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Majláth-tér 2. szám alatt.

Abudapest-zimonyi vasút 
kérdéséhez.

Valóban szomorú, hogy ezeu, ha
zánk kereskedelmi forgalmára nézve 
oly’ döntő súlyú vasúti vonal jelen
tősége és vezetésének iráuya körül 
az elhatározó, úgy mint a leginkább 
érdekelt fővárosi és oltani kereske
delmi körökben, hogy keveset mond
junk, vastag tájékozatlauságot, és 
megfoghatlan közönyösséget kell ta
pasztalnunk.

A főváros sajtójával egyetemben 
pártolja a Duna balpartján vezetendő 
vonalak egyikét és még tudomásul 
sem veszi, hogy a jobb parton ve
zetve e vonal segítségével époly rö
vid utón, de kevesebb költség be
fektetésével nem esak az aegei, ha
nem egyúttal az adriai tengerrel — 
Fiúméval is legrövidebb összekötte
tésbe liozatik, mely utóbbi előny 
azonban a balparton vezetendő vo
nalak mindegyikénél végkép elesik.

A fővárosi sajtó nem is tárgyalja 
a kérdést más, mint az illető vidé
kek magán érdekeinek szempontjá
ból, sőt mi több, egy igen elterjedt 
ellenzéki lap még azon állítást is 
koczkáztatja, „hogy a jobbparti 
terv, mint az ország érdekeinek meg 
nem felelő irány általános ellenke
zéssel találkozik, és sem a sajtóban, 
se n a közvéleményben nincs annak 
egy pártolója sem.“

Bizony „si tacuisses, pliFoso- 
pkus mansisses.*

Úgy látszik, hogy a czikkező 
fővárosi nemzetgazdasz (••') a magas 
lóhátról nem látja és nagyon té
veszti a jobbparti iránynak kettős 
czélját, pedig ránk fér, hogy ugyan
azon költséggel két nagy czélt el
érjünk.

Nem akarjuk feltételezni róla, 
hogy tudta a jobbparti vonal kettős 
czélját s oly könnyedén minden in
dokolás nélkül reá lógná, hogy az 
az ország érdekeinek meg nem telelő 
irány.

Naponta hangzanak fel a pana
szok a miatt, hogy hazánk termé
nyei m indinkább felemelt vámok és 
vasúti díjszabályok által leszoritat- 
nsk a külföldre kiviteltől, a német 
gabnavámok súlyát még nem érez
zük, mert nincs is mit kiviunU_de

érezzük már is a borvámokat és az 
átvitelnél a magas vasúti dijjakat, 
már súlyos áldozatokról is mesélnek, 
miket Magyarországnak ismét nya
kába sózni szándékoznak az osztrák 
sógorok annak fejében, hogy ők majd 
talán 6 — 8 év múlva kiépítik az 
arlbergi vasutat, mely egyenes ösz- 
szeköítetést létesítvén Schweicz-al, 
elkerUlhetnök a német átviteli vá
mokat és azt mondják reá. hogy 
meg kell adnunk a sógoroknak az 
aequivalenst, mert különben gabo
nánk, borunk sat. itt benn rekedvén, 
nem győzzük az amúgy is a neto
vábbon túl felcsigázott adózásokat.

Midőn azonban egy jóakaratu 
hazafias szakértő előáll és számsze
rűit kimutatja emlékiratában, hogy 
az amúgy is kiépítendő zimony-bu- 
dapesti nemzetközivé leendő vasút
vonal a Duna jobb partján Eszék
nek vezetve nemcsak uélkülozhetővé 
teszi a több millióba kerülő dunai 
hidat, nem csak, hogy a legrövidebb 
vonal Budapest és Zimony közt, nem 
csak hogy nem lesz versenyvoua- 
iává az osztrák államvasutnak és 
dunagőzhajózási társaságnak, hanem 
ellenkezőleg megtöri a déli vasút 
társaságnak magyar ellenes irányát, 
melynél fogva mesterségesen is Tri
eszt felé tereli a magyar termények 
forgalmát és hatalmi körében tartja 
a győr-soproni, magyarnyugoti, du- 
na-drávai, pées-barcsi, alföld-fiumei 
és a határőrvidéki vasutakat, szóval 
a legolcsóbb módon és legrövidebb 
vonalon lehetővé teszi a fővárosnak 
Fiúméval az egyenes összeköttetést, 
a k k o r  a h a z a f i a s s á g o t  bérben 
t a r t ó  f ő v á r o s i  s a j t ó  a g y o n 
h a l l g a t j a  azt ,  noha több oldalról 
és lapunk f. é. 35 ik számában is 
figyelmeztetve lett reá.

De nem is lehet ez máskép oly 
körülmények közt, midőn a közvé
leményt csak úgy gyártják az illető 
rovatvezetők anélkül, hogy alapos 
ismeretekkel és készültséggel fog
nának a munkához, bizony többnyire 
csak gyári munka az, a mit a fő
városi sajtó szolgáltat, készíttetik 
megrendelésre és a szerint, a hogy 
megrendeltetik.

„A j o b b p a r t i  t erv az o r s zág  
é r de ke i ne k  meg nem fe l e lő. “

De miért nem ?

Hogy igen is éppen ez a leg
megfelelőbb az ország érdekeinek azt 
részletesen kimutatja Thaly Emil 
emlékirata, tessék ezt megczáfolni, 
ha van lapjának annyi tere, hogy 
hasábokat irhát balparti deputatiók 
haszontalan tisztelgéseiről és a ma
gán érdekek összeütközéséből eredt 
súrlódások visszaadására, akkor an
nál is inkább kell terének lenni arra, 
hogy be is bizonyítsa azon állítását, 
hogy a jobbparti terv uem felel meg 
az ország érdekeinek, ha ezt elmu
lasztja, akkor tudjuk mit tartsunk 
hazafiságáról!

Szomorú, nagyon szomorú még 
az is, hogy a fővárosi kereskedő 
világ minden tudományát csak a 
„Pesther L'oyd“-ból meríti, ez pe
dig miért, miért nem. nem tartja szük
ségesnek a tényállást kimerítően és 
híven olvasóinak feltálalni.

Végeztünk a fővárosi sajtóval 
mint fontosabb tényezővel és átté
rünk a kevésbé nyom atékosra a mi
niszterelnök válaszára a nála tisz
telgett Pécs- Baranya - Tolnamegyei 
küldöttségekkel szemben.

Azt monda a nagy augur, hogy 
„a világ forgalmat közvetítő vasutak 
irányának kijelelését nem az egyes 
államok, hanem nemzetközi szerző
dések szabályozzák." — Azt eddig 
is tudtuk, nagyot: kár volt a lecz- 
keadással magát megerőltetni, azt 
azonban meg kell engedni, hogy e 
vasútnál leginkább érdekelt Szerbi 
áuak, azután Bolgár és Törökország
nak csakugyan mindegy, akár a 
Duna jobb, akár a balparton veze
tessék az, csak a vonal legyen le
hetőleg a legrövidebb, a nemzetközi 
szerződés pedig mely talán létre jö
vend, nem is fogja e kérdést érin
teni, mely tisztán belső kérdés és 
keltenék, hogy azt az ország jól 
felfogott érdekei döntsék el, pedig 
a miniszterelnök ibis, redibis felelete 
az ellenkezőre enged következtetést, 
mert maga is valószínűnek tartja, 
hogy e vasút a bal parton fog épi- 
tetni.

E nyilatkozat világos jeléül szol
gál annak, hogy a miniszterelnök 
is auyit konyit az ügyhez, mint az 
,E .“ nemzetgazdája, mert nem téte
lezzük fel róla, hogy különös ma
gánérdek szemüvege láttassa vele a

baloldali vasutat valószínűbbnek, 
vagy hogy csak a dunántúli vidék 
irányában öröklött ellenszenv vezé
relje Ítéletét és elhatározását.

S >k is volna azt kívánni tőle, 
hogy ehez is értsen, non omuia 
possumus omues, — Tisza pedig — 
ezt rég tudjuk, korántsem universalis,
— hanem nagyon is speciális láng
ész; de ha igy vau, akkor kár neki 
az ily ügyekbe beavatkozni, mert 
ueki a balpartoui építkezésnek elő
nyeit, — mik nem léteznek — ki
fejteni is kellett volna.

E helyett azt Ígérte nagy kegye
sen, hogy az egyes vidékek érdekei,
— az országos érdekek keretében 
a kormány által figyelembe fognak 
vétetni.

Nagyon félünk tőle, hogy éppen 
ellenkezőleg az őrse ág összárdekei 
csak egyes vidékek érdekeinek ke
retében lesznek a kormány figyel
mének tárgya és annyi bizonyos, 
hogy lu mosta jobbparti terv nem 
jön létre, akkor nem csak a déli 
vasút uraim i a Dunántúli nem lesz 
megtörve, nemcsak hogy a duua- 
drávai szerencsétlen vonal örökre 
az egész országos subveutióra reá 
szorul, de az is bizonyos, hogy ha
zánk fővárosa Fiúméval egyenes 
összeköttetést soha sem nyer, a ma
gyar kikötő csak horvát-dalmát ki
kötő marad és az abba fektetett mii* 
liók sárba vesznek, végre pedig ha
zánk terményeinek értékesítésében 
örökre Ausztria és Németország ér
dekeinek alárendelve, annak rabszol
gája marad.

Lám a miniszterelnök is ismétli, 
hogy érdekharezot felidézni senkinek 
sem lehet feladata, mi nem is tesszük 
azt, mi nem hangoztatjuk a dunántúli 
vidék magán érdekeit, mi tisztán az 
országos érdek érveivel harczolunk, 
de mit tesznek ellenfeleink — éppen 
az ellenkezőt.

Téves, raegbizhatlan alapokon k i
számítják, hogy homokbuezkás, 
avagy vizáradásos és süppedékes 
vidékük mily nagyszerű forgalmat 
adand a vasútnak, de ebben maguk 
sem igen bíznak, hanem nagyszerű 
ajánlatokkal igyekeznek a közvéle
ményt és a kormáuyt vonalukhoz 
vonzani és elfelejtik, hogy ha tönkre 
is teszik magukat ez ajánlatokkal,

ezek még félig sem fedezik azon több 
kiadást, melybe a balparti vonalnál 
építendő nagy dunai hid kerül, mely 
a jobbparti vonalnál elő nem fordul.

Bizony nagyon szomorú dolog az, 
— hogy midőn nagyszerű és paran
csoló országos érdekek uem is en
gednek más választást, akkor a kor- 
mányeluök csak anuyit mond, hogy 
e voual tekintetében helyzetünk ha 
nem is kielégítő, de nem reménytelen!

Magunk is azt hisszük, hogy nem 
reménytelen,de ehez szükséges, hogy 
azon tényezők, melyek kezükbe vet
ték az egyedül országos érdekű és 
igaz ügyet ne lankadjanak, ne te
kintsék a kormányelniknéli tisztel
géssel feladatukat befejezettnek, lia- 
uem szóval, tettel terjesszék uem 
csak az országgyűlés és közvéle
mény körében, hanem ott is, honnan 
a Tisza kormány utasításait veaui 
szokta, azon országos közérdekek fel
ismerését, mik a jobbparti vonalhoz 
füzvék és a siker koronázni fogja 
működésűket a nélkül, hogy a du
nántúli birtokosok erejüket megha
ladó ajánlatokkal — mikre a jobb
parti vonal amúgy is biztosított for
galmánál fogva reá sem szorul, — 
magukat tönkre tennék.

Szerencsére az egyszer két nagy 
péuzerejü, de nem magyarbarát tá r
sulatnak a cs. k. osztrák államvasut 
és cs. k. l-ső dunagőzhajozási tár
sulat érdekei — az egyikuél aszabad- 
kai, a másiknál a dunamenti balparti 
voualak által veszélyeztetvék , mi
nek folytán akarva nem akarva pár- 
toluiok kell a jobbparti voualat és 
e pártolást uem szabad akkor visz- 
szantasitanunk, midőn a magyar ér
dekek a magyar kormánynál uem 
találnak védőre.

- Az osztrák magyar dipln*
máczia személyzetében tavaszszal törté
nendő változásokra vonatkozólag Írják : 
Zichy Ferencz gr. helyére, ki a jövő hé
ten érkezik haza, mint régebben is hirlett: 
Ludolf gróf fog Perába utazni. Haymerle 
báró helyét Rómában Wimpfen Félix gróf 
fogja elfoglalni, ki a Quirinálban igen szí
vesen fogadott vendég lesz. Tehát mind
két helyre azok neveztetnek ki, kiket And- 
rássy elmellőzött volt. Vég il Kálnoky gróf, 
most kopenhágai követ Langenau bárót 
fogja Szt. Pétervárott felváltani, kit már a 
nyár folyamán is helyettesített. Kálnoki 
legközelebb Becsbe érkezik. Windiseligrat/.

’i k R G Z k .
A  t e m e t ő b e n .

Hol annyi bú szív porladoz 
A néma sirhalom alatt :
Borongó nép jár fel s alá 
Szemükbe fájó köny fakad.

Kn is közöttük járdátok 
S fajón sóhajtva sir szivem . . .
Oh, mert az én virágom is 
A néma hant alatt pihen !

Paul Gyula.

H a  t u d n á  . . .

Ha tudná a piros rózsa 
Megtört szivem bánatát,
A hajnali harangszóra 
Elküldené illatát.

Ha tudná a fülmülécske, 
Hogy kínom mily végtelen, 
Parányi kis szivecskéje 
Nekem zengne szüntelen.

Ha tudná a tarka lepke, 
Hogy én mennyit szenvedek, 
Mindig körültem repesne, 
Hogy vidítson engemet.

Oh, de nem tudhatják ezek,
Mi tépte fel szóin sebét;
Mert tndni csak egynek lehet, 
Aki feldúlta éltemnek
(Jyönyörteljes édeuét!

Paal Gyula.

L é g y o t t .
Felpirul a napsugár a hegy ormán 
A vidéket aranyosra csókolván.
Röpke szellő, rózsabimbó postája 
0 lasnhan egyenesen hozzája

Szárnyán viszi a szerelmes levelet — 
Minden sora merő illat, lehelet — 
Köszönteti a levélben, meghívja 
Jöjj le hozzam szivem édes szép ifja!

Szellő ajkán el sem apad a"szó, már 
Lenn terem a napsugár a bimbónál. 
Elárasztja csókjaival ajakát,
Mig egyet kap, addig vissza százat ad.

Kaptam én is violámtól levelet,
S levelére magam vagyok felelet.
Itt sincs még a találkozás órája,
S már ón várok a kis kertben reája.

Üt az óra, a rózsafa megrebben —
S a menyország itt nyugoszik ölemben.
Az ölemből lelkembe tér esókjaval,
Alig bir a szivem tája magával.

Rózsabimtó bágyadt fejét lehajtja, 
Honnan ered csüggedése, bánatja?
Sötét felhő kémlelődött szerteszét,
Rajtok ütött, elriasztó kedvesét.

Hát én belém szökcse-pára bujt talán, 
Hogy egyszerre átszöktem a kert falán ? 
Vettem észre, hogy lelénk tart az anyád, 
S az irhámat biztos helyre loptam át.

