
vll. évfolyam.

Klöfisetéftl dij:
postán vas? Pécsett gázhoz 
küldve: egész évre o ft., fél
évre 2 fttS O k r., negyedévre 
if t  2ó kr. egyes szám 10 kr. 
il«?ielenik minden szom ba
tin  Egy69 számok kaphatók 
Weidinger N. kónyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Pécs, 1879. november 8-áu. 45-ik szám.

Hirdetések ára:
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szerriért 4 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.

Hzerbesstöl Iroda:
Ferencziek ntczája 2‘2.sz.I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: K ia d ó  h i v a t a l :
a kiadóhivatalban. Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a bndai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Mihály nyomdájában
kereskedésében, és Feszti Károly nr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majláth-tér 2. szám alatt.

Válságos állapotok.
Az európai egyensúlynak 1815- 

ben Bécsben összekalapáit rendszere 
összedőlt és azóta úgy a politikai 
mint a társadalmi állapotok oly vál
ságba jutottak, melyből 1848-tól 
mostanáig sem voltak képesek ki- 
jegeczesedui, sőt a harmiucz éves 
chaos mindinkább nehezebbé tette 
s felmerült kérdések megfejtését, az 
ellentétek kiegyenlítését.

A megfejtés, a kiegyenlítés most 
már békés utón egyáltalán lehetet
len, vihar készül, ez fogja meggyó
gyítani Európa betegségeit, ez fogja 
hazánkat is kiragadui azon szánal
mas rabszolga helyzetből, melybe a 
Deák- és Tiszapárti kormányok 
liazafiatlansága belésülyesztette.

A berlini kougreszszus haszon
talan müve három évig sem lesz 
képes Európában a uyugalmat fen 
tartani, sőt éppen ezzel vetették meg 
alapját az általános bonyodalomnak, 
mert a kougreszszus egyik hatalmat, 
egyik népet sem elégítette ki.

Az oroszt legnagyobb részt meg 
tosztotta rengeteg vér és pénzbe ke
rült győzelmeinek sikereitől, a tö
rök birodalmat Európában egy hit
vány foszlánnyá tette, ellentállásra 
képtelen, névleges .főuralma alatt a 
tartományok féktelen lakossága a 
hány nemzetiségű és vallásu, annyi 
irány felé törekszik és e törekvé
sének mindinkább érvényt szerez.

Az oláhok az orosz sereg mel
letti h&rczbau hozott áldozatok fe
jében megjutalmaztattak legtermé
kenyebb tartományuk, — Bessara- 
bia elrablásával, a szerbeknek egész 
Boszniára, a eseruagorozoknak Her- 
czegoviuára fájt a foguk, hoztak 
elég véráldozatot, de nem kapták 
meg, a mit akartak, — kaptak né
mi foszlányokat a törökalbáu terü
letből, melynek lakossága ellenséges 
érzületü irányukban.

Mit kaptunk mi Bosznia- Hercze- 
govinával, nem kell részleteznünk, 
a felvett occupatioualis kölcsöuok 
kamatait n porttá dobolják ki a sze
gény ember utolsó ágynem űjéből 
és ha maradt volna a vetőmagból

is; és a mit a szegénységtől már 
nem lehet kisajtolni, ki fogják pó
tolni az uj adókból, a ki bírja, meg 
fogja fizetni ezentúl és mig az adó 
alapja — egész vagyona kimerül, 
a ki ne n bírja, kétségbeesésb :n 
megkísérti a sorsjátékot, — adót 
fizet öukéuytelenül a proletár is és 
a proletár nép ijjesztő mértékben 
szaporodik.

Az olasz, a német birodalmak 
egyesítése niuos végrehajtva, a fran- 
czia nép reclamálja elrablott tarto
mányait, az angol uralom Ázsiában 
fenyegetve van az orosz által, a 
dán sem felejtette még el Schlezvig 
elcsatolását.

Elégületlenség a hatalmak bir- 
lalói, elégületlenség az elnyomott, 
kizsarolt népek közt, ez állapotok 
tarthatlanok, ideje már hogy az 
örökös bizouytalanságból észszerű, 
tartható, konszolidált állapotok ala
kuljanak.

Európa fegyverben áll harmiucz 
év óta, ez és az állapotok bizony 
talansága kimerité a népek erejét, 
észszerűen kinek lehet kedve befek« 
tetőseket tenni oly vállalatokba, me
lyek gyUmölcsözése állandó meg
gyökerezett közjogi, közgazdászat! 
és magánjogi viszonyoktól feltété - 
leztetik ?

Harmincz év óta bizouytal anság- 
bau lézengünk mától holuapra, a 
kormányok, az üzlet emberek sem 
gondolnak a jövőre, az ingó tőke, 
mert könnyen mozgósítható, uagy 
fölénybe jött az ingatlan fölé, en
nek éltéke végnélküli sülyedésben 
van, pedig az utóbbi képezné az ál
lamnak legszolidabb alapját.

A hadseregek számát és felfegy- 
verkezésük költségeit felcsavarták 
már a netovábbig, Európa egy nagy 
katonai laktanyává lett átalakítva, 
a mi ezen kívül áll, az nem egyébre 
való, mint hogy szolgáltassa az élő 
és bolt anyagot a hadsereg eltartá 
sára és szaporítására, hogy elbiirja e 
és meddig? — azt nem kérdezik 
és az intézők sokkal korlátoltabb el- 
méjüek és dölyfösebbek, semhogy e 
kérdéssel foglalkozzanak is.

Üdvözöljük szivünkből a nem

sokára kitörendő vihart, mert óhajt
juk a megmérgezett légkör tisztu
lását, óhajtunk konszolidált köz- és 
magánjogi állapot >kat, — óhajtjuk 
az erkölcs és jog uralmának inau- 
gurálását, üdvözöljük a kitöreudő 
vihart, mert óhajtjuk mindenek előtt 
a békét.

— S za p á ry  g ró f p é n z ü z le té r ö l
következőket Írja „Pester Jóurnal* : Érte
süléseink szerint Szapáry gróf legújabban 
körülbelül 10,000 frt értékű földtebermeu- 
tesitési kötvényeket váltott be egy buda
pesti váltóbázban: a szóban forgó javas
lat beterjesztése napján a budapest-doroty- 
tya utcai „Magyar váltóleszámitoló bauk* 
uál személyesen 110,000 frt értékű ugyan 
oly papirost adott ei. Ugyanazuap és 
ugyanott Leeb miniszteri tanácsos 60.000 
frt, egy másik miuiszteri tanácsos 10,000 
frt értékű föltehermeutési kötvényt értéke
sített. Végre Szapáry gróf neje jelent meg 
ugyan azon bankban, hogy 70,000 ft értékű 
szőlődézsmaváltsági kötvényt adjon e l ; a 
grófné kívánságára a péuz lakására kül
detett. — A tőzsdén beszélik, bogy a pénz
ügyér vasúti papirosokat vett a kötvénye- 
kéri kapott összegen. (Tudvalévőleg e papí
rok a pénzügyminiszter által tervezett bevál
tási haladék folytán 6 Írttal estek a bor
zén, legu: abban azonban e törvényjavas
latok visszavonását hiresztelik.)

— A  d e b r e c z e n i  r e f .  e g y h á z i  
elöljáróság ismételt választásánál a politi
kai állás szerint alakulván a pártok, a füg
getlen -gi párt 2200 szavazattal győzött 
a kormánypárt törpe 200 szavazata ellen. 
Az eddigi egyházgoudnok és a polgár- 
mester még egyszerű presbyternek sem 
lett megválasztva. Bizony ha a hivatalos 
nyomásnak titkos szavazat által elejét 
venné a választási törvény, a magyarság 
lakta vidékeu mindenütt így buknék meg 
a kormánypárt.

— A védtörvényben kilátásba
helyezett katonai illetékek kivetése felett 
a törvényjavaslat elő van terjesztve. Ezen 
illetékeket a katonai szolgálat alól felmen
tettek kötelesek fizetni 19—30 éves koru
kig. A törvényjavaslat következően ren
delkezik: A katonai illetékek fejadó alak 
jában vettetnek ki, mindazon férfiakra, 
kik családi vagy testi hiányok tekinteté
ből a hadkötelezettség alól véglegesen 
felmeutvék. Az illetékek a hadkötelezett
ség tartamára, tehát 12 éven át fizeten
dők és több cathegoriákra oszlauak. A 
minimális taxa fejenként 1 frt, mely fize
tés képtelenség esetében az illetőségi köz
ség által fizetendő. A magasabb illeték 3 
frt, a legmagasabb 100 frt fejenkint és 
évenként. Remélik, hogy e czirneu 400.000 
irtot hajthatnak be az első évben, s bogy

T h 8_C 2 A.
Örökségem.

A nagyvilág összes kincséből 
Két ifjú lánykát bírtam én;
Oly boldog és vidám voltam ekkor.
Mint kis madár a völgy ölén.

Az egyik kékszemü angyal volt,
Vállára hullt arany haja ;
Lelkem övével összefűzte 
A testvériség szalaga.

Sötét hajat viselt a másik.
Bogár fekete volt szem e;
A szerelemnek rózsalineza 
Köté össze szivem vele.

De hogy múltak a napok s évek,
Az egyik : a szendébb m eghalt. .  .
Még jól ki sem sírtam magamat,
A másik : a szebbik — megcsalt !

Most egyedül bolyongok itt fenn,
Nem nyújt vigaszt semmi nékem ; 
Veszteségszülte bú . . .  s csalódás 
Ez lett az én örökségem.

P a si G yula.

T a n á c s .

Szőke kis lány mondok néked valam it: 
Légy szerelmes, szeress híven valakit.
Én próbáltam, akár ki m it beszélhet . .
Szerelemmel leggyönyörűbb az élet.

Hogy ne volna pompás ez » földi lét.
Ha bírhatjuk valakinek a szivét,
Teszem hozzá: én bírnám a tiéedet.
8 a m int illik, te pedig az enyémet.

Nem akarlak rábeszélni galambom;
Hanem hát csak légy szerelmei azt mondom. 
Fiatal vagy s én sem vagyok vén legény, 
Összeillünk : — légy szerelmei én belem !

Feri.

M e re n g é s .

Sok is tán a dal már mindig ugyanarról, 
Kínozó szerelem, megtört sz ív  — remények. 
Nincs is tálán senki, aki búmat értse,
Nincs is tálán senki kit meghat az ének.

Ne legyen, nem bánom 
Ne szeressen senki, ne sirasson senki

E ezudar világon.

Nem vágyom én uiég3e csillag, felhő közé. 
Hátba megtudnád azt, hogy én sírok ott fenn. 
Nem temetem búmat le a föld ölébe 
Elregélné egykor a virág kezedben.

Bokorba se vágyom, 
Hogy a kis csalogány se üldözzön búmmal 

Egyetlen virágom!
y. i.

Nem kérdezem tőled, hogy szived mit érez 
Egy élőhalottnak fájó panaszára,
Talán nem is érted, m it is érdekelne 
Haldokló szivemnek végső dobbanása ?

Pedig az is tied.
Nem találsz te soha ezen a világon

Több ilyen hű szivet.

Fény kellett teneked, nem a szív melege,
Pompás virágcsokor, nem egy piczi rózsa;
H ideg ám az a fény, megfagyhatsz mellette, 
Akkor egy szerető szív hejh de*jó vóna.

Ki fog úgy szeretni
Ha én már nem leszek ? oly híven oly forrón 

Soha soha senki !

Van egy régi nóta régi igazságról :
A szegény embernek nem szabad szeretni.
Amit én adhatok emlékül tenéked.
Mások emlékéhez képest talán semmi.

Egy kis piros rózsa.
Magam szakítom le ajkamon neveddel,

Rólad ábrándozva.

Vagy egy kis dalt adok teli szerelemmel 
Hogy szép vagy m int angyal mely a földre szállá 
Hogy szeretlek szivem lángoló hevével . . .
Hiába dalolok nem hallgatsz te rája.

Jobban tetszik neked
Hogyha élő szóval, csábos ajkkal mondnak 

Hazug érzelmeket.

g ég, balavány csillagok,
■bet e köztetek feledni V 
anyám te hideg, kopár föld 
inat kebledbe temetni?

Vagy egy ki* bokorba?
fölötte a síró csalogány

Örök bút dalolna

A szín ész  ju b ileu m a.
— Igaz történet. —

Szegényes szobácskábán, rozzant asz
tal mellett ül a veterán. Arczára halvány 
világot vet a pislogó mécs. Szoborszert! 
merevséggel néz az előtte levő szinlapra, 
mely holnapra a „Babér és koldusbot* 
müvet hirdeti. „Ötvén éves jubileumom!" 
igy sóhajt s szeméből két könnycsepp 
buli a szinlapra, egyik az öröm, — má
sik talán a fájdalomé! Ajkára mosoly ül ; 
mindent elfeled. — Körülnéz, mintha ke
resne valakit, kivel örömét megossza, oh! 
de nincs senkije. Kik őt szerették, azok 
már rég a sírban nyugosznak, kiket ő 
szeretett, azok hálátlanul jelhagyták. Egye
dül maradt a vélt örömök- és hiú remé
nyek tej fáj a gyanánt! Úgy érzi, hogy 
nem bírja el az örömöt, mert hisz a hol
napi nap lesz a legszebb egész életében ; 
holnap üli meg 50 éves jubileumát a szín 
pádon; — a színpadon, mely még most 
is oly kedves ueki! Ötven év! . . . Mivel 
töltbeté el a félszázadot? — miben élte 
azon időt ? . . . „Tiz évet abból Bányám 
nélkülözésben, tiz évet csalárd remények
ben, tizet terhes küzdelemben, tizet ott
hontalan vándorlásban, kilenczet a színpad 
deszkáiu; egy évet számíts a dicsőségre 
s egy napot a boldogságra és örömre s 
meg van az 50 év !" — Az ötven évet 
felejti ez egy napért s kik eddig szánták 
most irigyelhetnék tőle e nap örömét. Nem 
jut most eszébe, hogy mit egykor a di
csőség aggatott rá, azt már letépte a kor; 
nem sóhajtja vissza ifjúkorát, nem siratja 
az ifjúkor meghinsnlt álmait, nem érzi

ezen összeg évröl-évre emelkedve 12 év 
alatt 5 millió forintra fog felszaporodni.

— Somogymegye bizottsági
közgyűlésén Szhlay Károly indítványára 
egyhangúlag elhatároztatott, bogy a föld- 
tehermentesitési és szőlődézsmaváltsági köt
vények kisorsolásának elhalasztása tár
gyában előterjesztett törvényjavaslat ellen 
a megye a nemzeti becsület érdekében 
óvást tesz. — Egyúttal tiltakozó feliratok 
végett a többi törvényhatóság is megke
restetik.

