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Hirdetének ára:
Egy öt-hasáhos petit sor 
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3-szori 5 kr., 10 szemért 4 kr. 
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detés után 30 kr. bélyeg dii 
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ttzerkeftztői iroda:
Ferencziek atczája 22.SZ.I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

ap sze érni részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a íaio m ata >an, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böbm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 

eres e esc eu. és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

A közös hadsereg.
Egyike ez azon alkotásoknak 

snk közt, n ely hivatása ellenére 
u általa megvédendő monarchiának 
•eloszlását siettetni fogja.

Száz éve mait, hogy a magyar 
idsereg, törvény és jog ellenére 
lujdnem észrevétlenül bekebleztetett 
ü osztrák hadseregbe, részletenkint 
történt ez, majd a zászló, kokárda, 
urdbojt és zsinótzat színeiben, majd 
, iiém' t vezényszóban nvert kiilsfi- 
eg is kifejezést. Mária Terézia ki- 
rjiy uralkodása idején mélyebben 
jiUijt a magyarság, mint most, ellen
ieket alig képezett ez intézkedések 
ílieii, melyek a centrálizátiót ered
ményezték.

Tizenegy éve, hogy az osztrák 
hadsereget elnevezték osztrák-ma
jdaniak, de azért minden iziben 
iztrák maradt.

Száz éve, hogy az osztrák had
sereg nem nyert csatát egy hozzá 
arányos ellenséggel szemközt, mert 
hogy a katonai erényekben oly sze
nny olaszt tulszúmával néhányszor 
elverte és hogy a porosz sereggel 
egyesülten a vitézül elleutállo kis 
dáíi sereget legyőzte, az ugyan nem 
font babérokat homlokára, vereséget 
azonban szenvedett eleget ezen száz 
Óv alatt.

Ezen vereségek azonban nem 
gyógyíthatják ki a bécsi vezérpo- 
iilikát az egységes hadsereg rög
eszméiéből, és midőn e sorokat if
ink. a magyar országgyűlés alsó
házinak Tisza vezérelte mameluk 
csapata már megszavazta a közős 
hadseregnek létszámát 800,000 em- 
betbeii további tiz évre.

Ezen tiz év alatt tehát adnunk 
kellene megint közel fél millió erő
teljes. egészséges ifjút a nemzet 
szioe-javát, hogy osztrák kaszár
nyákban, osztrák dresszirung által 
testileg-lelkileg, erkölcsileg raegro- 
molva. többé alkalmatlanokká vál-

janak jó honpolgári kötelességek tel
jesítésére.

Fiz évig ismét fizetnünk kellene 
ezen drága hadsereg költségeit habár 
utolsó krajezárunk is elfogyván, 
dobra kerül birtokunk, igy kívánják 
ezt Bécsben és a mit ott akarnak, 
azt Tisza megszavaztatja praetoria 
iiusai által.

A hadsereg pedig úgy mint most 
van szervezve és vezetve a legkö
zelebbi alkalommal ismét hátra felé 
fogja magát koncentrálni.

Nemzeti alap >n, aschweiczi mód 
szerint szervezett magyar hadsereg 
magába felvehetne az összes harcz 
képes ifjúságot és féifiakat, — ál
líthatna nem egy, de szükség esetén 
másfél millió fegyverben Kellő’eg 
gyakorlott polgárt az ellenség elé 
és hogy a hátrálás nem tartozik au - 
nak tulajdonságai közé, azt már 
eléggé megmutatta. Egy ily alapon 
szervezett hadsereg eltartása alig 
kerülne fél annyiba, mint a fenálló 
közös seregnek minket illető része, 
— nem vonná el a fiatal munkaerőt 
a földmiveléstől és ipartól, nem szok
tatná a fiatalságot a renyheségr •, 
milliárdokra megy azon haszon és 
a nemzeti vagyon gyarapodása, mit 
ezzel elérhetni.

Mind ez nem kell Bécsben ; a 
nemzeti színeket, a magyar vezény
szót ott nem kedvelik, inkább legyen 
a felcsigázott adók által koldussá 
tett nép és legyen az ily népből 
szedett közös és egységes hadsereg, 
melynek nagy' része a fenálló álla
potokat védeni nem tartj i észszerű
nek, seoi hazafiui kötelességének.

— A Ti**a-kal>inet nj adó
javaslatai egymás után hullnak el a bizott
ságokban. A közlekedési bizottság az üt
és hidváin címén előirányzott uj adót meg
buktatta. A kormány, fühöz-fához kapkod, 
hogy vereségét újabb pénzügyi tervekkel 
euybitse s nem bír tisztába jönni az iránt, 
mivel fedezze az adójavaslatok bukása 
folytán növekvő deficitet. Arról is van szó,

hogy a kamatozó pénztári utalványok, 
melyek most áliitólag 19 millió forint 
összegben vannak forgalomban, 25 millióig 
szaporitassanak. Tehát újabb függő adósság.

— A péiKűgyniinlozterii föltl- 
tehermentesítési törvényjavaslat visszavnná 
sával a költségvetésben támadó hiányt, a 
bécsi lapok híre szerint újabb 5 '/ ,0/«-°t 
kamatozó kincstári utalványok kibocsátá
sával készül fedezni. A budapesti pénzin
tézetek már hajlandóknak nyilatkoztak az 
utalványokat átvenui, s azokat az eg ész 
1880. év folyamán megtartani.

— Síapáry Gyula gr. pénz* 
Ugyrainiszter és Péchy Tamás közlekedés
ügyi miniszter rudja kifelé áll és a k«r- 
máuybóli kiválásuk csak már idő kérdése. 
Az egyiknek a kötvény eladási ügy s azt 
követett interpeltátiók, törvényjavaslatainak 
a bizottságok báni elbukása; valamint ezt 
követő bécsi hideg fogadtatás mutatta meg 
hogy állása tarthatatlan, a másiknak pe
dig a külföldi szakértők véleménye az 
egészeu elhibázott fővárosi Dnnaszabályo- 
zás ügye, mely tulajdonkép Hieronimi ál
lamtitkár műve, mert tudvalevőleg a mi
niszter nem ért hozzá.

— I>échy kiizleiiedési mitiis- 
ter, mint Bécsből jelentik, az osztrák ke
reskedelmi miniszternek azon nyilatkozatot 
tette, hogy a magyar kormány cl van 
határozva a Dunaszabályozást a vaskapu
nál s Gönyőnél Magyarország költségére 
végrehajtani.

—  A magyar liorvút országos
bizottság a pénzügyi kiegyezés nem jött 
létre, a bizottság a határőrvidéki közve
tett adók tárgyában nem jöhetvén megái 
lapodásra a tanácskozásokat uj év utánra 
halasztotta, addig a kormány egy évre 
szóló ideiglenesség iránt terjeszt elő tör
vényjavaslatot, mely a magyar és liorvát 
•rszággyiilés által elfogadandó lészeu.

—  A petrozNéiiyi kösy.énhá- 
nyílt, mint az „E—s* értesül, minden föl
szerelésével, mi milliókra rúgott, a péttz- 
Ugymiuiszíeriunn a brassói kohótársaság- 
uak eladta, mint a naszódvidéki erdőt 
annak idején — ingyen. Igaz, hogy e 
kohótársaság fog évenként 30,0)0 frtot 
fizetni, de ennek fele alig fedezi azon 
kárral történt eladást, ndt egy bécsi ezég- 
gél Kerkápolyi Károly kötött volt, a másik 
tele pedig az állami bánya személyzet 
nyugdiját sem fedezi, még kevésbé azon 
végkielégítéseket, miket ezeu 17% évre 
szóló eladás következtébe az állam fizetni 
köteles. Hát még hol marad a zsilyi vasút 
építési költségeinek kamat tedezete, mire 
ezen elpocsékolt bánya lett volna hivatva, 
mely vasút az ismert Farkadinát kötötte

a világgal össze. A Lónyay, a Kerkápoly 
aerák koronáját a Szapáryéra ezeu botrá
nyos vásár tette föl.

— A X e m e to r s z a g g a li  a l k u .
dózis a kereskedelmi szerződés meghosz- 
szabbitási iránt eredménytelen maradt, az 
osztrák és magyar biztosok uj utasítások 
vétele végett elhigytik Bírliub (Bistnirck 
bécsi ígéreteiről előre megjósoltuk, hogy 
azok nem komolyak és hogy a kilátásba 
helyezett közgazdasági előoyökre nem 
számíthatunk, hanem ellenkezőleg folytonos 
alkudozásra és huzavonára.)

A képviselőim november 21 iki ülé- 
séu a véderőről szóló törvényjavaslat tár
gyalásába fogott. A javaslat a közös had
sereg intézményét 800 ezer főnyi magas 
hadi létszámával további 10 évre is fen 
akarja tartam. — A javaslat ellen két ja
vaslat adatott be egyik az egyesült ellen
zék részéről Pulszky Á ' .  által, mely a 
magas hadi létszám ellen uem tesz kifo
gást, csupán az időtartamot óhajtja 10 
évről 5 re leszállittatni; — a másik el
lenjavaslat a függetlenségi párt szempont
jából Ugrón Gábor által adatott be. Ugrón 
szép hatásos és igen ügyesen indokolt be
szédében azon okokat sorolta fel, m dyek 
az osztrák-magyar hadsereg teljes külön
választására vonatkoznak. Komoly tanul
mányra s a tárgy alapos ismeretére mu
tató eszméi gyakorlati becsesei biruak. 
Utána a függetlenségi pártnak még két 
szónoka Szaiay Imre és Szederkényi Nán
dor szóltak a törvényjavaslat ellen. Pulsz- 
kynak Szende miniszter, a függetlenségi 
párt szónokainak pedig a kormányelnök 
telelt, illetve megjegyzéseket tett a nála 
megszokott a tárgyat kerülő polemikus 
modorban.

A november 22-iki ülésen folytatta- 
tott ezen törvényjavaslat tárgyalása, mely 
nek közjogi, közgazdasági és pénzügyi 
horderejét úgy látszik egyedül a függet
lenségi párt érzi. E párt, szempontjának 
védelmezésére ezen ülésen bárom kitűnő 
szónok lépett sikra Helty Ignácz, Orbán 
Balázs és Tors Kálmán. Mindhárman si
került beszédben támadták meg a közös 
hadsereg intézményét s követelték az ön
álló magyar hadsereget. Az egyesült el 
lenzék álláspontját Tiscbler Viucze, a kor
mányét pedig Márkus István, ifjú Ráday 
Gedeon és Ivánka Unre védelmezték.

A november 24-iki ülést is rnégmin- 
dig a véderőről szóló javaslat feletti vita 
tölté be. Szóltak Mezuer Gyula az egye-

T  L  R C  Z  h .
Haragszol rám. • • •
Haragszol rám. tehát haragszol 

Azért, hogy megcsókoltalak V
Hisz megtörtént s te már akkor; 

Mondottad meg, hogy nem szabad.

Mint kigyula.lt haragod lángja,
I.átom égő szép arezodon;

Szép szemeid tüzes villáma 
Nyilát tűrni alig tudom.

Óh szüntesd meg haragod kérlek,
Hisz nem adtam reá okot;

Mert hogy oly hőn szeretlek téged, 
Annak oka én nem vagyok.

Ah locsass meg, hisz nem hittem, 
Hogy csókommal m egbántalak;

Megbántani, óh mentsen Isten!
Kn téged nem akartalak.

Hisz csókomnak, mely ajkid érte, 
Forrása egy szent érzelem 1

Ha oly nagyon haragszol érte, 
ü g y  inkab add vissza nekem.

Plabavies Gyula.

Ismerd a szerelm et!
Ismered te a szerelmet,

Hajh! de nem úgy a m int én,
Mert virágos kert még kebeled 

S egy sirbolt már az enyém.

A tiedben édes vágyak,
Öröm és kéj fészke van ;

Az enyémben sötét bánat 
Lakik némán, zordonan

Ott őriz e bánat régen 
Egy magányos koporsót,

Mely a maga idejében 
Az én égő szivem volt.

Most benne van rég kihűlve,
Halottan a szerelem,

Mely másoknak élet üdve,
Nekem kin volt s gyötrelem.

Plahavies Gyula.

Megjött a tél. . . .
.Megjött a tél hideg, havas szelével, 
Hozta Isten, (hogy az ördög vinné el!) 
Esik a hó, fű a szél, fagy 
Javába,
Pompás idő ez a szegény 
B akára!

Itten állok a silbakon egyedül,
A fagros szél szilaj nótát hegedül; 
Nótájára a szivemben 
Kedv tamad.
Összeverem kurta szárú 
Csizmámat.

Ha kitelik a két óra fölváltnak,
Átadom a silbakot más bakának 
Haza megyek, fütyörészek.
Dúdolok.
A prics mellett panganétot 
Puczolok.

Parancs után elköltőm a vacsorát,
A profontot vele a sót, paprikát;
Akkor aztán, . . . hogyis mondjam, . . . 
Mit is h á t? . .
Fölkeresem babámat a 
Juliskát.

De itt mar nem fojthatom el a panaszt, 
Az esteli takarodó elriaszt;
Keblén ki se pihenhetem 
Magainat.
Vissza fele kell venni az 
Utamat.

No de sebaj, jo az Isten megsegít, 
Szereti ő benne bizó hiveit,
Szép Juliskám meglásd minden 
Másként mén —
Hejh csak egyszer generális 
Legyek en!

Feri.

Leh ullt  a hó.
Lehullt a hó, s fehér lepelként 
Borítja a tagyos talajt;
A megfonnyadt kis rózsató is 
Uj bimbót csak jövőre hajt.
Csendes szobámból búsan nézem 
A haldokló természetet;
Sóhajtva törlőm ki szememből 
Az égető könycseppeket.

Mikor téged a sírba tettek.
Kedves egyetlen rózsatö,
Szintén haldoklott a természet 
S fehéredett a temető.
Óh de ajkam nem nyilt panaszra,
Nem hallták zokogó dalom;
A sajgó szív oly hallgatag volt 
Miként az őrlő fajdalom.

Csak pár könycsepp rezgett pillámon. 
Mely kehiem mélyéről fakadt;
Bár vergődő szivem és lelkem 
A nagy kíntól majd megszakadt!
Valódi bú nak nincsen jaja.
Nem szól hazug érzelmeket;
Ez ott mélyen . . .  a szivvilágban 
Némán születik és hal m eg! . . .

E könyüvel most elmerengek 
Azon, mi vissza soh'se jő;
De mel en régi szép reményein 
Tarlott virága újra nő.
Bár e remény minden virága 
Fájó emlékkel van tele 
Mégis . . .  oh, mégis kedves annak 
Mindegyik hervadt levele!

