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A kormánykapesek.
Az országház termei ismét meg

nyíltak, megkezdetnek ismét az ál
dást n é lk ü l ö z ő ,nemzet ö lő  munkálatok

A tizennégy évi törvényhozás 
eredménye, ha a sorok hosszát és 
számát mérjük, meghaladja tömegé
hen az ezredéves Corpus juris-t, bél
tartalma kevés és e kevésnek is túl
nyomó része vészthozó a magyarra 
és a magyar hazára.

Ezen tizennégy év alatt kelet
kezett törvényalkotásokon kivétel 
nélkül veres fonálként áthúzódik 
azon ezél és irány, hogy a hatalom 
megörökitessék egy klikk kezűben, 
mely a hazát szabad prédának, sza
bad zsákmánynak tekinti, mely mohó 
zsákmányolása közt, hogy ebben meg 
ne zavartassák, békén tűri, hogy e 
szegén) hazat a szomszédok is szaba
don kiszívhassák, koldussá tehessék.

A viszonyok és körülmények kü- 
lönfélesége daczára ugyanazon té
nyezőket, ugyanazon eredményeket 
látjuk Budapesten és Konstantiná
polyban.

A luzió óta azonban a zsákmá 
nyolú klikk annyira megszaporodott, 
hogy egy akolbau nem fért meg, 
avagy inkább, hogy nem talált már 
elegendő abrakot laikusságának ki
elégítésére, elvált teliat kéttele es 
többtelé.

A nagyobb rész ragaszkodott a 
husosfazekakbói nekik dobott mór 
zsaiioz is, — a kisebb rész meg
vető azoKat, özelebb akar furakodni 
a hatalomhoz, liogy örendelkezhessek 
a fazekak tartalma felett.

Ez az egy kö'iöubség vau köz
tük, többnyire bátran elmoudliatj .k 
róluk, hogy „pár nobile fratrum.

Akár megmarad az egyik a ha
talom birtokában, akár fölébe kere 
kedik a másik egy csomó szökevény 
segítségével, az erkölcstelen játék 
nem ér véget, mig az egész szövet
kezést a vihar el nem söpri.

Lesz tehát mindenekelőtt uj adós- 
ságcsinálás, az adóterhek felemelése 
és súlyosbítása, lesz uj bosuyák költ
ség és megmarad minden uépnyo- 
morgató rendszabály', mely tizennég) 
év óta elvÍ8eHietlenebbé teszi ez ál-
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Egy kis tanulmány.
Irta:

Dr. Kuray Lajos.
(Folytatás.)

II.
Szerelem  a házasság  előtt.

A szerelem igen különböző körülmé
nyek közt keletkezik. Majd a bálterem 
fényárban úszó légkörűben, majd a csen
des családi tűzhelynél, majd itt, majd ott 
születik meg és gyakran alig néhány 
pereznyi találkozás után, előidézője lesz 
két szív boldogsága, vagy boldogtalan
ságának.

Korántsem merem azonban állítani 
hogy az ily első találkozás alkalmával a 
szerelem egész erejével, már mint szerelem 
lép fel. A természetben nincs ugrás. Min
den fokozatosan történik, egy esetben 
gyorsabban, más esetben lassabban.

így a szerelemnél is az első talál 
kozás legfeljebb csak a szikrát veti el, 
melyet még el lehet fojtani és igen sok 
esetben magától kialszik.

Csak később, hetek, havak múlva 
lobban tel az elvetett szikra és lép lel a 
szerelem egész valóságban. Az első na
pokban még csak mint titokteljes rokon- 
szenv jelentkezik, melyről azonban még 
nem lehet azt mondani hogy szerelem. Az 
ily vonzalom a szerelemnek még csak 
gyökere, melyből terebélyes fa nőbet ugyaD, 
de ki is veszhet a szerint a mint tápot 
nyer vagy nem.

Midőn végre a szerelem kifejlődött 
és annak édes köteléke a két szivei 
összefűzte, az első gyengéd kézszoritások 
és epedő pillantások után egy óvtalan 
pillanatban megszületik az első
szerelmi csók.

Az első csóknak két fáját lehet meg

alkotmányos állapotot, mint a tizen
két évi önkényuralmat.

Adózunk ezentúl is a haza el
lenségeinek.

A bosuyák menekültekre, hogy 
legyen itrügy a beavatkozásra, köl
töttünk e szegéuy adónyomorgatta 
nép vagyonából tiz milliót, egy éve 
már, hogy az úgynevezett menekült 
naplopók haza szállitattak és most 
ujjólag és utólag megint milliókat 
követelnek e czélra, mit engedély 
nélkül állítólag költöttek reájuk.

Tiz milliónként a haza ellensé
geinek és sovány ezer forintokat egy- 
egy felföldi megye Ínséges, éhha
lállal küzdő népének !

Adózunk kedves horvát testvé
reinknek, kik ennek tejében meg
szavaznak a kormánynak mindent, 
a mi vesztünkre van, ők megtehe
tik, mert amúgy sem érzik masukat 
a tágabb magyar haza fiainak, ők 
csak horvát hazafiak kívánnak ma
radni, ők gyűlölnek bennünket, ezt 
nemhogy palástolnák, hanem lépten 
nyomon éreztetik velünk, ők itt is 
azon elvet követik, hogy árts az 
ellenségnek ott, a hol leint; a mi 
nagylelkű áldozatainkra ez a hálás 
viszonzás.

Adózunk óveukint száz és több 
millióval az osztrák iparűző tarto
mányoknak a vámközösség, a bank- 
közösség következményeiben, nem
es k a nemzetgaztászattan alaphája 
mondja ezt, hanem positiv számok 
is tanúsítják, noha ezeket a kor
mány a mennyire tőle telik rejte
getni szokta, jutalmul a tőlünk ki
szipolyozott milliók százaiból fel
gazdagodott osztrák pénz és gyár
királykák szövetkeznek hazánk po
litikai önállósága utolsó foszlányai
nak eltépésére.

És mindezen törekvéseknek az 
úgynevezett kormányképes (?) klik
kek készköteles szolgái és talp- 
nyalói, külömbség nélkül akár 
kormányou vaunak, akár hogy arra 
törekszenek.

A nemzet pártunk megmegujuló 
szorongatására törvényileg eltiltotta 
a testi büntetést, s a szabadelvűnek 
csúfolt kormáuy rendőrfőnöke vas
tag nádbotokkal vereti a haza pol
gárait, hogy váljon vétkes e az il-
különböztetni azszerint a mint a torrongó 
vér ingerének, vagy a tiszta érzelemnek 
hatása alatt szülemlik meg. — Ez utóbbi 
tiszta és szeplőtelen, mint az édes anya 
csókja gyermeke homlokán s oly boldog
ságot nyújt, minő a földi pályán a ha
landó embernek csak egyszer kínálkozik.

Az első szerelmi csók azon faja el
lenben melyet a vér lázas heve teremtett, 
legtöbbuyire előjátékát képezi a szeren
csétlen házasságoknak és a házasság előtt 
való erkölcsi bukásoknak.

Az ily tisztátalan fertőzetes csókok 
legtöbb esetben a férfiútól iudulnak ki, 
mert mint Dr. Síkor megjegyzi: „a térti 
és nő között fenáll a lélektani külömbség 
hogy a nő először szivével szeret és az érzéki 
szerelem csak ezen tiszta érzelemnek fo
lyománya, a férfi pedig először érzékeivel 
kezd — szeretni."

Nagy igazság rejlik c szavakban. — 
A gyengéd, tiszta lelkű nő, kinek a vi
lágról csak nagyon halvány fogalmai van
nak, gyauutalan engedi át magát a be
csületesnek, igazelmünek vélt férfiú csók
jainak és nem is gyanítja hogy mig ő 
tiszta szivének legszentebb érzelmével csügg 
rajta, abban a féktelen vér ördöge, forr 
és csak alkalomra vár, hogy gyanutalan 
áldozatát megejtse. — Szerencse ba az 
ily Jndások álarczai még idejekorán le
hullanak és a hölgy akkor ábrándul ki 
a mikor ez még jókor van, mert ellen
esetben önvétke nélkül, mert szeretett és 
bízott igen könnyen tönkre teheti szivének 
tisztaságát, lelkének nyugalmát és egész 
életének reményét.

Gyakran egész életre kihatással van 
azon körülmény hogy hol és mjly viszo
nyok közt íogamzik meg az első szerelmi 
szikra.

Sokszor, mondhatnám legtöbbször — 
nyilvános összejövetelek, hangversenyek, 
tánczestélyeken keletkeznek a szerelmi vi-

lető, vagy ártatlan? azt egy durva 
drabant Ítéli meg és heveuyében 
végrehajtja Ítéletét fellebezhetés nél
kül! — Haynau kihirdetteté az os
tromállapotot annak rendje szerint, 
a modern szabadelvüség rendőrfő
nöke ezt feleslegesnek tartotta, atty- 
uyit sem hajt ő törvényre, mint egy 
Haynau, mert hisz ott vau a sza
badelvűén botozó párt, mely ha fd- 
augura interpellatióval kérdőre vo- 
natik, majd annak válaszát reudit- 
hetlenül tudomásul veszi, kit, hogy 
felelősségre vonni nem lehet, azt már 
megmutatta a két pártra szakadt 
zsákmányoló klikk akkor, midőn a 
bosuyák kaland miatt vád alá he 
lyezése kéretett, mert a klikk azon 
része mely a kormányou kívül 
lebzsel, sem akart ily reá uézve 
sziutoly veszélyessé válható p r e 
cedenst alkotni.

Jót, üdvösét e törvényhozástól 
nem várhatunk már, jobb szeretjük, 
ha el vau napolva, addig legalább 
nem mivel rosszat, az elnapűás 
azonban nem tarthat örökké, az 
adókat és egyéb hatalmi eszközöket 
meg kell szavaztatni, a kormány 
nem nélkülözheti az álalkotmáuy 
ezen főgépezetét és ezért aggódva 
kell lesnünk napról napra, mi uj 
rombolást hajt végre ezredéves át- 
lamtestünköu. ____

— A z o rszá g o s  fü g g e t le n sé g i
körnek f. hó 21 én tartott értekezletén in- 
ditványoztatott, hogy a legközelebbi na
pokban lefolyt néptüntetések alkalmával 
elkövetett rendőri és katpDai szttkségnél- 
kiili önhatalmi beavatkozás miatt, minek 
folytán több ártatlan ember magsebesitte- 
tett s kettő meg is öletet, az országgyű
lési függetlenségi párt fölszólaljon a kép
viselőházban. Az értekezlet által ezen in
dítvány egyhangúlag elfogadtatván, annak 
megtételével Mocsáry Lajos bízatott meg.

— A T isz a k o r m á n y  v is s z a lé 
pésének esélyeiről folyik a fővárosi poli
tikai körökben állandóan a beszéd. — A 
nemzet mély elégedetlenségének hire a 
trónhoz jutott volna, és ez megrendité a 
kormányelnök állását, azonban egy másik 
vélemény szerint Tisza kormánya csak 
megszilárdult az utczai zavargások által, 
mert ezeket egészen forradalmi színben 
tüntette fel Bécsben, minek folytán ott 
még inkább támogatásra talál, a mi azu
tán pártját is az összetartásra serkenti, 
annyi bizonyos, hogy Tisza mig egy sza
vazatnyi többsége lesz, nem lép vissza — 
és talán azután sem.______________ _
szonyok a mi igeu természetes, miután ez 
azon tér a melyen a két nemű ifjúság 
legközvetlenebbül érintkezik. A mamák, 
nagynénikék egykedvűen szundikálnak s 
a viruló leánykák kedélyesen csevegnek 
X. vagy Y. nal a kihez épen szivecskéjllk 
vonzódik. A ragyogó világítás, a fényes 
báli öltözékek, a zene hangja és a táucz 
bevélye által izgalomba jött érzékek mind 
oly tényezők melyek a szerelem keletke
zését nagyban elősegítik.

A mi engem illet, be kell vallanom 
hogy az ily táuczvtgalmakon keletkezett 
s talán ily módon tovább fűzött szerelem 
irányában nem nagy bi alommal viselte
tem, mert nagyon egyoldalúnak és csakis 
a külső bájokon alapulónak tartom. — 
Sokkal szolidabb alappal bir azon szere
lem mely a házi kör keretén belül kelet 
kezik. — A ház körében a tánczvigalmak 
mámora teljesen hiányzik s a két egyén 
oly alakban látja egymást minőt a min
dennapi életben elfoglal. Itt már nemcsak 
a testi bájak, hanem a belső érték a szív 
éB lélek becse is kiviláglik. Az igy kelet
kezett szerelemnek alapja a tisztelet és 
barátság lesz, ezek pedig az élet boldog
ságának jóval erősebb támaszai mint a 
testi bájak által előidézett felgerjedés.

Igen jól jegyzi meg Szabó Richárd: 
„a nő valódi műveltségét jellemző hely 
nem a társalgási terem, hanem családi 
foglalkozásainak köre s csak itt matatja 
meg tulajdonképen mennyit ér."

