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E lö ttze téa l «»U:
P ostán  va^v  P é c se tt h ázh o z  
k ü ld v e : egész évre 5  l t ;, fé l
évre  2  f r t .  sk) k r .. n egyed  evre 
1 kv. szám  l'* Kr.
v.egHenik m in d en  szom ba
ton E g y es szám o k  kap h ato k  
W eid in g e r N. k ö n y v k e re ső  

(S zéchényi té r). PÉCSI FIGYELŐ.
H ir d e té s e k  á ra :

Egy öt-hasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért ti te. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4 kr. 
fizetendő. — Mi n d e n  hir
detés után 30 kr. bélyeg dii 
fizetendő A nyilt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

K zerhesztw i Iroila:
Fereneziek atezája 22.sz.I.emelet. 
Kéziratok vissza nern küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalnoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Autal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böbm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében. Király utea (nemzeti easiuó épület), valamint a vidéken miudeu postahivatalnál.

K ia d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

sport.Nemes .
Felső házban ülnek a grófok és bárók 
Kik közül kevesen a jó utón járok.
KgV két fehér holló akadt köztük még is 
Kinek uagv nevével dicsekszik az ég is.

A ranf trombita.
A legnagyobb m agyar, k it m in

den m agyar m ágnás m intaképül v á 
laszthat, 1858-ban F e l s ő - Dob!ingben 
kelt levelében igy  ir, Dezseffy Emil 
g iúfnak , a m agyar tudom ányos ak a
démia akkori elnökének : „Eu dicső 
eleink ú tm utatását hű kegyelettel 
felfogván, szerencsés valek 1825-ben 
újra és sikerrel megpendíteni honi 
nyelvünk kim űvelését és felvirágoz
ta tásá t, — újra és sikerrel, mert a 
kezdem ényezés dicsősége ugyan  sa
já tjuk , de nekem elégséges pénz és 
vagyon is jutott osztály részü l, mely 
nélkül —  fájdalom ! — a legma- 
gasztosabb is parlagon hever.

E gyszerű  de nagy  igazságot ta r 
talm azó mondat, s m ert bzéchoayi- 
élete itt kimondott nézetének 
hű m egtestesülése voit, azért nevezte 
el nem zetünk legnagyobb fia K os
suth Lajos őt, az 1840-iki ország
gyűlésen, a legnagyobb m agyarnak .

Könnyű egy  nagyim nak, kinek 
az anyagi világ minden forrásai 
rendelkezésére állnak , nagy  te tte 
ket véghezvinni! 8  azután egy m a
g y a r  m ágnás, — ha ugyan  nagy- 
birtokos. mert fájdalom ezek szám a 
m indinkább gyérü l — midőn az or
szág érdekeit védelmezi, az által 
csak önnön érdekeinek kel védel
mévé, m ert az országos jólet leg- 
elősző- is a nagybirtokosok vágyó
nál! m utatkozik meg. íg y  okoskod
nának azok, k ik  külsőségek után 
indulnak. Ámde, ha az em ber mo 
rális lényét vesszük vizsgálat a 'á , 
s látjuk, hogy minden nagyot, mi a 
világon az ember m agasabb rendel
tetését hirdeti, a küzdés, még pedig a 
l é t é r t  v a l ó  k ü z d é s  hozott lé tre : 
akkor kétszeres elism eréssel kell 
adóznunk oly férfiaknak, k ik  az em 
beri term észet e hatalm as mozgató 
erejét uélkülözve, mégis nagy te t
te k re  hevüluek s hazájuk s az em 
beriség jav á ra  nagy  dolgokat visz- 
nek véghez.

T  A  8  G S A .
L y ra i á lo é k .

Hosszú évekkel ezelőtt 
Én is bírtam egy szeretőt;

Álmaimban kedves areza 
Lebegett csak előttem,
Oldalánál a jövendő 
Arany szálait szőttem ! . .

Gyermek volt még, alig serdült,
Bíbor ajkán víg mosoly ü l t ;

Mikor csendes magányunkban 
Szerelemről szólt velem . . .
Kzt az órát, ezt a perezet 
Soha el nem feledem !

A kupolára bámuljuk,
Csillag sereg mosolyga ránk.

Illat ár lenge körültünk 
S a csalogány énekelt;
Fájón zokogó dalának 
Szivünkben viszhangra keit.

Keze kezemben nyugodott,
Szivem hangosan dobogott ;

Ajkam boldogságról beszélt,
S ölünkbe hajlott az ág . . .
Nem hittem, hogy keblem egykor 
Sötét bú borongja at.

Be hogy meg jött az őszi szól,
És sárgult a hársfa lerél ;

Régi gólya, régi fecske 
Szebb hazába kőltozék :
Néma bú, őrlő fájdalom 
Szaggatá fel szúm sebét

Szép reményem messze repült.
Szemembe a bú köuye ü l t ;

Sötét felhő szállt egemre.
Lehullt fényes csillagom . . .
Ott, bol egykor szólt a madár, 
Elhagyott szép angyalom !

Ott, hol egykor szólt a madár,
Bolygok mint tévedt napsugár ;

Nem lelkesülünk mi a magyar 
mágnások iránt.

A magyar máguási kar, mint 
testület, auynyi haza ellenes bűnt 
követett el, hogy nem lehet csodál
kozni, ha a politikai első szülöttsé- 
gébő! folyó s a múltban kiválókig 
érvényesült nagybefolyása most már 
utolsó foszlányait hullatja el.

Kik őseik hagyományát eltéko- 
zolták, azok, mint már egyszer itt 
megjegyeztük, született törvényho
zókból született iparlovagokká let
tek, — azok pedig, kik apáik va
gyonában duslakodnak : a sport kü
lönféle nemeinek gyakorlásában töl
tik el csillogó, de sivár életüket. 
Egyik Ázsiában oroszlányokra va
dász, másik Nizzában a galauiblö- 
vészetben nyeri el az első kitünte
tést, a harmadik hírlapírón gyako
rolja revolvere hordképességét, a ne
gyedik évtizedek óta a magyar 
könnyelműség és pazarlás élő min
taképe Londonban, az ötödik .........
de ki tudná elszámlálni mennyiféle 
bogár i és férge van az ember for
mája állatok ezen kékvérű fajának. 
Scs ' k  igen kevesen vannak, kik 
kiemelkedve a máguási comforte 
émelygős mámorából kötelességü
ket teljesitik, kötelességüket azon 
közös édes anya, a haza iránt, mely 
őket első sorban és mértékben ré
szesítette minden áldásaibau.

Hol megszűnik a kötelesség, ott 
kezdődik az érdem rnoudja az 
erkölcstan — 8 ha rnég is hazánk 
közvéleménye érdemül tudjabe ezen 
osztály tagjainak kötelességük tel
jesítését, ez nem egyéb és nem ke
vesebb, mint egy sújtó Ítélet, mely 
í zen osztályt, mint testületet b ílyegzi 
meg.

Ezeket tapasztalva s igy léven 
meggyőződve, kétszeres sulylyal bir 
azon kijelentésünk, hogy múlt heti 
kedves vendégünk Z i c h y  J e n ő  
gróf, nemzeti közéletünk egy oly 
kimagasló alakja, kinek hazaszere
tettől lángoló s a szellem minden 
zománczával ékeskedő beszédét hall
va, tetteit, a haza oltárára tett ál
dozatait, s a közügy érdekében

Be ah, most e néma magány
Sötét s Írként ün elém,
Hová múltam képeivel
Temetkezni járok én!

______ Páni Gyula.

P lia iita M iiia g o r ia .
Vájjon mi lesz a vége ennek? 
így még nem voltam sohasem.
Mint a legvadabb zivatar előtt,
Oly tikkasztó a levegő köröttem 
Sötétnek látom, ami világos volt 
Előttem eddig és amit szeretek -  
Jobban gyűlölöm most, mint múltamat,
Jobban gyűlölöm, mi it a bűnt az ég.

Minden gondolatom egy szörnyeteg,
A melyben élek, poklom a világ.
Nincs rend, nincs egység semmiben előttem. 
Egységes képet csak a cbaos ád 1 
Testem, lelkem remeg, ha e megbomlott.
E rendveszett világon áttekintek —
A melynek ilyen az előjátéka,
Ai ilyen lehet majd az a förgeteg!

Sötét, fekete könyvben olvasok,
Véres képekkel illustrálva,
Milyeneket csak éjfélkor teremthet 
A legveszettebb agy phantasiája!
Mint reszketek! . . . oh, mondjátok, mondjátok, 
Hogy hazudnak e fekete lapok —
Adjátok vissza elvesztett nyugalmam,
A melyet tőlem elraboltatok!

Egy láthatatlan, de jótékony szellem 
Mindegyikünknek ültet a szivébe 
Virágot, amely legszebb a világon.
És az én szivembe is ültete.
Be énnekem nem volt napom, 8 virágom —
Hervadni kezde . . . azt tanácsolátok.
Olvassam át e könyvet s lesz napom, mely 
Besugározza az egész v ilágo t. . .

Én szót fogadtam, 8 már oszolni kezdett 
A köd, mely szivem egét elfödé.
S az éltető sugár-milliója 
A felhőket oly szépen a t tö r é -------

páratlau buzgalommal folytatott mun
kálkodását szemlélve majdnem elfe
lejtjük azon bűnöket, mikkel a ma
gyar mágnások a magyar történe
lem legragyogóbb lapjait elhomályo
sították.

Zichy Jenő, ki, — mint a tisz
teletére réudezett banquette egyik 
fiatal szónoka igen szépen kiemeíé,
— szurkos ke'U munkással karon

fogva az angol szorgalmat ameri
kai gyorsasággal és franczia Ízlés
sel párosítva izzad, fárad és áldoz, 
hogy az irigy hatalom és öufiai 
által az anyagi romlás örvényének 
szélére juttatott nemzetét megmentse,
— sokkal ismertebb alak, hogy sem 
érdemei méltánylását szükségesnek 
tartanók.

Mi itt csak arra szorítkozunk, 
hogy városunknak és megyénknek 
tett hazafias szolgálatát köszönjük 
uieg.

Ha a pályán, melyen oly szép 
sikerrel megindult, továbbra is meg
marad, ha sikerül a nagy czélt, 
melyre életét áldozá, a nemzet anya
gi reorganisatióját — mely mint ő 
monda — a nemzet hazafiul eré
nyein kívül egyedüli biztosítéka sza
badsága és függetlenségének, befejez
ni, s ha végre megtartja eddigi hazafias 
s emberszeretÖ elveit: akkor hálás 
nemzete mindenkor elismeréssel fog 
adózni hű fia erényeinek !

Zichy Jenő gróf f. hó 24-én esteli 10 
órakor érkezett városunkba. A vasúti in- 
dóliázbaii a kiszálláskor városunk uevében 
Zavaros Féter árvaszéki elnök röviden Üd
vözölte, mire a gróf legmélyebb megindu
lását fejezve ki a uem várt megtisztelte
tés és szívélyes fogadtatás felett, — me
leg kézszoritásokkal Üdvözölve a jelen volt 
szépszámú közönséget, megyés püspökünk 
állat fogadására küldött Hinka László ala
pítványi Ugyészszel a püspöki lakba haj 
tatott.

Másnap d. e. 10 órakor igen díszes 
számú közönség gyűlt össze a városház 
közgyűlési termébe, mely alkalommal a 
gróf maga osztá ki a székesfehérvári or
szágos kiállításon nyert érmeket az illető 
kitüntetett iparosoknak. — Egész kis öröm- 
ünnepélylyé varázsolta a szellemdns gróf 
e napot. Polgár társaink közül sokaknak 
édes emléket hagyott az bátra s ezért in-

Erre a legrettentőbb förgeteg 
Verte széljel napom sugarait —
Láttáin keresztreverve haldokolni 
Az igazságnak messiásait!

Es álltain a Bapsangnak tetején.
Megallitám az idő kerekét.
S forgattam vissza. Éj vala közöttem 
És lett az éj most százszor feketébb . .
Királyi tróaok lőnek a romokból 
És feltámadtak százszor ozeren —
Oh, mily borzasztó volt; m it e halottak 
E sárga csontok mondtak el nekem . . .

És lettek ismét semmivé a trónok.
Láttám eleutheromantiát.
Láttam bilincset és baliám, amint a 
Szabadság szent nevét kiáltozák !
Vérpad, szabadság . . .  csonka tetemek . . .
Oh. oly borzasztó volt, amint előttem 
A századok újból legördülének 
És megmutatták múltúnkat nekem.

S a nemzeteknek atyjait is láttam,
A palotákban, melyekben a lég 
Kéj és mámor v o lt. . .  és alattok az 
Ezrek nehéz bilincsük tördösek !
Amig a széttepett erény, igazság 
S a becsület vérkönyeket sirának,
Tipróik addig palotákban ültek 
Vad'orgiákat Parawaddiának . . .

Láttám Kanossakat. Galilaeit.
Huszt, és utána százszor ezeret,
Kiket a legvadabb kínokkal ölt meg 
Az ember- és testvérszeretet.
Ismertem Macbethet, Andronicust.
És hallottam, m int bőgték a hozsánnát 
Caligulának . . . Mint verték keresztre 
Az ezredévek egyetlen liat 1

Láttam Sokratest, mint iva a bürköt. —
Vad zűrzavarban annyit láttam o t t !
S amint kezem az időt forgatá,
Lón, hogy szemem semmit sem lathatott —
Olyan sötétség ütött tanyát köröttem,
Hogy már csak ügygyel-bajjal láthatók 
Az Astaróthnak izzó szobra volt —
S én azt hivém, hogy az a hajnal é g !

dittatva éreztük magunkat arról minél 
részletesebb jelentést hozni.