Meg is őrzöm e leveleket —
Szivem mélyén legyen helyök;
Hogyha majd nyíl a sir födele 
Együtt szállhassak le velők.
Úgyis fagyos talaj ntár lelkem,
A bú gyászleple fekszik rajt. . .
Szivein meg elszáradt rózsatő,
Mely ttj bimbót soha se h a jt!

Paul Gyula.

Irataim az einigráczió- 
ból.

Kossuth Lajos.
(Előszó.)

Kifejezhetlen érzelem vihar dúlta léi
kéinél, midőn a világosi fegyverletétel hon
talanná tett.

Nincs szó, mely arról fogalmat ad
hatna.

Lebornltam hazám földjére, mielőtt 
határán átlépnék; zokogva nyomtam reá 
a fiúi szeretet bucsúcsókját; egy csipetnyi 
port vettem belőle magamhoz; — még 
egy lépés é s ------------úgy valék, mint

a tört hajó roncsa, melyet a szélvész 
kidob a homokra egy sivatagon*.)

Egy török főtiszt „A!láh“-t említve 
üdvözölt barátságosait; — elvezetett a 
fekhelyhez, melyet Isten szabad ege alatt 
számomra készíttetett barátságosan; és
— — — kardomat kérte; lesütött szem 
mel, mintha szégyenlené, hogy török ma
gyart lefegyverez.

Lekötöttem, átnyújtottam szótlanul, 
könynyel szememben, és ő jó nyugalmat 
kiváltva, magamra hagyott bánatommal.

Nyugalom . s hontalanság !
Ha tudott-e a hitrege Adámja nyu

godni, midőn mögötte, a kitaszított mögött, 
éden-kertjének kapuja becsukódott, mivel 
hogy a jó és gonosz tudása fájának gyü
mölcséből evett!

En is ettem abból a gyümölcsből és 
felismertem a jót és gonoszt; és felemel
tem kezemet a jónak védelmére; — a 
gonosz győzött és én hazámból, az éti 
édenemből kitaszitattam.

Ott álltam tompa merengésben a nem 
magyar Dana partján; melynek habjaiba
— amonnau felülről — a magyar nem
zet könyeiből ég félé szállott vizpára csapa
déka vegyült, — s kis távolságban tőlem 
rohant tova, a vaskapu sziklatorlaszáu 
keresztül zúgva, morogva, mintha szitko
zódnék a meg nem érdemelt végzet ellen.

Én hallgattam e zúgást, mely keblem 
viharával összefolyt; belebámultam e ntél 
tatlanu! meghiúsult honfi-remények sem
miségébe; és arcomon öntudatlanul a kife
jezhetlen fájdalom könyzápora ömlőit alá.

Minden volt e könyzáporban, a mi a 
hazafi szivének fáj: minden I cs tk egy 
uem! a reménytelenség nem; a kétség- 
beesés hazám jövője felett nem.

Úgy tetszett nekem — még akkor a 
fájdalom első lázrohamában is agy tetszett 
nekem, — mintha az ég csillagainak fény- 
szikrázatáhól könyeim fátyolán keresztül 
egy sugár lövelleue felém, mely azt hir
deti borult lelkemnek, hogy nemzetem szen
vedni tog ugyan, irtózatosat fog szen
vedni; mert bosszúja rettenetes a féktelen

*) Kevéssel azután hogy hontalanná lettem, 
az európai sajtóban egész körutat tett egy bucsu- 
szózat nemzetemhez nevemben. Az költött szózat, 
i'.n sem azt, sem mást nem mondtam.

K iadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

sült elle zék, — Máriassy és Jókay a kor
mány javaslata mellett. A függetlenségi 
párt részéről Degré Alajos és Sitn >ayi 
Ernő beszéltek. Degré rövid velős felszól- 
1 tlásábau az önálló magyar hadsereg mel
lett érvelt, Simonyi Ernő pedig sikerült 
megjegyzések mellett részletes kritika alá 
vette a kormánypárt álláspontját.

A november 25-iki ülésen az átalános 
vita befejeztetett. Pulszky javaslata mel
lett szóltak Hedry Ernő és Szily László. 
A függetlenségi pártról Csauidy Sándor 
szólt, nagy derültség cs általános érde
keltség között; beszédének éle a két fő 
renegát a kormány elnök és Jókai ellen 
fordult. Utána Sárközy Aurél védelmezte 
rövid, de tartalmas beszédben Ugrón ja
vaslatát, s ezzel az á'talános vita véget 
ért. Az előadók közül Márkus István kor
mánypárti és Pulszky mondták el zárbe
szédeiket. Márkus az ellenzék által is nagy 
figyelemmel hallgatott beszédével megmu
tatta, hogy egy rósz ügynek védelmére 
még oly szép készültségi! egyén is csak 
silány érveket képes felhozni.

A november 2G-iki ülésen, mint az 
Egyetértés találóan mondja Magyarország 
letette fegyverét a grauicsár generálisok 
kezébe: a közös hadsereg intézménye 80) 
ezer főnyi létszámával a többség által 10 
évre megszavaztatott.

A függetlenségi párt ez ügybeni küz
delmének méltó befejezése volt Ugrón 
Gábornak a függetlenségi párt határozati 
javaslata benyújtójának nagy hatású zár
beszéde, mely rendkívüli hatást keltett. 
Elvtársak és politikai ellenfelek egyaránt 
siettek kezet szorítani a függetlenségi párt 
szónokával.

A szavazásnál a kormány javaslata 
mellett szavaztak 205-en ellene 158-an.

Törökország lassanként inig kezdi a 
berlini kougressus által rátukmált kötele
zettségek teljesítését. Muktár pasa paran
csot kapott, hogy 20 zászlóaljjal induljon 
Gnsinjébe a makranezos arnauták féken- 
tartására, s egyszersmind foganatosítsa 
Gusinje átadását Montenegrónak. Baker 
pasa a kisázsiai reformok végrehajtására 
kiküldött biztos pedig november 29 éa 
utazik el küldetése helyére Aleppoba.

A pétervári haditörvényszék no vem 
bér 27-éu kezdi tneg a Drentelen tbornok 
ellen elkövetett merénylettel vádolt Miraki 
León és hét társa elleni főben járó pert. 
A nihilisták szenvedélye egy kissé lezaj
lott, úgy látszik a maszka kormány azt 
akarja most újból felkavarni.

uralomvágyuak, mely a megaláztatás porá
ból nem maga tehetségével emelkedik fel; 
bit szenvedni fog nemzetem irtózatosat. 
De nem bal bele !

Ez ekkor az érzelmek lázában csak 
amolyan sugalom volt, mely átvillau a 
szivén, a nélkül, üogy a gondolkozó agy 
idegcsővein keresztül venné útját: olyas 
valmi, mint az, a mit a könyörület istene 
szokott lóvelleni a szenvedőnek leikébe, 
hogy meg ne őrüljön a bú miatt.

Később a torok nagylelkűen meg
védte életemet és hontalan társaim életét. 
Megvédte uem vesszély nélkül magára 
nézve. A győzelmében elbizakodott két 
szomszéd-hatalmasság háborúval fenyeget
te, ha ki nem ad. .8 midőn a helyzet már 
oly fenyegető szint öltött, hogy a sznltáu 
tanácsosai nem vélek kiadatásunkat kike
rülhetni, ha csak a tnenekvők török val
lásra nem térnek át, s ez által török alatt
valókká lesznek. Adbul Medsid szultán 
felemelkedett üléséből a Dtvánban, s kezeit 
ünnepélyesen égre emelve, ünnepélyesen 
ezeket mondá: „Allah hatalmas. Bízom 
oltalmában. De ha vesznem kell, vesz- 
szek becsülettel. Azt a gyalázatot nem 
hozom ueveuire, hogy megsértettem a vou- 
dégjogot, hogy kiszáigáltattaui ellenségeik 
boszszujáuak a szerencsétleneket, kik ttál im 
oltalmat kerestettek. Akarom, hogy meg 
is találják. Jöjjön a minek jönni kell. En 
uem adom ki. így akarom. így legyen. 
Gondoskodjatok a védelemről.“

Es nem adott ki. Háború nem lett 
belőle. De lett számunkra letartoztatási 
fogság a távol Ázsiában. Így látta jónak 
a dolgot közölni az európai diplomácia.

És mi ott távol magányban gondol
koztunk hazánk múltja, jelene jövendője fe
lett. Ésén végigtaglalva elmémben 1848 —49 
szab idságbarczunk keletkezését, jellemét, 
lefolyását és az okok kútfejét, melyek a 
bukást lehetővé tették. Minél inkább szá
mot vetettem a helyzettel, minél inkább 
számba vettem nemzetem életerejének úgy 
történelmi, mint lélektani elemeit, annál 
inkább megerősödtem azon meggyőződé
semben, hogy a hit és remény, mely amott 
a Dana partján, a hontalanság fájdalmá
nak első rohama közben lelkemen átvil-



Pécaváros törvényhatóságának
évnegyeden rendes kö/.gyüléne.

(November 24 és 25-én.)
Főispán d. e. 9 órakor megnyitván a 

gyillést Bubreg Antal bizottsági tag azon 
indítványt teszi, bogy a közgyűlés a mai 
napról halasztassék el deczember 1 éré 
ázni okból, mert a kiosztott tárgysorozat 
részint igen érdekes, részint pedig s lég 
fökébb a város vagyonát mélyen érdeklő 
kérdések vannak belefoglalva, melyek kö
zül különösen kiemelendő a jövő évi költ
ségvetés — a bizottsági tagok legnagyobb 
része pedig a mai napon tartandó orszá
gos vásár következtében uincs és nem is 
1-sz jelen. 8 ezen indítványának elfoga 
dósát annálinkább ajánlja a jelenvoltak
nak, s különösen a polgármester figyel 
mébe, nehogy annak inedlőzésével azon 
gyanúnak adjanak alapot, hogy készakarva 
keresték ki ezen legfontosabb közgyűlési 
tárgy megvitatására az évnegyed legal- 
kalmatlanabb napját, hogy azt minden 
akadály nélkül keresztül hajthassák. — 
Bubreg indítványa mellett Kóbor és Pap 
József pártolótag beszél — mindennek da
czára azonban a polgármester indítvá
nyára az alig 24 tagból álló többség a 
közgyűlést megtartani határozta.

Polgármester azon megjegyzéssel, hogy 
máskor fontosabb ügyekben legalább is 
• gy héttel előbb adják be az interpelláló 
bizottsági tagok intarpellatiójukat — vá
laszolni akar Simoníay János bizottsági 
tagnak a sátortábor ügyében hozzá inté
zett interpellátiójára, mire az interpelláló 
bizottsági tag figyelmezteti, hogy a sza
bályrendelet értelmében az interpcllatió 
előbb egész terjedelmében felolvasandó, ő 
azután majd indokolja azt s csak akkor 
válaszolhat reá a polgármester. Mire pol 
gármestar a tőle már megszokott modor
ban azt feleli „Eh, nem vág* nnk mi ország
gyűlésen ! S olyan szabályrendelet pedig 
mely ezen eljárást tartalmazná nincs!" — 
Krre Simoníay kénytelen volt a polgármester 
által nem ismert szabályrendelet ide vo
natkozó pontját felolvasni, mire aztán el
határoztatott, hogy ezen interpelláló a 
scontralis jelentésnél a szabályrendelet in
tézkedései szerint fog tárgyaltatni, s ezzel 
áttért a gyiiiés a napirendre, melyet Kliuek 
Auna pécsi lakosnak városi szülésznővé 
választásával kezdett meg. — Bzen állo
másra kileuczen pályáztak.

Az iskolaszék ujabbi három évre le 
endő megalakítása tárgyában Dr. Mendl 
bizottsági tag főispánt kéri fel ez irány
ban kijelölés tételre, Simoufay pedig vá
lasztás utján akarja az iskolaszéket újjá 
alakitani, mit a többség élném fogadváu, 
főispán felolvasta az iskolaszék volt tagjai 
névsorát, melyet a közgyűlés az ujabbi 
bárom évre is elfogadott, illetve válasz
tással megerősített.

A kö/ igazgatási bizottság kebeléből 
kilépő öt tagot uévszerint Bubreg Antalt, 
Egry Józsefet, Radocsay Mátyást, Ráth 
Mátyást és Dr. Szeredy Józsefet a köz
gyűlés titkos szavazással e helyre újra 
beválásztá.

Az igazoló bizottság megalakitása s 
a legtöbb adófizető bizottsági tagok név- 
lajstroma a tanácsi jelentés szerint válto
zatlanul elfogadtatott.

Ezután áttért a közgyűlés az 1880 ik 
évi közköltség előirányzat tárg) alására, 
mely élénk vitát idézett elő. Simoufay 
János bizottsági tag nem fogadhatja el a 
részletes tárgyalás alapjául ezen javaslato 

mivel az nem korrect s nem felel meg a 
tényleges állapotnak, nevezetesen pedig a 
helyben felállítandó sátortáborra a város

közönsége által egy törvény ellenesen ösz- 
szehivott közgyűlésen megszavazott s a 
jövő év folytán a város törzsvagyonáböl 
folyóvá teendő kiadások itt említve nin
csenek, már pedig a törvény és törvényes 
gyakorlat által szentesített elv, hogy a 
költségvetés tárgyalásakor tudvalevő ki
adások és bevételek abba felveeudők. Nincs 
megemlítve a kisajátításokért járó összeg, 
és nincs megemlítve a 400 ezer tégla stb., 
miket anyagokban fognak a város vágyó 
nából kiszolgáltatni. — Polgármester ur 
ugylátszik ilyesmire nem volt elkészülve, 
mert olyan sem lms sem hal felelet jt adott, 
melyet még tőle is csodálkozással hallót 
tünk ; azt mondta t. i. hogy a sátor tá 
borra fordítandó kiadásoknak a költség 
vetésben nincs helye, mivel ez a duna 
gőzbajózási társulat által fizetett tőkéből 
(mintha ez nem e város vagyona lenne?!) 
fog eszközöltetni; de ezt alig mesélte el, 
midőn csúnyául felült egy jóakarójának, 
ki ezalatt megtalálta a kiadások közt a 
sátortábor felépítéséhez a jövő évben 
adandó 400 ezer db. téglát. -- Heuréka! 
kiáltott a jámbor mamelukk, s a polgár
mester két kézzel kapaszkodott a hive ál 
tál elővonszolt szalma szálba, s már meg
feledkezett arról, hogy pár perczczel előbb 
azt beszélte, hogy ezen kiadások nem t tr 
toznak a költségvetésbe, — s most sten- 
tori hangon hirdette, hogy ime tehát a 
jövő évben kiszolgáltatandó 400 ezer db. 
tégla még is benn vau az előirányzatban. 
S csak azután a részletes vita alkalmával 
tűnt ki, hogy ezen 400 ezer db. tégla 
áráról szólói kiadási tételnek teljesen meg 
felelő bevételi tétel is vau, mely körülmény 
mint azt Simoufay igen helyesen megjegyzé 
elvitázbatlannl arra vall, hogy ez nem a 
baraktábor ingyen téglája, hanem a vá 
ros által évenként készpénz fizetés mellett 
elárusított tég'ameunyiség, s csak azon 
csodálkozik, hogy polgármester, ki totum- 
fac az egész ügyben, most úgy tesz mintha 
ezt nem tudná. — Polgármester ezen meg
jegyzésre teljesen kikelve magából, dühtől 
elragadtan ugrott fel s néhány érthetetlen 
megjegyzését azzal fejezte be, hogy a vá
ros jóvoltáért küzdő bizottsági taggal majd 
a termen ki vili számol le, s leszámolásá
nak nem müveit emberhez illő módját Jges- 
tusokkal mutatta. Ezen hallatlan skauda 
hunra főispán is e szavakkal kelt k i : 
„Ezt urak már nem tűrhetem!* — Si
moufay bizottsági tag pedig azon meg
jegyzéssel, hogy a város érdekei melletti 
polgári kötelessége parancsolta küzdelmé
ben a pol-ármester ur részéről testi ép 
ségét és életét látváu veszélyeztetve, — 
mély felháborodás közt elhagyja a termet.

