
vll. évfolyam.
e l ő f i z e t é s t  d t j :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre a f t ,  fél
írre 2 frt. 50 kr., negyed evre 
1 ft. 25 kr. egyes s/.ám 10 kr. 
\ eíjelenít' minden s z o m b a 
ton  ̂ Kgyes számok kaphatók 
Veidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Pécs, 1879. szeptember 27-én. 39 ik szám.

H ird eté sie k  á ra :
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri magjaién weérí l! l". 
3 -szo r i5 kr., 10 szem ért 4 kr. 
fizetendő. —  M i n d e n  hir 
detés után 30  kr. bélyeg dii 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
s ó n  !•' kv. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e s z t ő i  i r o . l a :
Ferencziek atczája 22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

í.p szellem i részét illető közlem ények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz inlézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhra C. F. úr a szigeti külvároslian lévő 
kiicsk ed éséb en , és le s z t l  Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Becs és Bismarck.
Az igaz, hogy köunyilvérii az a 

bécsi nép.
Panem et circeuses, egyéb sem 

kell neki, a kalácsot és sültet, a 
könnyű megélhetés módját megszerzi 
a róluk a mi bőrünkre atyaila-  gon
doskodó kormányuk, a mulatságos 
spectakulumokra pedig szinte marad 
elegendő pénzmag abból, mit évente 
és három száz nehéz év alatt már 
édes hazánk kiizzadott a kétfejű 
bagó kihizlalására.

Ok vidáman mulathatnak, hisz a 
m u latságn ak  mi adjuk meg az árát.

Most is azt gondolják, hogy 
o'vasmi van készülőben, a mi a né
met hegemóniának az egész keletre 
kiterjesztésére, Magyarországban pe
dig megszilárdítására czéloz és en
nek természetesen Becs veuné leg
nagyobb hasznát.

Hozánnával Udvözlik Bismarckot, 
ki alig tizenhárom év előtt Ausztria' 
megcsalta, — azután fegyverrel .„- 
alázta és megrabolta, mert Bismarck 
most megint mézes szájú lett, bizto
sítani Ígéri a „monarchia" területi 
épséget, a pánszláv ismus és nihiliz
mus rémének egyesült eröveli le
küzdésével hiteget és mert a leg
rosszabb esetben is Bismarck barát
sága módot nyújt a szipolyozás rend
szerét még néhány évig — a Bis- 
marck-barátság elpárolgásáig foly
tathatni.

Elfelejtvék az osztrák-porosz év
százados súrlódások, csupa testvéri 
érzés vonul végig az uralkodók, mi
niszterek és a nép ezrein, de azért 
ez ujjongást egykor és pedig már 
nem igen nagy időtávolban keser
vesen fogja megsiratni a könny üvérü 
és rövidlátó Becs, mert megvan írva 
róla a sors könyvében, hogy az oly 
sok népek verejtékén emelt birodalmi 
és császárváros le fog siilyedni egy 
elfelejtett határváros sorsára, hogy 
az ott emelt számtalan paloták la
katlan romba dölenduek éppen úgy, 
mint Yelencze márványpalotái érték 
teleuek és düledeznek, mióta a ha
talom központja lenni megszűnt.

Maga Bismarck is sokalja már 
az általa meg nem érdemlett bécsi 
sympathia eme túlságos kifejezé
sét, — sokalja, mert azokat kiér
demelni éppen semmi kedve nincsen, 
ő csak megakarná kötni a monarchia 
kezét, hogy a franc/.ia-ncmet bábom

T iR G M .
Felealiiiilteiu . . .

Fölesküdtem katonának !
Nem is nevelt anyám másnak, 
Fölesküdtem, hadfi vagyok, 
Dolmányomon rézgomb ragyog.

A nagy kedvűd, nagy örömtől 
Majd ki bajok a bőrömből,
A szivem ügy meg te lt vérrel,
Bordám a la tt alig fér el.

H ejh! de oda a csizmaszar,
Baka lettem és nem huszár ;
Hanem azért emigy is jó,
Ha nincsen pej, van kék csikó.

Szép kék csikó a két lábom,
Nem vezetem kantárszáron,
Azt se mondom: gyí, vagy hóba 
Kllépeget a dobszóra!

ITj. V árady Ferenez.

X e m  m o n d o m  é n  . . .
Nem mondom én, minek mondjam.
Hogy a leány ilyen-olyan,
Úgy is tudják mind egy tajta,
Mind hamis az Istenadta.

Szerettem mar barnát, szőkét,
Meg emilyen magam fé lé t ;
De mi haszna, ha mind hamis,
Megcsalt ez is, megcsalt az is.

Dejszen a  sor máskép lészen,
Nem csal meg több leány engem,
Nem hiszek én nékik többet —
Én csalom meg eztán ő k e t!

Ifj.V arady Perenez.

idejében háta biztosságban legyen, 
de soha sein fogja feladni az általa 
megkezdett mü — Németország egye
sítésének — befejezését.

A német és osztrák lapok eddig 
egyhangúlag őszintének veszik a 
német-osztrák barátságot, a német
orosz versengést, a félhivatalosok 
utasitásszerüen folyton szítják a 
tüzet és ámítják a jámbor olvasót, 
az angol és frauezia lapok egyné- 
raelyike azonban már nem hisz az 
ámításnak, sőt az is birlik, hogy a 
franczia kormány mit sem akar tudni 
az oly igen kínált orosz szövetség
ről, jó is lesz óvakodni egy ily ter
mészetellenes, sőt mondhatni erkö’es
teien szövetségtől, mely megadná a 
tranczia köztársaságnak a halálos 
döfést.

Az angol és franczia lapok uj- 
mutatása után végre nehány hazai 
lap vezérc/.ikkezője is jónak látta 
azon álláspontból szemlélni a ké
szülő szövetkezések bonyodalmait, 
miről mi már megelőzve minden la
pot tizennégy nappal ezelőtt „Ta
lány" feliratú czikkUnkben néztük, 
ezen késedelmet azonban könnyen 
megmagyarázhatjuk magunknak, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a főváro
siak Bismarck szerint is sokkal ke
vésbé practikusak, mint a vidékiek, 
kik a tényleges viszonyokhoz alkal
mazott természetes Ítéletet formálnak 
maguknak, holott a fővárosiak íté
lete mindig befolyásolva lesz a más 
emberekkeli siirii érintkezés által.

Köszönet és kérelem.
A pcesbelvárosi plébánia templom sz . 

A l a j o s  kápolnája nagy költséggel eg é 
szen kijavíttatott és fényes díszben tün- 
döklik egy  magán jótevőnek áldozat- 
kézsége által.

Az ottlevő múlt századi történeti neve
zetességű képek az ódonságból kiem eltet
tek és az enyészettől m egm entettek, az 
egész kápolna új a kifestetett, az oltár 
megaranyoztatott, a rothadt padló elegáns 
parkettekkel kirakatott és minden föl - 
frissitetett.

Habár a nagylelkű jótevő eltiltotta m eg
nevezését, m égis az Írás azon szavai .sze
rint : a gyertyát nem kell a  véka alá tenni 
hanem a gyertyatartóra, hogy másoknak 
is világítson, annál is inkább megnevezem , 
hogy a szép példa utánzókra találjon.

Lelkes városunk 10 ezer forinttal styl 
szerűen renoválta e régi nevezetes templo 
mof, többet egyelőre a lig  lehet kivánui, 
rajtunk a sor, hogy a kik a templom jóté
tem ényeiben részesülünk hozzuk áldoza-

Azt beszélted . . .

Azt beszélted, hogy nem búuod,
Ha orczámat nem is latod,
Elszánhatok merre a szél,
Azt se mondod, hogy ismertél.

Bezzeg most, hogy útra készen 
I tt  állok a küszöb-szélen,
A szemed, szád siróra áll,
Halaványabb vagy a falnál.

Eátod lelkem gyöngyvirágom,
Nem bánomból lesz a bánom ;
De az egyszer könnyelmű lány 
Megbocsátok, -  borulj reám !

Ifj. Várady Ferenez.

Kérdés, meg felelet . . .
A hol az ég olyan, mint még hajdan volt, 
Azúr boltján nincsen semmi sötét fo lt; 
Hol a költő csak boldogságról dalol,
Ki mondja meg, van-e oly hely valahol?

Képzeletem, ne szállj messze oly nagyon, 
Mert e kettő Kecskeméten meg vagyon: 
Édés rózsám kék szeme a derült ég,
A boldogság költője meg én volnék.

Berkesi Ernő.

Színészet.
Előlegen színi-jelentés.

Nekem jutott a szerencse osztályré
szemül hogy a sziuikerü1 etek beosztásá
val a z ’ lS 7®/»0 ik évi téli évadra Pécs anya
várossal a  pécsi szinikerület igazgatójává

túl filléreinket is. E templomban keresz- 
teltettünk. eskettettUuk, bűneink bocsána
tát nyertük, menyei mannával tápiáltat- 
tuuk, a sz. mise áldásaiban részesülünk, 
az isteuigéjével erősitetiüuk sat. saf. a 
hála lii fel bennünket e jótéteményekért 
áldozatkészségünket viszonozni. Csak min
den hivő valamit tegyen. Sok kevés sokat 
létesít. Ha végrendeletébe mindenki csak 
valamit hagyna, ha egyes családok jó ter
méseik után az Isten házáról nem felejt
keznének meg, ha a szegény is szívesen  
adná filléreit és egyesek  ü g y  mint töm e
gek  törekednének az említett czélra, köny- 
nyen sikert aratnánk.

Jövő évre plébáuiánk 100 éves évfor
dulóját üljük, lehetne-e ezt méltóképen 
megörökíteni mint ha e nevezetes tem plo
mot belsőkép is fényes díszbe öltöztetnénk.

Olaszországban a féuyes templomokat 
mind a hívek diszesitik és pedig úgy h o g y : 
egy  utcza lakói egy  oltárt a másikéi az 
orgonát, harmadikéi a képeket készíttetik  
és igy  büszkén versenyeznek, és ha elké
szült örömtől áradozva körmeneti lég zarán
dokolnak bevégzett művök felszentelésé
hez és mindenki jó tettének öntudatában 
elmondhatja : ez az én munkám is. Sz. 
Á goston arany szavaival mondom : si potue- 
rent hi et h ac  cur non et nos?

Imádkozni fogok a jó Istenhez hogy  
e lelkiiletetet élessze híveimben.

Most pedig köszönetét szavazok magam  
részéről a  nagylelkű jótevőnek, ki nem 
más mint városunkban bosszú évek során 
dicsteljesen működő főgym násium i igaz
gató Főtisztelendő D r. S z a l a g  A l f r é d  
ur, ki hogy szerény szavaival éljek, azon 
városnak, mely m ásodik hazája, melynek 
régóta lakója melynek gyerm ekeit gon
dozza szeretete zálogául ezen áldozatot 
igyekezett hozni, annál is inkább mert e 
kápolna sz. Alajos védnöksége alatt áll 
ki a tanuló ifjúság védszentje, akik neki 
is szem eféuyei. Éljen a buzgó M aecenas! 
Az Ur Isten fizesse meg neki 1

A Pécs Belvárosi plébánia történeté
nek évköuyvei eg y  ténnyel gaz dagabb ik .

M cnd lik  Ágoston,
ez. apát, pécs belvárosi esperes plébános.

B i s m n r c l i  é s  A i n l r á s t )  h á 
rom óra hosszat értekeztek. M egbeszélték  
az európai kérdéseket s a lehető jövendő 
kérdéseket. Konstatálták, hogy az európai 
béke egyoldalról sincs akként veszélyez
tetve, hogy az osztrák m agyar német együt
tes fellépés válnék szükségessé. Bismarck 
és Andrássy azzal a  m eggyőződéssel vál
tak el, hogy az osztrák-m agyar-uém et 
beuső viszony a lehető legtartósabb. Az 
ofiiciózns hírlapok értesülése pedig, a Bis
marck herczeg és Andrássy gróf között 
tegnap tartott értekezésről így  hangzik : 
a két államférfi beható vizsgálat a lá  vette 
az európai helyzetet és m eggyőződtek , 
hogy Ausztria-M agyarország és Németor
szág érdekei minden függő európai kér
déssel szemben közösek, és hogy kétséget 
nem szenved, hogy európai konstelláció  
folytán békés utón fogják érvényesíteni 
ezeket az érdekeket.

lehettem, mit leginkább a pécsi m. t. sziuü- 
gy i bizottság bennem helyzet bizalmának 
köszönhetek, m elylycl viszaélnem a legfe
ketébb hálátlanság volna.

Szerencsémnek tartom czí, s a  leg
szebb remény biztat m osolyogva, hogy  
örömöm nem alaptalan. A legközelebb  
raulf telet Pécsett töltvén, nyugodt önér
zettel mondhatom cl, hogy amennyiben  
szerény igyekezetem től kitelhetett, ipar
kodtam a m. t. közönség pártfogását 
kiérdemelni, s ez leend ezentúl is legfőbb 
czéloin. Amily nehéz volt azonban uekeui 
—  ösmeretlennck —  e ezélorn elérhetése 
a múlt évben, oly könnyű leend most, 
amennyiben a múlt évben tanulmányoztam  
és nem hiába a m. t. közönség igényeit 
és szerzett tapasztalataimon okulva, szín
társulatomat akként szervezőin, hogy az 
a műigényeknek minden tekintetben m eg
felelő legyen.

Tapasztalám azt is, hogy a m. t. 
közönség mily nagy érdeklődéssel v isel
tetik azon uj müvek iránt, melyek ujdon 
ságukon kívül dicsérettel állták meg helyü
ket a küzvélcménynyel szembeu, miért is 
oda irányul igyekezetem, hogy a sziuiro- 
dalom és zeneköltészat remeiket,mint újdon
ságokat mielőbb bemutathassam öuöknek.