Kultsár József.

Irataim az einigráczió- 
bóL

Kossuth Lajos.
(Előszó.)

(Folytatás.)

De a magyar etnigráczió testületi éle
tének két mozzanata nem érdektelen, nem 
is fontosság nélküli lap a magyar törté
nelemben : s a világtörténelemmel is kap
csolatos.

Deák Ferenczhez 1867-ben intézett 
nyilt levelemben ezeket Írtam: „a magyar 
nemzet életrevalógágáuak óriási revelaciója 
1848—49-ben — melynél a sikerhez esak 
egy kissé több kitartás hiányzott — annyit 
minden esetre eredményezett, hogy úgy a 
hatalmak politikájában, mint a népek érzel
meiben nemzetünk még bukásában is azon 
öncélú életerős tényezők közé lőu sorolva, 
melyekkel az európai történelem fejlemé
nyeinél számolni lehet, számolni kell/

Ez igy volt, a mig magyar kérdés 
volt. Hogy igy volt, annak nem érdekte
len illustrációját fogja a történetírás, a 
magyar emigráció életének e mozzana
taiban feltalálni.

Nekem s kik igyekezetem társai vol
tak, a meghiúsult remények éjjelére csak 
azon egy emlékezet vet egy kicsi hala- 
ványka sugárt, hogy nemiünket öncélnak 
óvtuk meg a hatalmak kecsegtetései köz
ben is, 8 hő vágyaink türelmetlenségét is 
meg birfnk annyira fékezni, hogy a magyar 
nemzetet idegen czélok puszta eszközévé 
lelhasználni meg ne engedjük.

Jelzettem ezekkel az első két irány
ban kötelességemnek tartott tevékenység 
természetét; a harmadik irányról — mely 
a hazávali összeköttetésünkre vonatkozik,

esak keveset kell, s e keveset elég lesz 
említenem.

Mi bennünk menekültekben önnálló 
súly uem volt, súlyt csak az által nyer- 
beténk, ha a nemzeti aspiratiók képvise
lői vagyunk, s képviselőinek ismertetünk. 
Nekünk tehát nemzetünk érdekében köte
lességünk volt a solidaritást nemzetünkkel 
feltartani, de azon is lenni, hogy a nem 
zet is feltartsa velünk a solidaritást. E 
kölcsönhatási gondolat képezi a vezérfo
nalat, mely összeköttetéseinken a hazával 
végig vonul. Mibez még csak annyit kell 
hozzá adnom, miként azt igen is mindég 
tanácsoltam, leikökre kötöttem politikai hit
vallásom osztályosainak a hazában, hogy 
intézkedjenek, miszerint az alkalom — 
ha előadja magát — a hazát ébren találja, 
s készületlenül ne találja, de arra mindig 
óva figyelmeztettem, hogy Magyarország 
tllggetlenségének ügye nem olyan ügy, 
melyet utczai torlaszok emelésével kivívni 
lehetne. Ez, ha fegyverrel kellene érte har
colni, háborút feltételez, mely nem is csak 
belforradalom, hanem egy nagy küháboru 
arányaival bir, „ementők'-höz folyamodni 
tehát sem nem tanácsos, sem nem szabad, 
mert becses a magyar hazafi vér; bűn 
volna haszontalanul koczkáztatni. A magyar 
függetlenségi ügynek e sajátságát soha 
sóba sem tévesztettem szemem elöl, sem 
otthoni, sem külföldi összeköttetéseim vál
tozatos viszontagságai között.

Az adta meg a magyar emigráció
nak azt a kiváló jelleget, mely még III. 
Napóleon császárt is arra indította, hogy 
midőn az 59-iki háború után a német sajtó 
azt veté szemére, hogy forradalmi ele
mekkel szövetkezett, a Granier de Cas- 
sagnac (nem „Paul' hanem Granier) által 
kezeltetett közlönyében azt adatta válaszul,

hogy „a magyarok uem forradalmárok, 
hanem hazafiak.*)

*  ̂ •
Ilyen volt a magyar emigráció haza- 

fiúi törekvéseinek kerete.
Ma már ez mind csak múlt.
A nemzet máskint határozott.
Összetörte annak a zászlónak rndját 

melyet mi a hontalanság göröngyös utain 
fennen lobogtatánk.

Azt írtam Deák Ferencznek: hogy a 
magyar kérdés számbavételi ereje egy 
„nagy vívmány volt, melyet feladni bűn1'.

Feladatott.
Magyar kérdés lehet, hiszem van a 

szivek rejtekében, de a világ előtt nincs.
Magyar emigráció siucs.
Fiammal s pár elvrokon bű baráttal 

egyedül állunk — elhagyott magános ván
dorok a sivatagon.

Nekem, a sir szélére érkezett ván
dornak, kinek jövendője nincs s kinek 
múltjában nincs öröm, azt mondja lelkem 
meggyőződése, hogy miként egykor nem
zetem ellenségeivel szemben, úgy most 
saját nemzetemmel szemben is, én nekem 
van Igazam.

A .világ bírája' ítélni fog.
•  *

Hanem mindaz, a minek keretét e 
lapokon körvonaloztam, már csak a múlt
nak történelmére tartozik.

8 mert oda tartozik, szerződést kötöt
tem az Athenaeum könyvkiadó társulattal 
.Irataimnak az emigrációból' kiadása vé
g e tt; mihez elapok szolgálnak élőbeszédül.

Nem nyújtok tökéletes gyűjteményt 
— részben a diseretió kötelessége miatt

*) „Ces Messieurs ne sont pás des revolutio- 
naires, ce sont des patriotes illustres* — igy szólt 
& válasz.



Inrezeg tehát aligha fog megbízást kapni, 
holott hirlett. felőle, hogy néwaparti kö
vetté volna kiszemelve. A Benst gróf visz- 
szaiépéséről szóló hirek elnémultak.

— A delegáczlók Intézőié* 
nyétűl teljesen elment a kedvük la/tántuli 
szomszédainknak, legalább az alkotmányhü 
párt egy tekintélyes részének az a törek
vése, hogy a parlamenteknek a delegá
ciók  által megcsorbitott jogai visszasze
reztessenek. Egyes kiválóbb osztrák kép
viselők már nem is vesznek részt a kü
szöbön álló delegácziók tárgyalásaiban. 
Herbst például kijelentette, hogy ha meg- 
válasz'atik delegátusnak, a választást nem 
fogadja el.

Xem  e lé g  a Tisza kormány
és az Ínség, most még téli árvizek is pusz
títják a hazát. A Kőrösök, a Maros és 
Tenies kiáradtak a decz. 4 iki meleg esők 
által előidézett rohamos hó olvadások kö
vetkeztében. Aiad, Nagyvárad több vá
ros része, több kissebb község a hideg ár 
alá került roszhelyt oly váratlan, hogy 
emberélet is áldozatul esett. — A Tisza 
is kezd áradni.

— \  m á s o d ik  o s z tá ly ú  k e r e 
seti adó fölemeléséről szóló törvényjavas
latot a kormány vissza fogja yonni. Ezen 
javaslat ellen, mely 800.090 írtra menő 
bevételi szaporulatot helyez kilátásba, de 
a föld és házbirtokosoknak njabb érzé
keny megterhelésével járna, kivált azon 
módosítások mellett, melyeket a pénzügyi 
bizottság ajánlott, a kormánypárt körében 
is erős ellenmozgalom támadt, ugy hogy 
a kormánynak oka van attól tartani, hogy 
e javaslat megbukik e házban. Azért ké
sett is eddig a napirendre tűzés kérdésé
vel s azért vonja most vissza. Ismét egy 
újabb nagy hézag a fedezetben és egy 
njabb veresége a kormánynak a pénzügyi 
politika terén.

A diiuiittziiltály ozást a fő
város alatt tudvalevőleg a külföldi szak
értők elhibázottuak és a Duna soroksári 
ágának eltöltését a fővárosra nézve veszé
lyesnek jelentették ki. — A kormány mind
azonáltal késedelmezett ezen veszély elhá
rítására intézkedni, sőt a külföldi szakér
tők dolgozatait is titokban tartotta több 
holnapon át mig végre még is a nyilvá
nosság elé adui kellett. — A fővárosi 
monstre küldöttség nyomása alatt végre 
hajlandónak látszik a kormány arra, hogy 
a soroksári töltést átvágassa, avagy ma
gasságát leszállítsa, azonban euuek modo 
zatai ismét egy kisebb és nagyobb tanács- 
kozinány tárgyát képezik, ezek addig el
húzódhatnak, hogy utóbb majd késő lesz 
és a veszély hamarább bekövetkezik. — 
A kik ezen vizveszélyt az országnak több 
milliója árán a fővárosra zúdították, kik 
egytitial Szegednek sírásói: Hieronimi 
államtitkár és llerrick miniszteri tanácsos, 
noha az egész ország meghotránkozott 
működésűk felett, még most sem bocsáj- 
tották el hivataluktól. A soroksári töltés 
megnyitása ellen intézett kérvényt nyúj
tottak át a csejK-lszigetiek a közlekedésügyi 
min sztornók. Az illetők erősen félnek az 
árvíztől az esetre, ha a töltés átvágatik, s 
ezért azt kérik a kormánytól, hogy a Dana 
elvezetésre ezentúl is csak a proiuontori 
ág szolgáljon. (A esepelszigetiek ugylát- 
szik hogy kissé nagyon önzők.)

< )i\szággyülés.
A képviselőház deczemhcr fi-iki ülé

sén az el'örlendő luxus adók közé felvette 
a tekeasztal és játékhelyiség adót is. — 
A nyeremény adó) vita nélkül elfogadtatott 
ellenben a petróleum vám felemeléséről 
szólói javaslat ellen, mint, mely a nemzet 
legnagyobb részét sújtja, felszólaltak pár 
inukból Thaly Kálmán és Degré Alajos, 
az egyesült ellenzékből Bujanovics, Eesko 
és Apponyi; a pártoukivüliek közül 
Zay Adolf. A törvényjavaslatot védelmez- 
lék I.inig La jos, Hegedűs Sándor cs
i s : ue tőkép azért, hibáimb'-z tartozik, 
hogy a mit tettem, annak írásban megőr
zésére aiig gondoltam valaha. A másokét 
csak megőrizgeftem számkivetésemben — 
miként az olvasó majd látni fogja — de 
a magamét csak nagyon hézagosán.

De azt gondolom emigrácionális ira
taim még igy is nem jelentéktelen anyag 
lesznek korunk történészének számára.

Mennyit fogok abból magam elkészít
hetni ? mennyi marad a munkából fiamra ? 
az Isten tudja.

Óhajtottam volna az egészet tiamra 
hagyni — miként az, ami több kevesebb 
indiseretió nélkül nyilvánosságra most még 
nem volna . hozható, mindenesetre reájok 
is marad. Óhajtottam volna több más oknál 
fogva azért is, mivel ha már telkemtől a 
Haza állapotán meguyughatás megtagad- 
tato tt; — napom végalkonyán életfáradt 
agyamnak legalább anyagi nyugalomra 
volna már szüksége; — ez „Iratok" sajtó 
alá bocsátása pedig ha én magam esz
közlöm azt, terhes munkával jár, mert (a 
mint majd látni fogja az olvasó) nem szó- 
szoritkozom hányt vetett irataimnak tárgy 
szerinti összeáUitására, hanem az esemé
nyek történelmét, melyekkel ez iratok ösz- 
szeköttetéshen állanak hiteles adatok alap
ján világosságba is iparkodom helyezni, s 
itt ott a bő anyagot viszontagságos életem 
alkalmi reminiacensiáival is kisérem.

Nem is tartózkodom bevallani, hogy 
csak azért nem hagytam irataim nyilvá
nosságra bocsátását hantra, mert anyagi 
körülményeim szigorúsága kényszeritett, 
hogy e terhes munkára vállalkozzam. Agyam 
és kezem munkájával kerestem meg hon
talanságomban mindennapi kenyeremet, de 
mége kenyérkeresetet is iparkodtam a baza- 
tiui kötelességgel összekötni. így akarom 
kenyeremet megkeresni életem végnap-

Wabrmann Mór e’őadó. — Az ülés végéu 
Novák Gusztáv a belügyminisztert az egye 
sületi jog megsértése tárgyában; Ugrón 
Gábor a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
minisztert az erdélyi birtokviszonyok ren
dezése tárgyában; — Szél György a Ti- 
szaszabályozás ügyében a közlekedési mi
nisztert ; — Degré Alajos egy bonyodalmas 
szőllőváltsági ügyben a pénzügyminisztert 
s végre Boros Bálint a Bosniában épült 
vas t tárgyában a közlekedési minisztert 
interpellálta.

A deczember 4—iki ülésen 26 szótöbb
séggel elfogadta a képvis ilőliáz a petró
leum megdrágításáról szóló törvényjavas
latot. —

Utána a hadmentességi díj adóról szóló 
törvényjavaslat került tárgyalás alá, mely 
ellen Szederkényi Nándor mondott egy 
szép beszédet, kimutatván ezen botrányo
san súlyos nj adónem igazságtalan voltát.

A deczember 5-iki ülésen Szoutagh 
Pál (gömöri) Irányi Dániel, Orbán Balázs 
Mocsáry Lajos, Lukács Béla és Madarász 
József szóltak a törvényjavaslatnak külö
nösen azon botrányos pontja ellen, mely 
42°/0 ujonczjutalék arányában rója Ma 
gyarországra ezen ujabbi közüsügyet, s 
igy a kiegyezési törvényt is sérti. A ja 
vaslatot egyedül a kormány elnök védel
mezte.

A deczember 6-iki ülésen Pulszky 
Ágost beszélt a törvényjavaslat ellen és 
Hegyessy Márton mellette. Ezek után a 
vitát ez ügyben felfüggesztvén a beadott 
kérvények elintézésével foglalkozott a kép- 
viselőbáz. Az ülés végéu Trefort miuister 
felelt a taksonyi és a györkéstói állam
birtok bérbeadása tárgyában Csatár Zsig- 
moud által már régebben hozzá intézett 
két rendbeli interpellatiora, — illetőleg 
csak nagyúri comforttal kijelentette, hogy 
ez ügyekben felvilágosítást uem ad, — s 
válaszát a ház többsége mégis tudomásul 
vette —

A deczember 9-iki ülésen a hadmen
tességi díj adóról szólói törvényjavaslat 
tárgyalásának megszakításával a phi’oxera 
és a német kereskedelmi szerződésről szóló 
törvényjavaslatokat tárgyalta a képviselő- 
ház s az előbbit Hermáim Ottó Szeged 
független párti uj képviselője szakszerű 
hozzá szólíása után, az utóbbit pedig min
det) vita nélkül elfogadta. Az illés végéu 
a miniszterelnök a ház osztatlan ügyelnie 
s ez egyszer általános helyeslése között 
felelt Jókai Mórnak a borhamisítás és Sza- 
lay Imrének a bőrgyártás ügyében hozzá 
intézett interpellátiójára, constatálván e 
két uemzetgazdászati szédelgésnek hazáttk- 
bani létezését, s előadta a kormánynak 
ez irányhau tett és teendő erélyes intéz
kedéseit.

