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Pécs, 1880. február 21-én.

E lő fiz e t é s i d íj :
Postán vagy Pécsett házhoz
küldve: egcsz evre 5 ' t., fii
é v á trt. 50 kr., negyed évre
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr.
Megjelenik minden s z o mb a 
ton. Egyes számok kaphatók
Weidinger N. könyvkereső
(Széchényi tér).
S z e r k e s z t ő i ir o d a :
Ferencziek utezája 22.sz. I. emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

H ir d e té s e k á ra :
Egy öt-hasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért 6 ke.
3-8zori 5 kr., 10 szeriért 4kr.
fizetendő. — M i n d e n hir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyilt tér 1 petit
sora 10 kr. A hirdetési dij
előre fizetendő.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivataltioz intézendő^.. Előfizethetni helyben:
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böinu C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

A D ilim jo b b o l d a l á n t e r 
v e z e tt v a sú t.
I.
Habár e lapok t. olvasói tudomással
is bírnak arról, hogy Pécs sz. kir. város
köztörvény hatóságának kezdeményezése
folytán, a budapest-zimonyi vasútnak a
Duna jobb oldalán leendő kiépítése czéljál'ól mu't évi deczember hó 2 án Buda
pesten egy értekezlet tartatott, miután
mégis az ott történt megállapodások, úgy
az ezekből kifolyólag tett további intéz
kedések — tudomásom szerint — nem
lettek részletesen közzé téve, szükségesnek
tartom, hogy ezen felette nagy fontosságú
ügy kellő megvilágítása tekintetéből vissza
térjek az említett értekezletre s részletesen
közöljem az ott, úgy később az itteni bi
zottság kebelében történt megállapodásokat.
Baranya és Tolna megyék, úgy Pécs
sz. kir. város megbíz 'ttjai ugyanis Buda
pesten összejővén s a kérdés alatti ügyet
megbeszélvén azon meggyőződésre jutottak,
bogv a budapest-zimouyi vasútnak a Duua
jobb oldalán leeudő kiépítését érvényre
juttatni alig vau kilátásuk, de más részről
egyértelmlileg meg voltak győződve arról
is, hogy ezen különben elég Sajnos körül
mény' nem zárhatja ki a jobboldaliak jo
gos érdekeinek ápolását ükkor, midőn
ezzel egy fontos és országos érdek is
ápoltatik és éretik e l ; ezen nézetből in
dulva ki elhatározták tehát, hogy az eset
ben is, ha a budapest-zimonyi vasiit a
Duna bal oldalán fogna kiépitetui, a Duna
jobb oldalán egy külön vonalnak kiépité
sér. — mely Budapestet Fiume rév part
jával közvetlen, úgy a déli irányban foly
tatva Boszniával hozná a legrövidebb
utón összeköttetésbe
nem csak kérel
mezni fogják, hanem ennek inegvalósitása
s tényleges kivitele tekintetéből, illetve az.
ez érdemben szükséges további intézkedé
sek megtételére azonnal meg is választot
ták a végrehajtó bizottságot.
A fentebbiek értelmében lett a miuiszteriumuak benyújtott emlékirat szerkesztve,
s a miniszterelnök úrhoz intézett szóbeli
kérelem is előadva. —
A miniszterelnök úrtól nyert válasz
mégiukább meggyőződtette a küldöttséget
arról, hogy a kezdetben tervezett buda
pest-zimonyi vasútnak a jobb oldalon
leendő k építéséhez alig lehet a legeseké
Íveld) reményt is főzni, mert a miniszterelnök ur nyíltan kimondá : hogy habár ez
még nincs is véglegesen eldöntve, de na
gyon valószínű hogy a szóban forgó vasút
a Duna bal oldalán fog kiépitetni és pe
dig nem csak országos érdek szempontból,
de más klil államokkal kötött egyességek
tekinteténél fogva is; egészen helyeselte
tehát hogy nem akarunk érdekhalezot
kelteni, miután ezen körülmény nem zárja
el az útját annak, hogy a Duna jobb ol
dalán is egv életképes voual ne épitessék.
A küldöttség tagjai ekkor azon elha
tarozással távoztak Budapestről, hogy ezen
általuk életképesnek tartott vonal kiépíté
sét minden lehető eszközzel elősegíteni s
megvalósítani fogják. —
Meg kell még jegyeznem, hogy a
Budapesten tartott értekezlet alkalmával
a tervezett vasútnak mely vidékeken leendő
vezetése fel sem említetett, sőt ez igen
helyesen ezélzatosan kerültetett, mert két
séget setn szenved az, hogy ha ez szóba
hozatik, azonnal megindult volna köztünk
az érdek-harcz, mely már csirájában el
fojthatta volna szón inagvat, mely bizo
nyára egy közhasznú és életképes válalattá fogja magát kinőni. — O a k a tő
irány lett tehát progtatn«zerUleg aként
kijelölve, hogy a kiépítendő vasút össze
kösse Fiume rév p írtját Budapesttel s
hozza a legrövidebb utón összeköttetésbe
Boszniával. —
A Budapesten tartott értekezlet után
az itt hel i bizottság azon nézetből indul
ván ki, hogy a legközelebb egybehívandó
végrehajtó bizottság ülésén könyebben tár
gyalható 8 gyorsabban intézhető lesz ezen
ügy akkor, ha ott egy kész s olyan ja
vaslat terjesztetik elő, mely ha uetn tait
is igényt arra hogy minden részleteiben
helyeslést, vagy épen elfogadást nyerjen,
de mégis némi irányt jelöl ki, s minden
esetre oly adatokat szolgáltat, melyeknek
alapján a tervezett vasút merre leendő
vezetése könyebben lesz meghatározható.
Ez okból tehát megbízta s felkérte
Kellemfy Károly a pécs barcsi vasút üzlet
vezetőjét; Maas Bernát a dunagőzhajózási
társulat bánya igazgatóját és Ncndtvich
Károly városi főmérnök s bizottsági tag
nrakat mint szakértőket, hogy készítsenek
egy indokolt javaslatot aziránt, mely
irányban volna a tervezett vasútnak kié
pítése leghelyesebb és a kitűzött ezélnak
leginkább megfelelőbb ? —
A felkért szakbizottság megbízatásá
ban eljárván a következő javaslatot dol
gozta ki és térj esz ette be:

