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E lőfizetést d í j :
vter Pécsett házhoz 

I évre 5 ft., fél-
l̂ld3 f'rt ̂ k r . .  negyed évre 

4!* gcrves szara 10 kr.
minden szem b a

j t ”' «  számok kaphatók 
t®*",. N könyv tereik.
ffeldin̂ zéchényi ter>.

Hserkeseldl iroda:
Ferenciek utczája 22.sz. I. emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

Pécs, 1879. október 11-én. 41-ik szám.
Hirdetések ára:

Egy öt-hasábos petit sor 
egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szerriért4 kr. 
fizetendő. — M in d en  hir 
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A" hirdetési dij 

előre fizetendő.

A iap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendő1?. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban. Rlauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Bőin i G. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és 1 esztl Károly úr könyvkötő üzletében. Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

K i a d ó  h i v a t a l :
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

A kitüntetések.
\  hivatalos lap okt. 5-iki száma 

királyi kéziratot közöl, melyben a 
edi 'ész alkalmával a mentés 

ct segélyzés körül szerzett érdemek- 
r̂t rL;szint érdemrendek adományoz

l a k ,  részint a legfelsőbb elisme- 
nvüvánítatik.
Ez utóbbit különösen megnyer- 

t:|. a mentésben résztvett ország- 
gyűlési képviselők is, a mi igen 
Helyes volt, lia már a kitüntetést 
inkább egészen mellőzui nem kivin
ek, mert ez nem hozza a mentés- 
lKi;' legtevékenyebben résztvett füg
getlenségi párti képviselőket: Kende 
Tibort, Miklós Istvánt, Ugrón Gábort 

Verhovay Gyulát (Kállay Ödön 
nem rég elhunyt.) visszás helyzetbe, 
a  egyszer a kormány kivételesen 
helyes tapintatot tanúsított.

A mi a segélyzés körüli érde
meket illeti, azokat a közönség min
dig jobban tudja megítélni,semmint a 
hivatalos előterjesztések és ajánla
tok és a közönség bizonyosan job
ban méltányolja a szegény pár száz 
forintnyi nyugdíjon keservesen élőd i 
özveg) asszonynak egy-két áldozat 
torintj it, mind azon ezreket, miket 
a kitüntetett főispánok, polg rroeste- 
rek. szerkesztők sat. másoktól gyűj
töttek és beküldőitek.

Az alakítandó pécs-ba- 
ranyai ált. keresk. és 

ipartársulat.
A ki figyelemmel kiséri nem

zeti közéletünk nyilvánu'ásait, az 
bizonyára észreveszi, hogy a nem
zet zöme elunva az elmúlt évtized 
politikai szédelgését, az undor egy 
bizonyos nemével fordul el minden 
olyan mozgalomtól, mely a po'itisíai 
téren nyilvánul. Azok, kik végső 
próbára’ tett bizalomban alkották 
szavazatukkal a jelenlegi kormányt 
b pártját s ez által a súlyos közvi
szonyokat, mint csalódott*k csendes 
indignatiúval vonulnak vissza; azok 
nagy része pedig, kikjtezdettiWfogva

T Á R C S A .

1819. nklober «.

Győrött országos honvédgyülés és 
gyáv/Uimepély van ma, melyre Tóth Kál
mán koszorús költőnk betegeskedése miatt 
meg nem je'enhetvén két szép küldeményt 
küldött be, melyek egyikét az „Egyetér
tés* után itt adjuk.

H IÚ  v o l t a k  a  h o n v é d e k .
— Kik Toltak a honvédek, mondd, apán),
Hogy annyit emlegetik nevüket?
— .iiidöu hazádra törtek hét felől.
Ókét szü é a nemzetbecsület.
H,i megnősz egykor, edes gyermekem.
S s ivedben érzesz büszke örömöt.
Hogy hazad neve messze ismerős.
Finn, a honvédnek köszönöd.

— Voltál-e te is honvéd, jó apám ?
— Igen. az voltam, édes gyermekein !
Ho^y én is védhessen) a nemzetet 
Alegengedé a jó isten n« kom;
álért íé) Imiik a hon védésénél 
Nagyobb kegyet nem adhat mar az ég.
Meg gyenge ifjú voltam akkor én 
Tölgyek között íüszál, de o tt valék.

— 8 a honvédek vettek be Budavárt .'j 
Mutasd apám meg, m utasd: merre, h o l.

Nézd gyermeken), nézd ottan dél tele.
Hol az a két u t mostan összetoly.
A hajnal éjien akkor lépte at 
A hegytetőket büszkén, véresen . . . 
így leptek ok is a várfalakra tol,
Oh szebb nap ennél nem lesz sohasem.

— S a harc* végtére mégis elveszett V 
Mi tette ezt, beszéld cl, jó apám!
— A dia latnak őrült mámora.
Verseny, hiúság, á<*uias talán;

ellenezve a nemzet kárhozatára irá
nyuló politikát, az el.en fdytou küz
döttek, végre belefáradt ik a hiábi- 
v iló küzdelemben s elkeseredettsé
gükben — hallgatnak. A nemzet 
csalódása, elkeseredettsége, tétlen
sége, s egy pártja számerejében el- 
bizakodott kormánynak ÖnkéuyszerÜ 
s a modern vagyis álc/.ázott abso- 
lUtisn iis érdekében kifejtett tevékeny
sége jellemzik jelenlegi politikai éle
tünket.

Szomorú egy jelenség ez, s köny- 
nyen végzetessé válhatnék a nem
zetre nézve. De nem csüg-edü'ik, 
nem aggódunk, mert a nemzet öl- 
ereje nem veszett el, a nemzet nem 
sülyedt teljesen ap ithiába, lnnem 
csak ideiglenesen fordult el a poli
tika teréről, a bukfenczkedő törpe 
politikusok ámítással elfoglalt po
rondjától és egy másik téren foglalt 
áliást; itt igyekszik most minden 
erejét, tehetségét kifejteni, hogy — 
a mint ez rendén is van — társulás, 
munkásság, takarékosság, szorgalom 
és becsület által kivívja magáuak 
az auyagi közjólétet, függetlensé
get. A nemzet végre belátására ju
tott annak, hogy csak ily állapotok 
közt lehet a politikában s kormány
zatban a honfiúi erényt, erkölcsöt, 
becsületet uralkodó elvvé tenui.

Ha a nemzet az előbb említett 
tényezők által csak félig megeros- 
bill; ha uj s minden mételytől ment, 
a jólétben megtisztult életerők fog
nak működni a nemzeterei ben : ak
kor a politikai közéletünket intéző 
satnya, haszontalan s káros elemek 
maguktól tűnnek, pusztulnak el, mi.it 
a rothadásban összeaszott s igy az 
ágra tapadt gyümölcs lehull a fiá
ról, iia tavaszkor nj élet kezd benne 
működni.

Nemzetünk a társadalmi tevé
kenységbe helyezi most bizalmát, s 
helyesen. A társadalom által felka
pott eszmék, elvek lassan bár, de 
Ldztosan érnek meg s azok — mint 
a történelem mutaija — mindenkor 
többet lendítettek az emberiség sor
sán, mint a legjobbindulatu, legbe
csületesebb uralkodók, legvitézebb 
hadvezérek mind együttvéve.______
Mert nagy volt akkor a mi nemzetünk,
Világ hallá, ha toppant serege,
Nem túlerő, nem a kétségbe >sés;
Belső viszálya, oh az győzte le.

S a tizenhárom tábornok ki volt,
Kiknek képét árulják mostan itt ?
— Oh tiam, ez a legszörnyübb eset,
A mit eddig a történet tanit.
Megrendül a hit, hogy ez végbement:
Úgy fojtattak meg bitón s annyian!. .  .
De ne beszéljünk erről soha sem,
Mert az istenben hinnünk kell, fiam!

Totb Kálmán

A z ig a zsá g  érd ek éb en .
„Komárom feladásának 30 ik évfor

dulója“ czim alatt a „Pesti Hírlap* szept. 
27-iki számában egy czikk jelent meg, 
mely több pontban nem felel meg a való 
lényeknek 3 miután azok felöl közvetlen 
tudomásom van, mert 1848 okt. 3-tól 1849 
okt. 3 ig a komáromi várőrség tagja és 
és 1849 évi júniustól a tüzér főparancsnok- 
ság (Juugvirtb Károly alezredes) segéd
tisztje voltam, szerkesztő létemre pedig 
saját lapomban kínálkozik a tér ama 
eztkkben foglalt tévedések megigazitására 
erre magamat az igazság és történeti hű
ség érdekében kötelezettnek is tartom, 
noha eddig az akkori érdekes élménye
imből semmit sem bíztam papírra.

Az állittatik az említett czikkben, 
hogy Anson angol tábornoknak a vár 
feladása feletti ítélete alapjául a többek 
közt azt is mondották, hogy volt Komá
romban mintegy OOU különböző kaliberű 
tábori és várágyu. — Ez igen nagy té
vedés. — A téli czernirozás és tavaszi 
ostrom alatt beszámítva a kis bárom fon
tosokat, érez és vasmozsarakat is, nem 
volt több mint 87 lövegűnk, a vár felsze 
reletlen volt, az egész vágvonalou alig 
volt nyolez ágyú felállítva, a uádorvonal 
öt nagyszerű erősségeinek mindegyikében 
volt egy pár érez és vaságyn néhány mo-

Azon nemzet, melynek társadalmi 
kürti kitűzvén a jelszót: „Sigits 
magad in s az isten is megsegít* i * * 4' 
— érdekeik megóvása, anyagi jó
létük előmozdítása, szellemi haladás 
s az önsegély c/.éljából vállvetett 
munkásságra szövetkeznek, — az 
nem veszhet ei, annak életgyökereit 
rneguem ölheti egy állaiukormáuy 
sem, legyenek annak törekvései bár
mennyire is nemzetellenesek.

A mi a jelenlegi szomorú poli
tikai viszonyaink közt vigaszt nyújt: 
az a nálunk komolyan megindult 
társadalmi tevékenység. Az ország 
minden vidékéről érkeznek tudósí
tások, melyek különféle egyletek, 
intézetek, társaságok alakulásáról 
szólnak. Az iparosok, kereskedők, 
mezei gazdák stb. mind mind hó
dolnak a korszellem e követelmé
nyének.

Ezen általános mozgalom küze- 
pett örömmel jegyezzük fel a pécsi 
kereskedők és iparosok körében tá
madt azon mozgalmat, mely egy 
egész megyénkre kiterjedő kereske
delmi és ipartársulat alakítására 
irányul.

Kereskedőink és iparosaink e 
szövetkezés létesítése által tanubi- 
/.onságot tesznek majd arról, hogy 
lépést tartanak a korszellemmel; de 
meg arról is, hogy érdekeiket ko
molyan fogják fel s azok megvédé
sére készek a szétforgácsolt erőket 
egyesíteni.

Moutesquieunek e szavait „min
den egyesülés szükségen alapszik" 
nagyon is igazolja a pécsi kereske
dők és iparosoknak egy társulattá 
való egyesülése ; mert ha valahol, 
úgy Pécsett van erre szükség. Hogy 
ez igy van első sorban számada
tokkal fogjuk bebizonyítani.

Van ugyanis Pécsett 1000-uél 
több iparos és kereskedő, kik a ke
reseti adó 13. osztályába vannak 
felvéve, tehát ezek a jobbmoduik; 
a nem ezen kategóriába tartozó ön
álló iparosok és kereskedők, vala
mint a munkások száma pedig lé
gió. Baranyamegyében van összesen 
(Bécset is betudva) a liiv. statisti- 
kai kimutatás szerint:
/sárral, a nyomorúságos készletnek egy 
részét az óvárbau tartalékul kellett ren
delni, hogy oda alkalmaztassanak, hová 
a legnagyobb szükség készteti. Messzevető 
mozsarunk nem volt, pedig az ostromlók 
azzal működtek oly távolról, mit elérni a 
hatvan fontos mozsarakkal sem voltunk 
képesek. — A Dana jobb partján a bo- 
mokbegytő! Nagy-Igmáudig 1848 őszén 
emelt töldsánczokat őrség és ágyuk elég
telensége miatt nem lehetett megszállaui, 
az osztrákok eme sáuczokat ellenünk meg
fordították és különösen a homok (monos
tori) begyről lődőzték a nádor vonal első 
szánni erősségét és a várost.

A czernirozó osztrák őrség vagy igen 
gyeng volt, vagy nem volt elég bátorsága 
télen, midőn a Duna és Vágdnua erősen 
befagyva volt, megtámadni, a siker alig 
lett volna kétséges, hiszen gyalogságunk
nak gyutacsa sen: volt akkor, oly nagy 
volt a készületlenség, hogy az előőrsre 
menő honvéd a felváltott őrs fegyveréről 
a gyutacsot levéve a magáéra tette, hogy 
legalább egy lövést tehessen!

Midőn tavasszal az osztrákok megtá- 
madlák a várat, a körülmények már meg
változtak. — A folyók a jégtől mentek 
voltak és Villányi gyógyszerész segéd 
által készített gyújtó porok segítségével 
és rézbüveiyek hiányában játék kártya és 
erős papír hüvelyekben kisegítő gyutacsok 
készültek.

Budavára ostromára felszereltük és 
lekUldöttlik a 24 fontos ütegeket, ezek 
helyett ugyau később elhozták a Budán 
elfoglalt, nagy részben roncsolt felszerelésű 
vagy egészen felszereletleu ágyukat is, de 
az összes lövegek száma, miket az osz
trákoknak átadtunk — az átadási ok
mányt magam állítottam össze — a bárom 
százat nem érte el, cnDyi pedig az akkori 
komáromi erődítések felszerelésére koránt 
sem volt clegeudő.

Azt mondták az angol tábornoknak: 
„Lőporunk volt elég két évre és gyárta
tott még több."

7.424 önálló iparos vállalkozó 
6.713 ipari hivatalnok 

14,137 ipari munkás 
1,013 önálló kereskedő 

981 kér. hivatala, és munkás
tehát 30.258 egyén.

