
— Egy milliomos nihilista. A kievi
nicbilista-mozgalomkor egy Malcev kisasz
szonyt is fogtak el. Ennek apja millionarius s az orlovi és a szmolenszki kormány
zóságokban 20,000 munkást foglalkoztat.
A kievi citadellában most három előkelő
hölgy van: Malcev k a Pánin grófnő és
Gersfeld tábornok leánya.
— Bankigazgatóságot raboltak él Ausz
tráliában-, december 24 én egy banda meg
rohanta az eurvai (Melbourne) banképüle
tét s elhurczolta magával a bankigaztót s
családját és az összes bankhivatalnokokat.
A gazemberek 23000 ftot is vittek maguk
kal. (Ott ugylátszik, hogy a baukigaztók
még nem vették át a zsiványok, szerepét.)
— Lassú elölépetés. A z osztrák pénzügyi
bizottság minapi ülésén a bécsi rendőrség
költségelőirányzata is tárgyalás alá került.
Kuranda képviselő ez alkalommal szóba
hozta a rendőrségi hivatalnokok lassú elő
léptetését s a következő esetet beszélte el.
— Az 1848-ik év egyik napján egy reudőrbiztos jött lakására házmotozást eszközleudő. A latnelleues iratokat keresett. Sok
kutatás után ráakadt Lauhc Henrik egy
levelére, ki akkor a frankfurti parlameut
tagja veit. — A biztos zsebre tette a leve
let, de Kuranda megjegyzésére, hogy Lan
bet úgy sem lehet elzárni ő pedig Liube
nézeteiéi t nem felelős, azt ismét visszaadta
s üres kézzel! tározott. Most 31 év után
— folytatja Kuranda, a múlt héten egy
gyűlés alk-lmával találkoztam ez emberrel
ki jelenleg, sem több mint főbiztos.
„Később Taffe gróf magánbeszélgetésében
felhozta ez esetet Kurandáoak. „Tudja ön,
hogy az a biztos miért lett olyan lassan
előléptetve? Egyszerűen azért, mert akkor
nem talált önnél semmit. 11a akkor csak
legkevesebbet is fedezett volna fel, úgy
már régen előlépett volna.
— Telekkönyvvezetök egylete. Többen
a budapesti kir. telekkönyvvezetők közűi,
egy „orsz. telekköuyvvezetői egyesület14
létrehozatala körül fáradoznak, mely moz
galom, tekintve a kitűzött czél életreva
lóságát, méltó, hogy nagyobb dimensiókat öltsön; Voigt Ede központi telek
könyvvezető és Máltás Miksa pestvidéki
kir. törvényszéki telekkönyvvezető kezde
ményezése mellett az ügy mindinkább
kezd népszerűvé válni. A létesítendő te
lekkönyvvezetői egyesület kettős felada
tot tűzne ki maga elé. Egyik feladata az
volna, hogy az egyesület tagjai hivata
loskodásuk alatt szerzett tapasztalataikat
összegyüjtögetve: ez által anyagot szolgáltatnáuak az illetékes köröknek, mi
módon lehetne a telekkönyvi kezelést or
szágszerte, a fennálló reudeletek és sza
bályok értelmében e g y ö n t e t ű v é tenni,
hogy az eddig követett önkényszerü el
járással szemben a telekkönyvi rdits sza
bályainak érvény szereztessék. Másik fel
adata pedig az lenne az egyletnek, bogy
a telekkövvezetők állása szabályoztassék,
nyugdíjaztatásuk fontos állásukhoz mért
megoldást nyerjen stb. — A fentnevezett
telekkönyvvezetők egész odaadással mű
ködnek az előleges munkálatok körül,
hogy a f. évi május hóban megtartandó