Tekintetes vasúti Választmány!
Tisztelettel alulírott szükebb bizott
mánynak — a Budapest-pécsi vasút léte
sítése tárgyában m. é. deczember hó 21-én
tartott központi választmányi ülésben nyert
becses megbízáshoz képest, van szeren
cséje az építendő pálya irányá nézve,
— mai napon tartott értekezletre alkal
mával megállapított nézetét és javaslatait
a következőkben előterjeszteni. —
Mielőtt mégis a tárgy érdemébe bo
csátkoznánk, figyelembe vétetni kérjük, a
tekintetes választmány által azon körül
ményt, hogy e szükebb választmány, —
mindeddig az alább leirt vortalak válasz
tásánál , a rendelkezésre álló térképek
szolgálván csak tájékozásul, — azok irá
nya, valamint terjedelme és alább előso
rolandó építési költségei, — és egyéb
előhozandó adatok szigora meghatározá
sára mérvadó nyomjelzés — talajminőségi adatok és földtani isin -retek hiányá
ban ezen adatok megközelítő pontosságá
ról csak annyiban vállalhat felelősséget,
a mennyiben a heiyi és fö'dalkotási vi
szonyok, nem egészen ismeretlenek, — és
a mennyiben az épilési költségek, a vasút
egyöntetűségénél fogva közelítőleg meg határozhatók.
Ezek u.án van szerencsénk előadni:
Hogy e szükebb bizottság a Buda
pest pécsi vasút kiépítésére két alternatív
vonalt jelelt ki és pedig:
I-ső Uszöghi állomásról kiindulva
Hosszuhetény, Zobák, Szászvár közelében,
Kárász — Köblényi határnál, a Dunadrávai pá'yát átszelve, — Csibrák körül
a Kapós völgyét elérve, — Csibrák Simontornya, — és inuét lehető egyenes
vonalban, Budapestnél kelenföldi pálya
udvarba vezetve.
Il i k voual: Üsszögb, Hosszuhetény,
Pölöske, Dombóvár, Csibrák, Simontornya,
Budapest.
Az I ső mint lehető legrövidebb voual,
a II ikuál 3 ’/2 ménfőiddel röv’debb.
Tekintve azt, hogy ezen vasutat nem
mint helyi pályát hosszúra nyújtani ezélunk, hanem hogy az mint átmeneti pálya
Bosznia és valamikor talán az Aegei ten
ger felé lesz hivatva a forgalmat közve
títeni, — már rövidségénél fogva is, mint
fővonalat el kell ismernünk, — és azért
a II dik vonal csak annyiban jöhet a
combinatioha, — a mennyiben az I nél
talán felülmulhatlan cs elkerülhetlen nehízségek és al.adályok fognának a kiviteli
nyomjelzésnél előtűnni, — a melyek jelen
léte — a mennyiben a helyi viszonyok
máris ismeretesek, — és a mennyiben
ezen vonal iránya a másik felett előnyben
áll és ezért tetemes áldozatok azok eltá
volítására hozhatók, — alig gondolható.
Az I-ső voual kiépítésére nézve kö
vetkező adatok szolgálnak alapul:
lj Az egész vonal hossza 1117 kilo
méter vagyis 26 25 mértföld.
2) Az egész vonalban 2 alagút lenne
építendő; az. első II.-lletény Zobák között
mintegy 1000 raétr. hosszal; — a 2 dik
Budapest felé Tétéuy és Kelenföld között
mintegy 600 métr. hosszal.
3) Az egyes vonalok hossza és épí
tési költségei:
a) Üszögh H. lletény
15 klmfr. hosszú kerül
1.300000 ttba
h) II. lletény Zobák
H klmtr. bosszú, 1000 métr.
alagúttal k e ül . . . .
1.800000 fiba
r) Zobák-Kárász
12 kim. hosszú kerül
• 1 200000 ítba
d) Kárász Csibrák
25 kint. hosszú, kerül . 2.500000 fiba
e) Csibrák-Kelenföld
137 kim. hosszú, 600 mtr.
alagúttal, kerül . . . 10 5(X)Q00 fiba
összesen 107 kilmtr. vagyis
26 25 mértföld kerül
. i 7.300000 fiba
A pálya felszerelését a
forgalmi járművekkel mértföldenként 65.000 forinttal
számítva, — 26 25 mértföld u t á n ....................
1.706000 ft.
Az építési és felszerelési
költség tesz tehát . . . 19 006000 ftot
Építési időközi (Intercalara)
kamatokra, három évi épí
tési időre, - - de részbeni
forgalomba adásra . ■
844000 ft.
Az összes költség tesz tehát 19.850000 ttot.
4) Az emelkedési viszony Üszöghtől
Hosszuhetényig, vagyis Hétény és Zabák
közti vízválasztóig mintegy 20 kilom. lioszszaságbau, — 1:80 ig terveztetik ; — Zobáktol — Csibrákig — Budapest felé 1:200
hoz, és legfeljebb 1:150 hozi eséssel; rniu
tán azo b ák i vízválasztótól kezdve a vonal
Egregy és Kárász felé nyúló hegygeriuczeu
vezettetik, — Kárász — Köbléuyi határban
pedig a Duna-drávai pálya színének leg
magasabb pontját szelvén át,
onnét
egyenletes esettel, vagyis a földsziu alko

