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fj fo f lie fc il  cHj:

posúu vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
t e i  frt 5<> kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 1 0  kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidiuger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér). PÉCSI FIGYELŐ
H irdetések ára:

Egy öt-hasábos petit sor 
egyszeri megjelenéséért 8Vrt 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

K ze r k e sz té i ir o d a :
Ferenczick ut-ezája 22-sz. I. emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

Az egysőgesités,

. ap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz iutézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadom vauiban, mauhorn Antal úr a városháti épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Bölun C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 

eics-cdéseben, és 1'eszfl Károly úr könyvkötő üzletében. Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Becsben elérkezettnek látják az 
időt, midőn hozzáfoghatnak az 1867- 
ki Deák-féle férczmiiuek lomtárba 
tételével az egységesítés nagy mun-
kijához.

A talaj pompásan elő van ké
szítve, a nemzet iutelligentiájáuak 
nagy része corrumpálva, megpuhit- 
va. tétlenségbe van stilyesztve, nagy 
része kétségbe van esve a nemzet 
jövője felett, miután „ész, erő és oly 
szent akarat* * mellett, minőt a füg
getlenségi párt kifejtett, a kormány 
és pártjának ördögi eszközei ellené
ben többségre nem jöhetett a par
lamentben. A magyarnak nevezett 
kormány maga felhasználja a sza- 
kadár és kifelé gravitáió nemzeti
ségeket súlyos milliók árán, hogy se
gítsék elnyomni az igaz magyar nem
zeti törekvéseket, — a nemzet mil
liói nyomorba vannak taszítva, lel
ketlen vérszopó pióczáknak odadob
va, küzdenek a létkérdéssel, nem 
érnek reá mélyebben gondolkozni 
az egységesítés következméuyei fe
lett és elkeseredettségükben végre 
is azon remiuisceutiára jutnak, hogy 
hiszen az önkényuralom öszpontosi- 
tott tizenkét, illetőleg tizenhat évi 
kormányzata alatt anyagi tekintet
ben a helyzet hasonlithatlanul elő
nyösebb vo t mint most a közgazda- 
sági rabságban, melybe alkotmányos 
utón behajtott maga a magyar kor- 
máuy, melynek minden nyomoráért 
az utókornak felelős lesz.

A nép milüóiuak is megvan a 
maga ítélete és ez ítélet nem min
dig helyes, nagyon félünk attól, hogy 
az elkeseredés a nemzet nagy ré
szét ily helytelen elhatározásra fogja 
serkenteni.

Azt mondja pedig a uép már is, 
minek áldozzon a haza oltárára, mi
dőn ez áldozat csak arra való, hogy 
abban a hatalmat gyakorlók osztoz
kodjanak ? miért izzadjon, fáradjon, 
takarékoskodjék, — aj,ért-e hogy a 
keserves szerzeményből néhány ezer 
ősi vagyonát elpazarolt léha siue- 
kuristát felhizlalhasson V és miért tá
mogasson oly kormányt — illetőleg 
annak fenmaradását, mely a nem
zeti lét életfeltételeit maga aláássa, 
csak a puszta látszat kedvéért dob
jon-e ki milliókat és fogyassza mind

inkább vagyona romjait, míg végre 
is az uzsorások kezébe megy át és 
a kormány a néppel egyetemben 
„izmaeliták és saracénok“ engedel
mes rabszolgájává süllyed ?!

E zt a fegyvert a cen tra lizá l
nak a magyarnak nevezett kormáuy 
szolgáltatta, de van még egy ennél 
hatalmasabb fegyver.

Ezen fegyver pedig annál veszé
lyesebb, miután éle a magyar ön
állóság legveszélyesebb és örökölt 
ellensége a kamarilla ellen vau in
tézve.

A kamarilla körein kívül álló és 
az „összbirodalom8 népeinek a sza
badsággal karöltve anyagi boldogu
lását ezélzó bécsi centralisták igen 
helyesen érvelnek abból, hogy a je
len közjogi állapot mellett igazi par
lamentáris kormányzat ugv a Lajt- 
hán inuen, mint azon túl helyt nem 
foglalhat, mert a delegatiók és ezek
nek csak sziuleges felelőséggel tar
tozó közös kormány elvonja a par
lamentek legfontosabb jogait, — 
ezen közjogi állapot mellett soha, 
de soha sem fog teljesülni a nép 
akarata, ha az az elhatározó körök 
akaratával összhangzásban nincsen, 
míg ellenben egy közös parlament 
többségének a kamarilla nem merne 
ellentállaui, nem támadhatna vágya 
boszniai — szalouiki kalandokra, — 
a hadsereg létszámát leszállítani, az 
állam terhén nevezetesen könnyíteni 
lehetne, szóval csak akkor mondhat
nék hogy van alkotmányunk.

Ezen érveket fogják hangoztatni 
nem csak az alkotmányosságnak 
osztrák igaz barátai, — hanem a 
mi nagyon jellemző a kamarilla hí
vei is, mert ők jól ladják, hogy a 
közös parlamentet az „összbiroda
lom8 polygott és különböző — el
lentétes érdekű nemzetiségeiből úgy 
lehet összeállítani, hogy többsége 
mindig megfog hajolni a felsőbb aka
rat elől, nagyon practikus már eb
ben a bécsi politika, mely a külön
böző nemzetiségek külön érdekeit 
akárhányszor használta már fel czél- 
jainak keresztülvitelére.

A bécsi reichsrath — kiszolgál
ván a hat évi cyklnst — fel lett 
oszlatva, az nj választások, leszá
mítva a csehekkel folyamatban lévő 
alkudozásokat, melyek valószínűleg 
arra fognak vezetni, hogy ezek is

belépnek s^k ,évi hasztalan ellent- 
állás után,* nem igeu fognak változ
tatni rajta, az irány ugyanaz fog 
maradni és ha a csehek is részt 
vesznek, akkor a centralista irány 
annál erősebb lesz Magyarország el
lenében, minél több concessiókat tesz 
a. cseheknek.

Nagyou szükséges tehát, hogy 
ébren legyen a magyar nemzet, mert 
soTia oly közel nem állott hozzá, 
hogy uemzetifüggetlenségéuek utolsó 
foszlányait is feladja.

— A n o v l-b a z á r i eg y e z m é n y
az „Egyetértés* rendesen jól értesült tu
dósítója szerint válságot idézett elő a bécsi 
döntő körökben, minél fogva Andrássy 
gróf állását auyira megingatottnak tartják, 
hogy csakis a király különös vonzalma 
mentheti meg a bukástól. —- A katonai 
párt az egyezményben a nagy áldozatok 
árán kivívott hadi eredmények koczkázta- 
tását, a nagyhatalmi felségjog megalázá
sát látja és arra törekszik, hogy formahiba 
alapján ez egyezmény a növi bazári fog
lalás gyors végrehajtásával megsemraisit- 
tessék. — Ezen párt fel van bőszülve a 
szultán souverenitásának elismerése-, a 
novi-bazári megszállás vegyes volta miatt, 
mely előnyök miatt az egyezményt a török 
kormány sietett közzétenni, ebhez hozzájá
rult, hogy Andrássy gr. utólag a költségek 
megtérítésének elismerését kívánván a por
tától, ez azt felelte, hogy kérje a költség
térítést azoktól, kik Boszniába küldötték, 
mely felelet komikus hatást tett a diplo
matában.

—  A cseh-néinet alkudozá
sokról jelenti az „Epocbe*: Andrássy gróf 
ápril 29-ikéu viszautasitotta Rieger azon 
javaslatát, hogy ő (Rieger) a dualismus 
alapjára áll, ha Andrássy megígéri támo
gatását az alkotmánypárttal folytatott tár
gyalásokban. (Magától értetik, mert hisz 
Andrássy is a centraiismus felé evez.)

— A z oüztrák-m agyar bank  
főtanácsa elhatározta, hogy legközelebb a 
budapesti főintézetnél életbe lépteti a giro- 
Uzletet a jelenleg Bécsben ezeu üzletágra 
nézve fenálló módozatok mellett. A# uj 
bankjegyek még mindig nem készülhetnek 
el, és pedig mint a „P. N.“ értesül azou 
okból, mert a két kormány nem bir meg
egyezni az osztrák-magyar bank címere 
iránt. A bank és a két kormány közt ez 
iránt ismételve folytak tárgyalások, és 
különböző kisegítők voltak javaslatba hoz
va. Szó volt hogy hagyassák el a jegyek
ről a czimer: megpendittetett az, hogy az 
egyik oldalon a német szövegnél az osztrák, 
a másikon a magyar szövegnél a magyar 
címer, alkalmaztassák, de egyik kisegítőt 
sem találták elfogadhatónak. így az nj 
bankjegyek kibocsátása megint bizonyUlan 
időre el van halasztva ; pedig úgy a közön- 
ségnek mint a banknak érdeké )cn áll, hogy

a mostani jegyek a forgalomból kivonás 
sanak, mert rendkívül sok a hamisított 
bankjegy. Van talán 50 különböző hami 
sitás és nem múlik nap, hogy a bank 
péútitSfáWiA?1' rijigyobb számú hamisított 
bankjegyekre ne bukkannának. A tervben 
levő nj bankjegyek különösen a színezés 
által szerfölött meg fogják nehezíteni a 
hamisitást. Az állam jegyeknél aránylag 
még több a hamisítás, de ezeknek újak
kal való helyettesitése, bár el van hatá
rozva, szintén függőben marad, mig a közös 
cimer meg lesz állapítva.

— A m ú lt  ő s sz e l h a tá r o z ta  
el a minisztertanács, hogy a bírói állomá
sok betöltésénél csak oly oly egyének vé
tessenek figyelembe, kik már tényleg az 
állam szolgálatában vannak, s nem állam- 
hivatalnok csak az esetben nevezhető ki, 
ha államhivatalnok nem folyamodik. E 
rendszabály általában nem csak indoko
latlan, hanem éveken át szigora megtar
tása ép a bírói karnak válnék hátrányára 
mert lehetetlenné tenné annak nj, nem a 
hivatalnoki irodák légkörében fejlődött erők 
állal való felfrissítését. A rendszabály, eddig 
oly szigorúan megtartott, hogy attól elté
rés csak legújabban, s csak egyetlenegy 
esetben történt. A szatmár-német-i kir. tör
vényszékhez ugyanis most neveztetett ki 
bíróvá Viski Károly városi tiszti főügyész.

— A t lsz a sz a b á ly o z á z i m u n 
kálatokra adandó előlegek iránt a „N fr. 
Presse* tudósítása szerint gróf Szapáry 
Gyula és a Rotscbildcsoport közt köttetett 
meg és íratott alá az egyezmény. A kon- 
zortium 6 °/0-os kamatláb mellett 8  millió 
forint előlegezésére kötelezi magát, mely 
összeg nem egyszerre, hanem a szükség
let szerinti részletekben fog a magyar 
pénzügyminiszternek kifizettetni általa pedig 
másfél év múlva lesz visszafizetendő. A 
végleges szabályozási kölcsön iránt a tár
gyalások csak altkor indíttatnak meg, 
midőn már a czakértői vélemények alapján 
az egész szükséglet mennyisége megáíla- 
pittatott. Eddig csak annyi bizonyos, hogy 
a megkötendő kölcsön nem arany, hanem 
legnagyobb valószínűséggel sorsje.'yköl- 
csön lesz.

— A t in z a v ld é k i v a sú ttá r sa 
ság dolgai felett, mint a részvények leg
nagyobb részének birtokosa, a kormány 
disponál. Az ellenzékit játszó Bittó István, 
Magyarország volt miniszterelnöke e vasut- 
társulat igazgató tanácsosa v It, a mivel 
mintegy háromezer frt évi illeték jár. Most 
volt az uj választás, s a kormány kibuk
tatta Bittó Istvánt, s mind az ő, mind az 
elhunyt Zsedényi helyére kormánypárti 
embereket választott meg. Követi a Deák- 
párt példáját a konezosztogatásban.

— B . L ip th a y  B é la  é s  T ia sa  
Kálmán közt feunforgott kényes ügy „a 
lovagiasság szabályai11 szerint elintéztetett. 
— Ilynemű nyilatkozatot hozott a napok
ban fcijbb fővárosi lap. — Azonban nagyon 
tévedne, a ki ebből azt magyarázná ki, 
hogy Tisza párbajt vívott, —  ez koránt
sem történt, hanem ő tadta kötelességét, 
bocsánatot kért attól, kit meggondolatla-

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

Majláth-tér 2. szám alatt.

nul megsértett, ez ugyau nem nagyon 
„lovaglás,11 de annál észszerűbb és a mi 
fő, semmit sem koczkáztató, — legfelyehb 
azt, hogy némely elfogytak őt most már 
gyávának fog,ák tartani; végre is emberi 
dolog hibázni, és a hibát elismerni nem 
szégyen hanem kezdete a javulásnak de 
csak akkor, ha a hiba elismerése és a 
hocsanatkérés önkényt és nem kénygze-  
[ " l l  ‘örténik. B. Lipthay Béla a képvi- 
sdőbázi k i. bizottságban teljes joggal

Ht„M|,ngym,ni*zter eljárását, 
mert a Kisküküllő megyei székhely ügyé
ben magát a törvény fölé emelte. -  Erre
. !?za 8zcr>nt haugosau azt fe
lelte: „Mégis szemtelenség, hogy Így mer 
velem beszélni.11 Ez volt ama sérelem, 
mely ekkép „lovagiasan11 elintéztetett.