Legyenek általam biztosítva arról is, 
hogy: a ra. t. bérlő közönséggel szem 
ben úgy a bérletben előadandó darabok  
m egválasztása, mint az uj darabok szin- 
rebozatala alkalm ával mindig a lég mél tá- 
uyosabb eljárást tauusitandom.

Ezen igéretim nem lesznek írott mulaszt, 
de oly :géretek, melyeknek beváltását szi
gorú kötél zettség gyanánt tartom szem  
előtt, s ezen kötelezettségeim viszonzásául

— A b e c s i f é lh iv a ta lo s  la p
már Bismarck Becsbe érkezte napján be
fejezett fénykép közli, hogy gróf Andrássy 
Gyula helyére Haymerla báró neveztetik  
ki kiilügyérré, K állay Béni külügyi á llam 
titkárnak és b. Orczy Béla a király sze
mélye körüli miniszternek. Ezen időelőtti 
közlés azért történt volna, nehogy a közön 
ség  azt beszélje, hogy Bism arck azért jött 
Bécsbe, hogy Andrássy grófot állásában  
megmaradásra reábirja. —  Tisza Kálmán 
a belügyminiszteri tárezát végre mégis ter
hesnek találja, kiszemelt m agának egy  a 
Bach rendszerben kitanult gyakorlott erőt 
b. Majthényi László főispán szem élyében  
kinek kinevezését legközelebb váriák.

— A z o s z tr á k -m a g y a r  é s  :i 
német monarchia vámviszonya is tárgyát 
képezi az Andrássy gróf és Bismarck her- 
czeg közt folyó tanácskozásoknak, sőt a 
táviratok egyike azon fontos hirt közli, 
hogy a két államférfin között már elvi 
m egállapodások is jöttek létre a két állam  
kereskedelmének és közeledési forgalmá
nak lehető legszélesebb alapú könuyitésére 
nézve. Meg vagyunk győződve, hogy kü
lönösen hazánk közönsége élénk m egelé 
gedéssel veendi e hirt és többre fogja be
csülni holmi véd és daczszövetségnél, mint 
arról bizonyos lapok már álmodozni kez
dettek ; mert hiszen nem szenved kétséget, 
hogy Németország közelebbi elzárkózása  
e monarchiában minket sújtott legérzéke 
uyebben, a  kilátásba helyezett köunyebi- 
tések tehát nekünk fognak használni leg
többet. Kételkedünk azonban Bismarck 
Ígéreteinek őszinteségében, mert majd ta
lál módot a vám tárgyalásokat elhúzni ad
dig, midőn már nem lesz szüksége az oszt 
rák-m agyar szövetségre.

— T isz a  m in is z te r e ln ö k  négy  
heti távoliét után hazaérkezett. A hétfőn 
tartott több órai minisztertanácscsal kez
detüket vették a különböző törvényjavas
latok végleges m egállapítására vonatkozó 
miniszteri értekezletek, melyek két napi 
félbeszakítással, most már naponkint foly- 
tattatni fognak. Az 1880 ra szóló előirány
zaton kivül még nagy száma különféle 
törvényjavaslat fog a törvényhozás elé ter
jesztetni. M aga a pénzügyminiszter tizen
hat, többé kevésbé terjedelmes, resszortját 
illető javaslatot szándékozik bemutatni ; 
az 'gazságügym iniszter pedig a lapunk 
által már jelzett fontos törvényjavaslatokat 
fogja előterjeszteni; valamint hogy a kép
viselő háznak a közlekedési, kereskedelmi, 
honvédelmi és esc lég  még a belügyi mi
niszterek részéről is lógnak törvényjavas
latok előterjesztetni melyek már készen 
kidolgozva fekszenek az illető minisztéri
umokban, s csak a minisztertanács jóvá  
hagyását várják. (Minél több lesz a törvény, 
annál nyomorultabb az ország. L. Dobzse 
László decrctum ait!)

ttziávy J ó z s e f  u r a  k é p v i
selőim/. elnöke, az elnöki irodában már 
megkezdte hivatalos működését, s a  kép
v ise lő im  uj összejövetelére vonatkozó el
nöki m eghivó anapokban fog szél küldetni.

—  A  k ö z i g a z g a t á s i  b í r á s k o 
dás tárgyában a belügyminiszter a többi 
szakminisztériumokhoz köriratot intézett,

kérem önöket, hogy nem kis vállalatom
ban igyekezetem et pártfogásukkal tárno- 
gatui szívesek legyenek.

A bérlet összeírás: részint magam, 
részint titkárom Vedress Gy. eszközöljük. 
A bérlerösszeirás k zdetét külön nyom tat
ványon tudatandom a m. t. közönséggel, 
azonban engedjék eleve felkérnem Önöket 
a bérlet szives támogatására. Miután pedig  
a előleges intézkedések pár napi itt létemet 
igénylik  igy  a bérletre nézve megrende 
lések már most eszközölhetők nálam a 
Nádor szállodában 17. sz. a.

Bérletárak: 80  előadásos idénybérlet: 
Páholy 200 irt. Körszék 20 frt. Zártszék 
40  frt. Karzati -zártszék 20  frt. 20  előadásra: 
Páholy (30 frt. Körszék 15 frt. Zártszék 
12 frt. Karz.-zártsz. ö  frt.

.Színtársulatom névsora: Férfiak: Csó
ka Sáudór, szelesgavallér (igazgató.) Bokor 
József operette buffó komikus (operette és 
uépsziumii rendező.) Vedress Gyula, jellem  
és intrikus (dráma és vígjáték reudező.) 
Zuojemszky Ferdiuánd, karmester. Toldy 
Ferenez, szerelmes és operette énekes. 
Bérezy Ödön, operette tenor és népszínmű 
énekes. Várady József, népszínmű énekes 
és operette-óariton. Sz. Németh József, 
komikus és operette énekes. 0 .  V ölgyi 
József apaszinész. Viliary Elemér, segéd  
buffó és komikus. Balázsy Sándor hős és 
jellem . Toluay Boldizsár segédszinész és 
énekes. Mátray Gyula. Kulcsár János Bács- 
kay György. Németh Elek. Térey Vilmos. 
Kálmán Ferenez. Kiss Sán tor. Segédsziné- 
szek és kardalnokok. Hosszú Antal festő, 
kaschirozó, diszmester és segédszinész. 
Takó Sándor, pénztárnok. Kalocsányi János 
főruhatárnok. Nők : Csókánó Júlia, szende.

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

Mailáth-tér 2. szám  alatt.

melybeu elmondja, hogy a kormány a kép
viselőház egy  határozatának megfelelően, 
a közigazgat isi bíráskodást behozni s eset
leg közigazgatási törvényszékeket állítani 
szándékozik. Az egyes minisztériumok te
hát felhivatuak, hogy az idevágó előm un
kálatokat m egtegyék.

— A z o n  e l ő m u n k á l a t o k  f i  
tárgyalások folyam atba tétele tekitetébői, 
a melyek a hadkiegészítési kerületek és 
honvédzászlóaljak újabb területi felosztá
sának, és az újabb sorozójárások m egál
lapításának alapjául fognak szolgálni, a 
honvédelm i miniszter a hivatalos lap köz
lése szerint részletes utasításokat küldött 
a törvényhatóságokhoz,.

—  A  d e h r e c z e u i  p r e s b v l e r  
választás botrányos i ig y :, melyről annak 
idején megemlékeztünk, végre megoldást 
nyert. Az egyház,tanács az uj p.esbyíer 
választást a töbségnek feltételei értelmében 
rendelte el. —  A tiszapirti kissé bőség  
tehát, m ely m agát erőszakosan akar: t 
fentartaui a presbyteri székekben ujjabb 
megérdeui'ett bukásnak uéz elébe.

— A  a z e g e d i  I I .  k e r ü l e t b e n  
országgyűlési képviselőn ik az eihuovt Ki l -  
iay helyébe kijelelték derék természetbú
várunkat Hermául! Oltót, kinek m egvá
lasztását biztosuak tekiutik.

— A k ü lfö ld i  s z a k é r tő k  á lta l  
a T iszaszabályozás kérdéseben kidolgozott 
szakértői vélem ény sajtó alá rendeztetik, 
s a közlekedési minisztérium által 1000 
példányban fog megjelenni.

— A z o s z tr á k  b iro d a lm i g y ű 
lés october 7-re hivatott egybe. Prágában  
72 cseh reichsrathi képviselő értekezletet 
tartott és 07 szavazattal 5  ellen elhatá
rozták, hogy belépnek a reichsratuba, mégis 
egy  óvást fognak a birodalmi gyűlésnek  
beterjeszteni.

A lefolyt hét legnagyobb nyom lafes- 
ték fogyasztó esem énye Bismarck herczeg 
bécsi látogatása, mely hogy pusztáu az. 
Andrássy gróf áital Gastoiubau tett látó 
gatás viszonzása volna, —  a télhivatalos 
lapok minden erőlködése daczára nem ta
lál hitelre sem a sajtóban sem a közön
ségben.

A vaskauczellár bécsi látogatása s a 
rokous enves fogadtatás, melyben ott ré
szesül m ély benyomást gyakorol minden
felé. M aga Bismarck midőn s ptember 21. 
esti 10 órakor megérkezett vonatról le- 
szállva az, elébe siető Andrássy gróffal a 
nyugati indúház perronjáról a közönség  
közé lépett a bécsi nép élénk üdvözlése 
által teljesen meg volt hatva és lepetve. 
Kalapját több Ízben megemelte és mélyen 
meghajolt az örömrivalgó közönség előtt. 
De miért is ne. Az idő a „vasembert1' is 
megviselte, s azután rég elmúltak azon 
szép napok, midőn ő ily ovátiókban ré
szesült, hazájának népe, a vaskormánya 
alatt nyögő német nép már régóta nem 
részesité őt ‘ emmiíéle rokonszenves tünte
tésben. Míg ellenbe i a bécsi lakosság nem 
fukarkodott a  „Hocli Bismarck" kiáltá
sukban, mert ezek benne nem a német

Tőkés Einilia, társalgási és hősnő. Alsze- 
gbi Ilon, operette primadona és népszínmű 
énekesnő. S/.irm iyné Teréz, elsőren Ili anya 
és finom komiisa. Sz. Németbné Dernjén 
Mari, operette és népszínmű énekesnő. 
Bokorué Mgnes, anya és kom ika. T hira- 
szovics Margit segédoperette és uépsziumü 
énekesnő. Turcsáayi Iréu. naiv-színésznő. 
Kulc árué ItV/.a. sugóuo. Serfőzy Miri ,  
Gyurkovics Mathild. Völgy iné Eszter. Tua- 
raszovics Mathild Bácskayné Mari. Tako- 
ué Emma. Olasz Torka. Toluayné Mari. 
Toldyné Luiza. Segédszinésznők és kar- 
dalnokuők. Toluay Juliska, gyerm ek-sze
repekre.

E névsorból kitűnik, hogy társula
tomat a vidéki színészet jobö elemeiből 
állitám össze, mely méltán megérdemli 
pártfogásukat.

Jelen szinévad alatt oly műélvezetek
ben is részesül a ra. t. közönség, m ilye
neket a lig  képzelhet, a mennyiben már 
oly dal- és színművésznők Ígéretét bírom 
kiket vendégekül megnyerni szerencsés 
valék, milyennel kevés szinigaztó és kevés 
város dicsekedhetik.

A sziulap bérletre nézve — egész 
évadra 1 forintjával — rendelkezni és elő
fizetni lehet e tárgyban megbízott szinlap- 
osztóin Engelmann Károlynál.

Ezek után úgy magamat mint szín
társulatom minden egyes tagját a m. t. 
közönség becses figyelmébe és jó indula
tába ajánlva, maradtam

Pécsett, 1879. évi szeptember hó 20  áu.
Tisztelőjük.

Csóka Sándor.
Pécs-szinikerületi igazgató.



nép zsarnokát, a  socialdemokraták kím é
letlen üldözőjét látták, hanem a németegy- 
egység  lelkes hívét, az uj Németország 
megalapítóját, azon Németországét, mely
hez egykor, talán már nem is a messze 
jövőben Becs is fog tartozni.

Bismarck bécsi tartózkodása alatt több
ször értekezett Anűrássyval a politikai 
helyzetről, a keden tartott értekezletről a 
félhivatalos lapok következő jelentést ad
tak ki: „Mindkét államfértiu beható vizs
gálat alá vonta az európai helyzetet és 
azon meggyőződésre jutottak, hogy Ausz
tria Magyarország és Németország érdekei 
minden tüggő európai kérdéssel szemben 
közösek, és hogy kétséget nem szenved, 
miként az európai konstellatiok folytán 
ezen függő kérdések békés utón leendő 
m egoldása eszközölhető lesz."

Mi az irányadó férfiak által inrpisált 
sajtó ezen nagyon is zöld reményeit nem 
osztjuk, sőtt a told alatt terjedő lávának 
egy európai coDÜagratió alakjában leendő 
kitörésétől nagyon is méltán tartunk. —

Bismarck kedden délben előbb And- 
rássy és Haymerle báróval tanácskozott, 
ezután megjelent a királynál kihallgatá
son, mely három negyed óráig tartott. 
Innen Andrássy gróf kíséretében meglá
togatta Taaffe miniszterelnököt és Hay
merle bárónőt, melyek után visszatért szál
lására az Imperial fogadóba, hol ugyan e 
nap délután 3 órakor meglátogatta a ki
rály is, mintegy félórát időzvén nála.

Á szívélyes fogadtatás és az üdvöz
lések daczára a vaskanczellár nyílt kocsi
ban egyszer sem mutatta be magát a jó 
bécsieknek. Valósziuüen a Németországból 
vendégszerepre jött socialdemokrata hon
fitársai Udriövéaeitől tartott.

