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Megjelenik minden s z o mb a 
tom Egyes számok kaphatók
Weidinger N. könyvkereső
(Széchényi tér).

gserkesatől Iroda:
Ferencziek utczája 22.sz. I. emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

Egy öt-hasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért Ölért
többszöri meg jelenésnél ár
leengedés adatik. Mirden h ir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyílt tér 1 petit
sora 10 kr. A hirdetési dij
előre fizetendő.
A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben:
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhtn C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nepzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Pécs, mint gyárváros.
Pécsett, 1879. jun. 19-én.

Pár év előtt egy nálunk is közbecsülésben álló hazáukbeli illamférfiuvalbizalmasabban beszélgetvén,
aggályomat nyilvánitám a fölött,
hogy a kiépítendő világforgalmi
vasúthálózat iránya által Pécs város
teljesen mellőztetik, minél f igva ke
reskedelme alábanyatlik és jövőjétől
megfosztatik.
Ő ezt szinte elismerte, de termé
szetesnek találta, mert szerinte Pécs
nek rendeltetése uem kereskedői,
hanem gyárvárossá lenni s mint ilyen
az országbau első sorban szerepelni.
Igénytelenségem érzetében nem
vonhattam kétségbe ezen állításának
igazságát; de bensőmben magam is
mindinkább meggyőződtem arról,
miszerint édes szülőföldem rendelte
tése csakugyan a z : — hogy Pécs
gyárvárossá legyen.
Hiszen itt vannak kimeríthetted
kőszéntelepei, olcsó építészeti anya
gai, alkalmas fekvése, jó levegője,
a környékben eléggé számos munkásuépe, közelében két hajózható
folyója és vasúti összeköttetése.
Mi az oka mégis, hogy Pécs mint
g y áiváros nem fejlődik; hogy meg
levő gyáripara is csak tengődik;
felvirágozbatására pedig minden in
kább elleue, mint mellette működik?
Valljuk be ősziutéu, hogy a hiba
mind a kormányban, mind a közön
ségben, de még egyesekben is rejlik.
Ugyan mit tett a kormány hosszú
évek során a gyáripar fejlesztésére
és életbe hívására? Alkotott-e az
ország gyáriparának jövőbeni kifej
lődéséről magának oly tervezetet,
mely intézkedésében neki vezérfouál
gyauáut szolgálhatott volua? Ipar
kodott-e a folyók szabályozása és
kedvezmények nyújtása által a vál
lalkozók figyelmét felkölteni, az
idegen tőkét ez által az országba
édesgetni, hogy a mivel maguuk
nem rendelkezünk, azt legalább az
idegen segélyével létesítsük? —
Mindebből egy évtized alatt semmit
sem tapasztalniuk.

T Á E C H A.
T rád rá.
Kemény«n ü lt egykor a tajtékzó ménen
A dühöngő hárasok szikrázó hevében,
S a m it a tábornok bajsza alól hallott,
ó fújta a hadnak a harezi parancsot.
A csillogó kardnak nem sok hasznát vette,
Benn pihent az mindig a fényes hüvelybe,
Kivéve, ha olykor kedve kerekedett,
Levágni egy német, vagy talián fejet.
Mit beszélek - egyet. Egyet se vagy százat!
Ha kihúzta kardját, ott maradt egy század!
Ha egy század nem is, legalább a fele,
No ha annyi se, hát ne gondoljunk vele.
Elég az hozzája vitéz ficzkó volt 5,
Nem ártott von neki a durrogó meny kő!
Történt, hogy egy harezban megsebesült lába,
Mégis mint a ezóvek, úgy ült a kápába.
Hejh de bezzeg most már m eggörbült a háta
S csak úgy tityeg-totyog, alig bírja lába,
A feje megőszttlt s kopaszodik is már,
Mint a harsányi hegy, elöl olyan kopár.
Sok idő is já rt el, nagyon sok azóta,
Hogy az oldaláréi a kardot leódta;
Elenyésztek majd m ind a régi emlékek,
Csak a zöld dolmány és Fakó m aradt még meg.
A zöld dolmány szinte lityeg-Iotyog rajta,
Nem is hinnék, hogy h á t a szabó rá szabta,
És az öreg bajtárs a szegény jó Fakó,
Nyereg ala biz az m ár sehogy se való.
A vén buszár mégis, hogy ha kedve tartja,
Mint a macska úgy ül órákon á t rajta;
Ha a kútra hajtja vagy a legelőre,
Rendesen felül rá s úgy nyargal előre.
Mindig együtt vannak, éjjel, nappal folyvást,
Mint a jó testvérek, úgy szeretik egymást,
«zon szobában, egy zsuppon és deszkán
Tlasznak szépecskén — az álmok is egy tán.

Birmely gyáripar létrehozatalá
nak első feltétele hazánkban; hogy
a gyártelephez szükséges terület
olcsó megszerezhetése által a gyár
felállítása megkönnyítessék és hogy
a felállított gyár müködéséaek első
éveiben a túlságos terhektől megkiméltessék. Más országokban, hol a
gyártmányok kelete s könnyű kivi
tele már előre vau biztosítva, ily
kedvezmények nyújtása nem szük
séges; nálunk azonban igénytelen
nézetem szerint elkerülhetetlen.
A városi k ö zö uségoek van a
váro s tŐBZomszádságában k é t o ly
legelője, m ely g y á rte le p e k fe lá llítá 
s á ra k iv áló an alk alm ato s. H í te h á t
a közönség jó n ak lá tn á közzé tenni
azt, h o g y ezen terü le te k e g y ik e g y á r 
telepek fe lá llítá sá ra k ed v ezm én y i
á rak o n á ta d a tn é k , h o g y s felállított
g y á r a k bizonyos évek során a k ö z 
terh e k alól m entek le s z n e k : ú g y
bizton h iszem , h o g y a jelen kedvező
v iszonyok közt, am időn a tő k e m ár
n y e re sé g e s e lh e ly e z é st a lig talál,
nem csa k e g y e se k , de tá rsu la to k is
fognak g y á r a k a la p ítá sá ra összeállni
és alak u ln i, s a k ecsegtető h e ly z e 
tet ip a rk o d n a k fe lh aszn áln i a r r a ,
h o g y h az án k k eleti és déli h a tá ra in
n y e rt újabb p iacz o k at g y á r tm á n y a 
ik k a l m ég idején elfo g la lh a ssák , és
m a g u k n ak b iz to sítsá k .
Á m d eh o n n ét az elég sé g es tö k ét
ily v á lla la to k ra előterem teni ? E zen
k é rd é s lebeghet m indenkinek szem e
előtt, k i a fentorgó ü g y felett g o n 
d o lk o zik .

Csak teBsék a kedvezményekkel
a dolgot megkísérteni, s hiszem,
hogy a siker élném marad.
Azok, kiknek kezében a tőke
összehalmozódik, nagy részben ma
guk is hajlandók lesznek oly vál
lalathoz fogni, mely a nyújtott könynyebbségek következtében sikert
ígér, s fejlődése lehetséges. De biz
ton hiszem, hogy ily kedvező vi
szonyok közt a helybeli pénzinté
zetek sem záiják el szűkkeblűén a
gyáripar elől tárczáikat, hanem in
kább mindent megtesznek arra, hogy
Álmodoznak szépen letűnt napjaikról,
Dics‘.égben fénylő régi harcsaikról.
Álmodoznak mélyen, m íg a közös Agyon
Meg nem lepi őket az örökös alom I

Ifj. Várady Ferenez.

Szellemek a színpadon.
Emlékszem rá, még kis gyermekko
romban , ha aludni menni vonakodtam,
öreg dajkám szép tündérmesékkel altatott
el; elmondta a „vasorru bába“ történetét,
a „hét sárkány** mindennemű kalandját,
miközben aztán akaratlanul is szépen —
elaludtam.
Napjainkban maholnap leszorítja s kivefkőzteti e „tündéries históriákat* a maga
re.jtélyességéből a műrészét és tudomány,
mely a mesék és regék alakjait, sok eset
ben a megfoghatatlant is mesteri módon
állítja szemünk elé. Az öreg anyókák s
nem ritkán a gondolkodó meglett férfiak
is úgy vélekednek, hogy a meghalt nem
nyngszik örökre a föld alatt, hanem szép
hold világos éjszakákon, ha üt az éjfél
órája, felkél sírjából, magára veszi halotti
köntösét s egy óráig övé a világ. Éjfélkor
fölkeresi szeretteit, s ellenségeit; azokat,
hogy megvigasztalja veszteségűkért, talán
rejtett kincsekkel, — mikről csak a szel
lemeknek van tudomásuk — s kárpótolja
őket; ezeket, kiktől a földön szenvedett,
hogy megkísértse őket rémálmokkal, bo
szorkánynyomással gyötörni.
E balga hiedelmek ábrázolását meg
próbálták az angolok tükrök segedelmével,
optikai csalódás utján előállítani.
Ez az úgynevezett szellemidézés. Szel
lemidézés? Tehát lehet szellemeket idézni?
kérdé egyik másik szives olvasónk.
Igen lehet; P é p p e r híres angol
tanár, mindezt a csalódásig híven megmu
tatta 8 bebizonyította. Pepper tanár szel
lemei azonban csak optikailag előállított
alakok voltak.
Londonba az előkelő világot 6 mystifikáita, s mutatványaival nemcsak Ang-

a fejlődő gyárakat gyámoütsák és
kedvező hitelben részesítsék.
Nem titok többé, hogy a hely
beli pénzintézetek a kellő forgalom
hiánya miatt százezreket Becsben
egyes bankoknál 4°/o mellett helyez
tek el, hoanét a külföldi ipar és
kereskedelem kapja azon segélyfor
rást, melynek háfciuk felé uyiló
egyes zsilipjein bennünket iparczikkeivel eláraszthat, s fejlődő gyári
parunkat agyonnyomni iparkodik.
Ezt ellensúlyozni, de főkép azt
elkerülni, hogy az említett káros
művelethez bár öntudatlanul, de még
is tényieg hozzájáruljanak, pénzin
tézeteinknek ép úgy, mint egyes
testületeknek hazafini kötelessége.
A dolog ily állásában pénzinté
zeteinknek jutott azon nem csak
szép, de egyszersmind hálás feladat,
hogy hazánk gyáriparát és iparvállalatait, melyek életképességéről
meggyőződvék, olcsó kölcsönökkel
segélyezzék és támogassák.
Mert hiszen egy tönkrement és
elbukott országnak többé hazai
pénzintézetekre sem lesz szüksége.
A pénzintézetek további hasznos
fenállása feltételezi tehát az iparvállalatok felvirágozását, .hacsak egy
kegyelemmorzsáért idegen pénzinté
zeteknek továbbra is gyűjtő pénz
tárai ieunni uem akarnak.
Mert kétségbe vonni alig lehet,
hogy jelen közgazdasági viszonya
ink közt édes hazánk biztos felvirágozását és függetlenségének meg
tartását csak úgy érhetjük el és
óvhatjuk meg, ha gyáriparunk s
egyéb iparvállalataink életképesekké
válnak, s kellő pártfogásban része
sülnek. Földművelésünk, mely évek
óta hazánk életerét s egyedüli k i
vitelét képviselte, a fenforgó viszo
nyok közt csak akkor menekülhet
az elkerülhetetlen hanyatlástól, ha
nyers termékeit képes nagyrészben
itt az országban forgalomba hozni,
és feldolgoztatni; különösen pedig,
ha a gyáripar emelkedése által ma
gában az országban minél több fo
gyasztókra talál.
Mindezekre az illető ténvezők-

nek egyaránt közreműködni erkölcsi
s hazafiai kötelessége.
Az itt előadottak szériát a gyár
iparnak hazánkban, úgy mint váro
sunkban, felélesztésére első sorban
a kormány intézkedése volna szük
séges oly törvényjavaslattal lépvéu
a képviselőház elé, melyszerint a
keletkező gyárak nem csak több
évi adómentességben; hanem egyéb
kedvezményekben is részesülhet
nének.
De, boldog isten! a kormány
roppant teendői között, mikor kerül
het erre a sor. Hisz oly sok adó
törvények várják még az elintézést,
hogy az országos közgazdászai
kérdések megoldása még évekig elhuzódhatik. Hiszen ezen kérdések
megoldásánál talán áldozni is kell,
ezt pedig a kormány az ország je
len helyzetében nem teheti!
Tehát nem marad más hátra,
mint egyesnek úgy, mint a közön
ségnek oda törekedni: hogy Pécs
mielőbb azzá legyen, ami valódi
rendeltetése, — t. i. a gyárak vá
rosává.
Gondoljuk meg, mivé válhatnék
Pécs ilyen hivatással pár évtized
alatt.