tásához képest — Csibrákig a Kipos
völgy színére száll le.
Csibráktól — Budapestig, — kivévén
a Tétény és Kelenföld közti magaslatokat,
— igen kedvező esési viszony áll be, —
csak Tétény, — Martonvásár és Kelenföld
közt, — hol valószínűen egy 600 mtr.
hosszú alagút szükségeltetik, — ismét 1:150
vagy 1:125 hozi emelkedést és illetőleg
esést vesz a voual igénybe.
II ik vonal kiépítésére következő meg
közelítő adatok szolgáinak alapul:
1) Ezen vonal hossza 223 kilométer
vagyis 293/, mértföld, — tehát 3 5 tuértfölddel hosszabb az I-uél.
2) Az egész vonalban, — mint az I.
vonalban, — szintén két alagút szükséges,
csak hogy itt a hetényi legalább 1200
meter hosszúságra terjed, és csak a nyom
jelzés fogja meghatározni, hogy egy 2 ik
alagút elkerülhető-e?
3) Az egyes vonalok hossza és épí
tési költsége a következő u. m.:
a) Üszögh-Hetény mint
az I. vonalnál, 15 kilómét.
k e r ü l ............................... 1.300000 ftba
b) H.-Hetény-Pölöske
1200 mtr. alagúttal 19 kilm.
hosszú, kerül
. . . .
3.100XJJ ftba
c) Pölöske-Dombóvár
30 kilóm, hossza, kerül
2.400000 ftba
d) Dombovár-Csihrák
22 kilóm, hosszú, kerül . 1.650000 ftba
e) Csibrák Kelenföld
137 kilom. bosszú, kerül 10.500000 ftba
összesen 223 kilm. hosszú,
k e r ü l ............................... 18.950000 ftba
Hozzá számítva a pálya
felszerelésére uiértföldenként 65.000 forintot, 29 75
mértföldenként kerül . . 1.93400(0 ftba
Továbbá ép. időközi
kamatokra 3 évi építő időre
és részletenként megnyi
tásra ...............................
866 000 ft.
tehát a Il ik vonal összes
költsége tesz . . . .
21.750000 fttot.
■*; V''-" vonal lejtési és emelkedési
viszonyaira nézve megjegyzendő, hogy
Üszöghtől—Hetényig vagyis a vizválasz
tóig — az I-ső vonalhoz hasonlóan —
mintegy 20 kim. hosszaságban — az emel
kedés 1:80 hoz vétetett fel; a vízválasz
tótól — Pölöskéig — Budapest irányában
pedig legalább 16 kim. hosszaságban szint
úgy 1:80 hoz kell az esést felvenni:
Ezen vonalon tehát az emelkedési vi
szony Budapest Pécs irányában, sokkal
kedvezőtlenebb az I. vonalénál. — Pölöskétől—Csibrákig az emelkedési és lejtési
viszonyok kedvezők és Csibráktól—Kelen
földig az alagút felé, egyenlők az I ső
vonaléhoz.
(Vége köv.)
— A p é n z ü g y in ! n is t e r é s a
Rofschildcsoport között folytatott tárgya
lások felől a következő részletek ismere
tesek. A felveendő kölcsön tőke 80 millió
frtot tesz, ebből 10 Szegedre 5 Szeged
város lakosai és 25 millió a tis/.aszabá
lyozási társulatoknak jutna. Különben a
magyar kormány, — már régebben
kapott ajánlatot a Szeged számára köten
dő 15 millió frtnyi kölcsön tárgyában. Ez
ajánlat a szükséges összeget, kamatot nem
hajtó, feleshető s 50 év múlva törlesz
tendő 50 fitos sorsjegyek kibocsátával
akarná beszerezni. A törlesztést a magyar
állam biztosítaná. A megterheltetés euuél
nem rúg többre 5 cs fél százaléknál. A
hitelintézet ajánlkozott az egész 40 millió
frtra. A megterheltetés 6 százalék volna s
ennél a magyar állam nem mint jótálló
hanem mint adós szerepelne.
— A d e le g á c x iő k b e fe je z te t
nemzetrontó működésűket. A szegedi kaszár
nya építésére előirányzott 100,000 frt elejtetett, mert az osztrák delegátusok mind
ellene szavaztak. Bizony csúnya szűkkel)liiség ez az osztrákok részéről, mely han
gosan követeli ez intézmény előterjesztését.
A befejező ülés vasárnapon délben volt.
— Sen nyey P ál bár6 m ég
mindig nem látja elérkezettnek idejét, s
épen azért nem szándékozik résztveuni
semmiféle politikai tevékenységben. Nin
csen tehát gyakorlati értéke a nevével öszszeköttesbe hozott különféle párt- és kor
mányalakítási komhiuáczióknak. MostMajláth György országbírót kérték fel az elégliletlenek, hogy lépjen actióbaTisza ellen,
azonban Majláth sem adott határozott
választ.
— D á n t F e r e n c z s z e g e d i f ő is 
pán mástél évvel ezelőtt nyújtotta be lem >□
dását s csodálkoznak rajta, hogy a kor
mány azt csak most fogadta el. Dáni
uyolez éven át volt Szeged főispánja s
lemondásakor a városi közgyűlésen impo
náló módon nyilvánult iránta a közbiza
lom. A szegedi főispán teendőit, Dáni fel
mentése folytán, Pálfy polgármester fogja

végezni az uj főispán kinevezéséig. Hir
szerint Kende Kunut pvrcsórai kormánybiztos a főispánjelölt. Az újjáalakításra
vonatkozó javaslatok legközelebb be fog
nak mutattatni a szegedi városi tanácsnak,
hogy azutáu az országgyűlés elé terjesz
tessenek. E tárgyban rendkívüli közgyű
lés fog összehivatui. Dini Szeged érdekébén folyton ellenkezésben állott aPallavieini őrgróf érdekeit legyezgető kormánybiztossággal és úgy Játszik az utóbbi
győzött.
— A z o s z t r á k h iv a t a lo s la p
közli a császári kéziratot, m tly Stremivr
igaszságügyminiszterf, kipróbált hizafiui
odaadásának teljes elismerése mellett, a
vallásügyi és közoktatási tárcza vezetése
alól felmenti és Komád helytartót a valItsiigyi és közoktatási miniszterré, Kriegsau
osztálytanácsost pénzügyminiszterré
kinevezi, egyszersmind Chertek osztályta
nácsost a pénzügyminisztérium vezetés? alól
felmenti. Chertek ozztálytanácsosnak a
vaskorona-rend II. osz’á'ya adományoz
tatok —
— H a z u r a u ic s b á n le m o n d á s a
bevégzett ténynek tekinthető ; az „E—s‘
szerint, maga ő felsége fejezte volna ki
azon óhaját, hogy jó lenne ha Mazurauics
leköszönne. A kegyvesztés oka, az, hogy
Mazuranics a király határozott óhaja elle
nére, a határőrvidékek bekebelezésének
kérdését is bolygatta a borvát-magyar kie
gyezés ügyében a magyar miniszterelnök
nek átadatott emlékiratában. Majdnem
bizonyos hogy Pejachevich gróí lesz Mazurauios utódja ; a gróf ugyau már több
ször visszautasította ezen állást, de a király
kívánságára most elfogadja.
— A T ö k ö li-a ln p k e z e lé s e az
újvidéki „Zisztava" budapesti levelezője
szerint, a kariovitzi szerb nemzeti alapok
igazgatóságára fog bízatni; a budapesti
Tökö,i-intézet fölötti felügyeletet azonban
továbbra is a pesti szeri) egyházközség
fogja gyakorolni. A vallás és közoktatási
minisztérium s a nevezett szerb község
között ép most foly ez ügyben a levelezés.