Novibazári csapataink úgy látszik 
még mindig Pripoljeben vesztegelnek, 
mert róluk azóta hirt nem ha!lottunk.,Ncm  
csoda, az osztrák m agyar sajtó most Bis
marck szemöldökével és a kutyájával fog
lalkozik. A bosnyák nép nyugodt hangu
latáról azonban Szt.-Pétervárról vesszük 
azon hirt hogy egy  itteni lap egy  bos
nyák emlékiratot közöl, melyben a bos- 
uyákok az osztrák ba' ságok zsarnokságát 
és kegyetlenkedéseit sorolják fel, s felsza
badításukért könyörögnek.

Oroszország fel is szabadítaná őket, 
de mindjárt, ha a saját fedele alatt 
folyton terjedő nihilismus nem báborgatuá 
készülődéseiben. Legközelebb f. hó 17-éu 
Ostrolenki közelében a nihilisták megtá
madták a Goljasz nevű hires nihilista ve
zért és politikai foglyot kisérő katonacsa
patot s azt egytől egyik  felkonczolták. A 
támadók a megmentett Goljasszal együtt 
eltűntek. — Jekaterinozlaw kormányzó 
várost pedig ugyanez nap dühöngő szél
vészben felgyújtották, s majd az egész 
város az iszonyú tűzvész áldozata lett. A 
kár kiszámithatlan.

A kelet-rumeliai kérdésre nézve na
ponként egyre bonyolulnak a viszonyok. 
Ma már világosnak látszik, hogy e tarto
mány nyugalmát csak egyetlen módon le 
het visszaadni és fentartani, s ez a z : hogy 
török csapatok szállják meg a területet;—  
mit azonbau Oroszország ellenez.

Goresakoff hg. visszalépéséről szólló 
híreket Szt.-Pétervárról most cda egészítik  
ki, hogy a  herczegnél m eghagyják a her
ezegi czimet, de a külügyi hivatal tényleges 
vezetését Suvaloff, vagy Orlotf herczeg ve
szi át.

N agy orosz vereség hírét jelentik Sim  
Iából. A turkománok elleni orosz expedíció 
előcsapatait Gheokopéuél megvertek úgy 
hogy vesztettek kétszáz halottat és arány
lag  igensok sebesültet.

Novikov az orosz nagykövet, ki évek 
óta képviseli a bécsi udvarnál Oroszor
szágot —  a „N. W. Tagblatt" értesülése 
szerint — másnak engedi át helyét. Hogy  
a mostani nehéz körülmények közt ki fogja 
képviselni Oroszországot, arra még nin
csenek biztos ad atok ; annyi valószínű hogy  
az uj képviselő, az orosz diplomiták nem 
azon iskolájából fog választatni, melyhez 
Novikov tartozik. Mondják, hogy Péter 
oldenburgi herczeg Becsben időzése e do log
gal volna összefüggésben. Ha missziója 
nincs is a szó szorosabb értelmében, való
színű, hogy meg van bízva olyuemii fel
világosítások adására, melyeket Novikov 
uira bízni nem akartak. Más oldalról azon
ban azt jelentik, hogy Becsben semmit se 
tudnak N ovikov visszahivatásáról.

Pécs városi gazdálkodás!
Egyik speciáhtása városunknak az 

utczaseprés; kérem ne értsenek félre, nem 
azért említem fel ezt, mintha az illető az 
utczaseprést intéző közeg nem tanúsítana 
elég  buzgóságot az e czélra külön kivetett 
adónak elköltésében, —  ez valóban rága
lom volna, de azért nem nagy benue a 
köszönet és ennek oka abban fekszik, 
hogy a t. ez. utczaseprő ipartársulatnak 
összességben, de minden egyes tagjában  
több az ész és combinatió, mint azon 
urakban, kikre az intézés és felügyelet 
bízva lett.

Az utczaseprő önfentartási ösztönből 
is azon törekvést árulja el, hogy magát 
nélkttíözhetlenné tegye, ugyan ki adna  
neki kenyeret, illetőleg kényelm es kenyér- 
szerzési módot, ha elfogyua városunk ut- 
ezáin a szem ét? —  Ü gy kell forgolódniuk, 
hogy a kecske is jó l lakjék, a  káposzta 
is megmaradjon, —  ők tehát mindig és 
naponta söpörnek, de azért a szemét is 
megmarad.

A helyett, hogy a  száraz szemetet 
halmokba seperve, szárazon és igy léiany- 
uyi súlyban elvitetnék, bes -prik azt a 
vízfolyásokba, ott sárrá alakítva ismét 
rákenik a kövezetre, hogy ott megszáradva

és a forgalom által ismét porrá változtatva 
újra öBszcseperliető legyen s igy  megy ez 
a circulus vitiosus a végtelenig, a felüle
tesen sepert utczák pedig szemetesek, po
rosak, illetőleg esős időben sárosak ma
radnak és ennek folytán náluk nem áll 
be a munkaszünetclés, a mi reájuk nézve 
annál kellemesebb, mert a munkában nem 
erőltetvén meg magukat, vacatióra nincs 
szükségük.

Mintán már e tárgynál vagyunk, még 
a nyilt vizmedenezés közkutakról is meg 
kell emlékeznünk.

Azt mondják, hogy a keleten, értve 
a moslimek által lakta országokban a 
kutyák, dögevő madarak és más állatok 
végzik az egészségi rendőrség teendőit és 
ez gúuy akar lenni, noha még mindig 
jobb mint ha senki sem végzi azt, a jó 
mozlimeknek legalább van annyi belátásuk, 
hogy megkimélik azon állatokat, mik né
kik e tekintetben nagyon hasznosak s mi 
fő, a drága egészségügyi rendőrséget he
lyettesítik, de ezen félbarbárnak rágalm a
zott népnek még is több fogékonysága és 
hajlama van a tisztasághoz, mint a közép 
Európa valamennyi nemzetiségéből szedett 
és ide vetődött cselédségünknek, — no még 
egy  jó csomó gazdát és gazdaasszonyt is 
hozzájuk számítva.

A mozlimek szeretik a vizmedenezés 
közkntakat és nagy gondot fordítanak 
reájuk, véteknek tartanák azokat rongálni, 
arra pedig, hogy valaki arra vetemedjék, 
hogy a medenezében álló vizet elronditsa 
és embertársai vagy az állatok használa
tára alkalmatlanná tegye, nicsen példa.

Kendőri felügyelet a közkutakra ott 
nem szükséges, megőrzi ott azokat a né]) 
kegyelete, a tisztaságra való hajlandóság.

Bezzeg másként van ez nálunk, mert 
nincs az a roudaság, mit ez a romlott 
cselédség, sokszor gazdáik tudtával és 
szemük láttára belé nem mosna a meden- 
ezék vizébe, pajkos gyermekek sportot 
Űznek a kutak körül és vetekeduek eg y 
mással a közvagyon rongálásában és el- 
piszkitásában, — ba pedig ezeket egy  
arra vetődő rendőri közeg véletlen m eg
pillantja, rögtön elfordítja szemét, nehogy  
a dolce farniente ben rövidséget szenvedjen, 
vagy magának pláne még ellenségeket is 
szerezzen!

Jövőre a K asztl-féle tartozásból eredt 
erkölcsi szemét megforgatására térünk át.

Canonica visitatiót!
Városunk több tekintélyes polgára és 

az intelligentia kiválóbbjai által felkéret- 
tünk, hogy a canonica visitaíiónak váro
sunkban mielőbbi megtartását lapnnk által 
is sürgessük.

A múlt 1878. évre szóló polgárm es
teri jelentés végén ezeket olvassuk :

„A belvárosi plébánia templom cauo- 
nica vizitatiójának akkénti m egváltozta
tása iránt a kellő lépések az egyházm e
gyei hatóságnál megtétettek, hogy a plé
bánia templomból az idegen, de különösen  
a német nyelv eltávolittassék, miután alig  
van a plébánia területén olyan hivő, ki a 
magyar nyelvet nem értené, vagy beszélni 
képes nem lenne, és igy  az isteni szo lgá
latoknál, a német nyelv használtatván, 
ezen tényben csak is a hazai és nemzeti 
m ag) árny elv lealacsonyitása és jogtalan  
mellőztetése tűnik elő, mely körülmény 
azonban nem más, mint az 1849 és 1861- 
ik év közötti időszakból mindeddig fen- 
állott szégyenletes maradvány, s melyen 
nem annyira a hívők igényei mint inkább 
azon kornak, a m agyar nem zetiség elnyo
mására irányzott törekvései tükröződnek 
vissza. "

Ezeket olvasva valóban nem értjük, 
hogy az egyházm egyei hatóság a megke- 
resvénynek eddig  eleget nem tett és haj
landóbbak vagyunk hinni, hogy a városi 
tanács a uiegkeresvéuyt csak ez évben . in
tézte az egyház m egyei hatósághoz, sem  
mint azt, hogy ez utóbbi az ügyet szán
dékosan késleltetné.

Nincs most már polgár városunkban 
a ki a német ajkú egyházi beszédek m el
lett felszóllalna, mire való tehát a kése* 
delem  azok felhagyásában ?

Tanügy.
A pécsi közt*, iskola**/,éknek f. 

hó 19-én tartott lilémé.
A jelen iskolaévben élső és szép 

számmal képviselt isk. széki ülés első 
tárgyát a pécsbányatelepi városi iskolaügye  
képezte, melyet az isk. szék julius hóban 
tartott ülése alkalm ával azon hitegető igé  
rét folytán szüntettetett be, hogy a bánya
telep környékén lakó és a  dunagőzhajó- 
zási társasághoz nem tartozó munkások  
gy ermekei a társulati is ’ o'ába annak ide- 
ján felvétetnek. Azonban iskolaszékünkkel 
is ezúttal úgy történt, mint aki korcsmáros 
nélkül csinálja a számadást.

M egkérdeztetvén a dunagőzhajózási 
társulat igazgatósága, kereken m egtagadta  
a városi gyerm ekek felvételét. Ezen kö
rülmény késztette iskolaszékünket a rra , 
hogy a telep környéki 34 tanköteles gyer
mek számára az előbb beszüntetett iskolát 
továbbra is fentartsa.

Ezután az óra- és tanterv m egállapí
tása körül kellemetlenül érintő vita kö
vetkezett, melyet Bubreg Antal ur indított 
meg azzal, hogy n felsőbb osztályok ered
ményével nincsen m egelégedve és ez állí
tását bebizonyítandó, a középtauodai ta
nárok basonértelmü nyilatkozataira utal. 
Erre W arga F . belv. ig. t. önérzetes han
gon válaszolt s kimutatta, hogy B. A-nak  
állításai tévesek. H ogy tévesek, azt még 
azon számos szülő is fogja megerősíteni, 
kiknek gyerm ekei a  helyi népiskolákban

kitűnő alapot nyertok a tovább képzésre 
És ha van egy-kettő, kik a fölvételnél 
nem feleltek meg, abból még nem lehet a 
többségre következtetést vonni. Egyébiránt 
mindezen légből kapott panasz m egdön
tésére legyen elég a gymuasium érdemes 
igazgatójának azon nem rég tett nyilat
koznia, miszerint a kérdésre, hogy a gym- 
naSium első osztályába beirt 105 tanuló 
közül hányat fognak visszaküldeni, azt 
válaszo ló: „egyet sem;“ mert mindannyian 
jól tanuluak és jól viselik magukat.

általában meg kell jegyeznünk 
hogy tauitóink újabb időben ok nélkül 
igen gyakran támadásoknak vannak k i
téve, mely őket folytonosan nyugtalanítja 
és ha csakugyan fogyatkozások mutatkoz
nak iskoláinkban, azt csak egyedül a 
folytonos zaklatásnak lehet tulajdonítani.

Mert a tanítás és neveléshez nyugodt 
lelkűiét és derült kedély kell, s ki ezt a 
tanítókban háborgatja, az ront, és senki 
nem fogja a tanítók ezen lelki állapotát 
jobban m egsin leni, mint azon szegény  
gyermekek, kik a kedvetlen, nyugtalan 
kedélyű tanítótól oktatást és nevelést kény
telenek nyerni.

Ugyancsak Bubreg ur indítványozta, 
hogy a reggeli tanórákat meg kell sza
porítani. Erre Mendlik apátplébános ur 
igen helyesen azon m egjegyzést koczkáz- 
tatta, hogy a tulterheltetés am úgy is az 
ifjúságnak elsatnyulását okozza és mivel 
különösen a felsőbb osztálybeliek amúgy  
is többször egy  hétben 12 óráig az isko
lában időznek, be nem látja annak szük
ségességét, —  hogy az órák száma még 
m egtoldassék. A sok vita után végre el 
lett határozva, hogy az óraterv elkészíté
sére, valamint egy  régibb határozat ér
telmében némely taDitók osztályaikban  
való elhelyezésére egy  bizottság küldes
sék ki.

Nem az a fődolog, hogy több idő 
fordittassék a tanításra, hanem az, hogy  
a kiszabott idő hasznosan töltessék be, 
mihez zaklatástól ment nyugodt kedély
állapot kívántatik. És daczára a több o l
dalról meg-meg ujuló méltatlan háborga
tások- s üldöztetéseknek, tanítóink mégis 
iparkodnak kötelességüket híven telje
síteni.

Régi időben faluhelyen, mikor a ta
nító még minden volt: tanító, sekrestyés, 
harangozó stb. szokásban volt, hogy a 
tanító csom aggal a hóua alatt, kalamussal 
kezében házról-házra ment. conscribálni, 
összeírni. Újabb időben ném ely helyen még 
szokásban van, másutt beszüntették azt, 
mert nem találják a tanítói hivatal tekin
télyével m egegyeztethetőuek.