Országgyűlés.
A képvisdőház május 15-iki ülésén 

lolytattatott az erdő törvényjavaslat fölötti 
vita, melyen leginkább a képviselőbáz jo- 
gaszai szólaltak fel g több apróbb rnódo- 
sitvanyt nyújtottak be a javaslatnak a 
jogi szempontokkal és az igazságszolgál- 
tatas követelményeivel meg nem egyező 
czikkelyei ellen. — A törvényjavaslat rész-

tárgyalását végre & hátralevő szaka- 
szók lényegtelen módosításával befejezte, 
— és megszavazta. Ezután Madarász Jó-
í-uu . 0tt k® e&y a függetlenségi párt 
több tagja által aláirt határozati javasla- 
tót, mely szerint a képviselőbáz múlt évi 
deezember 18-án hozott azon határozatá- 
val, mely szerint az ország összes rniuisz- 
teriumának felelősége mellett a honvéd
ségnek az ország határain kívüli alkal
mazását utólagosan jóváhagyta, a t á r- 
gyat,  befejezettnek tekinti,  s nem 
kívánja azt a főrendi házzal is közölni. A 
kormány a közlés mellett volt, s e kér
désben az egyesült ellenzék is a kormányt 
támogatta, minek folytán a határozati ja
vaslat elvettetett. —

Ezután tárgyalás alá vétetett a köz- 
igazgatási bizottságnak az 1876-ik évi 
XXXIII t. ez. 1 . § a 9. pontjának módo
sításáról szóló törvéuyjavaslaí tárgyában i 
jelentése, mely szerint Kis-KükUllő megye 
székhelye visszahelyeztetnék Erzsébet vá
rosból Dicső Szent-Mártonb i. Az idézett 
törvény ugyanis Kttküllő megye székhe
lyét régi helyéről Erzsébet városba tette 
á‘, — azonban ez csak jogilag ment át 
ujhelyére, mig tényleg maradt Dicső Szent- 
Mártonban. A kérdés lokális természeténél 
fogva nem tekintetett párt kérdésnek, s 
mégis a képviselőbáz oly érdeklődést ma
tatott iránta, hogy két napon keresztül tár
gyalta és tizenhat képviselő vett részt a 
Jókay (Erzsébet város képviselője) és Tisza 
Lajos ^Dicső-Szent-Márton képviselője) 
közti harezban. A kormány és a ÍUgget- 
lenségi párt nem tekintette e kérdést párt- 
kérdésnek, hanem mi ndenik részről sza
vaztak a javaslat ellen és mellett. Csak 
az egyesült ellenzék csinált belőle párt
kérdést, — g támogatta Jókai Mórt, r» 
lószinüen azért, hogy az elvesztett Erzsé

T A  R  C i  A .

K i tu d ja  T •»> •

Ki tudja, hogy mit hoz ránk a jövő -.
Milyen pohárt kell majd ürítenünk ?
Zavartalan boldogság és öröm,
Vagy bánat közt foly-e le életünk ?

Ki tudja, hogy sirt rejt-e a jövő,
Hová emlékeink temetjük e l?
Vagy az „élet patakja* lejt-e benn,
Hol tö rt szivünk üdítő cseppre lel?

Ki tudja ezt ? -------Csak árny a földi lé t !
lliuében egy agg vándor bolygva já r ;
Kopott m ezt hord ven vállán szüntelen,
Vágnom őszült lejével sírba száll.

Ilyen vándor szivünkben a remeny ;
A nyütt lemez békénk foszlánya r a j t ;
Csak Holyg velünk, és egyre váridorol,
Alig a kétségb'es'-s sírjába hajt!

i~ Pisai tiyu la .

4  k a lo c s a i  b j h o m o k r ó l .
Urak a papok, — mondja a 

■■ ■' közmondás— liinHaynald
százezer frtos kalapotvlsél.

Kalocsa a kath. világban kezd szere
pet játszani: a pápa az odavaló érseket 
kinevezte egyházfejedelemmé, a kalocsai 
érseki trónt bíboros kárpit díszíti s az 
érsekből bibornok, Kalocsából pedig egy
házfejedelmi metropolis lett.

Van is öröm, ünnepélyesség abban 
a városban mostanság.

A hírre, hogy Haynald Lajos kalocsai 
kastélyában fogja fogadni a pápa köve
tét, ki a- tábornoki jelvényeket hozza ma

gával Rómából, — feldisziték az utczákat 
városszerte, virágok és lobogók, szőnyegek 
s kárpitok tarkáltak a házakon, diadal- 
kaput emeltek az érseki palota elé alkal
mi üdvözlő felirattal. mikor az ünnepelt 
főpap a városba érkezett, talpon állt az 
egész város népe, s diadalmenetben kisérte 
az érseki lakba. Harangok zúgása, taracz- 
kok durranása, éljenriadal, zeneszó, fák
lyásmenet s kivilágítás hirdeték Kalocsa 
örömét. Májas 15 én estve 7 órakor érke
zett meg a romai küldött Marschese- 
d'Ossoli Hannibál pápai testőr Kalocsára, a 
ki meghozta a páp i levelét és a tábor
noki kapacziumot, ismét volt kivilágítás 
díszkapu, mozsárdnrrauás és maguum ál
domás estebédre. Ott voltak Ipolyi és 
Schuszter püspökök és Fraknói kanonok.

Talán alkalomszerű lesz, ha az nj 
bibornokról, kit Kalocsán ünnepelnek, ki 
felöl országszerte beszélnek, pár érdekes 
adomát, jellemző történetkét elmondunk 
olvasóinknak a „Magyar clerus adomákban11 
és a „T. H.* után.

*
Barátságos vacsorára gyűltek össze 

Haynald 6 excellencziájánáb A sanyarga
tott pápa,, az üldözött egyház, különösen

tedig az elharapódzott erkölcstelenség 
épezte a kegyes diskusszió tárgyát, mikor 
egyszerre kinyillik az ajtó s jelenti a haszár 

nagy sarkantyncsö/ömpölés után:
_ ExcelloncziAs usarn, itt van Janka

bebocsássam a kabinetbe?
No lett erre nagy szörnyülködés, szem

öldököknek és szájaknak hamis félre fin- 
torulása, mintba mondanák : ah hát igy 
vagyunk ? ő érseksége Jankákat ereget be 
kabinetjébe? No ez aztán drága dologi 

— De kérem uraim, tessék elhinni, 
tévedés van a dologban — mentegetődzik 
a házi gazda. ».

— Jól van, jól; tudjuk már, hánya
dán vagyuuk, — ez volt az arczokról leol
vasható néma válasz.

—  János, — szólt erre az érsek a 
huszárhoz —  vezesse be a jelentkezőt ide.

— De kérem alázattal, — annyi ura
ság közé ! — merészlé a huszár ellenvetni.

Tegye, amit parancsoltam —  mondá 
a főpap kemény hangon, s a huszár ki
fordult.

Nemsokára kinyílott az ajtó s mély 
alázattal fordult he rajta egy tisztes — 
tudós.

Most az éiseken volt a sor mosolyogni, 
s a vendégek csináltak a kellemetlen csa
lódástól bosszú képet.

Az érkező csakugyan Janka volt, de 
nem ám olyan Janka, aminőt a vendégek 
vártak, hanem Janka Vilmos, őre a nem
zeti muzenin botanikai osztályának.

Így már aztán vége lett minden hamis 
gyanúsításnak, s a szegény tudós nem tudta 
mire vélni, miért mosolyognak a nagy 
úri vendégek oly sajátságosán az ő láttára 
s hogyan illik rá a szóllásmoudás, hogy 
„bonny sóit qui mai y pense. “

*
Bérmálásra ment egy bácsmegyei fa

luba a szellemes érsek. Nagy nép tömeg 
gyűlt össze fogadására, külön csoportok
ban állottak a fala tisztviselői, mesterei, 
a dolmányos legények és a csinosan felöl- 
fiatal iskolás leánykák.

Bemutatván a fala plébánosa az egyes 
testületeket, a leánykáknál igy szólt;

— Ezek pedig itt süldőim 1
— Ügy ? felelt az érsek a furcsa be

mutatásra — easzerint a plébános or nem
csak lelkipásztor.

*
Az érsek egy kalocsai ismerősének 

kuga férjhez menetele által méRóságos

asszonynyá lett. Találkoznak a hajon és 
az érsek szokott udvariasságával köszön 
mint ismerősnek és megkezdi a társalgást 
azoban csakhamar meglepetéssel veszi ész - 
re, hogy „méltósága* által csak mint ke
gyed szóllittatik. Ú annál inkább, mind 
sűrűbben és sűrűbben hangoztatta és hang
súlyozta a inéltóságost, de az úrnő csak 
megmaradt a kegyed mellett mindvégig.

Ez a kis bizalmaskodás nagyon meg
tetszett az érseknek, szereti is olykor el
beszélni, nevetve tevén hozzá:

—  De hisz igaza is volt; ő méltósá
gon, én pedig csak nagyméltósága vagyok 
ez az egész.

•

A magyar delegáczió mindent elvég
zett, kivéve az ismeretes kórházi ügyet. 
Ebben nem tadtak megegyezni, amire And
rássy megeresztve egyik elmés terebesi 
verebét, ezeket mondá:

— A magyar delegáczió olybá tűnik 
föl előttem, mint az egyszeri ember, aki 
az ê ész egeret elnyelte, de a farkát sehogy 
se bírta már legyűrni.

— De nagy volt ám az egérke, eíleu- 
veté Kaas. Nem csoda, hogy nem került 
helye a farkának, annál is kevésbé, mert 
ennek az egérkének már csak egy bnvó- 
lyuka volt — a magyar delegáczió gyomra.

Amire az elmés érsek megjegyzé:
—' Mademoiselle d’Arnoult, mint Bak- 

csi aram barátom bizonyosan tudja is, szel
lemes hölgy volt. Égy szer madame La fiiche 
félelmes vetélytársa, nehéz kés állapota miatt 
gúnyolta a kisasszonyt. „Madamr* — fe
leié ez, „az olyan egérke, melynek csak 
egy buvékája van, könyen rajta veszthet.*

Andrássy mosolygott s kiesi piros köny
vébe jegyzett valamit.

Ez is a delegáczióban történt.
Az érsek olykor nemcsak a fényes 

terített asztaloknál szokott toasztozni, de 
az országgyüléseu is. Ülésszak elején végéu 
újévkor vagy az elnök névnapján rend
szerint ő áll fel a méltóságon főreudek 
Udvkivánataiuak kenetteijes elmondására. 
Ezek mind afféle száraz felköszöntök.

Mait ősszel a delegáczió első ülésén 
csodálkozva látták a delegátusok s közös 
miniszterek, hogy az érsek feláll és beszélni 
akar. Hisz nem volt se ülésszak eleje, se 
újév, se születés- se névnap V

És Haynald érsek elmondá a követ
kező toasztot.

„T. orsz. bizottság! Az okkupáczio 
felöl tán e díszes gyülekezetben eltérők a 
nézetek, de van egy okkupáczio, mely iránt 
egy szívvel és lélekkel ápoljak magunkban a 
leggyengédebb, leghódolóbb érzelmeket. 
Pár hó malva lesz 25 éve annak, hogy 
kegyelmes és felséges uralkodónk Bajor- 
bon virányam a fejedelmi erényekben leg- 
ckesb királynét okkapálta és a királyok 
királyának legmagasb mandátumával felru
házva népeinek őrömére, trónja díszére 
magának annektálta . . . stb. stb. A 
toaszt vége persze az volt, hogy isten él
tesse a felséges királyi párt.

A hadügyminiszter csak hallgatta ezt 
a dolgot darabig, de nem értvén magya
rul, Andrássy tói kezdé, mit beszél vájjon ez 

:a „Pfaff über die Occupation?* A külügy- 
niszter halkan tolmácsolta a toaszt tártál* 
mát; mire Bylandt-ftbeídt gróf orrát fintor- 
gatva igy felelt:

—TLj, wenn nor dlese Pfaffen zicb 
in mifitarisehe Dinge nicht mischen möchteu. 

•
Mikor a kalocsai törvényszék elnökét 

kinevelték s ez az érseki váróéba utazott,



betvároai .IredlleVet. yii*a hódíthassa. lő 
rék vese ttomban fttofHe’-ment, mert a ház 
v&gy többsége teljesítette Kis-Kükttttőme- 
<rye közönségének óhaját 8 a megye szék
helyt visszahelyezte &eaé*st városból D.- 
Sz.-Mártonba.