Nem vagyok ugyan hajtandó 
ezen adat hitelességében bízni, de 
ha e számból 10 ezeret, 20 ezjre\ 
de még ha 25 ezeret is levonunk s 
az egészet a legjavára ciökkeutjük 
le, még mindig olyan contingensiink 
van, melylyel szemben nem foghat
juk fel, hogyan lehetséges, hogy 
ennyi közös érdekű ember minded
dig teljesen elszigetelten élt egymás 
mellett s inárig is nélkülözik azon 
kapcsolatot, melynek alapján érde
keiket egyesült érővel megvédel- 
me/.hetnék, emeltetnék.

E sajnos körülmény hatása meg 
is látszik megyei és városi közéle
tünkön. A lakósság legerőteljesebb 
eleme, mely fii cgetleuségéve!, mii 
veltságnél fogva egyesü'ten hatalmas 
osztály, hangadó tekintély lehetne, 
szétzüllötteu, parányaira felosztva 
csak uagyou gyengéu, vagy éppen 
tehetetlenül áll a? an íyi oldalról 
jövőny .másokkal,érdekellentétekkel 
szemben.

Semmi közszellemet, s a köz
életnek semmi pezsdülését nem vet
tük eddig észre; okát lásd fentebb.

A pécsbarauyai kereskeiők és 
iparosok kilátásban levő egyesülését 
szükségessé tevő körülményeket s 
az egyesülés czéljait itt mind fel
sorolni, sok volna. A polgármesteri 
felhívás a legfőbbekre röviden rá
mutat s igy mi csak néhány olyanra 
szorítkozunk, melyek azokon kívül 
magukban véve is elegeudők a tár
sulás létesítésére.

Megyénk geographiai helyzeténél 
fogva mintegy bástyául vau kitolva 
dél felé, a honnan tu ivalevöleg na
gyon sokat várunk iparunk és keres
kedelmünk felvirágzására. Feltéve, 
hogy e várakozások teljesedésnek 
indulnak, akkor mi vagyunk legkö
zelebb a „forrásához. Megyénknek 
van ipara, melylyel büszkélkedhe- 
tik, kereskedelme is meglehetős. De 
majd ha eljön az ideje, hogy a

Már maga a kitejezés, hogy két évre 
volt elég lőporunk, mutatja az illetőnek 
járatlanságát, mert az esélyektől függött, 
valljon a lőporkészl -t egy pár havi, vagy 
egy éves ostromra elég lett volna e ; attól 
függött komolyan megkezdik e az ostromot 
avagy csak czerniroznak és itt-ott zakiat 
nak-e kellő távolságból.

Lőport gyártottunk, az az hogy gyár
tani kezdettüuk, miután elkészült az arra 
való gyári készület, de ez csak az őszkor 
beszerzett salétrom készlet elfogytáig tart
hatott.

Jungvirth Károly alezredes az összes 
komáromi vár és hadseregi tüzérség fő- 
parancsnoka laukadatlan volt a hadi fel
szerelés kiegészítésében, kora reggeli 3 
órától, esti 9 óráig talpon volt, egy mű
helyből a másikba ment, oktatott, igazított, 
rendelkezett, alig pár perczet reggelizés. e 
és 15 perczet szentelt az ebédre, — a 
tüzér főparancsnokság! irodai teenlők, 
parancs kiadása sat. 20 éves fiatal válla 
imra nehezedtek, de még éjjel sem nyu
godott a buzgó férfiú, akkor készité rajzait 
azon müveknek, miket előállítandó volt.

Állított is a lőpor malmon kívül ágyú 
és mozsáröntödét — raessz'vető mozsarat 
is már öntetett é- erre felhasználni a es t- 
tára inár alkalmatlan ágyuérozet, a 
tábori ütegek ágyainak kilőtt gyúluk csa- 
varait az általa újonnan készített géppel,
— melynek igazgatója korán elhunyt M*- 
darási Endre barátom és bajtársam volt,
— megujjitatta, — golyó és Urgolyó ön
tödét áttitott fel, — röppentyűket gyártott 
és az ezekhez szükséges állványokat; ezek 
kel szeptember hó folyamáu sikeres kísér
leteket is tettünk a Vágdunán túl, a hol 
orosz őrség czeruirozott, az ágyuk fejsze- 
reléséuek, a gyalogsági fegyverek, gyu
tacs gyártásnak mnukája folyt éjjel-nappal 
felváltott munkásokkal a rendes lőszer 
gyártást nem is cinlitve, mert ez soha sem 
szünetelt, de miudez az erő és anyag 
korlátoltsága miatt alezredesem szakértő 
véleménye szerint még korántsem volt

-forrás" ból majd „meríthetünk," 
nem lesz meg bennünk a vállalko
zási szellem s az erő, Ili igy m i
ndünk s elő nem készülünk. B irá
nyának exportálni kell délfelé, mun
kásságát emelúi. termékeit, készít
ményeit keresetté tenui ; de miudez 
csak az ipari és kereskedelmi szel
lem képzettség és önérzet fejlesz
tése, érdekösszeegyeztetés és együt
tes munkálkodás által lehetséges.

Szükséges az egyesülés azért is, 
hogy ha az egyes vagy összesség 
ipar és keress, érdekeiről van szó, 
legyen egy testület mely védőül tá
madjon azok mellett kormány és 
hatóságokkal szemben. Egy mind
annyi s mindauuyi egyért !

Az egyesülés által egy hatalm is 
művelődési tényező is létesíthető 
lesz. Az egyesülést minden esetre 
úgy kellene szervezni, hogy a tár
sulat tagjai egy közös helyiségbe 
gyűlhessenek össze, hol szakköuy- 
vek, lapok és szakfolyóiratok állja- 
uak rendelkezésükre. H í vau cisi- 
noja a honoratiónak, miért ne le
gyen az iparosnak, kereskedőnek, 
a ki nem igeu vágyakozik az „uri“ 
oasiuoba, mert nem találja fel ott 
elemeit. Más érdekek, más emberek. 
Egy ilyeu kör eltekintve a műve
lődéstől sok más tekintet' en is ha
talmas fórum lehetne.

Az egyesülés által továbbá egy 
itt régen érzett hiányon lehetne se 
giteni. Ugyanis közös erővel csak
hamar egy keresk. és ipari tanodát 
lehetne létrehozni s azt fö (tartani.

S végre ezen társulatból hamar 
kifejlődnék a pécsi kereskedelmi és 
iparkamara, mert volna egy tekin
télyes testület, mely felkarolná az 
ügyet s oda működnék, hogy a sop
roni keresk. és iparkamarának 1873 
május havi jelentésében nyilvánított 
javaslata megvalósittassék, mely sze
rint Baranya, Somogy és Tolna me
gyékből, Pécsett felállítandó szék
h e lly e l, egy uj kamarai kerület 
alakittassék, mert ezek távol esvén 
attól érdekükben csak nagyon ke
veset (vagy jobbau) semmit sem te
het.

íme halvány rajzokbui bemu-
elegeudő arra, hogy az egész osztrák 
haderő és ostromanyagának némi sikerrel
i llentállhassunk, de azért az ő kcdvencz 
eszméje volt nem a vár feladása, hanem 
a védelem körömszakadtig és végre a lő- 
porraktárt keblében fogadott óvári csúcs
bástyának légberöpitése. — Ezzel is tar
toztam egy férfiú emlékének, kinek magyar 
önvédelmi liarcz dicsőségében éppen annyi 
érdeme volt, mint sok érdemetleunekjutott 
a kitüntetés.

„Valamivel több, mint 30,000 ember." 
— Ennyi lett volna t. i. a várőrség, ez 
sem való, volt közel aunyi, de nem több, 
ezen létszámban voltak azonban a nagy- 
sa lói ütközettől kezdve az aug. 3-iki ki
rohanásig rniuden csata sebesüitjei és a 
nagy számú betegek, tudvalévőig Komá
romban akkor a kagymáz pusztított, volt 
pedig aug. szept. havakban 6—700) se
besült és betegünk, — volt még a lét
számban néhány ezer hadi fogoly és ezekkel 
egy kategóriában állott mcgbizhatlan oláh 
njionczok, kiknek fegyvert sem adlak 
kezükbe, hanem vadonataj vörös hajtókán 
osztrák katona frakkba bújtatva földmun
kákra felhasználtak.

Az é'elmczés tárgyában nem eresz
kedem czáfolatba, maga az állítás, hogy 
ágyúink rayonjália eső helységekből az 
őrséget a végtelenségig lehetett volna élel
mezni, képtelenség és arra mutat, hogy 
az adatokat szolgáltató egyéniség a leve
gőből szivía azokat.

A vár védelmezhető volt egyideig, 
laláu az 1850 ik év tavaszáig, de tovább 
nem, mert az élelmi szerek elfogyta is a 
feladásra kényszeritett volna.

Mindazonáltal Klapka tettét nem 
védelmezhetem.

Klapka csak a komáromi őrségről, 
főleg a tisztekről gondoskodott a kapitu- 
latióban, pedig módjában volt egy álta
lános amuestiát kierőszakolni.

Béesbeu százszor is meggondolták volna 
előbb a dolgot, semhogy az ott ácsorgó 
orosz sereg láttára a vár ostro mához hoz-



tatva azon körülmények, melyek az 
egj etülésnét -mint nagyon ia lénye
gesek figyelembe veendők.

Hogy az egyesülés már csirá
jában életképes legyen, szükséges 
azt úgy szervezni, hogy a tagoknak 
minél több kedvezmény helyeztessék 
kilátásba, s hogy ezek megvalósít
tathassanak óhajtandó, hogy az egyes 
ipartársulatok, egyesüljenek az ál
talános társulattal, melynek különben 
minden pécsbaranyai kereskedő és 
iparos koszorús költőnk: Petőfi Sán- 
uor e szavaira gondolva legyen 
tagjává :

„A porszemet, ruely csak magában áll 
Köm,ven ellujja egy szellő, egy lehellet; 
De ha összeolvad összenő,
S a porszemekből szikla alakul 
A fergeteg sem ingathatja meg.*

Záray.

— A hivatalos lap közli ö
felsége Andrássy grófhoz intézett okt 8- 
iól kelt kéziratát, mely igy hangzik : „Ha 
én, noha sajnálattal és fájdalommal telje
sítem kérését és felmentem házam és a
külügyi miniszteri hivatal vezetése alól, 
úgy az önnek bizonyságul szolgáljon, minő 
nagy becset helyezek egészségének fenn
tartására. Ön egy eseménygazdag és ern 
likezetes epochában évek során át bátor
sággal. erélyességge), sikerrel és a leg
nehezebb felelősség súlya alatt viselte a 
t rlict; ön teljes megelégedettséggel távoz- 
liatik eddigi működési köréből, hol annyi 
kitűnő szolgálatot tett a birodalomnak és 
házamnak ! felmentését azonban semmikép 
nem tehintbetem mint államfértiui mükö- 
i.éíének berekesztését, sőt inkább biztosí
tékot találok személyem irányában any- 
nyiszor tanúsított hódolatában és feláldozó 
odaadásában, hogy ön készséggel fog en 
gedni meghívásomnak, akár hányszor is, 
s bármily téren fogom ismét igénybe venni 
próbált szolgálatait. Legteljesebb bizalma
mat továbbra is bírja, valamint leghálásb 
elismerésemet!

— Ö felségének, Haymerle
bíróhoz intézett kézirata, kinevezi Hay- 
merle bárót a császári ház és a külügyek 
miniszterévé és megbízza a közös minisz
tertanács elnökletével. Haymerle hivatalba 
lépése alkalmából az o ztrák-magyar kor- 
ii ány köriratot bocsát ki, melyben kije- 
1 úti, hogy Haymerle feladatául tűzte ki 
magáDak az Andrássy által követett po
litikát folytatni, mindazt megtenni és tá 
nógatni, ami előmozdíthatná a béke ér
dekeit, melynek legszilárdabb alapja: a 
b -rlini szerződés, szigorúan végre fog 
hajtatni.

A birodalm i tanács m eg
nyitó ülése elölt magánkihallgatáson ío- 
iradta ő teisége dr. Riegert és Clam .Mar
tinit/. Henrik grófot, s átvette tőlük a 
csehek jogíeutartó nyilatkozatát. 0  felsége 
k -gyesen fogadta az urakat, s igy szólt: 
A csehek jogfentartó nyilatkozattal lépuek 
a birodalmi tanácsba, óhajtandó azonban, 
hogy  mérsékeljék óhajaikat.

Az o s z t r á k  r e le h s e a th  o c t .  
S ;u  íiunepélyesen nyitatuit meg trónbe- 
szi ddel , melynek kiválóan azon része 
keltett viharos tetszést, mely a közgazdá
s z  i viszonyok orvoslását tárgyalja.

— A fü g g e tle n s é g i  k ö r  e ln ö k i  
tisztjéről, Moesáry Lajos lemondott. Mo- 
csary azon indokból kérte íölmeutéséf, mert 
az elnökséget öt éve viseli s a  kör tanács
kozásaiban éiéukebb részt akar venni. A 
kő tagjainak maraszt > felszólalása folytán 
az- uban Moesáry kijelenté, hogy az elnök
séget megtartja.

— A m in isz te r e ln ö k n e k  Sze
gedot illetőleg tett előterjesztéséből ki- 
eii-ijUk a következő adatokat: A minisz-
zaiegjanak és a varban, úgy miniiuindket 
ohlaloui budi felszerelésben száz milliónyi 
kait és vérfürdőt okozzanak, sokkal ol 
esőbb lett volna az általános és garantirozott 
a i uestía és az alkudozások néhány hete, 
vagy legyen holnapja alatt a bosszúvágy 
ne utelen indulata is enyhült volna.

Hogy Hécsben is fenntartották e fél
ti telt onnan is kitetszik, hogy a martyri k 
kivégzésével Komarom feladásáig vártak.

A mi azonbau engem leginkább e 
sorok írására késztet és mit el nem hall
gat hatok az, hogy e közleményben, mint 
már más helyen is tapasztalnom kelle, 
Makk volt tüzéralezredes mint szereplő 
egyén lesz megemlítve, pedig Makk 1849. 
évi márczius 17-től kezdve a vár tettleges 
b ladásáig — árulás és a vár feladására 
c/élzó üzelmek miatt fogva volt és sem
minemű más mint togoly szerepet nem 
játszott, valamint, hogy őtet a vár feladás 
elő'ti időben elfogni nem kellett, mert 
amúgy is tavasz óta és fogházban volt.