A főispán kíséretében pont 10 órakor 
megjelent grófit többször ismételt éljen 
zéssel fogadta a termet és karzatot szó 
rongásig megtöltött közönség. Az éljenzés 
csillapultával főispán következő beszédet 
intézett hozzá : „Uraim ! Vau szerencsém 
5 méltóságát gróf Zichy Jenőt Öuökuek 
bemutatni. (Éljen.) Szerénységét sérteném, 
ha érdemeinek elsorolásáról szólnék. Hisz 
ismeretes tevékenysége, ismeretes buzgó- 
sága, ismeretes áldozatkészsége, tehát ott, 
hol tettek nyilvánulnak, a szó felesleges ; 
ismeretes különösen azon fáradhatatlan te
vékenysége, melyet az ipar fejlesztésében 
kifejtett; kivívta magának azou nevet, 
mely a nemzet legjobbjait megilleti. Fo
gadja tehát méltóságod legmelegebb Ud 
vozletemet valamennyiünk részéről azon 
készségéért, melylyel gyülekezetünket dí
szíteni méltóztatott, adja az ég, hogy élte 
minél tovább nyúljék, hogy nemes törek 
véseitiok gyümölcseit később is élvezhes
sük. (Éljen !) — G r ó f  Z i c h y  J e n ő :  
Igen tisztelt uraim ! Székeslebéi vári orszá
gos kiállításunk utóünnepeit üljük ma. Pécs, 
hazánk ezen industriális városának való
ságos örömünnepe ez, mert Pécs és Ba
ranya büszkén tekinthet vissza azou vív
mányokra, miket a kiállítás alkalmával 
nyert. Ha babérkoszorúkat osztanék ki, 
Pécsvárosát illetné a legtöbb koszorú. Pécs 
a kiállítás közül tagadbatlanul felhívta 
iparosait, felhívta gyárosait, hogy vegye
nek részt ezen országos mozgalomban, 
mutassák fel, tüntessék ki, hogy mennyire 
nagy bennük az erő és életképesség. S 
hogy e felhívás nem volt eredméuyteleu, 
annak a mai ünnepélyes nap a tanúbi
zonysága. — A székesfehérvári országos 
kiállítás nagy munka volt, de fényes si
kert mutatott fel. — Ott lehetett látni, 
hogy a nemzet tuindeu rétegében a tetterő 
és életképesség meg volt, csakhogy szu
nyádon, s igy ébresztésre volt szüksége. 
Egy nemzet, mely a haladás teréről leszo
rítva a hanyatlás felé indul, az enyészet 
örvényébe esik, mig azou nemzet, mely 
ha bosszú időn keresztül megfeledkezik 
magáról, de a kellő időben, habár a 12 ik 
órában is felébred és felismeri, hogy vivui, 
küzdeui kell a létért nemzeteknek épen 
úgy mint egyesekuek : azon nemzet nincs 
elveszve. — Mai viszonyaink közepette 
nemzetüuk — nem tagadhatjuk, — nem 
halad, de már haladásnak kell tekinte- 
nüuk, hogy megállapodtunk a hanyatlás 
meredélyén, felismertük erőnket, számol
tunk önmagunkkal és feltettük magunk
ban, hogy az eddigi iránytól elfordulva 
azou irányban fogunk haladni melyben 
remélhetjük, hogy államunk virágozni 
fog. Az ipar uálunk eddig csak szunya 
dozott, hazánk iparos polgárai maguk sem

S aztán, mikor újból éj vett körül,
Hittem, hogy Amenhotep ideje —
Oh, én menybeli édes Istenem !
Erkölcsi életünknek jelese . . .
Elszédiilék és mentem és rohantam,
Nem tadtam én időt és nem teret.
Csak egyet éreztem, hogy le a hegyről 
A legvadabb gyiilölség kergetett. — —

Dorner Pál.

A sz e r e le m  v i lá g a .
Egy kis tanulmány.

;Irta:
Dr. Karay Lajos.

(Folytatás.)
Az érzéki szenvedélynél a vér ingere 

lccsilapulváu a megunás, a közöny sőt 
legtöbb esetben a megvetés lép előtérbe. 
A kielégített szenvedély lelohad és az ege
kig ható szerelmi tüzből csak hamu marad 
mig a tűzben elégett becsület és ártatlan
ság hamvai Pbőnix gyanánt támad fel a 
megvetés érzete. Mert bármennyire szépítjük 
is a dolgot mégis kétségtelen hogy az 
emberben már természeténél fogva tiszta 
fogalmak léteznek a jó és rósz, az erkölcs 
és az erkölcstelenség felöl és nein lehet
séges hogy valaki becsülhesse azt a kiről 
tudja, hogy a becsület és erkölcs útjáról 
letérve elbukott.

A férfiú uem találhatja fel többé a 
„bukott angyal iban eszményképét és bár 
a legtöbb esetben e bukásnak egyedüli 
oka ő mégis természetes emberi önzésé
nél fogva uem fürkészi az okokat, hanem 
egyszerűen a gyenge elbukott nőt látja 
áldozatában, és vagy könnyelműen elfordul 
tőle elhagyva őt szégyenében, vagy még 
mélyebben sülyeszti le a posványba, a be- 
csttlés azonban mindkét esetben teljesen 
kibal szivéből irányában.
Ép úgy a nő is bármennyire szerette méltó 
volna is, a kiért becsületétfeláldoza mégis 
látva a nemesnek szilárd jelleműnek hitt 
férfiút állat gyanánt fetrengeni legyőzetve 
a féket vesztett szenvedély által, leránts
uk az élet sarába. Nem vallja De, de érzi

tudták, mivel remjelkezünk e téren. A szé- 
kesfebérvári kiállítás győzött meg arról, 
hogy iparunk fejletlenségéről világgá kür
tőit hírek, indokolatlanok. Itt láttuk a he
lyes iráuyt, melyben hazáuk iparosainak 
mozogni kell, hogy a magyar az európai 
status család közepette magát és nemze
tiségét fentartbassa. Hiszem, hogy e téren 
Pécs és Baranya tisztelt iparosaival több
ször találkozom, s reményiem, hogy e té- 
reai együttes működésűnket ezutáu is, mint 
ez alkalommal siker koronázza. Az ügy 
melyért küzdünk hazánk alkotmányos éle
tének és lügetlenségének Ugye, mert azon 
ország, mely kifejlődött ipar hiányában 
elszegényedik; elveszti nemzetiségét és 
azzal fUggetleuségét, már pedig mi nera- 
zetitégünket és függetlenségüuket fen akar
juk és fen fogjuk tartani. Az iparfejlesz 
tése azon irány, mely felé haladuunk kell, 
hogy a nemzet legelső napszámosának 
gróf Széchenyi Istvánnak mondata betel
jesüljön: Magyarország nem volt, hanem 
íesz.“ A gróf zajos ómenekkel többször 
megszakított beszéde után a kiállítási ér
mek kiosztásához fogott. S miután a pécsi 
és baranyaraegyei kitüntetett kiállítók ne
veit és kitüntetésük minőségét annak ide
jén közöltük, s igy ezúttal azok közlését 
feleslegesnek tartjuk, csupán azt említjük 
meg, hogy Aidiuger János polgármester 
és Záray Károly kiállítási titkár az or
szágos kiállítás sikerére szolgált kiváló 
ténykedésükért díszoklevelet nyertek. — 
A jutalmak kiosztása után röviden köszö
netét fejezte ki a jelen voltaknak, s ma
gát Pécs és Baranya szives jó indulatába 
ajánlotta.

Főispán végbeszéde. Méltóságos uram! 
Valóban nehéz szavakat találnom, hogy 
kifejezhessem nemcsak magam, hanem az 
egész közönség óhaját a felett, hogy ma 
e'eveu és kézzelfogható példányát láttak 
városauk és megyénk az ipar terén ki
mutatott szép előmenetelének. Az érdem, 
minden esetre e tekintetben az egyeseké, 
egyes buzgó polgároknak, a kik nem csu
pán maguk hasznát tekintve, de tekintve 
egyúttal azou kötelességet, mely minden 
polgárnak kell, bogy éléuken álljon szi- 
vébeu t. i. a maga szükebb körébeu az 
államuak és nemzetnek érdekeit előmoz
dítani. De ba az érdem e tekintetben első 
sorban a kiállítóké az iparosokat illetőleg, 
másikban minden esetre azon neineslelkií 
férfiakat illeti, a kik szintén a hazafiság 
szent érzetétől átlengve idejüket, fáradsá
gukat, költségüket nem kímélték, hogy ki
fejezést találjon az, a mi különben csekély 
erőnk miatt cl maradt volna, ezen férfiak 
egyik jelesbike és hála Isten hazánk egyik 
jelesbike gróf Zichy Jenő ur! Az ő köz
reműködésének. láradbatlau buzgalmának 
köszöubeti az ország azou örvendetes je
lenséget, hogy a fehérvári kiállitás alkal-

bogy kiábrándult, bogy lelke jobb érzése 
fellázad és elfordul attól akinek becsüle
tére bizta legdrágább kincsét és a ki e 
bizalmával oly rútul visszaélt.

Az ily féketvesztett érzéki viszonyok 
nem illetketők többé e magasztos névvel: 
szerelem, mert kétségtelen igazak a nagy
nevű Stáb! szavai: „ha a szerelem egész 
a szenvedélyig leszállt: úgy megszűnt 
szerelem lenni.

A valódi értelemben vett szerelemnél 
egészen más viszonyokat találunk. Itt a 
férfi féltékeuy gonddal őrködik szerettének 
becsülete felett és bár szereti, forrón sze
reti őt, e szerelem szive szent érzelmeiből 
fakad és a házasság előtt csak a határ
talan tisztelet és beesülésben nyilvánul.

„A szerelem azou kifejlődési szaká
ban midőn a hölgy ragaszkodó, szende 
bizalma a legédesebb odaadással jogosítja 
a szeretőt meghittebb szabadságokra ez 
magától látszik őrizni annak gyauútalan 
ártatlanságát, nehogy a virágot mely egy
kor úgyis az ő keblén fog kinyílni még 
bimbajában letörje.„Ez a legszebb jelenet 
a boldog házasság előzményeiből-1 mondja 
Jókai, és a kik valaha igazáu szerettek 
v. szeretnek azok teljes mérvben át fog
ják érezni eme sorok nagy igazságát me
lyeknek rövid értelme csak az, bogy a 
szerelem boldogságának egyik létcleme a 
becsülés, mely csak ott vau jelen, hol az 
érzékek felett őrködik az erkölcsiség érzete.

Ugyanezt fejezi ki Szabó Kichárd is 
következő mély értelmű soraiban: „bol
dog az a viszony bol a férfit még a gon
dolat is tiszta szivü szerelmesére minden 
nemtelen cselekedettől visszatartóztatja* —

A szerelem boldoságának a beosülés 
melletti második nélkülözbetlen lételeme a 
bizalom. „Bizodalom a talizmán, mely nél
kül boldog senki sem lett a világon,‘ 
mondja Éeötvös.

Bizalom alatt azonban korántsem ér
tem azon szolgai, vak bizalmat a mely 
mindent jónak, és helyesnek talál a mit 
csak a másik fél elkövet. Gondolkodó ész
szel biró emberek vagyunk. S az ily vak,



mával a nemzet meggyőződhetett arról, 
hogy vaunak tehetséges, jó iparosok kik 
oly czikket képesek előállítani, hogy a 
küllőiddel versenyezhetnek; nincsen hát 
most egyéb hátra, mint legfeljebb köszö
net linket kifejezni ő méltóságának ezen 
bnzgósága felett és befejezni azon óhaj
tással, hogy ő méltóságát az Isten sokáig 
éltesse, (Étjen-éljen) éltesse, hogy hatha
tós befolyásával, jeles tehetségével a meg
kezdett utón mennél sikeresebben halad
jon, hogy mennél több alkalmat nyújthas
son a hazai polgároknak industriájának 
fejlesztésére és nemcsak egyesek jólétének 
előmozdítására, hanem államéra is. Azért 
ismételve kiáltom Önökkel, hogy éljen 
gróf Zichy Jenő ! (Éljen, éljen !)

*
Délben megyés püspökünk adott ban-

quettet, melyre a hatóságok elnökei, fő
nökei, a kiállítók egy része s lapunk szer
kesztője volt hivatalos. — Ezeu ebéd leg
kiemelkedőbb része a gróf által aföpász- 
torra mondott ritka szép felköszöntés volt, 
melyben megható szavakkal ecsetelte Szé- 
kesfehérvár bánatát midőn szeretett püs
pökétől Pécs megfosztotta. — Ebéd után 
a jégpályára rándult a gróf és kísérete, 
hol igen díszes közönség gyűlt egybe. 
Ezen sport művelői a verseny futásban 
mu.attáv ki ügyességüket. Több rögtön
zött pályázat is nyittatott.

A gróf igen nagy megelégedéssel 
szemlélte a nagy részvétet, mely mindkét 
nembeli közönségünk ezen testedző sport 
iránt tanúsít.

*
A jégpályáról a gymnasiumi épületbe 

hajtatott a gróf, hol egykori szeretett ta 
nárát Dr. Szalay Alfréd urat látogatta meg 
s mintegy két órát töltött nála. Este szín
házban volt a tiszteidére rendezett dísz
előadáson.

*

Kirándulás a pécsi bányatelepbe. A 
duuagőzhajózási társaság bányaigazgatója 
Maasz Uernát ur szives meghívására, 
mintegy hatvanau a pécsi vasúti indóház- 
nál összegyűltek s a készeuállott külön 
vonattal reggeli fél 8 órakor a gróf orral 
a bányatelepbe rándnltak. A társaság, mely 
jobbára iparosaink színe javából állott 
folyton egy csoportban maradva élükön a 
grófiál és az igazgatóval a telep minden 
részét tekintették meg. A gróf figyelmét 
különösen a brigetkészitő s a nagy viz
eméin gépek kötötték le. A gyári telepek 
megtekintése után az iskolákat kereste 
fel a társaság, a hol épen javában folyt a 
tanítás. Az igazgató tanító kalauzolta itt 
a társaságot, s a negyedik osztályban a 
magyar nyelvből egy kis vizsgát is rög
tönzött. Az isten minik n országából való 
idegen ajkú gyermekeknek nyelvünkben 
tett előrehaladásáról mindenki meg volt 
lepetve, mely meglepetés nagyban foko 
zódott, midőn a leányok és fiuk vegyest 
igazi magyar érzéssel szép összhangzó né
gy  sheu magyar dalokat énekeltek. Ktllö 
nősen a gróf ur hallgatta kedvtelve az 
éneket, melynek végeztével azt mondá az 
igazgatónak, hogy ezen idegen ajkú gye
rekek magyar énekében jobban gyönyör
ködött mint akár a Patti legszebb trillá
iban. Az osztály tanítóját Wieser Endre 
urat a leghizelgőbb elismerésekkel hal
mozta el a gróf ur. Innen a tál saság a ' 
nagy vendéglőbe ment, a hol arra pom
pás villásrcggeli várt. A pezsgős üvegek 
durrogásával csakhamar a beszédek is 
megeredtek. Az első felköszöntőt Maasz ur j 
mondotta X-ehyre, ez meg az igazgatót s \
bizalom arczulcsapása volna az. észnek az > 
isteni szikrának, mely belénk oltatott.