E tárgy ntán ugyancsak a májm 
17 iki Ülésen egy nagy fontosságú kérdé* 
intézett el a ház, általánosságban és ré#t- 
lcteiben elfogadván a rendőri bejelentési 
intézményről szóló törvényjavaslatot.

A május 19-iki ülésen a vágvölgjl 
vasút megvételéről szóló törvényjavaslatot 
tárgyalta le a ház átalánosságban és rész
leteiben. A javaslat mellett beszéltek a 
ko-mánypártból Péchy miniszter, Hegedűs 
S. és Marsovszky, a függetlenségi párt 
részéről Thali Kálmán. Ellene szóltak 
Irányi, Bujanovics és Lichtenstein.

A május 20 diki ülésen a ház május 
havi költségvetésének 82,350 ftban meg
állapított előirányzatát helybe hagyván, 
hozzáfogott az igazságügyministerum 1878. 
évi költségvetése czimeinél szükségessé vált 
tulkiadások elszámolásáról s azok fedezé
séről szóló törvényjavaslat tárgyalásához, 
s azt úgy általánosságban, mint részletei
b e  elfogadta.

A május 21-iki ülésen a kassa-oder- 
bergi vasút zavaros, és botrányos ügyével 
foglalkozott a képviselőház. Zavaros az ügy, 
mert három, egymással csak alig össze
függő dolgot tartalmaz t. i. szól a kamat 
biztosítási tehernek Ausztria és Magyaror
szág közti megosztásáról, — beszél a kassa- 
oderbergi vonalnak az eperjes tarnoyi vonal 
magyarországi részével vaió egyesítéséről,
— s végre intézkedik a vasút építési vál
lalatnak adandó kárpótlásra vonatkozólag,
— botrányos pedig, mert a tárgyalás alatt 
a képviselők közt egy kérvény járt több 
példányban kézről kézre, mely a társulat 
igazgatóságát egyenesen csalással vádolja, 
gróf Forgách Antalnak pedig, ki a ház 
közlekedési bizottságának elnöke —  2 0 0  
ezer forintos provisioval hozza nevét kap
csolatba. — A javaslat mellett Hegedűs S. 
Péchy miniszter és György Endre beszél
tek, ellene pedig Orbán Balázs, Káth Ká
roly, Lichtenstein József és Helfy. E két 
utóbbi elvtársai nevében határozati javas
latot is nyújtott be.

tartani kívánja, — a katonai pártnak heves 
izgatásaival szemben a legkényesebb hely
zetbe jött s állását köté az egyezményhez.

A katonai párt, mely semmi áron sem 
fkarja a novi-bazári foglalást elnapolni, 
mindent megmozgat, hogy akaratát ér
vényre emelje. A koulistiák mögött folyó 
küzdelem az otóbbi napokban oly heves 
jelleget öltött, hogy bire futott miszerint 
Andrássy gróf beadta volna lemondását.

Meglehet̂  hogy az egész nem más 
mint a szellemdús (?) kUlllgyérnek egy jó öt
lete. Hogy a népszerütler ügyet valamikép 
érdekessé tegye, azt hiresztelteti magáról, 
hogy tulajdonkép nem is ő vágyódik olyan 
nagyon Novi-Bazár után, hanem a gene
rálisok nem hagynak neki békét, meg
akarják őt baktatni, sőt már annyira vit
ték a dolgot a fejedelemnél, hogy kegy
veszetté lett, amiért is szörnyű elkesere
désében beadta lemondását.

E hirt ngyan siettek megczáfolni a 
félhivatalos lapok, hanem hát a hatás 
azért meg van s gróf Andrássy azt hiszi, 
hogy a magyarokat szörnyen megijesztette 
leköszönésének bnmbugi ival. Pedig a ma
gyarok nem azt fájlalják hogy le akar 
mondani, hanem azt, hogy még mindig 
külügyminiszter. —

A muszka nihilisták ellen újabb szi
gora rendszabályokat vett az orosz kor
mány foganatba minden nagyobb város
ban megkettőztette a rendőrséget, mert 
nyomára jött hogy folyton előforduló nagy 
tüzesetek a nihilistáknak tulajdoníthatók, 
kik petróleummal Űzik a gyújtogatást. — 
A hatóságok a legnagyobb szigorral lép
nek fel a gyujtogatók ellen. — Kiewben 
a napokban hirtelen elzárták katonasággal 
a főtér összes kijáratait s a benszorultak- 
tól előkérték útleveleiket és igazolványai
kat. Kik ilyet felmutatni nem tudtak azon
nal elfogattak. —  Az egész krimiai fél
sziget aczár ott tartózkodása alatt ostrom- 
állapotba helyeztetett.

Külföld.
A legközelebb elmúlt hét egyik leg- 

foDtosabb eseménye a török-osztrák kon- 
venczio megkötése. Andrássy e konven- 
cziőnál teljesen kndarezot vallott, mert ha 
az ő álláspontjáról kell felette ítéletet mon
danunk, Dem mondhatunk egyebet mint 
azt, hogy a konvenczió mit sem ér, mivel 
általa Ausztria semmi jogezimet sem nyert 
Bosznia és Herczegovina birtokára s igy 
semmiért untatott a sok vér, semmiért na
gyobbodott az államadósság terhe. —  A 
közvélemény ugyan kitudna békülni a 
koDvenczióval, mely szakítás az ország- 
rablási rendszerrel, ha elfeledni tudná a 
bosnyák kalandra pazarolt vér és pénz 
áldozatot. Nem igy a katonai körök, melyek 
nem találják a konvenczióban a feleletet 
ezen kérdésre: „de hát tulajdonkép miért 
is harczoltunk mi ott ?“ katonai körök a 
konvencziónak leginkább a novi-bazári 
szandzsákság megszállására vonatkozó ré
széért boszankodnak. — Andrássy tudva
levőleg lemondott az egész sandsákság 
okkupácziójárról, csapán három helynek 
okknpáczióját kötötte ki. —  A konvenczió 
megkötése után a legellentétesebb válság 
hírek voltak elterjedve a bécsi udvari kö
rökben. A katonai párt felyül kereke dósé
ról szólt e bir, mely maga ntán vonta 
volna a külUgyér állásának megingását.

Gróf Andrássy, ki az egyezményt a 
foglalási politikát ellenző közvéleménynek 
nyújtott engedmény gyanánt tekinti s fen-

megérkezése után első dolga volt az érsek- 
kertben egyet sétálni.

Itt összejött llaynaiddal, de nem ismer
vén ői, nem köszönt neki. Haynald ezen fel- 
boszankodva, ily szókra fakadt:

— Hát maga nem tud köszönni, paraszt 
maga ?

A megtámadott rendithetlen nyuga
tommal felelt :

Éo elnök vagyok a törvényszéknél s 
nem paraszt. Hát maga micsoda?

— Nem ismer? Érsek vagyok Kalocsán.
Tablean!

*
Bármily jó szónok legyen is Haynald, 

egyszer mégis megesett rajta, hogy bele
sült beszédébe a szó teljes értelmében.

Valami nagyböjti prédikációt akart 
tartani a budai kapuczinusok templomá
ban. A templom zsúfolásig megtelt ez al
kalomra ájtatos s előkelő hallgatókkal, 
kik el nem mulasztották volna az órát, 
melyen a híres és tudós érsek egyházi 
szónoklatát élvezhetik.

Haynald magas szárnyra bocsátá kép
zeletét ez alkalommal, a beszéd az égi 
regiók közé emelte a hallgatók szellemét. 
A legáradóbb mondatok közepett egyszer 
csak megakadt. Meredten nézett az égre, 
elhalványult, stóláját és zsebkendőjét csip
kédé, elmúlt egy perc, kettő. . . .  öt, a 
folytatás csak nem jutott eszébe. Kényte
len volt beszédét így fejezni be: „Imád
kozzatok, hiveim, nehogy az isten Úgy 
elhagyjon titeket, ahogy engem elhagyott 
most az emlékezetem. Ámen."

*• Haynald a vatikáni zsinaton nagy sze
repet játszott. Remek szónok, szolid és 
ékesszóló dialektikus létére számtalan lánd- 
sát tört a majoritás ellen éft erőteljes vála
szai álul magára vonta az egyetlen ' rend
reutasítást, melyet a légátusok használtak. 
Pedig a kalocsai érsek nem szenvedélye* 
embertud Uralkodni önmagán, mint mind-

Emlékezzünk régiekről
Az az üdvös mozgás, melyet a törté

nelmi társulat, működésével, vándorgyű
léseivel, kutatásaival keltett, mindenhová 
elhatott, az ország minden vidékén csak 
hamar régészeti és történetkedvelő társu
latok alakultak. Mindenütt érdeklődnek a 
történeti adatok összegyűjtésében, csak 
Baranyában nem, pedig itt is megvolna 
az erre való közönség.

Baranya múltja megérdemelné a fá
radságot, és úgy hisszük idővel örömmel 
látnók, mily gazdag az anyag ama vár
megye múltjában, mely 14(J5-ben 15018*/* 
porta ntán adózott, s e szerint akkor az 
ország legnépesebb vármegyéje volt, mely 
körülmény egyéb fejlődési viszonyaira is 
rnuUt. Akkor tehát nem járta a Kis-Tttkör 
szava: Baranya vármegye vagyon utoljára.

Ha jól emlékszünk 1870-ben volt mi
kor a monographia ügye a vármegye köz
gyűlésén szóba jött, b az ügy egy akkori 
vezérférfin eme szavaival: írja meg va
laki mi majd előfizetünk reá, hatóságilag 
eiejtetett. *

Volt akkor igen is a megyének egy 
lelkes fia, kiről tudtuk hogy életét e czél- 
nak szentelé Hatos Gusztáv. Halála egy 
pótolhatlan veszteség; Baranya mnltját 
azóU ismét sürü homály borítja.

Hatost egyénileg senki sem pótolhatja, 
mert a történeti buvárlatokhoz senkinek 
sincs az a szakértelme, kedve, alkalma és 
összeköttetése, mint neki volt, de azért 
kár volna ama vezérférfini álláspontjára 
helyezkedni, és várni mig évek hossza so
rán át ismét támad valaki. Egy többek
ből átlő társulat folytathatná az adatok 
gyűjtését s a mű igy könnyebben létesül- 
he’ni

az k, a kik tudnak uralkodni másokon 
és semmiféle erőszakosság által se kompro
mittálja erőteljes akaratának befolyását, 
így történt, hogy az erélyes érsek Dupin- 
loup orleansi püspök véleményevei ellenke
zőleg 1870-ki júniusban nem követelte a zsi 
nat elnapol tatását, idejekorán látván, hogy 
a többség rendithetlen. Hasonlókép elle
nezte a kisebbség azon nézetét, hogy szök
jenek meg a küzdelem elöl és ne jelenje
nek meg az utolsó ülésen.

Az ő véleménye és Mgr Ginoulhiacé 
az volt, hogy el kell menni ezen ülésre és 
az egész világ színe előtt, ünnepélyes non 
piacet szavazatul kell bere keszteni a vitát. 
Darboy (párisi érsek) Dup&nloup és Mathieu 
bibornok az ellenkező nézetet jatutá ér
vényre. A kisebbség elhatározU elhagyni 
Rómát, miután a szent atyához egy utolsó 
előterjesztést tettek a végzés alkalcmsze- 
rüsége ellen Mgr Haynald aláirU ezen ok
mányt. Ma a zsinati viták emléke teljesen 
feledésbe ment és Rómának nincs engedel
mesebb és hivebb főpapja a kalocsai ér
seknél. *

Haynald tábornokról kimerítő életrajz
zal kapcsolatban rendkívül elismerőleg 
emlékszik meg a „Times." A czikkiró meg
említi, hogy a k:rály ő felsége kérte szá
mára a pápától a bíbort oly megjegyzés
sel, hogy ezt a királyné különösen óhajtja 
mert Haynaldot igen nagyra becsüli. A pápa 
beleegyezett, de viszont kérte, hogy az 
osztrák kormány vonja vissza a Füreten- 
berg érsek kinevezése ellen tett kifogásait 
és egyezzék bele Füratenberg bibornoki 
rangra emelésébe, amit már nos pápa is 
régen óhajtott.

— Az uj bíbornokok: Hajnald és 
Jttrstenberg e 24-én kapják meg király
tól á bécsi Várkápolnában a birétnmot. A 
bibornoki kabip átvételére valószinttlsg csak 
ősszel utazik Haynald Rómába. Külföldről

Alakítsunk tehát egy társulatot mely 
a vármegyénkben Ulálható régiségeket ösz- 
szegyttjtené, és ismertetné a levéltárakban, 
okmánygyüjteményekben, történeti mun
kákban lévő adatokat egy szerves egész
esé feldolgozná.

Hisszük, hogy eredménye lenne, ha a 
vármegye veaérférfiai a dolgot megindíta
nák, pártoló közönség is akadna és mun
kaerők is támadnának.

Hisszük, hogy a politikai és társas 
életben szétvált felekezetek az ügyet egye
sült erővel támogatnák.