A mi iskolaszékünk azonban máskép 
határozott a fölött, t. i. miután az illető 
községi hatóság, melynek a törvény ren
deleté szerint kötelessége az összeírást 
(conscrihálást) eszközölni, jól dotált a lan
tas közegeik eddig hézagosán teljesítették  
ebbeli kötelességüket, -  - tanítóinkat fele
lősség terhe alatt kötelezi, hogy az össze
írást teljesítsék. Ehhez aztán nem kell 
kommentár. Mi részünkről ehhez bővebben 
nem sziliünk, hanem az isk. szék ezen 
intézkedésének helyességét vagy nem he
lyességét a t. ez. közönség Ítéletére bízzuk. 
Ez iráut további lépéseket tenni a tanítói 
karhoz tartozik, mely mint halljuk, ezen  
törvénytelenül megterbeltető eljárás ellen 
magasabb fórum elé terjeszti nehezteléseit.

Ezenkívül még az 1880-ik évi iskolai 
költségelőirányzat állapíttatott meg. T o 
vábbá felolvashatott az 1877 és 1878 ik 
évi gondnoki szám adásoknak felttlbirála- 
tára kiküldött választmány jelentése, nem 
különben a taufelügyelőség átirata a sta- 
tisticai adatok egybeállítására vonatko
zólag.

Végre a nőegylet folyam odványa, —  
melyben 300  frt segélyt kér a Frőbeliu- 
tezet fentartására, m ely kérelemnek hely 
adatott. És ezzel ez em lékezetes isk. széki 
ülés befejeztetett.

Patkó-história.
A korcsinai néven ismeretes csator

nának eg y része , m integy 5000  méter 
hosszban, a Dráva-K eresztül- és Réfalu 
között patkó alakot képező bolt Drávába 
volt tervezve, Réfalunál, tehát a patkóalak  
alsó torkolatánál való végkifolyással.

A közmnnkarainiszterium annak ide
jében Neumann Jeromos tervezetének ide 
tartozó részét akkép találta módositandó- 
nak, hogy ama hosszú vonal m egkim élé- 
sével a csatorna Dráva-Kereszturnál ve
zettessék a felső torkolat ágyán rézsűt 
keresztül közvetlenül az élő Drávába, mely 
vonal csak 500  méter bosszú ásatást tett 
volna szükségessé.

A miniszteriura e módosítását csak  
Fodor Antal drávafoki birtokos és alulirt 
fogadták helyesléssel, mig Lejtényi G yörgy  
akkori társulati eluök, szavazatainak ab- 
solut többségével, könnyen oda vitte a 
dolgot, hogy a társulat a tervezet válto
zatlan elfogadását kérje és kinyerje a 
a minisztériumtól — a szédelgés nem 
csekély előnyére

Neumann és Lejtényi t. i. ezen álta
lános jóváhagyás birtokában csakhamar 
találtak Urügyöt a társulatot arra venni, 
hogy a jóváhagyott réfalusi kifolyásnak  
oly módosítását kérje a  minisztériumtól, 
mely 495 frt több költséget tenne szüksé
gessé; a minisztérium azonban e m ódosí
tási tervezetet oda módositaudónak találta, 
hogy az ásandó vonal 1090 méter bosszúra 
nyujtassék, nagyobb keresztszelvényeket, 
nagyobb esést, és végpontjáu olyan fe
nékm élységet nyerjen, mely a drávai leg
kisebb vízállása mellett is egy  méternyire 
a Dráva vizszine alá merüljön, ez utóbbit 
azért, hogy az 1090 méter hosszú vonalnak 
1000 méter távolságra 30  centiméter esést,

tehát oly folyási sebességet lehessen adui 
mely a kifolyást tisztán tartani képes

leeníAz igy szóló miniszteri intézvény 1877 
január hó 27-dikéről 239. szám alatt van 
keltezve, és egyúttal egy  töltésezési pót
munka 6059 frtuyi költségvetésének en
gedélyezését is foglalja magában.

Ez intézvény, a leérkezését Követő 
társulati kögyülésen nem olvastatott tel ; 
és a jegyzőkönyvben is csak a töltésezési 
pótmunka költségvetésének engedélyezésé  
ről tétetett említés. A m inisztenleg elren
delt hossz és emésztési méreteknek m eg
felelő hosszszelvény, keresztszelvény szam- 
zás, előmerték és költségvetés soha sem  
mutattatott be a minisztériumhoz, jőváiia  
gyás végett soha sem terjesztetett í e l ; de 
a vállalkozó által legalább á llító lag, még 
is végrehajtatott, az ismeretlen földmunka 
a társulatnak még is felszámittatott, és 
Baczó József felülvizsgáló kir. főmérnök 
nem csak azt merészelte bizonyítani, hogy  
e munkára 1680 frtot engedélyezett a  mi
niszter, —  hanem azt is, hogy e muuka 
végre is van hajtva, minek folytán a bolt 
Drávában a patkóalakon vég ig  mindenütt 
constatálta az ásást, egyedül A4ti_.inéter 
hosszról állitván, hogy azon ásni szüksé
ges nem volt, és e m erészségét még azzal 
is tetézte, hogy a kifolyási vonal esését 
1000 méter távolság után 20 centiméter 
nagyságban találtnak állította, és ezen 
nagyobb m erészségének még azzal is fel
tette a  koronáját, hogy a társulat elám i- 
tására és a csalás könnyebb elrejtésére 
azt bizonyította a felülvizsgálati jegyző  
könyvben, hogy a minisztérium a kifolyási 
vonalon 1000 méter távolságra nem 30, 
hanem csak 20  centiméter esést rendelt.

F olyó hó 1 1-dikén Bittó Istváu el
nöklete alatt a társulat képviseletében egy  
bizottság, Scholtz Érik kaposvári királyi 
főmérnök, Balogli Sándor eszéki dráva- 
szabályozási kir. mérnök és Buday Béla 
pécsi káptalani mérnök műszaki közremű
ködése mellett, m egvizsgálta a holt D rá
vában állítólag végre hajtott ásást, és azt 
találta: 1. hogy az ásatlan vonal 2000  
méter hosszú; 2. hogy az 1090 méter 
hosszúnak lenni kellő kifolyási vonalnak  
csak felső fele van m eg á sv a ; 3. hogy a 
rainiszterileg előirt esési viszony nincs 
betartva; 4. hogy a Baczó által minisz 
terileg előírtnak ráfogott esési viszony  
sincs betartva; 5. hogy a kifolyás vég 
pontjának fenékm élysége a legkisebb viz- 
szin a lá  egy  méternyire nincs lenyom va; 
6 . hogy a minisztérium azon szándékának, 
miszerint a csatorna legalsó szakasza fo 
lyási sebességével magát tisztán tarthassa 
a vállalkozó m ég ennyi áldozatot sem  
hozott, hogy a végkifolyásnál bár egy  
ásónyom nyi földet kiemelt volna; 7. hogy  
a Baczótól engedélyezettnek mondott 16*0  
frtuyi költségtöbblet tisztára el van ugyan  
schwindlerezve, de még niucs m inisztenleg  
engedélyezve; 8. hogy a kifolyást csak 
ugyan a drárakeresztúri oldalon kell k i
ásni, ba a társulat azt akarja, hogy ne 
csak a bolt Drávában lévő örökös iszap 
bán való tisztítás költséges illúziójától 
meneküljön, hanem vizét is csakugyan a 
Drávába szállíthassa.

Baczó eljárása ellen emelt panaszaim  
folytán a csatornát Perleberg Gusztáv fő
mérnök is felülvizsgálta és a miniszternek 
azt jelentette, hogy a kivitel „helyes,"  
Baczó eljárása pedig „correet”; holott 
maga a lioltdrávai ásás és a töltésezési 
pótmunka teljes és szembe szökő hiánya  
a leggyakorlátlanabb szemet is m eggyőzi 
az ellenkezőről.

Ebből az a tanúság a feketevizi ér
dekeltségek óva intésére, hogy Neumann 
Jeromos mérnöktől nem kell annyira tar- 
taniok, mint Hieronymi Károly államtitkár
műszaki kö egeitől.

Ahol nincs ló, szamár is jó ;  de ahol 
van ló és lókötő niucs, ott királyi főmér
nök is jó.

Kis tükör, nagy csöm ör; nem hány
hatnál m agyar ember ? A pécsi állainépi- 
tészeti hivatal műszaki napszám osa, orczád 
a szégyen nem m ardossa?

De minek is ? állam titkárok  járnak  
az országban, és ki szégyelué azt a  kül
föld előtt a T isza-korm ány védszáruyai 
alatt? Láttuk Pécsváradon. K leine Staats- 
sekretiire hiiugt mán nicht, und grosso 
schikt mán —  nach Misleny.

Lakócsán, 1879 szeptember 21.
Stcrba Já n o s ,  plébános.

Sterba János jilejanos ur „Vigyázz-- feliratú 
közleményében lapunk 38. szamában egy helyen 
„szempont-1 helyett „ s e m p o n t "  és mindjárt Diána 
„lejtmérési elv" helyett „ l o j t m é r é s i  n y e l v "  
olvasandó.

I to .lo n y , Sept. 25-én 1879.
B oldog emlékű b. Eötvös József v a l

lásügyi miniszter egész)életét arra szentelte, 
hogy a M agyarországon elhanyagolt népne
velési felvirágoztassa; a inai kornak m eg
felelő tanitókat képezzen, melyért az or
szág  m illiókat áldozott.

Az elvetett m ag sok helyen nem esett 
kősziklára, hanem bő gyüm ölcsött hozott. 
Habár m ég m indig van elég  panasz, és 
hozzá örökös gyűlölet sok tanító ellen —  
ez a napi esem ények rendes folyam a —  
neveket nem akarok használni —  tisztelet 
a kivételeknek. D e ba már idáig jöttünk, jó  
lesz egyet mást elmondani. Jól tudom, 
hogy darázs fészekbe nyúltam, s hogy a 
kilöviitt nyíl nem jön többé vissza.

Vau egy  tanító, kántor, ének lési, ha
lott kísérő, ki segédet nem tart, és a hi
vatalos kimutatás szerint van 65 minden
napi és ismétlő iskolása —  ebhez jön  még 
3 0 —36 temetos. Szives olvasóimra bízom 
most már annak m egítélését, hogy ily  ta- 
niió, tekiu ve, hogy egyedül van, képes e 
tanítói hivatalának m egfelelni —  m ivel

tanítói hivatalán kivül,  vagy talán e b 
Iyett vadászliatárokat vesz bérbe __ ~,e~ 
vadászati je g y  nélkül.

Igen sajnos, hogy az 1875. évi XXr 
t. ez. alkotói egészen kifelejtették h 
a tanítónak nem kell vadász területet " ff 
relni, sem vadász j'g y ér t 12 frt. 59 tf' 
kiszurkolni. Múlt évben tetten kanitv- ^ 
feljelentetett, de valahogy k is ik an ilo ít^  
igazság  szolgáltatás kezei közül — 
azt állította, hogy a kukoriczábau lőfeífv 
verrel és vadász ebekkel fürödni, va»vi 
jobban m ondva fürdő helyet keresni volt

Jeleu év és hó 11 én szinten vádi 
szalon m egfogatott jegy nélkül, épen azUn 
határban, hol a múlt évben —  esakb.ja- 
azon különbséggel, hogy most nem ku- 
koriczában, hanem erdőben. Most me* 
majd azzal ámítja el a könnyen hívőket 
hogy keserű gom bát keresett.

Nem lesz talán felesleges, ha tanító 
urnák szám okkal is kimutatom, hogy hivatá 
sának mennyire nem felelhet meg. A rendes 
vadászat kezdődik aug. 15 én, tehát dec/. 
végéig  van 137 nap, miut rom. cath. ta
nítónak ez évadban vau 7 Uunepnapja, 20 
vasárnap, mind segéduélküli délelőtt és 
délután isteni szolgálatot kell végeznie 
marad 110 hétköznap —  ebből volna va
dászatra 19 csütörtöki nap, mi hetenként 
szokásos ünnep. Vájjon a 19 nap kifizetné-e 
a bérletet és a vadász jegyet; e szerint 
kell azt tenui e, hogy határt bérel, de a 
m agas kincstárt 12 frt. 50  kr. erejéig 
m eglopja . .  . Vájjon hány nap marad csip 
pán tanításra ? Kinek szem e van lássa 
és fülével hallja.

N épnevelés hol kezdődik a te eljö
veteled szent országa bizonyosan iaposa- 
tódzik az éj sötétében. A tanító ur elzen- 
gedezheti sz. Jerom ossal: „Converte Do
mine oranes qui tribulant animam meam 
qnoniam ego servus tuus sum. Bodonyi.

T ö r v é n y s z é k i  c s a r n o k .
Előadott polgári ügyek:

Kobia Józset, T ausig aíbrabám ellen 
390  frt. iráut. Józan Istvánná, Mezey And
rás és t. ellen ingatlanok iránt. Kúrián ler 
J. ezéguek, Dollinger Jáuos ellen 118 frt. 
iránt. Czekman Antal, Gerlach Erzsébet 
ellen. K onybás János, B alog József elleni 
ingatlanok iránt. Kis Riba Juli, Bálint Já
uos ellen elválás. Özv. Morcz Ferenczné, 
Tam ás József ellen 5 0 0  frt. Özv. Böröcz 
Jánosné, Kem ény M átyás ellen 400  frt. 
iránt. Pap Ferencz, Pap G yörgyné ellen 
590  frt. iránt.

Előadandó büntető ügyek:
Sept. 27. Pap Jáuos és Kovács Pé

ter bakouyai lakosok ellen, rablás, vég- 
tárgyalás. Hisz Henrich n. bajmási lakás 
ellen, lopás, végt.

September 30. Boecz János és t. ellen 
vásári tolvaj lás, végtárgyalás. Ifjú Mayer 
István dunaszekcsői lakós ellen, súlyos 
testi sértés, curiai itclet hirdetés. Banovits 
Iguácz est .  mohácsi 1. ellen kir. tábl. Ítélet. 
Balázs József és t. m.-Uröghi lakósok el
len, végt. Horák Autal elleu hamis ok
mány készítés miatt végtárgyalás. Ifj. Fink 
József molnári 1. elleu szülői bántalmazás, 
végtárgyalás.