A bizalom nem lehet határtalan és j 
midőn itt bizalomról szólok azt értem hogy I 
mindaddig mig az ellenkezőre alapos ok 
nincs ne nyerjen a gyanú a kétkedés 
helyet a szerető szivekben. Minden em
bernek vele született ős joga van arra, 
hogy mindaddig, mig az ellenkezőre okot 
nem adott becsületesnek, feddhetlennek 
tartassák, már pedig ezeu jogot igényel
heti az ember még ha szerelmes is, nem 
csak a jogtudósoktól, hanem attól is, a 
kit szeret. (Folyt, köv.)

X é m e t-B o lly , 1880. jan. 17 én
Magyar Herend nevű falu.

Az háború előtt én szállítottam volt 
Magyar Jobbágyokat, már kilenc/, házzal 
voltak 4 Eke Barmok volt, 24 ükrek, az 
Rátzok mint elpusztult, négy gazdát levá
gat, az falut felégettik, marhájukat elhaj
tották, még az Gyermeket is Rabságra 
vitték, sokat Töröknek eladtak, kik meg
maradtak berniek, égalat laknak, semmi 
marhájuk nincsen, koldulással élnek sze
gények.

Atta nevű Falu puszta.
Hat gazda Rátz Jobbágy lakta, három 

Eke Barmok volt az kumcsok előtt, az 
Dráván által szállották Slavoniába, most 
is oda laknak, jó uj szőlő hegyek volt, j 
el pusztult, senki sem dolgoza ebben az 
háborúban.

Kiss Tóth Falu.
Magyar Jobbágyok Lakták. Hét gazda 

volt bennük, négy eke barmok volt, 24 ! 
ökör az Rátzok feldarabolták, két gazdát 
levágtak, az többi szélet lakik más Domí
niumokban, jó szőlő begyek vagyon, mind 
esset az üdéu 5 akó Dézma Bor, Tavaszra 
haza fogom szálitani őket, Marhájuk nin
csen, már parancsoltam nekiek, hogy háza
kat csináljanak, egy kerekű Malom is volt 
az polgároké ell pusztult már.

Szent. Trinitás névü puszta talu.
Ebben az Faluban 15 Gazda Rícz 

lakot, hat Eke Barmok volt, az az 36 öker 
az kuruezok előtt által szailatak az Drá
ván Szlavóniába, nj szőllőket kezdettek volt 1 
csinálni az háború előtt és mégh elpusz-

a társaságot, majd pedig a bányatelepi 
iskolai igazgatót s az egész tanítói kart 
éltette. Hinka pécsi püspöki urodalmi ügyész 
ur kitűnő humorral telt beszédet iutézett 
Maasz úrhoz. Utána Grüahut ügyvéd ur 
emelt poharat a város és bányatelep ba
rátságos egyetértésére. A különvonat a 
társasággal kevéssel tizenegy óra után 
indult Pécsre.

*

Délben ismét nagy ebéd volt a püs
pök ur ő méltóságánál, melyre ismét ho- 
noratiorok és kiállítók voltak hivatalosak.
A püspök ur ő méltósága ismert szeretet
teljes modorában Zichy grófot mint váro
sunk vendégét, Zichy gróf pedig a főis
pán ur ő méltóságát és a polgármester 
urat éltette toasfjában.

*

A délutáni órákban a helybeli na
gyobb ipartelepek látogatására indult a 
gróf ur. Először is Zsoinay Vilmos gyárát 
kereste fe', a hol alig tudott eltelni a sok 
érdekescél érdekesb látnivalókkal. Nagy 
vaiárlásokat is tett itt. Két órai itt időzés 
utál. Rupprecht harangüntő műhelyét, En- 
gel Adolf és fiai parketgyárát és Litke
J. mintaszerűen berendezett pinezéjét lá
togatta meg. Utóbbi helyen dicsérő elis
meréssel nyilatkozott a Littke-fé'p p"z«gők 
jóságáról s versenyképességéről.

*
Esti 6 órakor budapest-pécsi vasút 

ügyében működő bizottság tagjai a püs
pöki residentiába gyűltek össze, a gróf 
ur kiváuatára előterjesztendő az itthelyi 
érdekeltek tervét s meghallgatandó a gróf 
urnák ugyanezeu ügyre vonatkozó néze
teit és előterjesztését. Jelenvoltak Dr. Du- 
lánszky Nándor püspök, gróf Zichy, Per- 
czel Miklós főispán, Jeszenczky Ferencz, 
Aidinger János, Maasz Beruát, Kellemfy 
Károly, Nendtvich Sándor, Dr. Szalay Al
fréd, Baau József, Engel József, Majorosy 
Imre. Felolvastatott a bizottság megbízá
sából Nendtvich Sándor, Kellemfy Károly 
és Maasz Beruát urak által készített elő- j 
terjesztés, mely szerint a pálya irányára í 
nézve két alternatíva áll fen, és pedig az 
egyik irány volna: Pécs, Üszögh, H. He- 
téuy, Zobák. Szászvár, Kárász, Köblény, J 
Csihrák, Simontornya és Budapest, a má
sik irány pedig ez: Pécs, Üszögh, H.-He- 
tény, Pölöske, Dombóvár, Csibrák, Siuion- 
tornya, Budapest. A bizottság határozot
tan az első irány mellett van. Erre pedig 
Zichy előadta ez általa az ügy érdekében 
Fehérmegyében kifejtett tevékenység ered
ményét s végül odanyilatkozott, hogy a 
pécsi bizottság tervét teljesen elfogadja. 
Erre elhatároztatott, hogy a Baranya-, 
Tolna- és Fehérmegye vasúti bizottságai 
I. é. márczius 10 én tartják meg Buda 
pesten a gyűlést a végleges megállapodá
sok megtétele végett, a mikorra is a még 
szükséges adatok megszerzendők lesznek.

*

A hétfőn este a Scholtz-féle sorház 
helyiségében grófi vendégünk tiszteletére 
városunk polgársága által rendezett ban- 
quette sikere minden reményt túl haladott.
1 [ouoratiorok és iparosok oly nagy szám
ban gyűltek össze, hogy a 8 óra után 
érkezettek a nagy teremben már helyet 
nem kaptak. A közönség folytonosan igen 
derült hangulatban volt, természetesen a 
felköszöntések sem hiányoztak, melyek 
negyobh része az Uunepelt gróf szemé
lyére volt irányozva. Főispán a társodalmi 
állás rangkülönbzeteiröl beszélt, mely kü- 
lönbzetek uagy czélok felé tülekedésben 
az egyenlőség magasabb harmóniáiba ol-

lult, egy malom is volt határában, egy 
kerékre, ell éget falustul, vadak lakják 
most az falut.

Vokány névő puszta falu.
Ebben az Faluban 12 Gazda lakot, 

Ráczok, négy Eke barmok volt 6 ükerek 
kuruezok ellőt Slavoniába mentek lakni, 
új szőlő hegyek volt, most pusztáu áll 
senki sem dolgozik.

Petre nevű puszta falu.
Ebben az Faluban 12 Gazda lakot 

Ráczok, nyolc/. Eke barmok volt 6 ökerel 
kuruezok ellőt Slavoniába szailatak, új 
szőlő hegyet keztek csinálni, most senki 
sem dolgoza, mint erdővel lettek.

Kis Devecser puszta Falu.
Ezeket én szalitottam ezen falura az 

háború előtt hét házal voltak, mint Ráczok 
az kuruezok előtt Dráván által szalattak 
Szlavóniába 2 Eke barmok volt 6 ökör
rel egy eke Bzőlleig is voltak, az Uraság 
földön, most puszták Erdővé lettek.

Palkonya Rácz falu.
Ebben a faluban 15 gazda Rácz lakot 

5 Eke barmok igen szép uj Szőllő hegyek 
mind vörös borok termet, ell pusztult az 
falu clléget, egy malom is volt az is ell 
égett. —

Iván nevű falu.
Hat Gazda Rácz lakta, jó szőllöek 

volt az kurruezok előtt, áltaí szallattak 
Slavoniába, 3 Eke barmok volt, az falu 
el légett.

Kövesd nevű falu puszta.
Ebben ,az faluban J8 gazda Racz 

lakot, az kuruezok elöt Dráván által szal
lattak, derék szőllő hegyek vagyon el pusz 
tűit, euuek határjábau vagyon az Uraság
nak is Hzőlleje, az idén semmi sem ter
mett bennek, némely Rátzok dolgozni kez
tek szőlőüket, ismegli elhatták, az kuru- 
czoktúl féltek. 5 Eke barmok volt, egy 
malom is volt az Falun, egy kerékre, elé
get szálostól. Ennek batárábau kezdet volt 
Herczegh Eugeuy úr Embere Alajsius nevű 
némely Ráczoktól szedni az Tizedet, nem 
akarván ueki adni egyet megh lövetett, 
azért panaszt töttem, és midőn az Herczegh 
inqniráltatott ellene, most úgy hallom, 
hogy kiadtak rajta, azután békességben 
lakunk miatta,ligen rósz ördeuges ember volt.

vadnak fel. Az élet nem egyéb, miüt foly 
tonos küzdés az egyenlőtlenségek kiegyen 
ütésére, mely azonban csak erkölcsileg 
érhető el, mert teljes anyagi egyenlőség 
egyedül az enyészetben van. Utánnn 
polgárin.-siet- beszélt a kiállítás kö
rül fonforgott nehézségekről s annak 
eredményéről, mire a gró! a főispán és 
a polgármestere köszöntötte poharát. Hinka 

j László alapítványi ügyész az orgona csi- 
nálókatésa harangöutőket éltette. Bolgár 
Kálmán sikerült élczczel fűszerezett rövid 
felkös/.öntést mondott dr’ Dúl nszki Nán
dor megyés püspökre. Barcza László trvszki 
biró, Pécs város közönségét éltette. Krasz- 
uay Miklós trvszéki jegyző talpraesett csi
nos beszédében a munkásokat éltette s a 
grófot, ki magát az által tette igazi főne
messé, hogy kezét nyújtva a munkások
nak őket a haladás útjára emelte s Magya
rország iparosait érdekeik helyes felisme
résére vezette.

Ezután a gróf még egyszer megkö
szönve a szives fogadtatást azon okból 
mert másnap korán elutazandó volt szí
vélyes készoritások közt eltávozott, mi 
azonban a szépszámú közönséget legkevésb- 
bé nem genirozta a kedélyes mulatság 
folytatásában. Az éjfél utáni órákban, mely
ben a városi zenekart Dankó Gyula zene
kara váltotta fel, még mindig igen uagy 
közönség volt együtt a legderültebb han
gulatban, s nem keveseu voltak azok is 
kik, kivilágos kiviradtig nyújtották a ke
délyes mula! Ságot.

A gróf kedden a reggeli vonat al 
hagyta el városunkat, szép emléket vive 
magával és szép emléket hagyva hátra.

— A z igazftágü gy iu in itiz ter
telhatalmazást fog kérui az országgyűlés
től, hogy rendeletileg intézkedhessék az 
iránt, hogy a telekkönyvi hatóságok .ezu
tán sommás kiadványokat is állíthassanak 
ki. (Ily csekélységekre, mit rendeletileg rég 
kellett volna tcuui, felhatalmazást kérnek, 
országos és közjogi íoutosságu dolgokban, 
bosii) ák hadjáratokban, sat az országyülést 
meg sem kérdezik.)

— A k ö z o k ta tá s iig y é r  k e z e 
lése alatt álló vallásalap UJ évi kezelésé 
nek eredményei megvizsgálására az or
szágbíró elnöklete alatt kiküldött bizott
ság munkálatának kiuyomatását a király 
megengedte.

— A  k o r m á n y p á r t  le g k ö z e 
lebbi ülésén Grünvald Béla a közigazga
tás reformja iránt terjesztett be egy indít
ványt, melynek állítólag a pártban uegy- 
ven szolid i vitást elvállalt pártolója van. Az 
indítvány roppant feltűnést keltett s a 
pártot annyira meglepte, hogy nem volt 
képes felette határozni, se a kormány jelen 
volt tagjai nem tudtak érdemleg hozzá 
szólni. El halaszták tárgyalását, de nem 
odázhatták el a kérdést a halasztás által 
Damokles-kard lesz ez a párt feje fölött. 
Ez indítvány többek közt ezeket is tartal
mazza: „Szükséges továbbá, hogy az ál
lam közigazgatása nagy állami és nemzeti 
érdekek mellett, gondoskodása tárgyává

1 tegye az állampolgárok eddig elha
nyagolt érdekeit is. Az államnak va 

! labára teljesítenie kell a komoly kö- 
j telességeket, melyeknek teljesítésével az 

állampolgárok iránt, az általuk hozott ! 
áldozatokért tartozik. Ennek elmulasztása 
teljesen elidegeniteué az államtól saját 
polgárait, aláásna minden tekintélyt, alá
ásná a hitet a magyar állam életrevalósá
gában. Az indignáczio, az eiégületlenség 
és elkeseredés annyira általános az or-

Jakob Falu.
Ebben az Faluban Ráczok laktak, 

20 Gazda 7 Eke barmok volt, 6 ökörrel, 
szőlőket az kövesdi hegyen tartottak pusz 
tán hatok, midőn az kuruezok előtt Drá
ván által mentek Szlavóniába, Racz pap 
is lakot az Faluban, az Falu ell éget, 
Racz templom is ell.