Oroszországnak mimleu készülődése,
minden politikai és közgazdászati lépése
azt mutatja, hogy háborúra készül. L ígujjabbau a közlekedési és hadügyi tuiuis
terek ajánlata folytán a kormány Podolia
kormányzóságban, Orosz-Lengyelország
déli részein és Gácsország határszélén uj
vasutak építését rendelte el. A Duiester
folyó mentében építendő vonal, mint had
ügyi tekintetben legfontosabb azonnal ki
fog építtetni. Az előmunkálatok már ja
vában folynak.
A czári kormány réme, a uikilismus
folyton ad életjelt magáról. Február I l 
dikén a rendőrség ismét egy titkos sajtót
fedezett fel, mely alkalommal egész hal
maz hamisított útlevelet, pecsétuyoraót,
forradalmi röpiratot és hírlap >t, revolvert,
dynamitot, s több efféle robbantó és gyil
koló szereket talált a rendőrség. Az ezen
lakosztályban levő összes személyzet letartóztattatott.
A montenegrói határigazitási kérdés
még mindig megoldatlan. Legújabban
Corti gróf az olasz követ lépett közbe a
portánál Montenegró javára, miuck foly
tán Konstantinápolyból érkező hírek sze
rint a porta a már oda ígérte Kucsi-Kraj
náu kívül még a gusiujei terület szlávok
által lakott részét s a podgoriczai kerü
letben, több falut és a grudi kerület egy
részét szándékozik a tolakodó Monteneg
rónak felajánlani. Bizony bizony a szegény
Törökország Il ik Alidul-liimid alatt, ami
11 ik Ulászlónk alatti állapotokat érte el.
Az államjavak elprédálására miudeu gon
dolkozás uélkül rá mondja: a „dobzset-*.
A mi kettős monarchiánk kiegészítő
részének legujabbau szerzett zugából a
novi-bazári kerületből nyugtalanító hírek
száliouganak, melynek következtében a
kerület határán Csainitzában és Visegrád
batt elhelyezett csapatok a Lim területre
vonultak s a szerajevói helyőrség hat zász
lóalja paraucsot kapott, hogy indulásra
készeu álljon.
Rómában február 17-én, egy setn hús
sem hal féle bőszeddel nyitotta meg az
olasz király a parlament uj ülés szakát.
Beszédében kiválóiig a hadsereg és a hadi
tengerészet erősítésére kérte a képvise
lőket.
Az olasz kormány Ausztria-Magyarország nyilatkozataira, melyek a dél tiroli
határokon történt csapit erősítésekre vo
natkoznak, azon nyilatkozattal válaszolt,
hogy az osztrák kabinet loyalitásáról anynyira meg van győ/.ődve, hogy nem is
lett volna szüksége azon felvilágosításokra,
hogy ezen meggyőződésre jusson, az olasz
kormány reményű, hogy a határörzés uem
le->z kényszerít o erőszakos fel'épésekre

K ia d ó h iv a t a l:
Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 2. szám alatt.
s a m' ga részéről Ígéri, hogy minden
telhető eszközzel azon fog törekedni, hogy
alattvalói részéről minden kalandos vál
lalatot lehetetlenné tegyen. Majd meglát
juk, meddig tejfel az Ígéret?!
A lefolyt hét legsenzaczionalisabb hire
az orosz czár elleni legújabb merényi ?t,
mely borzasztóságára nézve valamenynyi
előzőit felülmúlja.
A nihilisták, kiknek úgy látszik a
czár legközelebbi környezetében hatalmas
és megbízható összeköttetéseik vannak,most
saját lakásában keresték fel a czárt. A
téli palotát aláaknázták s február 17-én
felrobbantották. Az akna az őrszoba alá
volt ásva, ez pedig az ebédlő alatt van.
Az őrségből 45 személy sebesült meg s
öt azonnal meghalt. A robbanó anyag
az ebédlő padozatában egy 10 lábnyi
hosszú és 6 lábnyi széles uyilást szakított.
A czári család esetleg egy negyedórát ké
sett s igy a merénylők számítása, hogy
ebéd közben röpítsék át oíbrahám kebe
lébe, meghiúsult. A hivatalos vizsgálatot
azonnal megiuditolták, melynek eredtné
nyét jövő számunkban közöljük.
B a r a n y a m e g y e i k . t a n Tel ü g y e lő
fé lé v i j e le n t é s e .

Tekintetes közigazgatási bizottság!
\a n szerencsém az 1879 év második
feléről szoló jelentésemet teljes tisztelettel
a következőkben előterjeszteni.
A tanfelügyelőség iktatójába érkezett
e fél év alatt 777 drb. s igy az egész év
alatt 1344 Ugydarab, melyekből elintézést
nyert 1322 db. a többi 22 db. az ügydarabok természetéből folyőlag intézés
alatt áll. Bizottsági utón iutéztetett e fél
év alatt 86 db. s igy az egész év alatt
162 db. E fél évben készíttetett el y
statistikai kimutatás is a népoktatásiig*
állásáról, mely a következő adatokat tüuteti fel:
A megye lakosainak száma 278610
lélek. Iskola volt 37 községi, 358 feleke
zeti és 14 magániskola s igy összesen
4U9; igy minthogy a megye területe 92
□ mfd. minden mérföldre esik 3028 lakós
s miudeu 681.19 lakósra egy iskola s min
den mértföldre pedig 4.44 iskola.
A tankötelesek száma:
a) 6 —12 é v e s .......................... 82.290
b) 13—15 „
..........................12.504
összesen 40.794
Ezekből elemi iskolába járt fiú . 13251
*
«
„
„ leány 12584
összesen 25835
Ismétlő iskolába járt liu . . . . 5386
„
„
„ leány . . . 5118
összesen 10504
Magánintézetbe járt fin . . . .
524
„
„ leány . . . . 619
összesen 1143
Közép tanodákba járt fiú 171. S igy
az iskolába járok száma 37698. Vagyis
százalékokban kifejezve a mindennapi tankölelezettek a lakosság 1 0 .1 5 °,át. az
ismétlő iskolai tankötelesek pedig 448°/0
s igy a tankötelesek összesen 14.63®/# át
teszik a lakos ágnak.
Iskolába nem járt f i ú .................... 1565
„
„
* leány . . . .
1491
összesen 3U56
melyszerint isk. járta tankötelesek 9241°/#.
Az iskolába jártak vallás szerint a
következőkép osztattak meg:
a róm. kath..................... 27917
b ) gör. kath.....................
3
c) gör. keleti . . . .
1586
d) helv. h. vall. evang. . 5691
e) ágost. v. evang. . . 1844
f) mézes vallásu , . .
796
összesen 37837
Nyelv szerint:
a) magyar . . 18162
b) német . . . 17399
c) tót . . .
.
179
d ) szerb
. . .
2686
e) horvát . . .
2311
összesen 37827
Az iskolák növendékei közül:
télen nyáron járt 30101
csak télen
,
7736
tankönyve volt . 35149
„
nem volt 2688
A vezetett mulasztási naplók szerint
429.577 mulasztási eset fordult elő, melyek
ből felmentetett 420.194 megbüatettetett 9383.
Ha a mulasztásokat az iskolába jár
tak számával egybevetjük, úgy találjuk,
hogy egy tanulóra átlag nem egészen 12
mulasztási eset jut. Az iskolából kiléptek
közül jól tudott olvasni 262 olvasni és
írni 4670.
A népoktatási tanintézetekben 495
tanító működött. (Ürescdésoeu az adatok
beszolgáltatása idejében 7 tanítói állomás
volt s igy egy tanítói állomás volt s igy
egy tanitéra átlag 52.19 növendék jut. E
mellett vannak ugyau tűltömött iskolák,
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melyekben a kellő tantermek felállítása és
tanerők szaporítása tekintetében a kellő
intézkedések megtétettek s azok folyamat
ban vannak.
A tanítók a szolgálati évek szerint
igy oszlanak meg :