Ugyanily értelemben nyilatkozik a 
nagy spanyol államférfi Castelár is: „a 
női erények, a tűzhely körül, a család 
szentélyében vannak elrejtve úgy kell 
azokat felkeresni, mint a gyöngyöt a ten
ger fenekén, a kagyló szűk üregében."

Ha ismerni akarod a nőt, házi szen
télyébe tekints be, ott fogod megismer
hetni és megítélhetni vájjon érdemes e 
szerelmedre.

De még e megismerés sem pillanat-

— A b u d a p esti z a v a r g á so k 
ról a berlini „Natiouál Ztg."-nak a kö
vetkezőket Írják: Az elkeseredés egyenesen 
a kormány ellen irányul: a nemzeti ka
szinóval többé senki sem törődik. Volt 
alkalmam beszélni a szabadéi vüpirt nehány 
tagjával, kik eddig vak követői voltak a 
kormány politikának. Mindnyájan kárhoz
tatják a vérontást. Hova fog ez vezetni ? 
Ilyeténkép a szabadelvüpírt tagjai erköl
csileg kényszerítve vannak az ellenzékbe 
lépni. Mert vannak ugyan kik kicsinyük 
az utczai zajt, de még azt sem tagadhat
ják, hogy az elkeseredés valódi oka a 
nemzet bizalmatlanságában keresendő, mely 
bizalmatlanságot a vezető elemek derao- 
ralisatioja szülte. Ha a kormány annak 
idején komolyan gondolt volna a purifi- 
kacióra, és személykülömbség nélkül távo
lított, volna el minden kétes egyéniséget, 
ma nem lenne annyira ingerült a közvé
lemény, mert nem lenne alapos oka hinni 
hogy a korrupció a kormány pártfogásá 
bán részesül. Annyi bizonyos, hogy a kor
mány állása meg van ingatva.

— A b u d a p esti z a v a r g á so k 
ról \ berlini „National Zrg." nak Írják, 
hogy a társadami állapotoknak oly elva 
ilulása jelentkezik nálunk, minő akkor szo
kott bekövetkezni, mikor egy kormányrend
szer alapjaiban megrendült s összeoml'is- 
sal fenyeget. Kormánykörökben ezt termé 
szetesen csekélységnek szeretnék feltün
tetni, de a baj forrásának eltitkolása nem 
fogja a köznyugalmat helyreállítani. — A 
politikai pártok tisztességes elemeinek, 
tekintettel a fenyegető helyzetre, ki kel
lene békülnie s kezet fogva, egy koali- 
czionaüs kormányt kellene alakitaniok, 
melynek feladata volna minden kétes ele
meket megsemmisíteni. (A boldogtalan nem 
akarja :udni, hogy a közjogi ellenzéken 
kivüi alig talál elemet, mely képes volna.

— S zeged en  a  k e r ü le t  v é d e l  
mére ozélzó munkálatok megkezdése tá r
gyában, a kormány megtet e végre a szlik 
séges lépéseket. A közlekedési miniszté
rium köréből leküldött mérnökök, Horváth 
Gyula és Jankovits Miklós biztosi taná
csosokkal megvizsgálták a percsórai tölté
sek Algyőtől Szegedig terjedő vonalat. A 
töltések állapota védképesség tekintetében 
sok kívánnivalót hagy bátra, amenviben 
a megkezdett javítási munkálatok uagyon 
bátra maradtak. Azonban a szakértők azon 
meggyőződésre jutottak, hogy e vonal is 
nagy erővel és megfeszített munkával a 
tavaszi árviz bekövetkezése előtt védképes 
állapotba lesz helyezhető. Jellemző erre a 
kormányra nézve, hogy csak az utolsó 
pillanatban tesz valamit e tekintetben.

— Szőrénym egy©  a lisp á n ja  
Pausz János a Tiszakormány kinevezet'je 
(ezen megye kivételes állapotban van) és 
Szende Béla honvédelmi miniszter veje 
több rendbeli közpénzek és magán értékek 
elsikkasztása után megszökött. — A sző- 
rénymegvei közigazgatási bizottság elren

nak műve, még a legnagyobb ember
ismerő is könnyen hibázhat mert nem 
láthat a szivek fenekére. Nagyon sok 
esetben az első találkozások alkalmával 
öröm, boldogság honol a két szerelmes 
arczáu, angyaloknak tartják egymást, örök 
hűséget esküsznek, mig igen rövid idő 
múlva a rajongás megszűnt. A kölcsönös 
felismerés megtörtént, a szerelem meghalt.

Hogy a szerelem tartós boldogságot 
nyújthasson és nyugodt, elégedett családi 
életnek szolgáljon alapul próbákon kell 
átmennie, mert egyátalán nem tadom he
lyeselni azok eljárását a kik szerelmi fel- 
lobbanásuk első hevében a házasságban 
egyesülnek anélkül, hogy ismernék egy
mást, anélkül hogy tadnák ki az kivel 
sorsukat az egész életre összefűzték. Ez a 
körülmény okozza jó részben azon nap
jainkban oly gyakori jelenséget, hogy a 
házas társak, kiket az egekig lobogó sze
relmi láng egyesített alig néhány havi 
bázasélet után átkozzák a perczet mely
ben egyesültek.

Igen szép intést foglalnak magákban 
e tekintetben Szabó Richárd szavai: „ne 
a fiatal vér ábrándokba ringató heve, ne 
érzékmámor ne elszeleskedés, hanem hig
gadt vér, komoly megfontolás vezessenek 
mindenkit a házasság kötésére, mert e 
lépés nem mától holnapig, hanem az élet 
fáklyájának végső ellobbanásáig terjed, 
mi ba ba>nl történt, megbánni, keserűen 
megsiratni lehet, de megváltoztatni nem.

Hiába hangoztatják sokan hogy: 
„meglátni és megszeretni pillanatnak műve 
volt." A tapasztalás megdönti ez állítást 
és kétségtelenné teszi, hogy mint minden
nek agy a szerelemnek is meg kell érni, 
mert ellenkező esetben csak kivételesen 
eredményezheti azt a mit rendszerint ered
ményeznie kellene.

A szerelmet az érettség azon fakára 
a melyben már boldog házi életre nynjt 
kilátást, az idő juttatja. Az idő a szerelem

delte a vizsgálatot. me!y folyamit/) ui v u  
Azt Írják, hogy Ujfilusy kir. biztos és 
Krassómegye főispánja s ■ ii bírja m ir i 
kellő bizalmat, mert a krissóm ;gyei esu- 
kicsi adóhivatali sikkasztás >i vizsgáltára 
nem ő, hanem Tabajdy ara lm -gyei főispán 
küldetett ki. -  Mij ducin .un mi i ni
botrányt keli a lapoknak fdj-gyezni és 
még mennyi marad örökre elte n ; ve I — 
Ez egyébként csakis folyománya a tizenkét 
évi erkölcstelen rendszernek, m -yn.k esik 
is ilynemű eszközei váihlkozlii nik tá
mogatására

— A m e r ik a i Itivalbör. Vártul)'
Gábor felől az m bir térj -lt el, b így most, 
miután a bíróság kimondta r á. mikép oly 
embernek mint ő, rendjelekkel üzérk :dui 
szabad, képviselői széké' íz orszlg láz iul 
elloglalni szándékoz'k.Felébr alt <-rre 3 )—10 
kormánypárti képviselő ieikitsm -ív- : (? js 
kijelentik, hogy ez esetben az ■ iie.izéuiez 
mennek át. — T.sza azonban nem volna 
Tisza és nem ismerné mám dákjait, ha 
nem tudná ezen még a külszínre tisztesek
nek látszani akaró leUiism-.'et-k Meg
nyugtatni. — Várady telit' bejde.ie a 
„minden szabad elvű' part előikén ■;, ti így 
klubbjából kilép. így a kecske is jó:.akik, 
a káposzta is megmarad, mert kboü u  ji 
meg a külön rekeszbe állított rüii-s ti r 
kának, hogy társaival egvii't ne mé; g| i 
kórósban az igeu-t, úgy azután Váradétól 
sem kell telni, ki az emlegetett lelop: zí 
sek helyett saját tisztázására egy emlék
iratot fog kiadni. Lassúikén* azu án unj 1 
hozzá szoknak az emberek Váradvt e i u 
patibiüs képviselőnek elfogadni. — V iái
ban kiváncsiak vagyunk arra, hogy mit 
szól majd pártunk hozzá, ba Varady 
esakugyau oda vaktnerőskö ük az or
szágházba.

— A ilip ln m :ú " .i .t  l iö ré b o l .
Langenau báró péterviri m gyköv a 
hivatalos lap tegnapi sz í ú tb an közzétett 
királyi kézirat által tény »g nyugalomba 
helyeztetett: ő Felsége tejes elismerését 
fejezi ki s a szent István-rend nagy ke
resztjét adományozza néki. Kálnaay grót- 
nak Pétervárra való kinev-zteté* • bir >z - 
rint már csak napok kérdés-. Mint félhi
vatalos oldalról j beütik, Da iszky gróf 
csak ideiglen seu áliit: itotr koust 11 ia m >- 
lyi nagykövetségünk élére ; mik dye- M 1 1- 
ridban megszü lik a kritikus iielvz az in
nal Rudolf grót nevez:étik ki stambttíi 
nagykövetnek. — Rimái nagykövetünk, 
Wtmpffen gróf, mi -őn megoizó levelét 
átadta, azou szerencsében részesült, b így 
az clasz király egész nyíltsággal társal
góit vele az Olaszország és a mmirelua 
közt fennforgó kérdő-ékről. Woupff-u gróf 
mint a Times rómii levelezőj ■ jelenti a 
többi diploma'ák előtt kijei/ue.to, ii így 
teljesen m--g vau elégedve a király nyi
latkozataival és bizonyára olyan biztosí
tásokat irt Hiym r’e bárónak, melyek 
Bécsben látszólag has ml i megelégedés-. 
keltettek.!

próbaköve. A mely szerelem az idő beha
tása alatt lazul soha sem eredményezett 
volna tartós boldogságot s igy az ily fe
lekre csak szerencse ha szétválnak, még 
mielőtt a holtig tárói frigyre lép*-'avulna. 
Az aranyon nem fog a rozsda. A valódi 
mély érzelmeu alapuló szerelmid az idő 
nem lazulja meg, sőt inkább n ipr.il napra 
szilárdítja, növe'i és bensőbbé teszi úgy 
hogy az idővel esak becs 'sebbé válik 
mint a gyémánt csiszolás által.

Az ily szerelem biztos kilátást nyújt 
derült, felhődén családéletre és egyik fel
nek sem kell ag g o lilo n n il az o. ir aló 
lépni, inmdketten szép rém'-nyekkel néz
hetnek a jövőbe mar! Irigyüket n n pil
lanatnyi felgerj -dós, lnne n tar os s/. t - • u 
alkotta, oly szaraiéin, m.-.ly beesü és és bi
zalommal párosait.

Becsülés és bizalom! E kér szó fog
lalja magában az élet boldogságai ui 
a. b. c. jót.

„Jaj annak a ki becsülni nem tu lji 
azt a kit. szeret!" — kiá. t tét aranyai la 
Jókaink, mig Szabó Richárd bár más sza
vakkal ugyanezt fejezi ki: „kétszer-sm 
boldog az a menyasszony, ki leendő férjéül 
oly férfiút választott, kit jelleméért .teli 
önkénytelenül szeretnie."

A szerelem csak kölcsönös becsű les 
m ellett lehet boldog s a becsüiés e-ak a 
valódi, nemesebb értelemben vet? szere
lem nél foroghat fenn. A felkorbácsolt ér
zék i v á g y a k  által táplált s sokak által 
szere lem nek  hivott szenvedélynél fenn nem 
á llh a t s ép  ez az  oka annak, hogy az ü y  
szenvedély valódi boldogságot sóba seui 
te rem th e t.

„Semmi sem oly kielégíthetetlen — 
mondja Castelár — mint a tiszta szer lem 
és semmi sem elégíthető ki oly könnyen 
mint az érzéki szerelem. A kéjnek nyo
mában jár az undor, csak a jóságban és 
tisztaságban bírja egyedüli biztosítékát az. 
örök szerelem." (Folyt, köv.)



Külföld.
A montenegrói kormány egy arczát- 

lan memorandumot küldött a gnsinjei ügy
ben a hatalmakhoz, melyben semmivel sem 
kíván kevesebbet, minthogy Törökország 
két milliónyi kárpótlást fizessen neki azért, 
hogy Gusinje és Plava átadása halasztást 
szenved Egyideüleg jelenti a csernyago- 
ráczok kormánya, hogy e kártérítési ősz- 
szeg zálogául lefoglalja a mahomedán tu
lajdont az átengedett területen. Ez önkény 
kedés szemtelen megsértése volna a ber
lini szerződésnek, mert annak 30-ik czik- 
kelye szerint a muzulmánok magán tulaj
dona az átengedendő területeken is sértet
len, s hogy a török államjavakra vonat
kozó kérdések bárom év alatt egy török- 
montenegrói bizottság által lesznek meg 
oldandók.