Kis Budmér.
Ebben lakott nyolez gazda Rácz, az 

kuruezok előtt Dráván által szaladtak, 4 
Eke barmok volt, szőllőket kövesdi hegyen 
tartottak, elpusztultak, senki sem dolgoza.

Ebben az Faluban lakot 16 Gazda, j 
7 Eke barmok volt, az kuruezok előtt ! 
Dráván által szalattak, szőllőket kövesdi 
hegyen tartottak, elpusztult az Falu ell 
éget.

Nohmia puszta Falu.
Az kuruezok háború előtt, én megh 

szállítottam volt magyar Jobbágyokkal, 
hat házal vo'tak két Eke barmok volt 6 j 
ököréi, az Ráczok fel rabolták őket, min- j 
den marhájukból predáltak némely polgá
rok elhaltak, a kik még élnek Belváradou 
laknak mashatolonak, ennek az Faluuak 
magános szőllő hegye is volt, egészen 
puszta senki sem dolgozza, malom helye 
is vagyon, kárátó vizen puszta.

Hider nevű Puszta Falu.
Én szálitottam volt megh Tóth Job

bagyukkal hét házzal voltak, az Ráczok 
felrabolták őket azután magok is Szlavo- j 
piába mentek lakni két Eke barmok volt 

; jó termő szőllő hegye, de ell pusztult, ha
nem Birjáui két Tóth Jobbágy egy kis 
darab szőllőt dolgozik, egy malom is volt, 
el pusztáit Faluitól.

, Labtárt nevű puszta Falu.
Én szállítottam volt Tóth Jobbágyok

kal nyolez házal voltak három Eke bar
mok volt, az Ráczok felrabolták őáet, miu 
den marhájukat elhajtották, magok is Szla
vóniába mentek, onnét megint vissza jö t
tek, it lakának marhájok nem volt, és 
fabt nem tarhatváu, egy vonyo marhájok | 
nem volt, megint el széllettek, ma is kettő 
nyomorogh az faluban, azok is ellmcntek 
semmi marhájok nincsen, szőlő hegyek 
sincsen. ____  (Folyt, köv.)

bau közigazgatásunk mostani állapota 
miatt s ez a hangulat annyira jogosult, 
hogy a párt ezt az állapotot nem tartja 
tovább feutarthatóuak. Mellőzhetetlen köte
lesség gondoskodni a közbiztosság javí
tásáról, nem tűrhető tovább közutaiuk el- 
hauyagolása, közmunka elpocsékolása, az 
árvaügy mai állapota, nevezetesen az ár
vák vagyonának lelkiismeretlen kezelése, 
körül tapasztalt visszaélések, közgazdasa gi 
érdekek, nevezetesen a földmivelés, ipar és 
kereskedelem érdekeinek figyelmen kívül 
hagyása, a közadók czélszertttlen s zaklató 
kezelése; nem tűrhető tovább az önkény 
hatóságaink körében, s biztosítani kell az 
állampolgárok személyes szabadságát a 
közigazgatás terén a közigazgatási bírás
kodás életbeléptetése által: nem tűrhető 
tovább a hatóságoknál, kevés kivétellel, 
tapasztalható nyílt kötelesség-mulasztás, 
fegyelmetlenség, demoralisatio és auarchia, 
a törvények figyelmen kívül hagyása és 
végre nem hajtása, s erős kézzel m ;g 
kell kezdeni a visszaélések megszűnteié 
sét, az által, hogy a reudet, a komolyság 
és szigorú erkölcsiség szellemét jutta juk 
urdumra közigazgatásunkban. A mint a 
fővárosi mai lapok Írják, a kormánypárt 
elutasította Grünwald indítványát, mert az 
a pártot felbomlasztaná, Grünwald ennél 
fogva kilépett a pártbó1, de az állítólagos 
negyven támogató nem követte példáját.

— A  N zö réu} u ie g y e i s ik k a s z  
tások napról napra megdöbbentőbb szín
ben tűnnek fé l; már annyi pénz hiánya 
konstatáltatott, hogy a közigatási bizott
ság kénytelen volt 5000 írt előleget kérui 
a belügyminisztertől, mert másképen nem 
lehet fedezni a közigazgatás folyó kiadá
sait. A vizsgáló bizottságnak 21 án este 
kelt jelentése szerint 16,000 frt hiányzik, 
a „M—g“ szerint a hiány 20,000 f:r,» rúg. 
Pausz összes ingó és ingat'au vagyonának 
lefoglalása elrendeltetett, ami azonban a 
„Südung-Bote“ szerint igen keveset jelent, 
mivel Pausznak semmije siucs. A Pausz 
házában eszközölt motozás megint sok 
jélentékeuy egyéniséget kompromitált. A 
megyében mozgalom indult meg, melynek 
ezéiia, hogy az összes közigazgatási hiva
talnokok elmozdítását eszközölje ki a kor
mánynál. A megyei pénztárunk meglőtte 
magát kétségbeesésében, de Pausz most 
sincsen elfogva.

A képviselőház a szünet után jan. 22 én 
tartá első ülését, melyben M o c s á r y L a- 
jo s  a függetlenségi párt megbízásából 
határozati javaslatot tett le a ház aszta
lara a fővárosi zendülés alkalmával a ható
ság részéről történt visszaélések kipuhato- 
lása és megvizsgálása tárgyában. A kor- 
mány elnök Becsben lévén, Trefort minis- 
tér kérte a házat, hogy megérkeztéig ezeu 
határozati javaslat napirendre tűzése iránt 
a ház ne Határozzon. A miniszteri felszól- 
laiás daczára névszerinti szavazással a ház 
a javaslat indokolását a 23-iki Llésre 
tűzte ki.

Január 23 áu Mocsáry Lajos kifejtett 
indokai alapján kérte a házat hogy hatá 
rozati javaslatainak tárgyalását a hétfői 
ülésre tűzze ki, mi egyhangúlag elfogad- 
tatik. —

Jauuár 24 iki rövid ülésen a kor- 
mányeluök beterjesztette az „Ínséges tör
vényjavaslatokat, miket annak idején közöl
ni fogunk. Madarász József a ház szabá
lyos éber őre, figyelmeztette a názat az 
összeférhetetlenségi törvényre, mely úgy 
látszik azért hozatott, hogy meg ne tar
tassák.

A január 26-iki ülésén zsúfolásig meg
töltő a karzatokat a közönség érdekelt
sége. A vitát az említett határozati javas 
lat benyújtója Mocsáry Lajos kezdte meg. 
Szavaira Tisza Kálmán válaszolt az ő is
mert szokása szerint kitérve a kérdés elöl 
s elferdítve a tényeket, s beszédét azzal vé
gezte, hogy a múlt napok eseményeiből fegy
vert fog kovácsolni reakezionárius czéljaiuak 
valósítására. Mi csary indítványát ellenezte, 
kabinet kérdéssé téve anuak el nem foga
dását. A kormányeluökuek Hermán Ottó 
válaszolt, rágalmazóknak mondván azo
kat, kik a minisztert oly gonoszul infor
málták, s kimutatta a háznak, hogy a tün
tetés nem volt mesterségesen csinált dolog, 
hanem a népnek önkéuytes felháborodása. 
Tisza rövid válasza után Szilágyi Dezső 
indítványozta, hogy a miniszter elnök jelen- I 
tése feletti tárgyalás halasztassék el 28 ára ; 
mi elíogadt, azon indítványa, hogy Tisza 
jelentése s az annak alapjául szolgáló hi- 
talos akták kinyomassauak 33 szótöbb- : 
séggel elvettetett.

Augolország még mindig nem tudta 
dűlőre vinni kabuli ügyeit. Már a londoni 
lapok arról beszélnek, hogy az angol mi
nisztertanácsban Afghauisztáu végleges fel
adása komolyan tárgyalásba vétetett, s a 
királynő ez ügyben legközelebb proclama- 
tiót fog kibocsátani.

A rabszolgakereskedés megakadályo
zására vonatkozó angol-török egyezmény 
aláíratott s folyó évi junius 25 én tép ha
tályba.

Az albán mozgalom a Balkán félszi
geten miudig nagyobb terjedelmet vesz. A 
liga vezérei óvást intéztek Mnkbtár pasá 
hoz, ki azt a portához küldte be. Az óvás- 
öau kijelentik az albánok, hogy Gusinjét 
és Plavát minden erőmegfesziiéssel is meg 
fogják tartaui és hogy azon esetre, ha a 
török katonaság őket ezeu törekvésükben 
a montenegróiak ellen támogatni nem 
fogja, kénytelenek lesznek első sorban a 
szultau katonái ellen fegyvert ragadui. 
Mukktár pasa — hir szerint — kedvezően

fogadta ezen óvást, rae! yuel létrehozásá
ban segédkezet nyújtott.

Noscitur ex sociis . , .
A miiiden szabadelvű gárdának egv 

ujjabb krachvitézére, került a sor és ez nem 
más mint Nagy György Biharból kibukort 
Erdélyre reá tukmált országos képviselő, 
Tisza álmessiásnak benső titkos kebelba 
rátja Móricz Pálial egyetemben.

A „Magyarország-* azt Írja felőle: 
hogy Nagy Gyöigy, érsemjéni béilői, bizo
nyos Lévy testvérek 3672 írttal tartoztak 
Nasch Salaimra uagy-sárolyi lakosnak, 
mely követelést a legfőbb itélőszék 187s’ 
évben végérvényesen megítélt s ezen köve
telés fejében termény, marha állományt és 
dohánytermést biztositásilag lefoglaltatott 
Nagy György bérlőivel összejátszva, a 
bírói zár alá vett ingóságokat elbordatta 
a dohányt Schossbergeruek eladta, s aztán 
a zártörés palástolására egy rósz szalma- 
fedelű pajtát, melyből a dohányt előreel- 
hordtákjfelgyujróttak és ráfogták, hogy a 
kincstár számára termelt 400 mázsa doh íny 
beleégett. Ezen vádat a Victória biztosító
társaság vizsgálata kiderítette. Ezeu félje- 
leütések alapján a székelyhídi járásbíró
ság 1870. szetember 6 ikáu a büuvádi el
járás megtarthatásáuak m Jgeugzdéseért 
folyamodott az országyüléshez.

Nagy György urnák hatvan hold do
hányföldje volt, melynek alapján befekte
tési kölcsönt vett fel a kormánytól.

Más ember holdanként a kormánytól 
befektetésre egy évi kamatnélküli kölcsönt 
előleg cziméii kap, ha kap, húsz vagy 
harmincz forintot s mint maximumot kap 
hat holdakéul hatvanak Nagy Györ"y ur 
mikor beváltásra került a dolog, nem birt 
többet törleszteni 4000 írtnál s maradt a 
kincstárnak 6000 írttal adós. Később köz
ségének 100 holdra való engedélyét elve
télvén, magára ruháztatta át, s ekkor is- 
inét folyamodott előlegért s kapott30,00U 
irtot, úgy hogy a múlt ősszel, a kormány
tól 36,000 forint kamat nélküli kölcsönt 
élvezett. Ez holdszámra felosztva 225 forint 
doháuyelőleget tesz ki holdanként.

Hogy tavaly a tiszai vasút igazgató
tanácsosa lehessen, a kormánytól kapott 
kölcsön 50 do részvényt, melyet óvadékul 

! letelt. Szeptember hó elején részvényei a 
társulat elnökségénél biróilag lefoglaltat- 
tak, nem csak részvényei, de igazgatósági 
dijai is, melyek évi 4000 forintra ragnak. 
Az állam részvényei Nagy György ur hite
lezői által lefoglaltattak.

Nagy György a kisbirtokosok régi 
földhitelintézetnél, melynek felügyelője 
volt, folyó számlát nyittatott magának s 
erre az intézet pénzeiből kivett 26,000 
forintot. Fedezetül letetette a nagyváradi 
gőzmalom jó értékű részvényeit, de ezeket 
egy szép napon kivette s nem vitte vissza. 
Ez sem elég; Nagy György képviselő ur, 
a szabadelvű párt tagja múlt évi aug. 
29-én a régi intézetből váltóra fölvett 
10,000 frtot.

Ezek Nagy György ur viselt dolgai, 
miket azon bau egy a lapokhoz beküldött 
nyilatkozatában egytől egyik eltagad és 
rágalomnak kijeleuti az utolsó pont kivé
telével, melyre nézve csak azt mondja, 
hogy a bírói vizsgálat az Igazat íelderi- 
tendi. — Az első pont alatti vádra nézve 
az aisóház mentelmi bizottsága N így ur
nák kiadását véleményezi.

A k in e k  n e m  in g e , n e  v e 
g y e  m a g á r a .

E lapban a miuap megjelent azon 
soraimban, melyek fölé a t. szerkesztőség 
egészen odaillően e czimet tette: „Lucus a 
non lucendo/1 azt voltam bátor állítani, 
hogy az újév alkalmából a vezérüknek 
gratuláló mamelukok hiába dicsekedtek, 
hogy mennyi és mily hasznos törvényeket 
alkottak már; mert mind e törvények 
közöl csakis azokat kell — vagy muszáj 
megtartani, melyek az adó — vagy kato- 
uaügyre vonatkoznak; a többi csak papí
ron szereplő Írott malaszt. Ez állításom 
bizonyítására bizony más térről is hozhat
tam volna fel egy példát; ámde mivel az 
illetők azzal is dicsekedtek, hogy a ma
gyar nyelv tanítását kötelezővé tették a 
népiskolákban; mely törvényezikk nincs 
effectuálva — s úgy hiszem, mint sok 
más — még soká, vagy talán sohasem 
is tesz: azért hivatkoztam különösen a 
népiskolai részint teljesithetlen, részint tel- 
jesíitetui nem is száudéklott törvéuyekre. 
Hivatkoztam ott a németajkú vírpád és a 
slávajku Némedi és Szalánta, (uem Sza
bolcs) községek iskoláira. Nem tudom, én 
ejtettem e tollliibát, vagy a szedő uyoui- 
dabi bát ? midőn a megjelent lapban Sza- 
láuta helyett Szabolcsét olvastam; szinte 
vártam a felszólamlást, mely — ősziutéu 
megvallom, — nem lepett meg, mert hisz, 
mint mondám szinte vártam, — hauem 
auuál, inkább megörveudeztetett.