A deczember 10-iki ülésen ismét a 
hadmentességi díj adóról szóló törvényja
vaslat került tárgyalásra. E nap szónokai 
névszeriut: Halász Bálint, Bessenyei Ernő, 
Vidliczkay József, Csanády Sándor és Nagy 
István mind a javaslat ellen beszéltek, 
kimutatva annak jogtalan, igazságtalan, 
nemzetölő, reactionárius, uj közösügyeket 
teremtő irányát, mindezek daezára azon
ban a nemzet létérdekeit semmibe sem 
vevő s inár becsületesen gondolkodni sem 
tudó többség a kormány javaslatát elfő 
gadván, egy oly brutális rendszert tett 
törvényn yc, mely az adózó nép zömét tá
madja meg s egy alapjában ugy, mint 
czéljában igazságtalan s el nem viselhető 
terhet róván vállára utoljára is végletekre 
fogja a nép elkeseredését fokozni.

A forradalmat gyökerével együtt kell 
kiirtani-1 inotdá a halálra ijedt czár, a 
deczember 4-iki vasúti merénylet után a 
moszkvai Kremlben előtte megjelent kül 
döttségnek, — azonban elmúlt azou idő 
midőn Oroszországban a nibilismusnak gá- 
tot lehetett volua emelni. A soeialistikus
jaiíiau is, ha lehetséges. „Mint munkás állok 
előttetek," mondám az angoloknak, midőn 
kereseti felolvasásaimat megkezdtem. Fele
melt fővel, nyilt homlokkal mutatom be 
magamat, mint ilyet a magyar közönség 
nek is. Ott és akkor c vallomás nem hogy 
leszállított volna amaz idegen nemzet jó vé
leményében, de sőt felemelt. Most sa ját nem 
zetem előtt emelni vagy sillyeszteni fog-e? 
azt a közönség Ítéletére bízom; s Ítéleté
ben — ha nem kedvező lesz is — anuak 
tudatával nyugszom meg, hogy ba munkám 
nem vág is annyira össze a kor irányá
val házamban, miszerint jelenben érdeklő
déssel találkozhatnék, egészen haszonta
lan még sem leszen, mert korunk hazai 
téDelmének majdani megírásához némi ada 
tokát fog szolgáltatni.

Meg kell még említenem, hogy ez 
irataim sajtó alá berendezését, a különféle 
kéziratok irályi szabatosságának gondo
zását és a corectségre felügyelést barátom : 
Helfy Ignácz orsz. képviselő nr volt szives 
elvállalni. Fogadja e szívességért köszöne- 
temet. Szintúgy tartozásomnak ismerem 
nyilvánosan köszönetét mondani a kiadó 
eégnek az előzékenységért, mellyel ajánl - 
kozásomat fogadta ; megbízottjainak pedig 
azon lekötelező szívességért, melyet a köz
tünk létrejött üzlet-viszony ré-zleteinek 
elintézésénél irántam tanúsítottak.

És ezzel útnak eresztem „Irataimat" 
— — — sinemeliber ibit in urbeni. 
Collegno, (al Baraccone) Olaszország. 
Novemh. f>. 1879.

KO SSU TH  LAJOS.

Pécs helynév magyarázatán ok ; 
válasz D. P. árnak.

A „Pécsi Figyelő" 46. számában az 
általam közölt ily czimü czikkre: „Pécs

propaganda — ne n ctak Oroszországba! 
— bol a nibilis nus rém alakjában nyilat
kozik — hanem egész Earuplbati ropant 
mérveket öltött egy év ót-i. E-ről legjobb 
tanúságot nyújtott a német b dügymiuister, 
ki a múlt két folytán Németországban a 
Nobeling merénylete óta fenálló szelíd ost
romállapot meghosszabbítása szükségét ki- 
mondá és indokulta, kimutatván, bogy ezen 
propigauda most erősebb és az összeköt
tetés a különféle irányú és nemzetiségű 
forrodalmárok közt még bensőbb és szo
rosabb daczára a roppant haderőnek s a 
jól szervezett rendőrségnek. — így tehát 
sem a kivégzések, sem a Szibériába szám
űzések nem voltak képesek az emberiség 
ezen mindeure elszánt faját visszaretten
teni. S mintha bizonyos solidaritás volna 
a régi társadalom ezen elkeseredett ellen
ségei közt, mert az orosz nibilisuius és a 
német szocialismss mozgalmaival egyide- 
Uek a spanyol és íragrárius mozgalmak és 
a francziaországi kommuuisták mozgalmai. 
Ha Olaszországban az őrlési törvéuyt el 
nem törlik, a karbonarik is élet jelt ad
tak volna magukról. —

A ezár elleni merénylet — melynek 
tettesei még mindig isme-etlenek — vilá
got vetett a régen titokban tartott orosz- 
török szövetségre is. II. Abdulhamid volt 
az első ki a czárt szereuesés megmenekü
léséért Udvözlé, s saját kezűleg irt levél
ben azt irta a czáruak, hogy megmenekü
lésében Törökország fényes jövőjét látja 
biztosítva. —

Különben Anglia diplomatái előtt II. 
Abdulhamid hábjelleme s Oroszország fon
dorlatai rég ismeretesek valáuak Bcacous- 
tield épen a merénylet napján tartott mi
nisztertanácsban Anglia-Ausztria Magyar- 
ország és Németországnak a török kér
désben leendő közös intézkedéséiről tett 
jelentést.

A berlini nemzetközi szerződésnek 
Törökország és Montegró közti terület 
szabályzó pontja végrehajtására a török 
részről kiküldött biztosról, Mukbtár pasá
ról két héttel ezelőtt, midőn küldetése he
lyére Guisenjébe utazott, azou bir terjedt 
el, hogy elődje Ali Mebemed sorsára ju 
tott. E bir nem valósult, ami azonban 
uem annyit tesz, bogy meg sem is való
sulhat. Az albán liga minden erejét meg
feszíti, liogy a gousiujei területnek Mon
tenegró részérci átadását megakadályozza. 
F. b. 9 én Velika mellett 300 főből álló 
montenegrói csapatot megtámadott más 
fél ezer fölkelő, kik mrnindnyájau a leg
jobb szerkezetű llenri-Martini hátultöltővel 
voltak el átva, s kik csuful el is döngetik 
a montenegróiakat, ha azok a legkemé
nyebb tusa közt Miljanotf Marko ezredes 
vezérlete alatt 1000 főből álló erősítést 
nem kapnak, rgy azután borzasztóan véres 
gucrilla liarez után, melybe i ember em
berrel küzdött, ezer halott és sebesült vesz
teség után a felkelők szét szórattak.

P é c s ,  1879. deez. 9-én.
Nem állbatom meg, bogy a közönség 

tudomására ue hozzam azou sérelmes ese
tet, melyet a Pécs városi iskolaszék, ille
tőleg annak elnöke rajtam és még több 
szüléken elkövetett.

A múlt 1878/9-ik tanévben fiamat a 
belvárosi iskola első osztályába beírattam. 
Beiratáskor kérdeztem : mit tizetek ? Az 
ott jelen volt urak igy nyilatkoztak: t a 
n á r  nem  t i zet .  Ezen nyilatkozatot hal
lották az ott jelen'evő iskolaszéki tagok 
ír s ellenvetést uem tettek, s az egész is
kolai évben nem szállítottak tel a fizetésre. 
S mi történik ez év szeptember havában V 
kaptam a rendőrségtől idézést, felmentem 
s kérdeztem okát odaparaucsoltatásom- 
nak? s a főbiztos ur — borreudum dietu 
et auditu — azt mondja: bogy én a (iám
ért tandijhátralékhan vagyok s azt nyolez 
nap alatt űzessem meg. —

Eu csodálkozásomat fejeztem ki, bogy 
Pécs sz. kir. városában ilyen történhetik.
helynév magyarázata" örömmel olvastam
D. P. ur észrevételeit. Kivettem abból, 
hogy ő nem csak jó latin, mert idézeteit 
latin nyelven teszi, hanem jó érzelmére 
nézve jó magyar is, mert a szláv szár
maztatást el nem fogadja.

Hogy Pécs neve inkább a Pécsi csa
lád nevétől, vagy ily nevli néptől eredhető, 
annak helyt ad; de hogy a pet — öt szláv 
szóból magyarázatot iehessen kivonni 
tagadja.

Emlékeztetem D. P. urat azon emlék
kőre, melyet 1818. övi május hóbau épen 
Pécs városában egy templom mellett ástak 
ki, s melynek egyik előlapján fölirat, má
sik lapján pedig egy római vitéz volt 
kifaragva, pánczélban, sisakkal és köpeny
ben. Jobbjában lándzsát, baljában pedig 
paizst tart, előtte s lábai alatt legyőzött 
barbar fetreng.

Mit tartottak erről a tudósok, azt D. 
P. úr megolvashatja a Tud. Gyűjt. 1820.
I. k. 58. lapján. A magyar tudományosság 
sem tagadta meg, hogy előttünk e helyen 
nemcsak rómaiak de sarmata népek is 
laktak és előbbiek győzték le az utóbbiakat. 
Ily körülmények között a szláv „pet" szó
ból való származtatás lehetséges.

Vegyük Pest elnevezését, enuck nevét 
a legnagyobb magyar tudós Horváth Ist
ván sziutén a szláv szóból magyarázta 
ki, azt mondván, bogy itt a sarmata nép
nek téglavető kewenczéi állottak és azok 
neveztettek az ő nyelvükön Pes=Pest nek, 
úgy, bogy a túlsó részét e városnak a 
németek is a maguk nyelvén Ofen =  ke- 
meueze, hívták.

Egész füzetet irt erről a nigy tudós, 
és ez további indok arra, bogy minden 
név magyarázatot a magyar nyelvből szár
maztatni nem lehet.

Ajánlom a kutatást a Peutse nevet

Pécsett melynek iskolaszéke érteim;s ét 
tekintélyes egyénekből van alakítva,*) akik 
képtsek megítélni bogy ez vagy amaz 
eljárásban van-e sértés? és mi a sértés? 
Igyekezem is megtudni, hogy ki vagy 
kist ezea eugemet és még több szüléket 
sértő eljárásnak okai: de csak aunyit 
mondtak, hogy ezt a polgármester ur idézte 
elő. —

Ha ez igaz, akkor csodálnom kell a 
jelenvolt iskolaszéki tagok engedékeny
ségét, bogy ne mondjam önállótlaaságát, 
kik nem mertek ellenmondani akkor, mi
kor oly malasztás pótlásár >1 volt szó, mely 
az ő beleegyezésükkel kovettetett el. De 
csudálnom kell a polgármester úr bátor
ságát is, ki ezt mulasztásnak merte ke
resztelni, és helyrepótlására a törvény tel
jes szigorával mert fellépni. Mert ba va
laki — legyen az bármely magas hiva
talnok az én határozatom it ennyire meg 
sértené, és aunak uem csak soha bizalmi 
fértia nem lennék, de az ő elnöklete alatt 
soha oly tiszteletbeli hivatalt sem viselnék, 
mint amilyen az iskolaszéki tagság. C ju - 
dáluorn kell végre a polgármester ur gon
dolkozás módját — ha ugyan ő az oka 
az egész dolognak — aki miuket intelli
gens, Írhatom tudományokkal foglalkozó 
szüléket oly fösvényeknek, vagy oly uiiu- 
dennapias gondolkodású egyéneknek tart, 
bogy mi fűinkért bárom fonatot megfi
zetni nem akarnánk. Hiszen ba polgár- 
mester urnák voluáuak tűi (!!!) csak ak
kor tudná megítélni, bogy mily kincsei 
azok az apának és tőleg a migyar apá
nak, és értők — előmenetelőzet látva — 
nem 3, de ameuuyit képes volua örömest 
űzetne, csak idejében s tisztességesen kö
vetelnék, de uem hónapok múlva zaklat
nák. —

Különben a nagy közönség érdeké
ben szabad legyen a polgármester urat ü- 
gyelineztetuem, bogy az iskolupénzszedés 
a népiskolában uem egyeztethető össze az 
általáuos iskolakötelezettség elvével. Nem 
hivatkozom a miveit külföldre, mert ott 
már ez elv régen törvényáozásllag meg 
lett állapítva, hivatkozom csak Magyaror
szág nagyobb városaira, hol a népiskolába 
járó gyermekekért tandíj nem tizettetik, 
uem azért, mintha ott háromszor annyit 
ue áldoznának a tanügyre, wiut Pécs vá
rosában ; liánéin azért mert a így befolyó 
pénz ugy is kevés, beszedése nagy ne
hézséggel já r és az általános iskolakötele
zettség elve azzal kivihetetlen. Pedig az 
ily tandíjmentes városokban sokkal több 
iskola is van, mint Pécsett. Hiszen itt a 
belvárosban leányiskola sincs, polgári is
kola sincs — az ugyan a legutóbbi hatá
rozat szerint uem is szükséges ?! — a 
meglevő liuiskola épülete olyan, bogy amint 
magát egy szüle uem régen kifejezte — 
ott gomba terem. Ha egy belvetiai ember 
e városba jönne, aki valamely leírásból 
olvasta, bogy itt mennyi iskola van, elször- 
uyűködve deciaráluá az egész leírást ha
zugságnak, miután a gyuiuasiumot és Ly- 
ceumot kivéve, a többinek iskolaképe sincs, 
csak négy fal közé szorított üresség me
lyet aztán használjanak fel az illető tau- 
térliak, amint tudnak. —

A czélszerii iskolák pedig szüksége
sebbek s hasznosabbak a sátortábornál, 
mert mig azok a város összes lakosságá
nak szellemi és anyagi jólétére nagy be
folyással vannak, addig ez, ba neiiáuy 
ember gazdagodását, vagy kitüntetését elő 
is mozdítja, de az alsóbb ueposztály er 
kölcsiségét -— ami egy ily varosra nézve 
uem megvetendő kincs — nagybau meg
ingatja. Azért előnyösebb lett volna a sá
tortábor árát iskolaépületek felállítására 
fordítani.

Olvastam a helybeli s a fővárosi la
pokban az afeletti panaszt, bogy a inun-

*) Bizony csak agy felében, harmadában ; a 
többi annyit ért hozza, m int a hajdú a harangon- 
tésliez, de megteszi kötelességét, — szavaz a mint 
^  .onök kívánja! ____________ Bzerk.

viselő nép után és ba az itt tanyázott és 
nem szarmata nép volt és talán a pécsi 
családnak is törzse volt, úgy D. P. úr 
nézetét bebizouyitottuak fogom tekinteni.

Ennyit megemlékezésül és viszonzásul 
észrevételeire. R. E. S.

Baranya megye czimere 
m agyarázata. . .

áw  egy kék mezejii paizsból, mely
ben egy boglya alakú ódon bástya terül 
zárt kapuval, a kapun kis paizs tüudöklik
L. I. betűkkel, felette a bástya falon két 
ember vállakra vetett rúdon szőllő gerez
det emel.