— A kényszeregyesség kér
dése a főváros kereskedői és iparosai kö
zött élénk mozgalmat szült. A kereskedők 
és iparosok nagy zömének legközelebb 
tartozott értekezlete bizottságot küldött ki 
a czélból, hogy a kormánynál és törvény- 
hozásnál oda működjék, bogy a kényszer
egyezség csakis törvényileg meghatározott 
minimál hányad mellett engedtessék meg.
A bizottság egy része tartózkodni akar 
még a nagyobb kiteijedésü mozgalomtól, 
habár a minimál hányadot a forgalomra 
nézve életkérdésnek tekinti 70—30 millió 
értéket képviselő, mintegy 300 ra menő 
kereskedő és iparos, ezek között kiváló 
ezégek, aláírásaik által oda nyilatkoztak, 
hogy a hazai kereskedelmet és ipart ve
szély fenyegeti, ha a kényszeregyezség 
intézménye minimál hányad korlátozása 
nélkül hozatik be, mint ezt a kormányja
vaslat szándékolja. A minimál-hányad 
csekélyebb számú ellenei azzal igyekez
nek kereskedőket és iparosokat álláspont
juknak megnyerni, hogy a minimum ma
ximumot jelent. Ez értelemben mintegy 
180 nagyobbára külföldi ezég adott nyi
latkozatot, melynek értéke érzékenyen 
csökken, ha tekintetbe vétetik, bogy ma
gán utón nyert értesülésünk szerint több, 
a minimum ellen nyilatkozó, ezég utólag 
kijelentette, hogy a nyilatkozatot azért 
irta alá, mert a minimumot előtte mint 
maximumot tüntették föl.

— A földtehernientesités! és
szőlődézsmaváltsági javaslatok tárgyában 
a kormány s a Rotschild-csoport között 
valószínűleg már legközelebb értekezletek 
fognak végbemenni. A pénzügyminiszter 
ugyan kijelenté, hogy nem szándékozik a 
javaslatot visszavenni, de ha az állam hi
telezői nagyobb mennyiségű rente átvéte
lét felajánlják, talán megpuhul a pénzügy
miniszter kemény szive is, — különösen 
ha a kormánypárti körökben felvilágosít
ják arról a kormányt, mint ezt a „P.L1.“ 
teszi, bogy a javaslatot is lehet visszavonni, 
s a kormány is megmaradhat. Az állam 
hitelének nagy érdekeiről lévén szó s más
részről alig szenvedvén kétséget, hogy a 
képviselői többség miatta kormány ugyan
azt teheti, a mi neki tetszik — a javaslat 
beterjesztése által keltett bajok valóban 
csak a javaslat visszavétele által látszanak 
orvosolbatóknak.___________________

az agg gyöngeségét, nem a testi fajdal 
inakat, mert a holnapi nap öröme tölti be 
egész valóját. — Elhiteti önmagával, hogy 
azért kell lenyugodnia, mert mécsében az 
olaj fogytán van s nem érzi, hogy a sa
nyargatott, roskatag test mint húzza szal
maágyára ! . . .

** *
Az ifjúság mulat. Vig zene, hevítő 

bor, kitörő kedv élénsitik a társaságot; 
rázzák a farsang csörgő sipkáját; a ven
déglő zúg a lelkesedéstől. „Rövid az élet, 
örök a sir," — „Húzd, ki tudja meddig 
húzhatod" — ezen mottókat adják szájról 
szájra.

— Holnap kegyeletes ünnepélyünk 
lesz — zavará meg a pohár ürítés alatti 
csendet a társaság egyetlen ősz tagja.

— Miféle kegyeletes ünnepély lesz 
az bátyám?

— B. veterán színészünk ötven éves 
jubileuma s én indítványoznám, hogy em
lékezzünk meg szegényről.

— Ugyan hagyjon békét azzal a 
vénséggel!

— Vénség?! . .  Biz’ ő már régi nap
számosa a nemzetnek s annál méltóbb, 
hogy róla megemlékezzünk.

— Bátyám olyan, mint az egypto- 
miak voltak: midőn mulattak, előhozatták 
őseik múmiáit, hogy azok látása mérsé
kelje jó kedvüket.

— Ne legyünk igazságtalanok öcsém, 
mert a milyen mértékkel te mérsz, olyan
nal mérnek egykor neked is!

— Hát nem elég, bogy naponta végig 
hallgatjuk annak a vénségnek hazudozá- 
sait? hogy még azt is elhiszszük neki, 
hogy a makói bunda Mokkán s a mokkái 
kávé Makón terem? Hát nem adunk neki 
olykor egy-egy pipa dohányt? Nem elég 
leereszkedés ez tőlünk?

Ez már keményebben volt mondva, 
semhogy az öreg megemészthette volna.

— De öesém, többet hazndol te gyér 
imádságodban, mint az a szegény öreg 
sűrű beszédében. Jó éjszakát! . .

Országgyűlés.
A képviselőház október 30-iki ülésén 

a magyar állampolgárságról szóló tör- 
vényjavastlat részletes tárgyalását kezdte 
meg. A javaslat 6 ik és 17-ik §-a, mely 
a rendkívüli honosítási jogot kiveszi a 
törvényhozás kezéből s az uralkodót ru
házza fel vele, élénk vitát idézett elő, 
melyben a parlament ősi jogát és a ma
gyar közjogot Apponyi Albert, Szederké
nyi Nándor, Molnár Aladár, Szilágyi 
Dezső, Simonyi Ernő és Ókorin Ferencz 
védelmezték, a jogvesztés rendszerét pedig 
Ormai Károly, Láng Lajos, Boer Antal, 
Tisza Kálmán és nagy jogtudósunk Pauler 
Tivadar. Névszerinti szavazás döntött a 
kérdés felett 8 a kormány javaslata 31 
szótöbbséggel elfogadtatott.

Az október 31-iki ülésen a honosítási 
törvényjavaslat feletti vita tovább folyt s 
különösen azon pontnál, mely a horvát 
bánt felhatalmazza magyar állampolgári 
jog adományozására nagyon megélénkült E 
pontnál a bizottságban levő ellenzék több
ségbe jővén, azt teljesen mellőztetni ja
vasolja, a kormánypárti kisebbség azonban 
az eredeti szerkezet lénutatására adott be 
külön véleményt. Az ellenzék álláspontjá
ról Simonyi Ernő, Szilágyi Dezső és Hor
váth Lajos beszéltek. Irányi Dániel ezút
tal kivételkép a kormányt támogatta. — 
Szavazásra kerülvén a sor, a ház többsége 
elvetette a honosítási bizottság javaslatát 
s az eredeti miniszteri szerkezetet tartotta 
meg. A horvát bán ezzel oly hatáskört 
nyert, mely éles ellentétben van a magyar 
birodalom és Horvátország közti évszáza
dos viszonnyal, s mely súlyos megsértése 
a legújabb horvát kiegyezési törvényeink
nek is.

A november 3-iki ülést még mindig 
a honosítási törvényjavaslat fölötti vita 
töltötte be. A 30. 31-ik és 32-ik §§-oknál 
melyek a magyar állam polgárság elvesz
téséről szólnak. Simonyi Ernő egy igen 
szép beszédet mondott, kiemelvén, hogy 
különösen a a 32. §., mely azt mondja, 
hogy a 10 évig más államkerületén tar
tózkodó magyar állampolgár e minőségét 
elveszítse, a politikai ineuekültek s külö
nösen a jelen esetben Kossuth Lajos ellen 
van irányozva, a más czélja nem lehet, 
mint az, bogy Kossuth Lajost és családját 
kitörölje a magyarok sorából. — Tisza
K. felszólalására a vita e pont felett a 
következő ülésre halasztatik. — Úgy lát
szik Tisza K. félt szavazásra bocsátani 
eiőieges intézkedés nélkül e kérdést s 
azért halasztotta másnapra, a mikor is 
(november 4 én) glédába állítva maraeluk- 
jait elkövette azt a merészséget, bogy a 
magyar képviselőbáz szavazatával szám
űzte a magyar haza és a magyarság leg
nagyobb emberét Kossuth Lajost s annak 
szép reméuyü gyermekeit. Proskribáltatta

Hogy is bibetné, vagy tudhatná azt 
az ifjabb uemzedék, hogy a tisztei agg, 
ki szalmaágyáu viraszt, egykor úttörője 
volt a nemzeti művelődésnek ? ki szeréuyen 
bár, de kitartó szorgalommal és vasaka
rattal egyengeté azon utat, melyen az uj 
nemzedék most kényelmesen feszeng?. . .  
A költő, a szobrász, a festő évszázadokig 
él teremtett művében, de a színész egy- 
egy könnyű visszaemlékezés után rövid 
időn az örök feledésbe száll. — Lehet 
ünnepelt, magasztalt, — teremthet bámu
latos alakokat, miket a világ megtapsol, 
egyszer csak beköszönt az öreg kor: azzal 
vége az istenített alaknak s már akkor 
kihal az emlékezet is! Született, hogy le
gyen, — van hogy sz nvedjen s szenved, 
hogy meghaljon, ez a színész sorsa. A 
sors is úgy bánik vele, mint a sas a te- 
kenősbékával: magasra viszi, hogy aDnál 
mélyebbre ejthesse.

Nyugodjál szegény agg, — elégedjél 
meg, ba öntudatod azt súgja: h i v a t á 
s o d a t  b e t ö l t é d !  no várj elösmerést, 
ne örülj a holnapnak, mert örömöd olyan 
növény lehet, mely csak romok felett 
tenyész! . . .

*
* *

A színtársulat már együtt van; vár
ják a nap hősét, ki ma jubileál. A próba 
kezdődnék, de az „öreg* nem jelent meg. 
Az ügyelő csengetyüje elhangzott, a próba 
elkezdődött, a jegyeket szépen viszik, de 
az^öreg még mindig késik. Jelenése kö- 
ketkeznék, a próba megáll. Ismét várnak.

— Bizonyosan elpityizálta az éjszakát 
az öreg s most nyugszik — szili türelmét 
veszítve az igazgató. Még pályatársai is 
igy vélekednek, pedig tapasztalhatták, 
hogy a pontosságban mindig az „öreg,* 
a „regi gárda" híve volt az első.

Élmentek érte. Kopogtatáoak ajtaján, 
de nem hangzott belül a szokásos „Ave 1" 
Benyitottak, látják, hogy az öreg még 
ágyában; törték fejüket, hogy mivel tré
fálják meg s költsék fel az öreget? Mi
dőn azonban ágyához léptek, egymást*



század urk egyik legnagyobb fiát, nemzeti 
történelmünk legnagyobb büszkeségét. Ve
leszületett jogától fosztotta meg azt a 
Kossuthot, ki a népből nemzetet teremtett, 
8 ki politikai jogokat adott millióknak. 
Ezen nap szégyenéből a főrész az egyesült 
ellenzék fejére esik. Az egyesült ellenzék 
egyrésze e kérdésben kormánypártibb volt 
a kormánypártnál is, mert inig ez egy
szerűen szavazott, az még indokolni is 
akarta szavazatát. Szilágyi Dezső és Molnár 
Aladár azonban, kik e hálátlan szerepre 
vállalkoztak, nagyon elárulták, hogy e 
kérdésben nem a meggyőződés hangján 
szólották, hanem egy kissé az udvarnak 
akartak kedvezni. Ki is kapták nyomban 
a járandóságukat Degré Alajos, Simonyi 
Ernő — és a saját pártjukbeli Veszter 
Imrétől. Thaly Kálmán és Helfy Ignácz 
szinte érvekben, eszmékben és érzelmekben 
gazdag beszédet mondottak . . . hiába, 
mert az eredmény az lett, hogy a Tisza 
Kálmán uralkodása és uránná alatti ma
gyar országgyűlés 141 szóval 52 ellen 
Kossuth Lajost száműzte hazájából.

A november 3 iki ülésen letárgyalta 
a képviselőház az állampolgárság eluye 
léséről szóló törvényjavaslat hátra levő 
részét majd nem vita nélkül. — Az ülés 
végén Lukács Béla egy hosszú és ügyes 
beszéddel indokolt interpellátiót intézett 
Szapáry pénzügyministerhez az 1876. év 
óta a törvényhozás által adott felhatalma
zás túllépésével felvett államkölcsönök tár
gyában. Pénzügyminiszter a legközelebbi 
ülésre ígérte válaszát.

A főrendiház nov. 5-én ülést tartott, 
melyben mindenekelőtt a pénzügyi bizott
ságban hiányzó tag helyére Zichy Ferencz 
grófot, végre a fegyel.ui bizottságba pót
taggá Sehmiedegg János grófot választotta. 
Ezután a pénzügyminiszter bemutatta az 
aranyjáradék és kincstári utalványok visz- 
szaváltásáról szóló kimutatást. Nemkülön
ben tárgyalás alá kerültek a keleti vasút 
részvényeinek beváltásáról és a sugárúti 
házak adó mentességéről szóló törvényja
vaslatok. Az előbbit a főrendek elfogadták. 
Az utóbbinál Cziráky János gróf szólalt 
föl, azon nézetét fejtegetvén, hogy e tör
vényjavaslat elfogadása a város más részei 
rovására történhetik csak. Szapáry gróf 
péuzügyminister telel a fölszóllalásra s 
s bebizonyítja, hogy az álla u érdekében 
van a sugárutba fektetett pénzt minél 
előnyösebben értékesíteni. Erre a főrendek 
e törvényjavaslatot i* elfogadták, mire az 
ülés véget ért.

Külföld.
A lapunk múlt számában ismertetett 

s egészen Oroszország befolyása alatt vég
bement török miniszterválság csakugyan 
érdekei megóvására s féltékenységre in
dította Angliát. Úgy látszik Törökország 
öná-lósága s a szultán souverinitasa 
utolsó foszlányait hullatja. — Anglia úgy 
bánik vele, mint Jákob Khanual és orszá
gával. A szultánt detronizalással és euró
pai gondnoksággal fenyegette, ha a lég 
rövidebb idő alatt keresztül nem viszi a 
berlini szerződésben kötelességévé tett ázsi
ai reformokat, s hogy ezen fellépésének 
súlya legyen, november 3-án Hornby ad- 
miral parancsot kapott, hogy november 
8 ig az angol hajóhaddal a török vizeken 
legyen. Oroszország természetesen Anglia 
bcavathozását nem jó szemekkel nézi, s 
illetékes körökben azt hiszik, hogy egy 
orosz angol háború kitörése elkerülbetlen, 
sőtt az orosz sajtó ezen véleménynek na 
gyón is hangos kifejezést kezd adni. Az 
atghanistani dolgok is bántják a muszkát. 
Ezen kérdéssel igen behatóan foglalkozik 
a „Glos” s a többek közt ezeket ír ja :

néztek némán s megkövültén álltak meg a 
— ravatal előtt.