Éu nem is bírtam tudomással afelől, 
hogy a szabolcsi bányatelepben idegen 
ajkú bányászok gyermekei számára is 
vau népiskola; meuuyire megörvendeztett 
tehát az értesülés, hogy vau iskola, még 
pedig magyar szellemű iskola 1 Vajha 
megyénk területén levő miuden német- és 
szlavajku községéből ily ezáfoló értesítést 
nyerhetnék !

E jy  Deákpárti.

A  Z ic h y  f é le  b a n k e t t  
a lk a lm á b ó l .

Jeleu voltam az érintett banketten s 
igy alkalmam volt az ott felmerült moz- 
zauatokat figyelemmel kisérui.

Hogy a bankett sikerült volt, erről



Ulry hiszem más rovatban amúgy is emlí
tés tétetett, vau azonban egy észrevéte
lem, mely már csak annyival inkább is 
bir jogosultsággal a mennyiben köteles 
ségszertl tartozás az érdem elismerése iránt.

Híven emlékezhetünk még rája, hogy 
midőn először híre járt az országban a 
a tervbe vett kialliátásnak, akadt nálunk 
is egy férfiú ki a kezdeményezés nehéz 
és fáradságos munkáját magára vállalta.

Ha nem mondanám is könnyű volna 
eltalálni, hogy e férfiú Nádosy Kálmán 
volt. —

0  volt az, a ki az tigy élére állott s 
a mozgalmat nemcsak megindította, hanem 
végéig vezette is. K1 járt faluról falut a s 
ugv toborzottá össze a szép szituit Kiálli- 
tokát. Nem rettent vissza anyagi áldozat 
til sem, mert szegényebb ipinsok.it és 
fildmUvelőkct péuzbolileg segélyezett s 
kiállítandó tárgyaikat saját költségén kiiide 
rendeltetési helyükre.

S ezen ember, kit betegsége otthon 
tartott senkinek még csak eszébe sem ju 
tott egy árva elismerő éljennek sem lett 
osztály részese; kimaradt egészen a tat Ka 
toásztok tömkelsgéből, pedig hát ő azt na
gyon is megérdemelte volna.

Engedje meg azért tek. Szerkesztő 
ur, hogy e helyen mondjam el azt, a mit 
a sok szónok tehetség közt elmondani 
csekélységem egész tudata nem engedett 
t. i. „Adja az Isten, hogy Nádosy ur 
betegségéből mielőbb felgyó ,-yulva tartós 
egészségben sokáig éljen!'

Elbé.

T ö r v é n y s z é k i  (•snrnok .
Előadott polgári ügvek :

Kostyán Örzse — Kerek Sándor ellen 
apaság elismerése. Nagy Zsuzsa es t. 
Pál János ellen birtotba bocsátás. Bőjét 
Lőrinc/ lioj :t J. és t. ellen ingatlan eladás.
— Etlingsfeld János hagyatéki tömege 
Kovács (iyörgy és f. ellen 350 Irt. s jár. 
iránt. -  Sehvarcz J. özv. Kenyeres Já- 
nosné és t. ellen 200 ti't. iránt. Gorzó 
Katalin — Gorzó József és t. ellen 301 tt. 
s jár. iránt. — Szut'er Magdolna Szntter 
János ellen elválás. —

Előadandó büutetö ügyek :
Február 3. Berta Dániel ellen, súlyos 

testi sértés. — Mttller Bálint és neje ellen, 
súlyos t. sértés. — Fekete István pécsi 
lakós ellen bírói zártörés. — Krisztbacher 
György ellen talált vagyon elsajátítás.

Február 4. Egedi István ellen súlyos 
t. sértés. — Horváth Péter ellen bírói zár- 
törés. — Ostyeszanovits Szavo ellen súlyos 
t. sértés.

Február 6 áu. Köröm József ellen 
hamis váltó felhasználás által elkövetett 
csalás.

Különfélék.
— Az építendő budapest pécsi vaudat 

illetőleg, a lapok azon Ilire ellenében, 
miutlia a voual Üszögtől csak Székestehér 
várig épittetuék, és innen a fővárossal! 
összeköttetés a déli vasút utján állíttat
nék helyre, a központi bizottság nyilat
kozik, hogy csak azou emlékirat fog te
kintetbe vétetni, melynek sarkpontját a 
Budapesttel való közvetlen összeköttetés 
képezi. (Vájjon nem lesz e drága mulatság 
Fehérvártól Budapestig parallel vonalat 
építeni a déli vasút vonala mellé? Talán 
még meggondolják a dolgot.)

— Színházi hírek. Szerdán február 
bő 4-éu Szirmayné aszszony jutalomjáté 
kául adatik a „Pünkösdi királyné14 éne
kes színmű Szombaton felír. 7 én pedig 
a „Londoni kuldusok44 czimú hatásos szín
mű. Toluay Antal Juliska jutalonijátékánl. 
Ajánljuk a jutaluiazandókat közönségünk 
szives pártfogásába. Neuikillömben telűiv 
juuk közönségünk figyelmét a február 5 én 
itt először színre hozandó „Törvénytelen 
tiű“ czimü kitűnő színművet, mely a buda 
pesti nemzeti színház egyik legkedveltebb 
műsor darabja.

— llendori hírek. Németh Mihály szí 
getivárosi szöilőbirtokos a szőllőböl ha 
zajovet valószínűen ittas állapotban oly 
szerencsétlenül esett le kocsijáról, hogy a 
parthoz szorittatva, rögtön szörnyet halt.
— Ferenczy János, itju Krisztián János
nak kismélyvölgyi szőllejében levő prés
házát tegnapelőtt felakarta gyújtani, azon 
bán tetten kapálván átadatott a királyi 
ügyészségnek.

— Halálozások. Pernhoffer herencz 
nyug. k. pénztárunk élte 80 évében tüdö- 
szélbűdés folytán e bú 26 áu hunyt el. — 
Özv. Sillay lgnáczué szül. Papst Mari élte 
6U-ik évében január 24 én múlt ki. Béke 
hamvaikra.

_ A pécsi rom. kath. tanitáképezde
ifjúsága f. bő 22-éu a „Scholtz'Méle sör 
csarnokban jótékony czélra zártkörű táncz- 
mulatságot rendezett, mely alkalommal 
fölültízettek : Vörös Mihály és Schultz Imre 
egyenkint 3 forintot; N. N., N. N. egyen- 
kiut 2 forintot; Zágonyi György, Sclmei- 
der István, Kalupui János, Reberics, Szuly 
József, Kopeezky Antal, Süllé Antal,Saágby 
Ferenc/., Germann, Verner, Graics, Silay 
Szemányi Mária egyenkint 1 forintot; 
Hemmerich Károly, Sörtz, Kaizer H. T. 
és N. N. egyenkint 50 krajezárt. Fogad
ják a nemesszivü adományokért az ifjú
ság őszinte köszönetét.

— A mohácsi jótékony nőegylet f. évi 
február hó 7-éu a casinó egyesület helyi
ségeiben álarezos tánczvigalmat rendez, 
melyre a n. é. közönséget tisztelettel meg
hívja a bizottság. Kezdete 8 órakor. Be
lépti d ij: személyenként 1 írt, esaládjegy 
3 írt. Felültízetések köszönettel vétetnek 
és birlapilag nyugtattalak. A tiszta jö
vedelem a mohácsi szegények közt lesz 
kiosztva.

— Kossuth és a honosítási törvény. 
Beregszászról Írják az Egyetértésnek. 
Tudva van, hogy évekkel ezelőtt Csaná 
dv Sándor képviselő Beregmegye , Hetyen 
és Vámos-Atya községeiben levő némely 
birtokait Kossuth Lajos nevére telekköny 
veztette, kinek neve euuek alpján az ot
tani választók névsorába folytonosan fel
vétetett. A honosítási törvéuy alkalmából 
Vámos-Atya község majdnem teljesen egy
szerű főid mívesek bői álló lakossági azon 
na! elhatározta, hogy hazánk legnagyobb 
fiát mint községükben ingatlannal is bir > 
polgártársukat községük illetőségébe s 
kötelékébe fölveszik, a tűit azonnal egész 
lelkesedéssel mégis tettek s arról jegyző
könyvet is vettek fel.

— Kanári-madár eladás. Ez vo't ol- 
vasbató roppant nagy hetükkel egy plakát 
homlokán Pétervárott, Moszkvában, Kitár 
kovlian és Kiewbeu az orosz újév regge
lén. A plakátok bárom napig voltak kira
gasztva sértetlenül, de a ki csak végig 
olvasta, igen furcsán , csóválta meg a 
fejét. Harmadnap azonban a policzia nagy 
hirtelenséggel leszaggattatok minden pla
kátot. 8 vájjon miért? Hát csak azért, 
mert a nagybetűs, ártatlan „kauári ma
dár eladás" után ez következett apró 
nyomtatással: „Ha a cár trónralépésének 
jubileumakor uem ad a muszka népnek 
alkotmányt, meg kell halnia." A policzájt 
s a czenzurát alaposan Illatúiba az a 
kanári madár eladás.

— Kutyukedvelök figyelmébe. Egy 
szegedi müveit asszonyság, kit hat hét
tel ezelőtt egyik megveszett ölebe meg- 
rnart, víziszonyba esett. A szerencsétlen 
nő igen négy kedvelője volt a kutyáknak 
és vagy ötöt hatot tartott belőlük min
dig. Ez a szenvedélye lett legnagyobb 
baja, mivelhogy már életéhez sínesen re
mény. — Egy brassói virágzó korban lévő 
hajadon, egyúttal menyasszony szinte ölel) 
harap is i következtén ;u víziszonyba t és 
borzasztó kínok közt hall mtg legközelebb.

— Zichy Ferraris Viktor gróf válasz- 
tóihoz intézett levelében lemond a képvi
selőségről. Mint inou.lja az utolsó félév 
súlyos, de meg nem érdemelt megpróbál
tatásai között ez tán legfájdalmasabb volt. 
E levélbeu azonban legérdekesebb az ol
dal rúgás, a mit a Tisza által inkább párt 
fogolt Várady Gábornak ád azzal, bogy 
kéri választóit, „liogy ue alázzanak meg 
oly féle bizalmi tüntetéssel, a minőt csak 
az keres, ki vesztett ügyét érzi.41

— Miért nem ítélnek a bíróságok az 
ügyvédi tanácskozásért dijjakat? .-{italá
ban kenyéririgységnek tulajdonítják e gya
korlatot, mely az osztrák bírákat nem 
bántja. A „P. H.44 szerint bírói körökben 
a nap ikbati következő érdekes kis histó
riát in sélgették egymásnak. Egy buda
pesti ügyvéd egy fizetni uem akaró felét 
beperelte költségjegyzék alapján egyik 
budapesti bíróság előtt. A kereset kéz- 
besittetett alperesnek. Ez szalad egyik ki
váló legfőbb itélőszéki bíróhoz, kivel jó 
barátságban él, s arra kéri, hogy menjen 
el az ügyvédhez, talán sikerülni fog neki 
befolyása és közbenjárása folytán a költ
ségekből valamit lealkudni. A legfőbb ité
lőszéki biró felkeresi az ügyvédet e g y  
fél ó r á i g  kér, rimánkodik, de ez mind 
nem használ semmit, az ügyvéd nem 
enged egy krajezárt sem. Tárgyalásra 
kerül a dolog, azonban mielőtt alperes 
elleniratát előterjesztené, feláll felperes és 
a kereseti követelést 25 írttal felemeli. 
Felemelem a kereseti követelést 25 írttal 
— igy kezdi az ügyvéd — mert a per 
megindítása után, hosszú konzultációm 
volt ez ügyben V. legfőbb itélőszéki bíró
val, melyért 25 irtot száraitok fel. így 
történt szóról szóra. Most már érthető, 
hogy a felsőbb bíróságok miért nem Ítél
nek meg konzultációért dijakat, pedig 
nem értjük, hogy mi jogon legyen meg
engedhető, bogy az ügyvéd drága idejét 
iiárki elrabolhassa! A vaktában ítélő leg
több újságíró ez ügyet az ügyvédek irá
nyában! roszakarat kifejezésével adja elő, 
mi csak azt látjuk, bogy az illető ügyvéd 
nem kívánta megérdemlett jutái iát egy 
legfőbb tszéki biró kegye által kotu- 
peuzáltatui.

— A hírhedt magyarjaié lipcsei „Gar 
teulaube41, mely vagy két év előtt, minden 
magyareniber lelkében mély megbotrán
kozást szült czikkei miatt kitiltatott az 
országból: újabban engedélyt kapott ismét 
megjelenhetni a magyar állam területén, 
a mi aunál gyanúsaid) előttünk, mert a 
lap szemtelensége a régi maradt. — Re
méljük hogy közönségünk, s kiváltképen 
magyar könyvkereskedők, nem vesznek 
tudomást erről, — mert van elég m a
g y a r  képes lapunk: igy különösen a 
„Gartenlaube' mintájára alkotott Mehner-  
féle „ Ké p e s  C s a l á d i  Lapok , *  és a 
Kautniaun Frigyes által igen díszesen 
kiadott Or s z á g  Vi l ág,  mely bizonyosan 
a legkövetelőbb ízlésnek is megfelel. — 
Ha ezentúl a „Gartenlaube44 t egy hazai 
család asztalán megpillantjuk, akkor már 
Ítéletet hozhatunk hazafias érzületének 
minősége felett.

— Az osztrák magyar-német kereske
delmi szerződés ügyében a legközlebbi 
napokra várják a tárgyalások fölvételét. 
A tárgyalások Bécsbcn fognak folyni. A 
várukonfereueziák feb. 2-áu kezdődnek meg.