orsz. tkönyvvezetői összejövetel alkalma
kor mindazon körök részvételét, kiknek
munkássága a tkkönyvi intézménynv/l áll
szoros kapcsolatban, megnyerhessék. Öröm
mel coustatáljuk mi is e mozgalmit, s
felhívjuk rá az érdekeltek figyelmét auaii
is inkábl), mivel bizony sok orvoslandó
kóros állapotot találunk ez intézmény kö
rében,
— Gazdátlan két millió. Becsben márt.
29-éu balt meg. O.c Márton nevű magánzó,
egykori ékszerész és háztulajdonos. H igyatéka két millióra rúg, rokonai uineseuek.
Nürnbergből mint szegény fiú került Becsbe,
s ott a szerencse és becsületes muuka gaz
daggá tette.
— (Metternich herczegné és Andrássg
grófuéről) igen érdekes pikáns hírek szi
várogtak a közönség közé. Említettük volt,
hogy a bécsi arisztokráczia hölgyei a
császári operaházban előadást rendeznek
a szegedi árvízkárosultak javára. Metter
nich Paula hgnő gróf Sáudor leánya, vál
lalkozott egy előadás rendezésére, hiszen
ilyenekben a szellemdus delnő elég jártas,
és máris táviratilag ide hívta Milánóból
Borri balletmestert, ki ez alkalomra egy
uj egyfelvonásos balletet rendezett volua.
Ez már itt is volt, már zaklatta is az opera
szegéuy tánezosnőit, liánéin egyszerre gr.
Andrássy Gyulaué íiivott egybe ez ügyben
bizottságot, — és azóta a szép eszme
nem igen akar valósulni. Az olasz tánczmester elpusztult, a táuczosnok nem ta
nulják az uj balletet és a fényes előadás,
melyet ápril hó 5 én akartak megtartani
. . . elhalászhatott. Metternichné öuálló jel
lem, — a külügyi minisztérium palotájában
tartott bizottsági tanácskozás után állítólag
azt mondta: „Nem szeretem a dualizmust.*
— Ritka halbőség. Igen öreg emberek
nem emlékezuek, hogy valaha ennyi hal
lett volna a Fertőben, mint most. Süttö
röu, mely pedig nincsen épen a parton,
a Fertőhöz vezető vizárkokba kiúsznak a
halak és pedig az öregebbek, agy, hogy
a község melletti árkokban is lehet ha
lakat fogni. E bőség daczára kilóját 50
fizetik. A Fertő megtelése folytán, Rákoson
a győri püspökségnek nagyon sok szán
tóföldje víz alá került, sőt egyik njabb
időben épült major is viz alatt áll.
— Eyy afrikai utazó. A Daily News“nak c hó 18-áról jelentik: Pintó őrnagy
Pretoriából e táviratot küldötte a tengeré
szeti miniszternek „Hat napi távolságra
vagyok a/, indiai Óceántól. Afrikán át való
utazásom alatt, a nyugati partoktól kezdve
éhséggel, szomjúsággal, vadállatokkal és
bcnszUlüttckkeí kellett küzdenem, hozzá
még egy helyt szárazsággal más helyt ára
dással is. Megmentsttem minden iratomat,
20 geografikuN tengeri térképet, sok topo
gráfiái mappát, bárom kötet különféle jegy
zetet, meteorológiai tanulmányokat, három
kötet rajzot, egy terjedelmes naplót a felső
Zambesi kikutatásáról, a 72 vízesésről stb.
A Cubango titkát kifürkésztem a Lenszü
löttek ellenségesek voltak, folyvást harczban voltam velők, több kísérőmet elvesz
tettem.
— A legjobb thea. A legtöbb thea-estély téli időben van. így volt ez kezdet
től fogva, mióta ugyauis a tbea élvezete
általánossá lön, igy Heine ide jében is, midőn
Párisban lakott. () a negyedik emeleten
lakott, tudnillik Heine, a másodikon pedig
egy tábornok, de azért mégis megismer
kedtek ; bár ez a ritkaságok közé tartozik
mert nagyvárosban egy és ugyanazon ház
lakói, nagy-rikán jönnek barátságos érint
kezésbe. Elég az hozzá, az élces német
költő már több ízben volt részese a tábor
noki theatársaságnak, s legközelebbi alka
lommal elbatározá, bogy már most ő bivja
meg a tábornokot és egész családját theára.
A megkivó el lett fogadva és a tábornoki
család nem is bánta, mert nemcsak hogy
a háziúr élezés ötletein jól elmulattak,
hanem a teát is kedvük szerintinek talál
fák. — Lem találjátok; hogy ez a tbea
jobb, mint a miénk? — kérdi a tábornok
gyermekeit. — Csakugyan. Ugyan’liol szok
ta venni? — Megvallom, hogy nem a legelső
kereskedésben. Különben örvendek, bogy
Ízlésük szerinti. A múltkor a kapus kínált
meg egy csomag tbeával, s miután fogy
tán voltam, tehát megvettem. — De ő bon
nan szerezte ? — Azzal nem szolgálhatok.
— Kérem kérdezze, meg, mert ez a leg
jobb tbea, a mit eddig ittunk. Másn p
megáll Ileioe a portás ablakánál és kérdi
tőle, bogy vájjon, honnan szerezte a theát.
— A theát uram ; — Igen azt a csomag
theát, melyet minapában öntől vettem. —
— Talán rósz volt? — Sőt ellenkezőleg,
kitűnő tbea. Tegnap este a tábornok nálam
tbeázott és jobbnak találta a magáénál, miért
is szintén szeretne belőle — A tábornok
ur tőlem szeretne theát venni ? — kérdi
a portás hahotára fakadva. — Hát mi ne
vetni való vau abban, hogyatbeáját meg
kedvelte. — A kapus majd meg szakadt
nevettében, végre; kibökkentette, hogy az
a thea tulajdonképen a tábornok nr theája
azon thea ugyanis, a mi a tbeás kanna
fenekén marad és a mit a kapus néhány
Sons ért megveszen az inastól.
R 3 v iti h í r e k . Nagy izgatottságot
keltett Budapesten Martonfalvi ügyvédnek
inasa Madarász János általi meggyilkol
tatása. A rablógyilkost Aradon fogták el
a pesti rendőrök és már felszállitották
Budapestre. A meggyilkolt egy gazdag
zsidó családhoz tartozott és nőtleu volt.
—- A kievi kormányzóság több falujában
ismét kiütött a pestis. — Az angol ki
rálynő Olaszországba utazván a Lagomaggiore környékén valaki azzal (ijesz
tette a turini rendőrséghez irt névtelen
levélben, hogy dynamit töltényekkel a
királyné ellen raeréuy elkövetése szándékoltatik. — A budapesti önkénytesek, kik
Szegedre mentek életmentésre, erre köz