Az öreg halva volt; mosoly ült aj
kán; magasztos areza boldogságtól látszék 
sugárzani a h a l á l b a n ;  hisz az öröm 
okozta halálát, — attól szakadt meg so
kat szenvedett szive. — Az élet m i n d e n  
s z e n v e d é s e  ellen elég edzett volt s 
az e g y e t l e n  ö r ö mö t  el nem visel
hette!

* •Alig pár hó múlva egy ősz férfiú ha 
ladt a dévai sirkert felé; ez ősz emberrel 
már találkozánk. Csak most hagyta el 
kórágyát — melybe a farsangi vendéglői 
jelenet után alig pár órával dönté beteg
sége — 8 első útja a temető volt, hogy 
megnézhesse a szegény veterán színész 
sírját. Többekkel találkozott ott s kérte 
őket, mutatnák meg neki a nemrég ki- 
szenvedett örök nyughelyét; de senki sem 
ismert már sírjára, mert a tél fehér szem
fedővel boritá be a temetőt és sírját a 
többivel egyenlővé tette — a hó.

Ismerték itt is, másutt is, — tán min
denütt, mig é l t ; emléke sírjával együtt 
elenyészett No de hiszen nsi sem tarthat 
örökké. _____ VedressGy.

O da k ü n n  a  ta n y á n .
— Rajz. —

Borsós Istvántól.
II*)

A kis feleségem, az a mosolygó ha
mis feleség a múltkor piros házi sipkába 
dugta a fejemet, meg is csókolt úgy, a 
hogy illik, és . . . meg volt a névnapi 
üdvözlet, mert kérem névnapom volt. Be
ültem a  karos tölgyfaszékbe, balkezembe 
a czimeres pipa, jobbomba valami újság- 
féle, és eregettem a füstfelhőket és nem 
olvastam az újságot, és gondolkodtam 
holmi praktikus dolgokról (kérem a lelki
ismeretes gazdának ezer a gondjai) mint 
pl. több féle gazdasági reform létesithetési

*) L rét** megjelent lapunk 37-ik némában.

.Azon tények ellenében, melyek mostAf- 
ghanistánban lebonyolittatnak Oroszország 
nem lehet közönyös néző. Ha Kabult és 
Kandahart végleg angol csapatok száll ják 
meg, akkor az orosz kormány kénysze
rítve lesz odahatni, hogy Afgbanistan északi 
kerületei, melyek határosak Bokharával, 
orosz befolyás alatt álljanak, ép ugv miut 
Hérát angol befolyás alatt.“ Végül az 
orosz lap kereken és határozottan kije
lenti, hogy Angolország, vagy mondjon 
le terveiről Afghanistáuban, vagy pedig 
legyen kész háborúra kelni Oroszország 
gal és központi Az&\n többi uralkodójá
val. — No hiszen ha csak az kell Orosz
országnak, ez aligha előbb meg nem tör
ténik, miut valóban óhajtaná. Angolor
szágnak Törökország elleni fenyegetései 
is ez egyszer komolyan vannak gondolva, 
s ha Törökország újra s egészen nem sza
kit Oroszországgal, nagyon hamar Afgha- 
nistán sorsára juthat. 8 ez irányban egy 
november 3-ról Konstantinápolyból érkező 
távirít azt mondja, hogy daczára azon 
hírnek, hogy Lobanoff herczeg a szultán
nak a legvégső ellenállást tanácsolta volna, 
és a szultán szándékoznék Mehmed Ne- 
dim pasát nagyvezérré kinevezni, mig is 
közvélemény azt tartja, hogy a szultán 
aláveti magát Angolország követelményei
nek és Kbeiraddin pasát megfogja .bízni 
egy uj minisztérium alakításával.

A legújabb hírek szerint a konstan
tinápolyi angol orosz válság mindinkább 
acut jelleget kezd ölteni. Ha, mint hírlik, 
az osztrák magyar hajók Salonikibe men
nének, úgy Franczia és Olaszország is 
küldenek hajókat a török vizekre. A kon
stantinápolyi bonyodalmakkal szemben 
Francziaország nagyon tartózkodva viseli 
magát, mig ellenkezőleg Ausztria-Magyar- 
ország, — Anglia és Németország közt a 
a közös akciót illetőleg rendkívüli élénk 
tárgyalások folynak. Anglia még nem kül
dött ultimátumot, habár Sallisbury jegy
zéke és Layardnak a szultánnal tartott 
értekezlete a legkomolyabb hangon volt 
tartva.

Pécs Baranya megye fővárosá
nak helynév magyarázata.
Ezen most szabad kir. város igen régi 

hely, latin neve Quinque Ecclesice v. hasi- 
lice, német neve Fünfkirchen a szlávok 
Petcerkve v. kostela-nak hívják. Heltay 
11. Krónikás szeriutezen hely hajdan Bata 
via megyében feküdt, s Peuce íratott. Aven- 
tinus szerint Mursa. I’ancivolus szerint 
Cornacum, Veiateran v. Verauc szerint 
Teutiburgum Maninusjszcriut Serbinum v. 
Marianna állott Pécs helyén.

Bonfinuis szerint Pécs neve akár a 
latin akár a német elnevezést vesszük 
alapúi öt egyházat jelent, és mivel itt 
•Szarmata nép is tanyázott és azok a helyet 
magok nyelvén Pét czirkve nevezték, igy 
a Pécs szó a töt pet — öt jelentéssel bir. 
(Honfiú Dec. I Lib. I. p 23).

Ha a fővárosnak mostani székes egy
házat vizsgáljuk, ennek falai és Catacom 
bai elárulják hogy az építkezés még romai 
időből való, és a kereszténység első ide
jében helyén négy kisséhb és a közepén 
egy nagyobb egyház összesen öt egyház 
állott, és igy a hagyomány szerint mely 
az öt egyház.t különböző helyeken keresi 
e várost magyarul „öt egyház” nak kellene 
nevezni.

Bombardi szerint sz. István püspök
séget emelvén e helyen az országban 
meglévő négy templom után itt állította 
felazötödik egyházat: ezen Író is pet =  öt 
szóhoz ragaszkodik. (Topogr. Reg. Ilttng.)

Ranzanus azon nézetben van, hogy 
itt Peucenes nevű nép, mellyeket magyar- 
ban pécsieknek lehet mondani, székelt

módozatairól, közben belévegyttl egy kis 
költészet is, mikor a feleségem homlokon 
csókolj s eldöngicséli: ugyan édesem, ne 
csapj olyan revolutiót a gondolataid közt 
hagyd őket békében; csak nem feledted 
el, hogy névnapod van s Laczbáziék, 
Kaukalosék teli kocsival ígérkeztek ! Va
lami fűzfapoéta-féle ur meg a portádon 
álldogál valami üdvözlő verssel. . . .

— Teringettét! poéta! üdvözlő vers! 
— Hát csak traktáljátok, megengedem, 
hogy igyék az egészségemre, még azt is 
magamra vállalom, hogy kivitetem a ha
tárból! . . .

Ennekutána lön hosszú csönd.
A pipafüst vastag karikákban szállt 

a nyitott ablak felé, a napsugártól bi- 
borsziuü felhőnek látszott s mintha rózsás 
tündérek szálltak volna rajta, ingerkedtek 
csalogattak; minden balmagyarázat elke
rülése végett megsúgom neked kis feleség, 
hogy mindegyik nimfa a miniatűr képed 
volt. . . .

Ott van a selyemsipka a fejemen, 
kezemben a kormáuybot: kis király va
gyok a 100 holdas birtokomon, ide nem 
értve azt a 48 holdat, melyet a tavaszszal 
minden opponatióm, lamentatióm, protes- 
tatióm daczára beborított az árvíz, hogy 
azóta sás terem rajta, meg a vadludak 
bitangolják.

Hanem azért csak megélünk, a fele
ségem a guzsalyt pörgeti, én meg . . hja 
kérem, az hosszú rubrikát foglal el, hogy 
én mit cselekszem. — Úri személyiségem 
tudományában egyesül a titkár, ispán, 
hajdú virtusa. Magam irkátok, futok, pö- 
rülök. Nyakamra jár kisbéres, öregbéres, 
vándorszínész, poéta. . . Mire az utolsó 
elnyögi az instántiáját, az elsőét elfeledem; 
a ki gabonát kér, annak a házát javítta
tom; az öreg bérest megnyugtatom és 
biztositom verseinek különös becséről és 
kiváló tiszteletemről; a poétának meg a 
magtárrendezést kötöm a lelkére. Vándor
színész udvarias hajlongással: Méltóztatik 
parancsolni ? . . .

„in quo Peuce a Pencuiorum relignus aedi- 
ticata.“ — Ezen nézetet támogatja Roller 
is illy czimü müvében Hist. Quinque Ece- 
lesice T. 8. p. 3.

SalagU küzdött leginkább a Szarmata 
nép mellett, és a pecs elnevezést azok 
nyelvéből „pet” = ö t  vonja le; és a szláv 
népnek tartja fel az érdemet hogy ők vol
tak a híres öt egyháznak építői.

Jankó János ezen város név magya
rázatát öszsze vetve a különböző nyelvek - 
beni értelmezéssel, azon körülménynek 
tulajdonítja hogy itt hajdan öt áldozó 
hely vólt.

Felsorolhatnánk még több Írót, kik 
részben a Peucenek, részben a Szarmata 
telepet keresik itt, de mert a helynév magya
rázatra újabb adatokkal nem szolgálnak 
azokat elhagyjuk.

Szénnyomozás szerint latin piceus =  
szurok, és a szláv pec — kemencze, szavak 
is szolgálhatnának a magyarázat alapjául 
ha itt valamikor teuyőfa erdők, vagy tégla 
égető kemeuezék állottak volna.

Strábo a régi föld iró a peucen népet 
említi itt, s a magyar írók azon hiszem- 
ben vannak hogy a pécsi család ezen nép 

jogutóda.
Régi okleveleink Pécs nemzetséget 

említenek, igy 1290-ik évből. (1. Fejér. 
Dipl.T. VI. V. I. p. 67.)

Ezen helyről bővebben ir Haaz Bara
nya megye leírásában, és mi itt csak a 
név magyarázatára terjeszkedvén ki azt 
e lapok 42-ik számában tett ígéretünk 
beváltásául kérjük tekinteni.

Legyenek becsesek előttünk a régiség 
emlékei.

R. E. S.

A Pécs-Baranyai
általános kereskedelmi és ipartársulat

alapszabályai .
(Folytatás)

e.] A közgyűlésen tárgyalandó ügyeket elő
készíti. —

I.] A jövő évi költségvetést elkészíti és erre 
nézve indokolt előterjesztést tesz. —

g. ] A közgyűlés határozatainak végrehajtásá
ról gondoskodik.

h. ] A tanonezok oktatásáról gondoskodik. —
i] Utalványoz a társulati pénztár terhére a

közgyiilésileg megállapított költségvetés hatarain 
belül. —

k] A társulati tagok által tett indítványokat 
tárgyalja és elintézi.

l] A társulati működésről szóló évi jelentést 
elkészíti és a közgyűlésnek előterjeszti. —

m] A szükséghez képest rendkívüli közgyű
lés összehívását eszközli. —

n] A társulat tagjaiból szakosztályokat ala
kit, melyeknek feladata leend a választmány felhí
vása folytán véleményt nyilvánítani, további a k e 
belükbe tartozó iparágak érdekeinek előmozdítására 
a választmánynak javaslatokat tenni. —

A szakosztályok alakítására a következő elvek 
fognak irányadóul szolgálni.

Ha a társulat legalább 10 olyan tagot számlál 
kik hasontermészetü iparral foglalkoznak, ezekből 
külön szakosztály alakítandó. —

A szakosztályok saját tagjaik közül mindeu 
évben a társulati elnök felhívása folytan az évi 
rendes közgyűlés után legalább 8 nappal elnököt 
választanak, — ki a társulati választmánynak 
tagja. — s ott ülés és szavazattal bir. —

A szakosztályok ügyviteli czélját az illető 
osztályok magok állapítják meg. — a választmány 
áltál helybenhagyandó ügyviteli szabályzat által.

Hasontermészetü iparoknak tekintetnek, s 
ennek folytán egy szakosztályba sorozandók:

1- ör. \  kereskedők : u. m. vegyes-áru, ter
mény, vas, disznemü, rőtösáru, könyv, szállító-ke
reskedők, pénzintézetek stb.

2- or. Az építészeti ipar: u. in. kőműves, ács, 
asztalos, lakatos, iiv.gcs, mázoló, gerencsér, kőfa
ragó stb.

3- or. A ruházati ipar: u. m. kalapos, szabó 
czipész, csizmadia, gombkötő, kelme-posztó gyarak, 
tímár, sziies stb.

4- er. Élelmezési ipar: u. m. ezukrász, sütő, 
mészáros, koresmaros, mézeskalácsos, m olnár, 
hentes, stb.

5- ör. Művészeti ipar: u. m. órás, aranyműves, 
testű, szobrász, fényképész, stb.

Utójára körülfutom a házigazdaságot 
s izzadt, poros arczczal térek azután be 
szobámba, hol kipihenem a napi fáradal
mat, elűzöm a sok alpári gondolatot; fe
ketekávé és pipafüst mellett más régiókba 
lépked a képzeletem, hol már betölt a 
pusztai álom s kegyes audencziára várom 
a tiszttartót, ispiut, Írnokot.

Szellő susog be a tárt ablakon ke
resztül, a füzesből behallik az arató lá
nyok dala:

„Túl a Tiszán Devecserbe 
Retten ülnek egy nyeregbe,
Ne menj át, maradj itt,
Majd meglátod jobb lesz itt, 
Magad ülsz az ölembe!. .“

Elhallgatom azt a notázást, valauieny- 
nyi lány hangja közül kiballik a Kátai 
Rózsi nótája, a szeretőjét elvitték katoná
nak, olyan szép kis teremtés, olyan kár, 
hogy örökké bús a nótája!..

Mindenfélén elkóváíyog az eszem , 
közben a levélszekrényre esik a tekinte 
tem. Ahá! levelek! Jó baráttól, régi is
merőstől, színésztől, poétától! Ki faluról, 
ki városból, ki pusztáról ir, mindenik levél 
tele van keresztényi jó indulattal, üdvös
ségéé kívánalmakkal, Udvözölte-e már a 
feleségemet; némelyik holmi ugráló jam- 
busokkal úgy inegtánczoltatja bennem az 
imádságos lelket, hogy Duhaj Marczi se’ 
aprózza ki különben a „Gölöncsér1' csár
dában. — Nagyon szép és a lelkemig 
tolakodik eunek a drága megemlékezésnek 
a hatása: bizony jól esik hallani egy-egy 
idetévedt hangot abból a régi dalból, régi 
tavaszból; a régi ifjúság napfényes em
lékeit, mik felköltik újra a régi álmokat, 
ábrándokat. Bizony jól esik az emlé
kezés ! . . .