A porta már nem egyéb, mint az 
európai hatalmak, illetve ezek nagy kö
veteinek játékszere. A Layard által fölke* 
vert biblia ügy alig csendesedett le a fé
nyes kapu teljes megaláztatásával, most 
ineg Corti gróf, az olasz követ látta meg
sértve magát abban, hogy az olasz hajón 
Konstantiuápolyba érkezett Hassán her- 
czegnek az egyptomi kbedive testvérének 
a török rendőrminiszter megtiltotta a 
kiszállást, s az olasz hajón egy török ezre
des őrizetére bízta. A gróf elégtételt kért 
az olasz hajó ilyetén megsértéséért, s mire 
kormányától megkapta az utasítást, hogy 
szakítsa meg az elégtétel adasig a portá- 
vali összeköttetését, már minden rend
ben volt.

Minden jel oda mutat, hogy a haj- 
d n hatalmas töiökcsászárság végelgyen
gülése nagyon a kimnlási stádium felé 
közéig. Konstantinápolyban az a hir, hogy 
jövő tavaszra egy flottademonstracio s 
ezzel kapcsolatban Konstantinápolynak an
gol, német és osztrákmagyar csapatok 
általi megszállása van kilátásban azon 
esetre, ha a porta nem tudja rendezni 
viszonyait, s e hatalmak ajánlatait nem 
fogadja el. Franeziaország Konstautiná- 
polyolyi nagykövete Fournir a török-gö
rög határarigazitási kérdésbeu oly utasi 
tást nyert, melynek következtében Fran- 
cziaország komoly diplomáciái tellépése 
várható.

Oroszország folytatja hadi készületeit. 
Legújabban Berlinben 250 drb ágynt ren 
delt meg Kruppnál. ügy látszik II Sán
dor is úgy tesz, mint IÍI-ik Napelon tett, 
mikor a belelégületlenség megingatta trón 
ját, ktilhábornval akarta az elégületlenek 
figyelmét elvonni a belső rothadt állapo
toktól; s épen egy ily kttlháboru szeren
csétlen kimenetele döntötte fel trónját vég 
képen. Váljon Il-ik Sándort nem a Neme
sis késziti-e háborúra ?

P écs szab . k ir . v á ro s tö r v é n y h a 
tó sá g i b iz o ttsá g á n a k  év n eg y e d e *  

ren d es  k ö zg y ű lé se .
(Január 19-én.)

Főispán d. e. 9 órakor megnyitván a 
gyűlést felolvastatik és véglegesen jóvá- 
hagyatik a legtöbb adót fizetők 1880 ik 
évre kiigazított névlajstroma.

Olvastatik ezután a belügyminiszter 
leirata, melyben az 1880. évi közköltség 
előirányzatot, úgy a 28°/0 pótadó kiveté
sét és beszedését jóváhagyja, a honvédsá 
tortábor felállítására fordítandó kiadások
ról azonban azoknak uj — részletes ki
mutatására és a fedezetnek ki jelelésére 
hívja fel a város közönségét.

Kovácsién Károly és társai bizottsági 
tagoknak a november 26 ára törvénytelen 
módon összehívott közgyűlésen hozott ha 
tároza ok érvénytelenítése tárgyában bea
dott felfolyamod váuyuk ezúttal intéztetett el.

A vallás- és közoktatási miniszter 
felbivja a törvényhatóságot, hogy a maga 
körében hasson oda, hogy a fővárosban 
felállított középipartanodába a törvényha 
tóság területéről minél több tanuló kül
dessék, hogy az országban e téren annyira 
szükséges szakférfiak képeztessenek.

Polgármester jelenti, hogy az ttszögi 
gépműhelyeknek Pécsre áthelyezése végleg 
elhatároztatott s a következő tavasszal fo
ganatosíttatni fog.

A sátortábor ezéljaira megvett föld 
terület után járó illeték elengedése tár
gyában a pénzügyminisztériumhoz tett fel
terjesztésre, a helybeli pénzttgyigazgató- 
ság, — hova az illetőségi szempontból 
beküldetett, átiratilag értesíti a város kö
zönségét, hogy kérelme teljesíthető nem 
volt, mintán a földek a város tulajdonába 
menvén át, a kötött ügylet a szerzés jel
legével bir.

Polgármester a budapest zimonyi vasút 
tárgyában történt kiküldetés eredményéről,
— melyet lapunk — olvasói már ismernek
— tett jelentést.

Olvastatik a helybeli kereskedelmi és 
ipartestületnek egy borvegykisérleti álló 
más felállítása tárgyában tett előterjesz
tése, melynek folytán egy bizottság kül
detik ki a rendőrkapitány elnöklete alatt, 
hogy ez irányban a jövő közgyűlésre vé- 
leményes jelentést terjesszen be.

A közrendészeti bizottság a cseléd
rendtartás tárgyában régebbi véleményé
hez bfien a cselédszerző intézetek ipar
szert! engedélyezését ellenzi. —

Mendl bizottsági tag szót emel a cse 
lédbivatal monopolizálása ellen. Polgár 
mester ezen hivatal fentartásának szüksé
gét vitatja mintán az nem cselédközvetitö, 
hanem nyilvántartó hivatal. — Mendl fö
löslegesnek tartja akkor ezen hivatalt, 
miután az ellenőrzés és nyilvántartás a 
rendőrség dolga. — Hosszabb vita után, 
melyben polgármester, főjegyző, Hakscb 
Emii, Mendl és Weiller N. J. vettek részt 
9 javaslat a már kiküldött bizottsághoz

ujabbi átdolgozás és véleménye? jelentés 
tétel végett visszantasittatott.

A szinügyi bizottság beterjeszti alapsza
bályait, melynek legnevezetesebb pontja az, 
hogy a magyar színészet állandósittatik.

A tanács jelenti, hogy a szabályren
delet értelmében csak a kamaralis jőve - 
delmek után fizetendő a 60/0 késedelmi 
kamat, mig a városi pótadó és közmunka 
váltság után késedelmi kamatok nem 
szedhetők.

A tanács jelenti, hogy a házi pénz
tárt, úgy a város közönsége felügyelete 
alatt álló kórházi és szegényalapitványi 
pénztárt megvizsgálván rendben találta. 
Tudomásul vétetett.

A városi kövezetre, agy az ország
utak tatarozására, valamint a sátortáborhoz 
szükségelt kavic.s előállítása iránt tartott 
árlejtés eredményéről beterjesztett tanácsi 
jelentés hosszabb vitát keltett, melyben 
Hakscb Emil, Pap I. Kisasszonydi bizott
sági tagok Nendtvich főmérnök és a pol
gármester vettek részt. Hakseh Emil meg
támadja a javaslatot, mert második része 
az elsőnek ellent mond. Az első árverés 
eredménye kedvezőbb, mint a második és 
mégis a tanács az utolsónak elfogadását 
ajánlja; — főleg azonban azért támadja 
meg, mert a tanács ezen árlejtések meg
tartására a közgyűléstől tolkuiaim *zva 
nem volt. A vitatkozás eredménye az lön, 
hogy a javaslat visszautasitatott a tanács
hoz azzal, hogy mind két esetben uj ár
verést kísértsen meg.

A gazdasági választmány előterjesz
tése a ser aecis haszonbérbe adása tár
gyában tartott árlejtés eredményéről, visz- 
szaatasit látott a választmányhoz azzal, 
hogy uj — árverést tartson s az árverési 
teltételekbe a vidéki sör utáni aecis szed- 
lietési jogot is — mely eddig házilag ke
zeltetett, vegye fel.

Jelenti a tanács, hogy a sátortábor 
t.-rületén a szerződésileg kikötött 20 kut
sak elkészítését darabonként 100 fttal az 
építési vállalkozó vállalta el, mely előnyös 
ajánlat elfogadását a tanács ajánlja a 
közgyűlésnek.

Hakscb Emil bizottsági tag a sátor
tábor ügyében bármily előnyös részletes 
tételt sem fogadhat el addig: mig az ösz- 
szes költségeket és fedezetüket precisirozva 
nem látja, 8 meggyőződést nem szerezhet 
arról, hogy mily nagy lesz a város által 
ez irányban hozandó pénzáldozat. Kis 
József Hakseh nézetéhez járul. Sziebert 
Nándor itt is árverést kivan, hogy a kutak 
elkészítésénél pécsiek is kapjanak munkát, 
minthogy az építkezési vállalkozó minde
nütt idegen munkásokkal dolgoztat. — 
Polgármester épen ellenkezőről győződött 
meg — s így Szibert vádját alap'alai nak 
jelenti ki. A tanács véleménye szavazat- 
többséggel elfogadtatott

A székesfehérvári országos kiállítás 
báni részvétel által igényelt kiadásokról! 
tanácsi jelentés felolvasása után Hikseh 
bizottsági tag kérdést intéz a polgármes
terhez, bogy váljon azon Hiffman Károly, 
ki itt a várossal szerződési viszonyban 
állott, egy személy e Hofmati Károly bizott
sági taggal? Polgármester igenlő választ 
adott, mire a kérdést tevő eziránt indít
ványt beadni magának tentartván, a jelen
tés tudomásul vétetett.

A budai külvárosi templom külsejének 
átalakításánál eszközlött munka átvételére 
kiküldött bizottság jelenti, hogy a mun
kát megvizsgálván a vállalkozó által telje - 
sitett munkatöblet után igéuyelttul kiadást 
1‘>02 f. 53 krra redukálta, s Így az e 
c'élra előirányzott 4145 f. 81 kr. helyett 
5148 ft. 34 krnak megszavazását és kiutal- 
ványozását kéri

Hakseh Emil helyteleuiti a gazdasági 
választmány eljárását ez Ügyben, megsér
tetett a szabályrendelet 2-ik §-sa, mely azt 
rendeli, hogy ily tulkiadásokra előre kell 
engedélyt kérni miután utólagos jó válla 
g) ásnak belye uics. Kovácsics Károly 
megtámadja a gazdasági választmányt, 
bogy uem tudta mi ez ügyben a köte
lessége. Varga bizottsági tag óhajtaná, 
hogy az ily építkezések és tatatarozások 
körül egyszer már rendet tartanának az 
illetékes közegek s esetleges túl kiadáso 
kát a gazdasági választmánynak annak 
idején bejelentenék. Pap és Bubreg bízott 
sági tagok hasonló értelemben nyilatkoz
nak. Polgármester elismeri a felszólalások 
jogosultságát s az ily bejelentéseket s az 
ekKörüli eljárást a főmérnök kötelességévé 
teszi. Nendtvich főmérnök védelmezi eljá
rását. Babreg A. Minthogy ezen jelentés 
a gazdasági és jogügyi választmány által 
tárgyalva nem volt indítványozza, hogy 
szabályszerű eljárás végett ezen most em 
litett közegekhez ntasittasék. Egyhangúlag 
elfogadtatott.

A jogügyi bizottság azon javaslata, 
hogy a községi bíráskodásnál összehal
mozott végrehajtói teendők teljesítése a 
rendőrbiztosokra ruháztassék egyhangúlag 
elfogadtatott.

Suba erdőmester azon javaslata, bogy 
a város erdejében a bérlőknek minden két 
bélben csak egyszer engedtessék meg a 
vadaszat, elfogadtatik.

A tanács előterjesztésére a mérnöki 
hivatalnál teszaporodott munkák teljesí
tésére egy segédméruök ideiglenes alkal
mazása elfogadtatik, ezen állomás 18S0 
Január 1 tői kezdve bizouyíalan időig 50 
ft. havi fizetéssel dijaztatik.

Varga Fereucz, Krause Iguácz és 
Horváth Antal igazgató tanárok ké
relmére az elsőnek fizetése 1880-tól 
kezdve 150-frttal felemeltetik. A kül
városi két igazgató tanitó fizetése, mely
hez Dr. Szeredy bizottsági tag lelszólla- 
lása folytán a harmadik is csatoltatik, 
pedig a belvárosi tanítók fizetésével egyenlő 
összegben állapittatik meg

Janicsek György kérvéiya a balo- 
kányi korcs-nahelyiség bérlete tárgyában, 
úgy Szabó Fert-ocínek a s’.ölleje melletti 
erdő kivágatása ilgyéboni kérelme eluta- 
siitatott. Szivér István és Marschall Ferenci 
tanitók kérelme az első ötödéves díj pót
lek tárgyában megtagadtatok.

Hauieily Mihály pénztári számfejtő 
nyugdíj kérelmével elutasitiatott.

Hauierly Ferencz hivatal szolga nyug 
dijaztatása elrendeltetett.

Voglics János kir. alapitváuyi nyu
galmazott tiszt a helyi illetőségűek közé 
felvétetett.

Körösziös Imre és társainak az iránti 
kérelme, bogy a régi temetőben megvett 
sírhelyeket sírbolttá alakíthassák, 1881 
évi január I-ig megengedtetik.

Ezután a gyűlés feloszlott. Jövő köz
gyűlés határnapja márezius 15 ike.