E nagyon jellemző iucisum után a 
költségvetés a jelen voit csonka gyűlés 
(a többségből volt 24—2(3, az ellenzékből 
2—3) által a részletes tárgyalás alapjául 
úgy szintén a részletes tárgyalás folyamin 
és a tanácsi előterjesztés szeriül pontról 
pontra elfogadtatott. — A részletes tár
gyalásból kiemeljük Sziebert Nándor biz. 
tagnak a felsőbb leány nevelő intézet fel
áll itására úgy az iskola köteles gyerme
kek összeírására vonatkozó indítványa', 
melyeket Dr. Mendl egy igazán szép és 
meleghangú bészédbeu pártolt s a törvény 
világos Tenderezésével is támogatott, 
melyet azonban a többség szinte elutasí
tott; az iskola köteles gyermekek össze
írására azonban mégis szavazat többség
gel 300 irtot megajánlott. Ezutáu az elő
rehaladott idő folytán főispán a gyűlést 
feloszlatván, annak folytatását másnap 9 
órára tűzvén ki.

November 25-én reg. 9 órakor foly

tattál ván a közgyűlés, olvastatott a katona 
kórház eltávolítása tárgyábaui polgármes
teri j -leütés, — me'y szerint ez még 
mindig nem megállón ■ lás, h inem csak a 
katonai kincstárral folytatott pour pirle ek 
eredménye. A jelentés ugyanis azt mond 
ja, hogy a szóban levő katonai kórházat 
úgy lehetne megszerezni, ha helyette a vá
ros a bemutatott terv szerint a katonai 
kincstár által kijelelendő alkalmas helyen 
egy a helyi viszonyoknak megfelelő ka
tonai kórházat fog építeni.

A helyi viszonyok p dig. mint a ja
vaslat mondja — egy oly katonai kór
házat szükségeinek, mely 90 egyén befo
gadására alkalmas. Az állandó katonaság 
évi rendes létszáma ugyanis 1500 leven 
ennek 4"/#. és a tartalékos létszám is 1500 
lévén, ennek 2°/0 betegedési arányát ve
vőn alapul a lenti eredményre jut a ja 
vaslat. Ha még is — mondja tovább — 
jöhetnének oly rendkívüli körülmények, 
liogy a betegedési arány nagyobb száza
lékot mutatna: kötelezi magát a város 
inog harmincz ember számára minden díj 
nélkül tárhelyről gondoskodni, s csak ezen 
létszámon felyttl fog a katonai kincstártól 
dijt követelni. — A jelentés tudomásul vé
tetik s eltogadtatik. —

Az árvaszéki szabályrendelet módosí
tása iránt kiküldött választmány jelentése 
Egri bizottsági tag felszólalása tolytáu 
felolvasás nélkül eltogadtatik s jóváhagyás 
végett a minisztériumhoz feiterj észtét ni ha 
tároztatik.

Az építendő dolog és szegényházra 
beérkezendő pályázati müvek megbirálá- 
sára következő tagokból álló választmány 
alakittatik: Polgármester, Boczó főmérnök, 
Nentvich városi mérnök, Dorc'j, Koharics 
Károly, Erreth Lajos, Zsoluay György al- 
Ugyész, és az építészeti bizottság. —

A város felszabadítása százados év- 
fordulati napjának megünneplése módoza
tainak megállapítására egy bizottság kül
detik ki következő tagokból : Polgármos 
tér, főjegyző, Haksch Emil, Biauhoru, Dr. 
Szeredy József, Litke, Förster, Krasznay
M. Sziebert Nándor, Pap József.

Ezután a tárgysorozatban a scontra
lis jelentés következvén felolvastatik Si- 
rnonfay János által a polgármesterhez iu 
tézett következő:

K é r d é s  i interpcllatió)
T. Aidingcr János ur mint Pécs sz.

Mr. város polgármesteréhez.

A város részéről a honvéd barakk sá
tor felépítéséhez pénz és anyagokban való 
hozzájárulás iránt folytatott alkudozás, tett 
előterjesztés és elfogadott egyesség foga- 
uatosdása körül követett, el járás tárgyában.

Tekintettel arra, liogv a sátortábor 
Felépítéséhez péuz és anyagokban való 
hozzájárulás a városi törzsvagyounak el
idegenítését képezi azon mérvben legalább 
is, a mennyiben az a városnak készpénz
beli kiadást okoz: —

tekintettel arra, hogy a polgármester 
ur hozzájárulásával alkotott városi szabály 
rendelet 1 ső §-a szeriut a törzs vagyon
nak elidegenítése, lényeges átalakítása ese
tében érvényes hat ár ozat cs ik oz e végből 
legalább 8 nap köebenvetésével külön kitű
zendő és kihirdetendő közgyűlésen az ösz- 
szes bizottsági tagok általános többségének 
hozzájárultával névszerinti, szavazás mel
leit hozathatik, és mégis mind az egyesség 
elfogadása, mind az egyesség foganatosí
tása iránti előterjesztések — a most hivat
kozott szabályrendelet mellőzésével egybe
hívott közgyűléseknek határozatai alá bo-

csajtattak, s ezek által — még pedig a 
bizottsági tagok általános többségének tá- 
vollétébeu a t.é. 131 é< 178 közgyűlési számú 
határozatok szerint eitogaiitatíak illetőleg 
a tö"/.s\ agyon elidegenítését képező hatá
rozatokat hozatott;

Tekintettel arra, hogy daczára, mi
ként u szabályrendelet ellenére összehívott, 
s igy az egyesség elfogadására ne u ille
tékes közgyűlés elrendelte, hogy az egyes
ség — aláírása előtt a jogügyi bizottsággal 
közöites-ék, és ennek véleménye a legkö
zelebbi közgyűlésnek előterjesztessék — az 
egyesség a jogügyi bizottság megkérdezése 
nélkül Íratott alá — és cinek véleménye 
a közgyűlésnek sem terjesztetett elő ;

Tekintettel végre arra, hogy polgár- 
mester ur — a tanács nevében fogalma
zott és előterjesztett jelentésében a kész
pénz és természetbeni szolgálmáuyok ösz- 
sz:s becsértéket a nélkül, hogy szabály
szerű becsűt terjesztett volna elő — ön
kényesen 75 ezer frtra teszi, holott azoknak 
a jelen viszonyok szerinti beesértékc száz
ezer frtot is feiiilhalad; —

Kérdem a T. polgármester úrtól:
1 szőr. Mi indította arra a polgármes

ter urat, hogy a törzsvagyon elidegeuité 
séről szóló előterjesztést, — és egyességet 
— oly közgyűlés által tárgyaltasson és el
fogadtasson, mely a Pécs sz. kir. város 
önkormányzati szabályrendeletének L ső §. 
értelmében érvényes határozatot hozni nem 
jogosult ?

2. Mivel indokolhatja azon eljárását, 
mely szerint a közgyűlés f. é. 131. sz. alatt 
hozott határozatának azon intézkedését, 
melylyel ez az egyességuck — még az alá
írás előtt a jogügyi bizottsággáI leeudő 
közlését, és ez iránti véleményének a leg
első közgyűlés elé leeudő terjesztését meg
hagyta, mellőzte?

3 Megvan e győződve az iráut, hogy 
az egyességben elfogadott készpénzbeli és 
anyagokban való természetben hozzájáru
lás a jelen viszonyok közt csak 75 ezer 
frt. becsértékii s hogy ezek a városnak 
még az erdőből adni kötelezett 330) köb 
méter 27 centiméter vastagságú épület fa 
hozzá számítása nélkül is, többe nem ke- 
rüluek ?

4. Mi szolgált alapul a közgyűléshez 
beadott előterjesztésébeu felvett becsérték
nek ?

5. Kiszámittatott-e előzetesen és ki 
által, hogy a valószínűség szerint a 380) 
köbméter 27 centiméter vastagságú épület 
fa kiállításához mily terület szükségeltetik 
a városi erdőből?

6. Érvényesnek tartja-e a közgyűlés 
f. é. 131 és 176 számú ez ügyben hozott 
határozatait, és feljogosítva érzi e magát 
ezen határozatok alapján éi értelmében az 
egyességben foglalt kötelezettségek telje
sítésére és végrehajtására?

Pécs, 1879. november 24 én.
beadja

SIMON FA Y JÁNOS, 
bizottsági tag.

Ezen interpellátióra polgármester kö
vetkezőleg válaszolt, jelesül:
SJ Az előkérdésre, kijelenté, bogy a köz
gyűlés határozatának indokáról ő nem 
szólhat, a szóbau forgó tárgyra vonatkozó 
határozatot pedig a közgyűlés hozta.

A 2-ik kérdésre elismeri, hogy az 
egyesség 131 számú közgyűlési határozat
hoz képest nem tétetett át véleményezés 
végett a jogügyi bizottsághoz, ez azonban 
nem roszakarat, hanem egyszerű megfe- 
ledkezés folyománya.

A 3-ik kérdésre feleli, hogy meggyő- 
zödésc szerint, ha a kisajátítandó földe-
toit, mint szerencsétlen elszigeteltségüuk- 
beu képzeltük volt.

Mindinkább tért kezdett nyerni az 
európai kormánykörökben is azon igaz
ság elismerése, hogy a magyarországi 
események nem tartoznak az addig nem 
birt népjogok kivivására intézett forra
dalmi rázkódtatások rovatába, melyek azon 
időben Európán végig zúgtak. Be kezdték 
látni, bogy minálunk nem a nemzet csi
nált forradalmat az országló hatalom ellen, 
hanem az országló hatalom egy oly tör
vényes állapotnak fegyveres erővel fölfor
gatására, mely diplomatikai kötéseken ala
pult, s az európai közjog integráns részét, az 
európai egyensúly egyik tényezőjét képezte.

Mindinkább méltatásra kezdett találni 
azon körülmény, hogy a magyar nemzet 
és az uralkodóim közti szerződést is uem 
a nemzet volt az első, aki szét tépte, hanem 
az, a ki fegyverrel támadta meg a meg
védeni tartozott orszgot, s azt állami lété
től megosztottnak, egyszersmind birodalmi 
tarlomáuyuyá leslilyesztettnek nyilatkoz
tatta ki.

Az orosz interventió felháborodást kel 
tett világszerte. A francia nemzet-gyülé- 
sen a „szabadság jövendőjére veszélyes
nek" lett határozatilag kijelentve. — Az 
angol külügyér — bár ügyünknek épeu 
nem volt barátja — a parlamentben hiva 
talos kifejezést adott a kormány azon 
nézetének, hogy a mi Magyarországon 
történik, az fontos európai rendű esemény 
(an important European transaction,) mely 
elismervénynek a nemzetközi politikában 
megvan a maga szükségszerű corollariuma. 
Az éjszak amerikai hatalmas köztársaság 
már éppen diplomtikai ügynököt küldött 
Magyarországra; a mi előkészítő lépés 
volt függetleuségiink elismerésére, s szá
munkra mindazou politikai és anyagi elő
nyök fel használ hatására, melyeket a nép- 
jog ily esetekre biztosit.

Mindezeken felül pedig batal nasan 
kezdett nyilatkozni igazságos ügyünk mel
lett a miveit világ közvéleménye. Bátran 
merem mondani, miként alig van eset a 
világ történelmében, hogy egy nemzet sza- 
badsághareza nagyobb rokonszenvet költött 
volna világszerte, mint a mienk.

kért járó t8,000 frtot, miután a földek a 
város tulajdonai lesznek az összegbői le
vonjuk és az erdőből adni kötelezett 3800 
□  öl 27 centiméter vastagságú tölgyfa 
uem számítjuk: úgy az összeg csak 60 
ezer forintot tesz ki.

A 4 ikre : A beesértéket e gazdasági 
választmány bosszú gondolkozás és alapos 
megfontolás után állapította meg.

Az 5 ik re : A terület az erdőmester 
jelentése után számíttatott ki.

A 6 ikra : Igenis a közgyűlés 175 és 
176 számú határozatán é vény csőknek tartja 
s azok végrehajtását magára nézve kör.- 
tezőuek tartja. — Kéri ezen válaszát tud... 
másul venni. — Főispán azon megjegy
zést teszi, hogy ez tuiajdoukép nem is 
tekinthető interpellaliónak, miutáu oly dol
gokat tárgyaz, melyek már a végrehajts, 
stádiumában vannak, minthogy azonban a 
polgármester ur mégis válaszolt reá teh.it 
most a közgyűlésnek szavazni kell a vá
lasz tudomásul vétele tárgyában. — A vá
laszt a gyűlés tudomásul vette.

A scontrális jelentésből kiemeljük,hogv 
a sertés ö'iléknck a városból kivitele, a 
megyeri malom megvételének és a feke- 
teviz szabályozásának kérdésétől tétetett 
függővé. Varga bizottságitag reményét 
fejezi ki, hogy e régeu szőnyegeu forgó 
ügy végre a közkiv tilalmaknak megfelelő 
megoldást uyer.