Langyos szél fú az ablakon át, hom
lokomat csókolja, rózsalevelet libbent a 
a szobámba; táláu ti küldtétek, talán a 
régi tavaszból szállt el, maradt el, hogy 
hervadt ajaka beszéljen az ő harmatos, 
fényes hajnaláról, az illatról madárdalról.
— Mikor a virágnyilást lessük, a patak

6-or. Gazdás:ati ipar: u. m. kovács, bognár, 
kádár, kötéljrv ,rró. gép-uyarak, stb.

o.] A 2 t i §. h.) pontjában érintett pénztárak 
szabályzataim nézve tervezetet kidolgozni és azt a 
közgyűlés elé terjesztendő — . . . .  . ,  . .

p ] Az évről évre megváltozandó bekeitetö pi- 
zottsag megalakítására javaslatot terjeszteni a köz
gyűlés elé, és intézkedni, hogy a segédek részér >1 
is egyenlő számú tagok választassanak.

r. ] A munkaviszonyból eredő panaszokat meg
vizsgálni, 8 azok orvoslása iránt intézkedni. —

s. ] Általában a társulat czéljainak eléréséről 
minden kitelhető módón gondoskodni, — a ható
ságok, a kereskedelmi és iparkamra felhívására 
véleményét nyilvánítani, aszóval az ipar és keres
kedelem érdekeinek előmozdítását munkálni. —

A választmányi jegyzőkönyveket hitelesítésül 
az elnök és jegyzőkönyvvezetőn kívül egy kiküldött 
választmányi tag Írja ala. —

A választmány maga állapítja meg tárgyalási 
és ügyrendjét.

Elnök.
19. §. A társulati elnök, — rendes közgyűlés 

á lta l ti'kos szavazás utján általános szótöbbséggel 
három évre választatik.

a j Az elnök képviseli a társulatot hatóságok 
és harmadik személyek irányában. — a miért is 
minden, a társulat által kiadott okiratnak a jegy
ző a kívül altala is alá kell Írva lennie.

b] Össze hívja a választmányi üléseket és 
közgyűlést, s azokon elnököl, adja a szót a jelent
kezés sorrendje szerint, és mondja ki a határoza
tokat a nyilvánult általános többség alapján: — 
szavazat „egyenlőség esetében az elnök szava dönt. 

cl Oro a társulati pecsétnek, 
d] A közgyűlési, illetőleg vá'asztmínyi hatá

rozatok pontos végrehajtását, valamint a folyó 
ügyek végrehajtását vezeti.

Álclnök.
Az alelnök az évi rendes közgyűlésen titkos 

szavazás utján általános szótöbbséggel három évre 
választatik. —

Az elnök akadályoztatása esetében az elnöki 
jogok gyakorlása és kötelességeinek teljesítése, — 
teljes joggal az alelnököt illeti.

Jegyző.
21. §. a] A jegyző, ki nem tag is lehet, titkos 

szavazás utján általános szavazat többséggel a vá
lasztmány által bárom évre választatik, — mely a 
megállapított költségvetés határain belül fizetését 
is meghatározhatja.

b] A közgyűlés és választmányi ülésekről 
jegyzőkönyvet vezet, -  a határozatokat jegyző
könyvbe iktatja és az érdekelt feleknek kivonatokat
ad. —

c] A társulati tagokat nyilvántartja.
d] A társulati határozatokat, és a folyó ügye

ket az elnök utasítása szerint végrehajtja, illetőleg 
elintézi, s a társulat levelezéseit végzi.

e] A választmány ülésein szavazatot nem bir. 
Akadalyoztatasa esetén helyettesítés írói a vá

lasztmány gondoskodik. —
Pénz1 ár nők.

22. §. A pénztárnok a választmány által tit
kos szavazás utján általános szótöbbséggel három 
évre választatik

A pénztárunk veszi he, kezeli és adja ki a 
társulati pénzeket a 2lJ-ik és ,'íO-ik ijij. szerint.

A pénztári ügykezelést a valasztm íny álla
pítja meg. —

A pénztári könyvek magyar nyelven veze- 
tendók. —

A pénztárnok évi fizetését a választmány ál
lapítja meg a költségvetés hatarain belül. —

Ügyész.
23. §. Az ügyész a választmány által titkos 

szavazás utján általános szótöbbséggel három évre 
választatik. —

Az ügyész, ki nem tag  is lehet a társulat 
részére a jogi ügyiratokat szerkeszti, — a társulat 
jogi ügyeiben mint ügyvéd működik s a választ
mány megbízásait teljesiti. —

Eljár .sáról jelentest tesz a választmánynak, 
mely szamára a közgyűlés jóváhagyásának leutar- 
tasával, vagy esetről esetre a teljesített ranukahoz 
képest, vagy pedig évről évre méltányos dijjat 
utalványoz a társulati pénztárból. —

Az ügyészi és jegyzői állomások egy személy
ben is összpontosíthatok. —
VII. Békéltető bizottság és választott bíróság.

24 §. A társulati tagok mint munkaadók es 
személyzetűk között felmerülhető vitás kérdések 
elintézésére a békéltető bizottság van hivatva. — 

A békéltető bizottság áll 4 rendes es 2 pót
tagból. —

Ezeknek fele a társulat részéről az évi rendes 
közgyűlés áltál a tagok köréből általános szótöbb
séggel egy évre választatik. — másik felének a 
segedek részéről leendő szabályszerű megválasztása 
iránt a társulat, vagy a választmány, vagy szükség 
esetén a hatóság utján intézkedik —

A békéltető bizottság megválasztása után leg- 
leljebb 8 nap a la tt megalakul oly módon, hogy 
megválasztja elnökét és jegyzőjét; ez utóbbinak 
nincs szavazati joga; és tekintettel a póttagok al- 
tali kiegészítésre megállapítja ügyrendjét.________

partján a fényes kavicsokkal, a pillan
gókkal ; mikor a berekbe, a tüzesbe buj
kálniuk a nevető rigó, kopogó harkály 
után s micsoda harczi tűzzel fülelték le 
nyári estéken a cserebogarakat a „csárdás 
kis kalappal. . . .“ Beszéljetek csak az 
annyiszor visszaálmodott, megsiratott csil- 
lagsugáros álomról, elhaló tündérmesékről 
te hervadt levél, zúgó szél, regélő gólya
madár.

Mikor a gólyafészkes ház alól először 
vitték el a süldő gyermeket egy nagy kő
halomba, hol akkorák a házak, mint a 
tahinkban a templom s úgy nevezték előtte: 
hogy város. A nagy búhánatnak esett 
csemetét csak az vigasztalta, hogy Jónás 
kocsmáros, mikor szombatonként a birka
bőreivel bejön a városba, majd hoz a 
mama tői „fényes1* pénzt, meg puha ka
lácsot. — •

Mikor megnyúladt kissé a haszonta
lanja, az első sörkedő pehelylyel Thália 
tornáczába vitte az emanczipálódó ambi- 
eziója: megbámulta a „világot jelentő 
deszkák” hőseit, szerelmeseit; a páholykor 
lámpáit, a görög tüzet, a nagy fejű cseh 
trombitást. Az imperator arczu, fekete tó- 
gás színész respektált nagyhatalom volt 
káprázó szemei előtt.

Ez Hamlet, kinek a holt apja a vár
falakon fehér lepedőben jelent meg ajkán 
siri szózattal. . . Az ott Césár, kit „lebics- 
káztak11 érdemes földiéi a Potupejus szo
bor mellett, — azonban az oiympasi nagy
hatalmak a legördült függöny mögött 
életre „galvauizálták,11 hogy holnap este 
Sobri Jósk t subájában legyen veszedelme 
a menyecskéknek . . . különben pedig bé- 
kességes lélekkel falatozza a maradék li- 
baczombot a restauratioban és rómeói áb 
ránddal eregeti a kurta szivar illatos 
füstjét. . . -

Még álmomban is zengett a melodikus 
zene, a taps; szárnyas angyalok libben
tetek a fejemre akkora koszorút, hogy 
két akkora fejnek is becsületére vált s

Azon esetben, ha a bizottság -saját kebeléből
választja elnökét, a bizotts gi tagok száma a i illeti 
csoportozatbeli póttagok sorából a megválasztás 
sorrendje szerint egészittetik ki. —

Az elnök vagy jegyző akadalyoztatasa es:- 
tében a bizottság gondoskodik helyettesitésukr I.

Felmerülő vitás ügy esetében az illető fél, 
vagy ha ez előbb a társulati elnöknél jelentkezne!; 
énnél felhívására a bizottsági elnök, — a békéltető 
bizottságot a nap, óra és tárgy megjelölésével, 
legalább 24 órával előbb összehívni és egyúttal az 
illető feleket a bizottság elé való megjelenésre uta
sítani tartozik. —

A bizottsági ülés m egtarthatásira az elnök
kel együtt legalább barom tag és minden esető n 
mindkét csoportból egyenlő számú bizottsági ta
gok jelenléte szükséges. —

A bizottsági ülés tárgyalás alá veszi .. - 
ügyet és a békés kiegyenl;té«t megkísérti. Nettxi- 
keriilés esetében szavazás alá bocsátja az ügyet es 
az altalános szavazattöbbség alapján megállapított 
véleményt, valamint az annak teljesítésbe vétele 
iránti határidőt a felekkel közli, és azon esetben, 
ha a felek ezen véleménybe belenyngosznak. az 
ügy kiegyenlítettnek tekintendő: ellenkező esetlwu. 
vagy ha az illet i fél a teljesedésbe vétel iránti 
határidőt pontosan meg nem tartani, a feleknek 
jogában áll ügyüket az illetékes hatóság elé vinni.

A békéltető bizottság eljárásáról rendes egy- 
zőkönyv vezetendő, mely az ügy kiegyenlítése ese
tében az érdekelt felek által aláiratik. és minden 
esetben a jelenlévő bizottsági tagok által hitelesít
tetik, — a melyből a felek kivánatára nekik ki
vonat adandó. —

Választott bíróság.
25. §. A társulati viszonyokból keletkező vitás 

kérdések a választott bíróság elé tartoznak, mely
nek alakítása és eljárása tekintetében az 18t>8. évi 
LIV. t  ez. 9. czini, 111. fejezetében foglalt hatá
rozatok szolgainak zsinórmértékül. —

Vili A társulat vagyona és annak kezelése.
21) $. A péc.-i kereskedelmi és iparfársulat 

összes vagyona a társulati tagok közös tulajdonit 
képezi, azonban még a társulat feloszlása esetében 
sem lészen senki jogosítva ezen közös vágyónboii 
jutalékát igényelni, és csakis a közgyűlésnek allaud 
jogában ily esetben a társulati vagyonnak vala
mely közhasznú iparczélra leendő végső fordítása 
iránt a magas töldinivelés- ipar- és kereskedelmi 
in. kir. minisztérium helybenhagyásának fentartá- 
sával végleg határozni. —

27. ij. A társulat vagyonát képezi:
1) A t á r s u l a t  a la p tő k é je ,  mely a netalán 

beolvadó ipartestületek hagyományaként a társu
latra száll; — és mely a beiratási dijakkal, vala
m int a netalán! hagyományok vagy alapítványokkal 
gyarapittatik. —

K tökének csak kamatjai fordíthatók a tár
sulati folyó költségek fedezésére, — miért is a vá
lasztmány feladatához tartozik, annak teljes biz
tosság mellett lehetőleg előnyös gyümölcsöztetéséről 
gondoskodni. —

2) A t á r s u l a t i  jö v e d e lm e k ,  nevezetesen:
a . ) Az alaptőke évi kamatjai.
b. ) A tagok által űzetett tagsági dijjak és 

netaláni pótlékok. —
e.) A múlt évről m aradt netaláni bevételi 

többlet.
28. §. A társulat jövedelmeiből iedezendök a 

társulat kiadásai, u. m.
a) A társulati helyiségért netalán fizetendő bér.
b) A tiszti és szolgai fizetések.
ej Az irodai és egyéb kezelési költségek.
d) A tauonczi iskoláztatásra vagy az ipar 

emelésé) e megszavazott járulékok, megjegyeztetvén, 
hogy a tanonezok iskoláztatásán az évi jövedelem
nek legalább 1U százaléka fordítandó. -

A folyó kiadások fedeztetésére nem szükségelt 
pénzek valamely elegendő biztosítékot nyújtó pénz
intézetnél gyiimölcsözés végett elbelyezend k. —

29. §. A bevételek es kiadásokról minden év
ben rendes számadás készítendő, mely a választ
mány áltál történt megvizsgálás után a választmány 
áltál felülbírálás végett az évi rendes közgyűlésnek 
beterjeszietik, — mely a felmentvényt kiadja eset
leg a fenforgó körülményekhez képest határoz.

30. §. A pénztáritok bárminemű fizetést csak 
nyugta mellett es szabályszerű utalványra teljesíthet.

Szabályszerű utalványnak tekiutetik:
a. ) Bizonyos időszakonként rendesen ismétlődő 

fizetésekre (mint házbér, tiszti és szolgai fizetések, 
s egyéb rendes járulekok J oly fizetési tv, melynek 
fejére az utalványt tartalmazó választmányi hatá
rozat az elnök és jegyző aláírásával fel van Írva.

b. ) Minden egyéb kiadásra az elnök és jegyző 
áltál alairt jegyzőkönyvi kivonat. —
IX. A társu la t feloszlása vagy más társulatba 

olvadása.
31. Sj. A társulat csak akkor oszolhatik fel, 

ha ezt összes tagjainak két harmadrésze indít
ványba hozza. —

A feloszlás felett csak az c czélra külön ösze- 
hivott közgyűlés határozhat. —

A feloszlást kimondó határozathoz pedig az 
összes társulati tagok három negyedeitek hozzá
járulása kívántatik —________________________

méltó, hogy ez epoehális koszorúzásról az 
„Üstökös11 féuyképet hozzon.

No de hallgassunk! A rózsalevél to
vább beszél, most már árkádjai napokról 
piros hajnalról, rózsás szerelemről, a mik
ről magam is elzöngicséltem nagy titkon, 
leeresztett függöny, rejtett mécsvilág mel
lett epedő versezetben : a levegő tellitve 
volt körülem exalfatióval, harmóniává1.

Az ilyen félén is csak átesünk.
De azután az évek múltával ugyan

csak oszlik az exaltatió és harmónia. A 
köiyökuek sors bácsi ül a nyakába s 
hajtja szélvészbe, esőbe, hidegbe! — Ösz- 
szejárja a világot gyalog, hintón, gőzko
csin, léghajón; van ambicziója, álma, 
ideálja: nagyra törekszik, a dicsőség fény- 
koszoruja, sugár palástja rontja az étvá
gyát! Szereti az ölebet, lovat, szép asz- 
szonyt! Divatosan öltözködik, járkál me
reng ! Regényt olvas, verset ir, bámulják 
a talentumát! Es ő álmadoz és büszkén 
hordja fejét és nagyokat koplal!