vetlen a főhadp iranoi.iokf.il— EdelsheimGyulaitól — kaptak engedélyt. — E'.ért
két Scbmerling ezredbeli önkéntes a divislons rapporton a dandárparancsnok által
k mény mégdorgálást kapott, a miért,
hogy a szolgálati szabályok ellen vétet
tek, midőn az engedély kérésnél mellőzték
alantasabb elöljáróságukat. — »A Bosz
niába katonák és sebesültek részére szá it
küldemények múlt ősz óta ládákba p a t 
kóivá ott hevernek a gőzhajó társaság
ügynökségénél, a katonai parancsnokság
nem váltotta ki azokat és tartalmúit azét i
legnagyobb részben megromlott. — .4
tiszai gátszakadások betömését a korai iuy
egy Deutscb nevű vállalkozóra bizta. —
A szegedi medenczéből azután az árvíz,
mely természetes lefolyást neiu találhat,
gőzszivattyuk segélyével lesz kiszivatytyuzva, ezen munkával reményük, hogy
május végéig elkészülnek, nagyon kell
sietni, mert a leomlott házak aiá temetett
hullák oszlásba menvén a vizet és levegőt
megfertőztetik.
I R O D A L O M . _________
= Ifjú Vúrudy Ferencz verset: egy tejei
ben megjelentek és kaphatók a helybeli könyvke
reskedésekben. — Ára (10 kr. — E költemények
egy része lapunk tárczájabau jelent meg s igy t.
olvasóink mer tájékozlak iriutuk.
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V e s z é l y u s z « llő lie u ;v e k (‘u .
Kórós, 1879. márcz. 20.
Lehet, hogy már mások is észlelték
megkezdett szőllő munkájuk alkalmival,
azon megdöbbentő körülményt, melyet éu
most az olvasó közönség tudomására kí
vánok hozni: de mert e lapok h.isábjaiu
semmit sem olvastam róla; sietek tudósí
tásomat megtenni.
A veszély nem inás, mint a múlt év
ben magát megismertetett szőllőhernyó,
megszámlálhatatlan sokaságban, a szőilőhegyekben. a földszine alatt, majd nagyobb
majd kissebb mélységben. — Kérdi valaki:
hol lehet őket taiálui? azt moudhatom tcá:
néhol a szőllőtő mellé rakódva, néhol a
barázda között, néhol a szőllő útuk ke
mény felszine alatt. Amint a hernyóból
vált lepke, sok száz és ezer petéit lerakta.
— A sáskák alig lebctuek nagyobb so
kasággal, mint amily csoportokban én ezt
szemléltem 1
Már a múlt évben aggodalommal te
kintettem a jövőbe, midőu láttam a magyar
nép vétkes könnyelműségét, az elrendelt
szőllőliernyózás mulasztásiban. Hiában ta
nácsoltunk, hiába mentünk elő jó példával,
háromszor is hernyóztatva. Voltak akik a
„nem érek reá* kifogást tették, — mások
meg épen az Istentől várták, e pusztító
rovaroknak — közvetlen — elvesztését.
Most meg lesz majd az, mitől sokan
nem féltek: a szőllők nagymérvű — ha
nem általános — pusztulása. Mert nem
hiszem, hogy ha annak csak fele pusztít
is, a melyet én láttam, és ha az egész
villáuy-siklós-viszlói hegylánezon hasouló
mérvben található, — nem hiszem hogy
képes ne lenne, a szőlőkben legnagyobb
pusztításokat is tenni.
Mit tegyünk e fenyegető je'enséggel
szemben?! alig tudok tanácsolni. Ezt ma
gasai)!) helyről várom.
Én a veszélyes jelenségről értesítem a
tini. földmivclési minisztériumot sat. küldök
a leletből borszeszbe fölfogva, valaraiut
földbe zárva élő hernyókat is. Mi lesz az
eret.mény azt kétség kívül inog fogjuk
tudni. — Most csak azt m ndom még a
mondottakhoz:
Már a múlt szept. hó elején észleltein
a sz.őllőhernyók jövőre támadását, midőn
egy oly hely felnyesése alkalmával, hol a
szőllőbernyózáskor, a megszedett hernyóig
szőllőleveleket tapodtattam, égcttctteui, így
büvelknyi mélyen a föld sziue alatt, főid
repedésekben, telepenként, kimondhatatlan
mennyiségben találtunk kikelt hernyókat,
csak bogy még ekkor, a legnagyobb is
alig volt 1 cm.-nél hosszabb. Az alak
azonban már teljesen felismerhetővé tette,
hogy ez nem más mint a rémes szőllőbernyó!
Valóban rettenetes jövő lehet a sze
gény baranyai emberre, a kinek legtöbb
vigasz.talódását a szöllőmivelés adja, úgy
is mint egyik jövedelmi forrás. — De
menjünk tovább.
Az ősz.szel megfigyelt szőllőhernyók
között s a most, martius 22-én talált her
nyók között a hasonlatosság kifogástalan.
A különbség csak, hogy most erősebbek,
hosszabbak, a legnagyobbja lehet 2 cm.
hosszúságú is Kétségkívül erősödnek még,
ezt feltételezi az is, hogy a megtalált s
felvetett hernyófészek népessége, mely nem
ritkán kiadhat többet 1. d. c. liternél is,
a felvetés után siet azonnal a föld alá
rejtőzni. Egy szóval, ha a pestis elpusztít
hatja az embereket, a szőllőhernyó rémes
sokasága, elpusztíthatja szőreinket.
Reménységem van fazonban, hogy a
magas kormány szigorúan fog intézkedni,
és amit a magyar nép önként el nem vé
gezne, azt elvégezteti vele a hatalom jó
akarata kényszerítés)
Ennyit tartottam szükségesnek a kö
zönség tudomására hozni, mely közléséin
nek felvételére a lapok igen tisztelt szer
kesztőségeit is ezennel felkérem. Végre.
Mintán a tavaszi sz.őllőmunkák még
csak most kezdődtek: a szőllőbirtokosok
legyenek figyelemmel, és esetleges tapasz
talásaikról, siessenek a közönséget értesí
teni. Hogy figyelésük nem lesz sikertelen,
annyival inkább hiszem, mert kapásaim és
egyik szőliőszomszédom is úgy nyilatkos-