0—5 évig szolgált 94
65
5 -1 0 „
70
1 0 -1 5
, „
78
15—20
„ •
45
30—25 „
44
25—30
„ »
98
30-on felül
összesen 495
A tanítói karban leköszönések áthe
lyezések, vagy elmozdítások következtében
50 változás fordult elő. Az összes isko
lák a tanítási nyelv szerint oszlanak meg:
a) magyar tannyelvű iskola volt 179
b) német
,
»
» ^2
c) szerb
.
»
”
a
d) horvát
,
»
»
e) két vegyes .
» ^
f) három „
„
» _»__ ££
összesen 409
Az iskolák 401 tulajdon és 10 bérelt
helyiségben voltak elhelyezve és 510 tan
terem és 417 Unitólak szolgált az iskola
czéljára, s igy egy tanteremre átlag 50
növendék jut.
Az iskolák mellett 237 faiskola, 101
iskolai kert és 83 testgyakorló tér állott
rendelkezésére az iskolai oktatás meg
könnyítésére.
Az iskolai felszerelések a következők:
a) fekete irótábla . . 600 drb.
b) fali olvasó tábla . 476 „
c) fali térkép
. . . 933 „
d) földgömb . . . .
337 „
e) természetrajzi eszköz 127 „
/) természetűm eszköz
81 „
g) könyvtár . . . .
103 „
h) testgyakorlati készletek 39 „
Az iskolák évi jövedelmei:
a) készpénezben . 127.522 ft.
b) termesztményekben 94.566 „
összesen 222088 ft.
Ezen jövedelem származik:
a) 216831 frt-ot érő ingatlan
vagyon hozatékából . . .
24006ft.
b) 32938 ft tőke kamatjaiból . 2130 „
c) ta n d ija k b ó l......................... 25644 „
d) állami segélyekből . . .
e) községi segélyekből . . . 84821 „
f) egyházi
„
. . .
57402„
g) egyéb forrásokból
. . . 28085 „
összesen 222088 ft.
Az iskolák évi kiadásai:
a) rendes-tanitói fizetésekre
174442 frt.
b) segéd
„
» .
1:*449 »
c) fűtésre, tisztogatásra,javítá
sokra ................................... 22769 „
d) tanszerekre
..........................2105 „
e) szegény gyermekek könyvére 768 t) egyebekre................................... 6211
összesen 218743 frt
E szerint a rendes tanitók fizetése
átlag 396 frt és 33 kr. a segéd tanítóké
230 frt és 50 kr.
Marad fölösleg 3345 frt.
Ha ezen adatokat az előző év adaUival összehasonlítjuk, úgy találjuk, hogy
iskolák száma szaporodott 3-al. A tankö
telesek száma a mnlt évihez képest fogyott
1130-czal. Ezen fogyásokat két körülmény
ben vélem rejleni. És pedig először a
megyeszerte évek óta uralgó járvány beteg
ségekben, melyek sok gyermeket ragad
tak el, s melyeknek e nemű következ
ményeit még éveken át fogjuk érezni,
másodszor azon körülményben, hogy mióta
a Unkötelesek számának megfelelő tanítói
állomások felállítása sürgettetik a tankö
telesek összeírásában az i letékes hatósá
gok több pontossággal járnak el. Az isko
lába járók száma az előző évhez képest
0.39u/0 a l csökkent, mert az idén a U n
kötelesek 92.41°/0-a járt iskolába, a múlt
évben teljes 93'70-

Ez, úgy látszik az általánosan érzett
nyomasztó anyagi viszonyok kifolyása, a
mennyiben sok szegény szülő gyermekének
alig képes a szükséges hnyeret, nem pedig
a ruhát és tankönyvet is megszerezni.
Egyébiránt ez azon határ, melyben sokkal
sem magasabbra sem mélyebbre nem száll
az iskolába járók száma.
Határozott javulásra muUt az iskolai
mulasztások csökkenése. Mert az előző
évben 446236 mulasztási eset merült fel,
a jel. u évben még mindig tetemes (427 677)
de mégis 18559-el kevesesebb, mint a
múltban. Ezeu körülmény különüseu azáltal
nyer jelentőségben, hogy még a múlt évben
összesen és csak városok vagy nagyobb
községekben fordultak elő bírságolások az
1868 év. 38 t. ez. 4 § sa értelmében és
mindössze 137 ft 26 kr. bünteté.-péuz folyt
be, addig nem számítva azt, hogy a leg
több helyen, hol t. i. annak szüksége teun
forgott megintettek a hanyag szülők 39
helyen mégis bizságoltatUk és befolyt 463
frt 81 kr. bírságpénz, mely összegek tau
szerek és szegény gyermekek tankönyvei
beszerzésére fordittattak.
A tanitók számában apadás mutatko
zik 3-al 498 ról 495-re. Ezeu apadás azon
ban csak látszólagos, minthogy a múlt
évben a magánintézeteknél a nem rendes
alkalmazású, hanem tulajdonképen már
tanintézetekben alkalmazott s ezekben mint
csak óra adó uuitok is fel védettek az ily
magánintézetekben működő tanítókul. Fáj
dalommal kell megjegyeznem, hogy a
nem képesített tanitók száma a múlt évi
hez, midőn 41 volt 2-vei s igy 43 ra szaorodott. E tekintetben az illetékes egyázmegyei hatóságok úgy tudom, hogy
mindent elkövetnek, hogy az ilyeneket a
vizsgálat letevésére szorítsák, s az ilyene
ket csakis ideiglenesen s a legnagyobb
szükségbeu alkalmaznak, de ezeknek leg
alább ideiglenes alkalmazása gyakran szük
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nálni. Csakugyan el is éretett, Turonyban
A piskii tanító, inidőu Orsy uala időzött
17 én, egy a nyáron ujságszerte róla ke
ringő hírrel traktálta, mely szerint még
július hóban bankjegyhamisitás miatt üt
köztetvén bele ugrott a Sióba, mit Orsy
fél vá 1ról vett. Találva érezte-e magát nem
tudni, azonban odább állót s onnét csak
Turuiiyig érhetett el a hol az igazság
karja utolérte. Érdekesek a forgalomba
hozó sokacz parasztok, kik megrakva