Okt. 3. Bosnyák Tomo és t. elleni 
büuügyben végtárgyalás. Vita József di- 
nyeberki lakós ellen, szülői bántalmazás, 
végtárgyalás.

Különfélék.
— é v n e g y e d e *  t i s z t e l t  elüti* 

/ .e tö iu k c tk é r j i ik  in i k ép  az u to lsó  
é v n e g y e d r e  e lő f iz e tő i m eg ren d e  
l é s ü k e t  m e g te li n i s z lv e s k e d je -  
n e k , n e h o g y  a  la p  k ü ld é sé b e n  
k é s e d e le m  á l l jo n  be.

—  M eghívás. A  „ B árá n ya m eg ye i tani- 
tóteslület* f. évű október hó 4 én d. e. 
10 órakor a m egyeház nagytermében szak
előadásokkal egybekötött évi rendes köz
gyűlését tartja meg, melyre a tantestület t. 
ez. tagjai úgy a tanügy barátai egész 
tisztelettel hivatnak m eg. A gyűlés tá rg y a i: 
1) az országos tauitó szövetséghez való 
csatlakozás. 2 ) Kiküldött bozottság j- leü
tése. 3 ) Szakelőadás a) gazdászattanból, 
előadó: Liebbald B éni; b) a  báziipartan 
ból, előadó : M ihálovics A n ta l; c) a ter
mészettanból a népiskola 2 . osztályát ille
tőleg e lő a d ó : Repics Vincze. 4) A jövő 
közgyűlésre kitűzendő tételek megállapítása. 
5) Indítványok. A  gyűlésen meg nem 
jelenhető testi, tagok kéretnek indokolt 
elm aradásokat levelezési lapon legalább 
is 24 órával a gyűlést m egelőzőleg az 
elnökséggel tudatni. Kelt Pécsett, 1879. 
szeptember hó 22-én. R-'pies Vincze tes
tületi eluök, Szvacsek Mihály m. k. testü
leti jegyző.

— A  pécsi fö g ym n á s iu m i segélyzö 
egylet tisztikara az 1879/30. tanévben. 
F elü gyelő : főt. Szal-iy Alfréd igazgató ur. 
E ln ö k : MihályÖy Ernő VIII. oszt. tan. 
Pénztárunk: Fatér Kálmán VIII. o. t. 
Könyvtárnok : gr. Széchényi Rezső VIII. 
o. t. R eudnök: Gaál Viucze VIII. o. t. 
Alalnök : b. Jeszenszky G yörgy VII. o. t. 
T itkár: Dolenecz József VII. o. t. El'enőr: 
T ukacs Á i k m  VI. o. t. Jegyző: Tallián 
Andor V. o. t.

—  T ű z . F . hó 17-én ó c sá rd  község 
ben tűz ütött ki, mely a m eglehetősen erős 
délkeleti széltől tápláltatva, 7 lakházat és 
10 gazdasági épületet hamvasztott el. A 
szerencsétlenség ismét felügyelet nélkül 
hagyott apró gyerm ekek tüzzeli játékából 
eredt. Levelezőnk kiemeli Kammerer Fe
rencz raádfai haszonbérlő azon nemes 
tettét, m eiylyel a cséplőgép melletti nap
szám osait maga m ellé vevéu, a tűzi fecs
kendővel azonnal a  szerencsétlenség szín
helyén termett, s  az oltási munkálatokat 
szem élyesen vezette, s neki köszönhető, 
hogy a pusztító elem  tovább nem terjedt.



p hó 23-áD városunkban is kigyult 
'  ház a Puturluk utszábau, s mire a 
rtzoltók a helyszínére értek, le is égett, 
szerencsére teljes szélcsend lévén nagyobb 
kár nem történt.

_ A pécsi jog-academia p o lgára i
Olvasókör* ük elnökévé: Perczel Béni 

Ml' éves joghallgatót választották meg. A 
tisztikar következőleg alakíttatott meg: 

l̂elnök: Brenner Alajos Pénztárnok: Szék 
’ uVeSy Ferencz. Könyvtárnok: Trober 
Aladár. Főjegyző: Kauler Jenő. Aljegyző 
Morva)' István. Háznagy: Aronfi Rókus. 
Bizottsági tagok: Rajczi István, Zseny 
l!,zset’. Mayer Sándor, Kuli Gábor, Perezel
j- ereucA.

. Gyilkosság. Végh Ferencz tésényi 
lakos alig hagyta el börtönét, hova a né- 
lány évvel ezelőtt elkövetett emberölés 
bűnténye miatt került: már újra elkezdte 
-arázdálkodását. F. hó 8-án Tésenyheu, 
midőn a falu kauásza esti 10— 11 óra 
közt 19 éves tiával haza felé ballagott, 
,irvul megtámadta először a tiut, s miután 
fzt bunkós botjával sikertilt egy csapással 
1.Ütnie, — az apát. Az apán csak súlyos 
sértést ejtett, a fiú azonban egy heti kí
nos vonaglás után sebeiben kiszenvedett. 
Levelezőnk fájdalmasan panaszolja, hogy 
birtöueink még mindig nem javító inté
ztek s a törvényszék által kimért pár 
évi szelíd büntetés a jelen esetben is csak 
növelte ezen gonosztevő elbizakodottságát. 
L'yszestuiud reméuyét fejezi ki levelezőnk, 
hogy a tek. kir. törvényszék igazságsze 
retete ezúttal legalább is hosszabb időre 
megszabadítja a község békés lakóit ezen 
teleimos haramiától.

_A magyar orvosok és természetvizs-
pdók évi vándorgyülésezésére lapunk múlt 
heti számában megjelent megjegyzések 
m>ui igen tetszettek némely olvasónak, 
ezért azonban legkevésbé sem fáj fejünk, 
kivált, ha egy i s k o l a k e r ü l ő b ő l  
o jd o u d á s z s z á  lett szalmafejü tír- 
U'/.nak nem volt szerencsén* (?) helyes 
lését megnyerni, kinek badonázását kü
ldőén is szerkesztő főnöke még ugyanazon 
napon irt levelével sajnálkozva magától 
elutasító. — Lapunk egy munkatársának 
ez ügyben vett megjegyzéseire pedig fel
hívjuk figyelmét arra, hogy közleményünk
Írója csak az eszem iszom-természetvizsgá-
l„kat vette tollahegyére, azokat t. i. kik 
ezen vándorgyűlésekkel járó előnyöket, 
leszállított áru menetjegyeket, ingyen el
szállásolást sat. 5 írtét megszerzik kéjuta
zásra és mulatozásra és kik valószínűleg 
a vándorgyűlések többségét képezik, azo
kat is érvén a megrovás, kik a vándor
gyűlések alapszabályainak amazok kizáiá- 
sara irányuló módosítását már évek óta 
gátolják és ezzel a gyűlések tekintélyét 
lerontják Hogy egyébkiut liirünk Szom
bathelyre nézve nem alaptalan, bizonyítja 
azon körülmény, hogy a vándorgyűlés 
bizottmánya már is Debreezcnbcn keres 
szállást a jövő évre.

— Á  szemét hordásra vállalkozó, a
kihordásért járó évnegyedi fizetés behaj
tásában kellő buzgóságot fejt ki, azonban 
e buzgóságot a szemét kihordásnál nem 
gyakorolja, sőt iianyagságot tanúsít. — 
Figyelmeztetjük tehát vállalkozó u ra t, 
hogy gyakrabban nézessen utána a sze- 
niétgödrökuek és bavonkint bordássá ki 
azok tartalmát. — Tö 'ben.

— Az idei ózdi búcsú szomorú emléket
hagyott öt ottani gazdának. A térfiak régi 
rósz szokásuk szerint, családi körük be 
lyett a korcsmábani dorbézolással te|ezték 
be az ünnepet. Ivás közben néhány gazda 
ember összeszóllalkozott, miből verekedés 
támadt, minek tolytán a korcsmái mulat
ság felbomlott. Egyike a mulatozóknak e 
feletti buszújában felgyújtó a verekedést 
kezdő gazda buzakazalját, melyről öt 
gazdának minden épülete porrá égett. 
Csak a szélcsendnek köszönhető, hogy 
az egész falu nem siratja az alávaló bo- 
szu következményét.

— A magyar arisztokráciának ismét 
gyásza van. A Keglevich Szapáry és Bat- 
tbyányy gróf családok egyik kiváló nő- 
tagja, a magyar kormány egykori külügy
miniszterének, Batthyány Kazimir grófnak 
özvegye, szül. Keglevich Agosta grótuő 
hosszú szenvedés után 71 éves korában 
Mura-Szombaton elhunyt.

— Az élet tragédiából a „Magyar 
Lapok" következőt közük : Tegnap temet
ték el [gróf Passetti Lajost gellérthegy- 
utezai nyomorúságos lakásából a tabáni 
sirkertbe. Passetti lSÖ4-ig mint cs. kir. 
huszár főhadnagy az első huszárezrednél 
szolgált, a midőn is katonai rangjáról 
lemondva, a polgári életbe lépett. 1848- 
ban a magyar honvédség soraiban látjuk, 
hol mint huszárkapitányt, V Ferdiuáud 
király rövid időn őrnagygyá nevezte ki. 
Az egész szabbadságbarcz tartama alatt 
Bem oldalánál harczolván, később ugyan 
csak Bem mellett mint táborkari ezredes
működött. A szabadságliarez elnyomása 
után a Lazáért tett szolgálatok megjutal- 
mazásául, az aradi hadi törvényszék 20 
évi várfogságra télte, s miután a börtön
ből kiszabadult, napjait a legnagyobb 
nyomorban folytonosan Budán töltötte. 
Betegsége hosszabb ideig tartott, s mivel 
két héten át sem volt képes lenyelni, a 
szó legszorosabb értelmében ében halt 
meg. Vele ismét egyike azoknak mait ki, 
kik mint külföldiek a szabadság ügyének
terjesztése czéljából vagyonukat és éltüket 
hazánkért áldozták. Nem hagyhatjuk emlí
tés nélkül, hogy ámbár Passetti sok uota- 
bilitással te—tu barátságban állott, igen 
egyszerü temetésénél, 12 rokkant honvé
den kívül, csak egynéhány jó érzelmű ipol-
gár jelent meg.

— Beküldetett Szegedről. Jótékony 
áldozat Csak nem rég volt alkalmunk a 
, Szegedi Hiradó“ hasábjain Lichtfusz

Nándor tolnamegyei szántói áldozár ne
vével találkozni, — már is nemes szivének 
ismét egy szép vonását kell feljegyeznünk. 
Ugyanis bosszú utazásaiból haza térve, — 
eljött közibünk, hogy személyesen meg
győződjék ama város iszonyú szerencsét
lenségéről;, melyet második otthonának 
tart, és melynek mielőbbi emelkedését ő 
oly annyira szivén viseli.

Személyesen kereste fel a kunyhók 
nyomorgó lakóit, kiknek szerencsétlenségén 
megindulva , — tározóját megnyitó és 
mintegy 150 frtot osztott ki közöttük, 
hogy magákat a legszükségesebbekkel 
elláthassák, vagy legalább is hogy nyo
morukat enyhíthessék.

Jól esett hallanunk, hogy a jótékony
ságaiból kifogyhatatlan fiatal áldozár fo
lyó hó 6-áu pappá szenteltetésének évfor
dulóján egy évi kápláni fizetését 300 frtot 
osztott ki a szegények és szerencsétlenek 
között, ezenkívül első szentmise áldozata 
bemutatása évfordulóján egyházi és iskolai 
czélokra szintén 100 frtot ajándékozott.

Kívánjuk, hogy az Ur Isten még soká, 
de nagyon soká engedje pappá szentelte- 
tésének évfordulóit ekként megünnepelnie; 
de egyszersmind azt is, hogy e müveit 
lelkű és nemes szivü fiatal áldozár rövid 
idő múlva plébánosaink soraiba emelked
jék, hogy a jótékonyság cselekedeteit szive 
nemes sugallatai szerint gyakorolhassa.

Sok ily nemesszivü papot a sors 
által üldözött édes hazáuknak!

Több szegedi.
— Valami az exkedivéröl. Izmailnak 

tudvalevőleg nagy szenvedélye a kincs- 
gytijtés. Efftdöl különös adomák keringe
nek. 42 asztali eszköz készlete van, köz
tük több vert aranyból drágakövekkel 
kirakva. Attól a percztől, mikor a lekö
szönésre kényszeritették, Izmailnak egyet
len gondolata volt, mentöl tovább halo
gatni azt, hogy mindent becsomagolhas
son. Mikor miuden málhája a hajón volt 
oly nagy feltűnést okozott a dolog, hogy 
a konzulok tanácskoztak : ne foglalják-e 
le. Vagyonát 16,000.000 font steríiugre 
becsülik. Elutazása napján is kitüntette 
kapzsiságát. Az uralkodó iránti tisztelet 
jeléül vörös szőnyeget terítettek a rak
partra. Izmait, megmutatandó, hogy már 
n m souveraiu, e szőnyeg mellett haladt a 
puszta földön. De mikor oda érkezett, 
ahol a vámpénzt szedik he s megtudta, 
hogy a pénztárban 400 font van, egy 
perezre ismét fölvette az uralkodói méltó
ságot, s megparancsolta, hogy a hajóra 
vigyék. Ez azonban nem akadályozta abban, 
hogy pár nap múlva Tewfikbez ne fordul
jon 3000 fontért, mert mint irta „egy 
fillére sincs."

— A cár kedvez a lengyelnek. Midőn 
a cár Alexandrowóbúl Varsóba érkezett, 
a pályaudvaron Zamvisky gróf fogadta s 
üdvözlő beszédében hangsúlyozta bogy az 
oroszországi lengyelek jövőre is mindig fii vek 
lesznek a trónboz és a cárhoz. A cár erre 
barátságosan megszoritá a gróf kezét, s 
mondó: „Tudom és számolok rá." Erre a 
cár Buturliu tábornok rendőrfőnökhöz for
dult, s igy szolt: „Meg vagyok elégedve!“ 
Majd ismét Zaniviskihoz fordulva szőrit: 
„Udvarmesteremmé nevezem ki önt!"