Baranya megyéről helynév magya
rázatunk ugy tartja, hogy a magyaror
szági összes megyék között a legelterjed
tebb s leghíresebb szőllő miveléssel hirt s 
borairól a példa szó agy tartotta, bogy a 
borok annya volt és innét a megye is 
„Borauuya* később ferdítve „Baranya" 
neveztetett el.

G'zimerében ezért vette fel a bibliai 
jelvényt t. i. Jósue és Cnalebet, kik a 
nagy szőllő gerezdet vállaikou rúdra fűzve 
emelik. — A szentirás szerint „Mózes ké
meket küldött el minden nemzetségből 
egyet, bogy kémlelnék ki kanaán földét. 
Ezek elmenének és át utazták az egész 
földet, és pedig az első szőllő fürtökuek 
idejekor és egy helyen lemetszének egy 
szőllővesszőt egy óriás szőllő fürttel, cs 
ketten vivék azt rúdon u. m. Jósue és 
Cbaleb* stb.

Ily földnek tartották őseink c megyét 
és vették emlékezetül a jelvényt a°czt- 
merbe.

A bástya zárt kapujával e megyének

kásosztály gyermekeinél nigy a lulajdl- 
ság. Kt euuek az oka ? a városok éi kj». 
ségek. Mert a gyermek első éveiben igen 
nagy gondozást igényel, agy de a mmkás 
ember, ba minién idejét gyermeke ápolá
sára fordítja, mi ve! tartja fen magát és 
családját? miből fizeti míg országos és 
városi'adóját? Neki feleségével együtt kora 
reggeltől késő estig gy ikrán a városon 
kivül kell dolgozni, s a gyermeket, vagy 
otthon bezárva hagyja, vagy kiviszi a sza
bad levegőre. Első esetben a kényelmet
len s tisztátalan helyzet, egész napi éhezés, 
második esetben pedig az időjárás sze- 
szélye két, bárom hónap alatt kioltja éle
tét. Hogy ilyenek ne történjenek, s a gyer
mekeknél a balaudóság leszállittisték Djb- 
reczen, Nagyvárad, s a kis Losonci ugy 
segít, hogy a 3 évet meghaladó gyerm;- 
kek részére óvodákat állított, minden vá
ros részben egyet, 10 krajezár havi fize 
téssel a csecsemők számára pedig bölcső
dét, hol a gyermekek reggeli 5 órától es
teli 8 óráig anyailag áp illatnak. —

Ha elfáradt a polgármester ur Kas
sára, megtekinteni a sátortábort, fáradjon 
el egyszer Nagyváradra megtekinteui a 
bölcsődét, bol egy uyári napou 300 bői 
csőben 300 gyermek alszik, vagy játszik, 
vegye figyelembe a rendet, tisztaságot s 
felügyeletet — ami ott honos — bizony, 
mert hiszem bogy jó és fogékony szive 
van — nagyobb gyönyört, nagyobb hasz
not talál és lát abban, mint a feláll tanió 
sátortáborban, melyet csak azért karolt 
fel annyira mert nj; — de p ír esztendő múlva 
épen ugy megunja, mint a főreáltanodát, 
melyet ba elvinnének e városból — amint 
magát tavaly kifejezui mékóztatott — nagy 
örömére szolgálna.

Két ovoda és két bölcsőde kelieue 
Pécs két külvárosába, akkor a most éven
ként meghalt gyermekeknek fele is élet
ben maradua, amiből nagyobb haszon liá- 
ramlanék e városra, mint a sátortáborból, 
vagy a mécsesei kivilágított órából, vagy 
pedig az ugrókuttal díszített s rácscsal kö
rülvett sétányból. Ezek is létezhetnek ugyan, 
(le csak azután, midőn az általam említeti 
intézetek már virágoznak. így pedig olyan 
az egész eljárás, mint azon családapáé, ki 
magának s feleségének bársony és selyem 
ruhát varrat, gyermekeit pedig otthon 
szenyuen, rongyban ében halai hagyja.

Ezen nagyérdekü épületek emelését 
már régen akartam e lap utján javaslatba 
hozni, de erre alkalmat csak most adott 
illetéktelen megidéztetésem s exeqinltatá- 
8oui. S ba Pécs városának jelenlegi pol
gármestere ilyen intézetek felállítását szor
galmazza, s létrehozza, e város összes la
kosságának kebelében épen olyau mara
dandó emléket emel a maga részére — 
csak bogy ellenkező irányút — mint emelt 
az én keblemben az által, bogy azt amit 
15 hónap előtt önkéut fizetni akartam, de 
nem fogadtatott el, 15 hó után a törvény 
teljes szigorával hajtotta be rajtam. — 

____  Egy apa.

Még egy sehnim lierstl i li  K . A. 
alapítványi k a z u á r t ó l .

A „.Somogy" u.doudásza a múlt keddi 
számban „Papi jó kívánság" uak gúiyolja 
a „P. F.“ 48 ik számában olvasott azou 
szavaimat, melyek szeriut a lakóc.sai iskola 
pénztárát jogtalanul megrövidítő iskola- 
gonduokot, a „korcsmái" társulat közgyű
lése tilalmát semmibe sem vevő társulati 
péuztáruokot, és saját urasága rászedésérc 
alkalmat adó alapítványi kaszuárc egy 
személyben „nagyon ajáulom 'Protonnak 
— felébb rukkoitatásra a felhők felé;* 
holott én „a felhők, felé" kifejezés alatt, 
amint azt a következő két sor világosan 
mutatja, azon Olymp leibőit értettem, nie 
lyeu Magyarország fejlődésének hamis 
istenei és gouosz démonai, derék minisz
terek és derekabb államtitkárok intézik a 
világ folyását. Ha a „Somogy" újdondásza 
a „felbők felé" alatt mást értett, az az ő
őst várat jelzi, mely folytonos ostromok
nak volt kitéve s legutóbb 1686 bau Le- 
opold király uralkodása alatt a törökök
től vétetett vissza, ezért a czimerbeu a 
külön kis paizsbau az L. 1. betű, mely 
nevezett királynak nevét hordja. Ki a me
gyének uj czimeres pecsétet adott.

A vár már 889-beu a bon foglalás
kor meg volt és hihetőleg ott állott, hol 
most Pécsvárad van régi romjaival s mely 
várban II. Béla király is fogva tartatott.

A hagyomány szerint őseink bejöve
telekor már e megyében szőllő helyeket 
találtak s azok római kezek által ültet- 
tettek, kik már ide a 3 ik században a
legelső szőllőtőt behozták.

A szőllő gerezd jelentése : „Nézd ezt, 
azután igyál és légy vig."

Szegedi Cerographiájábau igen érde
kesen írja le a megye czimerét, ő is a bo
rászat hazáj mák tartja e helyet s a régi 
hadászati időből említi tel várát. R ividen 
igy ir a czimmerről: „Insigno Propngna- 
culum sive Arx lociejusdem, euiuditioue bac 
omni Barbáromra jugo Anno MDCLXXXVl 
Leopoldi Caesaris arrnis erepta, eujus iu 
memóriám iiterae auspices L. I. Arcis ad 
liineu coronatam oruaut parmulatn iusculpt* 
est. Ipso in propuguaculo Viriduo racer- 
num, uberlatem terae vitiferis collibus ama- 
nissime consitae indicaut, uude vetera ag- 
oomine Patriolocus Baranya sonobat per- 
tiea pendulum huraeris de ferre cernuntur.'*

Azou reménységben zárom be sorai
mat, hogy Baranya megye derék főjegy
zője Frauk ur a rendelkezése alatt ley0 
megyei fő levéltárból részünkre bővebb 
felvilágosított és hitelesebb adatokkal lóg 
szolgálni.

R. Ensel Sándor.



eszejárbának érdeme. Mert, jól megfoa- 
tolv.i, természetesnek taláiom, ha magyar 
ember úgy gondolkodik: aki az egyikre 
megérett, az a másikra eo ipso alkalmas 
miDáluuk, kik a fúzió alkalmával szegre 
akasztottuk a közjogi elvet, hogy vissza 
hozzuk az erkölcsöt, és most az erkölcs 
teleuséget azért dédelgetjük, hogy az er
kölcsi érzék kiölésével a jövő nemzedéket 
elsatnyitva a felakasztott elv diadalát a 
a jövőben is lehetetlenné tegyük.

Vegye a szives olvasó a fúzió mél
tánylását tartalmazó e szavaimat egyúttal 
azou sajtóhiba kiigazításának, melynél 
fogva „Aki akar, tanulhat belőle11 c/.iinü 
közleményemnek utolsó előtti kikezdésében 
Ez a mi állapotuuk11 után kimaradt e 

áor: „szegre akasztottuk a közjogi elvet, 
hogy“

Összes állapotaink között nem isme
rek undorítóbb jelenséget, visszataszitóbb 
kórtüuetet azon szolgai leik kitél, kik abba 
érdemei helyeznek, ha el ülj íróik alávaló- 
ságai1 hűséges ;u minden tőlük telhető 
buzgalommal és odaadással elősegítik. Az 
ilyeu szolgalelkek azon politikai prostitu- 
tió seprűjét képezik, melyet Kossuth Lajos 
az ő egyenes lelke ösztönéből oly drastice, 
de egyúttal oly találóan, igy elnevezett. 
Hogy a „Somogy11 újdondásza az ily szolga 
lelkek iránti rokonszenvből, vagy m is ár
tatlan indokból akarta-e a „Papi jó ki- 
vánság“ ódiumát rám háritaui, azt csak 
akkor tudnám biztosan elgondolni, ha meg
mondaná, minő viszonyban áll Csépán 
Antallal, azon alispánnal, ki szinte csak 
azért nézhette el a korcsinai schwindelt, 
mert a scbwindlerek a kormánynak voltak 
szolgái, és azért akadályozta meg a ka
posvári büufenyitő törvényszék beavatko
zását a 8chwindelllgybe, tudva valótlan 
tanus’tványával, mert Baezó és Lejfényi 
a kormány, Ponauer társulati jegyző pe
dig a .'Zolgabiró szolgája lé'ére lett volna 
a csalárd leszámolás miatt vád alá he
lyezendő.

i>e hagyjuk az alispánt. Nem szeret
ném a , Somogy-1 rám nézve is kisebbítő 
azou nyilatkozatát provokálni, mely sze
rint Csépán Antal S miogy megye nemes
sége között becsület dolgában első vizű 
gyémánt volna. Hagyjuk az alispánt és 
nézzük meg közelebbről a kaszuárt egy 
másik sebwiudlerstiklijében, egy másik 
nyomorult szolgaszerepében.

Fontosságot azért túl ijdonitok ez 
ügynek, mert R ipaics Radó kormánybiztos 
a mondott kaszuárt meghagyta pénztár 
nokuak a társulatnál, és csak a mérnökön 
és jegyzőn adott ki, úgymint akik Biczó- 
«al a telüivizsgálati jegyzőkönyvet és alt
ban a világosan csalárd leszámolást a 
vállalkozóval aláírták.

A társulat egyik statuíu na úgy szól, 
hogy az eiuüknek e<ak halasztást n mi 
tűrő esetekben és csak 303 írt erejéig vau 
bitalma előleget utalványozni, és hogy az 
elnök az ilyen előlegezést köteles az igiz 
gató választmánynak a legközelebbi üiés 
alkalmával bejelenteni. A vállalkozóval 
megkötött szerződés szerint a megállapított 
munka megállapított ára ennek bárom 
részletben tizetendő k i: a munka felének 
elkészítése után, az egész munka elkészí
tése után és a felülvizsgálat után egy-egy 
harmadrészben, per busz egynéhány eset
ben.

Lejtéoyi elnök még mielőtt a munka 
első felének elkészülte bejelentetett volna, 
11 ezer forintot utalványozott előlegképen 
a vállalkozónak a pénztárnál, e két indok
kal élve : először, hogy a munka fele nem 
sokára elkészül; másodszor, hogy ezen 
előlegezéssel a társulat nem veszt; és a 
pénztárnok kiadta a vállalkozónak időnek 
előtte a 11 ezer forintot kamat beszámí
tása nélkül, és sem az elnök nem jelen
tette be a választmánynak az előlegezést, 
sem a pénztárnok a pénztár állapotának 
legközelebbi kimutatásában e kiadásról 
említést nem tett.

Hogy a munkának fele még sokáig 
azután sem készült el, azt az általános 
meggyőződés mellett, uieiy néhány hóra 
rá a választmányi tagok között nyilatko
zott, az is bizonyltja, hogy egy évvel ké 
sőbb, mikor az egész munka elkészülte 
alapján már a második részlet is kifizet
tetett, még mindig a kialkudott munka- 
mennviség 43 százaléka nem volt, és nta.i 
napig sincs végrehajtva, mi világosan bi
zonyítja azt, hogy az előlegezés legalább 
is 8 hóval előbb fizettetett ki a vállalko
zónak, miut-eui a muuka fele elkészült 
volna, de mindenesetre néhány hóval előbb, 
mintsem a muuka felének elkészülte, bár 
hamisan, csak be is jelentetett volna. Ez 
az első indok valótlanságának a bizonyí
tása, mely valótlanság a pénztárnok előtt 
azért sem lehetett titok, mert a mint látni 
lógjuk, az előleg kiszolgáltatása tényének 
palástolására a legközelebbi alkalommal 
valótalan pénztári kimutatással ámította el 
a társulatot.

Hogy az elnök második indoka is 
hamis volt, azt a péuztárnok, ha még oly 
e£yügyU is, magából az utalványozó ten- 
deletből nem akarva, is ke’I, hogy tudta 
•egyen. Ugyanis a társulat pénze takarék- 
pénztárba volt téve gylimölesöztetés végett, 
és az elnök azt rendelte, hogy e pénzt 
felmondás nélkül tüstént kell kivenni a 
lakarékpéuztárból, de minthogy a lel.™',!n 
dági idő be nem tartása miatt az ez időre 
eső kamatot a takarékpénztár levonaudja, 
a péuztárnok is vonja le, illetőleg tudja 
be a vállalkozónak e kamatot, „és igy“

mondja az áluok utalványozó a vele 
«gy búron peudülő, egy uradalmat vele
együtt szolgáló és ez uradalmat vele együtt
®egröviditő pénztárnoknak — „« társulat 
temmit sem veszt.“

Igazi alapítványi zamatn, a politikai 
prostitatio gazdálkodásának bűzét lehelő,

szemtelenségben határt nem ismerő indo
kolás, melyuél csak azon szolgai odaadás, 
azon képmutató szolgálatkészség, azon 
arczáthnul ájtatos kötelességéit arezfin- 
tora undorítóbb, melylyel egy alapítványi 
kasznár e«y alap tványi főtiszt összeját
szását a vállalkozóval elősegíti.

De lássuk az előlegezést követő vi- 
lasztniáuyi ülésben előterjesztett pénztári 
kimutatást.