A Fekctevizuek s ezzel összefüggőleg 
a pécsi kanálisunk rendezése tárgyában 
az állaudó választmány jelenti, hogy a 
szabályozás keresztül vitelére mindenek 
előtt a megyeri malom lenne 12,000 ftou 
megveendő, melynek területéu városi bika 
istállónak is lehetne alkalmas helyiséget 
építeni, elmondja továbbá a javaslat, hogy 
a megyeri malomtól a város határáig ter
jedő ártér és kanálisnak szabályozása, il
letve az elöntött területnek ármentesitése 
12,114 frt; 48 krba kerülne, melynek 3 4 
részét az ártéri birtokosok és l/l részét a 
város, a megyeri malom vételárának po 
dig l/4 részét az ártéri birtokosok és */ 
részét a város viselné, ez összegeket és 
pedig a szabá'yozásra forditaudó 3800 
irtot azonai a közpénztár előlegezné. A 
javaslat hosszú vita utáu, melybeu Dr. 
Szeredy Egri és Pap József vettek részt 
oly kép fogadtatott el, bogy a 3800 fit. 
előleg azonnal kiutaltatik a javaslat többi 
része azoubau függőben hagyatik.

A bányatelepi korcsmának a másod
ízben tartott árverésen 800 frtou történt 
bérbeadására vonatkozó tanácsi jelentés 
elfogadtatott.

A tanács által a belvárosi templom
nál feulevő számlakövetelések kiűzetésére 
kért 758 frt. kiutaltatik.

Olvastatik ezután Suba Rezső erdő 
mester kérvénye, melyben az erdei szá 
razfa szedést korlátoztatni kéri, melynek 
folytán rövid vita után határozatba ineut, 
hogy a város erdejében szárazfa szedés 
csak april 24-től november 1-ig s heten
ként két, a tanács által kitűzendő uapou 
engedtetik meg s ezeu tilalom 1830. ja
nuár 1-én lép életbe.

Hantosi György gyógyszerésznek a 
szigeti külvároson egy uj gyógyszertár eu 
gedélyezése iránti kérelme a tauáesi jelen
tés értelmében elutasittatott.

Bubreg Mihály pécsi lakos kérvényé
nek 72 frt. vizbér ieiratása iránt hely 
adatott.

Tolua és Somogytnegye átirata a bu- 
dapest-zimonyivasút Ugyébeui együttes mii 
kiidés iráut tudomásul vétetik, s egyúttal 
főispán tudomására bozza a közgyűlésnek, 
iiogy Fehér, Somogy, Tolna- és Baran/a

De mi el voltunk /.árva a világtól. 
E rokouszeuv melege nem hatott el élet
halál küzdelmet vivott nemzetünk szivé
hez, 8 én azon nyomasztó érzéssel fogtam 
kezembe a hontalanság váudorbotját, hogy 
az elhagyatottság gondolatja nyitotta meg 
a tért a fondorkodásoknak az önbizalom 
azon aláásására, a mely bukásunknak kút
fejévé lön.

Hazatiui kötelességemnek tekintettem 
tehát azon lenni, hogy a magyar szabad 
ságügy iránti érdeklődés oly gyökeret 
verjen a szabad népek közvéleményében, 
miszerint attól ne lebesseu tartanunk, hogy 
ha a magyar nemzet újra kitűzné hazája 
nak vérrel áztatott földjén a szabadság 
zászlaját, az elhagyatottság érzete erélyét 
elzsibbassza.

Feladatom aránylag könuyü volt, mert 
készen találtam a lelkesedésig fokozott 
rokonszenvet, melyet „névtelen félisteneink* 
világszerte felköltötten jk ; és készen talál 
tani a fájdalmas részvétet, melyet nemze
tem meg nem érdemlett bukása s buka 
sára következett tuartiromsága az embe
riség szivét megrázkódtatá.

Es a rokonszenv és e részvét uem 
valamely tünékeuy fellobbanás volt. Több 
mint két év múlt már el, a mióta Magyar- 
országra az elnyomatás sötét éjjele reá 
borult, midőu engem a sors ázsiai letar
tóztatásomból a szabad Albion partjaira, 
majd onnan a sza .ad Amerikába juttatott, 
s e két év daczára a rokonszenv és rész
vét még mindig oly eleveuen volt, hogy 
tüntetésekben nyilatkoznék, minőket a világ 
még uem látott.

Mondhatom, szabad mondanom, mert 
én csak alkalma s nem tárgya voltam e 
tüntetéseknek, e rokonszenvnek: szabad 
mondanom, hogy az eltiport magyar nem
zet egy triumpbalis meuetet tartott két 
világrészben, minőt semmi győztes Imper- 
ratorról nem jegyzett még tel a történelem.

En rokonszenves érdeklődést készen 
találva, feladatomnak tekintettem azt a 
magyar úgy jogi oldalának, igazságának, 
s hazánk határain messze túl terjedő fon
tosságának m gisincrtetésével állaudóva 
tenui. — (Folyt, köv.)

laut, higgadt megtontolasüau csak megerő
sítést találhat.

Nemzetem nem halhat meg a szenve
dések alatt, melyek reá mérettek. A magyar 
kérdésnek történelmi alapja is van, jogi 
alapja is van, földleirati, népességi, poli
tikai, számtani alapja is vau: s e kérdés 
Európa szabadságának, Európa hatalmi 
sulyegyenének érdekeivel kapcsolatos. Ily 
kérdések belekiáltanak a világtörténelem 
logikájába. E kiáltást ideig-óráig az erő
szak elfojthatja, de a kérdést ki nem 
törülheti az események számlakönyvéből, 
hová azt a történelem beírta. E kérdés 
helyet fog magának Európa függő kérdé
sei közt követetni mindaddig, mig vagy 
jog és igazság szerint meg nem oldatik, 
vagy a nemzet róla maga le uem mond.

Így gondolkoztam én s igy gondol 
kozott az összes magyar entigráezió. Bármi 
viszályok keserítették is a már magában 
is keserű hontalan életet; bár elszóródtunk 
a föld hátán, mint egy második Izrael; 
bár legtöbbünknek vállait a hazatí bánat 
nehéz terhén kívül a becsületes megélhe
tés bizonytalanságának keresztje is nyomta, 
a mint tapostuk a nyomorúság változatos 
útjait idegenek közt idegenek, e gondol 
kozásban mindig, mindenhol mindannyian 
egyetértettünk: akár barátilag összetartva 
akár barátságtalanul szertehuzva, egye
tértettünk abban, hogy a magyar emigrá- 
czióra. számkivetésében, a rendületlen baza- 
tiság szent kötelessége vár.

Élő tiltakozást kell képeznie a magyar 
haza állami életének eltiprása ellen Isten 
és világ előtt.

Szóllania kell a némaságra kárhoz
tatott, cselekednie a bilincsre vert nemzet 
helyett, a bilincsre vert nemzet javára.

Fennen kell lobogtatnia a zászlót, 
melyet „névtelen félisteneinknek* ’bonsze- 
retettől izmosait karjai enyészhetlen dics
fénynyel vettek körül, melynek bukása 
gyászoló megdöbbenést keltett a világ 
népeinél.

Fel kell tartania a magyar kérdést a 
világtörténelem azon kérdései.közt, melyek 
annak természetétől megoldást követelnek, 
az erkölcsi vi|ág rendet kormányzó örök- 
förvények örökigazsága szerint.

Jelképeznie kel! a magyar uem/.e! 
politikai vallásának ama hitágazatát, hogy 
ha a hármas hegy országunk czimerében 
martyrok vérével áztatott Golgothává lett 
is 49-ben, mint volt már többször ezelőtt: 
a kereszt, mely e Golgo'hán emelkedik, 
most sem sir fejfája, hanem a feltámadás 
jelvénye.

Hirdetnie kell hitét nemzete függetleu 
jövendőjében, miszerint a világ is liigyjen 
beune s mert hiszen, a magyar nemzetet 
számba is vegye.

S mig ernyedetlen tevékenysége által 
a bátorítás delej folyamát önti haza felé, 
hogy a nemzet el ne csüggedjeu a szen
vedések a la tt; meg kell magában a magyar 
nemzet jog- és természetszerű aspirációt 
testesítenie és kapcsot képeznie, ezek közt, 
és a világesemények közt.

Nem mondhatom, hogy a magyar 
emigráció „házi élete* egészen ment volt 
azon gyarlóságoktól, melyekkel a szám
űzetések történelmében mindeuhol, minden 
időben talákozuuk. Emberek vagyuuk s az 
ember gyarló teremtés. És annak a sza- 
báiyszerütlen társadalomnak, mely a „szá 
miizöttek nemzetének* lett elnevezve, kény
szerű ziláltsága nagyon kevéssé alkalmas 
az emberi gyarlóságot fékentartani.

De a számkivetettség aprólékos nyo
morúságai csak amolyan tüuékeny bubo
rékok, melyek a történelem lapjára mara
dandó foltot nem nyomnak.

Ellenben azon elismeréssel tartozik a 
magyar emigráczióuak a történelem, hogy 
a haza iránt hivatásának híven megfelelt, 
kötelességeit becsületesen teljesítette.

Sőt állíthatom, hogy a magyar emi
gráció tevékenysége uem volt befolyás 
nélkül még a viszonyok azon fordulatára 
sem, melyet otthon uj alkotmányos kor
szaknak neveznek.

A mi saját személyemet illeti: reátn 
a múltaknál fogva fokozatos mértékben 
hárult a kötelesség, hogy minden erőmből 
iparkodjam utat egyengetni nemzetemnek, 
független állami létének visszaszerezhetése 
felé, melyet egy ezredéves múlt, az ősök 
szent hagyománya, az utódok elidegenit- 
betlen öröksége gyanánt szállított reá.

E szó „útegyengetés* adja meg a

keretet azon tevékenységhez, melyet kiil 
földön kifejthettünk. Mi tehetségünket nem 
becsültük túl. Sohasem riugattuk magun
kat azon ábrándos képzeletben, hogy mi 
szerezhetjük vissza nemzetünk számára a 
független nemzetek kerek asztalánál azon 
helyet melyhez ezredéves történelménél és 
az európai közjog kiegészítő részét képező 
diplomatikái kötéseknél fogva is kétség- 
bevonhatlan joga vau. Ezt csak a nemzet 
maga teheti.

A mi hivatásunk volt oda hatni, hogy 
ha tenni akaraudja, a küiviszonyokban oly 
támaszt találhasson, miszerint — ameny 
nyíre emberi számítás biztos lehet — a 
siker csak saját határozottságától ftigjön.

E szempontból indulva, én három 
iráuyhan'tartottam kötelességemnek a becsli 
|etes igyekezetét.

Az egyik irányt annak tudata szabta 
elémbe, hogy a kútfő, melyre 49-ben a 
magyar nemzet óriási erőfeszítésének meg
hiúsulása visszavezethető, az önbizalom
ban megfogyatkozás volt.

A másikat Európa viszonyainak isme
retéből merítettem, rnelv vagy egy általá 
nos európai rázkódtatás, vagy egyes függő 
európai kérdések felmerülésénél oly kom
binációk tehetségére mutatott, melyek az 
érdektalálkozás alapján nemzetünknek a 
felszabadítás munkáját megkönnyíthetik.

A harmadik iráuyt azou szükség érzete 
jelölte ki, hogy sikere még kedvező esté 
lyek felmerülésével is csak úgy lehet kilá
tás, ha egyrészt célhau és szándékban szo
lidaritás áll fenn a nemzet s az emigráció 
között, másrészt pedig a kedvező esélyek, 
a nemzetet készUÍetleuül uem lepik tueg.

A mi az elsőt, ama végzelmes sze
rencsétlenséget illeti, melyet az önbiza
lomban megfogyatkozásnak neveztem: én 
akként voltam és vagyok meggyőződve, 
hogy bármi sok összeszivárgás táplálta is 
azon földalatti folyamot, mely a nemzet 
önbizalmának partjait aláásogatta, mind 
ez nem volt volna képes a nemzet közszelle
mét a reménytelenségig megingatásba nem 
zetüuk magát ez egész világtól oly kimond 
hatlauul elhagyottnak nem érezte volna

Pedig a magyar nemzet Ugye távol
ról sem volt oly reménytelenül elhagya-



nje.. yre küldöttségei a következő deezember 
első napjaiban fognak Budapestre menni
2en fontos ügyben a befolyásos egyének 

előtt nézeteiket és kérelmüket előadui, s 
e7ért kéri a közgyűlést, hogy utasítsa az 
jlula ez ügyben már kiküldött bizottságot, 
hogy tegye érintkezésbe magát Baranya 
uiegye küldöttségével. — Helyesléssel fo- 
gsdtatik.

Az ülés végén Varga bizottsági tag 
indítványozza, hogy az iskolaszék tagjai 
közé még dr. Szalay Alfréd és Bodo Ist
ván urak, mint e téren szakfértiak válasz
tassanak he. Éljenzéssel fogadtatik. (Az 
ege-z gyűlés vagy 12 emberből állott és 
ezek eltekintettek attól, hogy a napirendre 
nem tűzött indítványt tárgyalni azon ülés
ben nem lehet, az ily választás azután 
gúnynál nem egyéb.)
r Melyek után más tárgy nem leven az 
ülés bezáratik. ____

Nyilatkozat.
A f. hó 24 én, vagyis múlt héttőn tar

tott városi közgyűlésen, daczára, hogy a 
köztanácskozásoktól egyidore körülménye- 
jni folytán visszavonulni kényszerültem — 
kötelességemnek tartottam megjelenni azért, 
niert a városi gazdálkodás, különösen a 
törzsvagyon elidegenítése és lényeges át
alakítása körül az utóbbi időben oly eljá
rást észleltem, mely a város által — ép 
eunek — a lehető minden visszaélés, és 
czéltalan elhasználás clleui biztosítása vé
gett alkotott, a nmg n belügyminiszter ur 
áltál jóváhagyott, és a törvény értelmében 
is törvény erővel hiró szabályrendelettel 
merőben ellenkezik : sőt e körüli vizsgáló
dásaim közben azt is tapasztaltam, hogy 
a közgyűlés határozatai a nélkül, hogy 
azok egy újabb közgyűlésen megváltoz
tattak volna — önkényesen mellőztettek.

Ily eljárás, a szabályrendeletnek ily 
tölti; iö megsértése, és a közgyűlési hatá
rozatok önkényes mellőzése, a biztonság, 
a rend és a közerkölcs tekiutetéből még 
akkor sem engedhető meg, ha ezek előre
láthatólag és kézzeltogbatúlag a városi 
közönségnek egyetemes hasznára szolgál
nának is. Nem eugedhető meg semmi kö
rülmények közt, mert akkor nctn lesz többé 
alap biztonság, akkor nem szabály, hanem 
esetről esetre önkény és szeszély fognak 
intézkedni a város törzsvagyona fölött.