— Olasz-magyar háború. Szegedrekon- 
strukeiójának munkája nagy számú legin
kább a munkás osztályhoz tartozó idegen 
elemeket csőditett Szegedre Azok közt 
nemzetiségre uézve túlnyomnak az olaszok. 
Ilyen olasz munkáscsapat dolgozott Gyálán. 
A tradíciók s a siker azon nemzet fiaival
lágyon megkedveltették az anexiót. S ha 
iem lehet még az Irredenta tanai szerint 
lél Tirolt s Triest városát megkaparita íi 
megelégszenek egy kevés szomjúságot 
■iiyiiitő szőlővel, mely gyümölcsöt igen 
édesnek találják, ba más szőlőjében ter
mett. A derék gyálaiak azonban nem vet
ek tréfának a dolgot, hanem tulajdonukat 
védelmezték az olasz invázió ellen. A véde
lemből verekedés lett, az olaszok késeket 
rántottak s több gyálai lakost súlyosan 
megsebesítettek. A gyálaiak segítségére 
megjelent megyei rendőrség csak miután 
erősítést kerített, tudta megfékezni a neki- 
düliödütt olaszokat.

— Cavagnari I1J. Napóleon fia. A 
Kabulban meggyilkolt Cavagnari őrnagy 
ról, a következőket írja a „I*. Ll.“ londoni 
levelezője: Egész határozottsággal bizto
sítanak, hogy a Kabulbau meggyilkolt 
angol követ Sir Louis Napóleon Cavagnari, 
Hl. Nap oleon természetes fia volt. A csá
szár, még mint herczeg, Londonban időzve, 
Cavannab nevű irlaudi növel ismét kedett 
meg, s a fiúnak, aki eme viszonynak kö
szönte életét, a csengő olasz nevet adta. 
Az állítás valószínűsége mellett nyilatko
zik az őrnagy két előneve és kora, vala
mint arezvonásainak hasonlósága állítóla
gos rokonával. Ha a közlés igaz volna 
— pedig én azt hiszem, hogy igaz — 
úgy nehézség nélkül vissza lehetne gon
dolni ama végzetszerüségre, mely a császár 
törvényes fiát a zuluföldön, törvénytelen 
fiát pedig Afganisztánban utolérte, mind
kettőt Anglia szolgálatában, mely a na
póleoni család fejét Waterloonál legyőzte 
s haláláig fogva tartotta S/.ent-Ilona szi
getén.

_ Az élezés khinaiak. A  khinai na-
tóságok dr. Regei orosz agitátort, ki mint 
növénytudós utazott, Kasgarbói kiutasítot
ták. Dr. Regei egy csapat „növénytudós 
sál", kik közt néhány törzskari tiszt is 
volt,’ útra kelt, hogy a khinai főhadi szál
lás körül elterülő vidék flóráját tanulmá
nyozza. Cső Csu-Tan khinai tábornok azon
ban átlátott a szitán, s a társaságot el
fogatván, a határra tolonezoztatta. Dr. 
Regei protcstalt ez eljárás ellen, s bizo
nyítgatta, hogy az expedíció tisztán a 
botanika körébe rág. A becsületes Cso- 
Csu Tan erre azt felelte, hogy a khinai

tudósok már mindent felkutattak , ami 
országukban terem, s a khinai kormány 
speciális botanikusai szívesen szolgálnak 
bárminemű felvilágosításokkal, ha Reger 
ur azokért szives lesz Pekingbe fordulni.

— Jegygyűrű a zálogházban. Egy 
szív nélkül kötendő házasságot bontott fel 
Nagyváradon a napokban az előrelátó 
édes apa. Leányát reá birta, bogy a jegy
gyűrűt és a leveleket N. N. urnák küldje 
vissza, 8 kérje el attól a magáét. N. N. 
ur e „szives kérésre" azt válaszolta, bogy 
a leveleket készséggel származtatja vissza, 
s a jegygyűrűt is visszaadná, de az je 
lenleg — zálogházban van. Tessék kivál
tani. Az atya aztán kiváltotta.

— Hogy kell szeretőt fogni ? Ezzel a 
naiv kérdéssel fordult két amerikai lady 
a „New-York Ledget" szerkesztőjéhez 
„haladéktalan" válasz kérése mellett. A 
szerkesztő felelete megszivlelésre méltó a 
szerető után vágyó szépek részéről. „Igye
kezzék a nő — úgymond — a legjobb 
házi kenyérre kitűzött pályázaton a leg
első dijat elnyerni. A bol a jó kenyér 
soha el nem fogy, ott a látogató is meg
marad s a liázikenyér jóságából némileg 
következtetni lehet a leány jóságára is, 
ki azt sütötte. De ugyanakkor, mikor a 
nők jó kenyeret tanulnak sütni, jól főzni 
is tanuljanak meg. Azután keljenek korán, 
mert ez rózsákat lehel az arezra, mig az 
éjjelezés sápadttá tesz. Ha azt akarják, 
hogy szépségük csábiló, varázsló legyen, 
kedélyük, vérmérsékletük legyen szeretet
reméltó, derült, mert ez adja az arcznak 
a vonzó, szende kifejezést. Jobb a szere
tőt a háznál, látogatás, alkalmával „fogni" 
mint kint, azután az is nagyfontosságu, 
hogy a nő olyan képességeket és tulaj
donságokat szerezzen meg magának, bogy 
a szerető, ba egyszer meg van fogva, ne 
igen igyekezzék fogságából szabadulni.

— Uj keleti átok. Egy beduin, ki 
huzamosabb ideig lakott Európában, s 
látta hogy az emberek köszöntésképpen 
mily sokszor emelgetik kalapjukat, mikor 
hazájába visszatért és valakire meghara 
gudott, igy átkozta meg: Olyan nyugtod 
legyeu a sírban, mint a kalapnak az eu
rópai fején.

— Bedőlt zsinagóga. Szolyván Bereg 
megyében az izr. uj év napján szörnyű 
szerencsétlenség történt. Az ottani izraelita 
orthodox hitközség imaházában, mely egy 
fürdő tőié van építve s már régen roska
dozó állapotban volt, az istentisztelet alatt 
a női osztály padozata leszakadt s miut- 
egy negyven nő az ez alatt lévő flirdő- 
bassinbe hullt. A zűrzavar, ijjcdelem, a mi 
most keletkezett, leírhatatlan. Iszonyú si
koltozás, jajgatás hangzik. Mindenki kifelé 
igyekszik s oly tolongás támad, hogy 
valóságos csoda, miszerint még nagyobb 
szerencsétlenség nem történt. Legelsők, kik 
a szerencsétlenül jártaknak segítségére 
siettek, Schönborn gróf munkácsi uradal
mának gazdatisztjei, erdészei stb. voltak. 
16 nőt és egy fiút halva húztak ki a 
fürdő medeneze vizéből. Ezenkívül még 12 
egyén kisebb-nagyobb sérülést szenvedett.

— Egy kinevezés mulatságos története.
A Kassa-Almuji Közlönyben olvassuk: Fer- 
riinandy István, a nagyidai választó-kerület 
képviselője, a czeglédi közalapítványi 
uradalomhoz titkárrá neveztetett ki. Ennek 
a kinevezésnek, mint értesülünk, következő 
története van: Egy budai korcsmácskábau 
pityizálgatott Estván szógáuk s kevesel- 
gette magában a képviselői dicsőséget. 
Egyszer csak betéved oda egy alacsony, 
őszhaju ideges úr. Trefort miniszter volt. 
Estván nem az az ember, aki nem tudná 
a műrészt, mikor minisztert Iát. Fogadta 
dcputáczióbau s litert anzágolt. Trefort 
duplát, vagy semmit mondott. Az ital csú
szott s felvilágositá az Estván elméjét. 
Poharat emelt és felköszönté a Trefort 
szakácsnéját. A miniszter majd clditlt bá- 
multában. Stante pede kinevezte Estván 
szógáukat miniszteri titkárnak. Másnap 
a titkár tisztelgett s Trefortnak kerekre 
nyíltak a szemei. Végre úgy segített a 
dolgon, hogy teremtett egy uj hivatalt a 
közalapítványi uradalomnál s „titkári" 
ezimen egyhangúlag kinevezte Ferdi- 
nándyt.

— Garibaldi Menotti a Pustervölgy- 
ben. A múlt hó utolsó napjaiban uégy, 
polgári öltözeti eu levő olasz járt Klagen
furtban, s onnan tovább mentek a puster- 
völgybe, Mauthenbe. Itt Morocutti vendég 
lősnél szálltak meg az éjt ott töltötték, s 
nagyou rózsás kedvben látszottak lenni. 
A négy olasz egyike: „Menotti Garibaldi, 
Esploratore de Alpi" ciiumel jegyezte be 
magát a vendéglős könyvébe. Másnap elin
dultak, vezetőt fogadtak, s a vendéglős
től négy alpesi botot kértek. A begyek 
közt több átjárót jegyezi k megmagukuak 
s mindenre nagyon figyelni látszottak. 
Később a vezetőtől elváltak három botot 
visszaadtak, bogy vigye vissza a vendég
lősnek, az azonban, ki menotti Garibaldinak 
irta magát egyet visszatartott, hogy majd 
jövő évre személyesen visszahozza. A négy 
olasz azután csakhamar elérte az olasz 
határt.

— A francziák a német hadsereg manó 
véréiről. A „Republipue Frangaise" strasz 
burgi levelezője igen szigorúan elítéli a 
német hagsereg königshofeni hadgyakor
latait. Kivált a gyalogságot hatátozottan 
a franczia gyalogság mögé helyezi. A 
német lovasság egyes századai bámulatosan 
defiliroztak, még más századokban ingado
zást, bizonytalanságot lehetett észrevenni. 
A tüzérség — levelező szerint — meg sem 
közelíti a francia tüzérséget. (Csak aztán 
igaz is legyen.)

— A legmagyarabb megye. Jász-Nagy- 
kun-Szolnok megye dicsekszik ezzel. Egyet
len falu volt a Tisza balpartján, a megye

közepén, melyben svábok laktak. A Sza
páry gróf család telepítette oda őket a 30-as 
évek elején. Mint teli vér németek jöttek, és 
szegények voltak valamenyien ; most min- 
denikük magyar, mindenikük vagyonos. 
Szépen rendezett házsorok, tisztán tartott 
világos lakás, térés kertek jellemzik e 
svább telepet, jellemzik a népet, mely 
kitartó szorgalommal félszázad alatt sem
miből vagyonosodott még, és telivér ide
genből magyarnál magyarabb lön. Ma
gyarosításukban a fő érdem megilleti a 
buzgó néptanítókat, a lelkészeket és ezek 
közt főleg a jelenlegi papot: Bodó Károly 
r. kath. lelkészt.

I R O D A L O M .

= 5 A „Képes Családi Lapok" megjelent 
25-ik füzetének tarta lm a: A mi szabad Péternek, 
nem szabad Pálnak. Vig beszély. írta : Lauka Űusz- 
táv. Egy hang. Elbeszélés. Irta  Jensen Vilmos. 
(Vége.) Az öreg ház. Pasqué Ernő beszélye (Folyt.) 
Szervácz és Pankrácz. Galicziai történet. Irta Sa- 
cher-Masoch (Vége.) A nemes kövek. Báró Szutt- 
ner Károlyiéi (Vége.) A szegfő. Korunk egy cso
dagyermeke. Franki Mór, a kis számoló művész.
A kis cziterás. Világosság. Kntya-macska-komédia 
(Vége,) Ritchell amarikai repüló-gépe. A kis gaz- 
dasszony. Különfélék. Apróságok. Talányok. Szer
kesztői üzenetek. Képek : Franki Mór. A kis czi
terás. Világosság. Amerikai repülö-gép. A kis gaz- 
dasszony. Kntya-macska-komédia (Több kép.) Ki
adja Mehner Vilmos Budapesten. Ára egy füzetnek 
30. krajezár.

=  Abafl Lajos „Nemzeti K8nytárá‘I-ból
megjelent a 34—36 füzet, tartalmazzák Zrínyi Mik
lós „Szigeti veszedelem" folytatását, — Vitkovics 
Mihály műveit és Kazinczy Ferencz költeményeit 
Kiadja Aigner Lajos Budapesten. Egy füzet ára 
30 krajezár.

=  Somogyi Ede „Magyar L exikonjának
3 6 —37 füzete jelent meg Rautmann Frigyesnél. 
Ezen két füzettel a B. betű vége felé közéig. Mel
lékletei „Hasznos házi álllatok" és a „Heinzelmann- 
féle gömörmegyei vasgyár gyártmányai." Egy fü
zet ára 30 kr.

5 5  Az „Apollo" zenemű-fólyóirat szeptem
beri füzetének tartalm a: 1. Arabeszk II. sz. Wach- 
tel Auréltól. 2. Irma, szalon-polka Müller Józseftől. 
3. Ábránd Mendelsphu Bartholdy Bódogtól. 4. E l
fojtott könnyek dal Petőfi Sándortól, énekhangra 
zongora kíséretre alkalmazta Kapi Gyula. 5. Hát 
aztán, aztán, népdalcsárdás szerzé Vágvölgyi Béla. 
— Ára egy füzetnek 1 írt. Előfizetési ára egy évré 
6 frt. Megjelenik minden hó 1-én. Szerkeszti és 
kiadja Fellegi Victor Budapest, vár, Verbőczy 
utcza 179.