Nem szeretem a haza elleni bűnöket 
sokat szellőztetni, fedje a feledés homá
lya, de lelkem felháborodik, ba látom, 
hogy a 1 azaáruló egy sorba állitatik a 
haz.i hfi és önfeláldozó fiaival, nem enged
hetem a történelmek ilyképeni uieglmmi- 
sitását.

Makk árulása, befogatása és peréuck 
meg vau a maga története, mely szoros 
kapcsolatban van a komáromi vár, hon
véd tüzérségének történetével, melyben 
már mint „kis tűzmester* is egy kevéssé 
szerepeltem.

Midőn tehát az érintett árulási kisér
tet szellőztetném, hasznos dolgot vélek 
tenni, ha egyúttal a komáromi honvéd- 
tüzérség, a 1 -ső honvéd tüzér ezred alaku
lásáról is irok valamit, mit azonban a 
jövő Imii számra kell hagynom.

Haksch Emil.

teriumboz befolyt Szeged javára 1.905,800 
frt, Szeged városa és környéke javára 
639.500 frt, a Tisza vidéke javára Szeged 
kizárásával 41.100 frt, egyes községekés 
speciálisczélokra 36,300 frt, vagyis szept. 
végéig 2.622,700 frt. Ebben nincsenek be
lefoglalva azon adományok, melyek nem 
a kormányhoz folytak be. Ezen összegek 
eredetét illetőleg: a királyi ház tagjaitól 
érkezett 72,800 forint, a közös hadsereg
től 5000 frt, Magyarországból, illetőleg 
Sz.-Istvánbirodalmából, tehát Horvátorszá
got is beleértve és az egyes honvédségi 
tisztikaroktól érkezett ajándékokat i s : 
872.800 frt, a monarchia másik államából 
529,900 frt. Boszniából és Herczegovinából 
675 frt, Angol országból 144,600 frt, Bel
giumból 31,800 frt, Dániából 70Ó frt, 
Francziaorszíágból 270,700 frt, Görögor
szágból 1700 frt, Helvécziából 36,800 frt, 
Németalföldről 29,100 frt, Németországból
396.100 frt, Oroszországból 30.500 frt, 
Olaszországból 50,300 frt, Portugáliából 
1300 frt, Romániából 37,000 frt, Sz >r’)iá- 
ból, 564 frt, Spanyolországból 1300 frt, 
Svéd Norvégországból 2300 frt, Törökor
szágból 14,400 írt, Kelet-Indiából 3100 
frt, Chinából 4200 frt, Persiából 410 frt, 
Egyptomból 15,400 Irt, Tunisból 1200 
frt, az északamerikai Egyesült villámokból
63.100 frt, Mexikóból 350 frt, Guba szi
getéről 1000 frt, Hayti szigetről 229 frt, 
Columbia Egyesült Államokból 600 frt, az 
argentinjai köztársaságból 1000 frt, Nika- 
ragua köztársaságból 230 frt, Uruguay 
köztársaságból 426 frt.

Országgyűlés.
Az országgyűlés második időszaka f. 

bó 2 án megnyílt. Felolvastatván mindenek 
előtt az országgyűlést egybehívó királyi 
leirat, s azután a szünet alatt az elnök
séghez érkezett irományokra került a sor. 
A legelső Kállay Ödön, pártunk feledbet- 
len emlékű előharezosának gyászos kimul- 
tát jelenti, melyről Szlávy elnök eltérve 
az uralgó többségnek tömjénező elődeitől, 
egy pártatlan és meleghangú beszédben 
emlékezett meg. Felsorolta a dicsőültDck a 
haza és az emberiség szolgálatában kiví
vott érdemeit, s indítványára a ház álta
lános helyesléssel jegyzőkönyvileg fejezte 
ki fájdalmát ezen vesztesége felett. Ha
sonló melegséggel emlékezett meg br. 
Wenkbeim Béla elbunytáról. Indítványára 
a ház ezen halál eset fölötti részvétét is 
jegyzőkönyvbe igtatni határozta.

Olvastatik ezután Várady Gábor és 
ifj. Perczel Béla képviselők lemondási 
levele, mely tudomásul vétetvén a téesői 
és pinczebelvi kerület központi választ
mányának elnöke uj választás eszközlése 
végett megkerestetni határoztatok. Ezután 
több képviselő szabadságolási kérvénye 
intéztetek cl. Az ülés végén a szünet alatt 
beérkezett ké. vények és feliratok olvastat
tak fel, melyek között a Duna tnlparti 
minden érdeklett megyének olvassuk kér
vényét a budapest-zimonyi vasútnak a 
Duna túlpartján leendő építtetése tárgyá
ban, — Baranyáét s a vele egyenlő ér
dekű Tolna és Febérmegyékét azonban 
még eddig nem láttuk.

A képvi8előbáz. tisztikara az október
6-iki ülésben alakult meg. A választás — 
minthogy az elnök az egész időtartamra 
választatik meg — az aleluökök válasz
tásával kezdődött. Első alelnökké a lelé
pett Várady helyébe br. Kemény János 
és másod alelnökké nógrádi Szontágh Pál 
választattak meg. Jegyzők lettek: Beöthy 
Algernon, Baross Gábor, Antal Gyula, 
Márkus István, Rubido Radoszláv, s a 
függetlenségi párti b. Meduyánszky ^ír- 
pád. Kovách László az. örökös háznagy 
termi szelesen ezen időszakra is újra meg
választatott háznagynak.

A szept. 7-iki Illésen az eluük Dárday 
Sándor levelét mutatja be, melyben mint 
a margita-szigeti dunai védgáttársulat 
Ugyeiuek rendezésére kiküldött királyi 
biztos, távolmaradbatási engedélyt kér. 
Madarász József az 1875. 1. t. ez. alapján 
az. engedély megadása ellen szól, mire 
Tisza miniszterelnök felszólla'ása alán ezen 
kérdés eldöntése akkorra halasztatik, mi
kor a miniszter ez irányban javaslatot fog 
beterjeszteni. Ezután a 12 állandó bizott
ság megválasztására tért át a ház.

Az október 8 iki ülésen a miniszter
elnök a kormány által teendő előterjesz
tésekről szól. A költségvetést, most azon
nal azért nem terjesztheti be, mert a közös 
minisztérium, a külügyi hivatalban törtéDt 
változás folytán a saját költségvetésével 
el nem készülhetett. Erre Irányi Dániel 
szólt azon reményét fejezvén ki, hogy a 
miniszterelnök által előadott sorrendje a 
beterjesztendő javaslatoknak nem kimerítő. 
Nevezetesen emlékezteti a vallásügyi mi
nisztert a háznak a p o lg á r i  h á z a s s á g  
i r á n t  hozott határozatára, s miután erre 
Trefort fejét tagadólag rázta, az igazság- 
llgyminiszterbez tordul s kijelenti, hogy 
tőle várja e javaslat előterjesztését.

Követeli továbbá a közigazgatási bí
ráskodás és a nyugdíj ügy elintézését. —

Szilágyi D. szenvedélyes hangon és 
modorban támadja meg a kormányt, hogy 
nincs készen az általa is sürgősnek elis
mert s haladéktalanul beterjeszteni kért 
javaslatokkal, s igy a ház a kormány 
hanyagsága és készilletlensége miatt, vagy 
tovább is szünetelui, vagy üres üléseket 
lesz kénytelen tartani. — Ezután az igaz
ságügyér beterjeszté az osztrák-magyar 
bank kiváltságainak a magyar földhitel- 
intézetre leendő kiterjesztéséről szóló ja 
vaslatot. — Ezután a miniszterelnök elő
adja a kormánynak Szeged reconstructió- 
jára vonatkozó megállapodásait, melyet a 
ház tudomásul vesz.

Szól ezután a miniszterelnök az or
szágos rósz termés folytán beállható Ín
ségről, mely,— mint mondja — a főispánok 
jelentése szerint nem oly aggasztó, mint 
némely képviselő urak beszélik, azonban, 
minthogy nem tartja lehetetlennek, hogy 
a munkaidő beáltával hazánk némely vi
dékein az ínség beköszönhet, e tekintetben 
majdan a nyilvánuló szükséghez képest 
a törvényhozás hozzájárulásával fog a 
kormány intézkedni. — Moesáry Lajos, 
gyors és nagymérvű segélyt kér, mert az 
ínség nagyobb mint 1873-ban volt, a 
miniszterelnök adatai hibásak, sok helyett 
a vetőmag sem termett meg, ezért kéri a 
kormányt, hogy ezen ügyet komolyabb 
figyelemre méltassa s legyen elkészülve 
oly intézkedésekre, melyek a helyzet ko
molyságának megtelelnek. — Verhovay 
Gyula az ínséges vidékeket az adóbehaj
tástól megkímélhetni kéri.

Az ülés végén Szalay Imre jelentébe 
interpellatiot a belügyminiszterhez az 1877. 
évi 560 számú, a saját termés bor eladá
sát korlátozó miniszteri rendelet vissza
vonása érdemében, és Irányi Dániel az 
igazságUgvminiszterbez a lapunkban is is
mertetett H;chtl-féle ügyben.

Külföld.
Franeziaország uj védelmi vonala, 

mint a kikerülhetleuUl s uem is a ruesz- 
szejövőben kitörendő franezia német bá
bom előre vetett árnyéka, foglalkoztatja 
az európai sajtót. Gresley tábornok a 
franezia hadügyminister a napokban egész 
csendben beutazta Franeziaország északi 
részét, s megszemlélte a nagy háború 
óta itt keresztül vitt erődítési munkálato
kat. A lapok e védelmi vonalról kimerítő 
s igen érdekes leírást hoznak.

Poroszországban a választások nagyon 
rósz. eredményeket mutatnak. A konzer
vatívok és klerikálisok roppaut többségben 
vannak. A szabadelvűek még azon esetben 
is, ha a szabad konservativokkal egyesül
nek, roppant kisebbségben maraduak.

Oroszországban a kormányhatalom 
minden leleményessége s véreugzése mind
eddig nem volt képes elnyomni a nihilis- 
niust. F. hó 7-én ismét egy titkos nyom
dát fedezett fel a rendőrség, mely fora- 
dalmi kiáltványokat gyártott. Ugyanekkor 
20 személy, közte három nő tartóztatta- 
tott le.

Törökországról azt hirlelik, hogy ta
karékossági szempontból elhatározta volna 
beszüntetni összes külföldi nagy követsé
geit s ezek helyett jövőben csak egyszerű 
ügyvivők által fogja magát képviseltetni 
a nagyhatalmaknál. Ezen rendszabály alól 
ideiglenes kivitelt képeznek a bécsi és 
londoni nagykövetek, melyek változatlanul 
tognak maradni. —

Október 4 én több független afghán 
törzs megtámadta a Sutargardau kö/.elé- 
beu levő angol tábort a támadók azonban 
visszaverettek és 20 embert elvesztettek 
az angolok közül hatan megsebesültek. 
Az emir Roberts tábornokot Kabul elleni 
előnyomulásának elhalasztására kérte. 
Dsellalabad kormányzója megígérte hogy 
kész támogatni Angolországot.

Különfélék.
— Felhívás. Baranyámégye és Pécs 

szab. kir. város t. ez kereskedőihez és 
iparosaihoz! Kézséggel engedve a több 
oldalról támasztott óhajainak, s tudva azon 
mindinkább nyomasztóbbá váló sajnos kö
rülményt, mely szerint Bar.uiyamegye és 
Pécs szab. kir. város tekintélyes száma 
kereskedői és iparosai még ma is nélkü
lözik a törvény által megengedett azou 
egymás közti szerves kapcsolatot, mely
nek alapján a megyei és helyi ipari és 
kereskedelmi viszonyok szabályozhatók ; 
a közös ipari és kereskedelmi érdekek 
megóvhatok: az ipartörvény korlátain belül 
a munkaadók és munkások közt levő viszony 
bau szigorú rend meghonosítható; a szak
szerű nevelés s általában az összes ipari 
és kereskedelmi ügyek együttes munkás
ság által előmozdithatók lcunéuek: van 
szerencsém Baranyamegye és Pécs szab. 
kir. város t. ez. kereskedőit és iparosait 
egy „általános kereskedelmi és ipartársu
lat* megalakítása czéljából f. é. október 
bó 12-én (vasárnap) d. e. 10 órakor, Pé
csett a város házának nagy termében tar
tandó értekezletre tisztelettel meghívni. Pé
csett, 1879. okt. 6 -án. Aidiuger János, pol
gármester.

— Baranyamegye törvényhatósági 
bizottságának f. h. 6 -ára kitűzött rendkí
vüli közgyűlése rendkívüli részvétlenség 
mellett tartatott meg. Vidéki bizottsági 
tagot csak egyet, helybelit pedig négyet 
vagy ötöt láttunk a teremben. A gyűlés 
tárgya az 1880 évi megyei költségvetés 
tárgyalása volt, mely az állandó választ
mány által előterjesztett s lapunk múlt 
számában is közlött javaslat szerint vita 
nélkül fogadtatott el. Változást csupán 
a javaslat VIII tételének azon része szen
vedett, mely a sásdi szolgabirósági istálló 
újra építésére 2989 ft. 11 kr. előirányzá
sát hozza javaslatba, ameuynyiben a fenti 
összeg rövid vita után 2000 feban állapít
tatott meg. Egyéb tárgya a gyűlésnek, mely 
nagyobbrészt az állandó választmányból 
állt, nem lévén, az már d. c. 10 órakor 
s> étoszlott.

— Csóka Sándor színigazgató a már 
ismeretes társulatával több napja, hogy 
városunkban megérkezett, a próbák foly
nak naponkint és az első előadás mai 
napon lesz, agy halljuk a „Koruevilii haran
gokat* adják. -  A szép 3íjp‘enbjei napik

után rögtön beállított komor novemberi 
hideg amúgy is elrontván a szüreti mulat
ságokat, a közönség szívesen veendi, ha 
hosszú estéit a színházban megrövidítheti 
és élvezetessé teheti.