A nöegylet közgyűlése.
Folyó hó 18-áu délntáui 3 órakor a 

helybeli jótékony nőegylet tagjai beszá
moló és tiszínijitó ülésre gyűltek egybe, 
az egyleti helyiségben. — Cseh Kövér 
Anna elnök megnyitván a gyűlést, Kaut- 
rnann Nándor egyleti titkár felolvasta az 
ervlet eddigi működésének rövid kivon i 
tát, melyből mi a következőket emeljük 
ki :

Az egylet eddigi működése három fő
irányban érvényesült, u. n i.: szegények 
segélyezése, — a szegényebb sorsú leány
gyermekeknek kézi munkákra való ingye
nes oktatása, — s végül a kisgyermekek 
gondozása. — Szegények segélyezésére a 
karácsouyi ajándékon kívül az egylet 1496 
frt. 90 krt. költött. A Szeged és szeged - 
vidéki országos szerencsétlenség enyhíté
sére az egylet 480 írttal járult, mely ősz 
szeg az egyleti tagok által a helybeli egy
házakban kitett perselekbe folyt be.

Az egylet összes múlt évi bevétele: 
5893 frt. 23 kr., — összes kiadas : 5275 
frt. 49 kr. s igy a pénztári maradvány 
616 frt. 74 kr. — Az egyleti helyiség fel
építése előtt volt az egyletnek 11,060 ft., 
a gyermekkert alapjának 8295 frt. 91 kr., 
összesen 19355 frt. 93 kr. készpénz tő
kéje. A ház építése és berendezése került 
14,074 frt. 17 krba s ezentúl az egylet 
saját gyülésterme és a kézimunka iskola 
utáni bérfizetéstől mentve lett. A marad
vány tőke 5500 írtra kiegészitetvén, mint 
az egylet törzsvagyona a helybeli taka
rékpénztárba gyümölcsözés végett, s a 
tikaréktári könyvecske az elnök kezeibe 
megőrizés végett tétetett le. — Említi to
vábbá a titkári jelentés, hogy az egylet 
védasszonyául Mária- Valéria főberczeguő 
kéretett fel, kihez annak legmagasabb el
fogadása végett az egylet folyamodványa 
a városi tanács közvetítésével feiküldetott, 
— melyre válasz azonbau mindezideig 
nem érkezett. Végül meleg hangon emlé
kezik nieg a jelentés a helybeli lapok 
szerkesztőiről, kik az egylet ügyét saját 
körükbeu oly hathatósan előmozdították, 
az orvosokról, kik az egylet betegeit in
gyenes gyógyításban részesítették, s a 
gyógyszerészekről, kik az egylet száraira 
rendelt orvosságot 10°/0 leengedéssel szol
gáltalak ki. —

A jelentés felolvasása után az egylet 
eddigi tisztviselői letevén hivatalukat, a 
gyűlés a választásra tért á». Megválasz
tat rak : elnöknek Cseh Kövér Anna, alel- 
nöknek: Merniük Teréz, másodalelnöknek: 
Aidinger Jáu..sué, pénztárunknak Vizkeleti 
Albertin, női kézimunka igazgatójánakSzon- 
tagb Herrnin — s a gyermekkert igazga
tójának Jobst Josefa urunk. Titkárnak, mi
után Kaufmau ur az egylet kérése daczára 
lemondása mellett megmaradt, Deeieva Vil 
mos tvszki jegyző választatott meg. — 
Ezután a választmány alakíttatott meg. Az 
egylet védnökéül dr. Duláuszky Nándor 
megyés püspök ur ő méltóságát válasz
totta meg, minek elfogadására küldöttsé- 
gileg már felkérte.

H im a ta tá s
a Rudolphinum intézetheti árvák részére befolyt 

karácsonyi ajándékokról.
Anker Hugó kanonok 5 frt., özv. Czwetkovics 

Keronczoé 5 frt., Dr Koharich Karoly 5 frt., Vá- 
rady Kazay Lujza 1 frt., Kotzer István 1 frt.. 
Markó János 1 f r t , Szeifriez István kanonok 5 frt., 
Zsinkó István kanonok 5 frt., Schulez József 1 frt., 
Mendlik Ágoston plébános 2 frt., Láng H. egy 
csomag különféle aprólék, Krausze Ignácz egy cso
mag aprólék, Hajdú György 17 db. kalap, Megyés 
püspök Ő méltósága 100) frt., Dr. Erreth Lajos 
korh. igazgató 10 frt., Dr. Schwarcz 5 frt., Dr. 
Mocsáry 1 frt., főtiszt. Zányi 1 frt., főtiszt. Dreven 
1 frt., Stirling 1 frt., Bors 1 frt., Burkert 1 frt.. 
Cseh Mária 5 frt., Koronay Ludovika 5 frt., Wer- 
ner urhölgy 1 frt. 50 kr., Ruprecht urhölgy 1 frt., 
Sehedivi asszonyság 2 frt., Nagy 50 kr., Scheurer 
József 50 kr., Kelemen 30 kr., Lechner gyermekei 
5 frt., Hengel Karoiin asszony 1 frt., Pongrátz 
1 f r t , Kummer 60 kr., Rodakovsky tábornokné 2 
frt-, Vybirál asszonyság 1 frt., Szontagh asszony
ság 40 kr., Homan asszonyság 30 kr. Dtroczy 1 
frt., Lukrics 5 f r t ,  Kozáry egy ezüst húszast, Őr- 
ezen assznyság 1 női ruha, 1 posztó rékli, 1 nyári 
rékli, 1 kötény, 1 muff, 1 nyakravaló, 1 pamut 
kendő és 1 pár harisnyát, Held Ferencz és Erzsé
bet 10 db. ruha nemüt, Bézl és neje 6 db. drot- 
kosárkat, 6 pár harisnyát, egy pár rőf pamut szö
vetet és 1 nyolezada diót, Gyikos Péter tanar al
mát es egy viaszgyertya tekereset, Dvorzsák asz- 
szonyság almát, 1 koszorú fügét, 2 kendőt Vizke
leti Albertin egy kosár báb süteményt, Auguszt 
János 3 pár czipőt, Werner féle intézete 6 babát,
5 kocsit, 12 narancsot, 2 koszorú fügét és egy cso
mag süteményt, Brunuer 50 pár wirstli, Klein J.
24 db. kendőt, Láng H. 2 fejkötö. 2 nyak éket, 3 
mellezö és 2 pár ke-ztyüt, Weber Adalbert és fia 
9 swa’t, 9 pár kesztyűt, 2 camaschnit, 4 pár kap- 
czát, Daempf Karoly egy kosár edényt, Zsolnay egy 
kosár játékot, Obetkó játékot és meltiit, Hermann

3 sapkát, Billitz egy dirab bőrt Bindwig Kálmán 
almát. Weidi.iger égy cső nó képet, Bohm Nándor
4 koszorú fügét, 5 narancsot és Sz. János kenyeret, 
Stirling asszonyság 24 db. zsebkendőt, Nagy asz- 
szonyság 153 db. bátot, Lanbrencz almát. Eiszer 
János diót és szilvát, Schmiedt ezukorsüteményt, 
Wurstor ezukorsüteményt, Cbaflieh ezukorsüteményt, 
Blauhorn Antal 1 koszorú fügét, 3 narancsot, Szt. 
János kenyeret és ezüst fémet, Reeh 2 koszorú fü
gét és Szt. János kenyeret, Tausig Ármin 12 zseb
kendőt, Wiszay 6 pohár, 12 tányér, Müller Róza 
egy kis női ruhát és egy köpenyt, Chrisztian a s 
szony 40 db. báb süteményt, Blauhorn Jakab al
mát és diót, Dobszay egy koszorú fügét, Grünhut
5 pamut főveg, 1 réklit, 1 camasnit, Kohu 1 savait, 
2 zsebkendőt, Weisz 1 pár harisnyát, Heinllhoffar 
36 db. szappant, Csonka 1 font szappant, Simon
1 koszorú fügét és Szt. János kenyeret, Kellert 2 
pár czipót, Spitzer Sándor 1 koszorú fügét, diót 
és szilvát, Spitzer 10 tányért, Frankfurter Albert
2 czitromot, Eisenhut János kenyér, szilvát és diót, 
Blauhoru Jakab egy koszorú fügét, Feszti 3 db. 
imakönyvet, Böhm 6 irout, 6 kis jegyzőkönyvet. 2 
to ltartót és 1 tintatartót, Alt és Böhm 8 db. já 
tékot, Nik Károly 6 narancsot, 1 koszorú fügét, 
Szt. János kenyeret és monyorót, Frankfurter Samu 
Szt. János kenyeret és fügét, Pollák Sámuel 8 pár 
harisnyát és 2 pamut jopka, Beck 3 kalapot és 3 
sapkát, Meisner 10 rőf füstölt szövetett, Pauuz 
Adolf 4 zsebkendőt, Tiglmaun 4 kendőt, Stáagl 
36 db. különféle kefét, Platz 36 db. különféle ke
fét, Krauze Ignácz 9 kendőt, 6 pár harisnyát, 3 
savait és több egy felvégnél Canafas, Sziebert és 
neje 2 doboz tollatt, 24 db. irónt, 12 db. fogkefét, 
12 db. iskola könyvet, 48 db. irkát és 12 db. pléh 
tolnyelet, Berecz fügét és kendőt, Hajdú 17 db. 
kalapot, Cseita fügét, Benczenleiiner 1 pár bár
sony topánkát, Fölkér Mari 1 db. vásznát, Edhof- 
fer 3 bevenget, Zách 4 db. kötő pamutot.

Kelt Pécsett, 1880. évi jauuar hó 1-én. 
Sáyhy Gyula s. k., Pwlentiana s. k.,

korházgondnok. nénike.

E « r e v é t e l  u .L u e n s n  non  luccii*  
<lo“ évi m ii c z lk k r e .

A „Pécsi Fivyelő-1 f. évi január 10 ki 
3-ik számában „Egy deákpárti * aláírás
sal megjelent „Lueus a non l u r c i n 4 czi- 
rnü czikk befezésül a m agy árny elv törvé
nyes kötelezettségéről is szólván, a többek 
közt hivatkozik arra, hogy .árpád, Németi 
és Szabolcs községek népiskoláiban a ma
gyar grammatika nem tanitatik.

Hogy ez állítás bir-e valósággal -ár
pád és Németi községek iskoláira vonat
kozólag, azt vitatui nem érzem magam 
feljogosítva; de Szabolcsra nézve szabad 
legyeu némi észrevételt tenni. Vau Sza
bolcs község határában három népiskola. 
Es pedig egy az egészen tiszta magyar 
ajkú Szabolcs községben, egy a Duuagőz- 
bajozási társaság György-bányatelepén és 
végre egy a fenébb nevezett társaság által 
bérelt s a pécsi székesegyház tulajdonát 
képező Szabolcs bányán.

Miután a uevezett czikkbsn szabolcsi 
iskola hozatott fel a német -árpád és h »r- 
vát-magyar ajkú Németi községek mellett 
a továbbá mivel Szabolcs községében tevő 
iskola minden izében magyar Uauem is 
hinnem, de gyanítanom kell, bogy a t. 
czikk Író ur tán (?) tévedésből eugem, 
illetőleg vezetésűm alatti Szabolcs bányai 
vegyes ajkú felekezeti népiskolát értetette 
a szabolcsi iskola nevezet alatt. Hogy 
Szabolcs tisztán magyar ajkú népiskolá
jában tauitják-o a magyar gramatikát, 
uem tudom, de abhoz nincs is szavam, 
azt czafolja meg az érdeklett; de hogyha 
a ezélzás eugem illet, úgy azt itt a nyil
vánossáy e.ött mint minden igazság >t 
nélkülöző állítást egyszerűen visszautast 
tóm. Megmondom miért:

A vezetésem alat-i Szabolcs bányai 
népiskola ötveu kiiencz növendéke barom 
magyar kivételével, német cseh, tót morva 
és krajnai, és hogy mindezek daczára az 
illető nem magyar ajkú tanulók legua 
gyobb része hanem is tisztán és hibatla 
uul, de úgy mindenesetre beszélik a ma
gyar nyelvet, mint legtöbb pécsi bosuyák 
tiu. Hogy ez eredmény magyar gramma
tika nélkül lehetetlen, azt a laikus is 
beláthatja; azért ki észrevételemnek hitelt 
uem adna, az szíveskedjék a hét bármely 
napján s igy vasárnap délelölt is meglá
togatni s magának ha tud, ellenkezőről 
meggyőződést szerezni. Ha az igazság 
mérlege uem felém hajlik, felhatalmazom 
az illetőt engem nem igazat állítónak bé 
lyegezni, ellen esetben pedig én örvendve 
látogatásának, köszöntem nyilvánítom a 
tanügy iránti érdeklődéséért.

Tiringer Mihály 
Szabolcs-bányai tanitó.