— Az Arlberg vasút építése — mely 
körülbelül 25 millió forinttal államköltsé
gén fog] eszközöltetni, még a f. év folya
mában foganatba fog vétetni. Magyaror
szág az építéshez nem fog hozzájárulni, 
minek ellenében a Duna szabályozása a 
vaskapunál és Orsóvá mellett egészeu a 
magyar állam költségén fog eszközöltetni. 
Erre nézve azonban még az országgyűlés 
helybenhagyása szükséges.

— Elszólta magát. A berlini képvi-
selőházban egy fölö tébb k«miku< c«jt tör
tént. Szavazás vuit. — Mikor a jegyző 
Schmising-Kerssenbrock gróf nevét olvas
sa, a képviselők számára fentartott kar
zatról, egy íryönaréd hangfenszóval „nem“- 
et mond. A képviselők mind a karzat 
felé tekintenek, s ott a gróf képviselő só
gornője, a képviselőházi karzat törzsláto
gatója, erősen dugdossa a fejét, a korlát 
mögé, hogy elvonja magát a kiváncsi te
kintetek elől. Az asszonyság bizonyosan 
szórakozottságból adott hangot családi 
neve említésekor, és egészen helyesen 
„uem“-mel szavazott. Az eset, mint kép 
zelbetni is, nagy derültségbe hozta a búr 
kas honatyákat.

A közönség köréből/)
9EI a z  i g a z s á g !

Nem jó kcd'ből teszem, sőt mondha
tom félek attól midőn czikkem Írásához 
fogok, hogy már kezdetén az olvasó, tan
ügyi irigység, vagy veszekedés! — inger 
megszállás szülte gondolatok kifejezésének 
magyarázza; hogy pedig annak ne tűnjék, 
elég erősnek érzem magam az igazságot 
pártomra megszerezni, mely jelszavam is, 
és ez vezeten I mindvégig soraimban.

Rebesgetni hallom a közönség köré
ben H ............ ur méltatlan és helytelen
áthelyezését. A pécsi tanítókat is, mint 
testületet régen foglalkoztatja az áthelye
zés mikéntje. Magam is gondolkodtam 
fölötte és alább felsorolandó igazságnál 
fogva egészben helyesnek moudliató az 
áthelyezés és pedig:

1876. évbeu megüresedett a belvárosi 
tanoda VI. osztálya. — A belvárosi tano 
dálián jól tudjuk 150 írttal többet élvez
nek a tanítók, munkakUlömbség nélkül, 
mint a külvárosokban. — Ezen állomás 
elnyeréséért folyamodott H ..  ur is, melyet 
elég méltányosan el is nyert. 1877-ik 
tanév kezdetével a határozat értelme sze
rint kelletvén az állomást elfoglalnia, mit 
ő azonban nem tett, hanem azou szerény 
(?) kérelmét adta be, mely szerint „adas
sák neki egy évi önképzési batáridő.44 Az 
iskolaszék megengedte neki a tudatlant 
játszani, helyébe M . . urat bízta meg, — 
az önképzési év lefolyásáig — a VI. osz- 
tá'y vezetésével, 450 frt díjjal.

Elmúlt az áthelyezési év, illetve ba
táridő. Már most H. ur R. úrral szövet 
kezve, tűhöz, fához kapkodva szereztek 
egyéneket, kik alatomos utaikon támogat
ták, vagy jobban mondva fel használtatták 
magokat eszköznek, és H . . ur megbiza- 
tott ideiglenes minőségben az igazgatói 
teendők vezetésével.

Bámult nézett az igazságszerető kö
zönség, nem tudva a hatalomnak ártaui, 
mig végtére ily négy évi szédelgés után 
valaliára erélyes egyéneket küldött ki az 
iskolaszék az áthelyezés tárgyában bizott
ságul, kik a kiküldetésökben egész igaz 
ságosan el is jártak, és az iskolaszék 
ezen bizottság véleményével egyetembeu a 
következő határozatot hozta az áthelye
zésre vonatkozólag: „Megjegyeztetik, bogy 
azon tanító, — ki ezen végleges elhatá
rozás szerint helyét cl uem foglalja, annak 
illetményei beszüutetendők, illetve vissza- 
tartandók lesznek, és ellenne a további 
törvényszerű eljárás vétetik foganatba.44

Eunek van értelme csakhogy félek, 
hogy úgy mint eddig, ezentúl is határo
zatát nem fogja érvényesíteni az iskola
szék. Előlegeseu már hírlik hogy H . . ur 
magát egészen nevezett határozathoz óhaj
taná tartani; még pedig úgy, bogy le
mond a belvárosi tanoda — illetve át
helyezés- és fizetésről és a helyett, mint 
az igazgatók fizetése czimen, a legutóbbi 
közgyűlésen megszavazott 150 frtot fogná 
kérelmezni.

így áll a tény; és következőkép az 
igazság: ha H. ur a 150 frt többletet a 
belvárosi tanoda czimén elnyerte, és köte
lességének nem felelt meg, más pedig 
húzta az igát 1877. óta mai napig 450 
írtért; úgy igeu helyesnek találnám, vagy 
az igaliuzottuak — vagy a városi pénztár 
ré-zére, az elmúlt három évről, vagyis 
450 frt összeget visszakövetelni.

Midőn pedig úgy a nagy közönség
nek óhajtottam a szédelgés felől tudomást 
szerezni, másrészt az igazságnak eleget 
tenni önzetlenül, azon reményben zárom 
soraim, hogy az igazságnak győzni kell!

Egy tanügy barát.

*] Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelőseget a Szerk

Pécsi színház.
Egy hét alatt négy uj darab !
Erre aztán elmondhatjuk, hogy egy 

kissé sok a jóból!
Mi marad a tanulásra? — kérdhetjük.
Mert valóban négy uj darabot egy 

bét alatt megtanulni a legnagyobb láug- 
észnek is sok. Még bagyján, ba a bét 
többi napja pihenésnek volna szentelve; 
de az operette és népszínmű, a színmű és 
vígjáték külön napot, időt és tanulást igé 
nyel és elmélkedésre idő nem jut. Haladni 
igy uem igen lehet, s bizonyos tökélyt el
sajátítani még nehezebb; mert a szakmák 
oly különbözők, a megoldandó feladat oly 
változatos, bogy azou egy irányhoz nem 
ragaszkodhatván, a megállapodás lehetet
lenné van téve. Pedig éppen a megálla
podás az, mely az uralgó középszerűség
nek aránylagos tökélyt biztosit akármely 
szakban is.

Szombaton Balázs Sándortól láttunk 
uj darabot, kedden Viharytól, szerdán a 
német Costától.

Ami már az első: „200 év múlva 
vagy: a női emánczipáczió kora" czimü 
bohózatát illeti, tehát elmondhatni róla, 
hogy farsangi torzképnek megjárja, de 
komoly számba venni nem lehet, sem a 
vígjáték, s:tn a szellemesebb bohózat te
rén. Most még irodalmi terméknek sem 
nevezhetni ilyesmit; s ezzel is, mint a da
rab tárgyával, várakoznunk kell kétszáz 
esztendeig, addig t. i., inig az irodalom 
minden komolyságából ki nem vetkőzik; 
mig t. i. a nyulból jáger, a boztntráger- 
ból rájter nem lesz. (Egy népdal szavai 
szerint.) így fogják kétszáz év múlva a 
férfiak a u ík ruháját felvonul; a nők a 
férfiakét, s nemcsak, de sőt egymást min 
den foglalkozás s életműködésben felvál
tani. A darab középszerű jövedelmet haj 
tott a jutalmazott Völgyi javára.

A második szerző, a helyi színtársu
lat szorgalmas tagja, Vihary többet nyúj
tott ; népszínműve: „A mosolygó Salamon" 
megállhatja helyét mind elég érdekes bár 
természetesen a népszínmű szokott csapa 
sán mozgó meséjénél fogva, mind pedig 
elég ügyes szerkezete következtében. Ze
néje is szép reminisceneziákat tartalmaz. 
A jutalmazott szerző a czimszerepat játszta 
benne és szokott alakításával éléuK táp 
sokat aratott, szerző minőségében is több
szörös kihívásban részesülvén.

A harmadik uj mű Costa: „A tarta
lékos41 czimü dalos életképe volt mint 
folytatása szerző vasárnap már ismétlés- 
kép előadott: „Egy magyar huszár káp
lár Bécsheu" czimü helyiérdekű darab
jának. A folytatás gyengébb a kezdetűéi 
s egyszeri látása biztosítja az embert a 
további kíváncsiság ellen.

A negyedik uj darab Bartók Lajos 
iiA legszebb14 czimü 3 felvouásos vigjátéka 
volt, amely a Turcsányi Irén jutalmára 
csütörtökön került színre, üres házban. Sok 
szép részlet mellett, amit kiválóau a me
leghangú nyelvezetnek köszönhetni, sok 
egyhangúság vau e vigjátékbau, ami is
mét cselekménye korlátoltságából valamint 
meséje szűk körűségéből ered. Való az is 
másrészt, hogy bármily érdekes tárgy mel
lett is, a mai kor izgatott kedélyii gyer
mekét, a régi görög világ kevéssé fogja 
magához vonzani. Más szempont alá esik 
itt ismét az, bogy szerző a régi világbau 
is a mai kor gyarlóságait akarta színpadra 
vinni ; s e szándékában nem csalódott, 
mert koruuk egyik főjellemvouását, a kap
zsiságot, a haszonlesést, a versenybírák ki
csinyes, kufárkodó s hamislelkü eljárásá
ban kellően kipelengérezte. A jutalmazott 
Turcsányi Irén k. a. Melitta szerepét játszta; 
Tőkés Emília és Csókáné Curiunát és 
Bacchist ábrázolták; Bokorué Dókiáhan 
mulatságos alakot állított elő és Szirmayné 
Zenobiát kellő negélylyel tüutette tel. A 
versenyhirák Völgyi, Vihary és Sz. Né
meth élénk színekkel vázolták a furfangot 
és egyöntetüleg végezték feladatukat; Toldy 
gazdagabb színezettel áraszthatta volna el 
Árion rajongó szerepét. Balázsy Aminthást 
játszta és meleg páthoszával szintúgy mint 
kifejező alakításával súlyt adott előkelő 
szerepének. A jutalmazottat tapsokkal üd
vözölték. —

J  A T K K  K  E  D.
Szombat, jan. 31-én. II. Rákóczy Ferencz

fogsága Szigligeti jeles tör
ténelmi drámája.

Vasárnap, febr. 1-én. Mátyás diák és a 
czinkotai nagy iteze. Népszín
mű dalokkal, Mátyás király 
korából.

Hétfőn, febr. 2-án Dunannan apó és fia 
utazasa. Kitűnő zenéjü víg 
operet e Offenbachtól.

Kedden, febr. 3-án Színházi álarezos tánc
vigalom.

Szerdán, febr. 4-éu N zlrm a .v n é  asszony 
jutalomjátékául: Pünkösdi ki
rályné. Énekes népszínmű.

Csütörtökön, tebr. 5-én Törvénytelen fiú.
Itt először. Kitüuő színmű — 
a budapesti nemzeti sziuház 
kedvelt műsor darabja.

Péntek, febr. Ü-án S z ü n e t .
Szombat, febr. 7 én T o ln a y  A n ta l Ja*  

littka jutalomjátékául: Lon
doni koldusok. Jeles hatásos 
színmű.

I R O D A L O M .
=  A Petofl-lA rsasig kiadásában megjelent 

gróf Teleki Sándor „Emlékeim" czimü könyvének 
második kötete is. Ara 2 frt. Az „Egyetértés" 
ezeket írja róla: „Az első kötetet a sajtó osztatlan 
tetszése fogadta, 8 az érdekes szerző azóta — a 
Petőfl-társaság közgyűlésén Petőfiről tartott felolva
sása által is fokozván a figyelmet — napirenden van. 
Könyvében az emlékiratok korrajzi érdeke a leg
szerencsésebben egyesül egy éles itéletfi, geniális 
és szabad szellem kinyomatával. Irigylésreméltó és 
csak keveseknek jutó előny, bogy mikor annyi ta
pasztalat évdizedek alatt nyert és tisztult hatások 
altnak rendelkezésre, az üde szellem minden ru
ganyossága is oly szeretetreméltó elevenségben le
gyen képes nyilatkozni és az iró egyénisége oly 
magába olvasztó erővel bírjon, mint a „költői 
gróf." Ha kevésbbé érdekes tárgyakról ir is, az 
iró egyénisége akkor is érdekes marad, mert egy- 
egy megjegyzéssel, talpra esett ötlettel és szelleme 
frisségével mindenütt találkozunk." A második 
kötet tartalma: Visszaemlékezés 1848-ra. Zagyva
lékok Mikor én „Mátyás" voltam. Az országos 
vasár. Hozott isten (Liszt Ferenczhez ) Utazás a 
Kis-Szamostól a Nagy-Szamosig. Piöeza és nadály. 
Az én uzsorásom. Levél Bartók Lajoshoz. Fra 
Pantaleone.

=  Ilonka polkamaznr zongorára szerié Be- 
leznay Antal. Ara 50 kr. kapható a szerzőnél Jász
berényben.

== Táborszky és P ire -h  zenemükereske
désében megjelent: Láz pj!ka (gy«rs| zougirára 
szerző Halász Jen > Ára 80 kr.

=  \y o k -zv an  válogato tt m ag y ar népdal
férfi karra átírta VVachauer Kárjly a pécsi dalárdr
karnagya I és If füzet [Megjelenik 8 füzetben elé 
fizetési ára egy füzetnek 1 frt bolti ára 1 ft 50 kr.