Pardon! nyájas olvasó; itt már a 
jegyzőkönyv szövegét kelleue kiírnom; 
ahhoz pedig nem olyan könnyű férnem; 
minek az elmondottaknál is undorítóbb 
azon oka vau, hogy az illető jegyzőkönyv 
uyomtatásban, velem közölt példányát, több 
más részint saját és kizárólagos tulajdo
nomat képező, részint engem mint társtu
lajdonost illető és a társulat által illeté
kesen rám bízott okiratokkal együtt az 
a'ispán, a fentérintett tanúsítvány segélyé
vel, először a maga körmei közé kaparin
totta, azntáu pedig a fő fő sckwiudler 
körmei közé juttatta.

Minden bizonyítás helyett arra kérem 
a nyájas olvasót, különösen a Feketeviz 
szabályozását a mostani konuáuy idejébeu 
akár kívánó, akár ellenző barauyamegyei 
birtokosokat, szíveskedjenek rá vigyázni: 
hogy a „Somogy11 újdondásza — szer
kesztőjéről magasabb véleményem van — 
az alispán védelmére ki fog-e állani; ha 
igen, akkor érdemes lesz a szóban lévő 
jegyzőkönyv egyik példáuyát a szoms éd 
községek valamelyikében megkentem ; ha 
pedig mind a „Somogy11, mind az alispán 
hallgatni merészel, akkor felesleges lévén 
a bizonyítás, szívesen békét hagyok a 
derék alispánnak.

Hogy a kasznár az ámító pénztári 
kimutatást csakugyan benyújtotta, azt az 
ő hallgatása e váddal sze nközt fogja 
megerősíteni; iiogy pedig hallgatni fog, 
azért kezeskedik azon körülmény, hogy 
határtalan szolgaiságábau magát okvetle
nül oly mányinak tekinti, kit az általa 
jól ismert kormány köteles megvédeni és 
kinek szenvedéseit a közalapítványok vall
unk rendelve megjutalmazni.

A kormánybiztos, ki az egészen va
gyontalan Kittért von 11 ibeuicbts und 
Naselioch az árkon túl hegymester tekin
télyével az elpárolgott Lejtényit helyette
sitő társulati elnököt az usurpált elnöki 
székből kizavarta és arra alkalmat adott, 
hogy ezen szerepelhetnék szükségben so
kat szenvedő lovag most a szigetvári 
szolgabiróság elnyerésére fordítsa hazafi is 
gondjait, remélhetőleg a mondott >énztár- 
nok sztirét is kiteendi. Szerencsés utat az 
Oíymp felé!

Lakócsán, 18711 deczember 2.
Sterba János, plébános.

Két kép Nagyfaluból,
Motto : Ne okoskodj, hallgass 

s ne bölesclkedj.
Helyén valónak és illőnek tartom azt, 

,ogy népünk haladását időkoroukiut unt
assuk fel s az itt ott mutatkozó neveze 
esebb mozzanatokat terjesszük a nyilvá- 
insság elé. — Ez időszerint N igyfalu kis 
oizségéről Írok egy pár vonást, mint a 
nelyről ritkán olvashitni valamit. X igy- 
alu megyénk déli részén fekszik tisztán 
eform. vallásu magyar nép lakja s álta- 
ában földuiiveléssel foglalkoznak ; van a 
almiak igen jó lábon álló iskolája, mit a 
lerék ügybuzgó tanítónak lehet köszönni.

nem akarom itt a tanító urat, kivel 
ó barátságban állok a dicséretekkel el- 
í ilmozni, dicsérje meg szakértőbb ; de le
leteden, hogy a nagylalui küzs. isk. szék 
derék elnökét s annak érdemeit itt rövi- 
leu néhány sorban el ne mondjam. Igen 
tisztelt Dani József a községi iskola szék 
elnöke, ki a tanítóval egyetértve a népis 
kóla felvilágosításán együtt munkálkodva, 
minden lehetőt elkövetnek, hogy a tauligy 
tel virágozzék, alig van tanszer, mely itt ne 
volna, nem hiányzik a torna készlet, van 
minden a mi csak egy kis községi nép
iskolában megkivántatik ; virágzó és dí
szes faiskola, terményrajz is és tani esz
köz ; — alig van a tanítónak oly kívánni 
valója mit a derék elnök Dani József ur 
meg ne tenne. Szóval Dani J >zsel a tan- 
ügynek él s buzgó apostola. Adjon az ég 
sok ily jeles tauügybarátot, mint Dani 
József. De fajdalom igen kevés ember is
meri el az ő szép s dicső telteit; azok 
háborgatják, báutják, sértik, — kiknek 
segéd kezet kellőire uyujtaniok nemes és 
szent szándékában.

Meg nem állhatora itt, hogy az ő el
lenlábasát a nagyfalui aibirőt meg ue ew 
litsern ez Szabó István, mondom albiró. 
Jajj . . . nem is tudom, hogy eliuoedjam-e ? 
Igen megtörtéül tehát elmondom még is. 
A bai biró, vagy noh!. albiró bölcsessé
gét igazolja e komikus eset eléggé.

Lógó János nagyfalusi lakos kap egy 
levelező lapot leányától Csurgóról bizo
nyos ügyben, bötüzgeti, de uem vehette ki 
mit is ir ; elviszi teliát Szabó István albiró 
komájához, ki is forgatja jobbra s balra; 
mondja Lógóuak, majd éu ezt a község 
pecsétjével megpecsételem s a postára vi
szi akkor kap egy másik levelet abban 
lesz megírva, mit akar a komám lánya.

Tehát a község pecserjet rányomta s 
nevét is aláírta igy: Szabó Esvány albiró. 
Szegény Lógó komája bevitte a siklósi 
nostára s követelte a levelet s kapott a 
levél belyett nagy Ugyanis latta
a siklósi postás, hogy «  a Szerencseden 
albiró még a község pecsétet is rá ütötte, 
p rszc össze szidta a követelő embert al-
líiróstól Szabostól. ,

Haza jött Lógó level nélkül, hejli al
biró komám uram maga sem tud semmit,

^ D e 'n r é g  »  akadt ülyau éltelme8 em'

bér, ki a szegény Lógót felvilágosította, 
mert az expeditor szavaira sem sokat adott 
már. —

Ez a szegény együgyü albiró Szabó 
István az, a ki a tanügy ellensége, sőt a 
nemes és fenkölt keblű derék D tni József 
közs. isk. elnök igen nemes és dicső el 
járásait gáncsolja. Csak csupán tudálékos
ságból s üres okoskodásból bántja és sér
tegeti a nálánál értelmesebbeket.

Tehát Nagyfaluból e két jellemet e 
két képet óhajtottam a megyei lapunk ál
tal megismertetni. Azt hiszem, hogy igen 
sok községben lehetne s tudnának felrnu 
tatui egy egy ily pro e contra képet. 
De legtöbb helyoken, úgy is szokott lenni, 
hogy az üres fejüek dirigálnak ; itt az al
biró uram, a ki egy egyszerű levelező la
pot sem tud megmagyarázni. —

Azzal végzem tehát, hogy adjon az 
ég sok oly jeles és Ugybuzgó közs. isk. 
szék tagot a hazai tauügynek mint az ér
demekben oly annyira kimagasló derék 
nagyfalai isk. szék elnöke D.ini József. — 
Tartsa meg a jó ég öt számos éveken át 
a nevelés és haladás zászlóvivőjének úgy 
a mint azt ő t. i, D ini József önnön ma
gának óhajtja.

öizinte Énók, m. k.

K im u t a t á s a
u szegedi árvízkárosultak részére Pécsett 

befolyt adományoknak.
Schönherr Mihály 100, Littke József 50, Dr. 

Hőlbling Miksa 20. Ja-nnitzky Jen i 1. Rometsz 
M. 1. Eizer János 5. Guttman Joachitn 2, Sehedl 
Ignácz 1, Tausz Vilmos 1, Bolgár Kálmán 5, Szin- 
házy karmester 1, Bedó Károly 25, Ratkovics 
Ferenez 5, Szuly János 5 Binfay Simon 10 frt, 
Porgosz Ede nyil. kér. t t n i l i  10 ft 20 kr. 
Színházi előad iából Ifi ft 41 kr., Sipóti István 10, 
Rittkorics Károly 5. Steiner Lipót 5 Alt és Bőhm 
10. Goldbargcr orvos úr 5, Pechinger Ede 4 Bar
tók József 2, Márkus Mór 1. Gool Ferencz 3, Özv. 
Horváth Antónia 5 frt. Priek vasgyár tisztviselői 
Ifi ft. 80 kr. Szeifricz Antal 20, Visnyaö. Engesser 
Miklós 5, Hnilicska úr 5 ft. Több névtelentől 25 
ft. 22 k r. Ullmann Károly 10, Beneze Sándor 5 ft. 
Littke Lőrincz borkereskedő iroda s pinezészeti 
egyénéktől 8 ft. 20 kr. Schapringer Mór 50, ifjú 
Németh József ügyvéd úr 5. ifj. Köröszfős Imre 5, 
Kapus Miksa 5 König J á n o s i  Krausz Simon 10, 
Kovácsics János 5, Kovácsies József 5, Kovácsié* 
Antal 5 ft. Pécs belvárosi népiskola 33 ft 02 kr., 
Yeruer leány intézet növend. 21 ft 74 kr. Förster 
Béla 100, Schapringer Joachim 50, Engel Adolf 
50, Tibiassy József 20, Dr. E rreth Lafos 25, Erretli 
János 25, Preusz Adolf 5. Trobor Mátyás b. Mathco- 
vics Anna 2, Csetay Flórian 5, Krausz Abráham 
40, Jóó Kálmán 2, Dim int Kerencz 1, 52 gyalog
ezred tisztikara 100. Hermán és Pirnikarszky 5, 
Piarnikarsky Bódogné 3, Sehulez József 3, Czierer 
Hőlbling Mária 10, Czierer Francziska 10, Cser- 
nusz Andor úr 15, Stifesits Katalin 10, Perczel 
Miklós 50, Kovácsies József 10, W ertheimer J . 20 
Wortheimer Gizella 2. Wertheimer Mathiid 2, 
Kreiuer Berta 1, Lövi Ludovika 6, Jankovies Hugó 
12, Dr. Mendl Lajos 15, „Kimit teh e t' 2. Griin 
lgnacz 10, Griin Zsigmonl 10. Bőhm C. Félix 10, 
Blauhorn Jakab 2, Zofcsák Imre 10, özv. Bereczné
I, Varga Antal 2, Molnár József 1, Scheurer Antal 
30, Petrovics Ferencz 1, Mészáros Ferenczné g). 
ivén 102, Laczkovics István 10, Lukrits István 10, 
Lukrits Etelka 5, Lukrits Stefanie 2, Trenschiuer
J. W. 3, Náray Júlia 2, Dr. Pazsitzky Ede 10 frt. 
Pécsi Dalárda 70 ft 50 kr.. Hartner István 5, 
Turbéki István 1 ft., Pécs búd. kiilv. plébánia gy. 
ivén 154 ft 20 kr., Fiintkirehner Zeitung gyűjtése 
10J, ifj. Sütkey Gyula 2, Hinka László és neje 20, 
Marusits Maria 1, Pécs búd. vár. plébánia gyűj
tése 5 ft. Pécsi Figyelő szerkesztőség gyűjtése 30 ft 
34. kr., özv. Jobszt Jánosné 5. T, Kajdacsi Kle- 
nientin 2, Angyal Jeszenszky Flóra 1, Legrauci 
Ainalia Parisból 1, Lucz j János 5 ft. Dr Kohuth 
Sándor úr gyűjtése 32 ft. 17 kr. Dr. Vissy István 
4, Parlics János 1 ft. Knapp József 2 ft. 50 kr., 
özv. Patkovics Jozsefnő 5 ft. Knapp Szily Biza 
2 ft 50 kr., Jlüllherr Alajos gyűjtése 41 ft. Mocsá- 
ry Antalné 2, Paul Johaun 2, Mihalfy Lajos 5, 
Evangelica egyház gyűjtése 20 ft. Lizer János 
keresk. gyűjtése 3fi ft. 10 kr Berger József 10 ft 
Vibyral lgnácz gyűjtése 5fi ft 10. kr. Betegápoló 
és temetkezési egylet 20, Baranya megye h idas
iján  egylet 20 ft. Pécsi tanító képezde gyűjtése 
Ifi ft 20 kr. Pécsi tanító képezde egy huszas33 kr. 
Báuyatelepi főbiztosig 7 gy. ivén 118 ft. 41 kr. 
Pécsi székes egyházi pléh. gyűjtése 79 lt. 92 krt. 
Pécsi székes egyházi pléh. egy arany pénz5 ft 44 kr. 
Pécsi székes egyházi pleb. 2 ezüst busz is (i6 kr. 
Grüuhuth (Pécsi izr. nóegylet) 50, Steinej testve
rek Szerajevoból 5. Dollinger Ferencz 35 gy. ivén 
20, Pécsi nóegylet 13 gy. ivén 480 ft. Nsg. Merni
ük belv. plébános gyűjtő ivén &9 ft 20. Nsg. Merni
ük belv. plébános 2 db cs. arany 10 ft 9fi kr. 
Weisz Antal 2, Berecz Károly 2, Bodó István 5, 
9 sz. huszár ezred tisztikara 125, Sipöcz I-tván 
22 gy. ivén 24, Kovács István ügyvéd fi, Feszti 
Rajmár 10, König János 37 sz. gy. ivén 20, Markó 
János 2, ni. k. pénzügyi igazgatósig tisztikar 
57 ft 70 kr. Bedó Karoly 31 sz. gy, ivén 18 ft. 
30 kr. Krauze Nándor 2, Kataszteri igazgatósig 
119 f t  Tallian Károly és neje 10 ft. Pécsi vasút 
állomás 9 sz ivéu 7 ft 30 kr. Lili Jáuos 27 sz gy. 
íven 17 ft 25 kr. Dick József 3> sz. 20 ft 20 kr* 
Hebenstreii János 4 ft. Kólcsöusegély egylet5 sz. 
gy. ivén 52 ft. 50 kr két */4 ezüst forint ugyan
attól 50 kr. 14 db. ezüst huszas a 3333 krl 4 ft. 
33 kr, Kölcsönsegélyzö egylet 500 ft, Irgalinasok 
gyógytara 23 gy. ivén 95 ft 59 kr. Irgalmasok 
gyógytira 3 db. huszas 1 ft, C. F. Bőhm 26 gy. 
ivén 27 ft 20 kr Krausz Simonná 5, Bubin Anna 
1 ft, Zene egylet Reunió tiszta jövedel. 37 frt. 
10 kr, Cseh ilaria  5 ft, Hakseb Emil úr 41 sz. 
gy. ivón 41 ft. 50 kr., Kovács Miliá'y 21 sz. gy. 
íven 10, Kénig János 37 sz. gy. ivén 1 t't, Szau- 
ter Gusztáv tauudija 5, Ng. Mendlik Ágoston 15 
sz. gy. ivén 30 ft, 2 Uayer testvér F irstar B i'a 
nr ivén 30, Beinfeld Sándor 32 ft. Szig. külv. 
plébánia 17. sz, ivén 9 ft fifi kr. Simon János 24 
sz. gy. ivén 17, Pécsi Oasinó játezó társasága és 
többektől egy ivén 47 ft. Belvárosi plébánia 15 
sz. gy. ivén 16 ft. 53 kr, Bedó Imre 39 sz. gy. 
ivén 14 ft, Székes egyházi perselyben főtiszt. Prant-

ner úr 22 ft 34 kr., 500 frt b ité t után 6‘ 0 kamat 
p  K. S. E. 4 ft 75 kr, 5kirchner Zeitung gyűjtése 
475 ft 29 kr. 3600 ft betétre kamat Pécsi takarék. 
29 ft 83 kr. Pécsi takaréktár 2 sz. gy. ivén 1686 ft 
53 kr., Neusidler N. 38 sz gy. ivén 4 ft 50 kr., 
Egyesült külv. takaréktár 41 ft 50 kr.. Pécs Bara
nya közp. takaréktár 168. Ribay Ferencz 32 sz 
gy. ivén 2 ft. Kuncz Nándor 20 sz. gy. ivén lOft. 
80 kr. Schönherr Mihály 30 sz. gy.ivén 17 ft 90 kr 
Pécs sz kir. város közönsége 5702 száma 4000 ft. 
Belvárosi plébánia persely 8 ft 63 ft.