N é n ie t* B o lly , 1880. jan. 17 én
Egy eredeti kézirat került kezembe, 

a mely úgy mint engem, másokat is érdé 
kelni fog, kik Baranyamegyét, kivált 
közel Pécshez fekvő vidékét ismerik, és a 
történelem barátjai. Ennél fogva közlöm 
Tek. Szerkesztő úrral kérve, ha alkalmas
nak találandja, lapjának tárcza rovatában 
legyen szives a nyilváuosság elé bocsáj- 
tani. Az okmány ez :

Pécsi tájék i Jószág eránt.
Anno 1709. die 30-a Mensis Xbris. 

Baranya Vármegyében lévő Kglmes Asz- 
szouyom Méltóságos Groff Battyáni Adamné 
eö Excelleutia Jószágának Consc'iptiója 
Kuruczok járása előtt micsoda Státusbau 
akor volt, és micsodában most vagyon,, 

Misién nevű Falu
Ebben az faluban kurutz világ előtt 

4 magyar Jobbágy és 6 Tolt Jobbágy la
kot, hogy az háború kezdődet, eil pusz- 
túit, akor az egész falu Mislen, Marhnjok 
Jószágok elveszet, hat eke Barmuk volt, 
mindcuik 6 ökörrel, most esztendeje múI 
az ősszel, hogy haza jöttek, ezeii alabb 
megírt magyarok.

Imre Istók — Péter Peti. — Barabás 
Istók — Péter Samu.

Az Tóttok Slavinláb* mentek az 
mikor talu eipu-z u t u >>r. h it észtén i jj*. 
Ezeknek felül Spéci fi vaP iuigyir JohVi. 
gyoknak vagyon most 4 ökrek, és két 
lovuk, az elmúlt nyáron adlak búza tize
det Cub. Köböl most 2 pozs. mérő — 1^ 
kukoriczát vagy Török búzát Cub. 2. B *. 
rok nem lett egy csöp, az tavaszi hideg 
elvette az szőlőket, alacsony való helyen 
vagyoD csak négy darab szőlő, az többi 
mind puszta.

Peterd ne»ü Falu
Ebben a faluban az Uraságuak e^y 

Majort építettem v.m. az liátzok falustól 
elégették, egy gabona házat is csináltat
tam volt az majornál, az is eléget teli 
volt Búzával kileucz száz köböl volt béna 
az itt való örögh köböllel, egy hónapié 
éget beuue a búza, nem voltak tűzoltók* 
most nehezen égne meg, mind Kitzok 
gyújtották meg az ta'ut és Majort. Am i 
kívül volt .Mijorsága, Disznó ö) diraó 
az Húzok elhajtották, egy polgárt is m ■ ' 
öltek, minden marhájokat elhajtották 6"t 
darab ökrét, pusztáu állót a falu hárem 
eszteudeig. Haza szálváu guuyhókat csi
náltattuk m.igokuak, az után kétszer sze
reztek egy eke barmot magoknak adu 
denkor elhajtották az Ratzok. Most ezen 
polgárok lakják.

Gergely Istók — Báu Ferencz, Szabó 
Istók — Gyeuis Fereucz — Hmm Jancm 
— Diákos Istók — Biró Miklós — Bússá 
Mát hé — György Miklós, Kerekes Istók, 
Nagy Fereucz.

Vagyou most 6 ökör az faluhau, épeu 
egy ekére való, tavai vagy az uyáron 
szerzették, egy kiss vetést tettek már utá 
nők, vagyou 6 lövök, azokon nem száat- 
hatuuií. Búzát adót Cub.* 2. az idéu tize
det, Tónik búzát Cub: 11 2 borok uem lett 
az hideg elvette mind.

Belvárd nevű falu.
Ebben az faluban Magyar és Tótlli 

Jobbágyok laknak, ezek is elfutott tk volt, 
megint vizaszáioitak haza, minden marhá
jukat elhajtottak az Rátzok, két E<e Bar
mok vagyou, azaz tizenkét ikrek, Lovak 
9, az üdén adtak Búza tizedet Cub: 4 
Tö ok Búzát 6 köblet, Szőlő begyek ke
vés vagyou, most kezdik az háború élőt 
csioálni, az iiuéu semmi nem termet rajta, 
az hideg elvette tavaszai valóban, nyo
morult kenyereden Jobbágyok, most tet
tek egy kis vetést.

Bujdosó Imre, Szök Fereucz, Babar- 
czy Jancsi, Törsegh Peti, Süvegh Istók, 
Keresztes János, Kovács Istók, Kiss Szabó, 
Tiliis Gyursa, Sögli Peti, Sögb Balázs, 
Tóth Istók, Magyaródy András, Kiss Já
nos, Vuesina Péter, Vörös Tamás, Vezető 
Gyurka, Horváth Tamás, Hosszú Istók, 
Joó János, Bajodi Balázs, Sánta Jancsi. 
Illés Patkó, í  ilites Geczi, Peregh Getzy. 
Békán Peti.

Ezek az előtt négy faluban laktauak, 
úgy mint: Ugyba, Belvárdou, Julába és 
Nohmiaba, az háüoruba eiszélledtek, és 
elvesztek, kik megmaradtak összve szá
l l ta k  ebben az egy faluban.

Birján nevű Tóth falu.
Ezen t-tlu Tóttá Jobbágyok laktak, 

az Ratzoktól ez is elpusztult vala, Slavo- 
niaba mentenek lakni, az Kurutz járás 
ellöt 15 házal voltak, jó bírták magukat 
volt, az Raczok ell hajtották miudeu mar
hájokat, in >st némelyek visza haza jötté
nek, csak Gyonhókba (Gunyhókba) lak
nak, uem csináltak rnégh házakat, túró 
léiben vannak, most ezek lakják.

Steiari Gergics, S/.iklosia Miklós, Xi- 
kola Baborezy, Baiás Bornak, Stelan Sillo, 
B-rial Baborezy, Borsó Mesterni, Kovács 
Pető, Miát Perics, Nikula Szikovics.

Ezeknek vagyon két eke Barmok, az 
az, tíz öker, lovak uiueseu, Szőlő hegyek 
sincsen, az üdén Búza tizedet adtak Cub. 
2 l/t , tized Török búzát 2*/4, nyomorúlt 
euiOerek, kevés embernek vagyon már ke
nyere, tuiud futó félbe vannak, nagy Por
ciótól (adótól) félnek az dráváu által ké
szülnek.

Szőkéd nevű falu.
Ebben az faluban Tótth Jobbágyok, 

és két magyar lakik, és ell pusztúlt vala, 
az Ráczoktól, miudeu marhájokat elhaj
tották, azután is két eke Barmot szerez
tek, 12 Ökrét tavai, és mig az Ráczok 
előtt elfutottak vala, két holnapig lakott 
az faluban senki, egy Tyuk fiák sem ma
radót, mind eltogták az Riczok Búza ti
zedet adtak az Udéu Cub: 2 1/,. Török Bú
zát Cub: */«• a* idén alkalmas vetéseket 
tettek

H, idlis János, Hegedűs Samu, Bős 
nyák Pávo, Csordás Illia, Brenavecz Mátho, 
Pavo Vukovies, Szablai Luko, Stipan Bjs- 
nyák.

Ezek laknak most ebben a faluban 
a többi elment. (Folyt, köv.)

KUBINYI ÉLEK.

Különfélék.
— A székesfehérvári orsz. kiállításon 

résztvett pécs barauyai kiállítók, mint mar 
említettük e hó 25 éu (vasárnap) kapják 
meg kitüntetési jelvényeiket. Gróf Zichy 
Jenő a mai esti 10 órai vonattal érkezik 
meg városunkba. Az indóházuál a pécs- 
baranyai kiállítók fogadják őt s ounau 
a püspöki rezidentiába kísérik, a hol a 
püspök úr ő méltósága vendége lesz. 
Másnap d. e. 10 órakor a kiállítók a vá
rosházának közgyűlési nagytermében ősz 
szegyülnek. A kitüntetési jelvények kiosz
tásánál a tőispáu, ai ispán, polgármester 
s a hivatali houoratiorok nagy része jelen 
lesz. Az ünnepélyességet főispán úr nyitja 
meg egy beszéddel. Utána gróf Zichy Jenő 
úr tog szólam. Vasárnap vagy héttőn a 
sz.-tehérvár-pécsi vasút ügyében couterentia 
tartatik, melyen a gróf úr a saját véle
ményét és nézeteit fogja előadui. Vasár-



nap és hétfőn délben & püspök Ar ő méltó
ságánál nagy ebéd tesz, melyre a kiállítók 
felváltva hivatalosak lesznek. Hétfőn este 
8 órakor pétiig a kiállítók rendezuek ban
kettet a Seholtz-féle söresarnokban a grót 
úr tiszteletére. A pécsi kiállítók e ban
kettre a főispán és a püspök űr ő méltó 
ságait. az alispán, polgármester és ka 
pitány urakat, a dunagőzhajózási társulat 
bányaigazgatóját, s a pécs-barcsi vasat 
Uz etvezetőjét tegnap küldöttségileg hívták 
meg. — Ezen bankettre a pécsi kiállítók 
és a pécsi kereskedelmi és ipartársulat 
tagjait is meghívták s általán városuuk 
polgárait szívesen látják azon. Jegyek e 
bankettre Zsolnav Vilmos és Obitkó urak 
kereskedéseiben kaphatók 2 ftért. A binkett 
iránt való eddigi érdeklődésből következ
tetve. a legszebb sikerre lehet számítani.
A bankett alkalmával a városi zenekar 
fog játszani. V zenére való kiadás a jegy 
árában foglaltatik. Hétfőn a gróf nr a 
helybeli nagyobb ipartelepeket fogja meg
látogatni, kedden pedig egy külön vona 
tón egy nagyobb társasággal a bányate
lepet tekinti meg. A bányatelepen ez al
kalomból díszebédet ad a báuyaigazga 
tóság a gróf ur tiszteletére.

— Sport. Az uj jégpálya megnyitás i 
múlt vasárnap daezára a havazásnak, igen 
szép számú közönség részvvétele mellett 
ünnepeltetett meg, amit leginkább i hely 
közel voltának lehet tulajd mitani. Sokan 
voltak a „nézők14 is, de sokkal többen 
a korcsolyázók, kik egy „verkli „Boccac
cio márs'-án o'yan fenakadás nélküli 
Iránná négyest korcsolyáztak el, hogy be 
illet volna a „h rttyuMerem parqnettejére 
is. Kár hogy a tervezett „csarnok* ez 
é\ .dra. mely még igen hosszúnak mutat
kozik, a költséges földmunkálatok miatt 
föl nem épittetetett, de mini illetékes hely 
röl étesültünk jövő télig okvetlen el fog 
készülni, mert az egylet pénztárán igen 
nagyot lendített az eddig hasznúk pálya 
tulajdonosának Gadó untak nagylelkűsége, 
ki az egylettől ez évadra mi bért sem kö 
veielt: és mert a költségek fedezésére egy 
ntúködvelő előadással egybekötött hang
verseny ti>g rendeztetni persze farsang után. 
Kívánunk mentöl nagyobb jövedelmet s 
virágzást az egyletnek, mert a krocsolyá- 
zást a testet és lelket egyaránt üdítő kel
lemes mulatságnak tartjuk s tigy látszik 
jelenleg országszerte ezen nézet uralkodik, 
mert mindenütt nagyobb és szebb közön- 
ségettalálhatni a jégen mint a báltermekben.

— Halálozások. Sey Lajos ügyvéd /. 
hó 18-áu életének 71 ik évében hosszas 
szenvedés után elhunyt ; 12 órával rneg- 
e őzte őt a halálban leánya, Gyenes Pong- 
ríczné szül.\Se i Ilka, kit Ölt ik élet évében 
ragadott ki a halál szerettei köréből. 2D-án 
mindkettőt egyszerre uagyés dis/.-s köz ín
ség kísérte nyughelyére — Vogl Viktor 
Vogl N. János helybeli kőfaragó mister 
szépreutényü 21 éves Ha hunyt el ltj án, 
kit Iván helyeztek kori sírjába. Bek- 
hamvaikra!

— F. hó 10 én tartott jogász hál al 
kaluiábóí a jogász segély egylet javam 
utólagosan beküldött adományok: Kiss- 
faludy Etek úrtól Ö fr. Egrv József úrtói 
újólag 1 fr;. Dr. B írs Emil úrtoi felüld 
zetésképen 2 ft. melyekért fogadják a t. 
adakozók az egylet köszönetét.

— Folytatólagos igazítások a pécsi 
nőegyleti évi kimutatáshoz: Nyers Kata 
Hu 2 ft 40 kr. Schapriuger Berta 2 tt 40 
kr. Werncr Magdolna 2 ft 40 kr. Sehau 
rek Carolin adományozott a kézi munka 
iskolának egy varrógépet.

— Turcsányi Irén közkedveltség ü szí
nésznőnk jutalomjátékául csütörtökön í. 
hó 29 én adatik a helybeli színpadon elő
ször: Bartók Lajos (Don Pedrő) remek 
vigjátéka a „Legszebb1* Ezt megelőzőleg 
szerdán itt előszóra „Tartalékos*, a „Hu
szár káplár Béesben1* czimU kitűnő élet
kép folyt fása. Mindkét darabot s klilőnö 
sen a jutalmazandó! ajánljuk közönségünk 
figyelmébe és pártfogásába.