__ A  budapest-zimonyi vasútnak a
Duna jobb partján leendő vezetése iránti 
felirat pártolására menesztett körlevelet a 
városi hatóság többek közt elküldé a hom
lokegyenest ellenkező magánérdekben buz- 
gólkodó Szabadka sz. kir. városnak is. 
— Ez első pillanatra igen naiv-nak tetszik 
és annak találja az „Egyetértés" is. — 
Azonban ezen naiv-ságban Pécs városát 
megelőzte Pestmegye és Budapest városa, 
mert már a pécsvárosi körlevelet megelő
zőleg felkérték Pécsvárosát a balparti 
vasút pártolására, mely meglehet a duna- 
tiszaközi homok buezkák közt fekvő vá
rosok magán érdekeinek megfelel, de annál 
károsabb volna a magasabb és országos 
közérdeknek, miket az általunk már ismer
tetett Tbaly-féle emlékirat oly szakavatot
tan kimutatott. — Egyébiránt a fővárosi 
napisajtónak ajáulanók, hogy az országos 
közérdek szempontjából uj  hallgassák 
agyon az említett emlékiratot, melynek 
érvei mellett a dunabalparti érdekeket le- 
gyezgető pestmegyei és egyéb felirati 
okoskodások a semmiségig eltörpülnek, 
mert ha elhallgatja a fővárosi sajtó leg-

meg. —
— Gyilkosságok. Liptódonöreg Schlauch 

György udarába éji 12 órakor hívatlan 
vendégek érkeztetek, hogy ludjainak uya 
kát kitekerve, maguknak jó napot szerez
zenek. A gazda azonban észrevette a dol
got, kiment és az egyik subauezot elcsípte, 
mire a másik fegyveréből tüzet adott s a 
gazdát oly szerencsétlenül lőtte meg, hogy 
az rögtön meghalt. Ugyanazok a maisi 
szőlőpásztort baltavágásokkal oly élet
veszélyesen sebezték meg, hogy néhány 
óra uiuiva meghalt; a tettessek elfogattak. 
— Mohácson egy széutelepi muukás czim- 
borájáuak basát bicskájával felbasitá aztán 
elszaladt; de megcsípték. A sulyosau meg
sebzett még az nap meghalt, két árvát és 
egy özvegyet hagyván vissza.

— Egy törekvő iparosunk. Olvasóink 
Írja a „-Székesfehérvár és Vidéke* minden
esetre ismerik városunk egyik legbecsüle
tesebb iparosát Kubik János urat, kinek 
keztyüi nemcsakaz ó világ részi, de az ocea- 
uontuli kiállításokon is kitüntetésben része
sültek. Kevesen tudják azonbau azt, — 
hogy Kubik ur keztyüi már Konstantiná
polyban is ismeretesek, s Pera nagyobb 
kereskedéseiből lassankint kiszorítják a 
párisi keztyüket. — A soproni kereskedelmi 
és iparkamara 1878 évre szóló főjelenté
sében pedig ezeket irja: Keztyük. Pécs sz. k. 
városában létezik egy, Hamerli F. tulaj
donát tevő keztyűgyár, mely 50 varrógép
pel évente mintegy 50,000 pár keztyíít, 
50,000 ft. értékben készít. Foglalkoztatva 
vau ezen gyárnál 18 segéd, 50 varrónő, 
6 tauoncz és 3 napszámos. Ezeu gyárral 
irhakészités és festés van kapcsolatban, 
ngy hogy a felhasznált bőrt maga állítja 
elő. Egyáltalán e gyár minden munkát, 
mely a keztyük elkészítéséhez kiváutatik 
maga végez és abban egy gőzgép is alkal- 
maztatik. A készítmény általános elisme
résnek örvend, és nemcsak Béesbe de Lou- 
d inba is szállittatik. Ezenfölül ugyanezen 
irliaiuíllielybeu a gyár saját szükségletén 
éveukiut mintegy 8.000 darab báráuybőr 
lesz. kikészítve. 10,000 ft. értékben. A kama
rai kerületnek stöbbi 53 keztyüse többnyire 
a kész áru előadásával foglalkozik; a saját 
készítmény csekély.

— Badocsay Mátyás városi képviselő 
és elvtársainak a szeptember 15-én tartott 
városi közgyűlésen a városi bérföldek ár
verése ügyében mondott erélyes felszóla
lása s az ennek folytán hozott közgyűlési 
határozat mint az október 3 án tartott árverés 
eredménye mutatja, hasznára volt a város 
közönségének, mert inig a megsemmisített 
árverésen kát. holdanként 8 írton s igy 
összesen mintegy 432 frton keltek el a 
földek és az adót is a város fizette, ad
dig most parczellánként adatván bérbe, a 
bérösszeg felyül van 500 frton s az adót
is a bérlők fizetik. íme tehát a polgár- 
mester és Pap képviselő urak lamentátiói 
teljesen alap nélküliek voltak.

— A magyar nyelv ügyében. A bara- 
nyamegyei Pusztafalu sváb községben a 
tauitó nem tud magyarul. Szikszay Gyula 
r. kath. lelkész és Hagelmayer Ferencz 
iskolaszéki tag, tekintettel arra, hogy a 
tanitó különben igen derék ember, önkényt 
vállalkoztak arra, hogy őt magyarul meg
tanítják, hogy aztán, a törvény értelmében 
nemsokára ő maga is képes legyen e nyel
ven oktatni, Iiéső-Ensel Sándor budapesti 
ügyvéd viszont azon Ígéretet tette, hogy 
azon tanulónak, ki az évi vizsgálaton a 
magyar nyelvben legtöbb jártasságot tanusit 
ezüst-tallér jutalmat ád.

— A  tanköteles gyermekek összeírá
sának kérdése volt napi renden a pécs
városi közig, bizottságnak most múlt csü
törtöki ülésén. Tudvalevőleg a pécsi községi 
tanítók fellebbeztek az iskolaszék azon 
határozata ellen, melyet, mint állították, 
— az összeírás teljesítésére köteleztettck. 
Azonban most az derül ki, hogy ama ha
tározatban kötelezésről szó sincsen, mert 
a tanitók csak a közreműködésre hivattak 
jel, mit évekkel ezelőtt, midőn még cse
kélyebb fizetésük volt, kötelezettség nélkül 
is szivessen meg tettek. — A közig, bi
zottság a fellebbezést tárgynélküliuek ta
lálta, minthogy az iskolaszék is úgy ér
telmezte határozatát, hogy abban kötelezés 
nincsen és a szünidő elteltével már most 
amngy sem teljesíthetnék a tanitók az 
összeírást. — A városi közegek által ál
lítólag hibásan teljesített összeírás kiada

tott a tanfelügyelőnek, hogy azt megvizs- 
gálva, a hibákat kijelelje.

— A városunkban felállítandó kénu- 
Bzerdologház és egyuuttal a koldulás 
megszüntetése czéljából kibővitendő gze. 
gények háza iránt az első bizottsági ülés 
múlt szerdán tartatott meg. — A bízott- 
mány abban állapodott meg, hogy körül- 
belül 55 dologházi és 175 szegényházi 
lakó részére kell a szükséges helyiségeket 
felépíteni. —■ Az építkezés helyéül a pécs
városi kórházi telek udvarát és kertjét 
annak nyugati oldalára néző homlokzattal 
szemelte ki, és ezt fogja a közgyűlésnél 
javaslatba hozni. — Az épületek terveze
tére pályázat kiírását véleményezi czel- 
szerübbuek.

— Mikor a király lenn járt Szegeden 
Szeged város ősz prépostja Kreminger 
Antal azt mondta ő felségének, hogy a 
kormánybiztos — nem mondja az igazat. 
S ezeu kormánybiztos Lakács György a 
Szent-István rend kiskeresztjét kapta. így 
szerzett Tisza Kálmán elégtételt — htl 
emberének s igy tromfolta le az öreg 
papot, a kinek volt bátorsága, a vész 
idején gondatlan alvó kormánybiztos hazu- 
dozásait a felség előtt lele, lezni.

— Egy kivégzett főur ékszerei. Szat
márion nagy feltűnést keltett Kapassy 
András szijgyártómester elfogatása, kit 
azzal gyanúsítanak, hogy 30 év előtt 5 
lopta el azt a nagymeunyiségü ékszert 
és drágaságot, melyet Perényi Zziginoud 
b. életének megmentése végett Szatmáron 
keresztül küldtek föl, s mely elveszvén 
hiányzott a nagy hazafi megmentésére 
akkor is nagyban szerepelt eszköz. Csak 
most, oly hosszú idő után sikerült a tettes 
nyomára jutni. Kapussy — mint az „Egyet
értés" ne k Írják — azelőtt szegény ember 
volt s egyszerre meggazdagodott, de senki 
se tudja houuan. Az ügyben erélyeseu 
foly a nyomozás.

— A szüret Szegzárdon e hó 6-án kez- 
detett meg, a szőliőérésre kedvező időjárás 
esőzések által lett megszakítva, minek 
folytán rothadás állott be a tömött fürtök
ben. — Kaposvárt is „daltól baugzanak 
a szőllőshegyek (!?), a szüret megkezdődött 
és az eredmény kielégítő, minőségre nézve 
pedig ily jó bor ritka évben termett," irja 
a „Balpárt." — Megyénkben és városunk
ban a múlt szombati esőzést szeles, borult 
és hideg idő váltotta fel észak és észak
keleti széllel, mely a már félig haladt szü
retet kellemetlenné teszi. — A jelesebb 
termésű szőllőkben csak jövő héten kéz 
dődik a szüret.

— Helyreigazítás. Lapunk 39. számá- 
bán a „Törvényszéki csarnok" rovatban 
foglalt azon tételt: „Kurlánder J. ezég 
Dollinger János ellen 118 fr t.,"— akként 
igazítjuk helyre „Kurlánder J. Dollinger 
Jáuos mint özv. An'al Jánosné gondnoka 
és Sziebert Nándor szavatos ellen 118 
forint."

— Az Athenaum kiadásában három 
40—40 Ívnyi kötetben meg fognak jelenni 
Kossuth Lajos nagy hazánkfiának neveze
tesebb iratai és levelei azok kivételével 
melyek csak halála után lesznek közzétehe
tők, vagy az érdekelt még életben lévő 
személyek elhunyta után lesznek kiadha
tók. A kéziratokat maga Kossuth állitja 
össze és valószileg comtnentálja. Az Athe- 
naeum megbízottjai és Helfy képviselő ur 
e czélra elutaztak Baracconeba. Hogy mi 
indítja nagy hazánkfiát erre felfoghatják 
azok, kik anyagi viszonyait közelebbről 
ismerik és mik reá nézve ezt szükségessé 
teszik.

— Zichy Ferraris Viktor gr. a képvi
selő volt államtitkár ismert ügyében a 
gróf által felkért Szontágh Pál mint a 
kormánypárti kor elnöke egy hat tagú 
becsület bíróságot állított össze három kor
mánypárti és bárom ellenzéki képviselőből. 
A felkértek összeülvén elhatározták, hogy 
uem alakulnak meg becsület bírósággá, 
mert ollyanban, melyre csak az egyik 
fél adott megbízást részt nem vehetnek. E 
határozatot igen korreetnek tartjuk és 
megjegyzendő, hogy egyhangúlag hozatott.

— Az idegenek Svájcban. Svájczot az 
idén 1.400,000 idegen látogatta meg. Leg
többen jöttek Németországból és Ausztriá
ból. A németek (kiknek számát 350,000 re 
teszik) általában igen rövid ideig tartóz
kodtak Svájcban, s ebből magyarázható, 
hogy csak 50 frank költség esik egyre egyre; 
mig a többi idegenekre 200 frank fejen- 
kint. Az osztrákokra és magyarokra 28 
millió forint költség esik. (Bezzeg otthon 
e pénzre nagy szükség lenne.)

— Az ország pénze mire való ? Mikor 
Orczy Béla báró megszűnt a nemzeti szín
ház intendánsa lenni, Barabásra, a sziu 
ház akkori pénztárnokára, számos vissza 
élés, sikkasztás, hűtlen kezelés stb. sült 
ki, s a pénztárnok urat felfüggesztették 
állásától. Addig azonban, mig a száuiadá 
sok rendeztetuének, s ügye végleg eldől 
— ir ja a „ Gyorsfutár * — meghagyták 
2500 frtnyi fizetése, s két ingyen zártszék 
élvezetében. Eanek már jó hat esztendeje 
s a számadások máig sincsenek rendezve 
és Barabás ur, a sikkasztás miatt clbocsá 
tott hivatalnok, máig is húzza fizetést. 
Hogy a számadásokat csakugyan rendezze 
valaha, az képtelen kívánság volna, de 
meg nem is lenne gyakorlati eredménye, 
mert Barabáson az eltűnt pénzt úgy sem

, vehetik meg. De az ellen már csakugyan 
1 fölháborodik az ember, hogy a lolyton 
deficittel kiizködő és a királyi ,czivilisztá- 
ból tetemesen segélyzett nemzeti szinbáz 
sikka8ztúknak juttasson zsíros nyugdijat. 
A n. szinbáz igazgatóságának nyilatkozata 
szerint az 1507 frtDyi fizetésből 600 Irtot 
adnak a helyettesítő számtisztnek, az ügy 
befejezését pedig a belügyi miniszterin u 
huzzavonja.



luther Márton sajátkezű végren-
, 7  a .-Pe8ti IIirlaP“ va^™ api számá-

jeií lénvnyoniatu másolatban adta és e 
',B t á rendes kiadásnál háromszor több 
^láuvliaii nyomatta. Ennek folytán e 
r z j  L í g. m indig  kapható rendes árán, 
^  5 kriával a „Pesti Hírlap1* kiadóhi- 

tóban- B u d ap es ten , bálvány utcza. 
í,!*_  JUtka szöllöfürt. A „Sopron* írja:

,i begyből láttunk egy szőllőfürtöt,
* iv valóban a kanaáni szőilőfiirtre emlé- 

nagyságánál fogva. Maga a fürt 2 
5Í ■, nyomott. Ruston az idén kitűnő bor-
orniés les/- .