ség parancsolta kényszerűségből alig mel
lőzhető.
Határozott javulást és haladast jelez
az iskoláknak Uuszerekkeli felszerelése is.
így a fekete irótáhlák száma 7-el a
fali olvasó táblák száma 60-al, a földgöm
bök száma 7-el, a fali térképek száma
79-el, a természetűm eszközök száma20al a könyvtárak száma 10 el szaporodott.
Javulásra mutat az iskolák évi jöve
delmének szaporodása, a mai nyomott
anyagi viszonyok között 6585 frt-al. A
jövedelmi rovat kimutatásában azonban
szintén meglátszik, hogy az ingatlan érték
tetemesen csökkent; igy mig a múlt évben
az ingatlan értéke 233200 frtot tett és
jövedelmezett 25316 frtot ez évben az
érték leesett 216831 írtra vagyis 16369
írtai és csak 24006 frtot jövedelmezett,
tehát 1310 forintul kevesbedett. Ez eset
áll a tőkepénzekkel is. A múlt évben
3156 frtot jövedelmezett 2284 frtot a jelen
évben 32983 frt csak 2130 frtot.
(Vége köv.)

T ö rv én y szék i csarn ok .
Február hó 16-án előadott polgári perek:
Streioits Drágo férjezett Bosnyák Táezóoé és érdektársai SUnkovits Gajó (Gávril) ellen örökösödés. — Deutsch Lipót
mohácsi lakos ügyvédnek Ubrovics Kata
férj. Zdelarovits Gáborné ellen, költség és
ügyvédi munkadij iránt. — Kis Kengyeli
Zsuzsa, Berenczi Péterné felp. Simon Dá
vid, György, János, Samu és N. Berta
János ellen ingatlan birtok iránt.
Büntető ügyek.
Február 24. Szkira GuszUv és neje,
lopás. — Bunyevácz Vinkó súlyos testi
sértés.
Február 25. Balog Imréué hamis eskü.
-- P 'sch József lopás.
Február 27-én Schreiber Ernő és
társai ellenszegülés és bántalmazás. —
Taupert Henrik bírói zártöréses sikkasz
tás. — Győrfy János tolvaj lás.

Bankó hamisítók,
S ik ló s , 1880. február 18.
Megyénkben roppantul és nagyszerűen
elágazott bankó hamisító és hamis ban
kókkal üzérkedő bünbandát fedezett fel
a siklósi kir. járásbíróság, különösen a
bünnyomozással megbízott és a bíróság
kebeléből kiküldött Koszér János bírósági
aljegyző ur, ki tapintatos eljárása és meg
ejtett vizsgálata által 126 db. 5 ftos hamis
pénzjegyet és egy csomó tettest kézrekeritett, a vizsgálatot pedig jelenben is vas
szigornl és tapintatosan folytatja.
Múlt vasárnap egy slavoniai pórécsai
községi ember Siklóson egy drb. hamis
5 ftos pénzjegyet akarván kiadni egyik
kereskedésben; rajta veszett, mert a ke
reskedő feljelentette az illetőt Antal Pál
járási szolgabiró urnái, ki az egyént rögtön letartóztatta, és a járásbíróságnak át
adta. — A járásbíróság a vizsgálat meg
ejtésével rögtön megbízván Koszér Jauos
bírósági aljegyző urat, ez még az nap
Siklóson 18 db. hamis 5 ftos pénzjegyet
az azzal gyanúsított egyéuektől kézrekeritett, és a további nyomozást rögtön
folytatta.
így azonnal Nagy Budmérba utazott
Pétiké János siklósi pandurkáplárral és
2 közpandurral, hol, 20 db. pénzjegyet és
a bankó prést felfedezte és lefoglalta;
innen Borjádra utazott, hol is ; ét 52 db.
5 ftost, Német-Boiybau 3 drbot, lláczTőtösön 30 drbot kobozott el. 3 db pedig
önkéntes feljelentés folytán adatott át a
bíróságnak. — Innen folytatta további
kutatásait Lak, Vörösmarth, Karancs, H.
Szőllős, Csuza, Monostor, Baranyavár, M.Boly, Villány és Virágoson, de ezen köz
Bégekben csak anyit tudott meg, hogy a
bünbanda tagjai közül többen megugrottak.
Csak a legnagyobb bűnöst, az értelmi
és physikai szerzőt, t. i. magát a bankó
sajtó készítőjét, és nyomdászát nem sike
rült felfedezni, de egy mai feladás után
annak elfogatására nézve is megtette ne
vezett aljegyző ur a további intézkedése
ket ; s remé'jük, hogy mikorra e sorok a
„Pécsi Figyelő' hasábjain napvilágot lát
nak, már akkor a főtettes is kézre kerülend.
A bankóprés gravírozott vörös réz
lemezei meglehetős hű utánzásai a valódi
5 frtos pénzjegyeknek, csak a nyomás
kissé szembetűnően közönséges, de anyira
hast ulit az igazihoz, hogy estve gyertya
világnál, sok pénztárnok is elfogadná va
lódi gyanánt, kivált íarbliban vagy makkaoban.
Koszér János aljegyző ur magán nyi
latkozataiból az derül ki, hogy NagyBudmér községének lakásai s elöljárói
nagy részben bevanuak avatva a hamis
bankók készítésének titkaiba, s anyira
meg vannak mételyezve, hogy az erélyes
kutatást és vizsgálatot csak is erős és
éberen őrködő Pétiké János siklósi paudurkáplár és társai assisteutiája mellett
teljesíthette, mert tartani lehetett a tömeg
ellenállásáról. — De most már hinnünk
kell, hogy a bünbanda tagjai rendre lépre
kerülnek, mert Koszér János ur valódi
vizsgáló bírói hivatást érez magában, az
ily bonyolódott bűnesetek felfedezésénél
es a bűnösök kieyomozásánál, melyben
neki továbbra sok szerencsét, kívánunk.
Korsós Péter,
*

ügyvéd.