Utójára lejár a dicsőség napja s vele 
a koplalás is! zíbrándainak tündérkertjé- 
ből beültetik egy rozzant falusi reziden- 
cziába nótáriusnak vagy kántornak.

Ki ez, ki amaz lett: szétszórt ben
nünket a szélvész. Magamat szépen ide 
ültetett a nemesi kúriába! S mikor el
gondolkodom s összezavarom a múlt ké
peit a jelen prósájával, költészetével: ka 
leidoscop ábráiként, — a múlt tükréből 
visszasugározva látszanak elvonulni előttem 
a koplaló szinész, görhes poéta és a dom- 
boruságos gazda a czimeres pipával! . .  •

Bizony hát ez a pusztai élet nem is 
kórházi. Az Eldorádót itt keressétek.

De csöugetyübang, kocsizörgés, lárma 
hangzik az udvarból: hát elbúcsúzom tő
letek ti kedves képek s lelkem albumába 
zárlak. — A feleségem csókol föl az áb 
rándozásaimból! — Itt vanuak a névün- 
nepre Kaukalosék, Laczbáziék! . . .

Borsos István,



, feloszlást elhatározó közgyűlés meghatá- 
ivottal azon közérdekű ipari czélt is, melyre 

~! 1 lati tiszta vagyon fordítandó leend. —
1 tiszta vagyon egy e czélra kiküldendő bi- 

" áltál állapittatik meg. —
s A társulat feloszlása, valamint a tár-

. ^ yon hova fordítása iránti határozat io- 
,'itas előtt a Nmgu m. kir. föl 

í^'reakeJelm i minis ter umhoz
felterjesztendő —

fiP  m  s. A társulat csak

földmiveles- ipar 
helybenhagyás

33. akkor olvadhat más
Istba.’ha ezt az összes tagok két harmadrésze 

„htvánvba hozza. —
' Va'amely inas ipartarsulatba leendő olvadás

és a 
ha-

tagok három

l,en külön közgyűlés hívandó össze; -  é 
" vadas iránti indítvány csak akkor emelkedik^naJas
ÔZÂtÁ. ha azt az összes társulati

„wede támogatja.
' Jly esetben a társulati tartozások fedezése 

. n feumaradó tiszta vagyon ama társulatot illeti, 
a'*lvbe a beolvadás történik. —

A tiszta vagyon egy e czélra kiküldendö bi- 
tsag által állapittatik meg, — mely bizottságnak 

lattal kötelessége a beolvadás iránt hozott köz- 
zfiilefi határozatot a beolvadási tervezettől együtt 
"Vanatositás előtt a m. kir. földmiveles- ipar- és 
ereskedflmi minisztériumhoz felterjeszteni. —

* 34 § A társulat tényleg feloszlottnak te-
tíotendo •

a] Ha a tagok szama 20-nál alább száll, 
b ] Ha a feloszlás ezéljaból összehívott köz- 

nuleseu harmadszori összehívásra sem jelennek 
j , .. legalább az összes tagok két harmad többsége. 

33. § Ha a társulat érvényes határozat folytán, 
( a 34-ik § bán megjelölt körülmények beáll - 

utál tényleg feloszlott annélkül. hogy a társulati 
vĵ v.ju hova fordításáról rendelkezett volna: e 
ti^yon az illetékes iparhatóságnak adatik át, mely 
, társulat feloszlásáról, valam int a vagyon hova- 

rlitasaról a földmiveles- ipar és kereskedelemügyi 
kir. minisztériumot értesíteni, a vágj ont tisz- 

tsba hozni és azt közhasznú iparczélokra fordítani 
artézik. —

Pécsett. 18<5. évi deczember lm 14 én.

T örvéiiytfííflíi «*M»rnok.
Előadott polgári ügyek:

Eisner Ahraháuiuak Has/. János el 
leni 507 írt. 25 kr. iránti pere. Pleinczué 
Sziráuyi Mariskának a pécsi kőszénbánya 
és vasgyár ellen szerződés érvénytelenítése 
iránt. Lőrinc* Mária, Lőrinc/ Erzsébet 
és t. ellen köteles rész iránt. — Ozv. 
Paverle Józsefné, özv. Szeferling Mátyásué 
ellen tulajdon. — Vatyi JuL és t. Vatyi 
Önse és t. ellen tulajdon — Keszkenő 
vits Mikko, Losztics istván és t. ellen tu
lajdonjog.

Előadandó büntető ügyek :
November 11. Poros Vincze és t el

len euriai itéletbirdetés. — Drenovatz An
tal ellen, bitói zártörés, végtárgyalás. — Bi 
schuf János ellen súlyos testisértés, vég 
tárgyalás. — Pololanik Anna ellen gyér 
mekgyilkossági biinkisérlet, cur. Ítélet. 
Knznianovics Anna ellen ellenszegülés és 
veszélyes fenyegetés miatt végtárgyalás.

November 12. Arviz Samu ellen vég
tárgyalás. — Sehrempf Antal n.-palko- 
nyai lakos ellen táblai Ítélet — Szilágyi 
Ferenc/ dárdái kir. körjegyző elleni sik
kasztási bűnügyben végtárgyalás. Kovács 
Mikályné h. hetényi lakos ellen cur. Ítélet.

November 14. Varga Márton ellen erő
szakos nemi közösülést bliuligyben táblai 
Ítélet. — Szoknia Károly és t. ellen em
berölés miatt végtárgyalás.

November 15. Lasznik János ellen 
emberölés miatt végtárgyalás. — Ditrich 
József átai lakos ellen gyilkossági bűn 
ügyben végtárgyaiás.

Különfélék.
— Baranyunegye törvényhatósági 

bizottsága f. bó lü-én tartja a megyeház 
nagy termében évuegyedes rendes közgyű
lését, melynek az alispányi jelentésen kívül 
következő nevezetesebb tárgyai lesznek:
1. A megürült árvaszéki ülnöki s a ne 
talán ennek folytán megüresedő tiszti állo
más knak betöltése. Az újonnan rendsze
resített könyvivő választása. 3. A válasz
tott bizottsági tagok időközben megürese
dett helyeinek betöltése. 4. A katonaság 
beszállásolásából keletkező teher megosz
tása czéljából kivetendő pótadó 5. Az 1880 
évi közmunka váltság megállapítása. 6. 
Jelentés több átvizsgált község számadá
sáról. Végül a járási szolgabirárák külön
féle közigazgatási ügyekrőli jelentése s a 
társtörvénybatóságoknak különböző orszá
gos és közhasznú Ugyekbeui megkeresvénye.

— A pécsi keresk. és ipartársulat e 
hó 2-án tartanott közgyűlésén a követke
zőleg ejtette meg a választást: dísze nők 
Cassián Márton lovag, elnök Aidinger 
János, alelnök KellemfyKároly, biz. tagok : 
Blauhorn Antal, Engel Sándor, Haberényi 
Pál, Kindl József, Köbázy József Krausz 
Simon, Maasz Beruát, Ráth Mátyás, Scbap- 
ringer Joachim, Tibiászi József, VoglNep. 
János, Zsolnay Vilmos, békéltető bizott
sági tagok: Bors Mátyás, Hartl Ferencz, 
Asztalos Nándor. Hátra van még a társu
lati tisztviselők, a szakosztályok  ̂ elnökei 
s a munkálok által kijelölendő három 
békéltető bizottsági tag megválasztása. 
Az eddig megalaknlt bizottság már megál
lapította a legsürgősebb teendők program
ját miben sok olyat találunk, melyek ba 
sikeresen elintéztetnek, csakhamar népsze
rűvé teendik e társulatot.

— A most alakult pécsi keresk. es 
ipartársulat sem bírta magát emanczipálnt 
a mai kor kórságai alól. Kellett neki disz- 
einök és valóságos elnök, ki sem nem 
iparos sem nem kereskedő, a megválasz
olt (?) bizottsági tagok némelyike is ala
pos kifogás alá esik, szóval, mint nem egy 
oldalról hangoztatni halljuk, az elnökség 
4 választmánnyal együtt nem a közbiza 
lom kifolyása és ennél fogva kétséges, 
váljon az oly üdvös czélu társulat jöbet-e 
oly helyzetbe, hogy feladatának megfelel- 
jen. — Mi azonban figyelmeztetjük az elé-

fc ket, hogy ott, hol helyén van. 
Ina felszóllalni és megakadályozni 
4 kolomposok által előre megalakított va- 

“ tttmánynak felkiáltás utján leendő meg

alakítását, ha ehez elegendő bátorságuk 
és önállóságuk nincsen, az igen sajnos ál
lapot lenne, de akkor örökké a tolakodók 
gyámsága alatt fognak maradni, a társu
lat pedig könnyen nem a köz, hamm a 
magánérdekek legyezgetésére lesz felhasz 
nálható. — Nem kell azonban az elköve 
tett hiba miatt csüggedni, a mostani vá
lasztmány amúgy is csak ideiglenesnek 
tekinthető és a jövő választásnál kellő 
erélylyel a baj orvosolható.

— Csóka Sándor színigazgatónak la
punk e számában közölt felhívásra figyel 
meztetjük tisztelt olvasóinkat. — A jövő 
heti játékrend uj darabokat tartalmaz. 
Köztük, az itt még nem adott „Kis dok
tor" operettét melyre már hetek óta foly 
nak az előkészületek és melynek előadása 
tetemes kiállítási költséget vett igénybe.

— Mélyen tisztelt közönség! Egy 
részt engedve a tekintetes szinügyi bizott
ság kivánatának, mely czélul tűzte ki, hogy 
a n. közönségnek a szinház látogatását a 
legszerényebb feltételek mellett tegye lehe
tővé, más részt tekintetbe véve a mostoha 
péuzviszouyokat, elhatároztam, miszerint 
a n. é. közönség előnyére az eddigi szo
kástól eltériilcg nemcsak 16, de 8 szel
vénynyel is árusítok el családjegy-béiietet, 
amely szelvények a t. bérlő tetszése sze
rint használhatók fel. Ezen szelvények bir
tokosa a jutalomjátéki, veudég és felemelt 
helyái u előadások kivételével (a mi egyéb
ként mindég tudatva van a szinlapokon) 
akkor a mikor tetszik, akár egyenként 
használhatja fel e szelvényeket, akár töb
bet is egyszerre, megjegyezvén, hogy e 
szelvények ba használatba vétetnek, min
dég napi jegyekkel cserélendők fel oly- 
kép, hogy a pénztárnál annyi szelvény 
adandó át, amennyi kőrszék- vagy zárt
szék jegyre az illető előadásban a t. bér
lőnek szüksége vau. Ezen minden tekin
tetben előnyös s a tekintetes szinügyi bizott
ság által is ajánlott bérletre a u. é. közön
ség becses ügyeimet és pártfogását kérem. 
Egy 8 szelvénnyel ellátott esaládbérletjegy 
ára: Körszék 6 frt. Zártszék 5 Irt. Egy 
16 szelvényűvel ellátott család-bérlet ára 
pedig. Körszék 12. Zártszék 10. Ily csa
ládiegyek kaphatók : személyesen az igaz
gatónál Megyc-utcza 4 szám alatt és napon
ta a színházi pénztárnál. Tisztelettel Csóka 
Sándor színigazgató.

— Egy d  züllött élet vége. A  múlt
vasárnapi nagy miséről kijövök idegrázó 
jelenetnek voltak tanúi. A főtemplom előtti 
téren ugyanis midőn legtöbb ember özön 
lőtt ki a templomból egy szerény öltözetű 
s mintegy 40 év körüli térti öngyilkossági 
szándékkal szájába lőtt. A golyó szája 
padlásáu keresztül a gerinczagyba hatolt 
s rögtöni halált okozott. Nagy tömeg vette 
körül a szerencsétlen bulláját mig a csak
hamar elősiető rendőrség elszállitatta. A 
szerencsétlen, névszerint Neugarth Bódog, 
jómódú szülök gyermeke, s városunk tár
sas köreiben általánosan ismert és tisztelt 
Hegyi honvédkapitány sógora volt. Pályá
ját szinte a katonaságnál kezdte s mint 
hadapród lépett a helybeli 52 számú cs. 
k. gyalogezredbe, azonban szerencsétlen 
ivási szenvedélye gátolta előmeuelében. 
Katonai pályáját bevégezve a polgári 
pályán is fokról fokra alább szállt, s leg
utóbb a szabolcsi szénbányában mint bá
nya munkás tengette életét, s igy a nyo
mor adta kezébe az öngyilkosság fegy
verét. — .

— Mint szomorú jelenséget a köznép 
erkölcsi életének felemlítjük, hogy a hely
beli kir. törvényszék előtt a jövő héten egy 
gyilkossági bünkisérlet és bárom ember
ölési bűnügyben fog tartatni végtárgyalás. 
A lefolyt héten pedig a megye területén 
két gyilkossági eset fordult elő, jelesül : 
Szebénybeu meggyilkolták a helységbirá- 
iát s egy olaszi földművelő: Andrics 
Gyuka megölte édes anyját. — A gyilko
sok már a helybeli törvényszék börtönei
ben várják megér demlett büntetésüket.

__ Érdekes visszahelyezési pór van
amatban a mohácsi járásbíróság előtt 
levicb István és az uradalmi halá- 
i bérlő között. Az elsőnek 400 hold 
jkát évek óta viz födi. Hogy némi hasz- 
vegyen belőle varsákat állítatott föl 
ligásra; a bérlő azonban a varsákat 
tette, miután a halfogáshoz egyedül 
i van joga. — .ámde nálunk az elkü- 
i/és megtörtént, s az ítéletben az is ki 
mondva : melyek halastavak ; s igy a 

őnek magántulajdonhoz van-e joga 
y nincs halászati szempontból, azt a 
íszok döntik el. — Vájjon mikor tize- 

határát elöntötte a viz, X. tanyáján 
i volt-e halászni a bérlőnek ? Alig hisz- 
s. („Mohács").