= 5  „Lányok L apja" f. évi 18-ik füzetének 
tartalma : 1. A jutalomjáték. Költemény. Földváry 
Istvántól. 2 Az öreg néni. Elbeszélés, Gaede Hed
vig után Aranyosi (Vége.) 3. Hazám hölgyeihez. 
Költemény. Kapácsy Dezsőtől. 4. Levél egy taní
tónőnek készülő leányhoz, Falusinétól. 5. Gyertya- 
gyújtás előtt. Csevegések egyről-másról. Laczházi- 
tól. 6. Jer m osolyogva... Költeméuy. Boér Mik
lóstól. 7. Nagymama Íróasztala. Rajz, irta : Ernst 
Klára, németből szabadon: Király Ida. 8. Az egy
ügyű inas. Közli: Dani Balázs. 9. Mindenfélék. 10. 
Feladványok, megfejtések. Borítékon: Szerkesztői 
üzenetek, megfejtók névsora, kérdéseké? válaszok. 
Előfizetési ára negyed évre 1 frt., kiadóhivatala 
Budapest, Koronaherczeg utcza 3. sz.

== Dr. Ribáry Ferencz „Képes Világ" 
történet czimii munkájának 15 —16-ik füzete jelent 
meg Mehner Vilmos kiadónál Budapesten. Tartal
mazzák e füzetek Kambyzes és Dárius uralkodását, 
Xerxes hadjáratát, a perzsa birodalom hanyatlását 
és bukását. — Ezután áttér a munka az árja né
pek hindu agának ős korára. — Az igen díszesen 
kiállított és illustralt egyes füzetek ára 30 kr.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

— A madarak hasznossága. A fecske 
és bagolyfélék a levegőnek őrei. Ok a repülő 
rovarok szerfelett való elszaporodását ellen
őrzik. A harkályok és más kúszok a fák 
kérgét, a verebek és pintyek, cinegék a 
lombozatot, a seregélyek, rigók varjak, 
pacsirták a talaj felületét, a szalonkafélék 
a tclevényréteg belsejét őrzik. Minden faj 
hiven teljesiti a maga kötelességét a ter
mészet gazdaságában, s annyi bizonyos, 
hogy ba a madarak mind kipusztulnának 
a földről, az ember azon nem élhetne, a 
növényzet elenyésznék és a rovarok annyira 
elszaporodnának, bogy támadásaikuak sem
mi élő lény nem állhatna ellent. Azok lenné
nek a földnek urai! A nagymérvű pusztí
tások, melyek sok vidéken, nevezetesen 
uiabb korban az Egyesült Államok belse
jében a vándorló sáska által eszközöltet
nek, kétségen kívül annak tulajdoníthatók 
hogy azon madarak, melyek a „prairie"- 
kon leginkább azokkal élnek, úgymint a 
praire-tyukok, ítirjek, foglyok s effélék, 
fölötte meggyérüitek. A nagy és megbe
csülhetetlen szolgálatot, mely a gazdának 
és kertésznek a madarak által tétetik, 
csak szomorú tapasztalások után ismerik 
el. Ha a madarakat kíméljük megkíméljük 
gyümölcseinket: a kevés gyümölcs és mag
szem, melyet elsajátitnak, sokszorosan pótol- 
tatik az ártalmas rovarok mennyisége által, 
melyeket, kiirtanak. A sokat üldözött varja 
például tényleges észleletek szerint, sokkal 
több jót tesz számtalan rovar és kukacz el
pusztítása által, mint azon kár, melyet nehány 
gabna mag fölkaparások által okoz.

— Szappanbánya. Nagy csapás fényé 
geti a szappangyárosokat. Úgy látszik, a 
természet maga akar velők konkurrálni. 
A legújabb felfedezés, melynek Amerika 
örvend, az Elko-coutnty i (Nevada állam) 
szappanbánya. Ott találtak t. i. egy kőré
teget, mely 3 —10 lábnyi vastag és igen 
könnyen kiaknázható. Az ottani gazdák 
marba és birkapásztorok ezen ásványt 
legjobb sikerrel használják mosásokra. Egy 
vegytani elemzés alkalmával kitűnt, hogy 
ezen sajátságos termény kovás, só hydrat

vegyítve timfölddel, nuguesiával, hamu- 
zsirral és mésszel; külseje pedig egészea 
hasonlit a kastiliai pettyes szapp-nhoz.

— Az osztr. államvasutak építési igaz- 
gatója, de Series e hét végén ismét Belg- 
rádba megy, hogy ott a szerb vasutak 
kiépítése fölött folytassa a tárgyalásukat. 
Egyidejűleg Eugeríh b. igazgatósági taná
csos pedig Párisba utazik, hogy az ottani 
komitéuek, úgy a szerb miniszerekkel foly
tatott tárgyalások eddigi eredményéről és 
mai állásáról, valamint a magyar kor
mánynyal a budapest-belgrádi kapcsolatra 
vonatkozó különböző tervek s Magyaror
szágon építendő némely mellékvonalok 
iránt folytatott alkudozásokról jelentést 
tegyen s a párisi főtanácsot esetleg azon 
tagjainak megválasztására inditsa, kik a 
magyar és szerb kormányokkal megkez
dendő újabb értekezéseken résztvenuének.

— Szerbiával a vasúti egyezmény még 
nem köttetett meg. Két nagy hatalom intri- 
gual a dologban, az első Muszkaország, 
ez politikai szempontból agitál, a másik 
p .dig Anglia, ez meg azért nehezíti meg 
az egyezmény létre jöttét, mert kereske
delmi politikája úgy kivánja. A szerb meg
hatalmazottak azomban még is fölmennek 
a napokban Bécsbe, hol a végleges szer
ződés meg fog köttetni. A pestmegyei 
küldöttségnek Péschy miniszter azt mondta 
bogy a pest-zimonyi vasút a legrövidebb 
vonalon Szabadkán át lesz épitve. (De 
talán még másnak is lesz hozzá szava.)

— Magyar-román vasutkapcsolat. 
Brassóból jelentik, a sinai carapinai oláh 
részen a vasutépitkezés örvendetesen halad 
úgy hogy kilátás van reá, miszerint a 
brassó plojesti vasat e hézaga a kitűzött 
batáridőre, azaz ez év végére szintén ki 
lesz épitve. Brassói cégek e kapcsolattól 
nagy lendületét remélik az ottani indóház 
mellett állítandó közraktárak által is elő
mozdítsák. Remélik azt is, bogy az eddig 
Cernovic felé menő román kereskedelem 
egy része is meg lesz nyerhető az uj 
irány számára, mely czélbol az érdekelt 
magyar vasutigazgatóság közt a szüksé
ges rendszabályok, mint közvetlen tariták 
felállítása stb., már munkába is vanuak 
véve. —

— A magyar földhitelintézetet, a 
magyar kormány ugyanazon szabadalmak 
kal szándékozik felruházni, melyeket az 
osztrák-magyar bauk élvez a múlt évi tör
vény értelmében. Az erre vonatkozó tör
vényjavaslat már elkészült s az ország 
gyűlésnek összeülése után rögtön be fog 
nyujtatni. E szabadalmak, a hátralékos 
tartozások behajtására vonatkozólag tar
talmaznak különféle kedvezményeket. A 
magyar földhitelintézet ugyan már most 
kiterjent szabadalmakat öszhangba hozni.

— A hazai vasutak elhatározták,hogy 
az iskolai székhelyekre, s onnan vissza
utazó tanulók a vasúton 50°/0 árleengedés- 
ben részesüljenek. E határozathoz a cs. 
kir. dunagőzíiajózási társulat is csatlakozott.

— A tervezett osztrák tözsdeadó, nem
csak a pénz- és érték-, hanem a gabona 
és liszttőzsde ügyleteire is ki fog terjesz
tetni s úgy az eladóra, miut a vevőre, 
minden kötés után 30 krban vettetik ki, 
mely módon a kormány öt millió forintot 
remél belőle.

— A világ legnagyobb méhtenyészete. 
A világnak talán legnagyobb méhtenyé- 
szete Canadában van Beoten faluban. Négy 
egymástól elválasztott osztályból áll„melyek 
mindegyike egy hold területű. Jenesnek, 
a tulajdonosnak 680 méhkasa van benne, 
egyenkint átlag 30 ezer méhhel. Jones 
ez évi julius hóban már 50 ezer font mézet 
nyert, 8 reméli, hogy 16 millió kis mun
kása az év végén e számot 70 ezerre fogja 
emelni. Az az évben nyerendő tiszta jőve 
delmet Jones 7—10 ezer dollára becsüli, 
nem számítva a királynők s a rajok eladá
sából befolyó összeget.

GABONA ÁRAK
a f. é. szept. hó 20 án tartott heti vásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 10.50 (t. 9.80 ft. 9 —
Kétszeres „ „ „ 7.60 n 7.20 n •
Rozs fi fi a 7.20 fi 7.00 n •
Árpa n ff „ 7 . - n 6.20 fi •
Zab fi » „ 6.10 fi 6.— „ —.—
Kukoricza a 6 . - n 5.50 » *

Hajdina, 100 klg. ft. 0.00
Széna fi fi fi 2.80
Szalma 1* fi fi 1.30

2ST é r .* )
V. G. Jelenleg F . . . . Ny . . . ref. 

lelkész urat, ezennel felkérem, bogy ezelőtt 
három évvel nálam hátrahagyott tartozá
sát, minél előbb hozza rendbe, mert ellen
kező esetben, nevét és tartozását, egészen 
kiirva, kénytelen leszek mindaddig a nyíl 
vánosság elé hozni, még kötelességének 
eleget nem tesz.

Vaiszló, 1879. szeptember 4 én.
Szabó Antal, 

kereskedő.

Az I-ső pécsi betegsegélyzö és temetkezési 
egyletnek.

Nyilvános köszöneté.
Tekintetes Dr. Czierer Elek urnák.

Pécsett.
Tekintetességed teljes két éven át az 

egylet elszegényedett tagjaiuak — szabad

*) E rovat alatt foglaltakért nem vállal fe
lelősséget a Sserk.' *



akarata folytán, telj* seu díjtalanul a min- 
dm tekintetben elismerésre és legdicsé- 
retreméltóbb és mindenkor a legjobb siker
rel koronázott módon orvosi segélyét a
legnagyobb kélzséggel nyújtotta.

Ily nemes cselekedetnek méltó elis- 
meré«'>Hl az egylet 1879-ik évi september 
hó 7 eu tartott közgyűlése alkalmával egy
hangúlag elhatározta, ezennel leghálásabb 
nyilvános köszönetét azou tiszteletteljes 
kéréssel kifejezni,miszerint tekiutetességed 
szíveskednék az egyletet továbbra is az 
olv jótékonyau ható orvosi segélyében 
részesíteni.

Teljes tisztelettel 
Fescharek János 

elnök.
Csizmadia György 

Mikits János 
alelnökök.

X A ti V F E KE XC Z
laptulajdonos.

H . t k S O H  K M I I .  K I S  J Ó Z S E F
felelő* szerkesztő. Szerkesztő társ.

A főherczegi tejárulás
Belváros ó-posta ntcza 8. sz. a. f. é. october 
hó 1 én újra meg fog nyittatni, hol a tej li 
terje 9 krért, — havi előfizetés, — úgy na
pon kinti fizetés mellett délntánonkint kap
ható. — Bővebb értesítés ugyanott nyer
het^_________________________(3—1)

Egy bútorozott szoba
János utcza 4-ik szám alatt azonnal bérbe 
adandó. (0—1)

Egv hajlott korú de jó erőben lévő 
özvegy asszony ajánlkozik valamely elő
kelő házba

kulcsP rnéuak

v. házfelügyelő nőnek.
0V~ Bővebben e lapok kiadóhivata

lában. 191. (0 -2 )

Pécsett egy ház
ti séta tér közelében s z é p  n a g y  
k e r t t e l  kedvező feltétel mellett

szabad kézből eladandó
bővebb tudósítást a kiadó hi
vatal ad. 147 (10—10)

Hirdetmény.
Az o B z trá fe -m a g y a r  b a n k  itt

ujjounan felállított f lö k ja  1879. szept. 
16-áu takarékpinztár-uteza 3. számú (uj) 
ház első emeletében lévő helyiségekben 
meg fog nyittatni.

Ezen bankfiók bankképes váltók, ér
tékpapírok és különféle szelvények leszá
mítolásával, továbbá: alkalmas értékpa
pírokra adandó kölcsounel, nemkülönben 
Nagy-Kanizsa és a többi bankbelyek kö
zött bankutalványok kiállítása és bevál 
tásával, Nagy-Kanizsa vagy más bankhe
lyeken fizetendő alkalmas váltók, külön
féle szelvények és értékpapírok bizomány 
képeni behajtásával, valamint bankjegyek
nek bankjegyekkel való kicserélésével, s 
egyelőre — a rendelkezés alatt álló kész
lethez képest — ezüst pénznek bankjegyek 
iránti egyenértékben (al pari) való eladá
sával is — fog foglalkozni. A bauktiók 
egyszersmind fel van hatalmazva, az osz
trák-magyar bank részvényei, ille tő leg  zá
logleveleinek lejárt, de egy évnél régeb
ben esedékessé nem vált osztalék-, illető
leg kamat szelvényeit kifizetni, továbbá 
bank-záloglevelek, állampapírok és egyéb, 
árfolyammal biró értékpapírok eladására 
és megvételére megbízásokat eltogadni.