Különfélék,

j

i

j

j

—- A „Pécsi zene-egylet vasárnap 1880.
évi február hó 22-én d. u. 4 órakor saját
termében (Széchényi-tér, Oertzen-féle ház
ban löldszint) Urtja ezidei I. kamarai
hangversenyét, melyet ajánlunk a közönség
figyelmébe, müsorozaU: 1. Mozart Es dur
vonó négyese Jaksch, Baldini, Rzimek,
Zoller urak. 2. Raff J. két dala a) „Schön
Elsőben' b) „Immer bei d ir' Scbnidtlar
R. ur. 3. Bach J. S. Agadio és fuga az
1. sz. iiegedűsonatájából Sehuman R. zon
gora kíséretével Jaksch ur. 4. Schumann
R. A hárfás balladája Schmidtler R. ur.
5. Rlieinberger J. Es-dur négyese zongo
rára, hegedűre, mélyhegedűre és gordon
kára 38. mű Dr. Mutschenbacher, Jaksch,
R/.imek és Zoller urak. A Böseudorferfél.j zongorát Schaurek ur szívességből euge lé át. Bérleti valamint egyes jegyek
Valentin Károly ur könyv-, mű- és haugjegykereskedésében, a hangverseny alkal
mával pedig a pénztárnál válthatók. A
pécsi z neegylet igazgatósága.
— A pécsi nőegylet által 1880 febr.
9-éu rendezett közvacsora összes bevé
tele 1090 ft. 89 kr. kiadás 552 ft. 53 kr.
Tiszta jövedelem 538 ft. 36 kr. Ennek
közlésével egyúttal felhívjuk a t. érdekelt
közönség figyelmét a nőegyleti kézi munka
és varró iskolára, mely kivált a fehérruha
varrás terén beérkező megbízásokat igen
jutányosán és a megrendelők teljes megelé
gedésre fogauatositatja és most azon hely
zetben van, hogy a jelentkező tanuló leá
nyokat nagyobb számban is felveheti és
foglalkoztathatja.
— A pécsi székesegyházi plébánia
hivatal ellátását, mint értesülök uem az
ujjouuau kinevezett kauanok Dr Laubhámer Antal, hanem Szeifriez István kano
nok ur eddigi papnöveldéi igazgató, Laubbeitner pedig a papnövelde igazgatását
veszi át. Szilvássy Mihály theol. tanárt
püspök ő msága kinevezte szászvári plé
bánossá.
i
— A fülemile per és a legfőbb tszki
bölcs Salamon. A tasnádi kir. jbiró Szellő
litván csizmadia legényt Gál István szol
lejében elkövetett csalogányfogás miatt
5 irt. bírságban marasztalta. Ezen bírság
noha bárki előtt túlszeliduek látszassék
is, vádlottnak nem tetszett, fellebbezett a
kir. táblához, mely helybenhagyta az első
bíróság itélelét, de Szellő felvitte ügyét a
legtöbb törvényszékhez és itt a sors úgy
akarta, hogy valami Osztrotszky nevű elő
adóhoz került az ügy. A legfőbb tszék
vádlottat téuyálladék hiánya miatt felmen
tette, mert az 1872. VI. t. ez., a madár
fogást nem tiltja, a 25-ik §. szeiint csak
a vadak fiainak elfogása, a madarak fész
keinek elrombolása és tojásainak elszedése
van eltiltva, e szerint tehát büntethető cselekvény tényálladékának hiánya forog fen
sut. (Tehát ezeu bölcs (?) Ítélet szerint
szabad más ember szőllejében madarat
lopni, és a csalogány kifogása által érzé
keny kárt okozni, annyi jogérzék sincs
benne, hogy más ember birtokába a bir
tokos engedelme nélkül belépni sem sza
bad. — .Szomorú, nagyon szomorú jelen