Kérjük azokat, kik a dolgon lendít
hetnek, hogy Baranyát ebbeli hátramara
dásából kiemeljék.

Auletes baranyensis.

Pécs városa rendes 
közgyűlése.

1879. május 19-én.

Főispán d. e. 9 órakor megnyitván a 
gyűlést olvastatik a belügyminiszter leiraU, 
melyben értesittetik a város közönsége, 
hogy ő felsége, ezüst menyegzője alkalmá
ból a bizottsági közgyűlés részéről felter
jesztett üdvözlő feliratot legkegyelmeseb
ben tudomásai vette, s ugyan ennek kap
csán közli a belügyminiszter a nász ünnepély 
alkalmából hozzá intézett s a lapokból 
már ismert királyi leiratot, — mely felol- 
vastatik. Főispán ur a f. hó 12-én Urtott 
megyegyülésen nem tulajdonított olyan 
nagy fontosságot a Tisza Kálmánhoz in
tézett ezen királyi nyilatkozatnak, mert 
ott a bizottsági Ugokkali disknrsus közt 
vette tudomásul, —  mig ma valószínűen 
a polgármester ur instinctioja folytán a 
közgyűléssel együtt állva hallgatta, mint 
az evangéliumot.

A belügyminiszter rendelete az árva
ügyi szabályrendelet módosítása tárgyában 
a bizottságnak adatik ki, hogy a szabály
zatot a rendelet értelmében változtassa 
meg s erről a jövő közgyűlésnek jelentést 
tegyen.

Olvastatik azután a közmunka és 
közlekedésügyi minisztérium leirata, mely
nek értelmében a vasúti állomáshoz vezető 
út fentartására szolgáló vámdijak szedbe- 
tési joga újabb három évre kiterjesztetik.

A földmivelés ipar és kereskedelmi 
minisztériumnak a kártékony hernyók és 
rovarok pusztítása iránti rendelete folytáu 
elhatároztatja a közönségnek birság 
büntetés terhe alatt ez érdemben leendő 
felhívása.

A tisztogatásra záros határidőül no
vembertől márcziug közepéig terjedő idő
szak batároztatik. —  így legalább azt 
először rendőrileg ellenőrizni nem lehet, 
— s másodszor a szorgalmas gazda hiába 
tisztogatja fáit, mert ismerve a hernyó 
roppant szapora voltát, a hanyag szom
széd telkéről átvándorló állatkák újra el
lepik azokat. Bizony jobb lett volna itt a 
miniszteri rendelet mellett maradni, mely 
Uvaszsza! és őszszel csak 5—5 napi ha
táridőt enged, mert igy egyszerre pusztittat- 
hatik mindenütt, és a pusztítást rendőrileg 
is lehet ellenőrizni.

Az üresedésben levő közigazgatási 
irnoki állomásra Kerbold Pál válaszUtott 
meg nagy szavazattöbbséggel. Szegény 
Amtmann Károly hiába irta uj operettjét, 
a kor nem érti emberét, — neki csak két 
szavazat jutott. —

Olvastatik ezután a tanácsi javaslat, 
mely szerint a községi tanítók ellenében 
felmerülendő fegyelmi esetekben kiszabott 
bírságpénzek ne a miniszteri rendelet ér
telmében az országos, — hanem a városi 
tanítói nyugdíjalap növelésére fordittassa- 
nak. Elfogadtatik s ez értelemben a mi
nisztériumhoz felirat intéztetik.

Polgirmester jelenti, hogy a szegedi

folyton .érkeznek hozzá ttdvölő táviratok 
s az egész sajtó beszél róla.

Pécs-Baranya a székes- 
fehévári kiállításon.

i.
Székesfehérvár 1879 máj. 20 án.

A vasúti közlekedés, megszakadása 
következtében kisebb pécsi kiállítók tár
gyai is megérkeztek s jobbára már 
el is helyeztettek. Az idejében Baranyá
ból ideküldött tárgyak személyes közben
járásom folytán mind a legjobb helyekre 
jutottak. Az elkésetteknek sincs okuk a 
panaszra mert noha minden hely mái el 
volt foglalva, mégis sikerült ezen tárgyak
nak is helyet juttatni.

A mi a tárgyak elhelyezését illeti az 
tulajdonképen a rendező bizottság dolga 
lett volna, ez azonban túlhalmozva lévén 
teendőktől, bizony nem igen sokat törödött 
olyan kiállítókkal, kiknek képviselőjük 
volt s még csak embereket Bem boesájtott 
azoknak rendelkezésére. így megesett hát 
hogy a képviselők ha csak nem akarták 
hogy tárgyaik egyik szögletből a másikba 
vagy a teli ládák az üresek közé dobas
sanak kényszerítve voltak fogót, kalapá
csot stb. beszerez ni s more patrio neki ál
lam a ládák felbontásának, kipakkolás- 
nak, elhelyezésnek. Biz ez kemény munka 
volt! A bizottság által nagyon is gyér 
számban felfogadott munkásokat csak bor
ravalók osztogatásánál lehetett igénybe 
venni. A ki fizetett, annak segítettek. A 
ki csak tehette, az nem is használta őket 
egyébre mint nehéz tárgyak emelésére s 
harctolására. A többit kiki maga végezte 
el, úgy a hogy.

Mindennél nem kisebb baj az volt, 
hogy egyik másik, nagy nehezen elhelye
zett tárgyait néni egyszer „eimezditva*

vizkárosultak  javára megszavazott 4000 
frtot a város kezelése alatt levő alapítvá
nyi pénzekből vette kölcsön, —  mely négy 
év alatt 1 0 0 0 — 1 0 0 0  ftos részletekben fog 
visszafizettetni. Tudomásul vétetik.

A gazdasági választmány bemutatja 
az 1878/9 téli idényben eszközölt favága- 
tás eredményérőli jelentését, mely csak az 
erdőhivatal jelentési alapján készült, mint
hogy a beállott rósz idők folytán a vá
lasztmány nem volt azon helyzetben, hogy 
személyesen a helyszínén vehette volna 
át a fát.

Pap bizottsági tag nem látja helyén, 
hogy a választmány a nélkül határozta 
meg az árt, hogy a fát megtekintette 
volna. Kéri a választmány ez iránybani 
utasítását.

Bubreg Antal szinte nem pártolhatja 
a gazdasági választmány jelentését s az 
az alapon készült tanácsi véleményt, mert 
az erdőmesteri hivatal ellenébeni ellenőrzés 
elvét látja megsértve. Szerinte a gazd -sági 
választmánynak a helyszínére menetele és 
a fa átvételében áll a revisió. Az árakat 
is túlcsigázottaknak látja, s nem látja il
lőnek, hogy a város, mint erkölcsi testület 
nyerészkedjék saját polgárain. A fuvarbér 
kiszabását is helytelen eljárásnak tartja a 
tanács részéről, mert ez a közgyűlés joga. 
Utasittatni kéri a választmányt hogy az 
eddigi szokás szerint járjon el ezen ügy
ben s az esetleg rendkívülien is összehí
vandó közgyűlésnek tegyen jelentést.

Polgármester osztja a felszólalók né
zetét az átvétel érdemében, — de a fnvar- 
bérre vonatkozólag az állítja, hogy ennek 
meghatározása nem tartozik a közgyűlés 
elé, — s visszautasítja Bubreg által a 
város nyerészkedése ellen emelt vádat, 
minthogy azon fa quantitás mely a kö
zönség közé a várostól jön nem megy 
többre 300 ölnél. A fa árának ép úgy, 
mint a fuvarbérnek meghatározására a 
közgyűlést nem tartja competensnek, mert 
csak a tanács ismerheti egyedül a „loca- 
lis viszonyok által praecisirozott situatió- 
kat.“ (Zajos ellenmondások).

Bubreg ismételten kijelenti, hogy ha 
jogokat nem szerezhet a közgyűlésnek a 
létezőket lel nem adja. — Kovácsics ha- 
sónló értelemben szól. Végre szavazás alá 
kerülvén a dolog felállás utján egyhan
gúlag elbatároztatik, hogy a gazdasági 
választmány személyesen vegye át a fát 
s tegyen a közgyűlésnek jelentést.

Az árak és a fuvarbér meghatározá
sát azonban a többség az „idén kivé
telesen* a tanácsra bízza.

Olvastatik ezután a tanács jelentése 
a fekete viz szabályozási társulat által 
megállapított munka után a város közön 
ségre eső 3434 ft. régi hátrálék, — s az 
újonnan az ártéri birtokosokra az érdekelt
ség arányában kivetendő dijak iránt.

Polgármester a gazdasági bizottságot 
kéri ez ügyben megbízni a társulattal! alku
dozás iránt. A 3434 ttot soknak tartja, s 
annak leszállítását reményű

Radócsay kikel a társulat ellen. Sze
rinte sem a régi sem az aj munka nem 
érdemli meg a kidobott és kidobandó 
pénzt, mert a rétek folytonosan viz alatt 
állnak. Ha azonban a város még is fizetni 
akar a társulatnak azt az összes polgár
ságra vesse ki, mert az összes városból 
lefolyó vizek képezik az árteret, s mert 
ha csak egyesekre lesz az kivetve, úgy 
az ártéri birtokosok njra lesznek kényte
lenek megvenni földjeiket.

Főispán megjegyzi, hogy a társulat 
intézkedéseit az 1872. évi XXXIX. t  ez. 
szabályozza, —  s igy a közgyűlés ez ügy
ben nem határozhat.

Végre hosszas személyeskedés után 
melyben a polgármester, Kovácsics, Pap 
és Szieberth vettek részt a többség a ta
nácsi előterjesztést elfogadja. — 
^^^^^vol^agir^ialomvizeseténekmeg-

találta eredeti helyökről. A kellő rend és 
felügyelet hiányában sokan egészen saját 
önkényük szerint járnak el. Sokszor való
ságos gravelotte ütközetet kellett vívni 
valamelyik elfoglalt hely „uralásáért" vagy 
visszafoglalásáért. S igy most már benne 
vagyok a „bajok" felsorolásában, felem
lítem még azt is, hogy a pécsbaranyai 
kiállítók közűi sokan úgy küldötték ide 
tárgyaikat, hogy sem a ládán, som tár
gyaikon nem tüntették ki nevüket és lak
helyüket s aztán czimtáblát sem küldöttek, 
Különben ilyenek más helyekről is elegen 
vannak. S innen van az, hogy nem egy 
tárgy gazdátlanul van kiállítva. A Pécs- 
Baranyából való ilyféle küldeményeknél 
azonban magam pótoltam a hiányokat. 
Az illető kiállító nevét feltüntető czimtábla 
mellé minden tárgyhoz, mely Baranyából 
való „Baranyamegyéből" czirnü felírást il
lesztettem, hogy megyénknek a kiállításon 
valóban szép részvéte ez nton is feltüntetve 
legyen. A Baranyából való következő ki
állítóknak tárgyai vannak eddlgelé teljes 
rendben elhelyezve: Sajnovics M. Helyes
fáról, Kővágó-Szőllős, Gauzer János espe
res plébános, Aaber Nép. J. Mohácsról, 
Nádosy István és Kálmán, Hertelendy K., 
Marosy I., Simon F., Pajtás F., Vida F., 
Simon F., Sánta L., Szabó F., Tóth F., 
Izsa F., Bauer F., Siskovics T., Hntflesz J., 
Weiller N. F., Tailsbaner Gy., Hoppé R., 
Meiszner S., Ivic T., Schulhof K., Horn
M., Höffler J., Varga Elek, Haberenyi Pál, 
Angster J., Beretz Gy., Zsiila V., Tirczka 
A., Werner Magdolna, Szigriszt J., Pécsi 
oskolák, Sipőcz István, Feszti Károly, 
Schaurek K., Sebesy E., Altmann J., Grick 
V., Ruprecbt J., Majláth Gy., Pécs sz. kir. 
város törvényhatósága, Wittenbarth Győző, 
Piacsok K., Szily László, Löhr A., Csiz
madia Mihály, Elvére Nándor, Obetko 
Zsigmond, Zelezny Gy., Nendtvich S., 
Rozinger tímár, pécsi katb tanitóképezde,

vétele tárgyában! tanácsi előteijesztés viu- 
szautasittatik a tanácshoz.

A kisbirtokosok földhitelintézetét léte. 
sitő bizottságnak az alaptőkéhez leendő 
hozzájárulás érdemében a város közön- 
séghez intézett megkeresvénye a pénzügyi 
bizottságnak adatik ki.

Futó Mihály, a szolgálata teljesítésé
nek áldozatul esett városi rendőr nejének 
évenkinti 1 0 0  ft kegydijat szavaz meg * 
közgyűlés.