K ia d ó h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 2. szám alatt.

hogy nem csoda, ha azok megva
lósítását türelmetlenül várjuk.
Jól tudom azt, hogy jelen igény
telen felszólalásom csak egy csepp
a tengerbe, mely talán a vizet meg
mozgatja, de hullámokat, melyek az
indifferentismns bástyáit ledöntenék,
nem tog verni. Erre nem is szá
mítottam.
Egyedüli czélom az volt, hogy
azok figyelmét, kik szívvel, lélekkel
városunk jövőjén csüggnek, ez irány
ban is felkelthessem, s tőlük várjam
ezen eszme megvalósításának rész
letesebb tervezetét. S ha e czélt el
érem, úgy nem volt hasztalan ez:n
igénytelen felszóllalásom.
Működjünk vállvetve mindanynyian, és az óhajtott eredmény si
kerülni fog.
D.

*
Ezen czikknek lapunk hasábjain való
megjelenése nem jelenti azt, mintha az
első és második közgazdasági kiegyezés
által megteremtett rabszolgai helyzetünk
ben egyátalán a hazai ipar lendületét, élet
képes meggyökerezését lehetségesnek tar
tanók, — ily viszonyok közt tehát nem
is táplálunk reményt ahhoz, hogy városunk
valaha gyárvárossá fejlődjék, annak da
czára, hogy erre kedvező körülmények
utalják, miket már több szakférfiú felismert
és hangsúlyozott.

Már látom gondolatban a Balokány tó körül számos gyár kürtőit
füstölögni; a teherszállítmányok eg y 
más után robognak ki a közel rak
tárak pályaudvarából; a munkás
lakások egész külvárost képeznek
a gyárak körül, és megkétszerezik
a lakósság eddigi lélekszámát A
belvárosban a fényes kirakatok sa
ját gyártmányokból s a díszes eme
letes házak, melyek az iparüzők
műveltebb osztályának és a szük
ségessé vált felsőbb bírósági és
egyéb hatósági személyzetnek ad
nak szállást, s az épületek becsér
tékét felemelik; piaczainkoc az
élénk forgalmat s terményeink dús
fogyasztását s az elégedettséget,
melyet a munka biztos keresménye
s a szorgalom nyújthat mindazoknak,
kiknek vágyai e földön túl s lehe
tetlenségek hazájában nem kalan
doznak. Mindezek oly szép képek,

Minthogy azonban, mint azt már több
ször érintettük nem csak valószínűtlennek,
de a számtan segélyével előállított bizo
nyíték folytán egyenesen lehetleunek tart
juk a megteremtett közdazdasági rabság
nak további kilencz évig leendő folytatá
sát és mivel abéesi politika hagyományos
vaksága velünk együtt önmagát is mihahamarább tönkre teszi, ebből pedig valahára még is földeríti ránk is a politikai
és közgazdasági bilincsekbőli felszabadu
lás — az állami függetlenség hajnalpirja,
nem tartják időszerűtlennek megbeszélni
a feltételeket, mik alatt városnak annak
idején gyárvárossá felvirágozhasson és ad
dig is segélyül lehetnek tengődő iparunk
nak, hogy végkép el ne pusztuljon.
Megengedjen azonban a t. czikkiró,
hogy czikkének elolvasásakor felmerült
észrevételeinkkel kisérjük és némi kép meg
toldják.
A kedvező előfeltételek felsorolásában
ott találjak, hogy városnak és környékén
a munkás nép elég számos, — az ipar
felvirágzásának természetesen ez egyik tő
fettétele és sü-ll. a mmkábóli Renyórkero-

liábau vonta, magára a közfigyelmet, ha
— Én sem; a kisértet s a szellemek
minden tárgyon keresztül járnak, és sem
nem mindenütt, a hol csak bemutatták.
miben sem botlanak meg, mondja a har
Európa nevezetesebb városaiban; Párizs
madik.
ban, Berlinben, Pétervárott még élénken
—> De mégis, hogy lehet ez? kérdi
emlékeznek Pepper tanár híres mutatvá
egy negyedik. Az ily kérdésekre pedig
nyaira, hol a lebegő árnyak ragyogó szinegyszerű a magyarázat: a színpad elő
pompában jártak föl s alá, hol a „látható
terén egy nagy sima tükörüveg van föl
semmi* többször állott szemeik előtt.
állítva, mely rézsútos fekvésével üvegfalat
A párizsi Dejazet és a dn-Cbatelet
képez, melyet részint átlátszósága, részint
színház, többször volt szín helye az ily
a terem kettős sötétsége miatt a nézők
szellemjelenéseknek. A múlt években egy
észre sem vehetnek. E tukörlap előtt, bi
angolból fordított drámát adtak elő, mely
zonyos távolban mozgó jelmezes egyének,
ben kísértetek is szerepelnek. Az utolsó
tehát valóságos húsból és vérből álló em
felvonásban a hold által megvilágított sürü
berek, tetszés szerint öltözve, pl. lepdőbe
erdő volt látható. Éjfél volt, a kastél, to
burkolva játszszák a kisértetet E jelme
rony órája nyugodtan ütötte el a tizen
zes egyének visszatükrözése képezi azon
kettőt. A gyilkos fellép, rémes alakja
szellemalakot, mely az üveglapon túl épen
mindenkiben borzalmat és aggályt keltett,
oly távolságban látszik, aminőben a szín
véres keze csomó bankjegyet tartott, melyet
falak mögött előtte mozog, s igy állása
urától rabolt el, kit meggyilkolt. A mint
tetszés szerint változtatható; csupán a tllkörüluéz, borzadva vette észre, hogy a
körlap fölállításától függ, hogy az alak
kastély tornyából, hol gyilkolását végre
visszfénye a közönség előtt látható legyen.
hajtotta, áldozatának szelleme szállt le,
így ha sötét szobában valaki hátlap
mely halványabb a holdvilágnál. A gyil
nélküli tükör elé áll, és személyét lámpa
kos megbátrált, majd a phantomra rohant,
által világítja meg, saját képét csakhamar
melynek gúnyos kaczaja leikéig hat.
a tükör másik oldalán fogja előtűnve látni,
Tőrével rádöfött, de csak a levegőt
s ha az üveglemezen túl többen állauak,
találta, a kisértet eltűnik, de csakhamar
ép oly távolban mint az illető az üveg
ismét ott volt, s átlátszó palástja alatt
előtt, a visszatükrözött kép az illetők kö
véres sebet mutatott. A gyilkos fejszét
zött fog megjelenni.
ragad, de a phantom ismét eloszlik. A
Ha a játék igy összevág, a játszó
jelenet a szellemek gyászmenetóvel ért
szinészeK a reflektált képben közeledhet
véget, mely az emberi igazságszolgálta
nek, — távozhatnak tőle, kezet nyújthat
tásnak megjelöli a gyilkost. Mindez rop
nak, letérdelhetnek előtte, stb. A kisértet,
pant hatást tett.
vagy a kisértetek kiket fel akarnak lép
Ezután pillanatnyi sötétség állt be,
tetni, a színpad mélyedésében mozognák
mi alatt erdő, gyilkos s a szellemek el
melynek födele nyitva p á r a d ; s állásba
tűntek. A színpad háttere ismét megvilá
helyezik magukat, mely azért szükséges,
gosodott; egy slrkert látszott előttünk,
hogy képük ép azon a ponton jelenjék meg,
gyönyörű allegóriái képletben. A meghalt
hol a néző előtt feltüntetendő. Egy fényes
sírját angyalok övezték körül, s leikét
villany sngár .megvilágítja a csoportot,
menybe vitték. A színpad erre elsötétült,
melynek kép^t a tükörnek vissza kell ad
mire az egész jelenet villámgyorsan a
nia. E sugár az elektricns világ. E mesemmiségbe tűnt.
\u
ehanismns csodálatos hatást szül, melyet
— Mi volt ez ? Hogy lehetett ez ?
főleg- az elactrica* világetsignak köszön
' kérdi szomszédját az egyik néző.
hetni, mi sötét alapos a képeket kttlöoö— Tüköijátéknak mondják/, de fel
nem foghatom, feleié a másik :
i - aen kiemeli. A színész aaoaban, ki * aoin-

padon játszik, az árnyalakot nem láthatja,
miért igen jól kell betanulnia a helyet,
hol a szellem a közönség előtt megjelenik,
nehogy nevetségessé legyen, ha pl. a szel
lemtől jobb oldalra tekintve irtózna, mig
az a bal oldalon van.
Híz egy költői jelenet prózai megol
dása. —
A színpad egy másik szellem alakja
az úgynevezett beszélő fej, mely vására
inkon nem ritka jelenség; láthatták már
olvasóink is. A beszélő fej a hozzá inté
zett kérdésekre több kevesehb ügyességgel
felet, néha megkísérti a múltról beszélni,
sőt nem ritkán jövendőt is mond, mi ta
lán könyebben sikerül neki. Igen termé
szetes, hogy e tányérra helyezett emberfej
mely néz, beszél, auélkül, hogy testének
többi része látható volna, már önmagában
is rejtélyes és rendkívüli. H í a jövő re
ményéről, a múlt fájdalmairól Deszélaek
előttünk, az elmélázás bizonyos neme fog
el; ehhez járni a beszélő fej körüli fekete
diszitmény, s a siri lámpa, úgy, hogy az
elfogultság miatt nem vizsgálhatjuk az
asztalt, melyhez közel különben sem eresz
tenek, s igy nem jöhetünk reá, mi itt a
titok. Pedig a titok nagyon egyszerű. Vau
egy négyszegletű asztal, mely egyik sar
kával a néző közönség felé fordittatik,
mig a második és harmadik lábhoz egy
tükör van erősítve, mely vissza tükrözi
'•á* asztal első lábát, ugy, bogy a közön
ség látva a három lábat természetbeli s
az elsőnek tükör-képét, azt hiszi, hogy
* az alatt keresztül lát.
•
' A tükör mögött van kimetszve a nyí
lás,'melyén a szintén kiütött fenekű tál
áll. A beszélő fej tulajdonosa, midőn a
mutatvány ideje elérkezett, beülteti ide
mutesétr s bátram tarthatja produktióit,
'-•mert áz egész színpadon csak a siri lámpa
• ennek nincs akkora fénye, hogy el- árulná a tükör titkát az asztál alatt. És
ml ez? kérdik talán adrasóiak. Ez egy
-pvézsi jedenat költői megoldása.
Igaz-e? Tessék fölötte gondolkozni.
,.| i
Kovács Gyula.