*ak, hogy a szőllőkikapálásnál, jík is ta
lállak ilyen knkaczokat, do ű!: ebből
semmi rosszat sem gondolta'.
A közönség irAi.t szives jóakarattal,
töxli
Alföldi Sándor,
rt lelkész.

— A Dunagözhajózási társaság fj>igazgatósága k- zzéícs*!, hogy az l s 7>
évi tiszta jövedelem 1.769,690 frt szabáljszerii leírása után 4.209,7.>4 Írtra rúg:
miut rendkívüli leírás fog szerepelni a
lánchajozási készletek beszerzési értekének
;>57, a: 51.190 frt. tartalékgépek és Kép
részek : 354.446 frt régi fahajók: 193.760
frt; visszatérítési számlák és szaldók;
437,591 frt, összesen 1.041,988 torint.
E után marad iniut tisztanyereség 3 ,1G7,766
frt, miből 107,-os osztalék azaz 52*/,
rész vény enk int fog adatni. A magyar du
uagöziiajózusi részjegyekre 4 írt tog tíz ttetni.
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Egy jó családból való
középkorú níí ajálkozik Iiíix g o m lu o k n ő n e k vagy k u l c s f t r n ő n e k . Bővebb tudósítást nyerhetui
e lapok kiadó hivatalában.
V
(2- 1)
S A C V FEKK.VCZ
lautulajdonoa.
HARSON B .U I L
KI S4 ÓZ S E
felelős szerkesztő.
Szerkesztő társ.

F

E C L x c L e ' t é 3 e la z .