Végül olvastatik í̂rvamegye közön
ségének átirata a vagyontalan ápoltak 
utáni kórházi költségnek az országos alap. 
ból leendő megtérítése tárgyában a beittgy. 
minisztériumhoz intézett feliratának párto
lása tárgyában, — a közgyűlés annál in- 
kább hozzájárul e felirathoz, mert e czimen
a város évenként 6  —800 ttot ád ki. _
Ezzel az ülés feloszlott. — Jövő közgyűlés 
határnapja julius 14.
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szakértelemmel járó képességet, a sopro 
nyi m. kir. pósta igazgatóság; s arcaiba 
kergette a vért mindazoknak, a kik eddig 
azon jámbor balhiedelemben éltek, hogy 
a magyar kormányzat 13-ik évében a fon
tosabb állami hivatalok egyikénél, a pósta 
és távirda hivatalok betöltésénél, egyedül 
a tudomány, hivatali szakképesség, keze
lési gyakorlottság és több évi hivatalos
kodás, fedhetetlen jellem, becsületesség és 
érdem azon irányelvek, melyek a kineve
zések alkalmával, a nagyérdemű referens 
urakat vezérlik, s botrányos bámulatot 
keltett mindazokban, kik hossza iskolai 
pálj áikon, tanulmány kitartó szorgalommal 
szerzett szakimerettel, ily pályára készül
vén, képesítési oklevelet nyertek.

A tényállás kővetkező: Nikolics Vaszil 
siklósi pósta mester ellen némelyek felje
lentése alapján valamely állítólagos hivata
los mulasztás miatt, f. é. január és február 
havában, a sopronyi kir. pósta igazgató 
ság részéről fegyelmi vizsgálat rendeltet
vén el: elsőbben hivatalától felfüggeszte- 
tett később pedig véglegesen elmozdittatott 
minek következtében ezzel egyidejűleg a 
Siklóson létezett pósta és távirda hivatal 
egyesittetett, s ezen kettős hivatal betöl
tésére pályázat hirdetett.

Bizonyosan reményiettük tehát, hogy 
ezen kettős hivatal betöltésénél, az intéző 
köröket, egyedül a megkívántaié tanul
mány, hivatalos szakismeret és kétségte
lenül kitüntetett képesítési elsőbbség fogja 
vezérelni. De megdöbbentő, s mily botrá
nyos lön meglepetésünk, midőn a napok
ban tudomására jutottunk annak, hogy a 
siklósi egyesített posta és távirda állomásra 
pályázó, több activitásban lévő magyaror
szági postamester, meg annyi tanult és 
qualifieált pósta- és távirda tiszt és számta
lan magányzó képesített egyéniségek közül 
egy semmi hivatalos képességgel és szak
ismerettel nem bíró, dráva - szentmártoui 
kereskedő segéd Pick Leopold neveztetett 
ki ez állomásra.

Valóban kiváncsiak volnánk megtndni 
hogy miben találta az érdemes referens 
ur, az illető egyén érdemes qualifikátióját 
kinevezési előterjesztésénél, s mivel uta
sította el annyi tanult érdemes és szakké
pességgel biró és pályázó egyén folya
modványát? —  Annyi kétségtelen, hogy s 
kinevezett egyén annyit ért leendő hivatala 
betöltéséhez, mint a hajdú a barangöntéshez 
s ki eddigelé csak annyiban ismerte a pós- 
tát és távírdát, hogy kereskedő főnöké
nek leveleit és sürgönyeit elvitte, s az illető 
hivatalokban feladta, ügy látszik azonban 
hogy az érdemes referens urnák kézzelfog
ható okai lehettek a propositiónál, a miért 
keresztül hajtatta az ipse kineveztetését. 
Nem állítják azonban egyáltalán, hogy vala
mely csengő, pengő, kopogó vagy agy- 
másrc^lajiitottjiallgatj^

Zsolnay Vilmos, pécsi női zárda iskolája, 
pécsi püspöki székesegyház és papnövelde 
uradalom, pécsi káptalan, Engel A., Du- 
uagőzhajózási társaság, Hoffmann K., a 
pécsváradi uradalmi erdészség, Vizkeleti 
nővérek, Pintér J., pécsi kir. ügyészség, 
(rabmunkák,) Szucsiea M., Kaiser R. F., 
Gilitzer A.

Azon kiállítási tárgyak, melyek a meg
nyitás ntán érkeztek ide, nagyobb részben 
a legjobb helyeket kapták. így pl. Angs
ter 1. orgonája a jury pavillonjába jatott, 
mely az egész kiállítási területen a leg
díszesebb épület. A pécsi iskolák részére 
egy fél terem lett kijelölve. Minthogy azon
ban tárgyaink a kiállítás megnyitásáig 
meg nem érkeztek, az üresen maradt he
lyet a nagy bőségben érkezett más tár
gyakkal kellett megrakni. Mire városunk 
tanügyi kiállítási tárgyai ide jutottak, min
den hely el volt már foglalva az illető 
osztályban csak az előcsarnok volt még 
üres. Mit volt mit tenni a csarnokot kel
lett elfoglalni s ez csak előnyére válik is 
kóláinknak, a mennyiben a csarnok tágas 
és a többi helyiségekkel közvetlen össze
köttetésben van, s igy a látogatók azokat 
kétszer szemlélhetik meg: jövet és menet
kor. S a látogatók fogják is est tenni, 
mert bizony bizony a péesvárosi iskolák 
tárgyai nagyon is kiválnak a többiek kö
zül. Le a kalappal a pécsi tanítói kar 
előtti

Az egész kiállításnak vázlatos I a 
pécs baranyai tárgyaknak részletes ismer
tetését e lapok legközelebbi számában kez
dem meg. A való tényeket tárgyilagosan, 
egyszerűen fogom megírni, mert —  meg 
vagyok róla győződve —  az egyszerű té
nyek tudomásai vétele elég hatásos less 
arra, hogy Pécs-Baranyának minden fiában 
édes megyéje iránt való szeretető és 
büszkesége fokozódjék. , ■

- >■ Z áray K ároly. , l



nYttík volna az intéző ref. urat a kine- 
vfíte*é*nél, de annyi tény, hogy valamennyi 
folyamodó és pályázó egyén közül, a lég
iesebb képességgel biró egyént uevez 
wtte ki ez állomásra.

Xem azérr botrányos ez az eljárás, 
hogy egy izraelita polgártárs neveztetett 
Ü % állomásra, mert az mindegy akárki 
nyeri el, csak megkivántató képesítése és 
jíakértelme legyen; mert az izraeliták 
minden szakpályán dicsérendő és elisme
résre méltó szakértelmet tanúsítanak. De

már minden pályán megkövetelik, hogy 
c8»k szakképességei biró egyének folya
modhatnak valamely hivatalos állás elnye
rtére : ily fontos pályán, melyen évenként 
nevezetesebb összegeket kell kezelni és 
elszámolni, továbbá a villany és delejes
ig  titkos jeleivel correspondálni, lega
lább is olyan egyént nevezzenek ki nagy 
képű és pápaszemes uraimék, ki e téreni 
tudományát s szak képességét előre, pályá
é i  folyamodványához csatolt hiteles bizo
nyítványokkal igazolja.

Most már azt szeretnők tadni, hogy 
mit tesz a kormány ezen kinevezett aj pósta- 
i  távirdamesterévei, kinek még ezután 
kell elvégezni a pósta kezelési és tivirdai 
kurzust, s talán félév vagy egyév malva 
tűni le a képesítési vizsgákat, vagy ta
lán meg is bnkhatik a vizsgán, s nem 
lesz az egész komédiából semmi. Addig 
Honban kénytelen lesz a kormány a sik
lósi pósta és távírda állomásokat, más 
tanult szakértő emberekkel administrál- 
tatni s vezettetni, a sok képesített, de elu
tasított póstamester pósta- éstávirdai pályá- 
ió tiszt s képesített egyén méltó indigná 
hójára, megbotránkozására és keserít bá
natára.

Ha tehát isten kegyelméből és a magyar 
kormány jóakaratából ez még tovább is 
Így tart, bizony még megérjük, talán nem 
sokára, begy maholnap a pósta és távírda 
hivatalok, (mint hajdan Il-ik Endre korá
ban az adószedés) szaraczénok kezébe fog
nak átmenni, vagy a legtöbbet ígérőnek 
ideiglenesen eladatni. Mert mai napság 
mindenben a „Geld spricht, und Geld re
girt* a domináns jelszó; s a kinek pénze 
van, annak esze is van, a kinek pedig 
egyedül esze van, de pénze nincs, az hall
gasson és üljön a sutban, s rágódjék tu
dományának és szerzett szakismereteinek 
hervadt babérain.

K orsós P éter.

Íl.-Nzóllős, 1879. m ájus 15.

Ke tessék gondolni, mintha Írási visz- 
seteg ragadt volna meg, midőn a tollat 
kezembe fogtam. Oh nem! Jókai „Tarna- 
váry“-ja szerint kész vagyok inkább ma
gam elmenni s személyesen mondani el 
mindazt, mit néhány sorban papírra kel
lene tennem. De most az egyszer nincs 
kerülő út.

Sajnos dolog ugyan, hogy G. ur szá
mítása szerint mostanában csak rövid 24 
óra alatt is egy négyzet méterre leesett 
vízmennyiség ijesztőleg tekintélyes szá
mokkal fejezhető ki, de ki tehet róla; 
hisz az általunk s igy a G. nr által el
készített rubrikákba is egy felsőbb hata
lom ir. De mikor a leendő termés fejében 
szépen megrnbrikázott szántóföldeink s 
ezekkel együtt szép reményeinket a bel
vizek mellett főképp a keresztül-kasul 
járó birka nyáj, disznó csorda egész raja 
teszi szemeink láttára semmivé, midőn a 
bírói székben a gyámoltalanság non plus 
ultrájának személyesitője kényszerittetik 
ülni, midőn községi csősznek a csirketol
vajok legszemtelenebbjét választják: oh 
akkor kétségbe keli esnünk a túlcsigázott 
adóteher mellett csak megélhetésünk felől is.

Községünk határából a megyei köz
gyűlés határozata folytán a 8—10 szerb 
mindent tönkre tevő birka nyájai kitiltat- 
tak, az e határozat ellen felfolyamodó bir- 
kások a nm. minisztérium által is elnta- 
sittattak, de azért „a m in iszteri rendelet a 
zsebünkben, a  b irka ped ig  kin t a  h a tár
b a n S ha bnzavetésed letárolását látva 
a községi elöljáróságnál a vétkest bepa- 
naszlod, ez társaival együtt a bírót és es- 
küdtjét fényes nappal megkéseli. Megke
restetik azután a szoigabiró, de ez meg 
azt válaszolja, hogy elég ő neki az eszéki 
hidat és battinai révet őriztetni, pandart 
még csak egy igét sem adhat. Most kö
vetkezik a községi biró lemondása, de a 
szoigabiró ezt nem fogadja el, sőt lemon
dásának csak még egyszeri említése után 
is a közs. bírót becsnkással fenyegeti. 
Szegény biró fejét lecsüggesztve megadja 
magát, hallgat s azután kéz alatt eladja 
fertályát, szellőjét, házát és — megszökik 
a községből.

Siralmas dolog biz e z !
A megyei közgyűlés jóváhagyta a 

felelős őrök felállítását községünkben és 
határunkban. Ez ügyet azatán a birka- és 
disznótartók — megjegyzendő, hogy majd 
minden szerbnek, de több vad magyarnak 
is lévén 10—15 darab disznója ezekkel 
mindenik külön barangol, külön őrizteti, 
természetem sok esetben iskolaköteles 
gyermekével — odaérlelik, hogy nemcsak 
s felelős őrük meg nem fogadtatnak, sőt 
községi csőszükkel is semmivel nem bíró, 
életüket eddig is lopással tengető tolvajok 
vétetnek fel oly aijért, mely mellett ha 
nem lop, vagy a kártevőkkel egyet nem 
ért, ében kell vesznie. így aztán tágasabb 
tér nyílik szépen fejlődő tehetségeinek- • • 
Tehát njfa ott vagynnk, hogy majd a jövő 
őszszel is, mint eddig, kocsival állanak 
kukoriczaföldünk közepébe 8 szedik le ve
tésünknek minden javát azok, kik elvetni, 
T*gy megmunkálni bizony nem segítettek;

pedig az egyik végén töri a kuko- 
ti«át a tulajdonos, ugyanazon knkoricza- 
•old közepén rácz kanászok disznóikkal,

vegén pedig birkákkal csatangolnak. — 
Szólni nekik, vagy figyelmeztetni őket 
nem tanácsos, mert vagy 0gy elvernek 
vinbns unitis, hogy arról koldulsz egész 
életedben, vagy még ugyanazon hét vala 
melyik éjjelén szénád, szalmád vagy épen 
házad lángba borul.

Mindennek bizony nem jó vége lesz. 
A közerkölcsÍ8ég már is oly vékony lábon 
áll hogy a tolvajlások, betöréses lopások, 
vadállatias veszekedések naponként sőt a 
szándékos ember ölések is évenként ismét
lődnek. A népnevelés, iskolai oktatás ha
nyatlóban ! de hiszen nem is csoda; azok 
a szegény tanítók lelkesüljenek tán, kik
nek a község 3—4 évi már o'y sokszor 
és sok helyütt szorgalmazott fizetésükkel 
hátralékban van! ?