országba stb. festett virájjol^érL
bár hol lesz kiállítás, nemzeti iparnak be
reket elbocsátotta, g így ajo b b ára frankettő kivételével ttgyááafciüf
lét, jónak találták tehát, hogy most el
csületére, elő fognak állni.
, wW
Kockára
hallgassanak
az albánu « i i t a o o o u u » vele
1 v í v “addig,
‘ ' “ h í mig
n
vc rt rt ví ) é r a p g 'f
' ■
r arfdtfiTériekéi
» »>
,
»
igyon. taJglupaitnók it.hju, lu itth.jff*'
____ A. kiállításra tárra, .vissza, augelégsliga biztosságba ringatva- ás a tétlenség---- kerttltok. — Ap^l«.özup*uta,miauea mó
lalkoznáoak a virágok couserváláTi
dettek lehetünk annak gyakorlati sikeré
Népességűak~ meg 'nem oly élli‘11, hogy
dot megkísértett a franczia köztársaság,
festésével. Baranya flórája nagyon
•
tdyeiő
feltétekkel
arányban
1
következtében
elalszik, a mikor azután
vel is. Sok adás vétel történt, kevés ipa
a többi kedvező
hogy e nagyon vitális ügyet békés utón
az említett országokéhoz. Az auyag t!?''1
legyen, no de eg/szertlf egy varázslattal | egész csendben reményük a megszállást
rosunk pauaszkodhatik, mert megrendelé
plintéjze, azonban jó szándéka njegtörött
megvan s ennek feldolgozását, mint 1
amúgy sem emelkedhetnek fel a gyár:
sek történtek szép számmal minden cso
a khedive makacsságán, miért is szövet
itt a kiállításon látjuk mesterile* i K
százai és a kereslettel a mnnkásu^p
portban;
s
minden
valamire
való
tárgyra,
kezve Angliával az alkirályt lemondásra
..........................................
Meiszner Imre. A legszebb siker kn
felszaporodik
már rá van akasztva „eladatott. " szóllította fel. Egyúttal rendeletet kaptak
tartozva
nem
választottra
fiichsrathba
meg
názza törekvését! A kiállításon levő fe,/0'
A kiállításról szóló .Kalauz" kár,
De ezeu felszapordásnak nem s z t^ d
a franczia hadituyók, hogy azonnal Ale
egyezett a német-cseb nagy birtokossággal
virágokból készült nagy csokrait és k
hogy csak most e napokban jelent meg.
megtörténni a munkabérek túlságos felár
xandria
partjaira
vitorlázzanak.
A
fran
és elhatározta, hogy bcpifegy a birodalmi
szőrűit mind megvették és ilyenekre i
Ez°néini
árnyékot
vet
a
kiállítás
rende
verelése által, mint ezt városunkban a Síé
czia politika Sédén óta most lép először
gyűlésbe. Az egyesség szerint az „alkotmegrendelés is történt.
zettgégére, azonban ez a sikerhez mérten
delgés éveiben tapasztaltak, mart ez a
Európa
elé,
s
fellépésében
annyi
az
erély
mánybü* p irt 13, a cseh nemzetiek peC s i z m a d i a M i h á l y és Ha
fejlődésnek indult ipart a legkedvezőbb
elenyésző
semmi.
és méltóság hogy méltán kelti fel a világ
körlíliirónvek
* 5 10 mandátumot kannak.
M
á
r
t o n pécsi bar snyakötők, bar**. *
Annyi
szomorú
napok
után
üditőleg
figyelmét. Anglia Francziaország fellépését
íéTeMeTg m ^ m o s t T w ^ r ^ R iasztóit bíró
gyapjúból készített harisnyákat, keztm*!
hat lelkünkre a szorgalomnak e diciő
egész
súlyával
támogatja,
mindennek
ság. Anglia és Nicaragua állam közt rég
rosunkban
fezzeket, jánklikat stb. állítottak ki a
ünnepe. Nerazctgazdászatuuk fejlődése,
daczára az alkirály nem akar lemondani
óta egy viszályon kérdés forog fönn. Meg
Hogy a magyar ipar a cseh morva
gyapjuipar ezen ágál összesen csak hár
némileg eloszlatja nehéz aggodalmainkat,
a
faraók
trónusáról,
8
a
helyzetet
súlyos
próbálták már szerződéssel kiegyenlíteni,
iparral versenyre nem kelhet, annak leg
mán képviselik. Ebből is látszik mj|ye’
biztat és reménynyel kecsegtet, hogy mi
bítja azon körülmény, hogy a szultán maga
de mikor megvolt a szerződés, a viszály
több oka az, hogy az élelmi szerek egyenlő,
elhanyagolt nálunk ez a nagytan t , , ^ 0
életre való nép, nemzet vagyunk, megbí
se akarja a letételt kimondani, mi Lon
újra
kitört,
mert
a
szerződés
magyarázata
vagy csak csekélyben különböző árai mel
zunk küldeni a sok bajjal és próbáltatisiparág. Nevezett két iparosunk a kezd
don és Párizsban nagy megütközést kel
felett oem bírtak megegyezni. Az érdekelt
lett a cscb-morva gyárosok hasonlithatlanul
nehézségein túl van íuár s így Qf.^
sal s önszorgalmunk, önerőnk, öntevékeny
tett. A szultán csak akkor látna okot a
két
hatalom
abban
állapodott
meg.
hogy
olcsóbb és megbízhatóbb munkást kapnak.
ségünk
által
méltó
helyet
foglalunk
el
as
eléggé
ajánlhatjuk nekik, hogy üzletüket
khedive
felfüggesztésére,
ha
ő
ellene
kö
Ferencz Józset császárkirályt kéri föl vá
A józanéiért!, takarékos, megbízható
európai cultur államok között s a meleg
minél nagyobb mérvben s kitartó buzgó.
vetelt volna el sérelmet. A fizetésképte
lasztott
bírónak
s
az
ő
ítélete
alá
hooá'ja
és éppen azért nem egészen vagyontalan
Sággal folytassák.
rokonszenvre, mely szerencsétlenségünkben
lenség a fényes kapu felfogása szerint
az ügyet. <3 felsége elfogadta a választott
gy rr ’ukás igen ritka esetben hagyja el
a
külállamok
részéről
velünk
éreztetett,
A V a r g a E l e k által kiállított nyers
nem oly bűn, mely miatt trónjától kellene
bírói tisztet, s Andrássy gróf előterjesz
se i’őtttldét, hoey nagyobb munkabér re
érdemesek vagyunk.
selymen látják, hogy azt egy kiváló kén
megfosztani valakit, s épen azért az alki
tésére
Majláth
György
országbírót,
Schmerményeken idegen országba — idegen
Rövid tudósításomat bevégzem gróf
zettségü szakember termett. Baranya
rály letételével nem akarnak veszedelmes
ling lovag osztrák legfőbb törvényszéki
nyeivll és szokásu emberek közé teleped
Károlyi szavaival: „Éljen a szorgalom és
példát
teremteni
ez
irányban.
Különösen
a
nak
idejében híres volt selyeiutermelésérol
elnököt,
valamint
Ungert,
a
volt
minisz
jék meg, — oly gyármunkás, ki érzi ma
becsület."
Vasadi Balogh Lajos.
s e tekintetben úttörő volt hazánkban.
seik Ul-Izlam mindent megmozdít az alki
tert bízta meg, hogy az ügyről véleményt
gában a jelesebb tehetséget és kiben van
aztán ránk jött a török, tatár, osztrák s
rály érdekében. Németország már tudatta
adjanak.
némi vá'lalkozási szellem, az nem kotyol
Pécs-Baranya a székes-fehérvári
isten
a megmondhatója — hány niás csa
Bécsbe,
hogy
csatlakozik
az
angol
fran
— L ala hereseget III. lap é*
otthon, hanem megnézi a világot, — elég
o. kiállításon.
pás s mint annyi más iparág, úgy ez js
czia lépéshez, Ausztria Magyarország pe
leon
fiát,
a
szerencsésen
ledöntött
franczia
nagy azok száma is, kik erre határozzák
dig már utasította kairói konsulát a frankiveszett. Baranyában a selyemteruielést
VII.
császári trón követelőjét, a zulu-kafferek
el magukat, de vajmi kevés azoké, kik e
czia-angol mcgliatalmazottakkali együttes
ma már csak Varga úr űzi. Vigasztaló
A
szerkovácsok
osztályában
a
legdí
megölték,
ez
a
mait
hét
legnevezetesebb
ntgy számból valóban kiemelkednek, leg
azoubau
az, hogy jelesen Űzi. Néhány év
működésre.
—
Ezalatt
Egyptombau
a
vi
szesebben
képviseli
ezen
iparágat:
I
v
i
c
újdonsága. Carey kapitány, ki a herczeg
nagyobb része reményeiben csalatkozva,
szonyok egyre válságosabbak lesznek. For
vei ezelőtt selymét mind külföldi gyárakra
T. pécsi szerkovács. Összesen 15 drb kü
szerencsétlenségének szemtanúja volt, rész
elvész a nagy árban, az ipar kevesebb
radalomtól félnek 8 ezért sietve erősítik a
szállította; most ellenben nem igen kere
lönféle tizedes, százados mérleget állított
letesen leirta az esetet. E szerint Napóleon
hasznukat veszi, mint a korlátoltabb te
nagyobb városok helyőrségeit. —
sik, mert bizony nagy ott a nyomorúság
ki, melyek csín, pontosság és soliditás
junias elsején esett áldozatul. E nap reg
hetségű, de józan és szorgalmas munká
8 igy Varga úr ts kéuytelen volt termeltekintetében
még
az
e
nemű
bécsi
gyárt
Az
Angol
znlu-barcz
újra
magára
von
gelén
ő,
Carey
s
hat
tüzér
ment
előre
soknak.
vényét redukálni. No de óhajtjuk, rajta U
mányokat is megszégyenítik.
ta az egész világ figyelmét miután egyik
Chelmsford táborától nyolez angol mérE szerencsétlenek a nagyobb munka
beteljesedjék
a nóta:
B
a
c
h
e
r
János
Bozsokról
rokkavasa
episodját
képzi
aN
tpoleoniJák
legnagyobb
földnyire,
a
talajfekvést
tanulmányozni.
bér és olcsó bor által inditatva nálunk
„Nem lesz mindég éjsz ka,
kat muatott be bámu'atos olcsó árakon.
reményének, s a franczia köztársaság leg
Délután 3 órakor, mikor a közelben sem
ragadnak többnyire.
Megvirrad még valaín!*
Egy párt csak 15 krba számit. Nagyon
közelebbi veszedelmének IH. Napoleu örö
miféle emberi lény nem látszott, Napóleon
Korliely, pazarló, megbizhatí&n, egé
megérik. Z o z e l Nándortól uj szerkezetű
F e s z t i Károly fiatal könyvkötőnk
kösének szerencsétlen halála.
herczeg elrendelte, hogy szálljanak le a
szen vagyontalan és hozzá még lusta mun
veuyigeollót láttunk, melyeknek, mint szak
nagy misemondó könyve a legelőnyöseb
lovakról. Ugyanabban a perezben mondja
kások kis.-bb nagyobb mértékben az egész
Az angolok ezentúl nagyobb erőt for
értők mondják, az az előnyük, hogy könyben ajáulja készítőjét. A könyvtábláin levő
neki a kapitány, hogy a közel dombok
világon találhatók, ezek otthon, a bol
díthatnak a zulu lázadásra, mert Jakul)
nyeu járnak s a vastag bb hajtásokat is
romaustylü a r a n y n y o m á s mind kézi
mögött znlu arezokat vett észre. .Én is
nagy a kinálat, nehezen kapnak alkal
Khán az afganistáni emir, a békefeltéte
lehet velük metszeni, anélkül, hogy nagyobb
munka s az aranymetszés u. u. „kivelátom őket," mond a herczeg. Abban a
mazást és a nagyobb munkabér által vonlekkel megegyezöleg egy kiáltványt adott
rés“-sel vau díszítve. Á m 10) frt. Meg
erőkifejtés szükségeltetnék hozzá. Az ollók
pillanatban óriási puskadörgés hallatszott
zatva beözönlenek hozzánk a korbelyek
ki, mely örök békét és barátságot hirdet
s egész tömeg zulu ugrott elő, a kik dár
ellen tehát semmi kifogásunk, de van az
vette Dulánszky Nándor pécsi püspök.
eldorádójába, itt ragadnak, mert nálunk
közte és az angolok közt. Ezenkívül amáruk ellen; mert bizouy 4 írt sok egy
dákkal, nyársakkal fölfegyverkezve rögtön
_____ Záray K.
a nagy nyomorúság mellett — hegyen
nestiát is hirdetett, melyben minden büu
meg is kezdték az előnyomulást. Ezek
jlyen ollóért. Legyen az olló egyszerűbb
völgyön lakodalom.
tetés, vagy zaklatás alól felmenti azokat
lóra kaptak, de mikor már mintegy 80
s olcsóbb.
Rendőrségünk — lucus a m n lucendo
kik a báboru alatt az angol kormánnyal)
Miklós 1879. Juuius hó 16.
yardoyira futottak, vették észre, hogy a
A femárúk osztályában egy nagy
— a korcsmák százai az erköl si és va
összeköttetésben állottak.
A bagatell eljárás szánalmas
herczeg és két kísérője elmaradt. A berüvegszekrényben K a i z e r H. F. pécsi
gyoni romlás ezen fészkeinek pártfogását
állapota.
czeg lova utánok futott. A táborba siettek
annyira viszi, hogy megengedi a tivorpasaamüvesnél tí hátultöltő fegyver diszesBölcs törvényhozóink mindent a
birt adni. Késő estefelé egy csapat ment
nyázást a végtelenig, rendőri záróra nin
kedlk. A nimródok vágy teli pillantásokat
külföldi intézmények kaptafájára akarván
a szintérre, azok mintegy mérfölddel to
csen, a mnnkásnép kikapván heti keres
vetnek rájuk, de nem igen vásárolnak,
ütni, azt hiszik, hogy a mi Európa fej
vább láttak vagy harmincz zulut, amint
ményét, mindenkép azon van, hogy a szent
mert hát akármilyen szép és jó legyen is
lettebb és műveltebb államaiban jónak
három lovat vezettek magukkal. Másnap
vasárnap tiszteletére elverje azt, és ha
a fegyver, ott látjuk mögötte a fegyverbizonyul, az a mi szegény magyarhazánk
Egy szép lappal ismét gazdagabb lett
reggel megfelelő fedezettel maga a főpa
nem győzi, folytatja hétfőu és kedden is,
és vadászati adó ijesztő mumusát.
ban is kell, hogy jónak bizonyuljon. En
hazánk
története.
A
magyar
nemzet
szor
rancsnok
indult
a
tett
színhelyére.
—
Kiés ha kipusztult mindenből és kialadta
T i r ez k a Antal e lapokban már mél
nélfogva rendesen elveszték a czélt, melygalmáról, haladó törekvéséről tesz fényes
lencz óra körül találták meg a herczeg
mámorát, akkor félbetegen és erőtlen is
tatott tollrajzát, Z s i l l a Vilmos az általa
lyel elérni akarták az eredményt, mert
tanúságot az országos kiállítás, emelkedik
bolt testét. Ujján a gyürfi s nyakában egy
mét munkába áll, az ily munkában nincs
sikerrel készített cementbordók rajzát, Z enem jól választják meg az eszközöket
az ember kebele, ha végig halad a terme
medallion, abban egy madonna-kép és hajnagy köszönet és mennyi azon munkanap,
l e s n y Károly 22 drb különböző nagyságú
A többi iiluzorin8 törvényeink között
ken, melyekben összpontosítva van mindaz,
csokor még meg volt. A testén 18 szúrást
mely ily tivornyák után elvész?!
s kitüuő kivitelű féuyképet, S e b e s y Ede
legkiválóbb
helyet fog'alja el az úgyneve
mit
az
emberi
kéz,
ész
és
buzgalom
előál
olvastak
meg,
ezek
közül
egy
hátairól,
A tivornyázás átkos szokása megron
és fia Vilmos lorabfürészmunkákból (me
zett „Bagatell törvéuy", mely hivatva volna