I __ Ban-mot egy orszaggyu’és képviselő
I • jvv képviselő helyén, a ki rendit he 
I ,.q távolléte által szokott tündökölni, a 

7  e 7  ala,í 0,líl volt .)eb'ye*ve ceruzá- 
í ' Lakik molnár utcza. Ö sz. I. emelet.* 

“j^yosau saját kezűleg piugáltaoda. Vala- 
I inaliciózus uuber azonban nem állhat- 

T ,, köztudalonnnal ellenkező téves ada- 
. • kitörölte a moluár-utczát s oda irta 
7a: „Lakik bizony pokolban Nagyvá-

I ^
— Azok között, kiknek Tisza minise 

vrelnök a szegediek mentése és segélye
dért köszönetét szavazott, vau egy nő, 
7 él sokan nem tudják, hogy mikép ju-

ezen olcsó kitüntetéshez. Főérdeme: 
v szép, egyéb semmi. S mintán ezen 

újdonsága csak az árvíz után tllnt fel,
, ta tudutllik a kormánybiztos kíséreté

ül vaU lenn, (s a kinek mindnyájan ku- 
• ilnak, ha a hivatalos teendőket elvé- 

zték). ennélfogva az ilyet nképen szer
en érdemek elismeréséül, a többiekkel 

vütt schwarz aut weiss ő is kapott elis
merést. i„P- n.*‘)

_  l j  Thomas eset. New-1 orki lapok 
e„v történetet beszélnek el, mely emlékez- 

a brémai Thomas esetre. A Castle wood 
, ;,.,isíiu, mely Londonból jött egy rongyot 
"artalniazó csomag füstölni kezdett, s aztán 
.akbaiuar lángba borult. A tliz elfojtása 

stan a rongyok közé burkolva kis doboz
i t  találtak. A hajó kapitánya csak azt 
tadta mondani, hogy a Cohen és társa 
‘,eg adta fel a rougyokat, s a szállitmáuy 
i -tn nagy összegig volt biztosítva, s nem 
7 -nved kétséget, hogy ha ezen rongyok 
ntközbeu dörzsölés vagy nyomás folytán 
megnyúltak volna, a hajó a lángok mar- 
aleka lett volna. Beható vizsgálat kiderí
tette. hogy a többi csomag rongyok is 
valami könnyen gyúlékony szerbe voltak 
mártva, mely tisztátlanpetroleum és lőpor 
keverékből állt.

— A pap se tűr sokat. Egy franezia
papot e napokban keményen arczul csapott 
c„v valaki. A pap ó la tartotta a másik 
arézát is és barátságosan felszólította el
lenfelét: -Ugyan édes barátom, neui lenne 
szives annak a potonnaK a párját is ki
szolgáltatni ?“ Biz azt hamarosan meg
kapta. Most azonban az izmos páteren 
volt a sor. „Jól van — szóit nyugodtan — 
azt mondta Jézus, ha jobb oldatról arc/.ul 
csapnak, tartsd oda bal arezodat is, de 
azt nem mondta, hogy azután mi történ
jék*; _s azzal úgy elrakta emberét, mint
a kétíenekü dobot.

— A tüdővisz gyógyítható. Dr. Schül- 
ler azon töltevésből indult ki, hogy az 
erjanyagok terjedésének megakadó \ ozá
sára elégséges azon baktériumokat meg
semmisíteni, melyek állományát képezik. 
Ennélfogva mesterségesen tüdővészessé tett 
állati kon henz esavas nátronnál és kreo- 
zott.il tett kísérleteket, mely orvosszereket 
részben belehelteté, részben bőrük alá tecs- 
kendeztette. E két eljárás közül fő kép a 
belehellés bizonyult rendkívül előnyö-nek. 
f)r. Schüller mindig két egyenlő idős, 
egyenlő erős és egészséges állaton tett 
egyszerre kísérletet. Előbb éheztetés által 
mindkettőt tüdővészessé tette. Aztán mig 
az egyiket belehellés által győgyitaui 
kezdé, a másikat sorsának engedte át, s 
az eredmény az lett, hogy mig az utóbbi 
Dr. Schüller ellenőrállatnak nevezte el)

50-60 nap alatt elveszett, a gyógyított 
rövid időre enni kezdett, meghízott,^ s 
nemsokára teljesen fölépillt. Az „ellenőr- 
állat* fölbonczoltatván, tüdejében a gü 
mőkór telj sen kifejlett állapotban talál
tatott, s pusztításai oly n-igy mérvtteknek, 
hogy nyomai szabadszerantel is láthatok 
voltak. E kísérleteket dr. Schüller több 
ízben ismételte s mindig hason'ó ered
ménnyel. E szerencsés eredmény arra bírta 
dr. R ikitauszky Prokop insbrucki egyetemi 
tanárt, hogy klinikáján a benzoesavas 
nátronnál embereken is tegyen kísérletet. 
S nemsokára jelenthette, hogy 
máoy elvégre megoldott feladatai közöl 
egy legnehezebbet, diadalt ült koron, mejy 
oly hosszan és oly makacsul ellentallt 
hatalmának!

tíörziánerböl beduin. B  rger A. 
ügynök több angol ház képviselője gya
nánt utazza be a keletet. Mikor Bagdad
ból egy karavánnal elindult, hosszú bo
lyongás és szomjazás után akadtak csak 
kntra. A kút környékén egy, nem a leg
jobb hirimk örvendő beduin törzs tanyá
ik. Azeföt a k travánok sarezot voltak 
hénytehm k fizetni a környékbeli bedui
noknak. Újabb idő óta azonban a törökök 
szigorúbb rendet tartanak s Midiid pisa, 
a kinek nevét a nomádok nagy tisztelettel 
említik, nein ért tréfát. A föntebb említett 
beduin törzs apraja nagyja, midőn a ka
raván a kút körül letelepedett, eljött lá
togatóba. A szokásos csere here még meg 
sem kezdődött, midőu egy torzomborz 
szakállu beduin — a ki darab idő óta 
erősen fixirozta B. barátunkat — oda lep 
ehhez, kedélyesén vállára üt, s hamisítat
lan „salzgriesi* jargonban kérdi tőle: ,,Nu 
henneu sic mich nix mehr?“ Képzelhetni 
B. csodálkozását, a ki fölismerte a meg
pörkölt arczu, meztelen karú s kétes színű 
bornusha burkolt alakban M . . .  Salamont

a Budapesten is jól ismert egykori bör-
ves7tettpt0” a kÍ 1873-ban öcsben el-
k j íS J S  PS,SZ78 va« ’onát s úgy eltűnt kitclezői elől, hogy nem lehetett nyomára,
akadni. Llete azóta valóságos regény.

az ,egész Levantét; volt 
pénzváltó Konstantinápolyban, consulsági 
írnok íomyrnában, dobánykereskedő Je-
™ -ale, mhen s a ió tudnA m^  micsoda. 
Aóld ágra jutni azonban nem tudott. Több 
év előtt végre arra fanyalodott, hogy már 
a kis ázsiai lafeósságra nézve is nélkülöz- 
hetlen európai iparczikkekkel házalui 
menjen oly tájakra, hol csak a legritkább 
esetekben tóidul iueg európai. Egy dara- 
big jól is ment az üzlet. Valamelyik nap 
azonban rabló beduinok oly módon kö
töttek vele üzletet, hogy elvették mindenét 
s nem hagytak rajta semmit egy lyukas 
kaftánon kívül. Ily állapotban s félig 
holtan éhségtől és szomjúságtól, találtak 
rá a fönnebb említett törzsből való bedui 
nők, a kik folytonos ellenségeskedésben 
állnak azzal a törzszse', mely őt kirabolta. 
Az emberséges nomádok magukkal vitték 
* mintán észrevették, hogy használhatják, 
l M . . .  fiatal korában lakatos volt), ma
guknál tartották. Az egykori börziáner 
lassankint azután megbarátkozott a hely
zettel. A törzsben oly befolyással bír, mely 
a sbeikével vetekedik. Most már van szép 
fiatal felesége s egy csomó olyan arabs 
lova, mely beilleDék akármelyik európai 
fejedelem marstallja ékességének. De noha, 
mondja Berger, nagyon biztosan üli a 
lovat, mégis emlékeztet magatartásával 
arra az időre, mikor még egy jámbor 
paripa hátán lovagolva a bécsi „práter**-

ban, mosolyra indított nem egy sétálót. 
Különben jól érzi magát mindenkép s 
állítólag csak azt bántja, hogy nem tudja, 
mikép áll a bécsi börzén jegyzett érték
papírok árfolyama.

— Megzavart előadás. Falb Rudolf né
met tudós régóta nagy gonddal tanulmá
nyozza a földrengések tüneményeit s a 
nyáron Peruban, a földrengések hazájában 
járt, hol észleletei alapján a földrengések 
egészen uj elméletét állitá föl. Fontos 
fölfedezéseiről juuius 8 án felolvasást akart 
tartani Limában, Peru fővárosában s a 
közönség tömegesen jelent meg az őt oly 
közelről érdeklő felolvasás meghallgatására. 
A tudós felolvasó épen ama ponthoz ért, 
mely a földrengések ui elméletét adja elő, 
midőn a földrengés beköszönt in praxi 
s a tárgyak inogni, a ház repedezni kez
dett. A hallgatóság rémülten futott szét s 
a tudós maga is az utczára menekült, hol 
volt alkalma tapasztalásait gazdagítani, 
mert a júniusi földrengés a leghevesebbek 
egyike volt.

S  «■ Hirdetmény.
A csász. és kir. közös hadügyminisztérium az 

alulirt kamarával a katonai ruházat és felszerelés 
azon tárgyaira vonatkozó szerződési tervezetet kö
zölte. melynek szállítása a közversenynek van fenn
tartva.

Ezen tárgyakhoz tartóinak: lótakarók, téli 
pokróczok, nyári pokróczok. lovassági sisakokra kí
vánt sasok, gyalogsági csákókra való rózsák, lö
vész jelvények, rangjelző paszományok, bőrkesz
tyűk. étcsészék, hordszijak, csákányok, lapátok s 
számos masok.

Erről a kamarai kerület iparosai azon hozzá
adással értesittetnek, hogy az illető ajánlatok folyó 
1879. évi november 20-án déli 12 óráig a csász. 
és kir. közös hadügyminisztérium igtató hivatalá
nál benyújtandók; hogy torábbá a szerződési fel
tételek ezen kereskedelmi és iparkamara irodá
jában betekinthetök a minták pedig a budapesti, 
gráczi és bécsi ruharaktárakban megszemlélhetek. 

Sopron, 1879. oklnber 4-én.
A kereskedelmi és iparkamara.

Játékrend.
Szombat, okt. 11 én Korneville harangok,

operette.
Vasárnap, okt. 12-én Sárga csikó, nészinmü 
Hétfő, okt. 13-án s z ü n e t .
Kedd, okt. 14-én Galathea és Szerelmi va

rázsital, opperettek .Gringoire.
vígjáték, továbbá N abucco ope
rából egy rész.

Szerda, okt. 15-én Alfonz ur, Dumas vig- 
játéka.

Csütörtök, okt. 16 áu Ágnes asszony, leg
újabb népszínmű. Lukácsytól 
itt először.

Péntek, okt. 17 én s z ü n e t .
Szombat, okt 18. Giroflé Girofia, operette.

1 B 0 D A L 0  M.______
== l j zenem üvek . Az „Apollo1- zenemű- 

folyóirat legújabb [októberi] száma következő tar
talommal jelent meg: 1. Boccaccio franezia négyes. 
Ezt Suppé hason czimü operettje legszebb dalla
maiból Hölzl Lórinez ügyesen illita  össze. 2. Em
léklap Magurányítól. 3. Két praludium Kapp Sán
dortól. 4. Tinódy Sebestyén historias énekei, ve-

K Ö Z G A Z D A S i G .

gyes karra alkalmazta Kapy Gyula. 5. Bordal, Pa- 
lotásy János elhunyt jeles veterán zeneszerzőnktől. 
E mű egyike a legszebbeknek a szerző hátraha
gyott művei közül, férfi négyesre alkalmazta Risz-
nor József. 6. A leány keserve, Petöfy Sándor 
költeménye, daliamat zongora kísérettel szerző Er- 
ney Oózsef. Az Apollo előfizetési ára az október- 
deczeuiberi félévre 1 frt. 50 kr.. mely az Apolló 
kiadóhivatalához [Budapest, vár, Verbőczy-ntcza 
179. szám.] czimezve küldendő be, legczélszerü- 
ebben postautalvány utján.

== ITJ zenemüvek. Táborszky és Parsch 
zenemé kereskedésé ben megjelent: Négy kedvelt 
népdal 1. Rá szállott a vadgalamb a zöld ágra. 2. 
Fekete szárú cseresznye. 3. Ez a kis láuy jól vi
gyázzon szivére. 4. Reczcpicze haj! Énekhangra 
zongorakisérlettel (vagy zongorára külön) alkal
mazta Huber Sándor. Ara 80 kr.

5=  Dolliim}' Gyula „Hasznos mulattató* 
és „Lányok lapja* czimü folyóiratot vettük. Fe
lesleges bővebben ajánlanunk. Dolinay általában 
oly eb szeretettel és szakavatottsággal kezeli e fo
lyóiratait, bogy ezek méltán megérdemlik azon 
nagy pártolást, melynek örvendenek. Miudkettüt 
Rautmanr. adja ki. Előfizetési ára mindegyiknek 
’/i évre 1 frt. és megjelennek liavonkint kétszer.

== Franczin-magyar e.s inagyar-frant-zia 
sz ó tá r , bzójegyzék és nyelvtani megjegyzések a 
franezia akadémia, Bescherelle, és a legjelesebb 
Iranezia szótárok után szerkesztette l ’okorni Jenő. 
— Kiadja Rautmann Frigyes, Budapesten 30 kros 
fűzetekben, havonként két két füzetben jelenik 
meg és a jövő év végén befejezve lesz. — E szó
tár igen jó szolgalatot fog tenni a franczla-német 
szótárak kiküszöbölitésére és iskolai valamint liázi 
használatra egyaránt alkalmas. Az első és máso
dik liizet már megjelent nagy 8-al rétben kemény 
tartós papíron, kiállítása kifogáson felül áll.