Községünknek párját oh bizony Nig- 
riczában kell keresnünk. És én nem cso
dálom, hogy az egy közelebb haza kéjuta
zott hazánkfia is visszakivánkozik és megy 
Zuln Kafferiába. Hihető, hogy ott még a 
háborús rendetlenségben is nagyobb a 
rend és vagyonbiztonság, mint boldogta
lan hazánk némely túl boldogaltnak hitt 
vidékem.

___  . . x . y .

Törvényszéki csarnok.
A helybeli kir. törvényszék előtt leg

közelebb lefolyt polgári perek.
Juhász szül. Neaeczky Janka — Feszti 

K. és t. ellen ingatl. túl. kér. — Veszeli- 
novics István és neje — Lovrics István 
ellen, túl. és bírt. jog iránt. — Oroszlói 
árvaatya — Czvik Teréz és t  ellen tulaj
don- és zálogjog bekbl. iránt. — Dobler 
Kunigunda —  Bach Márton ellen, apaság.
— Balázs József, —  Bálint József ellen 
birtokbabocsájtás. —  Albrecht fhg — Wei- 
dinger József ellen 2361 ft 12®/. kr. iránt.
— Brückner Lajos — Germert János ellen, 
birtokbahelyezés. — Özv. Stipanovits Zsif- 
kóné, — Stipanovits Mladon ellen. —  Pö 
löske János — Barkó Vendelné ellen, ha
gyaték. — Fazekas Kristóf — Freytag Fe- 
reücz és t. ellen felhívás. —  Kis Márton,
—  Kis János és t. felhívás. — Spengler 
Miklós és neje —  Láng Antal ellen bir
tokbahelyezés. —  Kölgyessy Mária —  Köl- 
gyessy Dániiel ellen öröklés. — Öreg Fá
bián Sámuel és t. — Korpás Józsefné ellen 
okirat érvénytelenítés. — Schapringer J.
— Zaitz Ferdinand ellen 485 ft iránt.

Előadandó büntető perek: május 23-án. 
Kinis Mádián ellen emberölés, végtárgyalás.
—  Benkovits György védtörvényszegés vég
tárgyalás. —  Varga Márton nemi erőszak 
kir. táb. it. h.

Május 27. Wagenblatt Ferencz ellen 
súlyos t. sértés, végtárgyalás. — Schmidt 
Mátyás ellen hamis eskü, végtárgyalás. — 
Kresztes József és t. okirat hamisítás, kir. 
táblai it. b.

Május 28. Bernáth Vincze ellen bírói 
zártörés, végtárgyalás. — Gerneck János 
és t. ellen b. zártörés, végtárgyalás.

Májas 30. Rieger András ellen ok- 
mánybamisitás, végtárgy. —  Ifjú Nagy 
György ellen toivajlás, végtárgy.

Különfélék.
— A  székesfehérvári o rs t. k iá llítás  

f. hó. 17 én nyittatott meg nagy ünnepé
lyességgel, melynél József főberczeg is jelen 
volt, kinek hazafias szellemben mondott 
beszédje kedvező benyomást tett a jelen
voltakra.

—  J ó zse f föherczeg a fehérvári k iá llí
tás megnyitásáról Vinkovcze felé utaztában 
f. hó 19-en esti 1 0  órakor ért a pécsi 
vasnti állomásra, teljes incognitoban. Cou- 
peját egy perezre sem hagyván el a keresz- 
resztül átázásáról eleve értesült s az indó- 
bázba gyűlt honvéd tisztek kénytelenek 
voltak távozni a nélkül hogy szeretett főpa
rancsnokokat láthatták volna.

— P rágából je le n tik : R u d o lf  trónörö
kös legközelébb tábornokká fog kinevez
tetni. Ezt megelőzőleg Ő fensége gyakor
lati hadi vizsgálatot tesz, mely czélra Prága 
környéke van kiszemelve. A vizsgálaton 
(5 Felsége a király is jelen lesz, mely 
alkalomból két-hároin napig marad Prá
gában.

— R u d o lf  trónörökösnek M ária  dél 
Pilar infánsnővel tervezett házasságáról 
még mindig nincsenek megbizbató hírek; 
hanem XII. Alfonzonak Mária Krisztiua 
osztrák herczegnővel való eljegyzése be- 
végzett ténynek tekinthető. Silva Manó, 
egykori spanyol külügyer fog Bécsbe menni 
ő fenségéért, hogy Madridba kisérje őt.

— K irá ly  ö felsége a rom án fejede- 
lemnek a Szt. István-rend nagykeresztjét 
adományozta. Kheireddin és Karatheodory 
pasának, a porta két képviselőjének az 
Ausztria Magyarországgal folytatott kon- 
venczió tárgyalásainál a Szent István-rend 
Dagykeresztjél, Mnnif effendinek, a második 
meghatalmazottnak a vaskorona-rend nagy
keresztjét adományozta. (Egy-egy zsák 
araiynak jobban megörültek volna.)

— Kéjvvnatok Üszögbe. Május hó 
25 étől kezdve, minden vasár- és ünnep
napon Üszüg-Pécs között kéjvonatok fognak 
a következő menetrend szerint közlekedni : 
Indulás Pécsről 3 óra 44 p. délután érke
zés Üszögbe 4 óra indulás Üszögből 8 óra 
35 p. este érkezés Pécsre 8 óra 47 p. este.

— Csáktornyáról tudósítanak bennün
ket, hogy az az ottani bölgykoszorú egyik 
legkedvesebé virágát Marovics Irma kisasz - 
szonyt e hó 9 én jegyezte el magának 
Sedlmayer Jóséi a pécsi takarékpénztár 
tisztviselője. Tartós boldogság legyen kísé
rője a szép frigynek! .

— B á ró  Eötvös József szobrán  ik le
leplezési ünnepélye Vasárnap folyó hó 
25 én lesz Budapesten.

— H alálozások. B a r tó k  Ferencz cs. 
k. százados az 52-ik sz. gyalog szeredben, 
élte 50 ik évében elhnnyt és tegnap 
teljes katonai dísszel sok őszinte résztvevő 
kíséretében tétetett az örök nyugalom helyé
re. — Azon kevesek egyike volt, kik, 
mint katonák és főtisztek nem felejtik-el, 
hogy egyúttal polgárok is, noha szigorú 
katona volt, még is bírta az alája rendel
tek szeretetét. Nyugodjék békében. Elhal
tak még Johann szül: Vigan Katalin élte 
55. évében Caflich Dezső élte 6  évében. 
Béke hamvaikra!

—  Rablógyilkosság. Szentes József  
szegszárdi járásbirósági írnokot e hó 17-én 
reggel ágyában meggyilkolva találták. —  
A gyilkos valószinüleg több pénzt vélt ta
lálhatni, minthogy az áldozat b. Wimmers- 
bergtől 5000 irtot vott át, de ezen pénz már 
vissza volt véve és igy csak nehány száz 
forint volt a rablógyilkosság eredménye.

— A  szegedi árvízkárosu ltak részére 
Prantner Ferencz székesegyházi karkáplán 
úr által beküldve vettünk 22 ft 34 krt, 
mely összeg a pécsi székesegyházban e 
czélra kitett perzselybe gyűlt be. — Ugyan
ezen czélra Pocskai György ur Ellendről 
küldött be 1 fkot és Ujj János tanító nr 
1 fkot mint az orftti iskola növendékeinek 
adományát. — Ezen összegek elsőjét a 
pécsvárosi gyűjtéshez a városi tanácsnak, 
— az ntóbbiakat a baranyamegyei gyűjtés
hez az alispáni hivatalnak szolgáltatják át.

—  E gy helybeli m űesztergályos egyik  
ismerősétől egy sétabotot vett át tisztítás 
végett. A botnak fogantyúja és alsó fog
lalatja teljesen megrozsdásodott aczélból 
volt. A mester a rozóda eltávolítsa végett 
borszesz lámpát gynjtott, melynek lángjá
nál az aczélt hevíteni kezdé. Alig volt azon
ban a bot 5 perczig a láng felett egy
szerre nagy durranással elsült. Midőn az 
ijedségtől majdnem megdermedt msster 
magához jött 8 a különös botot műhelye 
egyik szegletében feltalálván megvizsgálta, 
azon felfedezésre j'itott, hogy a bot belső 
ürege puskacsőül szolgál s hogy abba egy 
teljesen jó patron volt bele rozsdásodva, 
melynek golyója az átelieni falba fnródott. 
íme egy ártatlan botocska tisztogatása is 
életveszéllyel járhat.

— - É s kommt selten etwas besseres 
nach. —  E német közmondást megemle
gethetik a Siklósiak, ki nagyon megörül
tek, midőn megszabadultak postameste
rüktől. Kaptak helyette olyant, ki csak 
ezentúl fogja megtanulni, hogy tulajdonkép 
mi a teendője. Figyelmeztetjük olvasóin
kat e részben a siklósi levelre, mely e kine
vezést bővebben tárgyalja.

—  A  kam atláb leszá llítása  takarék- 
pénztári betéteknél. Az első hazai, a fővá
rosi takarékpénztár és a kereskedelmi bank 
elhatározták, hogy a betétek utáni kamat
lábat 4°/0 ra szállítják le. A magyar taka
rékpénztári betétek statiszkai kimutatás
ból kiderül, hogy a nemzet vagyoni erejé
hez képest aránytalan sok pénz van a 
takarékpénztárakban összebalmozva; ez 
pedig kórjelenség, mert azt bizonyltja, hogy 
a tőke a termelő foglalkozás helyett, hol 
nagyobb kamatot jövedelmezhetne, alacso
nyabb kama. mellett a takarékpénztárak
ba húzódik, a betétek ntáni kamatláb le
szállítása mig egyrészről a vállalkozási 
kedvet fogja ösztönözni, más részről azt 
okozhatja, hogy a tőke egy része állam
papírokban keres elhelyezést, és élénk üz
leti forgalomnak lehet szülője. Mint .lapnnk 
hirdetési rovata mutatja a .Pécsi takarék
pénztár* is leszállította a betétek utáni 
kamalábot 5°/0ra és a váltó leszámítolá
sit 7°/0-ra. Úgy értesülünk, hogy az in
gatlanokra adott kölcsönök kamatai is 
leszállitatni fognak, hogy a sok gyümöl- 
csözés nélkül heverő pénz forgalomba jöjjön.

— Szegedről ír já k  hogy ott a z  á rv íz  
után tömérdek hal van a városban. A 
Hoffer féle ház emeletéről nézve a déli olda
lon levő vizen csak úgy hemzseg a sok 
potyka. Egy középnagyságú hálóval ötve- 
uet is fognak egyszerre. A halakat ily 
tömegben, a derült meleg idő csalta a napos 
helyre.

—  Foltos hagym ás a z osztrák-m agyar  
haláron. Parndorf magyarországi faluban, 
a Lajta melletti Bruck legközelebbi vasút
állomásán több foltos hagymázeset fordult 
elő. A brucki táborparancsnoKság szigorúan 
megtiltotta a csapatoknak, hogy az infi- 
ciált helységet meglátogassák. A parndorti 
látogatók sem bocsáttatnak a táborba. A 
parndorf-brucki utón valóságos katonai 
kordon van fölállítva.

—  A  szegedi „öthálom“ ásatása  álkál- 
mával újabban egy bronzkardot, egy urnát 
és több római tüt s karpereczet találtak, 
melyek már be is küldettek a nemzeti 
mnzeumba.

—  K iskun-F élegyháza város polgár- 
m esterének  fizetését a közig, bizottság 1 0 0 0  
írtról 1200 írtra emelte föl, mert az 1871: 
18. ez. 67. §-sa értelmében a polgármes
ter fizetése nem lehet kisebb mint egy szol- 
gabiróé. Lett erre Félegyházán nagy harag, 
a városi képviselet felfolyamodással élt a 
belügyminiszterhez, ki azonban a fizetés
emelési jóváhagyta. Most a félegyháziak 
bosszúból ellenjelöltet állítanak föl a pol
gármesteri hivatalra a restaurációnál.

—  Sum atra szigeten nem lehet ren
desen működtetni a telegrafot, mert a maj
mok kötéltánci gyakorlatokra használják 
a drótokat, ■  gyakran el is szakgatják. 
Ha nappal kiegészítik, másnapra már ismét 
szétszakítják. Őrizni pedig éjelenkint nem 
lehet a tigrisek miatt, melyek ellen csak 
a majmok vannak biztosítva.