Carbolsavas
mész és v í z .
(I)esiiifections-Pulver).
E Idig legjobbnak elismert fertőtlenítő min
dennemii hulladékok, nyitott és zárt he
lyiségek, vászon és ruha ncuilick, ferttötleuitésére ugyszinte állatok vagy emberek
nél, kik személyes érintkezésben voltak
tebegekkel.
36.(10—4)

Carbolsavas uiész 1 Ko. ára 20
kr., 50 Ko. 8 frt.
Carbolsavas viz 1 Ko. 10 kr.
Kapható Pécsi tt Sipöcz István gyógyszer
tárában.

Regále-hérletek.
A Baranya sellyei uradalom által bérbe
adatnak lH7t». o k tó b e r 1-töl 3 évre
a következő tárgyak:
Oszrói korcsma Baranya megyében
Iványi
Zalátai
Sztárai
r
Somogy
T
Hatvani derékúti korcsma Somogy megy.
,
bormérési jog
„
„
A sztárai révész Somogy megyében.
A bérleni óhajtók felkéretnek a beli vei
tiszttartósági irodában m á j u s 1 -é n r e g 
g e li 9 ó r a k o r tartandó nyilvános ár
verésen megjelenni.
B.-SeUye ápril 1. 1879.
A z u ra d a lm i tia s tta rtó a á g .
61 (3—1)
ad 1150.
K.-ig.

Pécsjárási seolgabirótól.

Pályázat.
A garéi körjegyzői állomás f.
é. április hó 9 én Garéban az 1871.
évi XVIII. t.-cz. 84. §-a értelmé
ben a szövetkezett községek kép
viseleti testületet által megejtendő
választás utján fog betöltetui.
Pályázóknak a jegyzői szigor
latról kiállított bizonylattal felsze
relt kérvényeik hozzám f. évi áp
rilis hó 8-án déli 12 óráig benyúj
tan d ó k .

Pécsett, 1879. évi márc. 30-án.
Forray Iván,
siolgabiró.

n a r o k h á s ti s z o b a, 2 k <>»y k a,
egy

pár

ezer

a k óra

való

p j i! c 7*é v c 1 sza.iad kézből eladó.
Bővebben értekezhetni a fenüt irt
ház tulajdonosával ugyanott.
59. (1 1)

E

t Nehéz kór) és minden id e g b e te g a ó g r t o rv o s u l é s g y ó 
g y í t I»r. K i l l l s c h szakorvos
Dresdá-bau (Nenstadl) levélbeni
értekezés utján. Eddig már 1l,<XX)-uél több
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.
57 (2—1)
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A W?»ager W.-félo

, Kni -injól

e s s a i r a m
á - j - o l a ]
mely a orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y e n
eiiiésT .tlietöw égc folytán gyermekeknek is ajáullcóio nieit a
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer m e l l s t ü d ő b a j o tt
g ffrv ély * d a g a n a t o k , k e lé n e k b ö r k i f l t ó » e k , m i r i g y b a j o k , g y e n g e s é g stb. ellen.
E g y ü v e g a r a I f r t . kapható gyári raktárban: B e c s b e n
H on ni á r b t 3 nt á m a.**) valamint az osztrák-magyar birodalom
legtöbb gyógyszertárában és jobbnevü tiiszerk ereske (lésekben
P É C S E T T kapható : K o v á c s 51. gyógyszertárában, R e e h
V ilm o s , B la n h :> rn 51. és S i m o n J á n o s fűszerbe
repedésében. B u j á n : B o z s o k ét <1 - l l - m i a m i gyógyszertártban. Mie h i t s fljszork. 5 I o h á c s : L n i z c r V. és P y r k e r í. gyógyszert. S /.ig e lv á r o t t : L i l i t s V. O c s o l d á l és B a g ó fttszerkeresk. I s a h o r b n a :
Wc i d i n g e r A. és F a l e e o n i keresk.
*)

[ő óta több ezég három szögletes üvegekben tisztátalan és hami
l lj a b b illő
sított esikamájolajt árul. kikerülendő e megcsalatást, kéretik a kii
zünség csak olyan üveget mint I)orscli-féle c s u k a m á j o l a j j a l megtöltöttnek tekinteni, melyen a cég védjegye, dugas/.jegy és a használati
ntasitás a M a a g c r nevet viseli.
. . .
,.
Ugyanitt vau a seb ifíiauseni uemzetkö/.i se1Kötő szerek, és a nevyorai
Hall és Rukl-féle .Sozodout g y á r főraktára, és a schsmniczi Hart nsteiu és
társa féle „Legimunose gyár“ raktára
244. (6—6)
J .YK.t1