Azoazfrak-ningyar éle4bixtoi«lt6tártiilatok 1878. évi iizleteredinényeirül

a következőket olvassuk a „Nene íreie Presserben: 
..Ha az osztrák-magyar életbiztosító társulatok 1878. 
évi in -Hegeit az előzetes évekről szóllókkal össze
hasonlítjuk. kitűnik, hogy időközben ez intézetek 
helyzete lényegesen javult. Az egyes intézetek szi
lárdul isa jelentékenyen haladt előre, mint többnyire 
az eszközölt nagyobbinérvű leírások mutatják, igy 
pl. az elszámolandó szervezési költségek 187G. végé
vel 44.500 írtra  apadtak, továbbá ugyanezen idő
szakban „az el nem számolt ügynöki dijakból* 
360.000 forint Íratott le, úgy, bogy 1878. végével

csupán 433 000 fát maradt még elszámolatlanul, 
mely össeg 6 társulat terhére esik.

Az üzleti eredni-nyék 1878. évben sokkal 
kedvezőbbek voltak az előzetes évekkel szemben, 
habár sajnálattal kell constatalnunk, miszerint az 
üzlet növekvésének jelentéktelensége legjobban 
bizonyítja, hogy mennyire hiányzik a Közönségnél 
még mindig a helyes fölfogás, az életbiztosítás 
szükségessége iránt.

Liquidatiók nem fordultak elő, ellenben szá
mításba veendők még egy uj tarsnlat eredményei, 
és akként a lefolyt évben 20 társulat foglalkozott

I. A b l i t o s i t á

Osztrák-Magyararorszagon az életbiztosítással, Ösz- 
sze-lUtasunk csak l!l társulatot foglal magában, 
amennyiben a „Tisza* még nem tett közzé mérle
get: némely mérleg nem elég kimerítő, noha e 
téren is a megelőző évekkel szemben jelentékeny 
halad ts mutatkozik. Azonban nagyon hiányosak 
azon adatok, melyek a valószínű halálozások ara
nyál a tényleg bekövetkezett bal ileseteküez képest 
megállapítják, holott ezek az életbiztosításnál a lég 
fontosabb tényezők egyikét képezik, amennyiben 
tartós tulhalálozás a risieok rósz kiválasztását jelenti. 
A különböző tétetek egybefoglalása szintén nehezíti 
o k  Á l l o m á n y a .

az eredmények pontos előadásit, mi ismét arra 
kényszeritett b .‘nn 'inket. bogy né-n-lv tételt meg
kezdi'őleg föloszszuk és ezt az illető helyen csil
lag áltat ra igjelöljiik.

Az előbbi évek beosztása vált izstlanul fönn
tartatott. miuátn valamennyi atá-sulási biztosításra 
(assoeiu i > t vonatkozó a lat eikülönitt -tett, u n  m e
nyiben ezt az egyes mérlegek részi - t‘ssége lehe
tővé tette: a többi anyag nígv táblázatira van 
beosztva: I. A biztosit isi mozgalom. II. Bevételek 
és kiad isok. ilf. A vagyon eliielyezése. IV. A tá r
su la t tartozás ú.

A társulat neve
Az

igazgatóság
székhelye

. ©>* 
.M 5-8
■S Ja jy 

e;
'© S*
— ^  
^  2  «

. • * x :C *- u r. - rí -
*T -o J;

1878. január 1-én biztosítva volt Uj biztosítósok köttettek Az év végével biztosítva volt Növekvés
tökebizto-
sitásobnál

Kölcsönös 
biztosítás 

érvényben 
állott az év 

végével

Vizbizto-

sitásokegyén halálesetre ! életesetre
!

járadé
kok egyén Tőke járadé

kok egyén halálesetre életesetre járadé
kok

G e n e r á l i ...................... T rieszt 1834 K. 38.955 45 755.753 11.765,610 290.311 2805 6.832,936 14.2 12 33,242 46 469,941 12.073.912 237.011 1.02 .>,490 __ 1.785.086
Janus ........................... Becs 1839 K. 22.695 10.48t»,351 2.779,346 71.021 1333 2.962.375 5160 22.63 1 16.946.597 3 134.610 74 107 81.3,417 1 000,00 >* 1.031.655
Azienla1) ...................... Trieszt 1852 R. 16.485 8000,000* 629,362* 19.799 1090* 1 509.005 — 16435 8.090,090* 621.362* 19.799 y 5.31 5,273 500.0 )J*
Riunione Adriatica 1856 II. 19.7. 5 18.866,885 4 731.092 37.610 1896 3.013 932 8749 18 611 18.672.044 5.021.812 59 021 45.879 — 3184.139
A n k e r ........................... Becs 1859 R 15.843 29.953.119 69.791 1.373 4 2 >2 50 ) 859 16 443 3 ) 442 373 7.a2.3 473 42 32) 1.622,191 2 * :»*3<Í 2^‘J 3 332.33)
A ustria .......................... 1860 K. 32,357 8.555.7)83 2.165,435 22.275 2709 1.962,097 — 32,161 9.677,341 2.334 299 .3731 299 613 1.099.0) 1* 25 (.099*
E.só magvar . . . . Budapest 1863 R. 15.388 20.079.339 7.833 623 54.417 15 J r 3.8 >5.612 — 15 477 29.511.410 8.2 59.29) 6403 862,64 5 — 1 259.017
Hivatalnokok egylete . Becs 1865 K. 29.080 21.160,704 3.073,333 53,875 32 >5 3.160.297 5452 31.465 2.5 374,53 > 2 235,182 56 199 1.483.631 — 7.55 535
P a t r i a ........................... l G7 K. 12.998 6 935.194 413-229 49.652 1322 1.633,506 2) 11 121 7.253 224 4 i 5 5 5) 24.297 313 13) 1.090.009* 183 5 19
Phönix2) ...................... 1862 P. 5540 7.275,807 986,072 39,972 533 811.421 — 54915 7.183 949 962.351 7972 119.079 — «3Gl .«»ÍG
Donau . . . . 1868 R. 8578 10.452.602 33 5.635 51.360 784 1.323.547 12 >J 8 594 10.746 767 319,624 25.422 277,154 — 1.037.213
P e s t i ........................... Budapest 1869 R. 3.J7 4 3 3 )7.490 2.012 861 25.8 J4 645 941,997 — 314 5 3.273.173 2.159 733 754 1 í < .5Í3 > 31 1.591 410.040
Slavia ........................... Praga 1*69 K 5572 4.312 989 83.430 10 34) 1239 623.82) 36 69) ! 4.211.323 107,975 1376 12,119 4.3JS.4 >.') 3)9.i)00*
P r a h a * ) ..................... 1868 K. 8029* 2.631.500* — 109* 150.0 KJ — 8 12 )* 2.631,599* — — y 2 639 599* 250,.K) )*
Transsylvania . . . Nagy-Szóbeli 1869 K. 2428 1.612 205 138,900 — 6 >3 743,335 — 2521 1.64 5.070 133,300 — 34385 199.941 69,000*
Concordia...................... Kei eh*'n be rg 1810 K. 1888 1 171.919 28,6)0 540 172 191.3’t) 599 1917 1.183 844 27.290 1049 10,495 290,00.9* 10)009*
H o n i ........................... Bées 1870 K. 7530 3 821.32.3 307.699 34 800 3935 1 189.642 — 10.0 >0 3.95)531 267,423 24.8 X) 83.996 1.000,09 i* 221.550
K la k ú i ........................... Krakó 1874 K 250*)* 4.570.028 718,063 15 542 699* 1.606,749 1110 2709* 5.234.094 1.013,433 7 632 9 54 399 107,187 700,009*
8zt.-György . . . . Becs 1877 K. — — — — 738 592 950 — 598 353.15) — — 355,15 1 — 3 1.0 )9*

| 249,13 218.884.U64 44.741,215 97.103 |27824
*) Körülbelül. l) 1876. évi adatok alapján. s) Az 1876/78. mérleg atlaga. 8) Megközelítőleg,

37.107,626 37,3301 251,008 ,223.773,739 
amennyiben mérleget nem kaphattunk.

48 010,508 I 585.838 | 8.158,968 |47.084,736 117.154.990

Az 1878. év kezdetén az osstrák-magyar 
int zeteknel (társulási biztosításokon kiviil) érvény
ben állott 249.133 kötvény 263625,279 forint biz- 
sit- tt tókével és 897.103 frt járadékkal.

Újonnan biztosíttatott 27,824 egyén 37.107,626 
frt tőikével — 14.1 százalék és 37.330 frt |járadék 
— l -2 százalék: a biztosított esetek bekövetkezté- 
i I esedékessé vált 5202 biztosítás 5.15.851 ír t
tal — 19 százalék (4.329,086 lorint halai- és 
806.765 frt életesetre), továbbá 343.059 frt jira - 
tl.-k — 38 2 szazaiét, csökkenés önkényt, s kilépés 
álta l: 20.747 kötvény 23.812.807 írttal — 9 szá
zalék és 5536 frt járadék ■= 0 6 százalék: az év

végével tehat biztosítva volt 251,008 egyén 271 
millió 7!-4,247 frt tőkével — 103.1 százalék és 

585,838 frt =  65 3 százaléka a január 1-én biz
tosítva volt töke és járadéknak. Visszbiztositások 
fennállottak az év végével 47.084.736 frt összegben. 
Mas tá<sutátoknál visszbiztositva volt 17.154,990 
fit  — 6-3 százaléka a tökebizfositásoknak.

Növekvést tökebiztositákn il 15 társulat ért 
el 8.281,166 frt összeggel, mig 2 társulat 122,198 
frtnyi csökkenés* mutat föl: 2 intézetről hiányza
nak az adatok. Ellenben a járadékbiztosítások nagy 
mérvben csökkentek egy jelentékeny járadékos, 
Potocki gróf elhunyta folytán, ki az osztrák iuté-

II. II é v é  t e l e k

zetektől körülbelül 300.000 frt évi járadékot húzott. 
Ha az egyes intézetek biztosított járadékösszegeit 
az év kezdeten és régén összehasonlítjuk, belátjuk, 
hogy mily jelentékeny összegekkel voltak az egyes 
társulatok részesítve: mindenesetre nem állott ily 
nagymérvű risico saját számlára való átvállalása 
semmi arányban a szokásos üzletgyakorlattal, mely 
szerint már 10.000 frtnyi haláleset-biztosításnál a 
visszfödözés más társulatoknál eszközöltetik.

A biztosított egyének száma 1875-el =  0 7 
százalékkal emelkedett.

Hogy ezen eredmények az előzetes évekhez 
képest sokkal kedvezöbbok, mutatja a ykövetkező
é s  k i a d á s o k .

összeállítás, rnelyn k 1873-1876. évről szóló sza
maiban már az ellenbiztosit,ás is h -nfoa-lalt ifik : 

Növekvés 
forintokban

1878 22 tá r s .  21 086.801 
1S71 17 .  12000,912
187:, I I  .  11 4179,1
1876 10 .  7.214,077
1877 11 .  4,111,95 >
1878 ló  .  8.2-1,166

A növekvés 1873. évben tehát majdnem há
romszor annyit tesz. mint az előzetes 4 év ered- 
ménj'ei és emellett a visszbiztositásbi adott össze
gek csupán 479,000 írttal emelkedtek.

Csökkenés Nettó
forintokban vagy —

3 tá rs . s . 185 922 -  - 19.90..279 
7 „ 9.07 0261 - - 3.54',649
7 „ I I  520.776 — 7s. 89
ti „ S 162,176 — 918,401
5 .  8 510 S93 - - 770,665
2 .  1 2 2 ,1 9 8 --  8.158,968

R p v é t  e 1 i k K i u <1 a s 0  k Az öszes öevétel száza-

A társulat neve Biztosítási
díjbevétel

Kamatok 
és különfélék

K i f i z e t  é s e k vizbiz- Költségek Vészesé- 1 tartalék-növekvés
Össze en

lé leként

ös>/zesen halálese
tekért

eleteseti
biztosítá

sokért
járadé
kokért

\ isszavá- 
sárlasok- 

ért

tositott
dijak

és
provisiók

gek és 
leírások

Maradvány 1 d í j  b e v é 
t e l  s z á 

z a l é k 
k é n t

k i f l / .n t  "8 
«sed*»ke« 

b i z t o s i t . 
é r t

Költ
ségek

Nyere
mény

c n e r a l i ..................... 2.502.635 605 244 3.107.929 973.082 323,143 | 217,035 532.883 52 116 371.392 83,697 l] 554,581 222 3.107.929 18 7 12 - 2 7
.! t n u s .......................... 669,760 237.342 907.102 321.070 18,-80 33.207 33.146 34989 123,473 15,498 111,812 | 205,027 6 907.102 41-7 13 6 123
A/ienda 6) 414.295 67,922 432.217 185.512 ÍO.(AK)* 10,000 50 000* 14.000* íoo.ouo* — 22,833 89.842 217 482.217 49-6 20-7 4-8
Kiunione *) 87G :»«7 227.856 1 104.423 370,652 126,716 63,438 71.017 111.733 139.550 — 72 430 2J 145.837 16-6 1.104 423 50 7 126 4-8
\nker . . 1.219.375 502.774 4.722.119 685,577 5,500 48.420 67,361 129,260 879,656 104 419 211,214 51 190,712 15-6 1 722.149 42 9 16 2 12 2

412.502 73.612 ’) 497.114 229.405 34,240 18.344 8.463 7.280 129.098 8 827 18 178 42.279 100 496. L 4 56 8 26 - 3 7
1.061,680 409.363 1.471.043 370,912 155.545 44,755 89.224 43.115 158,689 4.660 747 416 1 129.727 122 1.471.043 33 8 108 322

Hivatalnokok egy 1 te . 910,354 135,000 1.045,354 331.298 23.611 4,367 53,256 25.123 148.340 13.448 7.064 433 8 k7 1-8 1.045.354 348 112 0 7
353.151 54,900 403,051 113.3.32 10 000* 344V7* 10.826 17,249 109.834 188.260 •[ 4.521 -20 .508  “l — 408 051 Í ) H '( 26 9 11

l’hónix 6 . 329.953 42,073 372,026 94,191 7.133 22.278 17.321 27.189 52.710 49,527 * j 12.422 89.253 27 1 372 026 332 14 2 3-3
365,965 Í)G,8G5 472.830 216,171 32.740 37,556 30.055 34.880 57,850 — 102,930 -  49,352»] — 462030 61-9 12 5 222
214.212 55,162 269.374 63463 6.443 16,755 26.169 14.106 53 206 — 15,588 73,644 .314 249,374 32-2 19-8 5 8
1G7.615 21.042 1 S8,G57 81,825 239 9,216 7.402 11.079 50,195 21.312 7,141 — 2,755 a] — 188 657 43-4 2vG 3 8
69,520 30.408 : 9,923 25,619 2,930 3.350 9.005 22,395 7.729 13.737 15.163 21-8 90.928 28-5 22.3 137