Fellépésem tehát a városi közgyűlé
sen ezen és ebből folyó s nézetem szerint 
a város jól felfogott közérdekére határo
zottan káros törzsvagyon elidegenítési mód 
ellen irányult. Ugyanis ezen a szabályren
delettel ellenkező, és cgyébkéntis szabály- 
ellenes eljáiás végett intéztem írásban kér
dőt imerpellatiot) a polgármester úrhoz; 
e^ysz rsmiml íelszóllaltam a közköltség 
előirányzatnak nem a valóságnak megfe
lelő — sőt a közgyűlés utasítását is mel
lőző — összeállítása miatt is. Azonban a 
polgármester urnák ököljogot — nyers 
baugou nyilvánított fenyegetése után — 
nem várva be az interpellatiomra adandó 
feleletét, eltávozni kényszerültem, kijelent
vén, hogy inig a városi közgyűlésnek o'y 
polgármestere lesz. ki fenyegetéssel akarja 
visszariasztani a városi gazdálkodás el
lenőrzését teljesítő bizottsági tagot meg
győződésének nyílt kimondásától, addig a 
közgyűlésen részt nem vehetek.

Hogy e fenyegetés folytáni eltávozá
som, és kijelentésein belyéu volt-e: ez 
kérdés, melyet a jövő fog megoldani. Én 
azonban érzem fellépésemből reáui háramló 
azon kötelességet, hogy már most, min áu 
kijelentésem folytán másnap a közgyűlé
sen uieg nem jelenhettem, s ott interpel- 
latiomat sem szóval nem indokolhattam, 
sem az adott feleletekre nem válaszolhat
tam. mind ezeket s átaljában támadásom
nak és fellépésemnek jogosságát itt a nyil
vánosság terén a t. városi közönség előtt 
mondjam el és igazoljam. S ezt tenni is 
fogom legközelébb, mihelyt interpellati
omra adott polgármesteri válasznak hite
lesített szövegét a közgyűlési jegyzőkönyv
ből kiolvasni alkalmam lesz; egyszers
mind nem mulasztandom el folytatólag a 
városi admiuistratiő áliapotát teljes világí
tásba helyezni.

Ezen nyilatkozatot tenni szükségesnek 
tartottam azért, mert vannak, kik fellépé
semet és intentiómat nem értik, vagy 
érteni nem akarják, vagy mint a „K Z." 
— meglehet részben saját közönsögének 
félre vezetése végett — azt elferdíteni, 
meghamisítani, és személyemet gúny és 
nevetség tárgyává tenni igyekeznek. Oly 
nemű támadás, kis.sebbítés, uiiuővel engem 
a „F. Z.“ megtisztel, alig árthat ugyan 
nekem, ki már bebizonyítottam, hogy a 
közügy iránti érdeklődésem és küzdelmem 
nem kenyérkeresetem, s hogy már egyszer 
képes voltam a városi gazdálkodás hely
telenségét önliaszon nélkül nem csak fel
fedezni, hanem a rendes kerékvágásba is 
terelni; de veszedelmes a közügyre uézve, 
melynek fájdalom ! mai napság úgy is ke
vés bajnoka akad. A helytelen tamadas 
és nevetség tárgyává tétel már ez ókból 
elégtételt igényel. Reményiem, hogy a „ • 
Z.“ t. szerkesztője ezt megadni kész ^le- 
end azzal, hogy a komoly ügy általadé 
vetségessé lett tételének védelméül ezen 
nyilatkozatomat, s ezzel összefüggő a yú- 
rosi közügyre vonatkozó későbbi közle
ményeimet hűn átfordítva — egész terje
delmében lapjában közölni fogja. Ha nem 
(eszi: úgy mindenki tisztában lehet az 
iránt, hogy mit tartson felőle.

Simontay János.

A Unitó téli m nnká|» *  felnőt
tek k el. ...

Most ismét az unalmas téli esték 
jöttével, egy kitartó s ügy- buzgó népta
nító mily nagy hasznot tehet a uépjólétere

s felvilágositása eszközlésére annak me°-- 
határozását alig lehetni leírni.

Hazánk kisebb s nagyobb községei- 
jen tg.'ii kívánatos és üdvös ha néptaní
tóink a téli unalmas estékeu felolvasáso
kat rendeznek egy s más fontosabb tár 
gyakból, p|. fa |u helyeken a gazdászat 
köréből igen háládatos; hegyvidéken szől- 
lőmivelés, pinezészet s borászat köréből; 
majd törtéuelmi, földrajzi, nevelészeti, ter
mészettant stb. felolvasásokat mindig a 
helyi viszonyokra kiválóau tekintve. Maga 
tói értetődik, hogy a felolvasónak tisztába 
kell lenni azzal, mit felakar olvasni, elő- 
leges komoly tanulmányozás tárgyává teuni. 
Eu azt hisze u, hogy az ily felolvasások 
rendezése sem nem nagy fáradtság, sem 
nem uagy lehetetlenségekkel jár. Igen sokat 
tehet egy iigybnzgó néptauitó a uépfelvi- 
lágosodása, mivelődése s haladása érde
kében ; csak kitartó akarat s Ugybuzgó- 
ság — s a haladás sikere bizton várható. 
Nem bírom eléggé ajánlani pályatársaim
nak komoly figyelmükbe az ily felolva
sások hasznait, ezáltal tekintélyt is szerez, 
de meg tapasztalatból mondhatom, hogy 
a nép örömest hallgat s tauul oiy tárgya
kat. melyek őt érdeklik, csakhogy egy
szerit érthetően s miut egy kézzel fogba- 
tólag kell biz azt feltálalni. Elannyira 
kapós ez oly helyekeu, hol még csak kez
det, hogy minden estve is örömest hal- 
gatnák, de lehet is 4 —5 hétig lietenkmt 
kétszer tartani pl. kedden és szombatén, 
vagy Vasárnap, s később aztán csak egy
szer hetcukint. A hol a földmivelés Űze
tik ott a gazdászat egyes ágait kell munka 
alá venni, igen kitünően lehet hatni, a fa 
nemesítés, betásitás, kertészet, gyüinöl- 
csészet, földmivelés és kitudná elszámolni 
hogy s mit? Legjobban tesz a t. tanító 
ur ha igen jó szakmunkákat hozat s olvas 
gat s tanulmányoz, hisz meg vau Írva 
„docendo discimns* csak akarat s kitar
tás csodát növelhetünk sa  népjólétét eszkö
zölhetjük.

Nem üres frázist ajánlok t a paszta 
latból mondhatom, hogy a nép igen érdek
lődik az ily felolvasások iránt, nem szük
séges ahhoz semmi nagy előkészület, mi 
a „Nagykorcsmában* kezdtük meg. Ma 
már olvasó egyletünk helyiségében foly
tathatjuk s alakíthattunk egy .Borterme
lők egylete* eziniU egyletet, már 1874 ben 
a londoni borvásáron elismerő érdemjelt 
s oklevelet nyert, pedig községünkben 
pap, tanító s jegyzőn kívül más kaputos 
ember nincs. No de ez tán már nem is 
tartozik ide, de azért úgy per targeutem, 
megemlíteni jónak láttam.

Népünk nagyon szeret tanulni csak 
tanitui kell tudui, egyszerű érthető Stylus 
s népnek való tárgy legyen a felolvasás 
vagy elbeszélés meseszerü alakba adas- 
sék elő. Mi a felolvasásoknál sohasem vet
tünk belépti dijt, hanem tetszés szerint, 
ki ruit akart adott, a világítás bőven kike
rült még az iskolának is jutott mindig 
pár forint, de nem pénzért, hanem csak 
csupán jó indulatból tettük ezt, én és a 
káplán ur a segéd tanító úrral, mert más 
a talubau nincs kaputos, ki pártolna. — 
Igen melegen ajánlhatom pályatársaim 
ügyeimébe az íiyféle felolvasások rende
zését, bizton számíthatnak kellő pártolásra 
hisz ez volna egyedüli szórakoztatása 
falusi uépünkuek s tőlünk tanítóktól) 1 gg, 
hogy ezt tőlük ne voujuk meg. Rendez
zünk s tartsunk felolvasásokat a téli unal
mas estvéken s uyujtsuuk élvezetet a nép
nek, igy nyujtuuk magnnkuak is, oktas
suk, s tanítsuk, hogy tudjon, ha boldog 
leeud a nép, mi is boldogulunk. Szívvel 
s lélekkel törekedjünk uiivelődésén, has
sunk, gyarapitsunk ott, a hol csak lehet. 
Olvassunk, tanítsunk tegyük hivatásunkat 
mindenhol s mindenkor.

Xagykarsány nov 21. 1879.
Zágonyi György. 

néptanító.

A k i  akar, tanulhat belőle.
A korcsinai schwindlerek 1876. már

cius 16 án a lakócsai határban találtató 
rizállásos lapályoknak, melyeket különben 
i nem létező „Korcsina" folyó árterének 
íazudták, előleges összeírásában a tanítói 
Tildékét az én indokolásomra tökéletesen 
Mellőzték, amint azt az illető okiratnak 
Liejiéuyi által hitelesített másolatával bárki 
ilőtt kész vagyok bebizonyítani, és a 
mondott iskola birtokát még is nemcsak 
»z 1876, hanem az 1877 ik évre is 6.,, 
jóid után terhelték meg összesei! 38 Irt 
♦8 kr költségjárulékkal, mit szinte okirattal 
sész vagyok, — akinek tetszik, - bebi- 
sonyitani.

Azonban én 1877 május 29-<likéu, e 
iivetéssel szemben, kivittem a közgyű
lésnél, hogy a társulati pénztárnok oda 
iitasittatott, hogy a lakócsai kisbirtoko
sok ellen a költségjárulékok behajtása 
végett elrendelt végrehajtást mindaddig 
jeszüntesse, mig a törvéuyszabta módon 
i kivetési kuics meg nem állapittatik, ami 
mai napig sem törtéut meg, minek bebi
zonyítására épen azon alispánra, Csépán 
Antalra hivatkozom, ki a társulat műkö
désének ellenőre, de e törvényszahta kö
telessége teljesítésében annyit sem tett két 
oldalról ismételt ostromoltatása daczára, 
mennyi a sztárai baktertól is kitelik.

Az iskola érdeke igy másodszor is 
biztosítva lévén az illetők kapzsisága 
ellen mit gondol a tiszteségesen gondol
kodó olvasó, mi történt az iskolára ilykép 
kivetett költségjárulékra uézve? Behajtatott? 
__ óh ez Somogybau nagyon is lehetséges ! 
De itt az törtéut, ami csak Turkestán- 
ban lehetséges. Mivel k é t s z e  r h.usitot- 
tam meg azt, hát a harmadik kísérletnél 
k é t s z e r e s e n  kaparintották be a mon
dott összeget, még pedig hasas kamatok
kal és talán még más mellekes költséggel

is megtoldva, a nint az más érdekeltek által 
befizetett öászegekué! lap n/.Uluto*'. A tár
sulat pénzláruoka K .. A .. egyúttal az iskola 
gondnoka is. Ez mint társulati pénztárnok 
kutyába sem vevén a közgyűlés mondott 
utasítását, és miut iskolagondnok kutyába 
sem vévéu az iskola érdekét, az iskolát 
mint 1876 és 1877-diki hátralékost jelen
tette fel mostanában Rapaics Rido kor
mánybiztosnak; a kormánybiztos felkérte 
a kaposvári adófelügyelőt, hogy végre
hajtást rendeljen a lakócsai kis birtokosok 
és igy az iskola ellen is ; az adófelügyelő 
felszólítja a szolgabirót, a szolgabiró a 
jegyzői és az iskolagoudnok úgy teteti 
magát, mintha felső hatalomnak engedne; 
befizeti a kért összeget maga magánál, 
mint társulati pénztárunknál, vagy a jegy
zőnél busás késedelmi kamatokkal az is- 
kolavagyonhól; az általa rászedett kor- 
máuyhiztos pedig ráveszi a vallásügyi 
minisztert, hogy a mondott hátralékot a 
a lakócsai uradalom, miut kegyuraság ter
hére vegye át, és a miniszter utasítja a 
tiszttartóságot, hogy ezen ál hátralékot, 
mikor kéretni fog, a társulati pénztárba 
szinte befizesse, természetesen az uradalom 
pénztárából.

így történt ez a Tisza-kormány si
ralmas fénykorában, Pécby Tamás pech- 
rainiszter ásitozó felügyelete és Csépán 
Antal alispánuakellenőrzése alatt az isko
laalap és a közvagyou kárára a schwind
lerek diadalröhőgésérc, az urnák 1879-ik 
évében nem Tiirkesztánbau, hanem Magyar- 
országon.

„Stehlen und stehlen lasseu“ magya
rul „lopni és lopni engedni1' a jelszó; 
szegény haza csak lesd azon lelki erő és 
férfias önérzet ébredését fiaidban, mely 
nélkül polgári erény nincs és mely nélkül 
állami függetlenség nem lesz elsatnyult 
Hunnia tércin. de soha ! Ez a mi állapotunk; 
visszahozzuk az erkölcsöt, és most dédel
getjük az erkölcstelenséget, hogy a fel
akasztott elvnek diadala még a jövőben 
is lehetetlenné tétessék. Itt vau Magyar- 
ország fejlődésének azon kakadémona, 
melyet szolgál a „szabadelvű1' hierarchia. 
A nagy Tisza mellett a kaszuár sem utolsó 
ministráló gyerek ; nagyon ajánlom Tre- 
fortuak — felebb rukkoltatásra a felhők 
felé. —

Hát ha még miniszter is lehet belőle? 
— Amint látható, államtitkárnak már
is jó. —

Lakócsán, 1879 november 22.
Sterba János, plébános.

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

Szokolyi Terézia, Doezy Károly és t. 
ellen 600 Irt. iránt. — Náhriug Erzsébet 
(lengi Anna és t. ellen örökösödés. — 
Gáspár János, Rihanszky Gizella ellen 650 
Irt. iránt. Goocs Gyula, Feli Péter ellen 
49* frt. 86 kr. — Balogh Károly, Szek
tor János ellen. Jaukovics Hugó, Hofmau 
11. ellen 1389 frt. 46 kr. Ugyanannak 
ugyan az ellen 905 frt. 60 kr. iránti pere.
— Klein J. özvegy, Nyers Sándorné ellen 
707 frt. 35 kr. iránt. Somsich Ignácz és 
neje Böröcz Mihály ellen birtokba helye
zés. — Ripperger Károly, Bögner Henrik 
és t. ellen 485 ft. 2 kr. iránt. — Szikra 
Tóth Ferenczné, Szabi József ellen örö
kösödés. — Sziebert ^ídám, Groll J. ellen 
apaság elismeré’. — Pinczehelyi Ferencz 
cs t. Gerícs Mária elleni pere.