— Vihary Elemér a helybeli szintár- 
sulat közkedveltségü tagjának jutalomjá- 
tékául f. hó 27 én adatik: „A mosolygó 
Salamon" czimíí éuekes népszinmű, mely
nek szövegét és zenéjét helybeli szerzők 
írták. A mü hozzánk is beküldetett annak 
idején bírálat végett, s elismerésünket fe
lette már kifejeztük lapunkban, s most 
azt ismételjük, miután a darab cselekvényé 
nek előadása által nem akarjuk njdonsá 
gának érdekességét csökkenteni. Ma pedig 
Völgyi József jutalom játékául „200 év 
múlva, vagy: a uői emancipáció kora" 
Balázs Sándor sikerűit bóhozata adatik, iti 
először. Ajánljuk a jutalrnazandókat közön 
ségünk pártfogásába.

— Herczenberger József hely beli is
meri táuczmestcr f. hó 27 én a kaszinó 
nyári helyiségében tánczestélyt rendez, 
melyen Dankó Gyula zenekara működik. 
Belépti dij személyenként 1 tt 20 kr. csa
ládoknak személyenként 1 ft.

— .4 fővárosi hírlapírók szövetkezete 
iránt Jókai Mór által előterjesztett javas
latot az egybehívott közgyűlés nem fo
gadta el egyszerűen, hanem módositás és 
helyesebb szövegezés végett bizottsághoz 
utasította. — Ezen szövetkezés indítva 
nyoztatott védelmid a hírlapírók oly jo- 
gositatlan megtámadásai ellen, minő Ver 
hovay Gyula ellen irányoztatott. — A mi 
bennünket illet, kinyilatkoztatják, hogy 
oly hírlapírói szövetkezésbe, melybe a 
kormánypárti bérenczirók is helyt talál
hatnak, nem lépünK be, és ezentúl is ön
magunkat fogjuk megvédelmezni jogosu
latlan támadások ellen

— Ver hovay Gyula állapotában orvén 
detes javulás állt be. A beteg, mintha 
nem is tizenegy uap előtt érte volna az 
életveszélyes lövés, derülten beszélget kör
nyezetével, láza nincs s étvágya is ra 'gjött.

Barátai a lehető kímélettel, beszéltek neki 
a mait heti tüntetésekről, óvatosan elhallgat
ván a gyilkosságokat s a közönség brutális 
megtámadását. Verhovay Gyula láthatólag 
örült, hallva, hogy a közönség oly rend
kívüli részvéttel kisérte majdnem végze
tessé vált betegségét. Folyton lapjára gou 
dől, miudig a szerkesztőségben történtek
ről kördezősködik, alig várja, hogy ujra 
megkezdhesse hírlapírói munkáját.

— Kisorsolás. Egy hímzett gallért és 
manchettet I. hó. 16 án történt kisorsolás 
utján „Ludovica* név alatt Koronay Lu- 
dovica ő nagysága nyerte meg.

A közönség köréből.
Az idei Carn eval a pécsi keresk. önkép, 

és betegsegélyző egylet ajtaján is bekopog
tatott, a választmányi tagok azonban nagy 
döbfenéssel fogadtak, el is szánták, magu
kat, hogy majd hét megyére szól a hire, 
és ha mindjárt deficzitjük lenne is arisz
tokratikusnak kell lennie, mire e! is hatá
rozták, hogy ott szegény ember, vagy sze
gény emb írlányának, ha még oly művelt 
és becsületes is mulatni nem szabad, ha 
csalt nem vilani igtn szép.

Et aztán egy elegáns választmány, 
választottak is nobilis bálbizotságot., elnö
köt stb. olyanokat, kik nemcsak hogy 
nem voltak az egyletünk tagjai soha, de 
talán a helyiség küszöbét sem lépték át 
soha, nem hogy az egylet érdekeit ki
várnák és tudnák támogatni.

Szegény választmány, ez által csak 
saját szegénységieket hoztátok napfényre 
m-lyet az egylet minden egyes tagja szív
ből sajnál és kimondhatatlanul szegyei, 
lehet is, szégyen és fájdalom, az egylet
nek négy, öt éves pártoló tagjait, kik 
tán nem hordanak elég magas czilindert 
m;g nem hívtatok, olyan hölgyeket kik 
műveltségűk és jó nevelésük ösztön í által 
saját szüleik érd ;k -it tevékenységükkel 
támogatják, és oiyan hölgyeket, kik az 
utzán nem eléggé feltűnően jártak, vagy 
tán köszöntéseket nem eléggé bájos mosoly 
lyal viszonozták, végzetes táuczestélyetek- 
böl kizártatok.

Ez aztán inteligcns választmány, kik 
az egylet érdekeit ily nemes érzéssel és 
nézettel támogatják, kik az i p a r t  ke 
r e s k e d e l m e t  és műs zó  r g a l m  at  igy 
megveti!- és utálják, mely úgyis honunk
ban csak gyéren és mostohán van képvi
selve, sőt kinek kellene még jobban szel
lemi és anyagi viszonyokból a polgárok
hoz és iparosokhoz ragaszkodni mint a 
kereskedelmi osztálynak, miután köztük 
élünk, velük szenvedünk igy hát velük is 
akarunk és tudunk mulatui, és je szóul 
fentartjuk magunknak örökké, ezeu régi köz
mondást.

Munka ne ncsiti az embert.
Svarczenherg Gyula,

A. P. K. Ö és B. E. tagja.

Pécsi színház.
Egy uj darabról kell szólanunk, mely, 

miként a sziulap hirJeté, itt került először 
szídtc, megelőztével a főváros- s vidéki 
színpadoknak, s az :

„A hamis asszony", Lukáesy 3 felvo- 
násos vigjátéka.

Olyan hevenyében irt darab ez, mely 
farsangi mulatságnak megjárja ugyan, de 
tartósságra nem számíthat, s valószínűleg 
Pécs határán túl szerepelni < esti fog. Czi- 
méhez képest egy hamis asszonyt látunk 
működésben, aki arczulvágja férjét, s az
tán keresésére indul, mert hamissága miatt 
a férj odahagyja a házat. 0  tehát foly
vást üldözi férjét, mialatt egy másik asz- 

| szony magának és öt leányának férjet ke 
rés, egy harmadikn k pedig férj önként 
kínálkozik. Esztneinenetéhen Rosen egyik 
vigjátékát vette mintául a szerző, aki sok 
eszközzel keveset ért el. A czimszerepet 
Némethué játszta, s vele együtt Vedrese, 
(a hamis asszouy férje), Tőkés Emilia, 
Szirniayué, Turcsányi és Völgyi látták el 
a főszerepeket.

Ellenkezőleg, csekély és nagyon sze
rény eszközök eredménye gyanáut sokat 
láttunk Touruier „Színésznő" czitnü két 
felvonásos vigjátékában, mely múlt hétfőn 
a „Pajkos diákok1* czimU operettet meg
előzte. A régi franczia társadalom kedves 
és vonzó képét latiak magunk előtt e fi
nom és szellemes műben. Igazi lelkesült- 
séget a művészet iráni, mely a darabból 
kisugárzik; s igazi érzést, mely a legjobb 
művésznőben is diadalra vezeti az örök 
emberit: a szerelmet. S ezt nem csak a 
műben láttuk, hanem előadásában is ta
pasztaltak, mert meg kell vallanunk, hogy 
a négy közreműködő: Tőkés Emilia (szí
nésznő); Turcsányi (Lujza); Toldy (Al
fréd) és Völgyi (Dupoisj kiváló egyönte
tűséggel végezte feladatát és szép egészet 
nyújtott. Tőkés Emiiia különösen minden 
dicséret felett, áll.

Ismét ellenkezőt illik mondauuuk az 
operetterői, melyet ez este tökéletesen el
ejtettek, készakarva tönkre tettek. A sok 
élcznélküli impromptn, a sok rögtönzőt, 
mely folyvást járta, bizony nem válik elő
nyére egyiköjöknek sm . Németh kivéte
lével, aki megőrzé komolyságát, a többi 
már nem művészekhez méltó módon vi
selkedett. Semmi öszhangzat, semmi finom 
ság, semmi csin, semmi kellem! A mi még 
fokozta a szerencsétlenséget, az volt, hogy 
Roth Amalia a szó szoros értelmében élet
telen bábot hozott magával a színpadra, 
így tett a „Bőregér‘ -hen is, melynek Ígér
kező sikerét szomorú jelenségével teljesen 
lehetetlenné tette. Mondjuk ki tisztán, hogy 
ő nem színpadra való; s ha őt szemelték 
ki arra, hogy Tharasszovics Margitot he
lyettesítse, akkor oly választás esett, mely
nél szerencsétlenebbet képzelni sem lehel.

A „Bőregér1* különben teli házat eredmé
nyezett. a Bérczy fi lön javára, és sok tap
sot R-.th Etelkának, a ki a magyar da
lokat ízléssel énekelte. Ez este, jutalmazott 
neje, Bérczyné urhölgy is közreműködött.

J Á T É K B E N D .
Szombaton jan. 24-én V ölgy i J ó z se f  

jutalomjátékául 200 év múlva 
vagy: női emancipatió kora
jeles bohózat Balázs Sándortól, 
i t t  e l ő s z ö r .

Vasárnap jan. 25-én Egy magyar huszár 
káplár Béesben (Ibr Corporal) 
kitűnő életkép irta: Costa Ká 
roly.

Hétfőn, január 26-án Mélt. Gróf Zichy úr 
tiszteletére rendezendő banquette 
iránti figyelemből s z ü n e t .

Kedden, január 27-é. V iliary  E lem ér  
jutalomjátékául Mosolygó Sala 
mon legújabb énekes népszínmű 
irta: helybeli Y.

Szerdán, január 28 án. Tartalékosa Hu
szár Káplár Becsben czimU ki
tűnő életkép folytatása, dalok
kal i t t  e lő s z ö r .

C-iütörtök, jauuár29 én T u rcsá n y i Iréu  
jutalom játékául „Legszebb" Bar
tók Lajos (Don Pedrő) leg
újabb remek vigjátéka i t t  e lő 
s z ö r .

Péntek, január 30-án S z ü n e t .
Szombat, januar 31-én ll-ik Rákoczy Fe- 

rencz fogsága Szigligeti Ede 
történelmi színműve.

I R 0  I) A L 0  M._______
== Az „Ország-Világ" 3 ik szama |igen ér

dekes tartalommal és szép, többnyire eredeti bé
liekkel jelent meg. A kitünően ízléses kiállítású 
füzethez egy gyönyörű fenynyomatu kép van mel
lékelve, mely ép úgy becsületére válik a Divald 
pbototypiájának, mint az egész illusztrált lap ki
állítása a Wilckens-nyomdának. Az „Ország-Világ" 
ara egész évre tiz forint. Tartalm a: Három szív. 
[Elbeszélés.] Borostyám Troli Irmától. [Folytatás.] 
Budapest s az idegen művészet. Acsády Ignácztól. 
Csíp ! [Déppel.] Kománcz. Launa Gusztávtól. Búcsú. 
[Költemény.] Endrödi Sándortól. Munkácsi Mihály 
[Jellemzés.] György Aladártól. [Képpel.] Nyugal
mazott háromhölgyek I)r. Erödi Bélától. A faorzó. 
[Képpel.] Szádelö völgye. [Képpel.] Veres Sándor
tól. Az oratoriumi zene hazánkban. Harrach Jó
zseftől. Séta a szárnyas piaczon. [Feszti Árpád raj
zával.] Szemere Attilától. A kit nem akar senki 
eltemetni. [Szomorú, de tanulságos történet.] Ba
lázs Sándortól. A fiumei tengerész-apródok. Kom- 
polthy Tivadartól. Klet-halálra [Képpel.] A gyil
kos. [Tölgyessy A. rajzával.] Komócsy Józseftől. 
Cook kapitány gunyhój-a [Képpel.] A sydneyi pál- 
maerdő. [Képpel.] A szent madár. [Képpel.] Kodey 
Luezia. [Regény, folytatás,) Créville Henriktől. Mit 
olvassunk ? I.ászló Mihálytól. A főváros krónikája. 
[A meglőtt ujs.igirö.) Irodalom. Gyászrovat. Egy
ház és iskola. Zene. Művészet. Színház. Sport. Ter
mészeti tünemények. Társulatok és egyletek. Uta
zások. Kivándorlási ügy. Ünnepélyek. Hadügy. 
Közlekedés. Ipar és kereskedelem. Statisztikai jegy
zetek. Irodalom.