=  A Gazdasági Mérnék harmadik és ne
gyedik száma a következő tartalommal jelent meg. 
A kisbirtokosok tagosítása érdekében. Egy öreg 
gazdától — Vizi ú t a magyar tenger felé. — Az 
építési modorokról (négy képpel) Pfaff Ferencztól.
-  Egy angol földbirtok. — A mélyített szán

tásról. Péter Dénestől. — Közlekedési viszonyaink 
javítása. — Aleteorologiai észlelő állomások szerzése a 
Tisza völgyén. — A német vasipar versenyére. — 
A szőlő trágyázisa korommal. — Kukoricza-mo-- 
zsoló tisztító szerkezettel és zsakaluval (képpel.) — 
Gabonatiszti tó és osztályozó gép (képpel) — A 
borax, mint épentartó szer. — Kiegészíti e bő és 
változatos tartalmat a vegyes közlemények, Gabona- 
és termény üzlet, é p í t é s i  v á l l a la to k ,  bérlet és 
eladás, gyárosok, vállalkozók és iparosok, értékpa
pírok és pénznemek állandó rovata. — A G az
d a sá g i  M érnök megjelenik minden csütörtökön, 
díszesen kiállítva, s képpel illusztrálva. Előfizetési 
ara félévre 4 frt. Előfizetéseket ez év elejétől foly
vást elíogad s kívánatra mutatvány számmal szí
vesen szolgál a kiadó hivatal. (Budapest, Üllői út 24 ) 

== A „V asárnapi Ú jság" január 25-iki 
száma következő tartalommal jelent meg: „Kavre 
Gyula." — „Kárpáti emlékek." Költemény. Bartók 
Lajostól. — „A két ördög vára." Történeti beszóly. 
Irta Eötvös Karoly. — „Köptek Spanyolországból."

„A madarak védelme." — „A gőzház." Verne 
Gyula regénye. — „Egyveleg." — „A washingtoni 
csillagvizsgáló nagyitó csöve." — „Bűn és erény." 
Farsangi kép. — „A Magyar Hírmondó." (1780— 
1788.) Szinnyei Józseftől. — „A természettudo
mányi társulat közgyűlése." — „A földrajzi tár
saság közgyűlése." — Irodalom és művészet; köz- 
intézetek, egyletek, mi újság? stb. rendes heti
rovatok. Képek: Favre Gyula. — Képek Spanyol- 
országból: 1. Czigáuytelep Granadában. 2. A Pan- 
deron a Sierra Nevada hegységben. — Bún és 
erény (Farsangi kép.) — A gőzház (két kép.) — 
A washingtoni csillagvizsgáló nagyitó csöve.

=  „V ilágkrónika" 4-ik száma következő 
tartalommal jelent meg: „Az 1848-iki mozgalmak 
idejéből “ (Egy 1848-iki juratustól ] — „Emlékező
tehetség." — „Egy fejedelmi párbaj." (Képpel] — 
„A bárbaj a magyar irodalomban régibb időkben." 
— „Az indusok naptáncza." — „Egy utazó ka
landjai Afrikában." — „Merénylet s spanyol ki
rályi pár ellen." [Képpel.]

A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyed
évre 2 frt, a „Világkrónika" képes hetiközlöny 
megrendelési ára a Vasárnapi Újság, előfizetői ré
szére negyedévre 50 kr.. télévre 1 f i t

k ö z g a z d a s á g .
— „Az A n k e r 4 élet- és járadék 

biztosító társaságnál 1879 dik évi decem
ber hibán benyujtatntt összesen 521 
bevallás 1.025.863 frt biztosítandó összeg
gel, és pedig: 330 bevallás 649.453 Írttal 
halálesetre, és 191 bevallás 376.404 írttal 
életesetre.

Kiállítva lón 308 kötvény 539.477 
írttal halálesetre, és 201 kötvény 399.139 
írttal életesetre ; összesen tehát 509 kötvény 
938,616 írttal.

A havi bevétel volt 130.981 frt halál
eseti dij, és 161.803 frt betétetekben, összes- 
sen: 29.784 frt.

Halálesetekért kifizettetett 69.082 frt.
Ez évben benyujtatott 5465 bevallás, 

1,124 429frttal, és kiállíttatott 5099 kötvény: 
9.622.978 írttal ugyanezen időben be vétetett 
2.751.071 frt; — halálesetekért pedig kití- 
zetetelt: 669.741 forint.

A társaság működése kezdetétől fogva 
halálesetekért kifizetett 9.098,392 frt, és 
az 1871/79 ik túlélési társulás (Associatio) 
eredménye 12.656.084 frt volt.

(A „Magyar Tisztviselődből.)
Tanács tisztviselő társainkhoz. Az 

életbiztositási eszme üdvös volta annyira 
ismeretes már minden müveit családapa 
előtt, bogy annak lényegét itt fejtegetni 
feleslegesnek tartjuk. Csak is a kivitel 
módjára óhajtunk egy kis Útmutatást adui, 
mely annál fontosabb, mert a fővárostól 
távol székelő tisztviselő, a különféle biz
tositó társaságok megbízhatóságára nézve 
kellő tájékozással uetu bir. Már pedig a 
fődolog az, hogyha egy családapa eltö
kéli magát szeretett családja érdekében 
életbiztosítást kötni, és nehezen nélkülözött 
filléreit e czélra megtakarítani, ezt oly 
társaság pénztáriba fizesse, melynél fel
tétlen biztonságot talál: mely pénzeit itt 
kezeli, és melynek évi mérlegeiből meg
győződést szerezhet magának, hogy a csa
ládja részére fentartott betételek csorbí
tatlanul őriztetnek. Külföldi társaságok 
ügynökei barangolják be az országot. Biz
tatják, buzdítják az embert a biztosításra. 
Az ily magyarázatok, felvilágosítások basz- 
uát uem lehet tagadásba venni, mert az 
életbiztosítás szép eszméjének terjesztésére 
is vezetnek. De gondolja meg mindenki 
jól, mielőtt kötelezettséget vállal magára, 
mily társasággal szemben teszi azt. Fogadja 
szívesen a felvilágosítást, de biztosítson 
ott, hol teljes biztosítékot talál. — A bizo
nyos jót a bizonytalannal felcserélni vesze
delmes kísérlet marad mindig. Volt alkal
munk egy tisztviselő társunkkal beszélni, 
ki az angol „Gresham4‘-nél kötött bizto
sítást, és ki nagyon megrémült a bosz- 
szabb idő óta ezen társaság ellen az ösz- 
szes Európai sajtóban felmerült jogosult 
mert meg nem czáfolt — panaszok által. 
Óvakodjék tehát mindenki, nehogy hason
ló helyzetbejusson; mert azon kedves és 
megnyugtató öntudat, melyet mint csa
ládapa nagy áldozatok árán vásárolt meg 
magának a megkötött biztosítás által 
könnyen megmételyeztethetik. Egy másik 
barátunk már régebben van egy nagy



trieszti társaságnál, még pedig nevezetes 
összegre, biztosítva. Az évi mérlegeket 
folytonos figyelemmel kiséri és babár neve
zetes összegek vannak a mérlegben kimu
tatva, mégis aggódva nézi abban azon az 
összes biztosítottak vagyonának majdnem 
fele részét képező több millió forintot tevő 
tételt, mely olaszországi földbirtok és in- 
gatlanokbőláll. Az élet biztosítás m atem a
tikai alapokon nyugszik, a kamatozás itt 
nagy szerepet játszik, és ha ez nem ren
des arányban folyik, könnyen beállhatnak 
pótolhatlan hiányok. Már pedig az igen 
gyakran bekövetkező és a jelenleg is fen 
álló rósz gazdasági viszonyok mellett két
séget sem szenved, hogy azon helytelenül 
befektetett óriási tőkék vagy semmi, vagy 
pedig csak igen csekély kamatozást hoz
nak. Hát ha még arra gondolunk, hogy 
ezen tőkéket majd egyszer folyóvá is 
kellend tenni! Vájjon mily veszteség mel
lett lesz lehetséges azokat értékesítem? 
Ki tudja azt megmondani ? Mindezen pél
dákat csak azért hozzuk fel, hogy beiga
zoljuk, mily szükséges az elővigyázat auuak 
elhatározásánál, hogy melyik társaságnál 
biztosítsunk.

Ne rémkép legyen ezen intés, mert a 
biztosítástól visszariadni senkinek sem sza
bad. Ösztönözni kívánjuk mi erre tisztvi
selő társainkat, és hogy némileg tájékozva 
legyenek a fizetendő dijakra nézve, elmond
hatjuk, hogy e sorok Írója, ki 37 éves 
korában kötött a legjobb hitelű és feltét
len bizalmat érdemlő hazafias szellemű 
első magyar általános biztosító társaság 
nál, melynek vagyona tudvalévőleg és az 
ország szemeláttára a legszilárdabb érté
kekben van elhelyezve 1000 írtról szóló 
biztosítást halálesetre, negyedévenként 7 
írt 78 krt fizet be.____

GABONA ÁRAK
a f. é. ja.ii.. hó 24 én tartott heti vásáron 

l.oszt. II. osztani, oszt. 
Búza 100 klg. ff. 13.50 tt. 13.10 ít. 12.50
Kétszeres , „ „ 11.50 „ 11.20 » —. —
Rozs ,  ,  ,  10.10 , 1 0 .-  „
Árpa „ „ n 7.40 . 7.00 . .
Zab . . .  7-40 . 7.10 „ —. -
Kukoricza . 7.70 „ 7.50 , —■

Hajdina 100 klg. fi.—.—
Széna . . .  3.00
Szalma .  . .  1-50

3 7 ' i l t - t é 3 r - * )

H a ta c h e k  M IK S A , a budapesten 
orvos-egyetem, s a szí. Rókus kórház 

szemészeti osztályainak, valamint 
Magyarország elsőrendű szemorvos urak 

látszeiésze, nagy raktárral e hó 8.
(vasárnap) délig van itt 

A ra n y  h a jó  v e n d é g lő  4 . s í .
(Pécsett)

Található: d. e. 9—12-ig; d. u. 2—6-ig; 
Vasárnap 9—12,2—3-ig. K a p h a t ó k :  
minden a látszerészetbe vágó tárgyak, 

különleges díszműáruk, szoba- és 
házi-sürgönvzők, minden nemű fényképek, 

férti- és hölgy különlegességek, stb.
Az üvegek kiadása előtt, a szemek 

megvizsgáltatnak.

*] Ezen rovat alatt megjelentekért nem válla 
felelössséget a szer'f3

S z e r k e s z tő i  p o s ta .
Ifjú  B erkev irs (iábor u rn ák  B udapesten.

Amúgy is felszedésben lévén, az utolsó órákban 
vett levelét egész terjedelmében nem adhatjuk, de 
a figyelmeztetést megköszönve, kijelentjük, hogy 
lapunk f. é. első számában megjelent „A szerelem 
ezimii Plahavií-s Gyula áltál beküldött költemény 
csúf plágium és Mezei József 18b0-ik évben elő
ször megjelent „Éjfélkor" ezimii költeményének 
igen esekely változtatással adott masolata Nem 
hittük, hogy napjainkban, midőn az ily tolvajlas 
felfedezése ma|dnem elkerülhetlek talalkozék reá, 
iparlovag is, most mar tndjuk a forrást, honnan 
m enti Pl. úr azt a sok jó és rósz verset, melyei 
bennünket eláraszt s melyektől hihetőleg ezentúl 
megkímélni fog.

Pt. S lerba  János pl. u rn ák  Kukóesan K
számban mint láthatja nagyon kifogytunk a térből 
talán jövő héten, ha addig a „Balpárt" melybe 
közleménye való. újra meg nem indul. A lapunk 
bán már többször szellőztetett somogyi urak min
dent elkövetnek, hogy a somogyi easinók, egy etek 
és vendéglősök ne járassak lapunkat, nehogy az 
ottani közönség olvashassa dicső tetteiket, ezért 
jobb volna.ba a „Balpárt 'mielőbb ismét megindulna

JiA G T  FEK B .\C 7.
laptnlajdonos.

B 1 K S CD K U N -  K I S  .1 0  Z S K !
f e l e lő s  s z e r k e s z tő  S z e r k e s z tő  t á r s

E L i x c L e t é a e U s : .
Ráczvároson

a pécsi határhoz tartozó s az országúton 
fekvő 4. szárait

korcsma helyiséget
1 vendég, 3 lakó-szoba, 2 konyha cs pin 
czével sat. 1 8 8 0  é v i a p r i l  h é  1-tü l 
egy vagy több évre bérbe adja.

P o m p s r  F e re n c *
26 (3—2) tulajdonos.

Pályázat.
A pécsi p inezér eg y le tn é l

egy ügynöki (bemondó)
á llá s  f .  é v i á p r il 1-én U iesedésben lesz, 
p á ly á z ó k  sz ív esk ed jen ek  az  iro m á n y a ik a t 
a  b izo ttm á n y n ak  1 b ő  raá rcz iu s ig  b e k ü l
den i, hol részletessel)!) tu d ó sítá s t k a p h a tn a k .

N e u sled ler  J ó z se f .
27 (1 -1 )  elnök.

Kölcsönök ingatlanokra
7V tóli kamat mellett
pácul f e k v ö s é g e k re  100 i r t o n  fe 
lü l i ,  — v id é k r e  a z o n b a n  e g y e 
lő re  c s a k  íSOO fo r in to n  f e lü l i  ösz- 
szegekben hosszabb idejű törlesztési fel
tételek mellett is, nyerhetők

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

P é c s e t t .  21. ( 3 - 3 )

Szigeti külváros
Országút 6 ik szám alatt egy

bolti helyiség
fölszerelve fűszer és vas portéka ál- 
ványokkal és .9 szolt i, 2 konyha, 3 kamara, 
padlás, alsó és felső pincze I ső áprilistól 
(O—3) bérbe adandó.

HIRDETMÉNY.
Pécs sz. kir. város köztörvényhatósága 

í. é. 15. szám alatt hozott határozatával, 
a helybeli utczakövezefek és utak határo
zására f. 1880-ik évre szükséges kőanya
gok kiállítása és szállítása, nem kttlömben 
a honvéd sátortáborhoz felajánt kőanyagok 
elvállalása és szállítása érdemében tartott 
első zárt ajánlati tárgyalással összekötött 
nyilvános árlejtés eredményét elfogadha
tónak nem találván, második zárt aján
lattal összekötött nyilvános árlejtés meg
tartását elrendelte.

A közszükséglet pedig következő:
1 ső csoport. Országutak tatarozására kö

zeliivé 2350 kratr. kavics 4482 tt.
II. csopot. Városi kövezetekre:

közelítve 1650 kmtr. törtkő)
„ 1600üm . télk. kő) 7750 tt.