—  F . hó 17. azon nemes adakozók 
nevei, kik a pécsi evang. egyház oltárképére 
400 ft. adtak össze, hibásan és megcson
kítva szedetvén ki ezennel következőleg 
hozatnak nyilvánosságra : Nádosy György 
20 ft., Schmidt Sándor 10 ft., Procopius

Pál 20 ft., neje 5 ft., leánya Gabriella 2 
ft., Sznhányi Elemér 10 ft., Nádosy Kál
mán 25 ft., neje Jeszenszky Mari 25 ft. 
Nádosy Elek 1 ft., Nádosy Imre 1 fr., ifj. 
Nádosy Kálmán 1 ft., Fischer István 10 
ft., neje Karczag Josefina 5 ft., Fischer 
Istvánka 5 ft., özv. Vecsey Sándorné 10 ft., 
Fiseber Kálmán 20 ft., neje Nádosy Her- 
min 5 ft., Fischer Kálmán 5 frt., Fiseber 
Olga 5 ft., Lasberg Arthur 10 ft., Ná
dosy István 20 ft., Hatflösz János 10 ft., 
Karczag István 25 ft., Karczag Béla 50 ft., 
neje Nádosy Katinka 55 ft., özv. Nádosy 
Istvánná 25 ft., Purgly Györgyné 10 ft., 
Pargly Gyurka 5 ft. Purgly Teréz 5 ft. 
Jeskó  L ajos, ev. lelkész.

A  „P é csi Figyelő** távirata.
Székesféh. 1879. m áj. 22. d. u. 4  órákor.

Szende Béla honv. miniszter e hó 22-én 
délután, a midőn a kiállítási helyiségeket 
majdnem végig járta, a pécsi Prick-féle 
vasgyár kiállítási tárgyai közt megállott s 
élénk érdeklődéssel szemlélvén azokat, azt 
mondá: „Tessék, már megint Pécs!* Va 
lóban — mondá az őt kisért egyik rendező 
— Baranya úgy mennyiségileg, mint mi
nőségileg kiválóan van képviselve.* Mire 
a miniszter igy folytatá: .Pécs most nagy 
harezban van Kanizsával a honvéd barak- 
tábor miatt. A mi engem illet, én h a t á 
r o z o t t a n  P é c s  m e l l e t t  v a g y o k ,  
mert — a mint itt is látom — Pécsnek 
fejlett és életképes ipara van, ezen kivül 
Pécsnek kitűnő vize, btgy-völgyes vidéke 
van; ez ntóbbi körülmény a katonaság 
egészségi viszonyára, az előbbi pedig azok 
helyes és czélszerü kiké, jzhetésére nagy 
befolyásai van. Igen, Pécs e tekintetben 
sokkal több előnynyeí dicsekedhetik, mint 
Kanizsa.* Ezzel a miniszter tovább ment. 
Prick tárgyai mellett egy veszprémi réz
műves szeszégető edényei vannak elhelyezve. 
„Tessék — mondá a miniszter — ba Pécs 
megkapja a baraktábort, a szeszipar is 
majd meghonol ott — mert a táborozó 
katonák nagy fogyasztói a pálinkának!* 

Z á ra y  K áro ly .

I R O D A L O M .
S  A „V asárnap i Ú jság" május 18-ki száma 

következő tartalommal jelent meg: „Dr. Wenzel 
Gusztáv.* — „Czigány farsang.* Költemény Vargha 
Gyulától. — „A ki örökké bujdosott* Igaz törté
net. Közli Eötvös Károly. — „Alakok az afghán- 
angol háborúból." — „A Shakespeare emlék-szin- 
ház Stratford-on-Avonban.“ — „A bégum ötszáz 
milliója." Verne Gyű a regénye. — „Egyveleg."
— „A teleskop-halak." — „Nappali álom a földről."
— „Nagybrittania éléskamrája.* — Irodalom és
művészet. Közintézetek, egyletek, stb. rendes heti- 
rovatok. Képek: Dr. Wenzel Gusztáv. — Az angol- 
afghan háborúból (tizenkét képpel). — Székesfehér
vári püspöki lak. — Shakespeare emlékszinház 
Stratford-on-Aonban. — A bégum ötszáz miüiója 
(két képzel). A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára 
negyed évre 2  f r t  ______

GABONA ÁRAK
a f. é. május hó 17-én tartott heti vásáron.

I. oszt. u . oszt Hl. oszt.
Búza 100 klg. fit. 8.40 :ft. 8.00 ft. 7.40
Kétszeres „ „ „ 6.50 » 6.30 „ —. -
Rozs • » „ 5.20 • 5.00 .—
Árpa » n ,  4.70 m 4.60 „ —.—
Zab 9 9 .  5.60 n 5.00 „ —
Knkoricza „ 5.20 i* 5.00 „ —.—

Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna • 6 * 2.50
Szalma 9 m • 1.00

2 nT 3 7 i l t - t é x / )
Jak ab  István, ügyvéd

vi l l á j a  a t e t t y é n
konyhákért, gyümölcsös és szőllőtermclés- 
sel együtt vagy a nélkül bérbe adandó. 

Tudakozódni lehet országút 7 */, sz. alatt.

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fe
lelősséget & Bzerk.

Szerkesztői pósta.
Ft. Sterha J. urnák Lakácsán. Lapunk ren

delkezhető része már elfoglalva volt becses közle
ménye vételekor, melynek egyébként igen hosrzuj 
raeambulumát, mely a nucleusboz arányban nincs 
ihagyni kivennék.

L. B. György bányatelep. A beküldött kör
rendelet tér hiányában csak a jövö számban jelen
het meg.

N A G Y F E R E N C Z
laptulajdonos.

H A K N C H  E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő tárt.

Z E I ix c L e té i s e l s z .
859 ™~ 91 (2 -1 )
1879

M  árverés hirdeimeny.
A Pécsvárad-bozsoki egyetem alap. 

uradalomhoz tartozó, a bozsoki közalap, 
erdőgondnokságba kebelezett, Baranyame- 
gyébena Pécs-szegszárdi országúitól mint
egy 8—14 kilométer távolságra fekvő

ráczmecskei 1879. évi 
vető vágásban

374 ürköbméter cser, bükk, gyertyán ha

sáb, 1236 ürköbméter I. osztályú kémén ^  
dorong; —

a fekedi 1879. évi vető 
vágásban:

173 ürköbméter cser, bükk, gyertyán ha
sáb, 585 ürköbméter I. osztálya kemény 
dorong, — végre

a véméndi 1879. évi 
vető vágásban:

315 ürköbméter cser, bükk, gyertyán ha
sáb, 550 ürköbméter I. osztályú kemény 
dorongfa, az elmúlt favágatási idényben 
nyerve, elkészített állapotban a legtöbbet 
Ígérőnek zárt Írásbeli ajánlattal egybekö
tött szóbeli árverés utján f. é . jú n iu s i  
hó 16-án d. e. 11 órakor felsőbb 
jóváhagyás fentartása s következő módon 
el fog adatni.

Zárt Írásbeli ajánlatok csak kellőleg, 
tudni illik bélyeggel, a megígért, szám és 
betűvel értelmesen kiirt ár után számított 
10°/0 bánatpénz és azon világos nyilatko
zattal ellátva, hogy az ajánlattevő az el 
adási feltételeket ismervén, azoknak magát 
feltétlenül aláveti, csak a közzétett napon 
déli ÍO ó r á ig , tehát a szóbeli árverés 
megkezdése előtt fogadtatnak el, azon időn 
túl érkezett, vagy feltételes ajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

Versenyezni lehet az összes kiirt tűzi
fára, vagy vágásonként az egyes vágásnak 
összes választékára, ha azonban az összes 
eladandó tűzifa készletre kedvező ajánlat 
tétetik, ez ntóbbi esetben oly vevő előny
ben részesülend, azért az ajánlatban a 
mennyiségre szóló vételmódot határozottau 
kitenni kéretik.

Az árverés a pécsváradi m. kir. köz
alap. kerületi erdőhivatalnak irodájában 
tartatik meg, mire nézve még közzé téte
tik, hogy az eladásra kihirdetett tűzifa 
mindenütt a helyszínén megszemlélhető, az 
eladási részletes feltételek pedig úgy a 
pécsváradi kerületi erdőhivatal, valamint 
Bozsokon az illetékes kir. erdőgouduokság- 
nál készséggel közöltetnek.

M. kir. közalap, kér. erdőhivatal.
Pécsváradon, 1879. évi május hó 18 áu.

(Tjliázy D é n e s
kér. erdőmester.

(Házi- és kézi gyógyszertárok)
a legjobb minőségben kaphatók Sipöcz 
látván gyógyszertárában a „Szere- 
csenhez* Pécsett.

Soda-viz.
Alolirt a t. ez. közönségnek szives 

tudomására hozom, hogy újabb beren
dezések folytán azon helyzetben vagyok 
állandó vevőimnek a soda vizet iugyen 
kézhez szállíthatni.

Ebbéli rendelések gyógyszertá
romban fogadtatnak el.

Slpöes István, 
gyógyszerész

3̂4. (10—6)___________ Pécsett._____

Steiner Adolf
szállodája

István főherczeghez
Budapesten a Ferencz-József-téren első 
rendű és legjobb hirü szálloda a gőzhajók 
kikötőjének közvetlen közelében, a legdí
szesebb és a legsűrűbb forgalmú város
részben szolgáltat igen kényelmeden be
rendezett szobákat 70 krlól felfelé, — szol
gálat külön nem számitatik fel, elismert 
jelességü konyhája és pinezéje a legpon
tosabb szolgálat mellett igen mérsékelt 
áru. — Árnyas természetes kert és kávé
terem a szállodában kínálkozik. Haviszo
bák m egegyezés  szerint. — A nagy terem 
lakodalmak, táncz és más vigalmak és 
ünnepélyek részére mérsékelt árou szá
mitatik. 85. (12—1)

„ i



Aiólirott igazgatóság részéről köztndomásra bozatik, hogy a jelenlegi 
pénzvigzonyok által indíttatva az egyleti alapszabályok 41-ik § ában foglalt 
jogkörénél fogva mai napoD tartott ülésében elhatározta:

hogy a régiebb betétek után is t .  é .  Juliiig hó I-töl kezdve 
a betevőknek eddig fizetett 6 °/# kamatok 5°/#-ra, valamint egyidejűleg ugyan
azon naptól fogva a kézi zálogokrai előlege* és a váltók utjáni kölcsönök 
utáu cdaig fizetett H°/t kamatok 7°/0-r-a fognak leszállitni; —  azonban az 
ingatlan birtokra keblezett jelzálogos kölcsönökre vonatkozólag, a fejlődő 
pénzviszonyokhoz alkalmazandó s lehetségessé válandó könyitő intézkedések 
a jövő év kezdetével szándékolfatnak foganatba vétetni.

Jelen határozat a hivatalos, valamint a helyi lapokban is azon figyel
meztetéssel közzététetik, hogy a betétet netaláni felmondására az egyleti alap
szabályok 4 5 -ik §-ábau*) előirt határidő fog irányadóul szolgálni.

Kelt Pécsett a.- 1879. évi májas hó-15-én tartott igazgatósági ülésből. 

88. (3—1) A pécsi takarékpénztár
igazgat óságtu.

*) 45. §. Felmondás 100 forintig nem (kívántatik, ICO frton felül 500-ig 8  nap, 500 
írton felül 1000-ig 15 nap, 1000 írton felül őiuO-jg 00 nap.

Párisi világkailiitás 1878
i egy  e iiM -ő rem n ie f k itü n te tv e ,

v a s ö n t ö d e  és g é p g y á r  r é s z v é n y - t á r s u l a t ,  
B u d a p e s t e n ,  II. kér.

9 (20—8) Ajánlják 9

kérgöntetii hengerekkel ellátott hengerszékeiket
melyek uóháoy év óta a bel- éj külfÓlJi maliit >kb*n eiMii* használatban lévő köveket romu- 
inkább hattérbe szorítják, és a kisebb malui<>khiu is. az Órlei kituuóbb íninósitése Tépett

igen előnyösek.
Ezenkívül mindennemű gép- és fínt$doi muukálutoWiit, kérg ö n tv éu y ü  kt*reki*i 

két bányászati m unkálat okra  stb. a j :í íjak.

( B iz o n y ít  v á n y .) Az öntől vett Rurrel-féle gőzcséplő készülékkel 
megvagyok elégedve, valamennyi egyébb gyártmánynál előbbvalóvá te- 
s Dem mulaszthatom el önnek eziránt teljes elismerésemet fejezni ki. 

Déva, 1878. a gusztus 1 0 . _____AAzár l.a jo » .

Párisi világkiállítás 1878-ban. Arany érem és több más jutalm at nyert
| 9 *  a  le g jo b b

n n m a h a t « finnntSnifivifilp « im  I* U H U ?  7 ^-féle • M • M á u ÍM
9 stb.-ért.

Egyszersmind ajánlunk - ____

járgány-cséplőgépeket, l | | 5 r ~  í |
so r  v e tő -g ép e  k é t , e k é k e t ,  b o r o n á k a t ,

Baker lele rostákat,
tr ie u r ö k e t ,  s z e c a k a v á g ó k a t ,

v a la m in t  m in d e n  m á i  e g y é b  a  gax- ^ S íí
d a sá g i n a k m á b a  v á g ó  a a  le g k itü *

S ?  •£, *• "‘*kí,8k«l- fa M . «Zó
Jegyzékek és felvilágosítások ingyen és bérmentve küldeti 
W *  MmdeDnemti javítások jól és olcsón eszközöltetnek

Q yórhelylség

Javíto tt gőzmozdonyok.