lított s megláthatják, üogy oly sok vész
úgy, b°gy a karó hátul ment be s elől a
totta a helybeli földműves mnukás népet
lyekben az apa úgy mint 14 éves, íélkezü
a kisebb polgári kereseteknél az eljárást
és vihar között is nem tespedbetünk, hát
bordái közt jött ki. Keresztfllszúrták vele.
is elsatnyitja láthatólag, a fiatalabb nem
fia ügyes mesterek) egy gazdag gyűjte
gyorsítani s olcsóbbá tenni, miként az szer
ha még kedvezőbb anyagi körülmények,
Ott is hagyták a testében. Egy más dö
zedéket, adósságokba vert proletárokká
ményt, T a i l s b a u e r Gynla egy varró
vezve vau minden nyugat-európai müveit
féssel a balszemét szúrták ki.
olitikai viszonyok vettek volna körül
tette már a családokat nagy számban, a
géphez való motort állított ki. A faipari
államokban. Csakhogy nem elég ám elmé
ennünket, ah! akkor a bámulat fogta
A történtekből azt lehet magyarázni,
renvheség, dologtalanság lábra kapott, a
osztályban feltűnő Engel Adolf és fiai pécsi
letileg jónak és hasznosnak ismert törvényt
volna el a figyelmes nézőt.
hogy a herczeg föl akart szállani lovára,
nagyobb számn munkás nép kettőzte tett
ezég 24 féle parkettje, fabeli félkészemé
csupán megalkotni, s életbe léptetni, de
azonban a ló megijedt, talán kardja csör
és megháromszorozott munkabérek mellett
A kiállítás igen szépen és kedvezően
nyet, faczövekezetei, az Uchatius ágyúhoz
szükséges volna azt a jogi életbe gyakernem győzi bevégezni a földművelési leggésétől, megszidjuk s ott hagyta. Gyalog
sikerült. Baranyamegye és Pécs kivívta
szükséges farészek stb. A nevezett ezég a
latilag is, a józan ész felfogásának megis futott, de utolérték. — A másik kettőt
sUrgősehb munkát, holott pár évtized előtt
az elsőséget, molyét a legméltóbban neki
legdicséretesebben képviseli a hazai e nemű
felelőleg át ültetni, annak végrehajtására
még a keveset b muokás kéz olcsó nap
ott találták mellette holtan. A holt testeket
is ajánl minden látogató. Nevével találko
nagy ipart. József főherczeg is, a midőn
szak
avatott bírói erőket nevelni.
szám mellett könnyen és jól megművelte
hordágyra helyezték s visszavitték a tá
znak mindenütt. Ott vannak a művészetnél,
e tárgyakat különös érdeklődéssel szem
Legfőbb hibája minden törvényeink
borba. A kapitány megjegyzi, hogy a pa
ugyanazon termelési területet; szöllöink és
fa, vasiparná!, gazdaságnál, egy szóval
lélte meg, nagyon elismerőleg nyilatkozott
nek az, hogy kiindulási pontul, mindégi
szántóföldjeink elhanyagolt állapota szem
rancsnok nem akarta engedni Napóleont
mindenütt, s mindig a vezérszerepet vive.
e ezég munkaképességéről. P i n t é r J.
a főváros lakosságának igényei művelt
mel láthatólag bizonyít állításnak mellett.
az útra, de miután már többször volt kémparkettejein szembetűnő a finom munka
Nem szándékozom ftt leírni azokat a
sége s helyi vászonyai vétetnek ; a vidék,
szemlén s ellenséget még nem látott, ez
Nagyon helyesea van, hogy as ango
és izlésteijesség. 8 a mi leginkább bir ér
tárgyakat, melyek a szemlélőt gyönyörköd
vagy pláne a kisebb községek helyi viszo
nttal minden ellenvetést visszautasított.
lok és az angol-amerikaiak szigoraan meg
tékkel a szakértő előtt, az azon páczolási
tetik, mert az túlhaladná e lap keretét,
nyai, nem csak hogy tekintetbe nem vétet
tartják a vasárnap megszentelését, mely
mód, melylyel Pintér J. gyárában (s eddig
csak általánosságban annyit jegyzek meg,
nek, de a törvényhozó által egyátalán
napon általában a korcsmák zárvák és
A lapok hosszassan fejtegetik ez ese
csak egyedül itt) át meg át világosabb
hogy mindenik mű nemcsak hogy dicsé
nem is tanulmányoztatnak; mert ha taunlígy akarva nem akarva kénytelen a mun
mény politikai horderejét g azt hiszik,
retére válik mesterének, hanem egyszers
vagy sötétebb feketére festik. H o f f m a n n
mányoztatnának, akkor magával a tör
kás e napon kipihenni, unalmát pedig
hogy ezzel a bonapartismus véget ért. —
mind a baranyamegyei kiállítók mtlizléKároly pécsi asztalos műhelyében készült,
vény intentiójáva! összeütközésbe nem jön
hasznos és a művelést elősegítő olvasmá
Nagyban csalódnak. — A bonapartismus
séről állít ki legkitűnőbb bizonyítványt.
nyers tölgyfából való, román stylü nagy
nének.
*
nyok által elűzni. — Ne mondja senki,
fog találni magának akkor is bálványt,
könyvszekrény monumentális egy diszmü.
Az én figyelmemet a tanügyi kiállí
hogy mi a szegény munkást örömtelen,,
Mert nem egyéb czélja volt a bagaba az egész Bonaparte család kiveszne,
R o z i n g e r Ferencz és H ö f f l e r J.
tásban a pécsi községi elemi népiskola
rideg életre akarjuk kárhoztatni, a tivor
telltörvény megalkotásának, mint az, hogy
mert az nem egyéb, mint a parvenllk
pécsi
tímárok bőmemüeket hoztak a ki
kiállítása
ragadta
meg.
Ki
van
állítva!
nyázás még senkit sem tett boldoggá és
az ügyvédek kizárásával, s ez által a hoszszövetkezete, mely a leggyalázatossabb
állításra. Mind jeles árúk. Szinte elszomor
tanszer, tankönvv, tanonezok rajzai, irás
egy-két napi mámor nagyon drágán van
szas búza vona elkerülésével, a közvetlen
eszközökkel, százezrek legyilkolásával, mé
kotlánk,
ba látjuk s ha elgondoljak, hogy
mutatványai.
Terűn.-tani
eszközök,
termé
megfizetve egy egész hét sanyaruságaival
megidézés és megjelenés által, a szóbeli
reggel, hamis esküvel ég esküszegéssel
ilyen hazai gyártmány mellett hány ma
szetrajzhoz szükséges gyűjtemény, azontúl
és a testet lelket ölő tiioruyának szomorú
előadásából a biró magának a tényállás
sat. tör nralomra és tartja fenn magát
gyar ember visel I á )belit — külföldi bőr
a bázi ipar czikkek is kiváló helyet fog
következményeivel.
ról tiszta meggyőződést szerezhessen, s a
azért, hogy a balalom segélyével kizsák
lalnak el.
ből. Rozinger tárgyainál eszembe jnt egy
Hogy Pécs gyárvárossá legyen, annak
kereső télnek gyorsan igazságot szolgál
mányolva az országot, gyorsan meggaz
kiváló magyar grófnak a feletti öröme,
legelső feltétele, hogy elzárassék a tivor
Nem tehetem, hogy e téren a legő
tasson, vagy ha nincs igaza, a panaszlók,
dagodjék és vigan folytathassa erkölcste
hogy milyen leleményesek a pécsi tímá
nyázás lehetősége egyáltalában közhelye
szintébb elismerést ne nyilvánítsam a pécsi
felet a hosszas perbeli zaklatástól meg
len, ledér életét. A bonapartismus sokban
rok, a mennyiben még kacsavadászok szá
ken mindenkire nézve, nehogy a rósz példa
tanférfiak buzgalma előtt. E kiállítás meg
menthesse.
hasonlít a hazánkat tönkretevő közösü
mára is készítenek czipöt. A gróf nagyon
utánzásra találjon és nehogy a szegény
mutatja a buzgalmat, az érdeklődést a
Most már azt kérdem minden törvénygyes elvű — vagy inkább elvtelen kor
praktikusuknak találta azokat (hogy is ne,
munkás elnyomásról panaszkodjék, hozás
tanügy
iránt.
A
pécsi
tanító
urak
valósá
tndó és törvény ismerő embertől, hogy
mánypárthoz, még is előnvösen különbö
a mint be úgy ki is folyik a viz s igy
sék be a rendőri záróra, vasárnap pedig
gos áldásai azon város közönségének, s
valljon el lett-e érve a kitűzött czél? Nem
zik ettől, mert több a hazafisága és köz
con ainore gázolhatnak azokkal a méltóés ünnepeken kiválóan a korcsmák még
ott,
bol
oly
lelkes
férfiak
a
népnevelés
állunk e hátrább e tekintetben az igazság
gazdaságilag Francziaországot nem tette
8ágos urak a tó nádasában) s egy jó cso
korábban zárassanak be, mint hétköznapon.
napszámosai, ott haladni kell minden nép
pocsékká.
szolgáltatás terén — nem mondom Európa,
mót
meg
is
vett.
Hogy
ezek
a
bőr
csóna
*
*
A korcsmák száma pedig a felügye
nek, jónak és nemesnek, ott a művelődés
de ^[zsia bármely államánál? Megvannak
*
kok tulajdonképen nem kacsákra vadászó
let könnyebbsége miatt is */4-re szállitasnem
tesped,
nem
pang,
de
a
korral
lépést
e óva a kereső fél jogai s gyorsítva van
A herczeg halála után a Napoleon-ház
grófok, hanem baranyai jámbor sokaczok
sék le, a mit, mivel a város talajdonosa
tart. Pécs büszke lehet derék tanítóira s
e a bírói eljárás ? Mind ezen kérdésekre
feje egy 17 éves gyermek lett. Ez Napó
számára készültek, arról persze hallgattunk.
a regaléjognak — akármikor megtehet.
viszont a tanítók büszkék lehetnek Pécsre.
nemmel kell felelni, mert a bagatelltörvény
leon (Plon plon) herczeg fia, Viktor Bona
A H o p p e R. pécsi szíjgyártó által készí
Azonban azt vesszük észre, hogy ész
Van még egy másik kiállított tárgy,
nem a kereső félnek, hanem a panaszlott fel
parte. Ez lesz a bouapartisták új császár
tett 8 kiállítóit 2 pár lószerszám teljesen
revételeink nagyobb tért foglalandnak el,
mely maga köré csoportosítja a közönsé
nek kedvét keresi*, annak teszi lehetővé,
jelöltje. Atyja ngyan még csak 53 éves
megfelel a modern ipar igényeinek. Egy
mint előre gondoltak, azért itt azokat félbe
get. Ez a „jury palotá ban, felállított nagy
hogy ha nem akarja, soha se kelljen Deki
8 >gy egy kis császárkodás bőven ráférne,
szerűek, de csinosak, az anyag jó s egész
kell szakítanánk, hogy ismét azokra viszszerű
orgona.
A
készítő
neve
most
nem
megfizetni tartozását. — E tekintetben
de
oly
kiválóan
silány
lelki
tulajdonokkal
ben véve olcsók. Akadt is mindjárt vevő
sxatérjünk.
jnt eszembe, de a mű hangosan kiáltja
kivételt csak a városok és nagyobb rende
bir, hogy Plon-plon ur még a saját párt
jük.
hogv művész teremtette. — Oda ültem á
zett apparátussal biró községek képeznek
jának sem kell, nemhogy a franczia nem
A pécsi érdemes csizmadiák meglehe
a claviatour elé, játszottam rajta. Hangja
hol van munkaerő is, meg végrehajtó közeg
zetnek. Határozott császári lapok az 50-es
tős
nagy
„karát"
egyes-egyedül
S
z
u
c
s
i
c
s
tiszta, csengő és megragadó. Eljátszottam
csinálnak a kisebb községek
A vallás éa kösoktatáal mi
években már ngy írtak róla, mint gyáva
Mátyás képviseli egyetlen egy pár, piros
rajta a szózatot s azon vettem észre ma
bírái és elöljárói ? kik nem is tudják *
niszter e napokban értesfté Ivácskovits
kéjenczről, k i a dynas iának nem válik
szattyanborből
készített
csizmával.
gam, hogy a körül állók énekkel kisérték.
törvényt, meg nem is akarnak annak ér
Prokop uietropolitát és karlóuzai érseket,
előnyére. Viktor Napóleon herczeg, a le
M e i s z n e r I m r e pécsi kelmefestő
Eladatott e mű. Bárhová viszik, mindenütt
vényt szerezni; s a temérdek adó, illeték
hogy a magyar nyelv kötelezővé tétele el
endő IV. vagy V. Napóleon 1862. julius
dús
választékban
kiállított
festett
kelméi
lelki élvezet nyújtó leend.
és szőllő dézsmaváltság execution kivíl,
len benyújtott tiltakozása — 6 felsége a
18 án Párisban született; rokon az olasz
minden tekintetben magukon viselik a
mely nyakukra okroyáltatott, nem akarják
királytól visszaérkezett minden megjegy
királyi s az osztrák császári házzal, mert
Egyet csodálok, hogy a siklósi ké
szorgalmas és szakszerű munka jellegét.
községük lakosait még más tartozások
zés nélkül, amiről őt a nevezett miniszter
sesek, as úgy nevezett „baranyai Lic&káanyja leánya Viktor Emannet királynak,
Minden szint s ezek minden árnyalatát
vfcl nem rukkoltak elő, pedig ez nagy
miatt is exeqaálgatni. De nem is merik,
szintén minden észrevétel nélkül értesfté.
nagyanyja pedig leánya Rainer főhera legfinomabb kivitelben látjuk itt. Külön
czegnek.
____
mert el lehetnek reá készülve, hogy háznk
nevezetesség.
Ha
Nagy-Kőrösről
vagy
A tU a tv is e lé k k in e v e a é s e
ben Meiszner Imre kelmefestési munkáit
pinezéjük és gabona asztagjaik csakha
Kecskemétről felső Baranyába legátusnak
mellett czikkesik — az .Ellenőr.14 Miután
nem szükséges itt bővebben méltatnunk
mar a lángok martalékává leendnek.
megy a diák, elengedhetlen dolog, hogy
tiz évig cxikkecett ellene, most már be
úgy is előnyösen ismerik azokat Bara
betéijen Siklósra, s ott felrakodjék bara
De járásunkban lévő községek közöd
leunt mint Tisza Kálmán a geszti prog
nyában. Csak azt akarjuk még itt meg
nyai
bicskákkal,
ez
lévén
a
legvirágzóhb
legnagyobb részben vannak .olyanok i* • !
ramúiba ét megfordítja a rudat, -r- ,n
említem,
hogy
Meiszner
I.
mint
e
téren
Francziaország végre megunta a já
üzlet. S oda haza nem képesek a mamák
Növi Kaaar nirganállása tarelső, egy uj iparágat mutatott be a kiáltékot melyet az egyptomi alkirály űzött
* Némikép még is téved czikkiró úr,
és nénik dicsérni as élét, melylyel selyem
vétől Bécsien egyelőre ellátottak, már nalitáson: a virágfestést. Ezt nem dicsérhet
vels. Esztelen pazarlását akadályozni töb
biz ezen törvény leginkább kedvezi a bírói favékonyságú
tésztát
tudnak
metélnn
Ha
gydn érezték az ott készülőben lévők azekénynek.
tízért
jük eléggé. A mi divatárusnőink ezer meg
bé sem lehatott; i mart az énropai mioistemost elmaradtuk, reményiem hogy jövőre,
** Bizony még a városokban is feneked e vég
ezer forintot „elpostálnak" Tirolba, Stájerrehajtásnál
gserifc
setr<* utalt népaj^é^l^lktll &7^r'Par nem