III. csopot. Járdáttra: 
közelítve 250 □  met. sz. kő)

r 10,500 db. járdakő) 3'>2o It
IV. csoport. A sátortáborhoz szükséges :

800 kbmfr. törtkő 1200 ft)
800 „ kavics 1600 ft) 4400 ft.

2000 „ murva 1600 ft)
Ennélfogva köztudomásra bozatik, hogy 

fi nntebb rézzletezett csoportokban a zárt 
ajánlattal összekötött nyilvános árlejtés 
entebbi kőmennyiség érdemében f. év i 

f e b r u á r  h ó  11-én r e g g e l i  10 ó r a 
b o r  fog a gazdasági hivatalban (város
ház Il-ik emeleten) megtartatni.

Az erre vonatkozó zárt ajánlatok pe
dig legkésőbb f. évi február hó 10 én dél
utáni 5 óráig a polgármesteri hivatalban 
azon kijelentéssel, hogy a feltételek isme- 
i tesek. fentebbi pénzösszegeknek megfe
lelő 10°/0-nyi bánatpénzzel ellátva annál 
is bizonyosabban beadandók, miután a 
később netalán beérkező ilynemű ajánlatok 
figyelmen kivlii fognak hagyatni. Miért is 
(elhivatnak a vállalkozni szándékozók, 
hogy említett napon és időben megtar
tandó nyilvános árlejtésre megfelelő 10% 
nyi bánatpénzzel ellátva jelenjenek meg.

Végre megjegyeztetik, hogy a rész- 
l-tes feltételek és szerződési pontozatok 
az árlejtés napjáig a mérnöki hivatalban 
(városház II. e : életben) naponkint dél
előtt 11 — 12-ig bárki által betekinthetők.

Pécs sz. kir város tanácsának 1880. 
évi január hó 28. tartott üléséből.

Pécs sz. kir. város 
T a n á c s a .

Szerfelett figyelemre méltó tüdő betegek 
é* megrögzött köhögésben szenvedőknek, ezen 
• ddig, a maga nemében egyetlen, feltűnő gyors 
hatásúnál fogva a legkitűnőbb sikerrel koroná
zott gyógyszer , tüdő-hurut nyálkásság, minden 
tüdövész bajok, n- lr /. légzés és köhögés ellen.

feltűnő hasznos és gyors hatását, úgy gyerme
kek mint felnőtteknél.

Egy eredeti tégely ára 50 kr.
Dr.Miller óvbaizsama görcsök ellen
Becsben 18fW-ban vegytanilag megvizsgáltatott 
A legrövidebb idő alatt megszünteti a legma
kacsabb gyi.Diorgörcsöt, puffadasl. mell- és sziv- 

szoml st.
Egy nagy üveg ára használati utasí
tással 1 frt. 5‘ I kr. Kisebb üveg 80 kr. 

Valódi minőségben egyedül következő rak
tárakban kaphatók:

I’écget t Valódi minőségben kapható B é r l i  
\  i l m o s  liiszerkereskedésébeu úgy mint B á
já n  K 1 e m e ii t z es K o b o u  uraknál. 
S ze g ed e n  G á s z á n  K. I.otto üzletében,. 
E sz é k e n  G a b e t z k y  és P i e n e s .1, 

gyógyszerész uraknál. 11. (16—4)1

272 árv. 880. sz. ^ ( 1 — 1)

Árverési hirdetmény.
Néhai Anker Hugó volt kanonok ha

gyatékához tartozó összes ingó vagyon u. 
m.: házi fintorok, ágy- és fehérneműi k, 
borok s egyéb különféle ingóságok folyó 
1880. évi február hó 3  án és következő 
napjain mindenkor reggel ij9 órától kezdve 
fognak az elhunyt volt lakásán nyilvános 
árverés utján a legtöbbet Ígérőin k azon
nali készpénz fizetés mellett cladatni ; mi
ről a venni szándékozók ezennel értesít 
tetnek.

Pécs sz. kir. város árvaszéke.

916/1880 szám. 30.

Hirdetmény.

Pécs sz. kir. város 
T a n á csa .

ad 579 29 (3 -1 )
1880

Haszonbérihirdetmény.
A pécsváradi kir. közalapítványi ura

dalom tulajdonát képező Baranyaroegyé- 
ben kebelezett Babarc/, község határában 
fekvő 212I2i/i600 holdnyi tagositott birtok 
1880. évi Január 1-től kezdődő 12 egy
más után következő évre zárt ajánlati ver
sennyel egybekötött nyilvános árverés utján 
fog haszonbérbe adatni.

A 2 ik nyilvános árverés 1880 évi 
Február 18-ik napján reggeli 10 órakor 
fog Pécsváradon a számtartósági hivatal
ban megtartatni.

Zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel és 
212 ft. bánatpénzzel ellátva azon határo
zott kijelentéssel, hogy ajánlattevő a bér
leti feltételeket ismeri azoknak magát alá
veti, 18S0 évt Február 18-ik napjának dél 
előtti, 9 óráig fogadtatnak el a pécsváradi
számtartósági hivatalban.

A zárt ajánlatban nem csak számok
kal, de bellivel is ki kell itva lenni azon 
összegnek, melyet ajánlattevő holdanként 
évi haszonbérül beígér.

A has/onbéri teltételek Pécsváradon 
a számtartósági irodában a hivatalos órák 
bán bárki állal betekiulbetők.

A kitűzött órán túl semmi nemű aján
latok többé el nem fogadtatnak, a felté
telektől eltérő ajánlatok ellenben figyel
men kívül hagyatnak.

P é c sv á ra d  188() évi ja n u á r  bó  2 8 -á n .
8 e j  F e re n c *  

szám tartó.
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Pécs sz. kir. város köztörvényhatósága 
f. é. 17 szám alalt hozott határozatával 
elrendelte, hogy jövőre a helyben főzött 
s vidékről behozott azon sör mennyiség 
után, mely hatósági engedély folytáu Pécs 
sz. kir. város területén kimérés alá esik, 
javadalmához tartozó accis szedbetési jog 
eg} iltessen bérbe adassák.

Ennél fogva köztudomásra hozatik, 
hogy eme jognak 1880 ik évi április bó 
l-ső napjától ) 883-ik évi márczius hó 30- 
áig terjedő bárom egymásután következő 
évre leendő bérbeadása érdemében a zárt 
ajánlati tárgyalással összekötött nyilvános 
árverés f. é. február bó 26-án reggeli 10 
órakor fog, városház Il-ik emeletében 
lévő gazdasági hivatalban megtartatni.

Megjegyeztetik, hogy minden kimérés 
alá kerülő sör hectoliterje után 1 frt. 60 
accis szedhető és a kikiáltási ár az eddigi 
jövedelemnek megfelelőieg 4124 frt. 43 
krban és ezen felül 26 db cs. kir. arany
ban lett megállapítva.

Felbivatnak tehát a zárt ajánlatot 
tenni szándékozók, hogy ezen ajánlatukat 
azon kijelentéssel, miszerint a feltételeket 
teljesen ismerik, legkésőbb f. é. február 
hó 25 ik napjának délután 5 óráig a pol
gármesteri hivatalban megfelelő 10% bá
natpénzzel ellátva, annál is bizonyossabbau 
adják be, miután a később netalán beér
kező ilynemű ajánlatok nem fognak figye
lembe vétetni; úgy a vállalkozni szándé
kozók, hogy a kitűzött batáridőben meg
felelő 10%-nyi bánatpénzzel jelenjenek 
meg.

Végre köztudomásra hozatik, hogy a 
közelebbi feltételek Lechner kiküldött la 
nácsnok urnái a hivatalos órákban bárki 
által az árverés napjáig betekinthetők

Pécs sz. kir. város tanácsának 1880. 
évi január hó 28 án tartott üléséből.

K eskeny
útifű - mellczukorkák,

a tüdő és itiellhiijok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tiidöhurnt biztos gyógyszerei.

A term észet á lta l a  szenvedő em b trU ég  
jav á ra  te rem te tt m egbegscüthetlen  keskeny útifű 
azon m ég eddig  fel nem deríte tt titk o t fo g la lja  
m ag áb an , m iszerint a gége és légcső rendszer 
g y u llad t n y a k h á rty á já ra  való azonnali gyors 
és enyhítő  ható* g y ak o rlá sáv a l az ille t i beteg  
szervek  g yógyu lásá t m inden tek in tetb en  lehe
tő leg  e lő seg íti.

M iután gyárm ányun- 
k n á l a ezukor és keskeny 
útifűből! tisz ta  vegyülé- 
k rö t kezeskedünk ,kü lönös
flgyelembij a já n lju k  h a tó ság ilag  b e jegyze tt véd jegyünket sa dobozon 
levő a lá írá su n k a t, m ert csak ezek ig azo ljak  annak  va lód iságát.

Schmidt Vidor & fiai,
<?i. k. FzaharUl gyároFok Bopf, Wieden, Allogassc 

Raktár: Sipőez István gyógyszerész, Lili János 
Spitzer Sándor és Ro.eh Vilmos uraknál Pécsett, 
és Dr. Roseubanui urnái Baranya Bakóban.
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P É C S E T T , É J S Z A K A  !

A „Pécsi önkéntes tűzoltó testület 4
fo ly ó  iSH B'iSi é v i  fe b r u á r  h ó  l-én

a tornacsarnok pompásan díszített és kivilágított 
helyiségeiben 
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rendez.
Ezen álarezos tánczvigalom jutalom osztással vau összekötve 

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

hogy az egész tiszta jövetlelem a felszerelési alap növelésére íor- 
diítatik, az egylet számos részvétet remél; miért is minden Iigy- 

barátol és pártolót ezennel tiszteletteljesen meghív.
Kezdete pont 8 órakor.

fi
S**
ft

r :

8 a-
?.# -  t  
; «  •  5
:  *
« ;

® 5

Bdépti d ij: személyenként 8-1 kr., este a pénztárnál i frt.
Egyszerre váltott 3 jegynek az ára egyenként 70 kr.

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

tárnál (Tornacsarnok.)
Ez alkulommal a zenét B A N K Ó G Y U L A  zenekara látja el.

Jó ételek, italok és gyors szolgálatról gondoskodik i i  r u m  m e r  K .
vendéglős.

Y „ PÉCSI TAKA R EK. PÉNZTÁR “ részéről kézzététetik,
hogy kölcsönök, 7%-toli kamatozás mellett,
az intézeti pénztárból azonnal folyóvá tétethetnek.

A kii:csöut felvenni óhajtók felhivatnak, miszerint a oirtok tulajdo
nát igazoló hiteles okmányokat és bee tűt, minden közvetítés nélkül e g y e 
n e s e n  a*  ig a z g a tó s á g n á l  nyújtsák be, hol a kölcsön feltételei is 
megtudhatók. Kell Pécsett, 1880. január 2 1 ón.

A pécsi takarékpénztár igazgatósága 
II  o r v a i  ii A n ta l  g. k.

23. (3 -  1) igazgató elnök. .

26. (3 -1 ) $

A „Siklósi takarók ós hitelegylet44 rendes

í k ö z g y ű l é s e .
I
!(C:

Siklóson saját helyiségében f. évi febiuár hó 19-én délelőtti 10 órájára tü- 22 
zetett ki, mikorra a részvényesek tisztelettel meghivatnak. a,

N A P I R E N D :  1
l-ször. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése. (|

, 2-szor. A mérleg eíőterjesztése, osztalék meghatározása és felmentvény ís|
)7c< megadása.

Az alapszabályok 49 § a értelmében szavazati joggal az bir, ki rész- S 
vényét szelvényeivel együtt a közgyűlés előtt 24 órával a pénztárnál szava- jé 
zati jegy átvétele mellett leteszi.

A 9134 frt. 26 kr. tiszta nyereményt kitüntető mérleg az intézet helyi- 32 
j£ ségeiben megtekinthető.

Siklóson 1880. januárhó 24 én. V argh a  B éla , s. k. aleluök. $
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Erdemjel
A üílaager W.-féle

cs. kir. kizár. szab. valódi, tiszta Enk-nijO I

mely a orvosi tekintélyek állal megvizsgállatott és k ö n n y e n  
einéftztlietÓ M ége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a 
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer m e l l  n tü d ő b a jo k  
g ö rv é ly ,  d a g a n a tu k ,  k e lé n e k  h ö rk iü té M c k , m ir ig y -  
h a ju k ,  g y e n g e s é g  stb. ellen.

K gy ü v e g  ót a  1 f r t .  kapható gyári raktárban: B écsb en  
H e n m a r k t  3  s/.ú in  a. **) valamint az osztrák-magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jobbnevü füszerkereskedésekben.

P É C S E T T  kapható : l io v á c s  .11. gyógyszertárában, R eeh  
VilmuN, l t l a u h u r n  ül. és S im o n  .1 á tló s  tüszerke-

reskedésében. B a j á n :  Ro z s é  k és G ' í i o r  mai i n  gyógyszertárában, M i- 
e h i t s  íttszerk. M o h ács  : L u i z e r  V. és P y r k e r  J. gyógyszert. S z ig e t*  
v á r u t t  : Lá/ . i t s  V. O e s o d á l  és B a g ó  fitszerkeresk. Z u n ib a r b a n :  
We i d i n g e r A. cs F a I c e o n i keresk.

*) Újabb idő óta több ezég három szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított csikamájolajt árul. Kikerülendő e megesalatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget mint D orsch-fé ie  c s u k a m á j  o l a j  j a l  meg- 
töltöttnek tekinteui, melyen a cég védjegye, dugiszjegy és a használati 

utasítás a M a a g e r  nevet viseli.
) Ugyanitt van a sclitinauseni nemzetközi sebkö.ő sz -rek, és a nevyorki 

Hall és Rukl-féle „Sozoilout gyár* főraktára, és a schemuiezi Hartenstein és 
társa-féle „Legimuuose gyár* raktára. 223. (12—8)

Taizs Mihály nyomdájábau Pécsett, (Majláth-tér 2. szára) 1880.