Előadandó büntető ügyek:
Deezember 2-án. Ivanovits Jozsó és

t. ellen lopás, folyt, végtárgyalás. — Pecz 
György és t. elleu, végtárgyalás. — Kis- 
faludi J. és t. elleu csalás, végtárgyalás.

Deezember 3-áu. Pintér Péter és t. 
elleni tolvajlási bűnügyben kir. t. ítélet.
— Schneider János és t. ellen végtárgy.
— Papp József ellen veszélyes fenyegetés, 
cur. Ítélet. — Kis Gál István ellen csalás, 
végtárgyalás.

Deezember 5-én. Németh Antal J. és 
t. ellen sikkasztási bűnügyben végtárgya
lás. — Ifj. Kati András és neje ellen szü
lői bántaimazási bűnügyben végtárgyalás
— Koleszár József elleni emberölési bűn
ügyben végtárgyalás.

U 1 V A T A L 0  S.
■28 75 a/1879*

Hirdetmény.
Sopron szab. kir. város közönsége a házaló 

kereskedés gyakorlását a város területén megtiltotta 
mely tilalom a nagymélt. rnagy. kir földmivolési, 
ipar és kereskedelemügyi ininisterium áltál f. évi 
november 5-én 28354. sz alatt raegerősittetett.

Sopron, 1879. november 21-én.
A kereskedelmi s iparkamara.

Különfélék.
— A „Pécsi Dalárda“ által szom- 

baton, azaz f. é. november 29-ikén a 
„Hattyuteremben“-ben rendezendő alap- 
szabályszerü 111. dalestély műsora: 1. 
„Indra" nyitány, zennekarra ‘Flotow. 2. 
„Szentelt bántok* férfikar (uj) Mosonyi 
Mihály. 3. „É j őseink hazája* férfikar 
(uj) Schumann Róbert. 4. „Nocturne* zene 
karra Tschisch. 5. „Trokue 15'umen* magán
négyes és férfikar (uj) Zöllner. 6. „Nép
dalok* a) „Csererebogár, sárga cserebo
gár." b) ,,Az én csizmám csikorgós." (uj) 
férfikarra átírta Waehauer Károly. 7. „A 
titkos szerelem" zenekarra Resch. 8. „Dic 
tráumendc Rose" férfikar (uj) Reiuhold 
Hugó, 9. „Éles lánykám" férfikar Huber 
Károly. A műsor egyes számai között levő 
szünet alatt a zenerészt valamiut a táucz- 
zenét is városi zenekar — Jaksch Ferencz 
karnagy ur vezetése mellett — fogja já t
szani Kezdete esti 8 órakor. Nem tagok 
részére a belépti dij: személyeukiut 1 ft.

50 kr. Pécsett, 1879. nov. 23-án. A „Pécsi 
Dalárda" választmánya.

Z,— A  „budapest-zimonyi vasút általá
nos érdeklődés tárgyát képezi az egész 
országban; a közlekedésügy iminiszter las- 
sankint egész ostromnak lesz kitéve, mert 
egymást érik a küldöttségek, melyek jobb- 
uál-jobb tanácsokat adnak a kormánynak, 
hogy merre vezesse a nagyfontosságu vasút 
vonalat. Most megint Pécsett mozognak, 
hogy küldöttségileg kérjék Péehy urat, 
hogy se Kalocsának, és Szabadkának, ha
nem — Pécsnek építéssé a vasutat. Ugy- 
látszik, a pécsiek még nem tudják, hogy 
a közlekedésügyi kormány aziránt már 
megállapodott, miszerint a vasút a Duna 
baloldalán épüljön.* — Ezeket Írja a „P.
H.“ — Kékünk meg úgylátszik, hogy nem 
csak „P. H.“, hanem általában a fővárosi 
napi sajtó édes keveset tud még a jobb 
parti vonalnak országos fontosságáról és 
hogy vele együtt a jobbparti vonal mel
lett legjobban érdekíett főváros és annak 
nemes tanácsa nem is álmodik arról, hogy 
egyenesen legfőbb érdeke — a Fiúméval 
egyenes vasúti összeköttetése elleu dolgo
zik, midőn a balparti vonalakat pártolja. 
— Így van ez a napjainkban divó felü
letesség mellett, mely feleslegesnek tartja 
figyelmesen elolvasni a lapunk f. é. 35. 
számában ismertetett Thaly-féle „Budapest- 
zimonyi vasút* cziraü emlékiratot.

— Jótékonyság. Tiadakovs-.ky tábor
nok úr neje és saját nevében egyszáz 
forintot küldött a pécsi székesegyházi plé 
báuia hivatalnak oly czélból, hogy leá
nyuk esküvője alkalmával a plébáuiabeli 
szegéuyek közt szétosztassék. Bizony jó 
szívre mutat, hogy e derék örömszülék az 
elhagyott szegényekkel megosztják örö
müket.

— Roncsoló toroklob (diphteritis) el- 
leni szer. A „Vict. Z.* egyik levelezője 
Írja: Ha netalán valaki családjában diph- 
teritisben megbetegednék, ne ijedjen meg 
oly annyira, mert az könnyen és gyorsan 
gyógyítható. Midőn néhány év előtt ezen 
betegség Angliában járványossá lévén, dr. 
Field-et utain kisérém, hogy tanúja legyek 
agy nevetett csodagyógyitásainak, melye
ket véghez vitt, mialatt a más orvosok 
legtöbb betege elhalt. A szer mely oly 
gyorsan hatott, egyszerű: 0  nem vett 
egyebet törött kénnél (Flores sulfuris, kén 
virág) és egy tollszárnál és azzal gyógyí
totta minden egyes betegét kivétel nélkül. 
Egy teakauálnyi ként egy ivó pohárnyi 
vízbe szórt s azt kanál helyett ujjával 
keverte, minthogy a kén vízzel nehezen 
elegyül. Midőu a kén már elelegyedett 
gargarizálni adta és tiz perez múlva a 
beteg veszélyen kívül volt. A kén megöli 
a gomba kiuövések minden nemeit embe
ren, állaton és növényen néhány perez 
alatt egyaránt. A torokvizuek kihányása 
helyett, lenyelését ajánlja. Rendkiviili ese
teknél midőn az igen kifejlett gyuladást 
az öblögetést már nem engedte, a ként 
egy tollszáron át a torokba fújta, s mi
után a megyuladt hártya összetöppent, a 
beteg ismét gazgarizálhatott. Ha a beteg 
ezt már nem teheti, akkor egy izzó szén 
veendő, erre kevés kén szórandó és ennek 
gőze a beteg által beszivandó. A szobát 
kéngőzzel telíteni is jó, mit a beteg be- 
szivhat.

— Szontayh (Madarász) helybeli is
mert ezég és gőzmalomtnlajdonos udva
ráról f. hó 25 és 26 ika közti éjjel 9 
db hízott sertést, melyek mindegyike 3 
mázsánál többet nyomott, — ismeretlen 
gazok eltolvajoltak. Az ellopott sertések 
egyikét tegnapelőtt a rendőrség egy árpádi 
földmi vés házában megtalálta, s már a 
tulajdonosnak vissza is szolgáltatta. A tette
sek tehát árpádnak vitték prédájokat, s 
ezen egy dbot, mely az önkényt jelentkező 
foldmives udvarán találtatott, valószínűleg 
sietségükben hagyták hátra. Annyi min
denesetre különös, hogy ily sok hajjal 
járó nagymérvű lopás tettesei még kézre 
nem kerültek. Újabban ismét arról érte
sülünk, hogy ismét négy darabot találtak 
meg az árpádi kukoriczás közt.

— A pécsi ]ogakademia olvasóköre 
javára deezember 1-éu tartandó műkedve
lői előadás és estélyre vonatkozólag érte- 
sittetüuk, hogy azt nem egy párt, vagy 
töredék rendezi, hanem az akadémiai pol
gárság összes számából 56-ból 47 en s igy 
csekély kivétellel az összes jogász ifjúság, 
mit is ezzel szívesen helyreigazítunk.

— Mac.skazene Zágrábban. Nov. 19- 
kéu este a zágrábin diákok Mrazovicsnak, 
Miskatovicsnak és Zsifkovicsnak a horvát 
regnikoláris deputáczió tagjainak macska
zenét adtak. A macskazene oka állítólag 
az volt, hogy az ifjú urak uiucseuek meg
elégedve az alkudozások menetével s a 
horvát reguikoláris deputáczió, a diákok 
szerint igen nagy engedékenységet tanúsít 
a magyar küldöttséggel szemben. A rend
őrség — nem lépett közbe.

— A temetői szabályzatról múltkori 
számunkban közlött czikkre uézve több 
oldalról azou felvilágitást vettük, hogy a 
temetői helyekért a budai városi sirkertbeu 
az ezelőtti időkben is fizetés járt, — a 
nevezett czikkbeu megtámadott szabályzat 
tehát a sirdijakat nem megállapítja — 
hauem csak rendszeresíti. Mit az igazság 
kedvéért ezennel a közönség tudomására 
hozunk.

— A hálás érzelem nem tagadta meg 
magán. Vas József veszprémi lakós valami 
gyujtogatási ügybe volt belekeveredve, mi 
miatt elítélték de a kúria felmentette, s 
szabad lábra helyezte. Amint kiszabadult, 
elment a kúriába (korcsma Veszprém váro
sában) és derekassau leitta magát. Ily 
ittas állapotába mégis eszébe jutott, hogy 
illenék védő ügyvédjéhez elmenni és meg- 
köszönui a szívességet. Csakugyan be is 
támolygott az ügyvédhez, ki látva klien

sét ebben az illumináit áí’apotban fejcsó
válva mondja neki: „Ej, ej, Vas József, 
bit nem illett volna először is én hozzám 
jönni ?* — „Ké-ké re-rem alássan tekin
tetes uram," válaszol a boldog kliens, „en
gem a Knria mentett fel, illett, hogy elő
ször a Kariába menjek.'"

— Kenyéririgység Királyhelmecen E. 
J. ottani malomtnlajdonos f. hó 11 ikéu 
azuu jelentést tette a szolgabirói hivatal
nál, hogy mindakét malmában dynamit- 
tölttényekkel megrakott fahasábokat fede 
zett fel. Közvetlenül a fahasábok kazán- 
barakása előtt, puszta véletlenségből (?) 
akadt rájuk. E. egy másik malomtulaj'lo 
nőst, K. nevűt vádol e gonosz tettel, K. 
pedig azt, állítja, hogy az egész csak E. 
által ügyesen kigondolt manőver. A vizs
gálat folyik.

— Nagys. főtisz. Supka Jeromos zir- 
czi apát ur, e hó 10-én történt beikta 
tása alkalmával a pécsi főgymnásium 
segélyző egyletének 100 frt adományo
zott. Mely öszeg azonnal, tekintetbe véve 
a nyomasztó anyagi körülményeket, az 
intézet szegénysorsu tanulóinak segélye
zésére kiosztatott, Kegyes Védnökének 
pedig ez alkalommal is, ember-baráti sze- 
retetéért, a legmélyebb háláját és legalá 
zatosabb köszönetét nyilvánítja a főgym
násium ifjúsága.

Pécsi színház.
Színházunk játékrendje elég változa

tos, de csak annyiban érdekes is, a meny
nyiben a karzatról méltányolja azt az ember. 
Nem szólunk a kétesbecsü színmüvekről, 
amelyek legkivált csak vidéki városokban 
állhatják ki a bírálatot; hane n emlékezni 
akarunk az ismeretlen szerzöjü népszínmű
vekről, amelyek oly nagy szerepet játsza
nak színházunkban. Alig múlik el hét, — 
nem, — nap, amelyen ne merülnének fel 
olynemü népszínművek, amelyek létezte 
felől egy jobbszervezetü és széptörekvésü 
társaságnak, minő a helyi is, még csak 
tudui se kellene. Mert ha már a kiválóbb 
népszínművek is, bizonyos irányban való 
azonosságuknál fogva, némi egyhangúsá
got, hogy ne mondjuk, uyomott hangulatot 
idéznek elő; mennyivel keservesebben kell 
ezt tapasztalnunk oly népszínműveknél, 
amelyeknek szerzője még a közönséges 
értelemben vett müveit emberrel sem áll 
egy színvonalon, s ennél fogva természet
szerűleg egyetlenegy eszmét sem tárhat 
fel, amely csak félig müveit hallgatónak 
is élvezetet okozhatna. Értjük az igazgatók 
természetes kényszerét, amelylyel gyakran 
jobb meggyőződésük ellenére is oly da
rabokhoz nyúlnak, amelyek a nyers tömeg
nek kedvezve biztos anyagi jövedelmet 
hajtanak. De ha szabad kivételt tenni a 
műveletlenek érdekében, mennyivel szük
ségesebb akkor kárpótlást adui azoknak, 
akik mint a színház rendes látogatói, a 
sziuliázat fenntartják, s nem kötéltánczo- 
sokban, hanem művelt színészekben, mű
vészekben szeretnek gyönyörködni, azokat 
méltányolni is tudván. A mit mondhatunk, 
amit mondani akarunk, az, hogy ideje 
volna a nemesebb szinirodalom termékei
ből is juttatni közönségünknek, s a nép
színművek, különösen a gyanús értékű 
né iszinmüvek szinrehozatalát olykép kor
látozni, hogy vasár- és ünnepnapok kivé
telével csakis oly napokra essék az, ame
lyek mint az épen lefolyt vásári napok, 
a finomabb müveket nem kedvelő közönség 
tömegesebb látogatására bizton tartanak 
számot.

A lefolyt héten előadott darabok kö
zül első sorban „Fatiniczaa érdemel emlí
tést, mely operette a Bokor József avara 
került színre csütörtökön, szépszámú kö
zönség jelenlétében. Jutalmazott mint Kan- 
csukoff orosz tábornok széles ecsettel dol
gozta ki szerepét, s különösen az utolsó 
jelenetben, midőn az ál-Fattniczát neki 
bemutatják, feledhetetlen arezjátékkal fe
jezte ki a szerelmi epedésts méginkább a sze
relmi csalódást.Drasztikus alaki tása az egész 
házat megnevetteté.