Wolff F. A. & fiai
B u d a p e s t, L ip ó tv á r o s t e m p lo m 
té r 2 .
(saját (íjá ra Becsben és Heilbronban)
ajánlják a t. vendéglősük, kávésok és a gazda
asszonyuknak saját gyártású kitűnő ón és brittanig
czikkei’ket, mert. minthogy sohasem lesznek sárgák
vagy feketék, sokkal jobbak cs olcsóbbak, mint a
ehinaezíist. — Hitelesített liter mértékek finom ón
ból fiiilel vagy hosszú nyéllel
OOft IH(2 001 lit.
o-'l
1
Oá
0 22
—.45 - 35
i> —.SÍ)
ft. 2.9Ö 2 —
0-2 liter
0-4
1
tinóm ón tölcsérek(
1,40
f t 2.30 1.75
Ágyinelegitó palac-zkok legfinomabb ónból súly
s
rint 44- 8 frt Tányérok,
csészék pökőcsés;
szerint
tányérok, cseszek
i«.kocsésiék
ugy minden egyéb tárgy tetszés szerinti alakbin
legfinomabb ónból kit'ja szerin1 2 írt 50 kr. ós 2
írt 20 kr. Tea-kannak legfinomabb brittania lemből
legszebb alakok' au
1
2
:!
4
5
fi
8
10
1.-5 2 5 0 2 SO 3.20 3.60 t.
5.70 7.50
tbe»-fűzők tartályon szeszlámpival
;{ 4
5
fi
7
8
10
12 csészére
!>.— 9.5Ó 10.- 11.— 11.75 1250 14.
Ifi.
ÍA*ves-esészék .
d b ja ............................
1- —
aszlali gyujtíwzcrrk
■
gvert'atartók
. . . .
. . .
1.20
villák . . .
• tucatja
. . . .
2.50
sör-tálezák . . .
..
•‘>“>0
asztalkendő-gyűrűk
.
.............................^'
kanalak . . . .
„ ..........................
kéaek k it zeélja lengével tucatja . . . .
I.
Tej. tejsiirü és kávés kannák, tbc* es cseruegctartók. cznkortartok. bors- es ezukorbányó: bors- és
s.itartók, tojastart'ik. kávés és thea-lindzsak stb. úgy
mint különböző pipere-csikkek, legolcsóbb előállítási
árakon kaphatók.
Non p h s ultra kávéfőzők, göztojásfoz >k, orosz
pamevárok. theafőzők. sárgaréz, uj ezüst és barnán
elegesitett rézből a legna.yobb választékban legolcsnbb á rak é rt - Árjegyzékek ingyen és hérinentv.'

ti' V'- f- r- sr- -' - f* .-V.K8T' r.C ■<
P'CAÍÍ

Hirdetés.
Vb. KOZ.4 V E N 'D E L csődtöinv
géhez tartozó, Pécsett a lőulezábau fekvő
ház e m e le ti la k o s z t á ly a egészben
vagy megosztva, úgy több u d v a r i k i s
l a k á n , valamint a kapuiéi keletnek cső
b o l t 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 HŐSIN
GEU IGNÁCZ tömeggouduoknál, (irodája
27 (0 8)
Király nteza 19. s/. a.).
>r=i

1 „pécsi
és gspjyar r;
1879. évi április hó 27-én d. e. 10 órakor
Pécsett saját helyiségében

rendes közgyűlést

PILEPSIA

~

V P r,iemjel| c s .k ir . k izá r. szál., valód i, tis z ta |

Nyári helyiség megnyitás.
A Tettyen minden vendéglő-helyiség
már megnyittatott és a t. ez. közönség
rendelkezésére készen áll — hol is alul
írott jó ételek- és italokkal szolgál és
szives pártfogást kér
tisztelettel
E x n e r W y n la .

Bzámu, s 2 térre n) iló f ö l d s z i n t i

Vr.gyón bukott S ic 1' csődtömege vá
lasztmányának határozata értelmében köz
hírré tétetik, - miszerint némely jelenleg
az adósoknak vagyontalansága v.igy tar
tózkodási helyének isim reileii v<«!ta követ
keztében — b e h a j t h a t la n
U u n jv b e li e s é d k ö v e t e l é s e k .. csődtömeg
elrendelt felosztása folytán 1879. évi áp
rilis hó 10-én délutáni •? órakor alulirt
tömeggondnok lakásán (megye-uteza 12.
szám alatt) készpénzlizetés mellett a leg
többet Ígérőnek eladatni fognak.
Kelt Pécsett, 1879 ápril hő 2 án.
60. (1 1)
Simon/ay János, s. k.
csődtömeg-gondnok.