Székesfehérvári orsz.
kiállítás.

S

Külföld.

k i a biró a bagatelltörvény életbelépte
aÜ tíadott panaszokra, a feleket még
W # * era idé* e
V ta l rtl‘ kinek eszébe jutna megvizsgálni, meggyőíádnék, bi«y még egyetlen egy községi
tL h b polgári per sincs bennök ehntézve.
a panaszlott pedig szépen röhög a reá
gjye kedvező törvény gyönyörűségén, a
nsDaszos ellenben könyekre fakad, hogy
nincs lelkének hová lenni, mert 20 írt alóli
Lnaszátsem a azolgabiró, sem a járásbiró
5em77gadja el, a községi biró pedig nem
tesz berne semmit.
A másik ferde oldala a bagatell törrénvnek az, hogy nem állít fel k a te g ó 
riákat a polgárok kereseteinek illetősége
tekintetben, s egy kalap alá veszi az orvos
ügyvéd, mérnök, tanár, kereskedő, gyógygzerész sat. kereseteit a falusi parasztok
kereseteivel, a mennyiben a 20 írt megnem haladják, feltétlenül alperes illetékes
községi birájához utasítja. Már most fel
téve megnem engedve, ha minden falusi
bocskoros biró törvénytudó és a törvényt
végrehajtani akaró ember volna is : de
mily absurdam eljárás áll elő, midőn az
ügyvédnek saját fele irányában megálla
pított, de 20 frt. megnem haladó ügyvédi
umnkadijjait és kiadásait szinte alperes
illetékes községi bírája elé utasítja. Már
most vegyük, hogy az ügyvéd orvos, mér
nök, gyógyszerész, kereskedő, és iparos
nak a hány községből valók adósai,
vagy a bány községbelinek hitelezett,
vagy munkát teljesített, anynyi községbe
menjen perelni, fogadjon magának kocsit
g járjon faluról falura feladni panaszait, s
ha a biró történetesen a mezőn dolgozik,
vagy a városban hivatalos küldetésben jár,
menjen másodszor harmadszor negyedszer
és így tovább, mig a fuvar és napi költ
ség telnem emésztik azon összeget, melyet
keresni akart. Inkább tehát nem keres, nem
perel senkit, legalább a meglevőt nem
költi el utazgatásra. Az adós pedig a tör
vény árnyékában meghúzza magát, és azt
rnoudja, hogy a jó kormány, a jó törvény
hozás gondoskodik a nem űzető erkölcs
telen korhelyekről máskor is a jelöltjére
adom szavazatomat, sat.
A mi Franczia-Angol-Német-ország
Belgium, Holland sat országokban baga
tell 50 irtot lesz az nálunk sokszor élet
kérdés, mert az átlóinkat sem bírjuk fizet
ni, s ott áll fejünk felett minden l/4 évben
az executió, mi pedig nem bírjuk beszed
ni apróbb követeléseinket s maholnap tel
jesen fizetésképtelenek leszünk. S hova
törpü! ily eljárás mellett a hitel?
Koriós Pcter.

T örv én yszék i c s a r n o k .
A helybeli fenyitő törvényszék tanács
kozási tárgyát f. hó 21-én egy fertelmes
és még napjainkban is ritka bűntény ké
pezte, — bűntény, mely a boldog egü ré
giek előtt ismeretlen vala s melyre Drákó,
a szigorú spártai törvényhozó azon okból
nem alkotott törvényt, mert nem képzelt
embert, oly elvetemültét, ki képességgel
böjou meggyilkolására annak, ki neki éle
tet adott. — A letárgyalt eset röviden a
következő:
F. évi Májas 3-án Pap András bako
nyái lakós. ki gyermekeivel örökös viszálykodásban élt, — Pécsre jött azon szán
dékkal, hogy */« telekből álló vagyonát az
ő boltig eltartási szolgalmi jogának biz
tosítása, — és gyermekeinek kizárásával,
a helybeli tanítónak adja át. — Pécsről
ngvanaznap este 8 órakor hazajővén me
nyének, a vele legfeszültebb viszonyban
élő Imre fia feleségének elbeszélte, bogy
vagyonát m tanítónak adta át. Az asszony
a bír vétele ntán azonnal felkereste férjét,
kit sógorával Búzás György gyei vacsora
mellett talált, s az öreg Pap Andrástól
hallottakat elbeszélte. Mire fia és vejefeldübösödvén „ha nekünk nem adott, ő se
élvezhesse'* — elhatározták, hogy az öre
get megölik. Az elhatározást tett követte.
— Az öreg Pap András Pécsrőli megér
kezése s menyéveli beszélgetése után egy
ismerőséhez ment vacsoráim, hol mintegy
éjiéli 12 óráig időzött, mialatt fia és veje
borozgatás közt várták hazaérkeztél, hogy
borzasztó szándékokat végrehajthassák, s
midőn végre éjfél leié megérkezett, meg
rohanták, földre teperték s megfojtottak.
S midőn meggyőződtek arról, hogy többé
nem lélekzik, felemelték s arczczal a fal
felé fordítva ágyába fektették. A dulako
dás nyomait a szoba földjén gondosan el
seperték, mire Búzás György távozott. Pap
Imre azonban még e'őbb megmosta apja
vérétől — a fojtogató*; közt orra vére el
eredt — párolgó kezeit, s mint aki szé
náját jól rendezé az ajtót belülről betá
masztotta s az ablakon át távozott.
Tettüket, ngy annak pár órával előbb tör
tént elhatározását vádlottak némi szépitgetéssel az elősoroltak szerint beismerték,
csupán a megfojtás cselekményét hárítot
ták egymásra. Azonban, minthogy ngy a
vizsgálatot tevő, mint a boncsjegyzőkönyvet ielyülvízsgáló törvényszéki orvos egy
értelműkig oda nyilatkozott, hogy ezen
tettet egy ember el nem követhette, hanem
ennek véghez vitelére legalább is kettőnek
kelle közreműködnie, ennek alapján s a
beismerés folytán kir. ügyész a gyilkos8ág tárgyi és aiaoyi tényálladékát niiod
két vádlottra nézve begyőzve látván, a
bűntényt ekként minősíteni s az 1723 11
t. ez. értelmében mindkettőt kötél általi
halál elszenvedésére kéri ítéltetni.
Elsőrendű vádlott Pap Imre hivatal
ból kinevezett védője Erőssy József ügy
véd tekintettel arra, hogy védencze boro
zás közt határozta el rettentő szándokat,
— szándékos ember ölésben kéri őt ma-

dője Csigó János ügyvéd ssinte nem látja a
gyilkosság tényáüaaékát helyreállltvs, s védenezére nézve enyhítő körülményül hozza
fel, hegy reá ipának meggyilkolásából
anyagi haszon nem háramolbatott mert
Bakonyán s az egész Vidéken nralgó szo
kás szerint az apai vagyont mindenkor a
legidősb fia örökli, — továbbá azon kö
rülményt, bogy ő ipának nem volt vérro
kona, — s igy II. r. vádlottra is csak a
szándékos emberölés enyhítő és mentő
körtt'ményekkel — forog fön.
A törvényszék ítéletét a tárgyalás után
három napra f. hó 24 én mondá ki, mely
szerint mindkét vádlott a szándékos em
ber öiés bűntényében mondatik ki bűnös
nek s I. r. vádlott Pap Imre 20 évi, Bú
zás György pedig 15 évi börtön bünte
tésre ítéltetik.
*
Ulőadott polgári ügyek.