Bővebb felvilágosítások az alólirt 
bankintézet hivatalos helyiségeiben nyer
hetők. 183. (3 —3)

Kelt Nagy Kanizsán, 1879. szept S.
ONztrán-IIagyur Bank 

IS a g y -K a n iz s a i fiókin tézet.

pi lepsiar
■  (eskór) levelezés utján gyogyit-

tátik Dr. Killitsch által (Drezda 
Neustadt) ki 11,0 )0 betegségi 

eset kezeléséből a legbővebb gyakorlott
ságot megszerzé. 182. (3—3)

Borforrási aknákat v. 
forrási tölcséreket

poresRell&nból ü vegb ől
1 frt. 25 kr. 1 írt. 25 kr.

melyek, mivel a levegő hozzájárulását aka
dályozzák, de a szénsav eliilanását mégis 
megengedik, minden borkezeléssel foglal 
kozó kézikönyvben mint legczélszerübbek 
vannak leírva, úgy szinte must é* bar 
mérlegeket, savany-mérőket és 
borvizMgülő k észü lék ek et  

ajánlanak minden nemben és a legjutá- 
nyosb árak mellett

F. A. Wolf és fiai
Lipótváros, templomtér 2. Budapesten ve
gyészeti és phisicai készletek gyára és 

raktára. 192. (3-2)

190. (1—1)

Köszönet és jelentés.
Távozásom előtt hálás köszönet a n. é. kö

zönségnek számos látogatásért. Egyúttal tisztelet
tel jelentem, hogy műtárlatom minden más, meg
tekintésre méltó tárgyakkal együtt ma szept. 
2 8 -á n  vÍ88zavonhatlauul

utólNzor leszn ek  lá th atók .
mely alkalommal minden látogató egy emléket kap 
Ingyen. Ha netán egykor ismét szerencsém leernl, 
aj mutatványokkal itt megjelenni : kérem a t. ez. 
közönséget, szíveskedjék kegyeiben s becses láto
gatásaiban engem ismét részesíteni 

Tisztelettel
W o d ra sch k a  C oelestin

panorámatulajdonos Becsből, jelenleg a Pécsett a 
7-fejedelem mellett.

Keskeny
útifű - mellczukorkák,

a tüdő és incllbajok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tüdöhurut biztos gyógyszerei.

▲ term észe t á lta l a  szenvedő ris££
ja v á ra  te re m te tt  m egbegsciithetlen  keskeny útifű 
azon m ég edd ig  fel nem d e ríte tt titko t fo g la lja  
m ag á b a n , m iszerin t a  gége és légcső  ren d szer 
g y u lla d t n y a k h á rty á já ra  való  azonnali gyors 
es enyh ítő  hátán g ra k o r lá s á v a t  az I l l e t ' beteg  
szervek  g y ó g y u lásá t m inden tek in tetb en  lehe- 
to leg  e lő seg íti.

M iután gyárroányun* ^ --------—
k n á l a ezukor és keskeny __
ütifuböli tisz ta  vegyulé- --------
k rö t kezeskedünk , különös — ^
flgyelem l e a já n lju k  h a tó ság ilag  b e jegyze tt véd jegyünket sa . dobozon 
levő  a lá írá s u n k a t,  m ert caak ezek ig azo ljak  an n ak  v a lód iságát.

* Schmidt Vidor & fiai,
*». k. szabad al gyárosok Becs, Wicdcn, Allegasse 48.

Raktár: Sipőcz István gyógyszerész, Lili János, 
Spitzcr Sándor és Reeb Vilmos uraknál.

Fiatal nőknek nélkülözhetlen kézikönyve!
D r i l l  K á r o l y  kir. udv. könyvkereskedésében, Budapest, Dorottya- 

uteza 1, megjeleut és -kapható :

F I A T A L  N Ő K
Útmutatója

a t e r h e s s é g  és  g y é r  m e l í á g y  b á n .

Z k s i s c L e c L e i f e  á u p o l á L S S u
irta D r . 8 'h a l b ó l  J a k a b  orvos és sebésztndor, szülész.

Ára köti'- 80 kr. — Diszkötésben 1 frt. 40 kr.
Ezen szükséges, igeu könnyen megérthető köuyvecske sok elismerő bí

rálatunk örvendett. 193. (3—2)

Kreiner József Pécsett
(azelőtt J. W. Trenschiener)

Király (fő) utcza Rabelféle 3 számú hazban.
Alólirott tisztelettel bátorkodom köztudomásra hozni, hogy J. W. Tren- 

aclilener legjobb hírnévben álló

DIVATÁRU KERESKEDESET
átvettem és ezt újra felszerelve a legújabb dlvat*c*Ikkekkel minden 
évadra, — tovább vezetni fogom.

Mely alkalommal bátorkodom ajánlani dusválasztéku leguiabb
K O I  R Ü H A K E L Ü  K I M E T

a legnagyobb választékban úgy achasinlr és Temo kelméket, továbbá min
denféle női czikkeket, bundákat, jopnikat és n a g y  kendőket, a legjobb hu  nevű 
gyárból került vászon é n  asztallerlték készletemet, valódi rumburgt 
zsebkendőket, vásznakat, lepedőket és szalvétákat stb. szóval minden e szak
mába vágó czikkeket a legjutányosb áron. Ú r i  é s  n ő i  Ingek a legnagyobb 
választékban, úgy szinte úri és női ingnyakak, mikre a t. ez. közönség becses 
figyelmét bátorkodom felhívni. .

Mintákkal kívánatra, vagv levélbeli megkeresésre ingyen szolgálok.
Minek folytán még egyszer kérem a t. ez. közönséget, hogy az előbbeui 

ezégbez tanúsított nagyra becsült bizalmával engem is megajándékozni szí
veskedjék. Mély tisztelettel

(1 0 — 4 ) _______’_____ Kreiner József^__

000. (0—3)

egészen uj alakúak, kör forgás nélküliek, kevés 
téri igénylők, az eddigieknél kétszer nagyobb s 
gyors sajtoló erejűek, kötinyen kezelhetők, solid 
és tartósak. Az árak 80 írttól kezdve. Becsig költ
ségmentesen és nagyság szerint. Bérmentes levél
beli tudakozásra leírás és rajzok bérmentve és in
gyen. Solid ügynökök felfogadtatuak

Ph. fvlayfarth & Co. SS™, ^
városi rakházban -Sta.lt W ie n *  Becsben.

Kitüntetett ér.lem-éremmrl.

L3 szájszag
és fo g fá já s  Wien.

N c l i u l l i o f  K á r o l y  R ó b e r t
manchest ri lakos által feltalált

osztrák császári és magyar királyi ki
zárólag szaba- fiaimat nyert

SOPIAHA-SZÁJSZESZ
H a t á s a :

1. A Sopiana-szajs/.esz a száj- és orrüregnek 
(od»as avagy müfogak. ilolianyzás vagy bármi más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogbő képződését, v.-di a 
fogak zomanezat és óv a fogfájás ellen.

3. A száj- és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
butikusl bantalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel ne,n 
e le g y íte tt  szájszeszszel megnedvesittetik.

5. Diphteritis és más torokbajoknál igen si
keres gargarizaló szer.

Megrendelések elfogadtatnak: Dr. S c h u l h o f  
Adolf orvos urnái és minden gyógyszertárban Pé
c s e t t .  We i s z  Ferencz urnái Mo h á c s ,  Pe t r á s z  
gyógyszerész urnái S i k l ó s ,  H e i n d h o f e r  Köbért 
urnái Zom  bor, T ö r ö k  J. gyógyszerész és Edes -  
k u t i  L. uraknál B u d a p e s t ,  D i e b a l l a  György 
gyógysz. urnái S z é k e s f e h é r v á r o t t .  Főraktár: 
Dr. S c h u l h o f  Adolf urnái P écs e  11. ti(.:25—Oi

I k í i U É n  a borterme-
m ! ! !

E n g e 1 J ó z s e f  fia pécsi borkeres
kedő czégnél egy borpiuc/.e felhagyása 
folytán 4000 akó, borbefogadásra teljesen 
alkalmas, hibátlan és tiszta bordó 5-től 
13 akúsig; továbbá 1000 akó, 25 tői 60 
akósig eladó. Az árak mérsékeltek, 3 a 
hordók a bekövetkező szüretre kisebb rész
letekben is eladatnak. 185. (3—3)

HOFFMANN KAROLY

B U T O R R A K T Á R A
P íc t te ü ,

Ó-Posta utcza 22 szám.
Ajánlja jól felszerelt raktárát, hol 

mindennemű tá já t  k ész ittu én v ü  
fe n y e g e t i- ,  fe ste tt*  és kwuylm- 
b á to r o k  nemkülönben:

Thonet-féle székek
v a sb u to ro V , tü k r ö k  és ab ltth - 
fe ere ttek  a legjuíáuyosabb áron kap
hatók.

Elvállal teljesen összhangzó be* 
r e n d e z é s e k  k iv i t e l é t ,  k á rp ito s  
b u t o r o o  készítését, minta után.

B ú to r o k  c so m a g o lá sá t  és 
s z á l l í tá s á t  bármely irányban.

3 « -  U gysziu'e kölcsön ad hasz
nált bútorokat.

L?

Uj üzlet megnyitási jelentés.
B E E  & E E

fehér ne mii-, divat-, disz in ü- és röv idáru  üz le t
kirá ly -u tcza  42 . szám F e k e te  ügyvéd ur háziban.

Van szerencsém ezennel a nagyérdemű közönséget tiszteletlel értesíteni, miszerint helyben 
újonnan berendezett

l ^ - ö l g 3 7 " e l ^  é s  u l x s l í z  r é s z é r e
feh ér ít .m ii- ,  d iv a t- , d is z m ii-  é s  r ö v id á r a  ü z le te m e t  megnyit ti un, melyben minden c szakmába 
vágó czikkek n a g y  v á lá s  ztck b .tn  és a leg ú ja b b  d iv a t  ig é n y e  íu e  v m -gtéíelven,

olcsóbban mint bár hol
bevásárolhat.

Midőn előre ígérem, hogy legtöbb törekvésem oda fog irányulni, hogy czikkeim

H s : i t " ö - r r L 6
minősége, és a legszolidabb kiszolgáltatás által a nagyérdemű közönség megelégedését és bizalmát 
megnyerhessem maradok számos látogatásait kérve

teljes tisztelettel

4
200. (3—1)

B E R G E R  S I J I O \

Unden Vilmos
első magyar sodrony (drót) szeg 

gyára és vaskereskedése.
Budapest vácziboulevarde 55 sz. ajánlja 
egyedüli s legjobb minőségű

müesz köz e i t
építészek számára, ngy egyedüli és kizá
rólagos

í r  Ö n t ö t t  á r u i t
nagyban eredeti gyári áron, valamint ti
zedes és inga mérlegeit. Árjegyzék 
ingyen. 156 (10-8)

L ó - v á s á r .
A lótenyésztés cme- 
vénytársaság által 
vők és lókedvelők 

tik, hogy

Dr.
szem-essenciája.

! A látási tehetség fentartása, 
helyreállítása- és erősbitésére.

Dr. ti. F. Goiss gyógyszerésztől Elba mel
letti A, k e n b ó 1.

Ara egy nagy ii végnek 3 mark, kis üveg
nek 2 mark, — csomagolással együtt.

34 ik évi je le n té s  és használati utasítás 
kívánatra ingyen.

I Kapható P é c s e t t  egyedül OKKTKft 
ZSIGMOND ratktárában.

Megrendeléseket közvetít 
198(1-1) .ti.isse  B u d o lt

hirdetés közvetítő intézete Becsben

L o -a r v e r o s .
lésére alakult rész- 
a lótenyésztők, ve- 
figyelniébe ajánlta- 
t’olyó évi

október hó 5-7-én Debreczenben nagy ló-vásár lesz,
A vásáron a következő dijak lógnak kiosztatni. A vásárra hozott legszebb és a díjra  legérdemesebb lovakra: 

I. Egy pár kocsilóra. || Egy h4ti |óra
X. dij. Egy pár lóra való szép szerszám. , „ .  . , .
2. dij. Egy csikó-tanító szép készülék — longc — j Í  v .  P " J ftíl^ re e9Se1’
3. dij Kettős fogathoz négy ágú gyepló dlJ' n)'ereb' teljes felszereléssel.

1 a- ... a nevelésű 4 -5  ér  között levő kocsilóra.
l . d o l O  darab 10 frankos arany. | 2. dij. 4 darab 10 frankos arany.

A díjkiosztás okt. b. d^e. fog a vásártérén eszközöltetni. A dijversenyhez jelentkezni a helyszínen lehet.

A lóvásár Budapesten folyó évi november 9 — 11
í 'iV íí  ^ o r ' i " . a mAL nn'hlíI teJ epe!1. és  a/ ahhoz csatolt téren, a kerepesi vámház mellett. Ott 400
ven d u-18 koí®n* ’'. rendelkezésére. Jövőre a h e ti lóvásárok is ezen he-

i í ?D\  hDak . Lzen orsz igo.N lóvásár Alkalmával a tel<M udvarán novom bor lö-éo d. e.
10 u rak o r nyilvános arverC s fog ta r la fn i.
ló „tán 2 ^nrintl0| t ? ^ é- ed a ,be-elent4s bll(,nikor1 "lfogadtdtik : tartozik a bejelent , minden bejelentett lo után 2 forint beiratasi dijat, es az árverésén eleit ar után 2»/, a társaságnak fizetni.
tito lóra valöt'.ziTt M lok̂ y«1« k«zónsegnek figyelmébe ajánltatik, miszerint a vásártéren átvett 
dezett be T • a “f-"* f érdekebei, léelndás bizemányi istállót reo-
bekiildött lovak azonnali ’elfogmlâ Tra íészeif lünak*" ^  ~  fllitro ‘

*.\yoaiatotl lantit Miliálynáx l'e^c.t ,379.

rint
oldalról ___________  _,TO1JC
hogy csak kivihetésre alkalmas jobb minőségű anyagot küldjenek he
dcnTéle k iesik1 kp,‘n ,evj  s"?ekb«i'1 «* férh.dyekbeu ióhoz tartózó iparczikkek. min
id őnként keliőleé l i i r d e t ü i l ü . 7 f r í * k s ,h : ‘-‘•“ 'lási bízom .,nyhn átvétetnek, s ezen i|Mrezikkekke 
czikkek vételi á^hól 0 nytlvanos árverések fognak tartatni. A bizományba atvott lovak es ipar cziitEeg veteti árából 2°/, a tarsasag javára fog felszámittani.

f a f t j i a í - J í s A f i s  s a . t a ’s r & . ’t í