__ Eyy mese. Miért nincsenek a hébe-
a katholikus menyországban? Ezen 

dést tévé föl a napokban egy úri ember, 
eletet reá: mert ők nem szeretik a vál- 
ítosság nélküli nyugalmas életet; s ezt 
myitja a nem rég múltban történt ese- 
oy. Ugyanis a v . . . i püspök gaval- 
ember lévén, sok pénzre volt szüksége 

yy nagy jövedelmei mellett is, ezen 
Íz9zűk%ilágban gyakrabban megszorult 
nnak következtében egyszerre 60000 
intőt kért kölcsön pénzt szerző bankár
ul De tudta azt, hogy a kamatot elfo
j t  kölcsönző is még mindig tesz a kite
knek némi szívességet azzal, hogy bizal- 
val megajándékozza. így a v . . . 1 
snök is a kamaton fölül még baráti 
vés pártfogását Ígérte a pénzt szerző 
iernek mit az utóbbi ki is kötött maga- 
1j melyet azonban e földön már nem 
[ott értékesíteni, tehát a püspök urnák 
menyországban értékesíthető befolyását
rte Mit ő nagyméltósága meg is ígért. 
a i'ól számitó kölcsönző nem előzte meg 
folyásos pártfogóját, hanem csak utánna 
,Dt' de már akkor a menynek kapui

ismét bezárultak mire odaért s zörgetnie
kellett, hogy beeresztessék. A nagy zajra, 
melyet csinált, kérdezték tőle hogy ki ő 
és minő jogon kéri a bejuth&tást? Erre 
elmondá, hogy neki a v . . . i püspök 
ismerőse és pártfogását Ígérte. A szent 
atya megkérdeztetvén ezeu állítás valódi
ságáról az elismerte a tett Ígéretet, mire 
aztán beeresztették az alkalmatlankodó 
kiváncsit. Annak pedig nagy volt bámu
lása azon, hogy a paradicsomba minden 
aranyos, de hogy annak valódiságáról is 
meggyőződést szerezhessen, mindég csi- 
szálta a bútorokat kezeivel és leginkább 
a trónszék arany gombjait s igy nem 
sokára azt vették észre, hogy az arany 
nagyon kopik a trónszékről. Nézték, keres
ték, hogy beva lehetett a hiányzó arany? 
Minthogy a nők még a mennyországban 
is éles látással birnak, csakhamar fölfe
dezték a héber körmei alatt a lekopott, 
aranyat. De mivel a mennyországba foga
dottakat ki nem Űzik és mégkevésbbé 
azokat, kiknek hatalmas pártfogóik van
nak, tehát izreál fiát is tűrniük kellett. 
.Szent Péternek azonban ama jó ötlete 
támadt, hogy megverette a dobot a kapu 
előtti téren, izrael tia meghallván az ismert 
hangokat, nagy sebtében kérdé : mit liczi- 
thálnak kitérem alásan? Azt felelik Deki:
A S. v. lyi praefaktus most árverezteti a 
v . . . i püspök borait. Oh! kérem, nem 
nézhetném meg egy kicsit ? Cak tessék! 
Kiment s mivel most oly sok az az árve
rezés nem is tért többé vissza.

— Képviselő választás. Apinczehelyi 
kerületben folyó évi október 30 án eszkö
zölt képviselő választás az utolsó pillanat
ban meglepő fordulatot vett. A választást 
megelőző nap ugyanis felléptették Báró 
Jeszenszky Sándort s őt 5‘J szavazattöbb
séggel, miután Pap Lajos szavazás kez
detén visszalépett, meg is választották 
Hets Károly ellen. A nemes báró tehát 
kerületében azon ritka bizalmat élvezi, 
kegy megválaszt ják képviselőnek auuélklll, 
hogy prograramja megismertetésére neki 
időt engednének, megérdemelnék Várady 
Gábort is képviselőjüknek.

Igazságyminiszteri vélemény a 
magyar bírák képzettsége és lelkiisraerete 
felől. Vau a kassai ügyvédi kamara terü
letén egy zugtirkász, ki a jussát keresi. 
Igaztalan keresetével elutasította minden 
bíróság. Ő azonban fejébe vette, hogy 
perelni fog halálig. Folyamodott pártfogó 
ügyvéd kinevezéséért. Az ügyvédi kamara 
egymásután bárom ügyvédet is nevezett 
részére, mindannyian azonban kijelentették 
hogy a per megújításának semmi alapja 
nincsen, tisztjéről tehát mind a három 
ügyvéd lemondott. A „minden áron" való 
ur erre felségfolyamodványuyal élt, mely 
az igazságügyi minisztérium által vissza- 
utasiitatott ugyan, mindazáltal figyelmez
tetett az ügyvédi kamara, hogy nem helye
sen magyarázza az ügyvédi rendtartásnak 
a pártfogó ügyvéd kinevezésére vonat
kozó paragrafusait, s a pártfogó ügy
védek helytelen indokból mondtak le 
pártfogói tisztükről, — „mert arbitrarius 
magánjogi rendszerünk mellett a per ki
menetele iránt kétség a legtöbb esetben 
támasztható.“ No még ilyen pofont a mi 
biráink nem kaptak, mint ezúttal minisz
tertől.

— Egy helyiségben a kutyákra adót 
akartak kivetni, a községi ..gazda lévén 
megbízva az összeállításai. U tehát követ
kező összeállítást adott be az adókivető 
bizottságnak. „Tek. Kutya adókivető bizott
ság! Következő összeállítást terjesz em be 
melynek helybenhagyását kérem. A községi 
elöljáróság — egy kutya. A községi jegyző 
— egy kutya. A községi orvos — egy kutya.
A községi tanító — egy kutya. Összesen 
négy kutya.

— Égy szédelgő feletti ítélet. A  sop
roni kir. törvényszék mint fényitő bíróság 
két napi tárgyalás után az ítéletet Oct. 
31-éu este fél 9 órakor kihirdette Dr. 
Pottyoudy Ágost ügyében. Dr. Pottyondy 
.Ágost hamisággal párouult bukás, váltó 
hamisítás hivatali bűntett és csalás elkö
vetésében bűnösnek mondatott ki és fog
ságba lépésének napjától 1879. jan. 24 töl 
számítandó 4 évi hörtönbüutetés elszen
vedésére Ítéltetett. Vádló és vádlott felieb 
beztek.

— Várady Gábort Técsön újra meg- 
választottak országgyűlési képviselőnek, 
noha határozottan kijelenté, hogy ő ezt 
nem fogadhatja el. Nem csodáljuk ismerve 
választói többségének kiskorúságát a ko- 
lomposok azonban megérdemelnék, hogy 
egy-egy a Bakay-gyárban készült Várady 
rendjellel feldiszitessenek.

— A Zichy-Asbóth ügy még mindig. 
Zichy grófot a jockey klubi) kizárta keb
léből, azonban az ügyet ismét felelevenítet
ték és a választmány 2 szó ellennében 
elhatározta, hogy a közgyűlésnek Zichy 
kizáratását javasolja. Zichy gr. Asboth 
Jánost a napokban párbajra hivatta ki, 
Asboth ezt elfogadta ba egy 12 tagú 
becsUlet-biroság, melybe hat tagot Asboth, 
segédei neveznek, Zichy grófot párbajké
pesnek jelentik ki. Ez azonban nem tet
szik a nemes grófnak, ki kereste több helyen 
Asbóthot, hogy személyesen bántalmazza, 
miről a gróf segédei értesülvén, kijelen
tették, hogy segédei sem lesznek.

— Luther Márton végrendelete. Egy 
Reusz nevű osztrák szaktörténész megtá
madta a Budapesten őrzött végrendele- 
eredetiségét és hitelességét, azt állitván, 
hogy ez a nevezetes ereklye a heidelber- 
gi egyetemi könyvtárban őriztetik. Dole- 
scbal lelkész erre ez ügyben egyenesen 
Heidelbergbe fordult a tőkönyvtárnokhoz 
g ez egész határozottan kijelentette, hogy 
Luther végrendelete ott nincs meg.

— Sikerült válasz. Szegeden történt. 
Javában folyik a bünfenyitő tárgyalás s

vádlottnak előadják kellő hivatalos osten- 
táczióval, hogy miféle bűnt követett el a 
törvény és igazság ellen. Végül az elnök 
a kihallgatás ntán azt a szokásos kérdést 
intézi a delinquenshez, hogy: „Mit tud 
védelmére fölhozni?" — A bűnös rögtön 
megfelel a kérdésre imigy; „Hát kérem 
— Dömötörkor két birkát."

— Egy csinos kis színésznő véletle
nül, előre nem látható kiadások folytán 
egy vén uzsorás karmai közé esett. Csak 
egy váltó volt ugyan, de az csinos Összeg
ről szólott. Az uzorásnak azonban igen 
megtetszett a kis színésznő s azon barát
ságos ajánlatot tette neki hogy ő hajlan
dó lenne a váltót eltépni, ba —. A kis 
színésznő azonban tekintetbe vevén az 
uzsorás hajlott korát, igen erényesnek 
mutatkozott, s a váltó lejárta napján megújí
tott szerelmi nyilatkozatra kiutasítással 
válaszolt. Az uzsorás ur persze perrel 
akart válaszolni, melynek esetleg kellemet
len vége lett votua. A kis színésznő azon
ban feltalálva magát, merész elhatározás
sal levelet irt a vén sas nejének, felfedez
vén abban miudeut. Másnap a váltót ketté- 
basitva kapta meg egy ajánlott levében. 
Azt hiszik, hogy az uzsorás is megkapta 
a magáét. Miért is akar valaki „szerel
mes" lenni, ha uzsorásnak született.

— Uj bélyegek jönnek forgalomba az 
1880 évi január 1 jével. A jelenleg forga
lomban levő bélyeg-jegyekkel részint után 
zással, részint más módon sok visszaélés 
történt, melyek az államkincstárnak jelen
tékeny kárt okoztak. Ez okból a p. U. 
miniszter uj bélyegjegyek forgalomba hoza- 
tását határozta el s azoknak f. évi decz. 
hó 2-dikáig leendő beszerzésére, a bélyeg- 
nagyárusokat már utasította is.

—- Sülyedő hajó. A felvidékről azon 
meglepő tényről értesítik az „ Egyetértés"-t, 
hogy az ott nagy számmal megtelepedve 
levő zsidóság tömegeseu vándorol ki Ame
rikába. Ez embereket mint a tudósító írja, 
a beállott ínség kényszeríti arra, hogy 
működésűk eddigi színhelyét elhagyva, 
jobb hazát keressenek túl a tengeren. 
Zemplénmegye egyes városaiból, Gálszécs, 
Zébegnyő, O/.or, Keresztül-, Tereoes, Sáros
patak községekből, s azonkívül száz meg 
száz felvidéki faluból, városból kelnek 
útra Kassa felé, hol csoportosan lepik el 
a Galícia felé vivő vasutat. Kassáról 4 
napi folytonos utazás után érik él Ham
burgot, s onnét 14 napi tengeri ut után 
jutnak el New Yorkba. Galiciábol szintén 
nagy tömegben vándorol ki a zsidóság 
Amerikába.

Ujjabb földrengéseket észleltek múlt 
heti pénteken déli-Magyarországon a Duna 
menten Nagy-sz.-Miklós, Mokrén, Perjamos 
és több helyről érkeztek erről tudósítások. 
A rengések kelet-nyugati irányúak vol
tak, gyengébb épületek sokat szenvedtek 
repedeztek, kémények bedőltek.

— Klcinrath Gyula sopronmegyei szü
letésű fővárosi ügyvéd elleni sikkasztási 
perben a budapesti kir. törvényszék e hó 
3-án hozott ítéletet és vádlottak két évi 
börtönre és ügyvédi oklevelének elveszté- 

i sére ítélte. Vádlott és a kir. ügyész fel- 
lebeztek.

H I V A T A L O S .
ad szám.

H ir d e tm é n y .
Alulírott tanács részéről ezennel közhírré té

tetik, hogy ez 1'80-ik évre készített költségelő
irányzat 1. é. november hó 6-ikatól 20-ig bezárólag 
— az adózó polgárok részéről leendő betekintés 
czél ából a jegyzői hivatalban kitétetett.

A netán teendő észrevételek f. é. november 
hó 29-áig a polgármesteri hivatalnál a hivatalos 
órák alatt nyújtandók be.

Pész sz. kir. város tanácsának 1879. évi no
vember hó 5-én tartott üléséből.

Pécs sz. kir. város tanácsa nevében
Aidinger János, s. k. 

______ polfármester.

Pécsi színház.
A színházi könyek megeredtek és nagy 

bőségben folytak.
Színházi könyek ! ! !
Háromszor is aláhúzzak e két szót.

A színházi köny biztosítja az embert a 
színházon kívül való könyezés ellen. Avagy 
ba nem biztosítja is, — miként ezt bizton 
állíthatni, nem teszi fogékonynyá az iránt, 
amit az életben meg kellene könyezui, 
avagy köuyörületességgel orvosolni: mert 
ime „A m o ln á r  és g y e rm e k e "  czimü 
régi német érzelgőség, amelylyel minden 
szentek napjára készítették elő közönsé
günket, ily gondolatokat juttatott eszünkbe.

A legnagyobb moralisták ép e szem
pontból tették vizsgálatuk tárgyává a szín
házat ; s tény, hogy erről, s ez ellen na
gyon sokat mondhatni s hozhatni fel. A 
régieknél a színpadnak más volt a hiva
tása. A szomorujátékban az anyagi, a pro
fán szerelem nem szerepelhetett; a vígjá
ték a közönséges élet visszásságait ostro
molta ; s a mi a könyezést illeti, tehát mily 
ellentétes az a görög világgal, amit Boi- 
leau a Racine „Ipbigéniejé“-ről mondott 
volt, hogy ez sokkal több könyet csalt az 
emberek [szemébe mint az igazi görög 
Iphigenia. Mi szüksége is lehetett görög 
költőnek könyre? Es van-e nekünk szük
ségünk rája szomorujátékban ? Ép azért 
igen helyesen mondta Massillon, hogy a 
színházban minden képzelt hős szerencsét
lensége felett könyeket ejtünk; szinlett 
bajt igazinak veszünk és búslakodunk mi
atta ; de távozván a színházból, unalmasnak 
találjuk a szerencsétlen testvér panaszát, 
a ki nagy nyomorában segítségért fordul 
hozzánk, s figyelemre se méltatjuk a se
beket, amelyeket a hazája védelmében

megbénult katona, so-únak enyhítésére, 
előttünk feltár: mintha raiaden könyorU- 
letességünket egyszer mindenkorra lefog
lalta volna a szinház. Bossuet, Fénelon 
nem nagyon szerették a színházat, s ki 
hinné? Rousseau erkölcstelenséggel vádolta 
a Moliére „Fösvényét." Rousseau e rész
ben külön állásból indult k i ; mert ő, a ki 
a nevelészetből száműzte a meséket, s Lafon- 
taine egyik meséjét ,,A holló és róka" 
cziműt teljesen szétbonezolta, azt állitá, 
hogy fennezimzett vígjátékban Moliére 
tönkre tette az atyai tekintélyt, amiben 
nagyot csalódott. Könyekre vajba most is 
minél ritkábban szorulnánk ; de a többire 
nézve nem választották az a r a n y o s  
k ö z é p u t a t  az illetők. A színház 
nem az erkölcs iskolája s ne kívánjunk 
tőle többet annál, mint a mennyit adhat : 
az igazi morált a templomban kell keres
nünk. A szinház tükre az emberi életnek 
s olyan mint a tapasztalás, mint másnak 
a kára; ez is, az is ritkán tesz okossá 
bennünket, nem edzi fogékonyságunkat a 
jó iránt, s még kevésbbé javít meg.