Az előadás egyike volt a jobbaknak 
mindenesetre s nem egy mozzanatát ismé 
teltette, vagy újólag szerette volna hal
lani a közönség. Alszeghi Ilon, (Lídia) 
Sz. Némethné (Wladimir); Turcsányi (Sa- 
vanov); Bérczy (tudósító); Német (Mustafa) 
Vihary (Stiepán); Toldy (Izzet basa); Vá- 
rady (Hassau bej) kiváló kedv és egyön
tetűséggel játsztak. Az első felvonás né
gyesét (Alszeghi, Némethné, Bérczy , 
Bokor) széphangzat és árnyalatos éuek- 
lőség tette vonzóvá; s az utolsó felvonásban 
előforduló hármast a közreműködők zajos 
kívánatra ismételték. A közönség meg
elégedve távozott.

J Á T É K R E N D .
Szombat, novenib. 29-éu Ördög és párisi 

Vakleány franczia szinmii.
Vasárnap, nov. 30-án Ágnes asszony uép- 

' színmű közkívánatra.
Hétfőn, decz. 1-én A jogakademia olva

sókör javára, tagjainak közre
működésével Női harcz társal
gási vígjáték.

Kedden, decz. 2 án. Kis doktor.
Szerdán, deczemb. 3 án 8 a . N é m e th n é  

D e m jé n  M a r i  asszony j u- 
t a l o m j á t é k á u l  Nagy apó 
Szigligeti énekes vigjátéka.^

Csütörtök, decz. 4 én, IX. parancsolat vagy: 
felebarátod feleségét meg ne 
kívánd uj vígjáték itt először.

Péntek decz. 5-én, S z ü n e t.
Szombat, decz. 6-án, PJetykapad legújabb 

népszinmü itt először.
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5= A föld és aéptl. Hellwald Frigyes «  
más szerzők nyomán Dr. Toldy Lászlótól. Mehner 
Vilmos által kiadott és már ismertetett műnek 
12—14. főzete jelent meg, Észak-Amerika leírását 
tárgyáriak. Ára egy füzetnek 30 kr.

=  „X>* kell szia! kerület, hanem orszá
gos pénzalap s nemreti szinügy érdekében" irta 
Köm üres Imre 6 kassal színház tagja. Mit akar 
n.eg mondja a ezime. Tartalmát tnár többször va
n í l ia  olvastuk. Ára 10 kr.

=  „Vadász njság* czim alatt Zichy Imre 
gróf és Merzsey György képes szakközlönyt szer
kesztenek a vadászat, lövészet, halászat és halte
nyésztés koréból, mely havonkint háromszor jelenik 
meg, az alsó szám tartalma után Ítélve e szakköz
löny sokat igéró és ajánljak a vadászat és halászat 
kedvelőinek becses figyelmébe. Előfizetési ára egy 
évre 5 írt. félévre 2 írt 70 kr. és a kiadó hivatal
nak : Budapest, Fürdő ntcza 4. sz. küldendö.|

= §  Kertftrtéaelml rajzok" czim alatt je 
lent meg Dr. Neményi Ambrus jeles essayista két 
kötetes müve, melyet közelebb tüzetesen fogúik 
ismerhetni: egyelőre közöljük gazdag tartalmát: 
Újság és könyv, A journalismus hős korából, Jules 
Grévy, Rénan Ernő a francria akadémiában, Du- 
panloup, Littré, Cremieuinél, Paul de Cassagnac, 
Clement Duvernois, A berlini sajtó, A német biro
dalmi gyűlésből, Bismarck herczeg a parliamentben 
Bismarck és Palmerston, Róma IX. Pius halála 
után, A bibornoki collegium a sixtini kápolnában, 
XIII. Leó, Egy római népgyülés, IX. Pius, Alles- 
sander íra n d ó , A római zsidók. Mindenféle ne
mesek. A jelentéktelenek. Országgyűlési ifjúság, 
Iskolai betegség, A tábornokáé, Kemal bej, Adah- 
Kaleh, Reform vagy forradalom. Királyok a szám
űzetésben. Névtelen Oroszország, Castellar az op
portunizmus mellett. — E könnyedén s vonzóan 
ir t essayk lapokban elszórva jelentek meg és an
nak idején nagy tetszésben részesültek. Hatásuk 
*gy egybegyűjtve még előnyösebb. A díszesen ki
állított inü (2 kötet ára 3 frt) Aigner Lajos ki
adásában jelent meg, ki azon kevés kiadóink egyike, 
kik a jelen mostoha idők daczára sem szűntek meg 
irodalmunkat egy-egy maradandóbb becsű munká
val gyarapítani, a mi raanap határos a hazafias 
áldozattal.

== l'J zenemű. Taborszky és Parsch zene- 
mnkertskedősében Budapesten megjelent: „In dér 
Hinterbrühl* marseh-polka zongorára Rozenzweig 
Vilmostól. Ára 50 kr.

=  .Kalauz az összes adó- és Jövedéki 
ügyekben." Ily czimü segédkönyvre elő illatőlcg 
aláírási felhívást intéz a közönséghez Dobos János 
somogyinegyei adófelügyelői helyettes. Ára csak 
dt.l kr. lesz mely szerzőhöz Kaposvárra intézendő.

=  Felhívás a „Xéplskolasok lapjá“-ra.
Gyermek Irodalmunk is korunkban fejlődni 

iudult, ol} sok ít usági s népoktatási irodalmi ter
mékeink mellett méltassuk jó olvasmányokban 
népiskolai növendékeinket is.

A ..Népiskolások Lapjáénak is fontos hiva
tása leend, mert mulatva oktat és hasznos tanul
ságot fog benne találni mindenki.

Röviden s érthetően igen sokat, kevés szóval 
sokat akarunk mondani s adni.

Gyermek nevelés s népoktatás leend czélunk, 
mi néptanítók jövünk oktatni e lapok képéb n. 
Hazánk sarjadékait igyekszünk nagygyá a boldoggá 
alkotni.

A műveltség terjesztése zászlóját lobogtatjuk, 
ha hazánk néptanítói velünk kezet fognak, czélt is 
érünk. Sokan vagyunk, de kevesen értünk egyet. 
— Mi néptanítók szent hivatásunknak éljünk, mi 
boldogítsunk, hogy mi is boldoguljunk.

Nem kívánhatunk sokat, csak mégis annyit, 
hogy minden tanügybarát s tanító-társaink meg
hallják kérelmünk s a műveltségre igényt ta r 
lókhoz juttassak el e sorokat. — E lap gyerme
keknek. felnőtteknek, sót sok szüléknek is tanul
ságos leend, habar egészen népiskolai keretben 
leend is szerkesztve.

Alig képzelek oly szerény kis községet, hol 
egy lelkes tanügybarát vagy az összes iskolai nö
vendékek meg ne szerezhetnék.

A „Népiskolások lapja* havonkint egyszer 
jelenik meg e kővetkező tartalom rovatával: Neve
lésiét Minta-oktatási példák. Tárcza. Iskolai fino
mabb ötletek. Levelezések. Különfélék. Vegyesek.

Előfizetési ara bét mentve postán küldve egy 
évre <sak 1 forint o é ,  hogy igy a legkisebb is
kola is legalább egy példányt tarthasson.

Nem kíméljük az áldozatott, csín, ízlés s 
pontosságról kezeskedünk.

A lap megindul 1880. Január 1-én. Szellemi 
részét érdeklő mindenféle levelezést a szerkesztő
höz kérünk küldetni e czim a la tt : Zagonyi Gvőrgy 
néptanítónak Nagybaraányban. A lap anyagi részét 
illető előfizetéseket pedid Taizs Mihály nyomdász
nak Pécsett

Becses pártfogást kérünk sz irodalomban 
úgymint a t. ez. népjavát eszközlő közegeknél. 
Mély tisztelettel maradván:

Taizs Mihály, Zágonyl György,
nyomdatulajdouoe és néptanító,

lapkiadó. fel. szerkesztő s laptulajdonos.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Pozsonyból jelentik: A város, a megye 
és a kereskedelmi kamara képviselőiből 
alakított dnnaszabályozási bizottság igen 
érdekes Ülést tartott. Egyrészt elhatároz
tatott, hogy a kormányhoz erélyes hangon 
tartott Mint fog intéztétől a rendszeres 
donasaabályotási munkálatok minél előbbi 
megkezdése végett. Másrészt konstatálta
tok azon botrány, hogy a pozsony gönyői 
vonalon az idén és tavai folyt munkáknál 
a kőnáUitdk 100.000 írttal megkárosítot
ták- az államot. A kormány érdekében is 
kívánatos, hogy minél előbb felderittessék 
ezen ügy mibenléte.

— „A i Anker* élet- és járadék 
biztositó társaságnál 1879 dik évi októ
ber hóban benynjtatott összesen 432 
bevallás 958.810 frt biztosítandó összeg-

á s \ ' ( * i l -
gél, és pedig: 310 bevallás 692.380 írttal 
halálesetre, és 122 bevallás 266.430 írttal 
életesetre

Kiállítva lön 292 kötvény 604.719 
trttal halálesetre, és 134 kötvény 279.500 
írttal életesetre ; üsszeseu tehát 426 kötvény 
884,219 írttal.

A havi bevétel volt 113.571 frt halál
esett díj, és 125.145 frt betételekben, összes- 
sen: 238.716 írt.

Halálesetekért kifizettetett 63.297 frt.
Ez évben benyujtatott 4408 bevallás, 

8,892.379 írttal, és kiállíttatott 4132kötvény: 
7.758.769 írttal ugyanezen időben bevétetett 
2.226.633 f r t ; — halálesetekért pedig kifi- 
zetetett: 521.921 forint.

A társaság működése kezdetétől fogva 
halálesetekért kifizetett 8.950,573 frt, és 
az 1871/79-ik túlélési társulás (Assoeiatio) 
eredménye 12.656.084 frt volt.

GABONA ÁRAK
a t. é. nov. hó 22-én tartott heti vásáron 

I. oszt. II. oszt. III. oszt. 
Búza 100 klg. ft. 13.— ft. 12.50 ft. 12.10
Kétszeres „ ,  „ 10.50 „ 10.00 . —.—
Rozs . . .  9.20 . 9.00 .
sírpa .  „ » 7 40 . 7.00 „ —.—
Zab .  .  .  7 20 „ 7.00 „ —.—
Knkoricza . 6.30 „ 6.00 „ —.—

Hajdina 100 klg. ft. 0.00 
Széna . . .  2.80
Szalma . . .  1 30

37- i i t - t é r / )
A „Pécsi Figyelő" f hó 22-ről keltezett 47. 

számában valami Nendtvich Gusztáv, műépítész és 
cs. kir. tart. tüzér hadnagy éa Csima Lajos megyei 
árvaszéki aljegyző, személyemet illetőleg oly köz
lemény! tettek közzé, melylyel fitogtatott lovagias 
ságuknak nem valami fényes bizonyítványát adták ; 
mert — eltekintve attól, hogy oly ügyben, milyen 
köztem és — sajnos — egy Horváth Géza ur közt 
fenforog, a közbenjárás! szerepet elvállalni elfo
gadhatónak találták, nem volt s nincs semmi joguk 
személyemre vonatkozólag oly sértő nyilatkozatot 
tenni, milyent adni elég ügyetlenek voltak s a mely 
nyilatkozatban különben is minden józan s müveit 
ember megbotránkozott. De nem lehet szándékom 
két — még nagyon is fiatal emberrel szóvitába 
ereszkedni a fölött, mit tartanak ők helyes- s lo
vaglásnak s mit nem, különösen akkor, mikor ezek 
engem alig ismerhetnek, a mennyiben az egyik 
alig tette be lábat Pécs városéba, a másik pedig 
— ('sima ur — nálam sem volt, tehát az egész 
dologban G. hovéd főhadnagynak csak strohmannja 
gji^y engem s jellememet megítélni sem nem ké
pesek sem nem hivatottak.

Mi magat a kellemetlen ügyet s ebben kö
vetett eljárásomat illeti, nekem tiiíajdonképen sem 
önvédelem, sem mentségre nincs szükségem, mert 
már elég mentségem az, hogy ellenfelem Horváth 
Géza ur, ki összeférhetlensége, arrogantiája, és min
denkit sértő kiálhat&tian modoráról eléggé ismeretes; 
de nem is akarom e sorok által fellépésemet és 
magatartásomat védelmezni, hanem az egész eset 
leleplezetlen hű elmondásával a t. közönségnek 
csak egyszerűen alkalmat kívánok nyújtani, köztem 
és e lovagok közt érdemleges ítéletet hozhatni.

Szokásom ugyanis ebéd után kávéházba menni 
s itt szórakozás czéljából billiárdot játszani, mely 
társas billiardpartiekban H. ur is részt szokott 
venni. De miután e gyakori érintkezés következ
tében H. úr engem már valami vadásztársanak te
kintett és szokott éretlen modorával élczelkedni 
kezdett s ez élczelgetést utóbbi időben különösen 
üzleti dologra vitte át, én lemondtam billiardpar- 
tiemról, de miután daczára ennek a folytonos iz
gatásnak se vége, se hossza nem lett. ritkábban 
mentem kávéházba s ha menteni is. felié es" asz
talnál fogialtam helyet. De H. ur itt is megtalált 
s miután többszöri figyelmeztetésem sfels ólitasomra 
sem szűnt meg éretlen, guuyoros megjegyzéseivel 
insultáini, végre is elfogyott türelmem s lehordtám 
úgy igazában oly kifejezésekkel, mint a milyeneket 
ily magaviselet épen megérdemel.

Erre jöttek hozzám H ur megbízottjai oly 
hivalkodó, erőltetett fellépéssel, mintha csak nekik 
volna feladatuk engem azonnal összeapritani — s 
felszóllitottak s csak hogy nem parancsolták, mi
ként kövessem meg H. urat, vagy vívjak vele pár
bajt. Én ez uraktól azonban nem ijedtem meg, mert 
hisz feltettem, hogy ök sem etttek meg még senkit 
s kijelentettem nekik, miként a sértett fél tulaj
donképen én vagyok s H. ur csak azt nyerte el, 
a mit keresett s megérdemelt s 10 ember közül 
3-tól bizonyara kézzelfoghatólag kapott volna meg; 
párbajt vívni pedig nem fogok, mert — nem te
kintve azt, mily fogalmaim vannak nekem, m int 
egyszerű polgár és csvladatyának a párbajról — nem 
tehetem magamat nevetségessé ily fiatal emberrel, 
hozzám képest még gyermekkel szembe illan i; ha 
ö sértettnek hiszi magát, ám keressen elégtételt 
törvényes utón,

3 a mikor ezzel a puszta tényállást elmondva, 
ügyemet a t. közönség ítéletére bízom, s egyúttal 
a ientnevezett két ur - értő, illetéktelen megtáma
dását visszautasítom, az ügyet a magam részéről 
e téren szintén befejezettnek nyilvánítom.