Reiter Margit férj. Greif s érdektár
sai nagy nyáradi lakós felperesek, Redez
Jakab alperes ellen örökség kiadása iránt. —
Benkó János és neje felperesek, Varga Ká
roly és neje ellen szolgalom beszüntetése
iránt. — Schmidt György és neje felpere
sek, Schifför Jakab és neje alperesek ell?n ingatlanok visszabocsájtása iránt. —
Özv. Borbély Jánosné és társai felperesek,
Borbély Mihály mohácsi lakós alperes el
len örökösödés. — Varga Ferencz r. mecskei lakós felperes, Stenge József ottan la
kós ellen ingatlanok iránt. — Laubperger
János felperes, Geml Ernő alperes ellen
tnlajdonjog. — Pál Erzsébet és társa fel
peresek, Pál Antal alperes ellen hagyaték
mégitélése iránt. — Landaner Józse* fel
peres, Filip Száli alperes ellen okirat ki
állítása iránt. — Özvegy Szilágyi Dividné
felperes, Szilágyi Sámuel és ueje ellen tu
lajdonjog. — Gózsó Katalin felperes, Gózsó József és társai elleni 391 ft. 50 kr.
iránt. — Özvegy Király Jánosné mint Ki
rály Péter gyámja felperes, Futó Mária
alperes ellen házassági kötelék felbontása
iránt. —
Büntető ügyekben kitiizettak.

Julius l ére. Dely György és társai
pécsi lakósok ellen (lopás) kir. táblai íté
let hirdetés. — Horváth Madian kássádi
lakós ellen (gyilkosság) végtárgyalás. —
Julius 2 ára. Győrt! János kopácsi la
kós elleni bűnügyben végtárgyalás, Scbremf
Antal és neje német palkonyai lakós el
len (bírói zártörés és tolvajlás) végtárgya
lás. — Pápa József csuzai lakós ellen (ve
szélyes fenyegetés) végtárgyalás. — Ifj.
Sebéig János villányi lakós ellen (váltó
hamisítás) végtárgyalás. —
Julius 4-én. Morscbhnuer György és
társai elleni bűnügyben Curia mint legfőbb
itélőszéki ítélet kihirdetése. — Ruppert
Mária és társa pécsi lakósok ellen (csa
lás) végtárgyalás. —

Különfélék.
J M T Előfizetőinket tisztelettel kér
jük, szíveskedjenek megrendeléseiket a
jövő félévre minél előob megtenni, hogy
a lap szétküldését pontosan eszközöl
hessük. " W

— A pécsi jótékony nőegylet gyérmekkertének az njonuan épült saját há
ziba áthelyezése és ünnepélyes megnyitása
jt-l us 1 én délelőtti 10 órára tűzetett ki,
ezt a választmány azzal hozza köztudo
m ású, hogy egyúttal tisztelettel meghívja
az egylet tagjait és a t ez. közönségből
mindazokat, kik az egylet működése irá
nyában érdeklődéssel vannak és maguk
nak a közczélra áldozott összegek beforditásáról meggyőződést szerezni óhajtanak.
— Az ünnepély programmja: A bymnns
eléneklése a gyermekek által, megnyitó
beszéd, — további egy vig dal, kis be
széd, szavalás és játék, — végül zárbe
széd és a szózat éneklése.
— A székesfehérvári orsz. kiállításon
a kitüntetéseket e hó 29-én d. n. 4 óra
kor hirdetik ki, a kiállítás pedig jul. hó
1-én lesz bezárva. A pécs-haranyai kiállí
tókat ért kitüntetéseket lapunk legköze
lebbi számában hozzuk.
— Halálozások. Siskovits Tamást a
sásdi v. kerület o. képviselőjét fájdalmas
vesztesség érte, édes annya özvegy Siskovits
Miktósnő szül. Somsicb Borbála e bó 23án Pécsett elhunyt 86 éves korában. —
Weidinger Károly pécsi könyvárus junius
21-én balt meg 6.te 43-ik évében. — Béke
hamvaikra.
— (Bolory Károly f.) Fájdalmas
szívvel értesülünk, hogy Bobory Károly,
nagy kátai plébános, volt országgyűlési
képviselő s a föggetlenségi pártnak buzgó
bajnoka e hó l ó é n Kagy-Kátán meghalt.
A boldogult 72 évet élt s a halál agyszélbüdés folytán hirtelen következett be.
Bobory valódi felvilágosodott s szabad
gondolkozásu férfi volt; a polgári házas
ságnak hü pártolója. A szabadoágharcz
előtt egyetemi tanár volt, s később czeglédl plébános lett. A szabadságharezban
részt vevén, ezért Josefstadtban több évig
ült. A fogságból kiszabadulván, Czeglédre
ment lakni, hol mint magánzó élt. 1861-ben
Caegléd városa országgyűlési képviselőjé
nek választotta, szintúgy 1865-ben is, s e
tisztet 1875-ig viselte folytonosan. Ekkor
Nagy-Kátára választottak meg plébános
nak, s ez időtől fogva a politikai pályá
tól vissza vonult, mig most a halál véget
vetett életének. Béke és áldás poraira!
— A z országos színi képezde vizsgád
latain a fővárosban városunk egyik pol
gárának kedves leánya , G r Un w a 1 d
E t e l k a méltó feltűnést keltett szép hang
jával és szorgalmas előremenetelével. A
fővárosi sajtó a fiatal leánykáról minden
- matinéé alkalmával dicsérőleg emlékezett
Másodrendű vádlott Búzás György vé meg » az érdeklődő közönség, mely a

sziniképezdét ily alkalmakkor felkeresi,
kitüntetésekkel halmozta el a szép remé
nyekre jogosító növendéket. Városunk leá
nya még a 17 évet sem töltötte be s már
is erős, sajátságosán csengő alt hangja
nagy mértékben fejlődött. Iskolázottsága
is tanárának helyes metódusáról s a kis
leányka szorgalmáról tanúskodik. A mait
szombaton tartott ének-vizsgálaton, mint
lapunknak a fővárosból írják az összes
operai növendékek közül énekével a leg
nagyobb feltűnést keltette. A „ P r ó f é t á 
ból * Fidesnek egyik szép áriáját adta
elő sok érzéssel, hévtől áradó színezéssel
s oly meglepő értelmességgel, bogy a kö
zönség többszörösen lelkesedve tapsolta
meg 8 ismerősei a legnagyobb örömmel
siettek üdvözölni. E sikerhez mi is legősziQtébfeen hozzájárulunk üdvözletünkkel
s szivünkből kívánjuk, bogy városunk te
hetséges gyermeke ily mértékben haladjon
a művészi pályán, melyre a legnemesebb
hivatás vezette.
— A mohácsi sziget védgát társulata
ügyében Írja a „Mohács11. „Nagy falra
gaszokban tudatja a margitaszigeti dunai
védgát társulat kormánybiztosa Mohács
város egyes lakóival, miszerint az ármentesitendő területben fekvő birtoka felett az
ártérfejlesztés elkészült, és e munkálat
junius hó 20 egész julius 21. napjáig mindeunap d. e. 9 —12-ig és délután 3—5-ig
a községházánánál közszemlére kitéve van.
Felszólamlások az 1871, 39. t. ez. értel
mében posta utján ő hozzá Bpestre üllői
ut 2. sz. 111. emelet küldendők be. —
Evvel szemben biztos forrásból határozot
tan értesíthetjük tisztelt olvasóinkat, mi
szerint a margitaszigeti védgáttársulati kor
mánybiztosi intézmény a m.kir. miniszterinm
által még e bó folytáhau beszüntettetik és
a társulat leszámolás mel'ett feloszlattatik.
Nehéz dolog volt ennek keresztülvitele; de ezélj ukat az illetők elérték. Hogy is
ne? Az uradalmak birlalói személyesen is
közreműködtek, minden nagyobb és kisebb
. birtokos kevés kivétellel mind a feloszla
tás mellet buzgott; e roppant nyomás következtébén aztán a miniszter kénytelen
volt engedni s a kérelemnek helyt adui ;
máskülönben az ügy élén állók a legvég
sőig elmentek volna.11 A fővárosi lapok
pedig ezt közük: „Pécby közlekedési mi
niszter ma fogadta a mohácsi Margitasziget védgát ügyében megjelent küldöttséget,
mely a pécsi püspöki uradalom jószágigaz
gatója és ügyvédjének vezetése alatt a
mohácsi, szekcsői (Baranya) baracskai,
bát-monostori és szeremlei kiküldöttekből
állott. A küldöttség vezetője előadta okait
és indokait, melyek őket a védgáttársulat
alakitásáról és abba való belépéstől viszszatartják. Kérte a minisztert, hogy a kor
mány e tekintetben tenne valamit, mert a
kinevezett kormánvbiztoB oda működik,
bogy társulattá alakuljon, holott nekik ez
csak kárukra lenne. Pécby miniszter igen
szívesen fogadta a küldöttséget 8 azon tel
jesen megnyugtató válasszal bocsátotta el
őket magától, hogy az ügyet magáévá
teszi, annak utána néz és intézkedni fog,
bogy kérelmük mielőbb teljesittessék." Va
lóban ideje, hogy végét vesse e botrányos
Uzelmeknek a miniszter és megvédelmezze
a vagyonbiztonságot. — Ha a szigeti bir
tokosság üdvösnek fogja találni a védgátat, majd alakit maga társu'atot, mely.
tiszta kezelés mellett negyedannyi költsé
gen és tarióssabban fogja felépíteni, mint
a gesebfift-és sáphajhászok.
— A z angol királynő ízlése. Victoria
királynő nem tűri, bogy a környezetében
levő nők bajákat homlokokra lefésülve
hordják, mint a lovak. (Csikó frizura.)
Connangbt herczeg menyegzője alkalmá
val a koszornleányok utasítást kaptak,
hogy sem az említett frizurával, sem fasarkú czipőben, sem hátul felfűzött ruhával
ne jelenjenek meg. Egy fiatal nő, ki hom
lokán megnyirt bajjal jelent meg egy ki
hallgatáson, a lord kamarástól azon épen
nem gyöngéd figyelmeztetést kapta, hogy
addig ne merje magát matatni a királyi
palotában, mig haja meg nem nő. —
Victoria királynő már a férj választásnál
megmutatta, bogy jó acsthetikája vau,
nem csoda tehát és jól teszi, ha környe
zetéből kitiltja azon nőket, kik önmaguk
ból csúfot csinálnak.
— IX . Pius örököseinek pőre, a há
rom bibornok ellen az egész vagyon kia
dása tárgyában nagyon bonyolulttá válik.
A Mastai család azon évenkinti 3,600.000
lírát is követeli, mit Pius az olasz kor
mánytól nem fogadott el. Ez összeg a fi
zetési nap után öt évre a kincstárra szál
vissza, ez a nap azonban még nem érke
zett meg. Azt a kérdést, hogy a Mastai
család által igényelt mintegy 18 millió
lira a pápa utódját vagy a családot illeti
e, most törvényszék, jövőre pedig a ka
mara által hozandó törvény fogja eldön
teni. Elég különös volna, ba az egyház,
mely a szóban forgó nagy összeget ma
kacsul visszautasította, most az örökösök
zsebébe hagyoá vándorolni
— Két Tisza. Megesett a szegedi
törvényhatósági gyűlésben, hogy egy talpnyaló tanácsos indítványozta, bogy Tisza
Lajos kormánybiztos megérkezésekor az
az ünnepély emelésére az épen maradt
városház tornyának nagy harangját is
meghúzzák. Nagy nehezen lehetett capacitilni, a jó arat, hogy majd inkább ak
kor harangozzanak, ha bevégezve a mun
kát, elmegy — tehát nem előbb, hanem
ntána. Kár lesz, igy szólal meg egy jámborabb hátairól, mikor veszedelem jött
akkor is szólt e harang. Most sem jön
egyéb a Tiszánál.
— Hadzsi Lója, a hírhedt bosnyálc
fölkelő vezér egy lepedő segítségével meg