És ennyit a könyekről!
Raupach német érzelgősége zsúfoltig 

tölté meg a házat, s a karzaton szintúgy 
mint földszint mozogni is alig lehetett.

Kedden nov. 4 én végre egy hazai 
tárgyú müvet is láttunk’ Dobsa Lajos 
„Hunyadi László halála" czimü szomorú- 
játékát. Hatásos darab csattanós jelene
tekkel. Nagy hibája e darabnak, hogy 
szerves bajban szenved, s tulajdonképeui 
tárgya nincs. Hunyadi László valódi bábbá 
törpül benne, a kit környezete jobbra- 
balra bajt, a ki maga vallja be, hogy 
azért jutott börtönbe, mert bízott az embe
rekben. Az ily természetű egyén nem le
het szomorujáték hőse. A szomorujátékuál 
soki-al jobb volt előadása. Toldy mintV. 
László király nemes mérsékeltséggel ját
szott, 8 a két különböző alkatrészü szerep 
ellentétes tulajdonait hangulatosan fejezte 
ki. Vedress a czimszerep rövid mozzana
tait melegen adta elő. Vihary jellemző ál- 
czával jelent meg s Czilley kaján termé
szetét hűen fejezte ki. Hasonlót állíthatni 
Balázsiról, aki Gara nádort elég sötét 
jellemmel tudta feltüntetni, az ily szere
pekben Balázsi sokkal jobban találja ma
gát mint a finom vígjáték könnyűd lég
körében. Ronov Ágnest Tőkés Emília át
gondoltan és megnyerő finomsággal áb
rázolta ; Mátyást Turcsányi Irén, Gara 
Máriát Csókámé játszta. Dicséretére válik 
a pécsi közönségnek, hogy ez előadásra 
szép számmal jelent meg.

Szerdán „ A n g o t"  Lecocq 3 felvo- 
násos operettje. Középszámu közönség, 
sziutelen előadás, amely azonban szeren- 
csésb mozzanatoknak sem volt híján. Ilye
nekül említhetők a kettős Némethné (Lángé 
k. a.) és Alszeghy Ilon (Clariette) között; 
a szerelmi jelenet Némethné- és Bérczyvel, 
(Ange Piton); Némethné katonadala. Az 
együttesekben nagyon éreztük az árnya
latok hiányát és átalában kevés szabatos
ságot tapasztaltunk. Tharasszovits mint 
Amaranthe, Bokor mint Larivaudiére élén
ken fejezték ki szerepük minden részletét, 
Vihary szeretetreméltó, fürge és igen csi
nos fodrász volt. Eralitést érdemelnek még 
Németh, (piperkőcz) és Várady,(Mouchard.)

J Á T É K R E M D .
Szombat, noverab. 8 án 47-ik czikk hatásos 

színmű Belot A-tól.
Vasárnap, nov. 9-éu Kerekes András és 

szeretője Piros Panna eredeti 
népsziumüdalokkal Tóth Edétől.

Hétfő, nov. 10-án s z ü n e t .
Kedden, nov. 11-én és szerdán, nov 12-én 

tetemeit belyárakkal, uj 
díszletekkel, uj ruhákkal és 
kiállítással Kis doctor iDr. Pic- 
Colo) operette. Itt először. 'VB

Csütörtök, nov. 13 án Czitromok Rosen 
Gy. jeles vigjátéka itt először.

Péntek, nov. 7-én s z ü n e t .

I R O D A L O M .
=  „Magyar K őnyvesház" Aigner Lajos

nál megielent a VII. folyam 45. kettős füzete és 
tartalmazza Imrés Ferencz eredeti színmüvét „Az 
aranypróbát." — Ára e kettős főzetnek 40 ír .

== A „Képes családi lapok - második fü
zetének tartalma. Szöveg: 3. szám. Utazás a po
kol télé. Elbeszélés, irta Margitay Dezső. A bol
dogság dalaiból. Költemény Hevesi Józseftől. A 
medve-akademia. Sacher Masoch elbeszélése. Ame
rikai képek. Guarani indián nők. — A guacko. A 
chinin-fa. Margita. Néprege Czike Ferencitől. A 
bankár ur titkai. Braddon E. regénye. Nincs me
nekvés. A nap fáredalmai után. Útirajzok Afriká
ból. Stanley H.-tól. Orvosi tanácsadó. A betegség 
ismeitdtó jelei kis gyermekeknél. Kemcnczky K - 
tói. Humor. Szepike és Pepike. Modern regény 12 
kötetben. Irta Németh Béla. A kiváncsi szarka. 
.Mozaik. Statistikai apróságok. Talányok. Szerkesz
tői üzenetek. 4. szám. Utazás a pokol felé. Elbe
szélés, irta Margitay Dezső. Népdalok. Pósa Lajos
tól. A medve-akademia. Sacher Masoch elbeszélése. 
Áldozatok kapuja Dahomeyben Képek a mythole- 
giából. Istenek gyülekezete az Olympon Pythia. a 
jósnó. Ambrus apó. Életkép. Jováuovics Emiltől. 
Kártyázó parasztok. Bajos állapot. Mennyi ideig 
élhet az ember táplálék nélkül ? Dr. H. A bankár 
úr titkai. Braddon E. regénye. Mozaik. Humor. 
Az én Bzegény Laczi pajtásom. Boszniai memoi- 
rokból irta Németh Béla A kiváncsi szarka [Vége.] 
Orvosi tanácsadó. A betegség ismertető jelei kis 
gyermekeknél. Kemenczky K.-tól. Sakkjáték. Talá
nyok. Szerkesztői üzenetek. Képek: Guarani in
dián nők. A gaucho. A chinin-fa. Nincs menekvés. 
A nap fáradalmai után. A kiváncsi szarka. 5 kép. 
Áldozatok kapuja Dahomeyben. Istenek gyülekezete 
az Olympon. Pythia, a jósnő. Kártyázó parasztok. 
Bajos állapot. A kiváncsi szarka. 4. kép. A mel- 
W*. lapokon : A hét története. TaUnyfejtesek. Kér-



derek és feleletek. Kii-.dja M diner Yilincs Buda* 
pesten. Egy füzet ara 30 kr.

== Fei* ler V iktor 1874. évben elhunyt je
les zeneszerzőnknek ejfj régebben Blhlapc sten meg
jelent s a rózsavölgyi műkereskedő czég tulajdo
nai ke| e.'u „Tanitó é» tanítvány" czimü. zongo 
iára négy kézre irt müvét a lipcsei „Musikalisches 
Wochenblatt* közelebb behat S biránt d i  vevén. 
korán elhunyt művészünk tehetségerői nagy elis 
méréssel nyilatkozott. Feigler zongora művei leg
nagyobb reszt az Apollo 1872 —1876 évi folyamai
ban jelentek meg.

= 5  l'J zenem üvek Az „Apollo* zenemü- 
fol.n irat novemberi száma következő tartalommal 
jelent meg: 1. Araheszk Wacbter A nre'td. 2. Ma
ma nótája, lassú és fris Szabady Frank Ignáeztól,
> híres r Hő»i induló" szerzőjétől. 3. Haza rínád in
duló. Lecoeq „Kis Nagysám* czimü operettejeböl. 
k népszínház legújabb Tepertőire darabja 4. Ba
rát-ág, po'kamazurka Kubinnyi Fereneztól. 5 Utto 
leugyeike Hólzl I.óiiucztől. ti. Költemény az „Éji 
violáéból* Tompa Mi Irálytól. Négy szólam u nő: 
••nelk;r és zongoráin zenesité Feigler Viktor. Hat
tyú :a'a ez korán elhunyt jeles zeneszerzőnknek 
telte szellemmel és érzelemmel. Akadeni'ák a női 
d légy letel n. k igen ajánlható hangverseny darab. 
Az Apollo előfizetési ára az október deczemberi 
leletre 1 trt. 50 kr., mely kiadóliiva'alához (Buda
pest. tar. Yerbőeii-uteza 170 szám. czimezve kül
dendő be. legczélszerübben postautalvány utján. 
Az Apollo nyolcz éri fenállása alatt már is egy 
oly becses magvar zeneirodalmi gyűjteményt alko
tott. mely ngv kiállítás mint tartalomra nez.ve b ir-
milv zem gyűjtemény díszére válik, olcaósagra né/vr 
pedig teleki drk a legolcsóbb kül.ölili kiadmányok 
>»l » é jé it pártolásra méltán ajánlhatjuk.

=  „Köpés V ilrigtörtnet" irta lir. Kibary 
Ferrnez. Kiadja ilehner Vilmos Budapesten. Most 
a 17 es 18. füzet fekszik előttünk a perzsa és 
macedón birodalmak térképével és más művészileg 
kiállított képekkel, ezzel az első kötet befejezést 
nyert Árá egy füzetnek 311 kr.

=  Az em beri m ivelödés történnie*  irta 
p. S/athiaary Károly. .Ma vettük a 3. 1 és 5 fü
zetét l etti-y Nándor és társa emez irodalmunknak 
csakis becsület, tv váló vállalatnak. Míg az első 
két tüzet az ember előtti kort. az emberi inivell- 
scg első nyomait, s az ősember fejlődését a kő-, 
bronz- és vaskorszakban, valamint az emberi tár
sadalmi! létrejöttét, a vallásos fogalmak, az Írás 
cs művi szét létrejöttét tarja elénk, a 3 ík füzet az 
. skor irodalmának felsorolásánál bezárja e korsza
kot s megkezdi a tnlajdonképeni tárgy leirásat az 
„ok' r  mivelödés történetét.* Szerző e korszakot 
igen helyesen két főrészre osztja: a keleti Művelt
ség s a két klassikus ne i z.et. a görög és római 
korara Az előttünk fekvő 5 füzetben csupán az 
előbbi korszakban szereplő fónemzetek mivelödés

fejlődése talá lt helyet, az indusoké, továbbá a tsi- 
nai, assyr, babyloniméd, perzsa, zsidó, phónici és 
■zyriai népeké, mig e korszak főnemzete az aegypti 
csak ezuiáu kerül sorra. Örömmel constataljuk, 
hogy irodalmunkban e nemben akadt mű. melyben 
e tárgyat illetőleg szabatos és alapos tájékozást 
találhat közönségünk, anélkül, hogy hosszas ta 
nulmányba volna kénytelen bocsátkozni, im-rt 
Szathmáry művének tán épen az fóérdeuie, hogy 
rövid forma mellett érdekes és köz irt ető modor
ban nyújtja mindazt, mit minden művelt, (de nem 
szaktudós) embernek tudnia kell. — Szerző uj vi
lágot tár fel előttünk, midőn a keleti népeknek 
nagy fejlettségét m utatja be, a kiadók pedig nem 
csekély érdemet vívtak ki maguknak, midőn min
den lapon a világirodalom legjavából választott 
képekkel értelmezik a szöveget.

=  Va.Midi Balogh Lajos lapunk m unka
tá r s a  a női közönség pártfogó figyelmébe ajánlja 
a most megjelent imakönyvét. melynek czime 
„Gecsmáné kert.* Elmélkedések, imák és fohászok 
nők számara. Ára dúsan aranyozott uiszkötésben 1 
frt. 70 kr., csinos egyszerit kötésben 1 í r t  10 kr. 
A mű magaban foglal a hét minden napjának reg
gelére és estvéjére elmélkedést és imát. Ezentúl 
minden ünnepre, évszakokra s negyvennél több 
alkalomra elmélkedést, imát és fohászokat tar al- 
maz. A mű terjedelme 14 nyomott ív, igen szép, 
csinos és díszes kiállítású. A kik szíveskednek elő
fizetőket, illetve megrendelők t t j  r  i í  :i nl.ii k 
5 egyszerre beküldött megrendelő után, egy disz- 
kötésü példánynyal szolgál. A megrendelt páldú- 
nyuk bérmentve küldetnek azonnal, szerző altat- 
Cziin : Gyúró, u. p. Martonvásár.

=  „Tizenkét tö rvényszék i vedbeszéd,* 
Réső-Knsel Sándor ügyvédtől. Védő ügyvédek
nek tanulmányra ajánlha'ó. .ara ninea kitéve.

=  „ A fegyliüzi lelkész* erkölcsi lieszédei 
imádságai rabok számára irta I ap István vámosi 
rét. lelkész, átdolgozta Szikszay (ívnia szobányi 
katb. s. lelkész (most l.-hetényi plébános) Kiadta 
Résö-Ensel Sándor [Xihihv Samu bizouiánya l ’est 
váozi uteza 9. sz.]

K Ö Z G A Z D A S Á  G.

2135 H ir d e tm é n y .
187»81'

A csász. és kir. közös hadügyminisztérium a 
csasz. és kir. hadseregnek kész ruházati, felszere
lési és nyeregszerszámlieli, valamint ágynemiiek- 
lien való szükségletét 1881. évi januar 1 tői lógva 
továbbá is nagy vállalatok (consortiumok) által biz
tosítani szándékozván. írásbeli ajánlati eljárást hir
detett.

A főbb pontozatok, melyek alatt az illetők 
pályázhatnak következők:

Kreiner József Pécsett
(azelőtt J. W. Trenschiener)

Király (tő) uteza Kábel féle 3 számú házban.
Alulírott tisztelettel bátorkodom köztudonásra hozni, hogy J .  \V. T r e n -  

s c h i e u e r  legjobb hírnévben álló

DIVATÁRU KERESKEDÉSÉT
átvettem és ez.t újra leiszerelve u le g ú ja b b  r i iv a l-c /.iU lte U b e i minden 
évadra, — tovább vezetni fogom.

Mclv alkalommal bátorkodom ajánlani da*v ti isztéku legújabb 
>  Ö l  I* II I I  4  K K Íz JI K I  JI K  T

a legnagyobb választékban úgy a c i i a s m i r  e> T e rm i kelméket, továbbá miu- 
denféle női ezikkeket, bundákat, jopuikat és iiagykrudőker, a legjobb lirnevii 
gyárból került vámzon és  a s z ta l t  e r i t é k  k é s z le te m e t .  valódi rumburgi 
zsebkendőket, vásznakat, lepedőket és szaiv -Iákat slb. szóval mi mi mi szak
mába vágó ezikkeket a Icgjutányosb áron F r i  én n d i in g e  t a i-.’ingyobb 
választékban, úgy szinte úri és női inguyakak, mikre a t. ez. közönség becses 
figyelmét bátorkodom felhívni.

Mintákkal kívánatra, vagy lévé beli megkeresésre ingyen szolgálok.
Minek folytán még egyszer kérem a t. ez. közönséget, in>gy az. előbb, ni 

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

(10—.0) K r e i u e r  J ó z s e f .

UNGER ANTAL és fiai

1) A szükséglet, melynek előállítására pá
lyázat hirdettetik, két csoportra, úgym int: bőrből 
és vászonból készült czikkekre oszlik.