ö  sexesen 10832 ft #7 kr.

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

Bosnyák Anna B trvetz J jzsefué ellen 
tulajdonjog. Farkas János L'grády A  lám 
és t. ellen birtokbabocsátás. — Kasza 
Katalin Dr. Kajdi Imre ellen. — Tóth Mi
hály Bitó Julianna ellen. — Beim Bálint 
Müller Katalin ellen. — Krausz János és 
neje Krausz Gáspár és neje ellen 803 lt. 
iránt. — Özv. László józsefné László 
János és t. ellen ingatlanok iránt. Pfeifer 
Magdolna s t. Pfeiflér Katalin s t. ellen 
örökösödés. — Vajda Józsefné Gyúró János 
és t. ellen. — Sxelegyia Pavo Skelegyia 
Agosta és t. ellen ingatlanok iránt. Király 
István Magyar Bálint ellen. — Zsuzsits 
Mio Bárán Anna ellen.

Különfélék.
— Lapunk mai számához van mellé

kelve az előfizetésre való felhívás Kossuth 
Lajos nagy hazánkfiának „Irataim az emig- 
ráczióból1 ez. müvére. Felesleges, de még 
illetlen is volna, ha e müvet t. olvasóinknak 
melegebben ajánlanák, mert meggyőződésünk 
szerint azt minden magyarul érző család 
még némi nélkülözések árán is meg fogja 
szerezni, egyszerűen csak fölhívjuk becses 
figyelmüket a mellékletre. A három kátét ára 
12 frt. melyből előre csak 3 frt küldendő be 
az Athenenmhoz Budapestre. Előfizetéseket 
e la)> szerkesztősége is elfoyad, miáltal a t. 
megrendelők a postai költséget is megkí
mélik.

— Mai számunkhoz van mellékelve a 
„Képes Családi Lapok ‘ előfizetési fölhívása. 
Ez oly vállalat, mely alig egy év alatt 8000 
előfizetőt és vevőt tudott hódítani, a rend
kívüli siker, amit e képes vállalat oly pél
dátlanul rövid idő alatt aratott, nem a vé
letlen ajándéka, hanem bátor törekvés, er- 
nyedetlen munka, s megfelelő anyagi áldo
zatok jutalma és viszonzása.

— Mire való a telekkönyv ? E  czim 
alatt lapunk múlt heti számában foglalt 
közlemény egyik adatát akéut igazítjuk 
helyre, hogy meggyőződtünk mikép az 
1862. évi nov. 27 iki 4771. számú telek
könyvi igazitási kérelem elintéztetvén, tár
gyalására batáridő azon évi jau. 23 ika 
tűzetett ki és a tárgyalási jegyzőkönyv 
már azon évi febr. 6 áu úgy intéztetett 
el. hogy folyamodó perre utasittatott, mely 
határozat néki mart. 15 én kézbesittetett. 
— Egyébiránt a fennebbiekből kitűnik, 
hogy ez nem a mostani királyi, hanem 
még az ugynevett Schmerliug időszakban 
az ideiglenességi időben a megyei tör
vényszék feuállásakor történt, a mikor 
még egy tizedrész annyi panasz sem volt 
a bíróságok ellen, mint jelenben.

— Nevezetes művészeti esemény vára
kozik közönségünkre. Mint ugyanis érte
sülünk a többször hirdetett „Jockey-1 czimU 
operette a jövő kedden kerül előadásra. 
Ez operetterői sok szépet hallottunk s 
ajánljuk is azt az érdekelteknek azért is, 
mivel szerzői J  a k s e h  é s B o r o v i t s  urak 
városunk lakói.

— Egy borhamisító pécsi ezég! Az 
„Egyetértés11 338. számának közgazdasági 
rovatában olvassuk: „Egy burgdorfi ke
reskedő vegyileg megvizsgáltatott egy 
Engel János pécsi borkereskedőtől kapott 
vörös bor szállítmányt és kiderült, hogy 
az fuchsinnal volt hamisítva.“ — Pécsett 
tudomásunk szerint Engel János féle bor- 
kereskedőezég nincsen és nem is volt, van 
ugyan Engel borkereskedő ezég de ez E. 
József fiai, vagy E. Adolf néveu van. Va
lószínű, hogy az egész közlemény valótlan, 
azonban ez szoros kötelességgé teszi vá
rosi hatóságunknak, hogy magának a 
leggyorsabb utón a közlemény valódisága 
felől meggyőződést szerezzen, és ha való
nak lenni igazoltadk, az illető gyalázatos 
méregkeverőnek pinezéjét zár alá helyezze, 
a vizsgálatot szorosan ieljesittesse és ered
ményét a fenyitő törvényszékhez áttegye, 
mely a kir. ügyészséggel együtt nem fog 
késni a méregkeverőt bűvösre tétetni. Ér
dekében áll ez a közmorálnak, érdekében 
a pécsvárosi bortermelő közönségnek, mely 
noha nem is termel vörös bort, vagy csak 
jelentéktelen mennyiségben, jeles fehér 
borai hitelének megrontása által fő kere
set forrásában táraadtatik meg, érdekében 
áll a becsületes pécsi borkereskedőknek, 
kiknek a borkészletbe fektetett vagyonuk 
támadtadk meg az ily élhetetlenség által.

— Várady Gábor negyedszer is meg- 
választották a téesői hírhedt választók. — 
Nem hiába nagy Ínség van a felvidéken, 
mutatja ezt e választás minden tekintetben.

— Hogy a már a rómaiak által „sze- 
szélye8“ melléknévvel jelzett „idő11 meny
nyire emanczipálja magát még a termé
szet örök törvényei alól is, a következő 
érdekes összeállítás mutatja: A lefolyt hé
ten uralgó szokatlan hideg Enropa külön
böző helyein annyira különböző volt, hogy 
a természet búvárainak is nem csekély 
fejtörésre ad okot. Mig ugyanis Krakóban 
29-6. Celsius fokra hágott, addig Mosk- 
vában 5'8, Szeutpétervárott 2, Aeloburg- 
ban pedig, mely az északi pólus közelé
ben fekszik, s hol, ha a nálunk uralgó hi
degről Ítélünk, legalább is 40° nak kellene 
leuni a hidegnek, két fok meleg volt.

E u ró p a  e g y é b  h a lf á in  n w ü e t e s a u  L i n *  
bárgben 26 2. V„ Gb a a  23" l, Béetbeu és 
Prágában 20, M .gyarországban 15—20, 
DMnématországban 16 — 17, Trésében 8, 
Flórenczben 4 s végre R'iuiibau 1 fok hi
deget matatott a hévmérö. H i ezan cso
dálatra méltó légmérsék különbség meg
marad az általános olvadásig s folyóink 
felülről kezdenek olvadni: akkor Migyar- 
ország színe, Budapest, melynek széppé 
tételéért az ország összes adózó népe oly 
nagy áldozatra kényszerittetett, — ment- 
hetlenül martalékává lesz a most uralgó 
kormány eléggé nem jellemezhető vizsza- 
bályozási rendszere által is elősegített pusz
tulásnak.

— Gyorsposta Kaposvárról Pécsre.
E napokban vettünk egy nevünkre czim- 
zett levelet, mely a pósta bélyegek szeriül 
decz. 5 én adatott fel K tp isvárt, 6-áu 
Bécsben mulatott, 7-én Pdsenben (Cseh
ország szélén), ot' azután valahogyan el
olvasták, da meg is értették a magyar 
nyelven, habár zsidó orthograpbiával irt 
czimet és elküldték rendeltetése helyére 
Pécsre a hol 9 én, tehát aránylag igen 
rövid idő alatt meg is érkezvén, kézbesítve 
is lett. — A „Pécs11 helynév elég olvas
hatóan van a borítékra Írva, azért Pilsen- 
ben el is tudták olvasni és reáirták, hogy 
5 kircheD, nehogy a kaposvári magyar 
kir. postamester valahogyan ismét elhibázza 
a dolgát.

— A marmarosi rendjelkufár a múlt 
hetekben több napot Budapesten töltött, 
mert Máraraarosmegyének sem lőispinja, 
sem alispánja nem akarta a megyét és 
magát többet Várady űrért kompromittálni. 
Budap;sti irányadó körök is osztották 
azon nézetet, hogy Váradyt el kell ejteni. 
Várady azonban nem igy gondolkodik, ő 
képvisilő akar lenni, ő ra igakar válasz
tatni, ha ez a kormánynak — kellemetlen 
is. A mint értesülünk, mikor a kérés nem 
használt, — Várady akkor fenyegetett — 
leleplezésekkel. És ez használt. A kor
mánynak — úgy látszik — van oka meg
ijedni a leleplezésektől, mert Lónyay János 
főispán rögtön megkapta a parancsol itót, 
hogy Várady megválasztandó mindenáron. 
Teliát egyelőre elmarad a leleplezés, ha
nem meg fog érkezni a Várady migbizó 
levele. így emelik külföld előtt Migyar- 
ország tekintélyét! — Ezt írja az „Egyet
értés.11

— Egy ügyvédjelölt vagy jogvégzett 
alkalmazást nyerhet Pécsett megye utcza 
12. sziiu alatti ügyvédi irodában.

Z e n é l ő  m i i v é i c  é «  K u r á c i o n y .

Elválasithitlan és miért? halljak kérdezni 
az olvasót, mert Heller H. J. urnák Bernben világ
hírű zenélő müveit ez idő tájban szokták éven- 
kint hirdetni, és ezután ezer és ezer karácsonyfán 
a legdrágább tárgyakat tulsugarozva látjuk csil
logni! ez nagyon természetes, mert Hitler ur oly 
tökéletesen készíti el ezeket, hogy mindenki, ki e 
műveket hallgatta, élénk vágyat érez magában, 
olyant megszerezni. Mert mit nyújthat kelleme
sebbet a férti a nőnek, a vőlegény a menyasszony
nak, a barát a barátnak? visszaidézi a boldog 
emlékű órákat, mindig víg, nevet é» tréfál majd 
vidám, emeli a kedélyt és szive kom >r nótáival 
elűzi a szomorúságot és búskomorságot, a legjobb 
társalkodó, a magányosoknak, és még a betegnek 
a szenvedőnek és a szobához láncoltnak leghívebb 
barátja! egy szóval egy H dler féle zenélő műnek 
egy szalonból, egy betegszobából, egyáltalán 
egyetlen jó házbil se n volna szab ii hiá
nyoznia.

A korcsmárosokra nézve nincsen egyszerűbb 
és biztosabb vonzó erő, mint ilyen mű, a vendé
gek állatid' tnegizerzisíre; a kiadást, etek, mint 
több több oldalról értesültünk, nemhogy megbán
ták volna, hanem még arra inditattak,|hogy nagyobb 
műveket szerezzenek be. miután az először vása- 
roitakat még haszonnal tovább adták, miért is 
ama vendéglős nraknak, kiknek ily zenélő művök, 
még nincsen, nem győzzük eléggé melegen aján
lani, hogy ily biztos vonzó erőt gyakorló müveket 
késedelem nélkül szerezzenek, annyival is inkább, 
mert nagyobb összegeknél nem kell az egészet 
azonnal kifizetni. Megjegyezzük még, hogy az 
egyes darabok gonddal vannak kiválasztva, a leg
kedveltebb régi operák, operettek, tánc/.darabok 
és dalok vannak a Hellerféle művekben a legszeb
ben egyesítve. Heller ur oly szerencsés, hogy több 
ulvar és fóur szállítója, és a kiállításokon dijakat 
nvert. Röviden olvasóink ésolvasónóinknek őszintébb 
kivánatot, nem fejezhetünk ki, minthogy minél 
előbb hozassanak Heller féle zenélő műveket; 
gazdag képes árjegyzékek bérmentve küldetnek.

Mindenkinek ajánljak, hogy még kisebb ze
nélő szelenezéket is egyenesen a gyárból hozasson, 
mert sok helyütt oly müveket ajánlanak mint 
Heller-féléket, melyek nem valódiak; mindegyike 
müvén, ha valódi, nyomtatott és teljes nevéaek 
rajta kell lenni

A ki valaha Bernbe megy, ne mulassza el 
a gyárt megtekinteni, melyet szívesen megmutatnak.

Pécsi színház.
A múlt szombaton és vasárnap egy

másután előadott népszínmű: pletyka-
pad“ már hetekkel volt hirdetve előre. A 
közönség tehát azt hihette, hogy e nép
színmű nem csak uj, hanem kitttuő is, 
avagy legalább megüti azt a mértéket, a 
melyet egy előre magasztalt s az előada 
tás érdekében a műsorba nagy bűhóval 
felvett darabtól méltán megvárhatni. S ime 
az egészből semmi sincs.

S e részben csak a már mondottakra 
hivatkozhatunk. Hogy müveit embert, kü
lönösen színműíró, szórakoztatni bírjon, 
arra első sorban nélkülözhetetlen kellék, 
hogy a darab Írójának is meglegyen ama 
műveltsége, amelylyel müveit ember vilá
gába és gondolkozásába méltán bele kép
zelhesse magát. Meg valljuk, hogy „A



pletykánál" szerzőjében azl sehogy sem 
tudjuk felfedezni, és sein ..Rózsa Sándor*1 
hi-iii „A pletyka pad" nem oly müvek,
;smelyeket müveit s \ iiágot látott ember 
biszinkndás uélküi végig nézhetne. Tisz
teljük a kolozsváriak Ízlését, ba, miként 
a sziulap állttá, ők a „Pletykapailbair1 
folyton gyönyörködnek, *le nem kéiiius 
belőle. K.'vébiránt ha ez állításnak is olyan 
az al .p a.'mint annak, hogy a „Pletyka- 
Dad" ii ásiul-izor közkívánatra került színre, 
akkor tigyelmeztetui kívánj tk az igazga
tóságot. Iiogv élezeket csinálni igenis lehet, 
,|o csak akkor, ha biztos kilátása vau az 
emberit k arra, hogy azok jól sülnek el; 
mert ellenkezőleg az élez vissza pattan. 
Aztán egy másik vidéki színpad ráuk nézve 
i r á n y a d ó  mm lehet; s megeshetik. hogy 
ami ott tetszik, nekünk unalmat okoz. lia 
embereknél m in egyszer helyes követkéz 
tetőst vonhatni abbéi, hogy ki kivel tár
salog ; úgy a színtársulatokat is körülbelül 
ama darabokról Ítélhetni tneg, melyeket 
leginkább előadni szoktak. Mát pedig, 
amely társulat tagjai annyira méltányolják 
a „Plelvkapad" íróját és zeneszerzőjét, 
hogy többször is társalkodói szeretnek 
azok szülöttével, akkor bizony az ily tár
sulatot szellemileg nagyon szegénynek 
kell mondanunk. Szerencsére, hogy itt ki
vétellel álmuk szemközt és tudjuk, kikkel 
van dolgunk.