=  A „Figyelő “ Irodalom történeti közlöny 
1880. évi januári füzet tartalma : Dugonics András, 
Endrödi Sándortól — Toldy Ferencz és Kazinczy 
Gábor. Jakab Elektől. — A 17. század nyelvmű
velése, Dr. Jancsó Benedektől. — A kuruezvilág 
énekei, Dr. Ferenczy Zoltántól. — Révai a tanári 
pályán Tatán és Veszprémben. Csapiár Benedektől. 
— Irodalomtörténeti repertórium, Színnyei József
től. Kiadja Aigner Lajos Budapesten. Előfizetési 
ára egy évre 8 frt. Egy füzet ára 1 frt.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
— A fiich a zln o a  b o ro k  és  az  

E iikcI ezég . Tudvalévőié^ Engel József 
fiai borkereskedő ezég azzal igyekezik ma
gát kimosni, hogy az általa vett és Tri
eszten át ide szállított dalmát borok tar
talmaznak fuchszint, minthogy ezen borok 
kai szokott a hazai boroknak sötétebh szint 
adni, ő a mérgezés bűntettében ártatlan. 
— Engel ezen védelmét több lap uyiltte- 
rébe igtatta he, többek közt az „Öst.-Ung.- 
Wein és Agnku!tur Zeituug“-ba is, azon 
han éppen ezen lap f. é. 3 ik számában 
Antonovics Ricbard oenolog keményen ki
kel Engel insiunatiója ellen, bizonyítván, 
hogy a dalmát fehér borok festése nem 
volna jó üzlet, mert azoknak ára amúgy 
is 30 —40 frt. heetoliterenkint és nem fog 
12—14 frton magyar borkereskedőnek el
altatni, a dalmát vörös borok pedig nem 
szorulnak festésre. — Engel insinuatiói 
nagy felháborodást idéztek elő, a lapok 
nem beszélnek róluk másként mint per 
„Fünfkirchner schwindel* és a kereskedők 
már is erélyes lépéseket tesznek saá t hi
telük védelmére. — A legrosszabb benue 
az, hogy a felháborodás a helyett, hogy 
az illető tetten kapott ezégekre szorítkoz
nék, kiterjedt általán a magyar borkeres 
kedőkre, sőt még a termelőkre is, kik 
minden féle nem igen megtisztelő czimeket 
kapnak Engel & comp. révén.

Tagadhatlan, hogy a pécsi Eugel ezég 
pinezéiben lévő és egy részben Schweicz- 
ha szállított nagy mennyiségű mérgezett 
borok a péesvidéki borkereskedésnek sőt 
a termelőknek roppant kárt és hitelvesz
tést okoznak, joggal követelhetjük ennél 
fogva: mutassa ki az Engel ezég kétségbe 
vonhatlan tszékileg elfogadható bizonyi 
tékkokkal

l ör hogy nem csak azon szállítmány 
dalmát vörös bort, mely legutóbb Trieszt
ből érkezvén a pécsi pályaudvaron meg
vizsgáltatott és fuchsziunal mérgezettnek 
találtatott, kapta onnan, hanem azt is hogy 
már korábban hozatott magának dalmát 
veres borokat a hazai veres borok festé

sére, mutassa ki azok mennyiségét, szál
lításuk idejét, az eladó ezég nevét és bi
zonyítsa be, hogy e borokkal csakugyan 
vegyítette a hazai termésű borokat.

2-or. Azon érintett szállítmányra nézve, 
melyet ő maga bejelentvén a pécsi indó- 
házuál megvizsgáltatott, mutassa ki, hogy 
ő vagy megbízottja nem vette át azokat 
Pécsre érkeztükig, hogy ennél fogva nem 
volt módjában azokat meghízottja által a 
triesztbeui feladás előtt megmérgezni, csak 
azért, hogy ide érkezve és megvizsgálva 
saját mentségére szolgáljanak, mutassa ki, 
hogy e szállítmányt nem ő, vagy megbí
zottja, hanem maga az eladó ezég adta 
fel szállituiáuykép a vaspályára.

3 or. Követeljük, hogy a felhozandó 
bizonyítékok az illetékes feuyitő törvény
szék által mérlegeltessenek, nem lehetvén 
kétségbe vonui már a tárgyi tényállást t. 
i. a bormérgezést, mert arról a meglevő 
corpus deiieti tanúskodik, most az alanyi 
tényállást kell kutatni, ez pedig a fenyltő 
törvényszék dolga, minél fogva komolyan 
rosszaljuk, hogy az ügy még most sincsen 
a királyi ügyész ur kezében.

Azouban az Eugel ezég a helyett, hogy 
ebbeli kötelességét, mivel a pécsi borke
reskedőknek és termelőknek tartozik, ele
get tenne, ott futkároz Budapesten, hogy 
mérgezett borát a kifosztástól felmentse, 
eljár még az „Egyetértés" szerkesztősé 
gébé is és ott ismétli a dalmát borokra 
emelt vádját, tévútra vezeti a szerkesz ő- 
séget, tneiy ezen vádat már bibizonyitott- 
nak veszi és még azt is elhiszi, hogy egy 
pécsi vegyész tudja auuak módját, hogy 
lehessen a fuchszint a borból kiválasztani, 
sat., — szóval a helyett, hogy magát tör
vényszék élőit tisztázná ily pilliativ esz 
közök által még inkább elmérgesiti az 
ügyet a pécsi borkereskedés és termelés 
ártalmára.

Mi elhissziik, hogy a mérget a bo 
rokhól vegyi utón kiválasztani lehet, de 
hogy ez nem esik-e meg a bor állagának 
megromlása nélkül és a költségnem inul- 
ja-e felül az értékét a bornak, mely amúgy 
is tudvalevőleg csaknem iugyen meut az 
Engel ezég piuczéibe, — abban erősen 
kételkedünk, és azért nem is hízhatunk 
meg auuak ellenőrzésében, hogy a nagy 
applombbal hirdetett méregkiválasztás au- 
nak idején csakugyan megtörténik-e ? — 
Nagyon rosszul cselekednék a kormány, 
ha ezt egyes ezégek előnyére és az ösz- 
szes hazai bortermelés és kereskedés ká
rára megengedné.

E czikket már megírtuk, midőn érte- 
sittetüuk, hogy az Eugelnél lefoglalt mér
gezett borok feletti eljárásról szóló ügy
iratok a belügyminiszterhez voltak felter
jesztve a nélkül, hogy ez ügyben az egész
ségügyi rendőri első fokú határozat hozva 
lett volna. A belügyminiszter leirata ez 
ügyben tegnap érkezett le, ebben az ed
digi eljárási jóváh igyváu, egyúttal utasít 
ez érdemben az 1 ső fokú határozat ho
zatalára és értesít, hogy a Triesztből ide 
az Engel ezéghez szállított állítólagos dal
mát borok mérgezése iránti vizsgálat vé
gett az osztrák cs. kormányt megkereste.

A vizsgálati iratokból egyébiránt meg
győződtünk, hogy e borokat 56 hordóval 
nem az illető eladók, hanem az Engel ezég 
trieszti meghízottja adta fel szállituiáuykép 
a vaspályára és igy nagyon téves az 
„Egyetértés*1 közleménye, mely bebizoayi- 
tottuak veszi az Eugel ezég bünteleuségét, 
azért ajánlunk t. laptársunknak jövőre több 
elővigyázatot.

— A tervezett pécs-székesfehérvári 
vonalról Írják a „B. C.-nek, hogy azt már 
1872-ben a hitelintézet műszaki igazga
tója állam garauezia mellett szándékozott 
kiépíteni, a terv azonban az időközben he 
következett tőzsdei katasztrófa miatt du
gába dőlt. A dunagőzhajózási társulat kü
lönösen az okból pártolja ezeu vállalatot, 
mert ez által köszénbánya telepeit haszon 
vehetőbben zsákmányolhatná ki is ezért 
kardoskodik a mellett, hogy a vonal Vil
lánytól kezdve építtessék. Ezen utóbbi 
terv a kormány jóváhagyását is megnyerné 
miután a lehetőség meg vau adva, hogy 
az által, hogy ezeu vonal kezeltetését az 
alföldi vasút venné át, ezen vasút termé
szetszerű csoportosítása létesíthető lesz, 
annál is inkább, mivel a mohács-pécsi és 
pécs-barcsi vonalakkali egyesítése különben 
is terveztetik.

—A  budapest-zimonyi vasút építése iránt, 
mint az „E-s* Írja, néhány hó előtt szerző
dés jött létre Frémy franczia baukár és a 
magyar kormány között. Frémy megígérte 
hogy franczia-szerb bankot alapit Nándor- 
fehérvárotts mindent elkövet a szerb vas 
ntak építési engedélyének elnyeréséért. 
Frémy ezen törekvését azonban nem koro
názta siker, s a magyar kormány ennek 
folytán kényszerítve látva magát a szer
ződés felbontására. Tisza ntolsó bécsi utjá
nak egyik főczelja épen az volt, hogy 
Frémynek valami kárpótlást szerezzen és 
biztosítson a felbontott szerződésért.

— A dunagőzhajózási társulat idén 
50 éves jubeliumát üli meg. A társulat 
1830-ban 100,000 frt tőkév I (200 drb 
500 frtos részvény) kezdte meg működé
sét. Az első hajó, mely 60 lóerőre Bécs- 
ben építtetett, Í830 szeptember 17 én tette 
meg próba útját. Jelenleg a társulat 17.245 
lóerőre épült 193 gőzössel rendelkesik, és 
hajózási szolgálata 529 mértföldre (4493 
kilométer) terjed.

— A dunaszábályozássál oly közeli 
összeköttetésbe hozott aribergi vasút kié
pítéséről szóló törvényjavaslat legközelebb 
az osztrák képviselőház elé fog terjesz
tetni, daczára, hogy az osztrák kormány 
még mindig nem jutott megegyezésre a 
magyar kormánynyal a pozsouygönyői 
duoarész szabályozása iránt. Külügyi kor

mányunk máris megkezdte a csatlakozási 
és viteldijkérdések szauályozására vonat
kozó tárgyalásokat a svájci kormánynyal.

GABONA ÁRAK
a f. é. jan.. hó 17-án tartott heti vásáron

1. oszt. II. oszt. III. oszt 
Búza 100 klg. ft. 13.50 ft. 13.00 ft. 12.60 
Kétszeres .  „ „ 11.50 „ 11.00 „ —
Rozs „ „ .  10.20 „ 10.— „ —
Árpa
Zab
Kukoricza

,  7.30 „ 7.00 „
„ 7.50 „ 7.00 .  —
„ 7.80 .  7.70 .

Hajdina 100 klg. ft.—.— 
Széna „ „ „ 3.00
Szalma .  „ „ 1.50

37- i l t - t é x . * )
Mindazon igen tisztelt számos jelen

voltaknak — kik néhai özv. D ftuhelov- 
a«ty Já n o a n é szül. Szem-lits Katalin 
temetésén részt venni szíveskedtek — fo
gadják e nyilvános helyen is hálás köszö
netét a gyászoló családnak.

*] Ezen rovat alatt megjeleli lekért neu villa 
felelősaséget & szert. I

NA«r FEKB.VCZ
laptulajdonos.

I I A K 8 C H  E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelőd szerlíeddtó Sjerkwvtő tara.

Ráezvároson
a pécsi határhoz tartozó s az országúton 

fekvő 4. számú

korcsma helyiséget
1 vendég, 3 lakó-szoba, 2 konyha és pin- 
czével sat. 1 8 8 0  é v i a p r il hó 1-től 
egy vagy több évre bérbe adja.

P o m p á r  F e r e n c i
26 (3—1) tnlajdonos.

Kölcsönök i o n f a o h8

7°o-tóli kamat mellett
p écsi fe k v ö sé g e b r e  100 fr to n  fe 
lü li ,  — v id é k r e  a zo n b a n  e g y e 
lő re  c sa k  fSOO fo r in to n  fe lü li  ösz- 
szegekben hosszabb idejű törlesztési fel
tételek mellett is, nyerhetők

a p écs-b a ra n y a !  
k ö z p o n ti ta k a r é k p é n z tá r n á l  

P é c se tt . 21. (3 -2 )

Szigeti külváros
Országút 6 ik szám alatt egy bolti helyi
ség fölszerelve fűszer és vas ( ortéka ál- 
ványokkal és 3 szob 1, 2 konyha. 3 kamara, 
padlás, alsó és felső pincze l ső áprilistól 
(0—2) bérbe adandó.

Szerfelett figyelemre méltó tüdő betegek 
én megrögzött köhögésben szenvedőknek, ezen 
eddig, a maga nemében egyetlen, feltűnő gyors 
hatásánál fogva a legkitűnőbb sikerrel koroná
zott gyógyszer; tüdő-hurut nyálkásság, minden 
tüdövész bajok, nehéz légzés és köhögés ellen.

százak köszönő iratai bizonyítják ezen szemek 
feltűnő hasznos és cyors hatását, agy gyerme

kek mint felnőtteknél.
Egy eredeti téyely ára 50 kr.

Dr.Miller óvbalzsama görcsök ellen
Becsben 1868-ban vegytanilag megvizsgáltatott. 
A legrövidebb idő alatt megszünteti a legma
kacsabb gyomorgörcsöt, puffadást, mell- és sziv- 

szoruUst.
Egy nagy üveg ára használati utasí
tással 1 frt. 5 0  kr. Kisebb üveg 80 kr. 