akart szökni a kórházból. Amputált lába

hassnavehetlen, de bot segítségével siatik&lt tovább. Mikor az őrség észrevette,
már túljárt a Miijak folyón. Az őrség el
fogta s nagy néptőmeg között hozta viszsza. A folyamatba tett vizsgálat kiderí
tette, ho rv Növi Bazárba akart menni.
— Szörnyű b a jb a keveredett a z angol
kormány legújabb szerzeménye a Ciprus
szigeti görög papok szakálla miatt. Tudvalévőleg a szép szakái képezi az óbittt
papok fődiszét és nem is tartja a nép
valamire való papnak azt, kitől a természet
megta.-adta a férfinak ezen büszkeségét.
Az angol fogdái szabályok szerint egy pár
dutyiba került ciprusi pópának haját szakálát lenyirták ét emiatt nagy az izgalom
ottan, interpelláló is volt miatta. Salisbury marqus külügyminiszter azt felelte meg
történt a nagybaj, hogy a két fogoly görög
lelkésznek a szakáiét lenyirták, hanem a
kormány most kötelességének fogja ismerni
hogy c kérdést fontolóra vegye, s abban
a szükség szerint intézkedjék.
— A franczia maiarak. Gyere ki
Julcsa — szólt a baka dulcienájához az
ablakon keresztül. Nem lehet; előbb a nagy
ságos asszony franczia madarait kell meg
etetnem. — Hát hol vannak a madarak?
— Itt az alraáriomban vagy 32-en! (A
baka benéz.) — Hiszen kalapok azok,
nem esznek. — Nem minket, de ha igy
szaporodnak megeszik a nagyságos urat.
— Igazolás. Biró : „Azzal van vádolva
hogy ezt az urat vízzel leöntötte 1“ — Vád
lottad: „Tessék megengedni, én ez urat
a setétségben férjemnek néztem.*
— Fris hal. Úrnő: Tartok tőle hogy
a tegnap hozott halak nem voltak frissek!
Férjem egy cseppet sem találta jóknak.11
— Halász: „No az a tekintetes asszony
hibája, egész héten kiuálgat'am, mért nem
vette meg uyolez nap előtt.•
— A z 1-só pécsi veterdn-segélyző
egylet köteleségének ismeri a nagyérdemű
közönségnek és katonaságnak f. hó 22-én
az Uszöghi erdőben tartott juniálison szá
mos részvételéért mély köszönetét kifejezni.
— A vizkárosult algyőiek Sándorjaivára költöznek át. Atgyőn volt összesen
589 ház. Sándorfalvára telepedőknek ed
dig az {algyőiek közül 185-en jelentkez
tek. Űrnapjától számítva 45 napig az öszszes volt algyői lakosoknak elsőbbségi
kedvezménye van a sándorfalvi telkekre.
Azontúl minden jelentkező becsületes pol
gár fölvétetik az aj községbe. A viszo
nyok ismerői azt jósolják, hogy Sándorfalvából igen virágzó község lesz.
— Tegnap délután a rendőrség az
Üszögbe vezető országút melletti árokban
a kőhidtól mintegy 100 lépésnyire egy már
feloszlásnak indult férfi bullát talált arcz
czal a földfelé fekvő helyzttben. A vizsgálat megindittatott._________

K Ö Z G A Z D A S Á G .
„■Ab A n k é t" 1 1879-ik év májas havi
üzletkimutatása. — E hóban a társulatnál
benyujtatott összesen 513 bevallás 1,044.872
frt biztosítandó összeggel, és pedig: 346
bevallás 737.076 írttal halálesetekre, és
167 bevallás 307.796 írttal életesetre. Kiál
lítva lön 321 kötvény 636.401 írttal halál
esetekre, és 174 kötvény 329.121 írttal
életesetre-, összesen tehát 495 kötvény
965.522 írttal. A havi bevétel volt 103.416
frt haláleseti díj. és 104.312 frt betételek
ben, összesen: 212.728 frt. Halálesetekért
kifizettetett 49.315. Ez évben benyujtatott
2235 bevallás, 4913.108 írttal, és kiállítta
tott 2138 kötvény: 4,303.706 frttal, agyán
ez időben bevétetett 1,137 473 frt; — ha
lálesetekért pedig kifizettetett: 233,832 frt.
A társaság működésekezdetétől fogva
halálesetekért kifizetett8,662.483 frt, és
az 187 l/S-ik túlélési társulás (Associatio)
eredménye 9,648.409 frt volt

GABONA ÁRAK
a f. é. junius hó 21-én tartett heti vásáron.
I.
oszt. II.
Búza 100 klg. ft. 7.80 ft. 7.2) ft. 6.—
Kétszeres „ „
„ 5.50 „ 5.20 „ —.—
Rozs
„ „
, 5.— „ 4.80 „ — .—
Árpa
» » • 5» 4.80 „ —.—
Zab
* « * 5 50 „ 5 20 „ —.—
Knkoricza
„ 4.80 „ 4 60 „ —.—
Hajdina 100 klg. ft. 0 00
Széna
„ „ „ 2.50
Szalma „ „ „ 1 . 0 0

jr L lt-té a :.* )

Elveszett

a Sásáról Pécsre vezető országúton

egy vörös tör társzó
mely pénzt, baknótákat s egy bőrönd
kulcsot tartalmazott.
Á becsületes megtaláló, ki azt a
Siklósi utcza 6 sz. a. lakó tu'ajdonosának kézbesíti lOftjutafmatt kap.

a ki a m a g y a r , n é m e t , f r a n c z i a és
o l a s s nyelvben alapos oktatást adhat, és
magát e tekintetben a legjobb bizonyítvá
nyokkal igazolni képes, valamely jó háznál
mint nevelő alkalmazást keres.
írásbeli ajánlatok A. '2. jegy' M. 100
sz. alatt Pécsett, poste restante kéretnek.
117. ( 1 - 1 )

Az ételek és italok helyes választéka nagyfontossága az emberek jólétére nézve, ki
vált azért, mivel e részben a legkisebb
vigyázatlanság első sorban az emésztő szer
veket gyöneiti és melyek elhanyagolása
gyakran hosszas gyomorbajokat von maga
után. Miután azonban ily vigyázatlanságok
a legnagyofb óvatosság mellett sem ke
rülhetők ki, felhívjak a figyelmet a dr.
Miller féle, Bécsben 1868-ban hatóságilag
megvizsgált

gö rcs e lle n i véd b a lzsa m ra ,
mely A gyomor tevékenységét szabályozza,
a gyomor és belek mindennemű heveny
és idült lobjait, a hányást, hasmenést, szél
kórságot, mindennemű gyomorbántalraat,
étvágytalanságot, gyoinorkafarrhust föltűnő
rövid idő alatt megszünteti. Egy üveg ára
használati utasítással 1 frt 50 kr. fél üveg
80 kr.
6
Pécsett valódi minőségben egyedül
kapható Reeh Vilmos fttszerkereskesédében.

H e k ü ld e te tt.
Rendkívüli fontos, mellbajok és ma
kacs köhögésben szenvedők részére az or
vosok által eddig legjobbnak elismert és
meglepő sikertől koronázott gyógyszer (a
gümőkor minden fokában, gégehurut, idült
köhögés, vagy rekedtségnél)

a dr. M ille r -fé le

mohnövénynedv.
A szenvedő emberiség ezen szerben a mellre
nézve rendkívül becses eszközt bir, mely
nek biztos gyógyerejére nézve feltűnő bi
zonyíték rejlik abbau, hogy fenállásáuak
rövid ideje alatt, daczára a számtalan, fen
nen dicsért és ajánlott szereknek, magának
mindenfelé utat nyitott. Eredeti tégelyek
ben van gyermekek és felnőttek számára.
Egy tégely ára használati utasítással együtt
50 kr.
Pécsett valódi minőségben egyedül
kapható Reeh Vilmos füszerkereskereskedésében.
98 (6__4)

A magas aristocrátia és t. ez. közönségnek
ajánlom 1850. évben alapított
bútor és diszitményi teleptetemet.

M écs é s P á r ia
összeköttetésben lévén elsőrangú gyáraival,
mindig azon kellemes helyzetben vagyok,

tökéletes bútorzatot
a legolcsóbb áron és legújabb minta sze
rint idom- és izlésteljesen előállítani.
Rajzok és fényképekre kívánatra in
gyen szolgálok.
Budapesten, Ferencz-József-tér 5 sz.

Bamberger Frigyes,
kárpitos és díszítő.

Szerkesstöi pásta.
Ifj- ?■ P- Pécs. Bizony pedig sz ezred puikzmüvese volt 4 kéme t nem trombitái, azután
ciak » licentia poetica engedi meg azt a hatalmas
anachrcnismnst, mely a .Fakónak" hadiszereplést
tulajdonit — A t öreg már e harminczas érek
▼égén nem Tolt katona • azóta negyven ér gördült
le az örökkévalóságba, a „Fakót" pedig az utolsó
évtizedben nevette fel csikóból s annyira kedveli,
bogy semmiféle munkára asm használtatja, hanem
inkább Tele együtt koplalva húzza ki a hosszú telet.
N A « r FER EN C Z

laptnlajdonos.
HAK8C1 EMIL
KIS J Ó Z S E F
felelőt szerkesztő.
Szerkesztő taré.

ir c L e té s e lc .
oszt
6237 ü l. oszt
szám.
1879

121. (2—1)

H IR D E TM É N Y .
Alulírott városi tanács részéről ezennel
köztadomásra bozatik, hogy a tettes köz
gyűlés m. é. 165/9039. szám alatt hozott
határozatával 4900 f.srlnt erejéig el
rendelt budai külvárosi tem plsa
helyreállítása alkalmából előtorduló
kőmives, kőfaragó, asztalos, lakatos, üve
ges. ács és bádogos muakák-, melyek a
városi mérnöki hivatal által készített erre
vonatkozó terv és költségvetésben részle
tezve vannak, —

1. é. julius hő 9-lk napjának
reggeli 10 órakor város ház II-ik emelet
ben lévő gazdasági hivatalban zárt aján
lattal összekötött n y i l v á n o s árlejtés
utján ki fognak adatni.
4 elhivatnak ennél fogva a vállalkozni
szándékozók, hogy ezen nyilvános árlej
tésre megfelelő 10% bánatpénzzel ellátva
jelenjenek meg, úgy továbbá a zárt aján
lattevők, hogy erre vonatkozó lO #,#bá
natpénzzel ellátott ajánlatukat, — me
lyekben kiteendő, bogy a feltételeket is
merik, — legkésőbb r . é. julius hö
®*áu délutáni S áráig a polgármes
teri hivatalaiban adják be, miután a ké
sőbb netalán érkezendő ajánlatok fig/elembe nem fognak vététni.
Végre, köztudomásra bozatik, hogy
az erre vonatkozó terv, költségvetés és
szerződési feltételek a városi mérnöki hi
vatalban az árlejtésnapjáig mindig a hi
vatalos órák alátt, bárki által betekinthetők
leendnek.
„ Pécs sz. kir. város tanácsának 1879.
évi junius hó 24-én tartott üléséből
(P- H.)
Pécs szab. kir. város

Tűi

Árverési hirdetmény1
Haszonbérlet!
Kellemetlen szájszag és
fogfájás ellen.
M v liu lh o f K á r o l y R ó b e r t
m tuchestcri lakos által feltalált

o s z trá k /J |\ császári ^
magyar^®F királyi
kizárólag, szabadalmat
nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
Hatása:
1. A Sopisna-ajájszesz 8 sz“sj- és orrüregnek
„vau') mütógak, dohányzó. r&gy bármi más
okból eredő) minden bikaót nyomtalanul eltávolítja.
2. Erűsbiti a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat . az atiHMaknak visszaadja természetes fehér
szinüket. nieg.'átolja a fogkő képződését, védi a
fugák loaiunezat és óv a fogfájás ellen.
3. A >zá|- é< orrüreg mindennemi súlyos (skorbutikus buntalmait gvógijüa, üdíti és pirosítja a
foghuat és e d d a nyákhanfcyáktt.
4* A mar létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó
f o ' és szomstW Jog hn»i pátcsepp, vizxel nem
e t ' o tt szájsznszszel megnedvesittetik.
■ I *i|ihtii ma es más torokbajoknál igen tit
.arg.irizaló szer.
b7.(12—0)

Megrendelések elfogadtatnak: D r . M chnlb u f A d o l f orvos árnál és minden gyógy
szertárban P é c s e t t .
Wet-iz l'irencz urnái U ohácM , Petrász
gyógyszerész urnái M ik ló s, Heindlhofer
Róbert urnái Z a m b t r , Tárok J . gyógy
szerész és É<leskuti L. uraknál B p c s t,
Diéball i György gyógyszerész urnái S zé«
k e a le h é rv á rv tt.