2) Mindkét csoportbeli czikkekre nézve nem 
pályázhatni, s ekként egy eonaortium csak is egy 
csoportra irányozhatja ajánlatát.

3) Megkivántatik. hogy mindegyik consorti- 
umban nagyiparosok a monarchia mindkét leiéből 
akkéut egyesülve legyenek, hogy minden illető 
iparág megfelelőig képviseltessék.

4) A szerződés báro n évre köttetik, mely 
esetleg évről évre meghosszabbítható lesz.

5j Azon ennsortium, mely a börnemüek szál
lítását nyerte el. Egy millió a vászonnemüek szál
lítását elnyert consortium pedig ötszázezer forint 
értékű kész ezikkeket tartozik 1880. évi deczember 
végéig óvadék képen beszállítani, melyért 5 °/0 ka
mat fizettetik, a szerződés kötésénél pedig vagy 
készpénz, vagy értékpapírokban kétszázezer és ille
tőleg egyszázezer forint óvatpénz leteendő, mely 
az említett <zikk< k beszáll tása után visszaadatik.

11) Magyarors/.agi vállalkozóknak megenged
tetik, ajánlataikat a szállítandó összes czikkek bi
zonyos részletére is benyújtani mely esetben az 
óvadék összeg! aránylagosan leszállitatik.

Eri ól az illető körök azon hozzáadással érte- 
rittetnek. hogy a kellőleg felszerelt ajánlatok 1879 
deczember 15-ig közvetlenül a es. és kir. közös 
hadügyminisztériumnál benyújtandók és hogy a 
közelebbi feltételek az alulirt kereskedelmi és ipar
kamaránál betekinthetek.

Sopron. 1879. október 25-eit.
A kereskedelmi és iparkamara.

Nem közölhetők': „Jaj be szépen * — .B or
dal.* — „Lány szemébe." — „Illat nélküL* — 
„Álom." — „Barna menyecske." — „Az éj költé
szete.* — „Buesu.* — „M . . . hez." — „Női hű
ség.* — „Egy ilju szerelme." — „Horvát hyin- 
nus.* — „Hogyha látom" — sat. --  „A természet
szépségéi.......... * — „A szerelmes öugvilkos “ —
„Jankó." — „Az én lakásom." — „A szégyen." 
— Több kézirat még szerkesztői biralatra vi.r.

„A szerelem  feltök." Elolvastuk és azt hisz - 
sziik hogy az előadás technikai nehézségekbe fog iitköz- 
i,í. hacsak a színigazgató nem segít rajta, kivel 
knzölui fogjuk.

NAtlV FÉKÉNCZ
laptulajdonos.

II A K S n i  EMI L KI S J ÓZ S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

S S I i r c L e t é s e J g : .
mi. 1%. 234. (1 -1 )

D1344/1879í/suu

Pályázati hirdetmény.
Melynél fogva Pécs sz. kir. város 

köztiirvétí) hatósági bizottsága részéről — 
1. é. 18,7jo3ii  szátu alatt hozott határozata 
alapján ezennel koztudouiásra hozatik, hogy 
a halálozás folytán üresedésbe jött

városi szülésznői
ILT  3 7 - i l t t é x / ) -

V a r ja s  K ó b o r  felső nyéki ref. lel
kész urat ezennel felkérem, hogy ezelőtt 
három évvel nálam hátrahagyott, negyven 
oszt. ért. forintnyi tartozását minél előbb 
hozza remibe, mert ellenkező esetben a 
bíróság által fogom kényszeríteni köteles
ségének teljesítésére.

Vaiszló, 1879 oct. 30 ált
S z a b ó  A n ta l ,  

kereskedő.

*] Ezen rovat alatt megjelentekért nein vállal 
felelősséget a szerk.

S z e r k e sz tő i ü z e n e te k .
Két ig azság . A főidbe szórt mag, ha el

rothad, nem íejledezhet újra, a fejledező pedig 
nem rothad el. Alakítsa át, vagy válasszon más 
hasonlatot.

állomás f. é. November hó 24-én tartandó 
rendes közgyűlés alkalmával választás utján 
be fog töltetni.

A miért is felliivatuak azok, kik ezen 
200 frt évi fizetéssel járó állomásra vála!- 
kozni óhajtanak, hogy szülésznői jo g o su lt
ságukat — két évet betöltött gyakori itu 
kát, erkölcsi magaviscletiiket és korukat 
clőtüutető okmányokkal felszerelt íolya- 
modváayukat — t. é . n o v e m b e r  hó  
2 0 - lg  kiterjesztett pályázati határ idő 
alatt — a közegészségügyi bizottsághoz 
czimzetten a hivatalos órákban hozzám 
benyújtsák.

Megjegyeztetik, hogy a városi szü
lésznő köteles minden a városban lakó 
vagy a közkórodában ápolt vagyontalan 
és szegényebb sorsit nőnél ingyen, a va
gyonosoknál pedig a megszabott díjért 
segédkezni.

Kelt Pécsett 1879. évi október hó 
31-én.

A id  in g e r  J á n o s ,
(”  1»-) polgármester.

E D D I G  M É G  I » Á R 4 T L 4 I Í

Érdem je!
A !¥!aager W.-féle

cs. kir. k izár, sztih. valódi, t isz ta Érdemjel
■ h m h m I 1 -----

c  s  - c l  Ik : :incL é .  j  -  o  1 iC j
"" l.v_ n orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y e n  
e n i é o th c t f i s é g e  folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a 
legtisztább, legjobbnak*! elismert gyógyszer m e l l  * t ü d ő b a jo k  
g o r v é ly ,  d a g a n a t o k ,  l ie lé s e h  b ő r k i ü t é s e k ,  m i r ig y -  
b a j o n ,  g y e n g e s é g  stb. ellen.

Kgy ü v eg  á r a  I I r t .  kapható gyári raktárban: B e c s b e n
I le i i in a r L t  3  k /á m  a "
legtöbb gyógyszertárában

P K C S K T T  kapható : 
V ilm o s , I t l a i i l io r n  
I I  i f ó t i  :  R o z s é  k  és i l

k. J lo l iá c * : L u i z c r  V 
á z i t s V. 0  c s o (1 á 1 és 

A. és F a  I ee on i keresk.

) valamint az osztrák-magyar birodalom 
és jobbuevü tüszerkereskedésokben.
K o v á cs  JI. gyógyszertárában, R e e h
JI. és .S im on J á n o s  füszerke

e l I e r m a n n gyógyszertárában, M i- 
és P y r k e r  J. gyógyszert. S z ig e t 

it a g o  tiiszerkeresk. X o i n b o r l . a u :

szögletes üvegekben tisztátalan és hauti-
kö-

*) Újabb illő óta több czég 
sitott es i kamu jola jt árul. 
zönség csak olyan üveget mint 
töltöttnek tekinteni, melyen a 

utasítás a M a a g c r  nevet viseli 
* Ugyanitt van a schafliauseni nemzetközi sebkötő szerek, és a neworki 

Hall és Rukl féle „Sozodont gyár" főraktára, és a sehemniczi llarteusteiu és 
társa-fele ..Legimunose gyár" raktára. 223 (12

három
Kikerülendő e inegesalatást, kéretik a 

I) o r s e h -féle c s u k a  m á j ol a j  j a I meg 
cég védjegye, dugaszjegy és a használati

Alulirottuak pécs szigeti városi

kőbányája házzal egvüt
bérbe adandó, esetleg őrök áron eladandó. 
— Értekczhetui Orsságut 13. sz. ká/.hau

A’ogy J liU lóanát.

1 .‘>49
i.s79

J > I.

HIRDETMÉNY.
A p é csv ár.o li k ir. köz  ti .p  ív á a y i tt i. 

iluiom  lu 'a j  l.in á t kép  -ző ö ssze s  g  izdászali 
e rd é s /o t i .  b é r  é s  k e g y ú ri é jiíi 'e iek  Kémé* 
n y e l n e k  N e p r e l e - t e  188 I. é \ i j  m uár 
1-t".! k e z lő d ő  b á ro m  e g y m á su tá n  követ
k ező  é v e k re  n y ilv á n o s  á r ie j é s  u tjá n  vál- 
i Ik o zás á lla l  fog  b iz to s ítta tn i.

A nyilvános árlejtés, mely zIrt aj'm- 
l.i ti verseny nyel van cgybeköiv--, folyó évi 
N o v e m b e r  h ó  K -án  ré g g é .I  10 
ó r a k o r  a pécsváraili közalapítványi 
s'/.átutartóságuál lesz megtartva, hol a fel
tételek is betekinthetők.

Zári ajánlatok 54 kros bélyeggel el
látva ugyan ott, folyó évi N ovem ber  
7. d é l u t á n  5  ó r á ig  fogadtatnak el.

Ui,ó vagy a feltételektől eltérő aján
latok tigyelewbe nem vétetnek.

P éc  s v á rá d  1379. Október 25 én.
Sej Ferenc*,

szám tartó.

életbiztosító tarsasag Londonban,
Magyarországi fiók: ! Ausztriai fiók:

BUDAPEST, BECS,
Fér.-József tér á. sz. Opernriny 8. sz.
A társaság vagyona . . fres 62.319.848 — 
Évi bevétel hiztositasok és

kamatból 1878. jun. 30-án fres 13.050,747.15 
Kifizetések biztosítási és já 

radéki szerződések s visz- 
gzavásárlások stb. után, 
a társaság fennállása óta 
(1848) több mint . . lrcs 86.000,000.— 

A legutóbbi tizenkét hóna
pos üzleti idő alatt a tá r
saságijai ............................... fres 54.736.050.—
értékig nyujtattak be aj in- 
la tok. miáltal a legutóbbi 
25 év alatt benyújtott 
ajánlatok összértéke több
m i n t ..................................... fres 899 457.175.-

értékre megy. — Tervezetek s minden köze
lebbi felvilágosítások az osztrák-magyar biro
dalom minden nagyobb városában az ügynök 
arak s a m ag y a r és o sz trák  fiókok áltál 
adata ik. 173. (12—5)

v n N k e r e t k e i i é H F
B.ppston. Dmmsor, Petöti-tér, (Görög-épület.),

ajánlók legnagyobb raktárukat

v a s k á l y h á k b a n
f» , k ö iz é n  é*  r o a k a  fn téN re  alkalmazva. K a t l a 
n o k a t  köszörült, csiszolt és.fémzctt márványlapokkal. — 
Főraktára a szabadalmazott Blazicek Brecska tele leg- 
vonatu tömkálybáknak, a Swadlo Ferencz-féle gyár ké
szítménye, a mai korig a legalkalmasabb kályhák, és 
eddig minden kísérlett fűtésnél a legalkalmasabbnak is
mertettek el;ilynemű kályhákban a legegyszerűbbektől 
a legfinomabb kiállitásnakig mindig nagy készlet vau.

Ugyszinte használtatnak régi és nj cserépkályhák 
betétéül, továbbá légvonat készletül és azt sikerezik, hogy 
a füst elégetése által a tüzelő anyagnál 50°/0 takaritatik.

T a k a r é k t ü z h e l y e h  szén ás coaks- tütésre al
kalmazva Swadlo szabadalmazott redői, tüzelési készü
lékek tolózár rendezéssel vagy anélkül, miáltal a tüzelési 
anyagban 60°/0 takaritfatik.

A kályhák pontos rajza valamint árjegyzékek kívánatra ingyen küldetnek, 
megrendelések pontosan eszközöltetnek.

Vidéki
(6 - 4 )

Keskeny
útifű - mellczukorkák,

a tüdő és mcllhnjok, köhötré«, fojtóköhögés, 
rekedtség és tüdőimen! biztos gyógyszerei.

A term észet által a szenvedő rml>. rlsíff 
javára terem tett meffhegst;Ülhftlen kehkeny ulifti 
•  4<>n m ég eddisf fel nem derített titkot foglalja  
m agában, m iszerint a g ége  es legeső  rendszer 
gyulladt nyakh ártyáján  való azonnali gyors 
eH enyhítő hatás gyakorlásával az illet beteg  
•/érvek  gyógyulását m in ién  tekintetben lehe
tő leg  elő,,- , ifi

Miután g várnia fi v un x
knái a erűkor é» ki kent 
’.rifrf.öli t , -r,« vegyulé'- 
-«r t kezeslieilnnk ki:l«n«»9 
lígyelcnii e aj«»nij..k .u,t-»»ágilag • ‘1* g y /e it  v . i,*-g\imkel ,  . .I .bozoo 
levő s lm rcs ifikst morf «• ..k • ;ek ig.vröljek nufioH v-<iód)*>ágMt.

Schmidt Vidor & fiái,
c«. k. F/:ilr,.|:ii út•••••!( Ifi-c-, Wi.-iIhti, Allpt’asfí 48

Raktár: Sipőez István gyógyszerész,|LilI János, 
Spitzer Sáudor és Reeli Vilmos uraknál.

WA r /  f  ,r  /  /  r  /
i. / r  /r/> • i «V / ,

Karikás Lajos 2 i(6 5)
terii divat áru és fehérnemű raktára

Budapest, Dorottya uteza 3 sz.
a tisztelt közönségnek figyelmébe ajánlja alant felsorolt legjobb miuőségü és legfino

mabb kiállítású áruit, nevezetesen :
(» darab ing fehér vagy szices rávarrott gallér és kézelővel I
6 darab alsó n a d r á g ...................  ................... I 0 «", «*»en

12 darab zsebkendő fehér vagy színes s z é lű .......................... I ■><. ■y'5 Ur
12 p ó r  h a r i s n y a  fehér vagy c s i k ó s .......................................... |
Lgyau ezen áruk a tulajdon kiállításban de jobb minőségben össze «en 41 ft. 50 i|r.

Ezen felette jutáuyos árakat — szemben a felsorolt árnezikkek kifogástalan jó 
minőségével — egyedül a kilátásban álló nagyobb forgalom reményében vagyok ké
pes a tisztelt közönségnek felajánlani mély tisztelettel

K arikást L ajos.
Megrendeléseknél az ingekre csupán a nyakbőség szükségeltetik. 'VB

\ silódi tranczia terű es itöi kezty iiU  párja 90 kr.
leg ú ja b b  la lá liiiú n y u

d a r á l ó -  és ő r l ő - m a i  ma
gőz*, lőerőre és kézihnjtásra

nagy fontossággal szeszgyárakra, hizlaló-intézetek és gazdászatra.
Jleglepo nagy innnUaképestiég. olcsó Ar és csekély hajtóerő a föelőuyei ezen malmoknak.

_____  Működésben látható:

2 í T i c l a . o l s o » .  T 7 \ 7 \  1 ^ - o . l ö p  gépgyárában, BUDAPESTEN, Gyár-utcza 48. szám alatt.
2U . (6—4 ) Képes árj- riz'krk minden gazdasági gépekről ingyen és bé.rmentve. "MRC

nyomsi ti í’atsto éíUiAiyDál P)c»c t 11̂ 79.