Ép azért figyelmeztet jük az igazgatót, 
hogy mintán minden szakmában kellő erők 
felett rendelkezik, tehát a jó útról le ne 
térjen, s luindcoe.iőlt a műiéit közönség 
igényeit tartsa szeme előtt, mégpedig auy- 
nvivai inkább, mivel ez külön táradsá- 
gába és köllégé'oe nem kerül.

A szellemmel s átalán igazi hivatott 
Sággal irt müvek nem igen évülnek el, 
nem vesztik el beesőket, ha mindjárt a 
nép számára vannak is iivu. Ilyen Hugó 
V. „Boldogasszony temploma harangozója1' 
czimli drámája, amelyet utoljára a. tieiöti 
társulatától iáttunk, ezelőtt set evvel. A 
tuti megtette hatását és anyagilag is meg
hozta a hasznot, amennyiben a ház a 
csikorgó iiideg ellenére zsuloltig megtelt. 
A több s/.erepeket Toka Limlt't (Gnvats), 
Ctókáné (Kszmeralda); Vedrest, mint kér
lelhetetlen (Hátidé Frolio; Balázsi (Quasi 
modo); Vikin i (Pltöbus) kiválóan töltötték 
be, s ez előadás liaturozuttail lölülliiulla 
azt, amely luk most két é\e valátik tai úi. 
Balázsi széles alapra fektette Quasimodó 
szerepet, s az alakításai jellemző mo
dorosságával a legnagyobb hűséggel állí
totta azt eiő. amiben hangjának zengő és 
hajlékony volta is nagy hasznára volt. 
liyi einU'feladatban mindig örömmel iid 
vözöljlik.

Kedden .A  három csőrit kacsa1' c/.i- 
tuü bobó operetté került színre. Az előa
dásban főleg Alsteghy Bon és Várady 
(Suriot) tűntek ki. Az első igen csinosan 
játszott és énekelt Margit szerepében.

■Szerdán: Buniseffek, ilj Dumas Sán
dor itt először adott színmüve. Tőkés Emí
l i a  javára, a ki Lidin herczegné szerepé 
lieu teljes hévvel fejtette ki művészi játékát. 
Kár, hogyr oly kevesen igyekeztek azt 
élvezni, mit leginkább a nagy hidegnek 
kell tulajdonítanunk, amely a legbátiab- 
bakat is visszariaszlá ezúttal. A művész
nőnek, ki ékes toilettcjével is meglepte a 
közönséget, babérkoszorúval hódoltak tisz 
telői. Csókátté az. Anna lemondó szerelté
ben teljesen helyen volt. .Szirniayné egész- 
iteu véve jót alsaluiazKodott feladata hun- 
gulatálioz mint özvegy grófné; és Tha 
rasszovics Margit súlyt tudott tektetui a 
háróné rövid szerepére. A férfiak közül 
első sorban Yedresst e intőjük ki, mint aki 
a beesliletes Osip jellemét igazsággal és 
átérzclt beusőséggel tejezte ki. Hérez.y 
mint Dauiseff Vladimír uj téren s uem 
siker nélkül mozgott; Balázsi pun! álságos 
herezeg volt. Vihary furfangos szatócsot 
állított elő; Zakarovja valódi orosz volt, ki 
külsejében is elárul ja az. alázatosság mögé 
rejtőzött ravaszságot. >Sz. Németh kissé 
merev- és száraznak tűnt fel, holott mint 
közvetítésre válal kozott egyén nagyobb 
élénkséggel ruházhatta volna fel Rogert. Az 
egyhangúság ezúttal öt is tévútra vezette. 
Bokorné és Takóné hűsércs alakjai vol
tak az orosz pátriáik hál is életnek, cs Mát 
ray is betölté feladatát, amelyet Pál sze
repében számára kitűztek volt. A színmű 
bizonyára még sokszor fog közönséget 
vonzani.

J A T  É  M K K X  D.
Szombat, dccz. 13-áu. Kékszakállú her- 

czeg, nagy operette.
Vasárnap, decz. 14 cu. Csikós, Szigligeti 

népszínműve.
Hétfőn, decz. lő cu S z. ii n o t.
Kedden, decz. 16-án Toldy Ferenc#.

jutalomjátékául Babérfa és kol
dusbot, kitűnő szinrafi. Irta: 
Holley.

Szerdán, decz. 17 én Jockey, Jaksclt Fe
renc/, ur operettje, szövegét irta 
Borovies K. mérsékelten fel
emelt helyárakkal. •>!

Csütörtök, decz. 18 án ugyanaz.
Péntek decz. 19-én, S z ü n e t .
Szombat, decz. 20 án Egy katona törté

nete, franczia színmű.
Vasárnap, decz. 21-én Nótás Kata fryőry 

Vilmos nj népszínműve.

I R O D A L O M .

=  Előfizetési felh ívás. A „Magyar Jogász 
(és Curiai Érteti tó; V. évfolyamú ‘jogszaki és köz- 
igazgatási napilap mindenekelőtt-,:* inagyaroiszagi 
ügyvédi kar veszélyextetett érdekeinek buzgó vé lője.

a helytelen eodiöoatió erélyes ellenese. Érzett hiányt 
pótol a jogszaki irodalomban, és főleg az ügyvédi 
osztályra s bírákra nézve mutatkozik valóban nél- 
külözbetlennek, amennyiben mindennap teljes kivo
natát adja a „Budapesti Közlönyének s a jogi heti 
szaklapoknak, bírálat kíséretében közli a kir. táb
lán, a legfúbbitélószeken és a seinmitó izéken elő
adandó ügyeknek jegyzékét kifüggesztésük előtt, 
úgy a már elintézettek lajstromát az előadást követő 
napon, a miként történt eldöntés megjelölésével. 
Tájékoztató czikkek, tartalmas hir-rovat, a kül
földi jogélet nevezetesebb mozzanatainak ismerte
tése, curiai döntvények, törvényszéki csarnok atb. 
képezik a „Magyar Jogász*1 (és Curiai Értesítő) 
többi tartalmát. E lap előfizetési ára negyedévre 
-t t't; fél évre 7 frt 50 kr., egész évre 15 ft. Az 
előfizetési pénzek Budapest, József-tér 3 szám ala 
küldendők. Kiin László, ügyvéd, laptulajdonos és 
szerkesztő. A „Magyar Jogászt** tartalmánál lógva 
ügyvéd kartársainkuak pártolásra melegen ajánljuk.

=  A „Vasárnapi L'jsug” deczember 7-iki 
szama következő tartalommal jelent meg: „A fran- 
czia törvényhozó kamara Parisban.** — „Téli dal.** 
Költemény Vargha Gj illától. - -  „(.'ymbeline.-* Sha- 
kespeare-mese. Közli Mihály József. — „Magyar 
kertészet két századdal ezelőtt.” — „Mi okozza a 
földrengést?** Hoitsy Páltól. — „Képek Pitcűru 
szigetéről,” — „Egyveleg.** — „Két fiatal festőnk 
műve.** — „A dagasztó menyecske.“ Agghá’y 
Gyula képéhez. — „Lélegző készülékek.” Bika 
viadal Spanyolországban.” — A journalismus hős
korából.“ — Irodalom és művészet, közintézetek, 
egyletek stb. rendes hetiroratok.

Képek: A franczia törvényhozó-test visszatérése 
Parisba. — Gambetta elnök a gyülésterembe 
megy. Dagasztó menyecske. Saját festm *nye 
után fára rajzolta Aggházy Gyula. — A fűzek 
alatt. Saját festménye után fára rajzolta Fcszty 
Árpái. — Bikaviadal Madridban. — A franczia 
tövvényhozótest ülésterme Parisban. — Képek Pit- 
cairn szigetéről [10 kép: Keresztély Csütörtök- 
Október. a lazadó Eletcher fia, a sziget térképe. 
The haa-Papa Hualiine sziget királynéja, stb.) — 
Léb.-kzö készülékek.

=  A „V ilágkrónika” czimli képes hetikóz- 
löny l'.i-ik száma kövejkezö t i l t i l  mrnal jelent meg. 
„XI. Keresztély dán király” arcképpel.) — „József 
nádorról.” jPulszky Eerencz emlékirataiból. — 
„liuöolf trónörököa vadászaton.” (Két képpel: 1. 
A trónörökös vadászaton; 2 Gr, Sebönboru kas
télya Munkácson.) „Pro Patria” költemény 
Kndrödy Sándortól. - „Angol kiitönezök.” — 
„Montijo grófné, a franczia evi-sászárné anyja.“ — 
„Adoma Goethéről.“ „A legnagyobb vágóhíd.” 
- „Statisztika a szemétdombról.* A „Vasárnapi 

I jMg” előfizetési ara negyedévre 2 frt a „Poli
tikai Újdonságok “ kai együtt 3 Irt. — Ugyancsak 
a Franklin-Társulat kiadó hivatalában (Budapest, 
egyetem utcza 1-ik sz.j megrendelhető a „Képes 
Néplap** legolcsóbb újság a magyar nép számára, 
lélévre 1 ft. - E három hetilap melléklapja a 
„Világkrónika” képes hetiközlöny megrendelési ára 
a Vas írnapi Újság. Politikai Fjdouságok vagy a 
Képi - Néplap előfizetői részére negyedévre 50 kr 
félévre 1 ft.

=  K isfaludy Atain „összes költeményeim” 
eziimi müve elhagyta a sajtót s megrendelésre 
azonnal szétküldetik. Fűzött példányára 1 frt 20 ki. 
diszkötésban 2 Irt. A könyv ára csak a postai 
átvételnél fizetendő. Megrendelések neve alatt Kapós- 
varra intézendök. Kisfaludy Atala eddigi irodalmi 
munkásságát, meleg érzelem, a nyelv biztos keze
lése. s leírásait müértö, gondos, megragadó virá
gos képekkel rajzolt igazi költői ér jellemzi. Ösz- 
szes költeményeiről megvagyunk győződve elolva
sása után — hasonlót Írhatunk. Ajánljuk a közön
ség figyelmébe és partfogásába.

=  Földművelési Érdekeink" decz. S-iki 
355. száma a következő tartalomul ii jeient m eg: 
a gazdatisztek és erdészek segély- és nyugdíj egy
letéhez csatlakozottak névjegyzeke. Egy baag a 
létesítendő gazdatisztek és erdészek országos segély
es nyugdíj egylete ügyében. — Salzburgi specia
litások Válasz Z. L. ur czikkére a „köd" kér
désében. — A gazdák emlékiratára vonatkozó kér- 
dőpoutnk ezek : — A Claiton et Schuttlevortli V. 
D. I*. I. li.nmas ekéje. II ábrával.) Nézetek bo
rászatunk emelése érdekében. -  Miklós Gyula bo
rászati kormánybiztos borászati ügyünkről. — 
Egyesületi közlemények Hivatal s közlemények. 
— Birtokeladások. — Személyi hírek. — Különfé
lék. — Hirdetések. Megjelenik hetenként egyszer. 
Előfizetési ára egész évre 6 frt. Kiadó hivatal Lég- 
rády testvérekről Budapesten.

I J j  k ö n y v ö k . A Franklin Társulat kiadá
sában Budapesten, újabban

megjelentek:
Olcsó k ö n y v tár szerkeszti Gyulai Pál. 89 — 02 

Tar almuk:)
87 Lord Lytton Bulvcr Edward. A jövő nemze

déke. Remény Angolból ford. Fáy Béla Ára 
fii zve 40 kr.

!H). Karr Alfonz. A normandiai Penelope. Regény. 
Franeziából ford. Fáy Béla. Ára fűzve. 50 kr.

01, l’ulszky Ferenez. Eszmék Magyarország törté
nete pbilosophiájához. Ára fűzve 30 kr.

02. Macaulay T. B. A pápaság. Angolból ford. B.
P. Ára fűzve 20 kr.

Történelmi Könyvtár, a magyar népnek és ifjú
ságnak ajanlva 63—68 füzet. Egy-cgy füzetnek
ára fűzve 40 kr*

63. Erzsébet angol királynő es kora. Irta Dr. Lázár 
Gyula.

64. Az ozmán birodalom fénykora és 1 hanyatlása. 
Irta Dr. Lázár Gyula.

65. Kliina és Japán. Történelmi és mivelödési rajz, 
ir ta  Dr. Lázár Gyula.

66 A népvándorlás története. Irta ü r. Lázár Gyula.
67. 11 Lajos és kora. Irta Áldor Imre.
68, IV. Béla és a  tatárjárás. Irta Áldor Imre.
Dr. Nyary Ferenez. A faiskolakczelés ésgyumölcsfa-

tenyésztés kézikönyve. A magyar kisbirtokosok 
számára. Szamos a szöveg közé nyomott fámét- 
Bzetii ábrával. Ára fűzve 60 kr.

=  Táborszky és l’arseh senemükereske- 
désében (Budapesten) jelentek meg Győri Vilmos 
„Nó t á s K a t a ” cziinű népszínművének S z e n t  ir-  
m ay E le m é r  által szerzett'* nagy tetszéssel 
szerzett s nagy tetszéssel fogadott összes dalai. 1. 
Fecske madár. 2. Égszinii kék. 3. Nekem. 4. A 
■ zegény Mári uotaja. 5. Alkonyatkor. 6. Szálldogál 
a fecske. 7 Azt kérdezed. 8 Akármennyi csillag 
ragyog az egen. 3. Szalmakazal beázott 10. Az 
anyám arra kér. 11 Bábu bú. 12 Hullámos zöld 
buz iba. [Pityp&laty nóta. ]Enekhaugra zongoraki- 
sereitől vagy zongorára külön. Ára 1 ft. 50 kr.|

=  „Emlékeim *, irta Teleki Sándor gróf 
Első kötett megjelent a Petöfi-társaság kiadásúban 
Aigner Lajosnál Budapesten. Ára 1 I. 80 kr. — 
Teleki Sándor kellemes élénk elbeszélő, telve elmés 
öttelekkel, szív és elme van fürge tollában L- 
kötetben találunk történeti feljegyzéseket, is mint 
„Első találkozásom a szóval.*, — „Az én musz
kám”, — „Hogyan menekültem ki”. — A többi 
része külföldi élményeiről és az erdélyi viszonyok 
és ismert emberekkeli érintkezéseiről szól.