GABONA ÁRAK
a t.é. márcz. hó 29-éu tartott heti vásáron.
Löszt.II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 7.80 fi. 7.5) ft. 6.80
Kétszeres . ,
. 6.10 , 5.70 . —•—
Kozs
„ .
, 5.30 „ 5.10 „ —
Árpa
„ ,
„ 4.50 . 4.20 » —.
Zab
. .
„ 5.30 . 5.20 , — —
Kukoricza
„ 4.30 „ 4.00 .
.
Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna
„ „
. 2.50
Szalma „ „
„ 1-00

pécsett : II ilpiczon levő 20.

Hirdetmény.
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j

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

Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentés.
2. Részvény átíratások.
.
3. Az épitendő uj akna költségei fedezésére egy megállapítandó kölosonnék felvétele.
4. Az előterjesztendő mérleg és felügyelő bizottsági javaslat folytáui
osztaléknak megállapítása.
5. Az uj akna felépítése iránt megkötött építkezési szerződés helybenhagyatáBa.
6. Az ingóságok átvétele iránti intézkedés.
7. Netaláui indítványok tárgyalása.
Kelt a pécsi kőszénbánya és gép 'yár-reszvény-társaság részéről
1879. évi martius hó 22-éu tartott igazgató tanács üléséből.
F e s z t i R a j m A r s. k.
52 (3—2)

Wetzer és Lobmayer
B u d a p e s te n , k o r o n a f o h e r c z e g é s
k o ro n a u tc sa sa rk á n

„a szép tnagyarn''höz“

Rumbargi vászon
k ísz női és férfi

fehérmemü-raktár
továbbá

függönyök, butorszöjj^
vetek, ágyteritök. zsi- , / '
noros, piquet. es szí
nes barkátok, 6, 12,
18, 24 s. a. t„ szemé
lyes terítékek minden
nemű béllésczikkek u.
m. nagy választékban
férfi gallérok é3 kéze
lők s. a. t.
Menyasszonyi készletek úgymint

V

M. Lctvenstcin,

sajt-, delieatess- és salami kereskedése
Budapest.városháztér plebánia-templom atelleneben.

Őrök eladási hirdstaáa;.
A pécsvaradi kir. Egyetem-alapitványi urodalom tulajdonát
képező, s Pécsvárad nagyközség határában fekvő következő földek.
öl
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

A nagyinéltóságu vallás ős közokta'ási m. kir. minisztérium
f. é. 85 sz. engedélye alapján, zárt ajánlati versennyel egybekötött
nyilvános árverés utján fognak a legtöbbet ígérőnek örök áron eladatni.
A zárt ajánlatok a pécsváradi közalapítványi számtartósághoz
cziinezve az ajánlott összeg utáni 207o bánatpénz mellékletével, min
den egyes birtok részére külön adandók be folyó évi a p ril£ 0 d é lu 
tá n i 3 óráig.
A nyilvános árverés folyó évi aprlÜN hó 21-én reggeli 9
á r a k o r fog a pécsváradi számtartósági hivatalban megtartatni, hol az,
eladási feltételek is a hivatalos órákban betekintbetök.
Utó vagy a feltételektől eltérő ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Pécsvárad 1879. évi márczins ho 22-én.
er- /« _ 9y
Mey F e re n c i
5 0 . (3 — 2 )

szám tartó.

Á

esnie n

KŐBÁNYÁN, v*gy

\

DietrichAGottschlig*^^ \
B u d a p e st, v á rz i-u te z a 18.
S o r n e m iie b :
K iviteli ra k tá rs o r, >ilágos szinü
M árciusi
<R*°
p u p la m á rc r iu s i s e té t és sresrea
K o ro ro s o r v ilágos színű, ize a
P ilsenivel azon nos.

.
'
j
.
I

A szállítás ládákban SO palaczkként eszkcxtfltttík.
Árjngysék te teltétalelcrőH érte.
ttet klvAuaíra aronaal klldtek

mSA

—s/.ám.
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A rlejtési hirdetm ényMely szerint ezennel közhírré tétetik, miszerint a szt g
benedeki m. kir. közalapítványi uradalomhoz tartózd ujfalasi
és Patti pusztán a f. év tavaszán és nyári időszakban vég
rehajtandó eiább elő sorolt építkezések kiadásai iránt f. évi
á p r i l is lió 16-ftn d é l e l ő t t i 9 ó r a k o r a kaposvári m. kir. épí
tészeti hivatal hivatalos helyiségében zárt ajá ilatok beiyujtásaival össze kötött nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni,
nevezetesen:
A z u jfa h n ii p iis z tá u .