Valódi minőségben egyedül következő rak
tárakban kaphatók:

P é c s e t t  valódi minőségben kapható R é e b  
V i 1 m 0 8 füszerkereskedésében úgy mint Ba
já n  K l e m e n t z  és B o b o z s  uraknál. 
S z e g ed e n  6  a s z á n  K. Lotto üzletében,. 
E sz é k e n  G a b e t z k y  és D i e n e s  .< 

gyógyszerész uraknál. 11. (16—3

Bérbe adó vendéglő.
Szigeti Ország ut 5 szám alatti „ F E 

K E T E  HASHOZ*" ezimzett vendéglő 
április 1-től kezdve egy vagy több évre

bérbe adandó.
Értekezheti az iránt Gzirják Ignáeinál 
tulajdonosnál siklósi utcza 29. szám. alatt.

19. (3—í)
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P É C S E T T , É J S Z A K A  !

A „Pécsi önkéntes tűzoltó testület'1
fo ly ó  1880-1 k é v i fe b r u á r  I»ó 1-én

a tornacsarnok pompásan díszített es kivilágított 
helyiségeiben

a U t ó  e s M a l a p j a  javára
fényes álarczos

rendez.
Ezen álarczos tánczvigalom jutalom osztással van összekötve 

és kap minden egyes résztvevő a bemenetnél egy sorsjegyet. 
TEKINTETBE VÉVE:

l10iry az egész tiszta jövedelem a felszerelési alap növelésére for- 
dittatik, az egylet számos részvétet remél; miért is minden ügy- 

barátot és pártolót ezennel tiszteletteljesen meghív.

Kedete pont 8 órakor.
Belépti d ij: személyenként 8 0  kr., este a pénztárnál I Irt.

Egyszerre váltott 3 jegynek az ára egyenként 70 kr.

Belépti jegyek előre válthatók :
Kaufmaun József, Bedő Imre és Bedő-kávéházban, Schmidt Rudolf 
és Reeh Vilmos uraknál, valamint a tánczvigalom estéj n a pénz

tárnál (Tornacsarnok.)
Ez alkalommal a zenét BANKÓ GY UL A  zenekara látja cl.
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A pécsi kőszénbánya és 
részvénytársulat P écsett

,ladja a tulajdonát képező hengerzára, berendezett gép
gyára éS vasöntödéje gépeit és szerszámait.

A hengergyárban van három Pufid iing kemencze, két forrasztó es egy

lángkemencze öntött és kovácsolt vas folsztki*elvényei 
szerszámokkal; három henger alakú gőzkazán, 
két gőzszivattyu, egy Xasinyth-féle gőzpöröly 
t.gy egész közép hengersor i8dh.henge.rei; egy egész
k i s  h e n g e r s o r  31 db. hengerrel; a két hengersor k é z i  s z e r 

s z á m a i  egy kettős l l Í d e g V Í Z  s z í v a t y í l  két lóerejü külön

gőzgéppel, vas víztartó, különféle vas és réz esövek.
A gépműhelyben vau egy állóid lóerejü g O Z g é p ,  henger

alak., kazán förralóval és viznieíegitővel és szi- 
vatvuval, X( meter Iraiismissio 79 és 59 mim vastag
függő lágerekkel szijjas kerekek olajoz, it stb.; l \ 0 t  l i a g \  O S Z tei g a

p a d  8 és Ö-5 meter hosszú gyalu t vaságygyal 553 m/m magas,

három kisebb esztergapad 7‘2. i*fí és 2-6 meter hosszú 

gyalult vas ágyakkal 302, 289, 270 m/m magas, két gyalu pad 
3895 és 12(14 m m hosszú asztalokkal, egy eSílVíirilietSZO g é p ,  

egy fali fúrógép vas asztallal, az eszterga és gyalu padok

összes szerszáma, 14 esavarsatu szerszámokkal, hat 
kovácstiizhely szerszámokkal, egy ventilátor, egy nagy 
lyukasztógép, eg} pléh hajlitógép három hen
gerrel, kazán kovács szerszámok, ..égy asztalos 
gyalupad szerszámokkal.

Az öntödében van két Cupolkeineneze részlete, külön

féle öntőkasznik, kokillák, nehézitő vasak stb. szij
jas kerekek é* szijjak végre faminták.

Venni szándékozók kéretnek 1 l*ílSholl iljcinlíltíllkílt 1880 

február hó 15-ig alulírottnál beadni és abban a vételárt és fize
tési feltételeket határozottan és világosan kitenni.

A fenn elősorolt tárgyak egyenként és részletenkint
is eladatnak, ily ajánlatokban kéretik a venni kívánt tárgy pOntOS
körülírása. Az egészet megvásárlóknak előny adatik.

Az eladandó tárgyak Pécsett a társulat gyárában megtekinthetők, hol 
is K t F F E L  E n i L  igazgató úrtól minden irányban részletes fel
világosítás nyerhető.

Kelt a pécsi kőszénbánya és gépgyár részvénytársulat igazgatósága 
részéről 1879. évi november 21-én tarkót üléséből.

Koszits Szilárd, táisulati titkár.

A „PÉCSI TAKARKKPÉNZTÁK “ részéről kozzététetik, gjj

hogy kölcsönök, 7°0-toli kamatozás mellett,
az intézeti pénztárból azonnal folyóvá tétethetnek. fuj

A kölcsönt felvenni óhajtók felhivatnak, miszeriut a oirtok tulajdo
nát igazoló hiteles okmányokat és becsiit, minden közvetítés nélkül e g y e 
n e s e n  az ig a z g a t6 sá g n á l nyújtsák he, h»| a kölcsön feltételei is 
megtudhatók. Kelt Pécsett, 18X0. január 21 én.

A pécsi takarékpénztár igazgatósága 
H o r v á t h  A n ta l  s. k.

23. (3-1) igazgató plnfik.

10.(3—S)

K eskeny
útifű - mellczukorbáb,

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

A term észet á lta l a  szenvedő embtrlstffc 
jav á ra  terem te tt m egbegscüthetlen  keskeny útifű 
azon m ég edd ig  fel nem deríte tt titko t fo g la lja  
m ag éb an , m iszerin t a gége és légcső rendszer 
gy u llad t n y ak h á rty á já ra  való azonnali gyors 
és enyhítő  ha tá s  g y ak o rlá sáv a t az ille t , beteg  
szervek  gyógyu lását m inden tek in tetben  lehe
tő leg  elősegít?.

M iután gyárm ányun- 
k n á l a ezukor és keskeny 
útifűből! t 's z ta  vegyúlé-
k rö t kezeskedünk, különös ..................  . ____
figyelem be a já n lju k  ha tó ság ilag  b ejegyzett véd jegyünket sa dobozon 
levő a lá írá su n k a t, m ert csak ezek ig azo ljak  an n ak  v a lód iságát.

Schmidt Vidor & fiad,
ci. k. sznl.adal gyárosok Becs, W ieden, Allocasse 

Raktár: Sipőcz István g y ó g y sz e ré sz , Lili János 
Spitzer Sándor és Reeh Vilmos nraknál leesett, 
és Dr. Ro«eubaum urnái Baranya-Baánban.

A p é c s - b a r a n y a i  k ö z p o n t i  t a k a r é k p é n z t á r
1 8 8 0 .  fe l»rii5 ir i««  h ó  1 5 -é n

délelőtt 10 órakor saját helyiségében tartandja

melyre a t. részvényesek hivatkozással az alapszabályok 90. §-ra*) tisztelettel meghivatnak.

A közgyűlés
1. A közgyűlési elnök megválasztása.
2. A felügyelő bizottság és az igazgatóság 

jelentései a lefolyt üzletévről, a Mérleg előter
jesztése és a nyeremény felosztása iránti hatá
rozat.

Kelt P é c s e t t ,  1880. januárius hó 22-én

tárgyai:
3. Két igazgatósági tagnak 2 évre leendő 

megválasztása.
4. Az igazgatóság ós a felügyelő bizottság 

1880. évre járandó dijainak megállapítása.
ő. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 

2 részvényes kijelölése.
tartott igazgató tagi üléséből.

Az igazgatóság.
*) Melynek értelmében a részvények a közgyűlést legalább 24 órával megelőzőleg az intézeti pénztárnál letéteményezendők.

A pécs-baranyai 
l v £  É  Z 3  L  E  a l 

központi takarékpénztár 

S  Z_Á .  L Á T  A
V a g y o n . 1879-ik évi deczember hó 31-én. T e h e r .

Irt. kr. írt. kr.

Pénztári készlet.................................................... 16737 96 Rászvényalaptőke 200.0J0 frt. 30°/0 befizetéssel 60000 __
Leszámítolt váltók 1490 darab.......................... 466997 12 T artalékalap......................................................... 3979 37
Előlegek kézi zálogokra.................................... 4' *28 — Iti'ilü iilcg eN  ta r ta lé k :  a l a p o k :
Leszámítolt értékpapírok.................................... 10465 41 Értékpapírok árfolyam különbözetére 1315 ft —kr.
Kölcsönök in g a tlan o k ra .................................... 24482 50 Érczbetétek „ „ 367 „ 20 „ 1682 20
Értékpapírok, 1879. decz. hó 31-ki árfolyamban 9800 — 1516 90

utáni kan átok 1879. decz. 31-ig 345 — Ilitelegyleti biztositok a l a p ............................... 4120 Í2
M. k. kamatozó állampénztárjegyek . . . . 40544 40 Hitelegyleti tartalék a lap .................................... 540 25 j
I n g a t l a n o k ......................................................... 4069 82 Tiszti biztosítékok............................................... 3400 —
Fclszerelvénvck 10°/a leírás u t á n .................... 2053 48 Takarékbetétek.................................................... 507729 59
Folyó számla k ö v e te lé sek ............................... 10729 23 Fel nem vett osztalékok.................................... 81 --  ]
Letétemények......................................................... 3400 — Nyeremény részes betétek után tel nem vett
Perköltség e l ő l e g ............................................... 300 — o s z ta lé k o k ............................................... . 497 5b

Kamat bélyeg illeték 1879. é v r e ..................... 363 95
Átmeneti kam atok .......................................... 3736 99
Nyeremény e g y e n le g ü l ..................................... | 6304 99 1

Összesen: . 593952 92 Összesen : . 593952 92 1

P é c s e t t ,  1879. deczember hó 31-én.

Kohárits N. János.
pónz tárnok.

Blauhorn Antal.
igazgatósáéi elnök.

Eibach Emil.
kőn, velő.

A pécs-baranyai központi takarékpénztár 
T 7 " e s z t e s é g *  é s
T a r to / .ik . 1879 ik évi deczember hó 31-án. K ö v e te l .

frt. kr. ~ frt. kr.

K a m a to k é r t : Nyeremény áthozat 1878. é v r ő l ..................... 181 71
Takarék betétek után 30596 frt. 93 kr. K a m a t o k é r t :
Tartalék alap „ 225 „ 1 8  „ Váltó leszámítolások után 43710 ft. 60 kr.
Nyugdíj alap „ 85 „ 29 „ Előlegezések „ 1490 „ 46 „
Hitelegyleti bizt. alap után 258 „ 29 „ Folyó számlák „ 1911 „ 86 „
Visszatérítések után 245 „ 84 „ 31411 53 Kölcsönök „ 1018 „ 17 „

ríszti és szolga fizetésekért . 4200 — Különfélék „ 1119 „ 37 „
Jövedelmi a d ó é r t .............................................. 1852 32 Állampapírok „ 700 „ 50 „ 49950 96
L akbérért............................................................. 900 — Ingatlanok utáni jövedelemért . 1338 80
Irodai és perköltségekért.......................... 12/3 57
Felügyelő bizottság tisztelet dijaiért . . . . 200 — N.
Napi biztosok „ „ . . . 598 — N.
Kamat bélyeg ille té k é rt.................................... 917 90 Nw
Jótékony czélokra, közgyűlésen kívül 120 — V

L e ír á s o k é r t :
Váltó követeléseknél . . 3465 ft. — kr. N .
Felszerelvényeknél 10°/0 . 228 „ 16 „ 3693 16 N .

Egyenleg tiszta nyereségül . . ~  ! ] ' ; 6304 99

Összesen: . 51471 47 Összesen: 51471 47

P é c s e t t ,  1879. deczember hó 31-én.

Kohárits N. János.
pénztárnok.

Blauhorn Antal,
igazgatósági elnök.

Eibach Emil,
könyvelő.

Jelen mérleg-, veszteség- és nyeremény számlát a szabályszerűen vezetett könyvekkel összehasonlítván, azokat tökéletesen 
helyesnek találtuk.

P é c s e tt ,  1880. Januáriös hó 15-én.
Az igazgatóság részéről kiküldött bizottság :

J a s iu it  L lp 6 t.
M chönherr M ihály .
N zeifr itz  A n ta l.
V arga  E le k .

A felügyelő bizottság : 
A id in g e r  J á n o s .  
I v á n k o v lts  lá tv á n .  
T lb lá a sl J .  N.

Taizs Mihály uyomdájábau Pécsett, (Majláth-tér 2. szám; 1880.