A n é n ie tb ó ly i h e rc z e g
5 f o n t e n i i o v o A l f r é d n r gazd.
tisztsége részéröl közhírré tétetik,
mely ezerint folyó évi j u l i a s £ 8 .
r e g g e l i Í O ó r a k o r Iiczitáczio
ntján 3 évi haszonbérletre a kővet
kezők leendenek bérbe adva: Németbólyban:
1. Németbólyi nagykorcama.
2.
„
vásár bormérési jog.
3. Belvárdi bormérési jog.
4. DevecBeri
„
„
6. K.-Tóthfainsi ,
„
6. M.-Peterdi
,
„
7. Jakabfalui
»
,
8. Nagy-Budméri korcsma.
9. Kis-Badméri
„
10. Kassai
„
11. Lothárdi
„
12. Slislényi
*
13. Tapolcza-Vörösi „
14. Nyomjai boltbáz.
15. Jánosi korcsma.
16. Belvárdi malom.
17. Borjádi vörösmalom.
18.
„
Payermalom.
19. Devecaeri malom.
20. Magyar-Peterdi malom.
21. Trinitási malom.
A bérleti feltételek elölegesen
betekintbetők a fennt irt tisztségnél.
Zárt ajánlatok megfelelő bánat
pénzzel elfogadtatnak.
Németbóly, junins 20. 1879.
Uradalmi gazdatisztség.

116. (3--1)

i

pécsi kőssénbinya és gépgyár r

A mágocsi kir, vallás alapítványi
urodalom
részéröl közhírré tétetik miként a
uradalomhoz tartozó alól megnevezett t j
gyak 1880-ban Január 1 tői kezdve/

1879. évi julius 20. délelőtt 10 órakor
Pécsett saját helyiségében

1879 év i J u n in s 25-én délefüH
10 órafecr
***

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. ez. részvényesek, figyelmeztetéssel az alap
szabályok 25-ik §-ara, tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat,
1. A vashámori és gépgyári ingó felszerelvény értékesítése és
2. Az ezen felszerelvényért fizetendő 4000 frtnyi kártérítési ősziét
feletti rendelkezés.
3. Alapszabályok módosítása.
4. Az igazgatóság éa felügyelő bizottság tagjainak 3 évrei meg
választása.
Kelt a pécsi kőszénbánya és gépgyár részvénytársulat igaz
gatósága részéről 1879. évi junius 14-én tartott üléséből.

Készíts Szilárd,
társulati titkár.

115. ( 3 - 2 )

Ingatlanok eladása.
Több pécsi lakház és egy 150 holdból álló kellő épületekkel és fundus instructussal ellátott, közvetlen Pécs mellett fekvő puszta, legelőnyösebb feltételek mjllett
eladandók.
Bővebb tudósítást adnak az alulírottak a hol úgy vevő mint elad isi msgbizások
elfogadtatnak.

Hermann és Piernikarski,
ügynöki és bizományi üzlete

a mágocsi urodalmi irodában nyilviDu|
árverés utján haszon bérbe fognak adatai
zárt ajánlatok folyó évi Junius 24-én 4
óra délutánig elfogadtatnak,
ha csak a teltételekben melyek Mágocsoa
az urodalmi irodában a szokott hivatali
órákban betekinthető kiirt módón szer.
késztetnek és igéretöküez képest 10°;
bánat pénzzel eüátatnak, ellenkező esetben
azok vissza fognak utasitatni utó ajánl*,
tok vagy utó ígéretek semmi esetben sem
fogadtatnak el.

1-

ör A mágocsi nagy vendégfog
abhoz tartozó csárdákkali szeszes
italmérési jog 3 évre 2900 ft.
2or A nagyhajójáéi szeszes
ital mérési jog 3 évre.
206 ft.
3or Nemerői csárdái szeszes
ital mérési jog 3 évre.
10 ft.
4er. Jenői falusi szeszes
ital mérési jog letyoki csár
dával 3 évre
328ft.
5ör Jenői Lakatos csárdái
szeszes italmérési jog ‘ó évre 46 ft.
6or mágocsi országos és heti
vásárok helypéuz besze
dési jog 3 évre.
477ft.
7er mágocsi IV számú piucze 3 évre.
52ft.
Kelt Mágocson 1879 évi Junius
hó 4-én.
mágocsi kir. alapítványi tiszttartóid],

Pécsett, ferenczlek-ntcca 4. stám.

122 (1—0)

|K U s Z d g m o u d .
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s r BILIM -»s

BROGLE J. & MULLER

B u d a p e s t, K a r g it - h id k ö z e lé b e n ,
ajánlják a mór közelgő idányre honunk több gazdasági kiillifásán
versenyképességért első díjjal jutalm azott* javított
HT t *! { T ll Y* l £ k l l r f k f " ¥íildtato porszitákkal, ünnko!yt, bükköny,
l l l v U l J * 1 I v ü l l zabot stb. választó rosta), mely gépnek
szapora és tiszta munka-eredménye rniuden más afféle gyártm ányával
versenyez, valam int
'
1

H u v a n y u v iz ,

$

> í i g y mérvii n>én«ava< ■ elkeni’ tartalmánál fogva (10000 súly részlet
& ben 33.Ü339) minden németi,ildi savanyú vizek között határozottan az első he
lyet foglalja el, s kitűnő hatással bir a vérnek lngany savitására, sikeresen
működik a gyomorégés, gyomOrgörcs, gyomorhurut, az úgynevezett hngysav,
,1 ;i’li se, föveny, bugy és vesekövek ellen ; hasznos szolgálatot tesz a köszvény,
idillt csuz, idil't hólyag- és tlidőliurut, epekövesfllés, májelzsirosodás, nyálkás
aranyér és görvélykór ellen, mint att Rillroth, Bittel, tltziuann,
Iviinchlch stb. tanárok sokszor eléggé elismerték. De mint 'tellrla*

f

T ' l ' í y f l f Á - m Q f Ó l r Baclier mintájára. Rostáink az elis-

1 1 S Z .U L U

í

I

$i
t
f
n

sitii ■ kellemes ital Is, bor és cznkorral, vagy gyümölcsszörppel keverve napról-napra nagyobb tért foglal el a
bilin! savanyuviz.

113. ( 1 0 -2 )

Főraktár:
magyar

K a p h a t ó m in d e n g y ö g y t á r b a u é s f ü s z e r k e r e s k e d é s b e n , ú g y s z i n t é n v e n d é g lő k b e n is . 92 .(12 - 4 )

talvmezeikot

1 U b L ílK m e r t legjobbi Bilcker rend, zere 9zerínt

keszitvek, az eredetitől semmiben sem térnék el. s ennélfogva munk»■
eredményük is azonos marad az ereüetlável
------Ajánlják továbbá tis z titó -re slű k h u * As e sé p lő g ő iifik h e z való
u .'
- g jsíE v, eVUUIIVW
f u , . 9 « , Árjegyzékek
A. r 111' VZ Cfi
mindennemű m ia tt és^nagysagszwfot,
a le
sa b k á f.n
ingyen és bérmentve.
A k ö z ú ti ló v u n atu v a s p á ly a a g y á r ig K özlekedik

Steiner Adolf szállodája
István föherczeghez

p ile p s la

k i r á l y i u d v a r i A s v á n y - v lz - s z A U it ó n á l

Budapesten, Erzsébettér 7. sz.

gép-ésrostalem ez-gyárosok

■
(Ne!. :z kór) orvosol és gyóH H Ü f f i f Dr. Killluch szakorvos
üresdá-ban (Neustadt) levélbeni
értekezés utján. Eddig már 11,000-nél több
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.
71 (14— 11)

Budapesten a Ferencz-Jóesef-téren első
rendű és legjobb birü szálloda a gőzhajók
kikötőjének közvetlen közelében, a legdí
szesebb és a legsűrűbb forgalmú város
részben szolgáltat igen kényelmesen be
rendezett szobákat 70 krtól felfelé, — szol
gálat külön nem számitatik fel, elismert
jeiességU konyhája és pinezéje a legpon
tosabb szolgálat mellett igen mérsékelt
ara. — Árnyas természetes kert és kávé
terem a szállodában kínálkozik. HaviszoI , megegyezés szerint. - A nagy terem
lakodalmak, táncz és más vigalmak és
ünnepélyek részére mérsékelt áron számitatik.
85 ( 12—7)

egy egykerekű, felülcsapó, igen jó karban
lévő és egész éven át bő vízzel biró:

Carbolsavas
mész és víz .
(Desinfeetions-Pulver),
E Idig legjobbnak elismert fertőtlenítő min
dennemű hulladékok, nyitott és zárt he
lyiségek, vászon és rnha neműek, ferttötlenitésére úgy szinte állatok vagy emberek
nél, kik személyes érintkezésben voltak
tebegekkel.
36.(10-8)

Carbolsavas mész I Ko. ára 20
kr., 50 Ko. 8 frt.
Carbolsavas viz 1 Ko. 40 kr.
Kapható Pécsett Sipöct István gyógyszertárában.

malom
1n . K o i i y l i v a n y T Í l A z ö u I o i v J t t i i u r S ^ m i e g d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I e t t e l
igen megvagyok elégedve, valamennyi eddig is ismert gyártmány elé helye
zem, s nem mulaszthatom el önnek eeiránt.teljes clisatirétvott Itif'i'/.ii
T r

ii ■]. ? évV

,S 78- aguszlusl,10- i , 9 0 j( Í g - 5 ?

.

szabad kézből kedvező föltételek mellett
eladó vagy bérbe adó. Értekezhetni Pécsett
belvárosi országát 18. sz. alatt a tulajdo
nossal.
99. (2—0)

Ph

2 '? t* 4 VOnó marha crőre’ Malmaszoróval
t ’i i r f er^ !Ze-,eL faá váQyon' va?y egészen vasból; lég
lyljtartos kiállításban jutányos árakon Béc) és Pestre vitelbér mén
T I h ' b a t í a n s á g á é r t i jótáüás mellett szállít.

I z i t á r L v l >■.

Párisi világkiállítás 1878-ban. Arany éremlís több
a le g f ő b b

más jutalm at nyert

Egyszersmind ajánlunk

sorvetö-gépeket, ekéket, boronákal

B akerfele rostákat,
trleurSket, aseeskavágékat,
Irodahelyiség

n',nde“

m á n egyéb a gas
vágó ■ a legkltü
»obb Haerkezettt gép- é . e«köíöket,

©,yórhely fség:

IX. k., Rákos-utcza 7. sz,
Javított gózmozdoiyok.

»:*séu*T

nyomatott Tabs M ih á ly i Wn

^jegyzékek és felvilágosítások ingyen
• • * * M'ndennemü javítások iái Aa