Pécsett, 1879. évi november 26-ikán.
V ogl X ep . J á n o s .

Egy bútorozott szoba
Pécsett, János nfcza 4. szám alatt, azon
nal kiadandó.

*] Ezen rovat a la tt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a izerk,

Szerkesztői ásenetek.
Nyílttéri felhívására érkezett válasz: .Szabó 

Antal á rnak  Vaiszlón. Küldje meg ön a számlat 
részletezve tartozásomról, azonnal kifizetem, de 
ogy gondolomra 40 forintot, vagy mennyit követel, 
mai világban fizetni nincs kedve az embernek. 
Varjas, pap.

Egy olöflzetü. Névtelen forrás ntan mit sem 
közölhetünk, még oly ártatlan és dicséretes dolgo
kat sem.

„Mi a szerelem  * Kimbe szedett próza.
„ftesém sírjára* , lsem ellentét, sem fo

lyomány.
G. J, B aranyvár Jövő heti számunkban.
K. P Mohács. E számra elkésett, egyébként 

levélben többet.________________________________

NAGT PEREN (ÍZ
laptulajdonos.

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

-L écaett, szigeti kv. országút 24 sz. 
házamban levő

kovácsmühely és hozzá 
tartozó lakás

azonnal bérbe vehető.
Németh Gyula ügyvéd Barátok utcza 18 sz.

245. (3 -2 )

Haszonbérlet.
Megyefa határában fekvő 5 0 0  h .  k i té r*  
J e d é a fi ta j r o a l to t t  b i r t o k  helyesen 
felszerelve úri lakóház és gazdasági épü

letekkel ham atonbérbe adatik.
A bérleti feltételek iránt alulírottnál Megye

fán értekezhetni.
Jeam en azk y  Z o l t á n .

243. (3—2)
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Keskeny
útifű-mellemkor feák,

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

A term észe t á lta l  a  szenvedő cm b « rl* fr  
tav á ra  te rem te tt m egbeffscüthetlen keskeny utifu  
„ o n  m ég edd ig  fel nem d e ríte tt titk o t fog a l ja  
m ag áb an , m iszerin t « gége é» légcső  ren d sze r 
gy u llad t n y a k h á rty á já ra  való  azonnali gyors 
és enyhítő  h a tás  g y a k o rlá sáv a l az  ille t . b e teg  
szervek  gyógy u lásá t m inden tek in te tb en  lehe
tő leg  e lő seg íti.

k n á l .  ezukur é t  k ' t k e a /
ú tifübü li tisz ta  vegyüle- ^ ^ ------------------- — 9
k rö t kezeskedünk , különös _ , . _  .

Schmidt Vidor & fiai,
cs. k. vzabadal "Városok Becs, Wieden, Allegassc- 1 ‘

Raktár: Sipőcz István gyógyszerész, Lili János, 
Spitzer Sándor és Reeb Yilmo^uraknáL

131 S ÍM É I  U H U M  COMF. Ilf-T O IL
A VILÁG LEGNAGYOBB VARRÓGÉP GYÁRA.

A * eredeti Singer varrógépek
ftilUlmulbatlanok jóságuk, czélszerll alkalmazható
ságuk, és tartósságuk által, s ezen előnyeiknél fogva 
minden más fajta s utánzott gépeknél kedveltebbek ; 
mint azt az évenként emelkedő mennyiség is mu
tatja, mely most több mint felét teszi ki az ösz- 

szes amerikai gyártmánynak.
Az eredeti Singer varrógépek  

legtöbb sokoldalúsággal bírnak, s a legtökélete
sebb segédkészülékkel látvák el, s a legkülönle
gesebb czélokra rendezvék be : családi használatul 
kéz vagy lábbal hajthatók, s a kézműipar minden 
szakának, u. m. szabók, czipészek, kárpitosok, 
szíjgyártók, könyvkötők, kalapgyárosok stb. meg

felelnek.

Az eredeti Singer varrógépek
az egyedűliek, melyek egyszerű czélirányos s köny 
nyen megtanulható szerkezettel bírnak, melyről 
nemcsak a számos kiérdemelt legnagyobb kiállítási 
dijak tanúskodnak, hanem azon körülmény is, hogy 
azok majd minden varrógép gyárosnak mintáké 

pűl szolgálnak.
Az eredeti Singer varrógépek

gyári áron s részlet összeg
minden áriul- taV niellett is adat
emelés nélkül I  nak el, hogy ez
havonkénti le- |  !  V. #  által a kevésbé!
fizetés és pedig: vagyonos osz
tálynak is megköunyittessék egy ilyen kereseti 

forrásul szolgáló eszköz beszerzése.

Az eredeti Singer varrógépek
csak úgy valódiak, ha az itt látható gyári jegyet, valamint a gép karján a „Tbc Singer Manufaeturing Co“ föl
iratot viselik, s egy G. Neidliuger aláírásommal ellátott igazolvánnyal (jótállási iv) eliátvák; tökéletes jótállás mellett

adatnak el s kaphatók kizárólag egyedül:
N E I D L I N G E K  G .

A „The Singer Manufacturiug Comp. New-York* főügynöke.
FIO K KA KT Á  R : Pécs és vi- H R C T I / n  1/ urnái, ki egyszersmind ajánlja a u. é. közönségnek a városházi bői
débe számára föutcza 1. szám w D t  I l \ U  Iv.tj helyiségében újonnan berendezett norinbergi és diszmü-kereskedését.

szám. 240(3—2)

Pályázati hirdetmény.
Pécs sz. kir. város köztörvénvhutó- 

sági bizottsága részéről folyó évi 182/104,5 
sz. alatt hozott határozat alajáu, ezennel 
köztudomásra hozatik, hogy az itt hely
ben a tárosi korház telkéuek délnyugat 
(elé — a vitéz utezára eső részén — fel- 
építendőnek elhatározott

dolog és szegényháznak
a szükséges helyiségekre megállapított 
program szerinti tervezete és költségve
tése pályázat utjáu reudeltetett rnegsze- 
reztetni.

Pályázati dijakul megúilapitattak:
A legjobb m i i r e ..........................  400 írt
A második m i i r e ..........................200 frt
A harmadik m ü i e .....................100 fit
oly megjegyzéssel meg is, hogy az eset
ben, ha az első dijra érdemesiteieU mii szer
zője, magára az épület kivitelére is vál
lalkozó leend, ezen dij kiszolgáltatására 
igényel nem bir.

A miért is felbivatnak mind azok, 
kik ezen tervezet és költségvetés elkészí
tésére vállalkozni óhajtanak, hogy ezt a 
meghatározott s a városi jegyzői hivatal
tól megszerezhető építési program szerint 
elkészítvén, jővö évi febrnár hó 
végéig kiterjesztett pályázati határidő 
alatt, lezártan és idegen kézirásu jeligé
vel ellátottan a polgármesteri hivatalhoz 
beküldjék.

Kelt Pécsett 1879-ik évi november hó 
15 én tartott tanácsülésből.

Pécs sz. kir város tanácsa nevében: 
Polgármester.

Uj találmány.
Érdekes és hasznos mindenkinek.

P R Ó B A K Ö V E  K
arany, ezüst, tehát hamispénzeknek is 

azonnali felismerésére.
Zsebbe való kis alakban darabja 85 kr. 
Kapható Pécs és környékén kizáróla

gosait
E n g e f iz e r  J l ik lő *

aranyműves és becsüsmesternél 
Kirárály-fő ntcza, az „Arauyhajó“ éplile - 
249. (1 — 1) télien.

4437 Mohács járás szolgubirójától. 
k. i. 879

Pályázati hirdetmény.
Duua-Szekcső és Baar községek egye

teméből álló

duna-szekcsői körjegyzői
állás,

Freytag Ferenc/, eddigi jegyző nyugdí
jaztatása folytán üresedésbe jővén, annak 
Duua-Szekcsön a község búzánál válasz- 
tás utján eszkö/.lenclő betöltésére 1879*ik  
évi deczember hó9-ik  unpjáuak  
reggeli 9  órája iŰzetett ki.

Az 1871-ik évi XVIII f. ez. 74 ik 
íjára. való figyelmeztetéssel (elhivatnak a 
pályázni óhajtók, miszerint szabályszerűen 
felszerelt folyamodványaikat bezárólag f .  
évi dee/.ember hó S-áig nálam ad 
ják be.

Mohácson 1879 évi novem. hó 17-én.
S ey  L a jo s ,  

szolgabiró.
242 (3—2)

Eladó ház.
Pécsett, a szigeti városi országúton, 

a „ K o ro u a “-vendéglő során a 11-dik 
szám alatt fekvő,

több részből álló ház
melyben van 8 szoba, 4 konyha, 1 kamra, 
1000 akóra való pincze, nagy udvar és 
azon egy kút jó vízzel, 191 □  öinyi kert; 
(az udvarnak utczafelőli részét házhelynek 
lehet haszuálui) szabad kézből eladó.

Értekezhetni, Majláth-tér 3. sz. a'atti 
házban, a tulajdonossal. 248.(3 — 1)

1807
M 9 atÁm 2 4 6 (2 -2 )

Árverési hirdetmény.
Melynél fogva a pécsváradi közalap, 

kér. erdőhivatal részéről ezennel közhírré 
tétetik miként a mágocsi vallás alap. ura 
dalomhoz tartozó jeuői erdőgoudnokság- 
jiak jenői 1880-ik évi tarvágásában ösz- 
szeseu 1101 köbméter 870 frtra felbecsült 
keményfa, tövön zárt írásbeli venseny utján 
a uagyméltságu vallás és közokt. m. kir. 
Minisztérium jóváhagyásának fentartása 
mellett következő módon fog eladatni.

Zárt írásbeli ajánlatok csak kellőleg 
tudniillik bélyeggel, a megígért szám és 
betűvel értelmesen kiirtás után számított ösz- 
szegnek 10°/#-tóli bánatpénz és azon vilá
gos nyilatkozattal ellátva hogy az aján
lattevő az eladási teltételeket ismervén, 
azokuak magát feltétlenül aláveti, az 1879  
deczember hó 9«ikére délután  
4 óráig fogadtatnak cl, azon időn túl 
érkezett avagy feltételes ajánlatok ti gye 
lembe nem vétetnek.

A leendő vállalkozó a teljes vételár
nak felét az árverésnek jóváhagyása után 
azonnal és legkésőbb az 1879 évi deczem
ber hó 25-ig, az utolsó részt ellenben az 
1880-ik évi február hó I-éig a mágocsi 
nrodalmi erdészeti pénztárba készpénzben 
bér és tehermentesen hiánytalanul lefizetni

és a fa vágatását az árverés után azon
nal megkezdeni, és az erdőrendészeti sza
bályok szigorú betartása mellett a fadöntés 
és feldolgozást az 1880 évi februáris hó 
végéig, és annak a vágás területekről a 
kitűzött erdei utakon való eltakarítását 
legkésőbb az 1880-ik évi május hó l éig 
eszközöltetni szorosan tartozik.

Az ajánlatok a pécsváradi ni. kir. 
közalap, kerületi erdőliivatalba nyújtan
dók be.

Az uradalomnál adós vagy azzal per
beli álló felek nem árverezhetnek, azért a 
nagy méltóságú Minisztérium az ajánlatte
vők között a szabad választást magának 
fentartja.

Továbbá közzététetik, hogy a kegyúri 
és uradalmi tlizimcterfa szükséglete a fel 
dolgozás és számbavétel utáu tle csak az 
uradalommáI fennálló árszabály szerinti ár 
ruellettett a tel jes vételárból levonásba hoza 
tik, s hogy az erdei utasnak szükséges 
kijavítását a vevő sajátjából eszközöltet
ni tartozik.

Végül közzé tétetik hogy a vágás a 
helyszínén, a további részletesetebb előirt 
feltételek ellenben úgy az alulirt kér. erdő 
hivatal valamiut az illetékes erdőgoudnok • 
Ságnál Jenőn a hivatalos órákban meg
tudhatók illetőleg megszemlélhetek.

Pécsváradon, 1879 nevemet' hó 20-án- 
31. kir. alap, kér. erdőhivatal.

Szerencse hirdetmény.
Felhívás

a  H am burg á llam  által biztosított nagy penz- 
lotteria nyeremény csélyeibeni résztvételre, — 
melyben

H  m i l l i ó  0 4 0 . 0 0 0  b ir . in rk .
1879. deczeuib. lU-tol 1830. május 14-ig biz
tosan  nyeretik.

Az uj 7 osztályba osztott játékterv 49.000 
sorsjegyet tartalmaz 49,000 nyercménynyel és 
ezek közt a legnagyobb nyeremény

400.000 bir. márka
melléknyer .■menyek nyer. Márk
nyer. Márk Kil 8000

1 250,000 2 6000
1 150,000 54 5000
1 100 000 6 4000
1 60.000 65 3000
1 50.000 213 2000
2 40,000 12 1500
2 30,000 2 1200
5 25,000 631 iOOO
2 20,000 773 500

12 15,000 950 300
1 12.000 26.450 138

24 10.000 stb. stb.
A húzások mindig hivatalosan közzétételnek.
A legközelebbi nagyhuzasra

mely 1879 decie. 10 és 11-éu lesz
1 egész ered. sorjegy tiek ára csak 6 márka 
vagy frt 350  o. é. 1 fél ered. sorsjegy 
ára csak 3 m rk. v ag y  frt 1.75, 1 negyed 
ered. sorsjegy á r a  1 ' ,  m rk. vagy frt —.90. 
és ezen az állam 'I ta l  biztosított eredeti 
sorsjegyeket (nem pedig eltiltott ígérvényeket! 
az összeg bérnicutes beküldése mellett a 
legtávolabbi vidékekre is elküldetnek.

A megrendeléskor miudeu résztvevő meg
kapja a hivatalos tervet és búzás után a hiva
talos nyeremény-jegy zeket.

A nyeremények kifizetése vagy elkudese 
közvetlenül és a szerencsés nyerők óhajtása 
szerint történik.

Megrendelések a közeli húzásra.
f. évi decz. lo és 11-re

31. S T E I A b E C K E B ,
hamburgi (Dammthorstrasse) jóhirnév- 
nek örvendő bank és pénzváltó üzletébe 

küldendők.
U. i a Nteindeeker ház — mindenütt 

I mint solid üzlet ismeretes, hangzatos reklá
mokra nincs szüksége, csupán a n. é. figyelmet 
kéri ki. 239. (4—3(3

’•*"** M thálzn ill l'ÓPSfit: 1879.