=  Az „Apolló* zenemfiíolyóirat előfizetési 
felhívásában a szerkesztőség értesít, hogy „Előfi
zetőink felszaporodott száma lehetővé teszi, hogy 
az uj évfolyamban kedvezményekben is részesít
hessük őket, amennyiben ezentúl negyedévenkint 
egy jeles hazai vagy külföldi zeneművész vagy 
művésznő hű é« művészileg kiállított arczképét 
fogják kapni, melyek aztán idővelpompás albummá 
növik ki magukat: lapunk borítékának belsején 
azon művészek életrajzait fogjuk nyújtani, kiknek 
arczképei mellékoltetni fognak.” Az Apollo megje
len minden hó 1-én havifüzetekben, melyek m ind
egyike 5 —6 zeneművét s ezek közt több dalt is 
tartalmaz. Az előfizetési ár egész évre 6 ft. fél 
évre 3 frt. Az előfizetési pénz (legezélszerttbben 
posta utalvány utján) az Apollo kiadóhivatalába 
(Budapest, I, kér. Yerbóczy utcza 179 ez. a. czi- 
mezve) küldendő be.

== „F üggetlenség” ezim alatt \  e r h o v a y  
G y u l a  Országgyűlési képviselő, ki tudvalevőleg 
kivált az „Egyetértés” szerkesztőségéből, politikai 
napi lapot indít, melynek mutatvány száma holnap 
jelenik meg. A szerkesztő eddigi működése a napi
sajtó terén, megnevezett | munkatársainak díszes 
sora azt Ígéri, hogy ez uj vállalat pártunknak nem 
kis előnyére lösz és kiterjedt olvasó közönségnek 
fog örülni. Előfizetési ára egy évre 16 frt l/4 évre 
4 frt egy hóra 1 frt 40 j kr. C/.im Budapest IV 
Korona-hcrczeg 3 sz.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Borkivitelünk.
Éppen most, midőn az ország gaz

dasági fejlődéséért és hiteléért érdeklő körök 
izgatottságban vannak azon szomorú tapasz
talatok folytán, melyeket a svájci piaco
kon tettunk Ihorainkkal, kétszeresen fel- 
költheti ügyelőiünket a „P. Ll. azon tudó
sítása, hogy Francziaország idei borszük
ségletének legnagyobb részét Magyaror
szágból akarja fedezni.

A svajeziak között boraink közel áll
nak ahhoz, hogy teljesen hitelvesztettekké 
váljanak, és pedig azon lelkiismeretlen 
köuuyelmüség miatt, hogy néhány magyar
országi borkereskedőezég nemcsak a bor 
értékét csökentö, bauem az egészségre is 
károsan ható szerekkel festették piacra 
küldött cikkeiket. Régen ismeretes volt 
az ország határain belül, hogy a borha
misítás nálunk is nagyban űzetik, s nem 
kevesen tartottak tőle, hogy a rósz keze
lés és a magas árak mellett ez is csak
hamar közre fog működni b órainknak a 
külföldi piacokról való leszorítására.

Ká> , hogy a válság épen most, épen 
a legaltnatlauabb időben ütött ki. Akkor 
midőn a külföld rósz szőlőtermésével mi 
elég gazdag eredményt állíthatunk szem
be, s igy bizton remélhettük volna, hogy 
eddig terményeink elől elzárt piacokat meg
hódíthatni.

Nagyon közel állunk hozzá, hogy ala
posan csalódjunk ezen reményliukben, de 
sőt mi még több, könyeu megtörténhetik, 
hogy régi, valamint újabban nagynehezen 
meghódítóit piacainkat elveszítsük.

Ez már oly veszély, melyet minden 
rendelkezésünkre álló eszközzel el kell 
hárítanunk s épen ezért csatlakozunk azok 
nézetéhez, kik itt állami beavatkozást 
kívánnak.

A hajt véglegesen csak magánigye
kezet által lehet kiirtani. Fsak akkor, ha 
bortermelőink és borkereskedőink teljesen 
felismerik valódi érdekeiket, lehet szó a 
magyar borkereskedés szilárd felvirágoz
tatásáról. De ez a jövő kérdése, mint 
megoldani illető polgártársaink kellő fel
világosításával sikerülhet.)

A jelen parancsoló szüksége, hogy 
megnyugtassuk a felriadt küllőidet, s kellő 
garanciákat nyújtsunk aziránt, hogy* nem 
szükségképen rósz a magyar bor. Ide eré- 
lyes, gyors és bizalmat gerjesztő intézke
dések szükségesek, s épen ezért kívánjuk 
az aliam beavatkozásai.

— Gyártott borok. Oppenheim pro- 
uiontori pinezéjét Pestmegye ahspánja 
Oppeubeiin sajat kérésére megvizsgáltatta, 
a vegyelemzést dr. Wartba Vince egye
temi tanár végezte. Oppenheim a hivata
los vizsgálatról fölvett jegyzőkönyvvel és 
bizonyítvánnyal akarta belyreütni a borai 
hírnevén ejtett csorbát, kisült, hogy bizony 
fuchsinual vaunak azok festve, külöuöstu 
a 15 ik, de íőleg a 10 ik számú üvegben 
vizsgált bor. Ezek megsemmisítendők : a 
vegyeltuezés alá vett többi borok azon 
bán, a melyekben csak csekély mennyi
ségben volt észlelhető a fucbsiu, forga
lomba bocsa* hatók lehetnének. Az ily fucb- 
sinnal festett boroknak hosszabb időig 
való használata az ember egészségére 
káros befolyást gyakorol, úgy aitynytra, 
hogy általános elgyengülés tüneményei 
között ez anyagnak használata után, a 
lehéruye (albumiu) jelenléte a vizelletben 
kimutatható. Az alispán ennélfogva az 
egészségre nézve annyira ártalmas szerek
kel festett borok megsemmisítése és a már 
nagyon elharapózott hamisításoknak tneg- 
gátlása körüli intézkedések megtétele végett 
füliratott intézett a külügyminisztériumhoz, 
s az ez ügyre vonatkozó iratokat, a vizs
gált borokat és a fucbsiu kivonatot is föl- 
küldötte intézkedés végett.

— Borkivitel Schvájczba. Mint kite- 
les forrásból értesülünk. Verseceu több 
svájci borkereskedő miutegy 3000 beeto- 
liter bort vett 7— 12 írtig hektolitereu- 
kint. Ugyauazon kereskedők Újvidéken 
és Karlóeáu is jártak s ttrmöst száudé- 
koztak venni, de kevés Ígéret mellett kö
tések nem történtek.

12.30

GABONA ARAK
a f. é. decz. hó 6 án tartott heti vásáron 

I. oszt. 11. oszt. III. oszt. 
ft. 13.40 ft.
,  11.00 
„ 10.00 
•  8.00 
„ 8.00 
r 0.80

Hajdina 100 klg. ft. 7.20 
Széna „ „ „ 3 00
Szalma „ „ „ 1.50

Búza 100 klg 
Kétszeres „ „ 
Rozs „ „ 
Árpa „ „ 
Zab
Kukoricza

12.80 ft 
10.40 ,

9.60 ,
7.60 , 
7.50 ,
6.60 ,

i T  3 r i l t - t é x . * )

Egy jó házból való középkorú nő ajáiko- 
kozik valam ly úri házhoz g a z d a s s z o n y -  
iiak. Bővebben e lapok kiadóhivatalában 
11. E . hetük alatt.

*] Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szert.

KAST PERENCZ
laptulajdonos.

II A K S e II E M I L KI S .1 Ó / .SÉF
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

12,163/879 szám. 259. f )_|

Hirdetmény.
Alolirott tanács részéről ezennel köz. 

tudomásra hozatik, hogy a helybeli köz. 
kórház jövő 1880 ik évi élelmi szerek 
szükséglete úgymint:

a) kenyér és zsemle,
b) marba és borjúhús,
c) fűszeráruk s apróbb czikkek,
d) gyógyszerek

kiszolgáltatása, illetőleg szállítása érdemé
ben az eiktllö itett csoportok szerint f, ^  
deczember hó 19-éu reggeli |y 
órakor városház Il ik emeleten lévő 
gazdasági hivatalban, zárt ajánlattal ösz- 
szekötött nyilvános árlejtés íog tartatni.

Felhivatnak ennélfogva a vállaikozni 
szándékozók, hogy erre vonatkozó zárt 
ajánlatukat 10°/0 bánatpénzzel ellátva lég. 
később f. é. deezember hó 18 án délután 
5 óráig ázott kijelentéssel, hogy a felté
teleket ismerik, a polgármesteri hivatalban 
annál is bizonyosabban adják be, mintán 
a netalán később beérkező ilynemű aján
latok figyelmen kívül fognak hagyatni.

Felbivatuak továbbá vállalkozni szán 
dékozók, hogy fentebbi napon és időben 
az eddigi szükségletnek megfelelő 10°/0 nyi 
bánatpénzzel ellátva, megjelenni szíves
kedjenek.

Egyúttal köztudomásra hozatik, hogy 
az első csoport alatt említett kenyér és 
zsemlye szükséglet csak jövő 1880 ik évi 
június hó végéig terjedő félévi, még a többi 
három csoport egész évi időtartamra fog 
kiadatni.

Végre köztudomásra hozatik, hogy 
az erre vonatkozó feltételek Leebuer ki
küldött tanácsnok uruál a hivatalos órák
ban megtudhatók.

Pécs sz. kir. város tanácsának 1879. 
évi deczember hó 9 én tartott üléséből.

Pécs it#.. kir. városi tanácsa.

Zenélő müvek
4 —200 darabot játszók; expressióval 
és anélkül, mandoüna, dob, harang, 
castagnetta, mennyei haugok, hirfajá 
ték stb.

Zenélő szelenczék
2—16 darabot játszók ; továbbá neces- 
sadrok, szivartartók, svájezi házak, arez 
kép albumok, Írószerek, keztyütartók, 
levélnyomtatók, virágcserepek, szivar- 
tárczák, dohány szelenczék, dolgozó 
asztalok, palaczkok, sörös poharak, 
pénztárczák, székek sat. zenélő müvek
kel. Mindig a legujabbat és legjobbat 
ajánlja

l l e l l e r  J .  H .  B e r n b e n .
I r t P ’ Csak a közvetlen megren

delés biztosit a valódiság mellett, min
den készítmény idegen, melyen nincsen 
rajta nevem. A gyár saját házamban van.
( I —F) W  'JIOPIUM
aosojuotnltp jajjjzíütf.tB sodjyj 'hqzo  ̂
habi) |ude  s? joqinoAoa rao|tt)iil iáim
HÍ>ZÜ>( 5)(>(.llíSTtA B IS) 5)ljB)ZSO tIAI|S|01i9
s(ub.i) 0000S dozs uoSt OOT

A pécsváradi járás szolgabirájától.
2674 
. - t— sz. k. tg.

Pályázati hirdstíaény.
Az üresedésbe jött ráczmecskei kör 

jegyzői állomás f. 1879. évi deczember  
hó 14-én reggeli 9 órakor Rio/, 
tnecskétt a község házánál, az 1871. évi 
NV1II. t. ez. 69. §-ábau megbatározott vá 
lasztás utjáu fog betöltetni.

Felhivatnak pályázni óhajtók, szabály 
szerűen felszerelt folyamodványaiknak f. é. 
deezember hó 13>án déli 13 óráig  
alulírottnál leendő beadására.

Pécsvátadon, 1879. nov. hó 29 én.
KISS ALADÁR,

253. (2—2) szolgabiró.

Keskeny
útifia - mellczuborkáb,

a tüdő és m ellbajok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség  és tüdöliurut biztos gyógyszerei.

A term észe t á lta l  a szenvedő em V risé ff  
ja v á ra  te re m te tt  n teghcgso iithetlen  k eskeny  útifű 
azon m é g  e d d i"  fel nem  d e ríte tt  titk o t fo g la lja  
m a fá b a n ,  m isze rin t a  gége  és légcső  ren d sze r 
g y u lla d t n y a k h á r ty á já ra  való  azo n n ali gyors 
és en y h ítő  hátát* g y a k o rlá sá v a l az ille t • b e teg  
szervek  g y ó g y u lásá t m inden tek in te tb e n  lehe
tő leg  e lő seg íti.

M iután g v á rm án y u n - ^ --------- -—
k n á l  a c/.ukor és k eskeny  •
u tifübö li t isz ta  vegytllé* 
k rö t k ezesk ed ü n k , különös 
figyelem be a já n l ju k  h a tó sá g ila g  b e jeg y ze tt véd jeg y ü n k et sa d >l»«ioa 
levő a lá írá s u n k a t,  m ert csak  ezek ig azo ljak  a n n a k  valódiságai.

• Schmidt Victo? & fiai
es. k. pziifisdal ((.városok Becs, Wioden, AIl<-gusse 4 i

Raktár: Sipőcz István gyógyszerész, Lili János, 
■Spitzer Sándor és Raeh Vilmos uraknál.

(0 — 8) TEE S I K G E B  M W IIFM 1. COMP. HGW-70RE.
A VILÁG LEGNAGYOBB VARRÓGÉP GYÁRA.

Az eredeti 8lnger varrógépek
iölülmulhatlauok jóságuk, czélszerü alkalmazható
ságuk, és tartósságuk által, s ezen előnyeiknél fogva 
minden más fajta s utáuzott gépeknél kedveltebbek ; 
mint azt az évenként emelkedő mennyiség is mu
tatja, mely most több mint leiét teszi ki az ösz- 

szes amerikai gyártmánynak.
Az eredeti 8inger varrógépek  

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

felelnek.

Az eredeti 81nger varrógépeT
az egyedüiiek, melyek egyszerű czélirányos s köny 
nyen megtanulható szerkezettel bírnak, melyről 
nemcsak a számos kiérdemelt legnagyobb kiállítási 
dijak tanúskodnak, bauem azou körülmény is, hogy 
azok majd minden varrógép gyárosnak mintaké

pül szolgálnak.
Az eredeti 8inger varrógépek

gyári áron s részlet összeg
minden árföl- meNetl 's at ât
emelés nélkül uak el. hogy ez
havonkénti le- |  |  ^  f  által a kevésbé
fizetés és pedig: vagyonos osz
tálynak is megkönnyittessék egy ilyen kereseti 

forrásul szolgáló eszköz beszerzése.

I
Az eredeti Singer varrógépek

csak úgy valódiak, ha az itt látható gyári jegyet, valamint a gép karjáu a „Tbc Siuger Manufacturiug Co” föl
iratot viselik, s egy G. Neidlinger aláírásommal ellátott igazolvánnyal (jótállási iv) ellátvák ; tökéletes jótállás mellett

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

A „The Singer Manufacturiug Comp. New-York” főügynöke.
FIÓK R A K T  / ÍR:  Pécs és vi- H R C T I ^ n  U urnái, ki egyszersmind ajánlja a n. é. közönségnek a városházi hol- 
déke számára fóutcza 1. szám v ü t  I | \ U  D . jí helyiségében újonnan berendezetthelyiségében újonnan berendezett norinberqi és d i s z m ü - k e r e s k e d e s é l ^

ÉíyoniawM Mai** Mihálynal jPécaett 1879.