Transsylvania . . . 57,877 5,565 *1 63.442 26.212 — — 2.329 1.930 19.611 1.071 4.467 8J 7,822 135 63.412 41*3 300 7-—
36.000* 4.923 40,923 5,975 —  | 550 2 442 3,673 13,436 1.613 4 176 9.063 251 40 923 15-9 32 8 10-2

240,000* 61,599 301,599 54,509 5.000* 21.000 10,121* 8.116 125.877 32 244 2,052 ‘ ] 39,630“ ] — 301,599 27-7 41 6 0-7
233.020 35,578 268,598 33,893 — 9,000* 8,604* 25,479 40.841 39.038 *1 43.829 62.909 2 7 -0 , 268,598 17-8 152 16-3

Szt.-György • 12018 278 11.740 1,100 —
_ 951 8 453 457 -3 ,6 3 7  , 4.416 S r i 11.740 9 1 703 —

110.156,549 2.666,95.3 12 823 054 |4.191 828 767,120 | 598,458 1.028,973 571,273 1.004.659 322 103 1.211903 2021,187 19.9 112 823,504| 43-3 | 156 9 5
'] Beleértve a biztosítottak nyeremény-részletét 78,512 Írttal. 2] A biztosítottak nyeremény részletét 59.101 írttal beleértve. 8J Ebbel 3820 frt. a részletjcgyek tulajdonosait illeti. 4j 2200 frt. kamat 

a részletjcgy-tnbjdonosai számára; nyeremény nincsen a nagyobb mérvű leírások következtében. 5] Az 1876. évi adatok szerint. *| Az 1876.78 mérleg évi átlaga szerint. ’J A h iziadó os társulási részlet le
vonása után] "] Az előzetes évekből származó valamennyi el nem számolt provisio leíratott. *| Csökkenés a Potoki-féle járadék lejárata folyta i. 10J A tartalék-csökkenés tulajdonképen 16,480 irtot tesz. mivel a 
v isszbiztósiiáíi tartalék 4255 írttal emelkedett es más alapok 13.725 írttal dotaltattak. "J  A növekvés a társulási vagyont illeti, a tartalék-csökkenés pedig a Potocki-féle járadékból származik. ,aJ Ebból20,566 
frt. a biztosított feleket illeti

A bevételek és kiadások, az associatiokra 
íozókat bele nem értve, (némely ^intézetnél 
ibbiakat nem lehetett elkülöníteni) következő- 

letettek fölosztva: A díjbevétel 10.156,545 
t te tt és 402.486 írttal emelkedett az előze- 
hez képest, voltaképen 722,4a9 írttal, aiueny- 
II 1877-ben 220,000 frtnyi tökejáradek betetel 
töltetett. ,
A kamatok 2 666,955 írtra rúgtak 4.98 
eka a kamatositiudó alapoknak, a ^kama.láb 
).U6 százalékkal kedvezőbb, m iutaz 1876—1877. 
BQ.
Kiadatott: esedékes biztosításokért 5.507.406 

43 3 százaléka az összbevételeknek, 54.7 
eka a díjbevételeknek: vis-zavá-arlasokert 
973 frt =  8.01 százaléka az összbevételeknek 
pázaléka a díjbevételeknek: visszbiztositáso- 
>71273 frt -  4.4 százaléka az összbevételek * 
>6 százaléka a díjbevételeknek; költségekért 
658 ít. =  15.6 százaléka a díjbevételeknek.; 
>kért 428,103 frt — 3.3 százaléka az ossz be
knek 4 2 százaléka a díjbevételeknek.
Az összes társulatok kivéve a Sz.-Gyorgy 
atot 2.215,510 frt tiszta nyereményt érték

el 9.5 százaléka az összbevételeknek, 12 száza
léka a díjbevételeknek.

A díjtartalék növekvése 2021,187 forintot 
te tt 7=: 15.8 százaléka az összbevételeknek, 19.9 
százaléka a díjbevételeknek.

Az egyes kiadási tételeket következőképen 
tüntetjük föl az előzetes évekhez képest:

az Összbevételek a d iibevélele ''
százaléka szerin t s z i/a lé k  i szerin t

1S76. 1877. 1878. 18.6. 1877. 1878.
Kifizetések 40 0 41.8 13.3 40.4 53.4 54 7
Vi aszavasarlasok 9.8 8.3 8.1 12 3 10.7 10.1
V isszbiztositások 4 .— 4.4 4.4 5 .— 5 6 4.6
K öltségek 16.5 15 1 15 6 20.2 19.3 19 7
Le rások 5 — 1.4 3.3 6.1 1.7 4 2
T iszta-nyerem ény 3.3 7.9 9.5 4 1 10.1 12.—
T á rtá l *k-nővekvesi ‘tZ  -— 21.1 15.8 2 « . - 2 7 . - 19.8

Ha e szamokat összohasonlitjuk; úgy az 1878 
év némely tételben kedvezőtlenebbberedményt mutat 
fel, ugyan, ez azonban csak látszólagos, ainenyiben 
e uiellott azon mérvadó tényezőket is tekintetbe 
kell venui, melyek például a költségek emelkedésé) 
vagy a csekélyebb tartaléknövekvést idézték elő.

Első sorban a kifizetések vettek nagyobb 
százalékot igénybe a lefolyt évben; a halálozás 
majdnem valamennyi társulatnál kedvezőtlen vala 
és néha jóval fölül múlta a számtauszorűleg vár

ható haláleseteket. A mi különösen az utolsó évek
ben majdnem mindig egyforma volt „járadék* 
tételt illeti, a legközelebbi társzámlák sokkil cse
kélyei b összeget fognak kimutatni, mivel gróf 
Potocky halala által körülbelül 300,000 frt járadék 
lejárt.

E jára lékos halála némely intézetnek lehe
tővé tette bogy daczára a nagyobb halálozásnak 
jelentékeny leírásokat eszközöljön és még nyere
ményt is matasson föl, mivel a említett haláleset 
folytán körülbelül egy millió díjtartalékot folyóvá 
válott, melyben a társulatok nyeremény gyanánt 
részesültek.

„A visszavásárlások* és „visszbiztositások* 
czimü tételek, majdnem ugyanazon százalékot vet 
tek igénybe m int az előzetet években, a „költségek* 
ezimö tetei ellenben bővebb magyarázatot igényel.

E kiidástétel százalék szerinti emelkedése a 
m últ évvel szemben onnan ered, mivel egyrészt 
körülbelül hat milliónál több uj biztosítás köttetett, 
másrészről pedig [egy társulaton kívül valamennyi 
intézeten ügynöki költségeit a költségi számláb in 
tökéletesen el számolva vannak, mig m últ évbon 
provisiók fejeben kiadott jelentékeny összegek a

vngvonLimntatősba mint előre kifizetett provisiók 
lettek könyvelv.. miáltal az elszámolt költségek ter
mesz. t.-zerüleg csekélyebb százalékot .kimutattak.

Mint a bevezetésben már felemlítettük apro- 
visi. k áthozatalának nagy részé a lefolyt eiben 
leiratlatott, mely leírásukban fiatalabb intézetek 
jelentékeny összegekkel vesznek részt, amennyiben 
elismerésre méltó módon az egész tartaleknyere- 
ménzt e czélra fordították.

E helyütt ismételve nyilvánított abbeli óha
junknak kivárniuk kijezést adni, hogy a provisio 
előírása az osztrák intézetek mérlegeiben nem sokara 
tökéletesen megszüntessek, kivált oly intézeteknél, 
melyek nyereinéuyt kimutatnak. Minden intézet 
édekeltj i beleegyezésüket fogjak adui arra n-zve, 
hogy a nyeremény ne osztassuk szét. hanem inkaüb 
az átvitelek törlesztésére forditattasek, bogy ezáltal 
az intézet sziláidnlása hamarabb elerhetó légién.

Be kell ismernünk, hogy ezen átvitelek nem 
tekinthetők kizárólagosan osztrák vívmánynak auieuy- 
nyiben ezek küilöídi, nevezetesen angol és német 
tarsulatokuál még nagyobb mérvben alkalmaztat
nak. Mig osztrák társulatok a még elszámolandó 
provistk összeget nyiiuu  a  mérleg ben leiemlitik



<s t i!  arinyl»u rívid időtartam alatt elszámolni
kötelesek, eddig az említett külföldi, intézetek, 
mefvek a provisiiókat teljesen be nem számítják, 
a n.athematikai rendszer elferdítésével palástolják 
,ien  Átvitelek és törlesztéseket sz egész biztosítási 
időtartamra kiterjesztetik. Több ily módon jaró 
intézetnél a biztosítottak tartalék számlája terhel- 
teiik ezen ügynöki pruvisókkal, ahelyett hogy erre 
t. oiztositási dij kóltségpotléka fordittatnék.

A tartalék megiöviditése provisiókáltal gyak
ran többre megy. mint az első évben lélreteendó 
ta falók, miáltal az úgynevezett nemleges tartalék 
keletkezik. 11 v mód >n azonban a jövő nagy mérv
űié, vbeu terheltetik a jelen rovására, mi annál 
kevésbé helyeselhető, mivel a raanipulátiók csak 
iiiy czélból történnek, hogy többleteket lehessen 
kimutatni és szétosztani

A tiszta jövedelem körülbelül 230.000 írttal 
e melkedett az előzetes évvel szemben s a biztosi- 
u to tt 'k  íz egész összee 25 százalékában részesül
tek; a éijtartalék növekvése azonban csak 2,020.187 
Irtot tett, mint már említettük a c-ökkent járadék 
taratek következtében.

Sitség a boszniai vasutak építésénél 
A .Hittel et Sager“-fé!e társulat, mint a 
„M—g“ irja, legközelebb megbizAsi kapót 
a közös hadügyminisztériumtól, hogy épi 
tísi vnüalatáuak tiz mérnökét azonnal 
küldje Boszniába a scnicza-azerajevoi va
sút vonal telvéíeie végett. Több mérnök 
Broodou át már el is ment Zenicán tűs 
tént munkához fogtak. A hadügyminiszté
rium a munkálatokat annyira sürgeti, hogy 
a vonal bejárásnak, felvételnek s a trace- 
oknak hat bét alatt okvetlen nteg kell 
lennie. Kzeu sietség után ítélve azt hisszük 
hogy nem jó az illat, nem Dámában — 
hanem a Ludget körül. A hadügyminiszter 
ismét a nyakunkba sóz egy pár millió 
befektetést, mert hát a kommandónak 
engedi ’uiaskedni kcil s a mi jó honatyáink 
egy része meg épen nagyon „vorscbrifts- 
uiüssig" van „iiisciplinálva.“ Megszavazzák 
azt a rongy pár milliót. — Ez alkalom
mal rnegemliljük azt is, hogy a zcnica- 
broodi vonal már át van adva a forga
lomnak, a zenica-szerajevói vonal munká
lataihoz pedig a nyár folyamán kellett 
voiua liozzá fogni.

<4 Az osztrák magyar bank és az ezüst- 
ben fizetés. Az alsó ausztriai kereskedelmi 
kamara legközelebbi ülése következő sür 
gösségi indítványt fog idott e l : „Az oszt
ják  magyar bank ut.aványpénztáránál az 
ezüs'pénzt nem fogadja el fizetésben, s ez 
által azon feleket, kik bank utalványt ki 
vánnak váltani, arra kényszeríti, hogy 
ezüstjüket előbb az ezüstpéuztáruál V*0'#- 
ias vesztességgel jegyre cseréljék be. Te
kintve, hogy a monarchiának az eziistpénz 
a törvényes valutája, és hogy azt minden 
üzleti műveletnél tizetésképen el kell fo
gadni ; az osztrák-magyar bank ez eljárása 
rendkívül megnehezíti a forgalmat, miután 
ekkép a magában véve mérsékelt utaivá- 
uyi illeték túlságosan megdrágittatik. — 
Alólirottak ennéltogva azon sürgősségi 
indítványt teszik, hogy a tisztelt kamara 
kérje fel a bankot, miszerint jövőben 
bankutalványok váltásánál az eziistpénz 
al pari fogadtassák el.*‘

Fatenyésztés. Bárány'miegyében na- 
gywu virágzik a fatenyésztés, ami főképeu 
azon dicséretes és utúnzásr.iméltó szokás 
nak tulajdonítható, hogy ott a szorgalmas 
! tenyésztőket megjutalmazzák. Pi. a pécsi 
j írás 4tj községében 10644 Z1 ölnyi terü
leten 1878/9-ben az utczákra és közutakra 
771*1 vadtat, 8782 erdei lát t itettek, be
lá tá s ra  pedig mintegy 54000 drb fácska 
lett már elültetve.

GABONA AKAK.
a t. é. okt. hó 4-én tartott heti vásáron.