-szór: Egy építendő uj lábas pajta munkálatai:
Kőműves m u n k a , ..................... .....
230 ft. 20 kr.
Ács asztalos és üveges munka . . 2269 „ 71 ,
2 -szór Harmadik számú cseléd lak kijavatása :
65
Kőműves m u n k a , ...........................
539
Ács munka,
. . . . . . . .
893
01
Asztalos lakatos és üveges munka .
138
3szor: Ökör istáló kijavítása:
747
04
Kőműves m u n k a , ...........................
62
Ács asztalos lakatos és üveges munka
136
4s z ír: Tiszti laknál cseléd istálló helyreállítása:
206
61
Kőműves munka..................................
144 63
Ács, asztalos, lakatos és üveges munka
5ör: Több épületnél eszközlendő kisebb javítások
95
Kőműves m u n k a , ...........................269
Ács m u n k a , ................................ .
12 „ —
P a t t i p u s z tá n .

6-

szor: Az ökör birka és cseléd lak n ál:
Kőműves m u n k a , ...........................120 „ 44
Ács és zsuppolási munka, . . . .
215 „ 41
Összesen 5923 „ 27
előirányzott költséggel.
Erről versenyezni óhajfók oly felhívással érlesittctnek hogy az á r
lejtésre kitűzött helyen és időben a tárgyalást megelőzőleg leteeudő 6U0
forintnyi 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 1 4 -ig bezárólag Lakócsán a ni. kir. közalapítványi tisztartóságnál, —
vagy a szóbeli nyilvános árlejtést megelőzőleg a kaposvári in. kir. épí
tészeti hivatalnál nyújtandók be, — mert a később beérkezendő, avagy
a feltételektől eltérő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A feltételek, 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
fentartatik.
Végre oly vállalkozók, kik az uradalomnál foglalkozva, hanyag
vagy hiányos munkát teljesítettek, a versenyből ki fognak záratni.
Lakócsán 1879 évi márczius hó 23 án
A m. kir. közalapítványi tiszttartóság.

S te in e k e r F eren cz
tiszttartó.

ttyoinatou ia u a Mihályiul Pécseit ‘6/9
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F e lh iv á s .

3521 br. sz. alatti T éK lavetőhcly.......................................... 2475 □
3309 v r
n Homokdomb . .
1187 „
Hontokdomlt.............................................. 1207 „
3313
D erék alja.................................................. 2565 „
4054
K ő b á n y a ..................................................
710 „
4394
M a lo m te lő .............................................. 5040 „
1227
567 ,.
3723
» 'Stenglrét....................................................
2007
<> Tltskös malom mclleti....................................1182 „
Szilágyi ut m elleti...................................
620 „
3839
„
„ -Szilágyi ut m olleti.....................................
828 „
3ít06
„ „
D e r é k a l j a ........................... . . . 1012 „
3974
„
„ F e jé rh e g y i................................................ 1380 „
2598
„ „ F e jé rh e g y i................................................ 2086 „
2718
,. „
volt 8zUrÜ8kert...................... :
. . .
1782 „
3203
„ „ Kert a zsidó tem etőnél...........................
464 „
2807

Megrendelési hely

e n n e k e u ló d is á f / k e z e lé s c m e l l e t t ,
Wx,

mindenféle megrendelések gyorsan ét pon
tosan eszközöltetnek. Árjegyzékek ingyen
és bérmenlve.
54 (4—2)

A mogérkezett tavaszi idényre ajánlom 1879.
évi igen kitűnő, zsirdús, könnyű és lágy tavaszi
liptai sajtaim at. — 1878. évi első m inős'gü met
szésre alkalmas liptai sajtokat, első minőségű brinzákat, Kitűnő ementhalert, groyert sehweiezi gorgonsolát. eidamit. parmesant, schwarczenbergit.
límburgit. tenzenbergit, rojufortot, reitem anert.
hegenbergit, romadourt, kitűnő fianczia imperialés olmiiczi quarglit, — nem különben igen kitűnő
qualitásu magyar szalám it caviart és orosz sardi
nlát. Marké Philip >'t Canaud-féle kitűnő iranczia
olaj-sardiniákat. hiisvéti háringeket, anchorakat.
roll-háringet. — olasz peperomot. kit'inó t'ranczia babot, borsót. Champion spárgát s mindezen
szakba tartozó czikkeket en gros a legolcsóbb ára
kon. Teljesítők bár hova bármily mennyiségű meg
rendelést készpénzfizetés- vagy utánvét mellett. —
Kívánatra árjegyzék dij nélkül bérmentve küldetik.
Tisztelettel

55 (2—2i

igazgatósági elnök.

I