Nynaatolt Tiixs Mihálycá! Pécíe’t ‘ 879

IVynjtanuk a e z e t  a  szeren -  
cnénok J

400,000 bírod, márka 
vagy 231,250 frt.

főnyereményt nyerhetni a  legú jabban  re n 
deze tt, az állam által engedélyezett és 
garanfirozott péuzsorsolisáuál.

Az aj terv oly előnyösen vau beren
dezve, hogy néhány hónap alatt 7 sor
so lá sá u l!  44000 nyeremény játszafik ki, 
melyek közt vau a 400,000 bír. márkás 
vagy 231,250 írt. főnyeremény nevezete
sen pedig:

ll f i  Iszeg rendszerre 1, 2 il és 4 vonó marha erőre, sza lm aszo ró v a l, szita

0_MÁ«tg[lMés tisztitó szerkezettel faálványon, vagy egészen vasból; legújabb 
^BUB&Gbtartós kiállításban jutányos árakon Bécs és Pestre vitelbér mentesen 
ö l  és a gépek hibátlanságáérti jótállás mellett szállít.

Ph. ü a y fa r th  é s  tá r sa  g é p g y á r a  H a jn a l F r a n k fu r tb a n . 
Megbízható erélyes ügynökök kerestetnek- 83, (13-2)

igen
szem.

bir. márka bir. márka
1 nyerem. 250,000 1 nyer. 12,000
1 ff 150.000 24 „ 10,000
1 ff 100.000 5 „ 8000
1 fa 00,000

50.000
54 „ 5,000

1 ra 71 „ 3,000
2 ft 40.000 217 „ 2.000
2 ff 30,000 531 .  1.000
5 n 25,000 073 »
2 20,000 950 „ 300
15 9 15,000 , 24,750 

etb. stb.
.  138

Ezen, az állam által rendezett és garauti- 
rozott nagy sorsjáték közelebbi búzása

m á r  f. é . jn n iu s  11 é s  l2 * én
fog megtörténni, melyre

1 egész eredeti sorsjegy ára 6  márka 
vagy 3V, írt, 1 fél 3 márka vagy l ’/ 4 ft, 
1 negyed l 1', márka vagy 90 krajezár.

Miudcn megrendelés az összeg bekül
dése vagy Utánvét mellett a legpontosab
ban eszközöltetik, s minden megrendelő 
megkapja az állam czimerővel ellátott 
eredeti sorsjegyet.

Minden megrendelőnek a hivatalos 
játékterv ingyen küldetik meg, úgy szin
tén a búzás után azonnal a sorsolási lista.

A nyereménynek kiűzetése az állam 
garantiája mellett azonnal történik vagy 
postán való küldés által, vagy nagy 
összeköttetéseinknél fogva az osztrák
magyar birodalom minden nagyobb vá
rosában velünk összeköttetésben álló 
bankházaknál.

Bankházunktól vett sorsjegyek mindig 
nagy szerencsének örvendettek, s igen 
sok nyeremény közt többször a főnyere
ményt is tőlünk vett sorsjegy nyerte, me
lyek az illető érdekelteknek közvetlen 
ki tettek fizetve.

Reméljük tellát, hogy ily biztos a la 
pon levő v á lla la tn a k  tömeges részvétnek 
iog örvendeni. Szives megrendeléseket 
minél előbb kérünk megtenni

K a u f 'm u ii  és K iiiio a
bank- és váltó -üzle te  H ainburgbaa.
Mindennemű államkötvények, vasúti 

részvények és kölcsönsorsjegyck meg
vételnek vagy eladatnak.

U. i. Szabadjon itt köszönetét mon
danunk a bennünk eddig helyezett bi
zalomért, melyet szives megrendelőink 
pontos és lelkiismeretes szolgálása állal
ezentúl is 
kiérdemelni

legfőbb törekvésünk leend

Vendéglő megnyitás
Tisztelettel értesítem, a t. ez. közön-: 

őségét, hogy Terézováczon (Suhopolje, Ve |  
r̂őcze közelében, vasúti állomás Barcs) a*

' R eg á lló já t május 1 -től kezdve bérbe 
^vettem és az ottani

vendéglő- és kávéházat
vendég-szobákkal együtt egészen ujon-|j 

►  nan, igen szépen és igen jól berendeztem,̂  
£jó konyháról, azaz: jólfőzésről gondoskod-2) 
frtam. A mi az italokat illeti, kijelentem 
; hogy folyton a legjobb p é c s i a s » l a l i (
: borral és friss sörrel fogok szolgálni 

A t. ez. utazó közönségnek magamat yf 
^a legjobban ajálva maradok ^

mély tisztelettel ^  
|  Ziübrentz Gusztáv, íj

J7C. (5-4) Pécsről.

1831-ik évben TRIESTBEN alapított
cl. bír. szab. bi dositó társaság

Assicurazione generáli
melynek rezérflgynöksé*i irodahelyiségei 
lludapesten. az ínfüvet házában, llnrottya 
u trza  10. száai a la tt leteznek. és az ország
minden tekintélyesebb helyiségeiben tő- és kö- 
riileti ügynökség által képviselve van, a legol
csóbb dijak mellett biztosit tűz , szállít ás i és 
jégkárok ellen, valamint az ember életére 

a legkülönbözőbb kombinatiókhan
84. (2 -2 )

r
||  (Nehéz kór) nrvoNol é* gyó>

Dr. K illisch  szakorvos 
Dresdá-ban (Nenstadt) IcVélbeni 

értekezés utján. Eddig már U,OOÜ-uél több 
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.

71 (14— 5)

P á r i s i  v i l á g k i á l l í t á s  1878.
2  aran y  érem  g ö z m o z d o n y e k  és  c s é p lő g é p e k é r t , tü sző k  Hiány ú t i  m o z d o n y u k é r t  é s  tö b b  m á s  d íj ja l .

M A R S H A L L  S O N S  &  Comp Lmtd.
gazdasági gépgyárosok GAINSBORÜUGH (Angliában)

B I ’ D A P E S T ,  v á r z i - k ö r u t  3Ó2 r"  ̂ s* » m .
Tisztelettel meghívják raktáruknak, n. m.

nagyobbitott tüzszekrénynyel, szabadalmazott Espansiv-Excenterrel, előmelegitővel, szaba-

Sőzaozdo&yaikp dalmazott szalmafütési késztiiékkel vagy anélkül; legújabb szerkezetű 

elkészítő művel és az eddigi minden tekintetben czélszerünek bizonyu lt s  álta lában  kitűnőnek

elism ert üszögtisztitó-készülékkel, őrlőmalmaik stb. megtekintésére.

M a r s i b a H  S ín n é  Vr PniTlVk l in  f i i  a ez közönséget mielőbbi megrendelésre felkérik, bőgj- a közelgő
J l a l  y l U l l l  tJU llo  A  ’ -UlllJJi I jillL U i csépiési idényre minden kívánságnak pontosan megfelelhessenek.

Képes árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
w m m m m m m m m m m m B a m m m m m m m m m m

Eladó ház.
A „K issfaln dl“-utczában 2 ik szám 

alatt fok vő ház szabad kézből eladó-.
Értekezhetni ugyanott özv. Zsolnay  

Jánosnénál.
Pécs, 1879. május 9. 79 (3—3)

Kellemetlen szájszag és 
fogfájás ellen.

ü c h n lh o f  K á r o l y  K 6 l» er t
manchesteri lakos á lta l fe lta lá lt

osztrák/J§\Császári és 
magyar királyi 

kizárólag, szabadalmat
nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
H u t á s a :

1. A Sopisna-szajszesz a szíj- és orrüregnek 
(cdvas avagy müfogak. dohányzás vagy bánni inás 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghnst és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
szinüket. meggátolja a fogkő képződését, védi a 
fogak zománezat és óv a fogfájás ellen.

3. A szá;- és orriireg mindennetnS súlyos (skor- 
butikusi ban ta lnait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhártyákat.

4. A mar létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog husi pár csepp, vízzel nem 
e le g y íte tt szájszeszszel megnedvesittttik.

5. ttiphteritis és más torokbajoku.il igen si
keres gargariztiló szer. (ÓT. (tí—0)
Megrendelések elfogad ta tn ak : D r . Sehul- 
haf A d o lf orvos urnái és mindeen gyógy  

szertárban  Pécsett.
W eisz F erencz urnái Mohács, P otráse  

gyógyszerész urnái S ia ló t, lle in d lh o fer  
Hóhért u n tá l Z  iiuirtr. Török J .  gyógy- 
ezerész és É desku ti L . uraknál Itpest, 
D ieb a lh  G yörgy gyógyszerész u rnái Szé

li est ehér várót t.

különösen azonban nyer.
nyer. Márk 5

1 250.000 2
1 150.000 54
1 100 000 6
1 60,000 71
1 50.000 217
2 40.000 2
2 30,000 2
5 25,000 531g 20.000 673

1 2 15.000 950
1 12.000 24.650

24 10 000 stb.

san
A iiyereményhiuásQk tcrvszerülag 
vannak megállapítva.

Részvételre meghívás
a Hamburg állnin által biztosított nagy pénz- 
sorsjáték nyeremény-esélyeiben, melyben

8  m i l l ió  1 7 7 . 6 0 0  b ir .m r k .
1879. junius 11-töJ 1879. november 12-u- hív. 
losan  nyerefik.

Az uj 7 osztályba osztott játékterv gr,000 
sorsjegy közt 44.000 nyereményt foglal magá
ban. és pedig esetleg ' 8 0 (5 —3 ,

400.000 hir. márka
Márk 
8000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1500 
1200 
1000 
500 
300 
138 

stb.

nyereménynuzjsaií 
nagy penzkisorsolásnak kerü l:
1 egész ered. sorjegynek á ra  csak 6 márka 
vagy frt 3 50 o. é. 1 fél ered. sorsjegy 
ára  csak 3 mrk. vagy frt 1.J5, 1 negyed 
ered. sorsjegy á ra  ÍV, mrk. vagy frt — 
és ezen az állnin 'Ita l biztosított eredeti 
sorsjegyeket (nem pedig eltiltott ígérvényeket) 
az összeg beküldése vagy postai befizetés 
m ellett a legtávolabb vidékekre is elküldőm 
bermeutve. Kisebb össz-gek postai leveljegvek- 
ben is beküldhetők.

A S te in d eek er ház  rövid idő a la tt nagy 
n yerem ényeket 125.000 m . 80.000 ni 30 000 
m. 2 0 . 0 0 0  m. es több 1 0 .0 0 0  márkás stb. nye
reményt fizetett ki érdekfel inek és ez áltil szá
mos család szerencséjéhez járult.

A befizetések a nagy nyeremény-eselyekkel 
arányban igen jelentéktelenek és á szerencse 
megkísértene csak ajánl ír ttá

A megrendeléskor minden résztvevő meg
kapja a hivatalos tervet és húzás után a hiva
talos nyeremény-jegyzéket

A nyeremények kifizetése vagy elküldése 
■rvszerüleg és a szerencsés nyerők óhajtása 

szerint történik.
Megbízásokat posta fordul tavai és minden 

esetre m ég e hó 3 0 -ik a  e lő tt hizalouiteljeseu 
kerek intcztetni rég i ism ert cz ge in re

n .  S T E I X D E C K E K ,
D a/urnthurstrasse  

bank- és válté llzlftt, Hamburg.
L. i. a S íé in Je tk e r  h.«z — miüdeuiiu 

mint solid és reális ismeretes — külön reklá
mokra nem szórni; ezek tehát el is maradnak, 
mire a tiszt lt közönaíg külön figyelmeztetik.

10-6 A la p it ta to t t  1 8 2 2 -b e n .
Kir. úzab.

T r i e s t i  A z i e n d a  A s s i c u r a t r i c e .
Az osztrák-magyar birodalom legrégibb bizt. intézete.

Biztosítéki alap 12 miiló ft.
Magyarországon a biztosítást Iegclsőbben honositá meg 57 éves működése 

Óta tűz-, jég- és életbiztosítási károkéi t összesen több, mint IOO m illió ftot 
kárpótolt.

Biztosit:
ai tűzkár ellen,

j  ̂ k  ̂ Jégkár ellen, különös tekiutettel a gazdasági érdekekre és szükség- 

c) t ö k é t ,  élet-, halál- és kiházasitási esetre.

Az Azienda, a biztosítás általánosítása czéljából, a közönség érdekében 
oly olcso dijakat szab, hogy mindenki képes magát e biztosítás által károk
tól megóvni.

Aláirt intézeti képviselők mindennemű biztosítási ajánlatokat elfogadnak 
es telvilágositást készséggel nyújtanak.

A T rias ti Azienda Assicuratrice.
Pécsi főügynöksége H e r m á im  é s  P i e r u i k a r s z k i .