I. oszt. 11. oszt. III. oszt. 
1 iza 100 klg. ft. 11.— ft. 10.70 ft. 10.— 
Kétszeres „ „ „ 8.00 „ 7.80 „ — .—
Koza „ „ „ 7.80 „ 7.60 „ —
Árpa „ ff „ 7.10 „ 6.50 „ —.—
Zab „ „ .  7.00 „ 6.80 , - . -
Kukoricza „ 6.— „ 5.50 „ —.— 

Hajdina 100 klg. ft. 0.00 
Széna „ „ „ 2 80
Szalma „ „ „ 1.30

Nt. Varga József nvug. plébános 
urnák

Pécsett.
Plébános ur áskálódik ellenein: s nemcsak 

1878. évi deczember hó 23-án pécsvárosi t  köz
gyűlés alkalmával iruoki állásomra lett megválasz- 
tatásomkor. — hanem máskor is — ej pedig a 
pécsvárosi t. árvaszéki elnök urnái is mar több
ször ellenem panaszt emelt, — s hogy mi okból V 
nem tudhatom; avagy hogy valamikor megsértem, 
tessék a nyi’vanosságra hozni, — és én kész va
gyok magamat védeni, — ámbár részemról nem 
emlékezem, hogy valahaié megsértettem volna vala
mivel, — és mégis még 1869. é. .Május havában 
tartott megyei közgyűlésen plébános ur volt az 
első, aki felkelt, és a versendi jegyzőségtől való 
elmozdításomat kérte, — ezt Istenemre esküvel 
bizonyítom, — m ert a közgyűlésen jelen voltain 
— s plébános ur nter — a pécsvárosi t. árvaszéki 
elnök úrhoz menni s panaszaival engemet vádolni, 
hogy miért nem köszönök plébános urnák nz 
utczan. hogy tudja meg az okot — azt elmondani, 
s igy mint állomásomtól vau  elmozdító-.a, n  
családomtól kenyér mugíusztásra legelső 9 pap 
létére szót emelt egyéniségnek — eieuségemuek 
nem köszönhetek, sőt nyilatkozom egyszerre s 
mindenkorra : hogy plébános urnák soha nem lo
gok köszönni, evvel elége ljék tm-g! Kn mint ellen
ségem felien, akit soha meguem sértem. — nyi
latkozatomhoz hűen ragazkodva uiozditliatlanul 
maradok. — ezért n ■ is tessék magút ezentúl 
epeszteni; s végre kijelentem: hogy földi hatalma 
nincs — s nem lesz — és b ír minő ármánykodás
sal fog ellenem áskálódni, hogy plébános urnák 
köszönlek valaha, -  fellépés: szegény Ívsz. - s 
ram nézve kötelezett,éget soha nem fog kivívni, 
azért nehogy a világ kinevesse, — jobb lesz ha 
papi dolgokkal bajlódik. — és panaszaival többé 
ne vádoljon, — mert különben elme szegénységet 
áruland el.

V id a k  ovi eh P a l. 
városi írnok, s 6. osztályú népiskolára 

képesített pécsi lakos.

N x e rk e a z tö i p o s ta .
Ur. Scrli S. orvos urunk . Mohács. Néze

teinkben alig van eltérés a vitatott kérdésben. 
Olyant czáfolni. a mi nem is lett állítva, szélma 
lomharcz lenne, hasábjainkat megtöltené a t. kö
zönség uoalmara. ezt pedig kerülnünk kell, ha a 
vitának magva lenne, nem fukarkodnánk a szük
séges térrel. — A mellőzés nem beleegyezésünkkel 
történt, hanem elhatározásunkkal, mert e kérdésben 
különben is saját nézetünknek adtunk kifejezést.
— K. J. u rn ák  helybeli. Tárgyhalmaz miatt a 
„Szöllókiáüitás* jövőre.

N A « rF K R K X C Z
laptulajdonos.

U A K S I I !  E M I L  K IN  J  ÓZ S K ¥
felelős Bzerkesztő. Szerkesztő társ.

n K C i r d e t é s e l s : .

Iroda-nyitás,
Tisztelettel adum tudtál hogy P é c s e t t ,  
K i r á ly  ( tó )  utcv.ii 3 0  sz . (EDiotf-r

léig házban

ügyvédi irodát
nyitottam.

F e s z t i  O y ö rg y ,
jogtudor, köz- és váltó ügyvéd.

Ügyvédi irodámat
a kis-tér 5. sz.

alatti Nagy féle. házból f. Október bó 1 - 
tői a kis tér 3  ik számú W c id iu g e r  
té lé  h á zb a  tettem át.

Tisztelettel 
(S rn b er  J ó z s e f ,  

h. köz- és váltóttgyvéd.
208. (3 -2 )

Alólirott tudatom a n. é. közönség
gé', hogy lakásomat f. e . o k tó b e r  1* 
jé v e l  a  v o lt  F á b r y -fé le  h ázb a  (ki
rály vagy másként tőutcza 12. sz. a.) he
lyeztem át. Tisztelettel

GIRARDI JÓZSEF,
fogorvos.

.OXCtí*

A főherczegi tejárulás
Belváros ó-posta uteza 8. sz. a. f. é. october 
hó 1 én újra meg fog nyittatni, hol a tej li
terje 9krért, — havi előfizetés, — ngv *■”* 
ponkiuti fizetés mellett délutánoukint kap
ható. — Bővebb értesítés ugyauott nyer
hető. (3—3)

T. ez.
Van szerencsém ezennel a mélyen 

tiszteit közönséggel tudatni. — miszerint 
o k tó b e r  l  t&l Pécsett- a Széchenyi té
ren 11. szám alatt — Ribay kávéházit 
mellett —
f j r  r  I1 'i "  il
L iila a i?m es m  m m
megnyitottam.

Á bel- és külföld nagyobb városai
ban több évi tartózkodásom alkalmat 
nyílj et*, magam üzletemben kiképezni s 
mindet: e szikit*áh"z tartozó kivána oknak 
legnagyobb pontossággal megtelelni.

Kü’öniiseu bátorkodom a mélyen ti*z 
feli közönségnek, minden franczia ttmuoiu 
bútort s diszitést ajánlani.

Kérem a nagyérdemű közönséget 
engem gyakori megrendeléssel szereucsél- 
tetni, s ezennel maradok kész szolgája 

Pécs, 1879. évi október Íjén.
l l e l d  líns/táv, 

207. (3—2) kárpitos.
---------------------------- 215. (3 -1 )

A Himesliázi határban
e-y egykerekű felülcsapó igen jó karban 
lévő és egész éven át bő vízzel bíró :

malom
szabad kézből kedvező iöltételek mellett 
e la d ó . Értekezhetni Pécsett belvárosi or 

szágiit 18. sz. alatt a tulajdonossal.

Van szerencsénk a n. é. közöuség tudomására hozni, hogy

norinlra fisul és rtfiiáni rátíriáal
melv több év óta Királyutcza MA  ̂ER-féie ház ;au létezett, az átellenes 

4tt. N/.ítmi a la t t  lé te z ő  » » já t h á z u n k b a ,
mely utóbbit tlúsan berendezve, helyeztük át, és egyszersmind a dohány 

lés szivar külöulegességek árnsitásával mígbizva levétik.
A midőn a. n. é. közönségnek immár eddiggi liizalmáért köszöne- 

j tünket nyilvánítjuk, kérnők ezt további is számunkra feutartani, minden 
törekvésünk oda fo g  Itatni, hogy igen tisztelt vevőink igényeinek lebe- 

! főleg minden tekintsen megfelelhessünk mély tisztelettel

& &  218 (3—1;
mAlt és Böhm. H

Kreiner József Pécseit
(azelőtt J. \V. Trenschiener)

Király (fő) uteza Ilabe'féle 3 számi házban.
Alólirott tisztelettel bátorkodom közíudomásra hozni, hogy J .  W. Tren- 

N C hiener legjobb hírnévben álló

DIVATÁRU KERESKEDÉSÉT
átvettem és ezt újra felszerelve a le g u ja b b  d iv a f -c e ik U e S t a e l  minden 
évadra, — tovább vezetni fogom.

Mely alkalommal bátorkod >:u ajánlani dusválasz’ékn legui ibb
K Ő I  K U H A E E L X É n i E T

a legnagyobb választékban újy  a c h a su iir  és T erii,» kelméket, továbbá min
denféle női czikkeket, bundákat, jopaika* és nagykeudőket, a legjobb birnevü 
gyárból került vászon  é» a o z tn lte r i lé k  k ész le tem e t, valódi rumlmrgi 
zsebkendőket, vászuakat. lepedőket és szalvétákat stlt. szóval minden e szak
mába vágó czikkeket a legjutányosb á r o n . F r i é s  női Ing i a legnagyobb 
választékban, úgy szinte úri és női ingnyakak, mikre a t. ez. közönség becses 
figyelmét bátorkodom felhívni.

Mintákkal kiváuatra, vagv levéibeli megkeresésre ingyen szolgálok.
Miuek folytán még egyszer kérem a t. ez. közönséget, bogy az előbbeui 

ezégbez tanúsított nagyra becsült bizalmával engem is megajáudékozni szí
veskedjék. -■ Mély tisztelettel

(10—6) K r e in e r  J ó z se f .

Uj üzlet megnyitási jelentés.
B E E G - S E  S I £ v £ C O k T

fehérnemű- ,  divat - ,  d i sz  in ü- és r ö v i d á r u  üz l e t
kiraly-U'Cia 42 szám Fekete ügyvéd up házában.

Van szerencsém ezennel a nagyér 1• n i koz'í j -léget tisztelettel értesíteni, miszerint h e ly b e n  
ú j o n n a n  b e r e n d e z e t t

> L 5 1 g '3 7 "o “te: é s  r é s z é r e
f e h é r n e m ű - ,  d iv a t- ,  d isz  m ii- é « r ö v i d á r u  ü z l e t e m e t  mjgayit -tiam, melyben minden e szakmába 
vágó czikkek n a g y  v á la s z té k i )  m  és i I c j u j i b l )  d i v a t i g é n f e  í n é t  ;n tgt'elelven,

olcsóbban mint bár hol
bevásárolhat.

Midőn előre Ígérem, hogy le g fő b b  tő r e  iv e s e  tn  oda fog irányulni, hogy ezikkeiut

I r i t - c L s r L Ő
minősége, és a le g s e o l i t la l ib  k i« x a 'g á l t a t á s  \  tál a nagyérdemű közönség megelégedését és bizalmát 
megnyerhessem maradok svámos látogatásait kérve

teljes tisztelettel

200. ( 3 - 3 )
I t E H G E R  S V 9 IO i\.

Unden Vilmos
első magyar sodrony (drót) szeg 

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

m üesz köz e i t
építészek számára, úgy egyedüli és kizá
rólagos

O k t A t t  á r u i t
nagyban eredeti gyári áron, valamint t i 
z e d en  ón In g a  m é r l e g e i t .  Árjegyzék 
ingyen. 156 (10-10)

Keskeny
útifűi - mellczukorkák,

n tüdő és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tUdöliurut biztos gyógyszerei.

A term észet által a azenredó etn lxrlté^  
javára teremtett m egbe^seüthetlen keskeny útifű 
• a -n m ég eddig fel nem derített titkot foglalja  
•fugában, m lsrerint a  gége éa légcső  rendszer 

• .tiladt ny akliártyájára Taló azonnali gyors 
*« enyliltó l'atáa gvakorlásárat a /  illet • beteg  
' “iv-.k gyógyulását minden tekintetben lehe- •»'eg eló-eu í‘ i.

Miután gy.trmányun 
tn á l a c; 
itifuboli
r- t kezeskedünk, különös 
ifrelem l e ajánljuk hatóságilag bejegyzett védj együnk et sa dobozon 
ró aláírásunkat, mert csak ezek igazoljak annak valódiságát.

án g rmónyun- ^ --------------  _

Ö ssze sen  

29 irt. 75 U r.

3 7 " i l t - t é r - ej

itj. Hoffman Lajos asztalosmcsler 
úrhoz!

Miután törvényeink hamis rágalmazásért, 
mely egyike, a legaljasabb cselekményeknek, nein 
szabnak elegendő büntetést, kénytelen vagyuk out 
••zenei nyilvánosén felszólítani, hogy vagy bizo" 
nyitsa be. hogy én csődbe vagyok, vagy valaha 
voltam, vagy pedig, ezen rágalmazását ezeu he
tven nyilvánosán vonja vissza, mert. én mind 
a Idig, meg be nem bizonyítja, vagy vissza nem 
\uuja, hazug rágalmazónak nyilvánítom.

Kelt Pécsett 1H79. october 9-én.
t íc h v a rz  S á n d o r  

Traub B. és társa pécsi papirraktár 
bizományosa

*) K rovat alatt foglaltakért nem vallat fele-

leg u )» b b  ta lá lu iá n y u

d a r á l ó -  é s  ő r l ő - m a i  ma
gíí/.-, ló erő re  é s  K ézihajtánra

••agy fontossággal szeszgyárakra, hizlaló-intézetek és gnzdászatra.
megleiM, nagy ntnnliahcpeN «ég. o lovód r é n  e te k é i*  h a jtóerő  a föelöu y i-i ezen  m alin ok iiak .

_ _  ._________________ _____—  — _______  Működésben látható:

Z L T i d a - o l s o n o .  T X 7 \  ^ - l o - l ö p  gépgyárában, BUDAPESTEN, Gyár-utcza 48. szám alatt. 3
214, (6—1)_____________  Képes árjegyzékek minden gazdasági gépekről ingyen és bementre. n

Schmidt Vidor & fiai,
»t k. szabadal gyárosok Becs, Wieden, Allegasse 48.

Ráki ír: Sipőcz István gyógyszerész, Lili János 
Spitzcr .Sándor és Itech Vilmos urakn iI.

Karikás Lajos aKi(6 ’
férfi divat áru és fehérnemű raktára

Budapest, Dorottya uteza 3 s/.
a tisztelt közönségnek figyelmébe ajánlja alant felsorolt legjobb minőségit és legfino

mabb kiállítású áruit, nevezetesen :
(> d a r a b  in g  feh ér  vagy szines rávarrott gallér és kézelővel
t> d a r a b  alt*ó n a d r á g ................................................................

l í í  d a r a b  7 » e b k e u d ö  fehér vagy szines s z é lű ..........................
Ili pár liaH anya fehér vagy c s i k ó s ..........................................
Ugyan ezen áruk a tulajdon kiállításban de jobb minőségben n eszek en  41 f t .  5 0  i |r .

E :en felette jutányos árakat — szemben a felsorult áruezikkek kifog.istala’i jó 
minőségével egyedül a kilátásban álló nagyobb forgalom reményében vagyok ké 
pes a tisztelt közönségnek felajánlani mély tisztelettel

K aríIitiN  Lajos.
'& T  Megrendeléseknél az ingekre csupán a nyakböseg szükségeltetik.

Valódi franczia férfi és női k e a ty t tk  p á r j a  9 0  k f.

Nyom«(uU ÍAit&lyuói ;87 9 .