E tudósítást kiegészíti következő ér
tesítésünk :
E hó 18 áu Kisbudmérban egy ban
kóprést ugyanitt és a többi falvakban
126 drb. 5 frtos hamis bankjegyet foglalt
ségek ezek ! Azonban nem tanácsoljuk a
le az igazán erélyes eljárású Koszér János
csalogány tolvajoknak, hogy felbátorítva
siklósi kir. jbirósági aljegyző, aki úgy
a legfőbb tszék ez ítélete által szőllőheszólván életének koczkáztatásával nyo
gyeinkben garázdálkodjanak, mert majd
mozta a tetteseket és kerítette meg a
a helyesebb jogérzékkel bíró bosnyák ka
bankóprést és eddigelé 126 drb. 5 frtos
pásaink felismerik a büntethető cselekvény
bankjegyet, melyek a valókkal vegyesen
tárgyi és anyagi tényálladékát és heve
akárhol is tuladhatók, annyira, híven utányében a fellebbezhetés kizárásával kapa
nozvák. A főczinkos valami Orsy János,
nyéllel találják reájuk olvasni az igazsá
bölcskei születésű, néha kisegítő Unitó és
gos Ítéletet.)
jegyzőségi Írnok, kiválóbb tehetsége, hogy
— Lapunk múlt számában közlott
szépen és ügyesen rajzol. Ezen ember e
szerelmi dráma hősnőjének temetése múlt
hó 18 án délután kerittetett kézre és a
vasárnap ment végbe. A közüuség, mely
mily t életlenül ép oly különös módon.
nek minden rétegét fölrázta ezen borzasztó
Ugyanis a feuuevezett Kos .ér János 1 mérgezési eset, nagy részvéttel kisérte a
úr marmar átmenendő vaia Bácskába,
kiszeuvedt áldozat földi maradványait nyughogy ott nyomozza, midőn valamit ebéd
hc'yére. A temetést a „Kegyelet' temet
kép beveendő betért a többi közt ezen
kezési egylet rendezte egyszerűen, de
sorok Írójával is Siklósén egy vendéglőbe
tisztességesen. — A kiszeuvedt nő neve
és szóbahozatváu az eset és a főczinkos
Matheovus Petraueda, s ez alkalommal
neve, a jeleuvolt piskii tanító felkiált,
megemlítjük, hogy a dráma hőse, nem Her
hogy hiszen tegnap reggel 10 órakor
mán Imre, mint múlt számuukbau tévesen
hagyta el házamat, nem kell azután
közöltük, hauein Hcrmaun Géza, mit ezen
messze menni eléri az úr Turonyban, to
nel szívesen helyreigazítunk.
vább nem érhetett, a szalánUi jegyzőhöz
— A „Mohács* /. évi ti ik szántában
ment úgymond kerti melegágyakat csi
„Farsang" czimmcl a mohácsi aasziuohai-
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ról megjelent tudositás pajkos s minden
irodalmi szemérmet nélkülöző hangja, mint
halljuk — általános megbotránkozást kel
tett Mohácson, mit még fokozott a nevezett
lapnak az ujdonsági rovatban közlött azon
megjegyzése, hogy ezen czikket „irodalmi
becse miatt " közölte. Egy korunkban
(mert régiségi becse lehetne) összehadart
trágárság miuő irodalmi becsesei bírhat,
erre majd csak a „Mohács1- adhat felvi
lágosítást.
...
— Mint halljuk jövő heten kerül
színre, a színtársulat szorgalmas tagjának
Vedress urnák színműve, mely a pályáza
tón megdicsértetett. Kíváncsian várjuk e
művet anuál inkább is mert mint halljuk
ez alkalommal némi kitüntetés is fogja
érni, ami méltányos lenne közönségünktől,
mely már sok kellemes estét élvezett szer
zőtől mint színésztől is. A darabhoz s z e 
nét Dankó Gyula készíti.
— Kedden f. hó 22 én Bérczy Odón
jutalomjátékául a „Boissy boszorkány", s
csütörtökön „Férj az ajtó elöit“ operette
„Lucia" dalmű III ik felvonásából a ma
gánjelenet és „Házasság politikája" víg
játék adatik a helybeli színpadon Roth
Etel jutalom játékául. Ajánljuk a jutalmazandókat közönségünk szives figyelmébe
és pártfogásába.
— Orünwald Etelka kisasszony opera
énekesnő és lapunk budapesti levelezője,
márczius első napjaiban városunkba érkezik
vendégszereplésre.
— Merész tolvajlást követett el egy
ismeretlen csavargó; múlt hétfőn ugyauis
déli 12 órakor bemászott Póseh Antal borkereskedőnek a Tomanek vendéglő átellenében fekvő házába az utszára nyíló s
egy ölnyi magasságban levő ablakon s a
szobában található többféle ruhaneműt feluyalábolván, észrevétlenül távozott.
— H a’álozás. Nesz mirák Sándor nyom
dász betűszedő hosszas szenvedés után t.
hó 17 én életének 32 ik évében elhuuyt.
Béke hamvaira!
— A ,,Tolnamegyei Közlöny" írja, hogy
az ottani vasúti bizottság tagjai szorgal
masan üléseznek. Tanácskozásaik tárgya :
a vasút építésre nézve egy oly módozat
feltalálása, mely a pécsiek helyeslését meg
nyerve, egyúttal a megye érdekeit is ki
elégítené.
— K. Papp Miklós, a Kolozsvárit
megjelenő „Magyar Polgár' czimü politi
kai napilap szerkesztője, hosszas szenve
dés után elhunyt. Benne a magyar iroda
lom egyik szorgalmas s buzgó muukását
veszté el. Barátai, ismerősei s irótársai
kegyeletes emléke virasszou hamvai felett!
— Regényes. Az utolsó indiai fórradalom alkalmával beszéli a londoni „W urdl'
a felkelők elrabolták egy, a bedfordi gróf
ságból való baronet húgát, aki még akkor
első gyermekéveit élte. Minden kutatás
hasztalan volt, a lányka nem került elő.
Most aztán egészen véletlenül reá akad
tak, mint 22 éves kifejlett leányra egy
tnekkai háremben.
— Rudolf főherczegröl azt írja némely
lap, bár a bécsi lapok kereken tagadják
hogy Drezdába háztüznézui ment, s hogy
házassága Mathild-Mária-Auguszta-Vikto
ria-Leop ddiua-Karolina Luiza FrancziskaJozeta szász herczegnővel, a szász király
testvér öcscsének 17 éves leányával egész.eu bizonyos.
— Az országszerte közszeretetben állóZichy
J. g., kit városunk itt léte alkalmával hozzá
méltóan ünnepelt múlt hétfőn a fővárosi
kaszinó által éveDte tartani szokott Széché
nyi ünnepélyen eszmékben gazdag beszédet
mondott, melynek a fővárosi lapot- ha i elol
vasására — minthogy mi térszükepuiatt nem
közölhetjük — felhívjuk olvasóink figyelmét.

Pécsi színház.
Múlt szombaton érdemes karnagyunk
Znojemszky jutalmára a „Koruevilli ha
rangok' kerültek sziure szépen megtelt
házban, a múltkor már kimutatott szereposztással.
Vasárnap: „Kintornás család' Tóth
Ede népszinmiive a nagy számú közön
ségnek élvezetes szórakozást szerzett, főleg
a kitűnő előadás következtében, amelyben
részesült. Várady kitett m agáért; szokott
nál jobban tudta szerepét, s mint rende
sen, bensőséggel énekelt. A főbb szerepe
ket még Sz. Némethné (Juczika); Csókáué
(Mari); Szirmayué (özvegy moluárné) játsz
ink. Sz. Némethné érzéssel adta elő nép
dalait és Csókáué érzéssel játszott. Sz.
Németh a malaczpecsenye feletti dicsbe
szédét humorral mondta el.
Kedden Bokor József rendezői juta
lomjátéka, mely alkalommal három apró
ságot igen kiváló előadásban mutattak
be szinészeink a feles számú közönségnek,
nevezetesen Offenbach: „Choufleuri ur ott
hon lesz' czimü I felv. operettjét; Souppé
„T íz leány egy férj sem" czimü o p erett
jét s „Az elevenholt házaspárt" ismeretlen
szerzőtől.
Szerdán „Kun László király" szomorujáték 5 felv. Dobsa Lajostól. Színpadun
kon ez évadban már másodszor láttunk
tragédiát Dobsától a fentezimzett műben.
A szinlap nagyszerűnek és érdekesnek
mondta e darabot s nem állítjuk, hogy
uem igy volna. Ám azért megint csak
ismételjük nézetünket, melyet Dobsa első
tragédiájára vonatkozólag felhoztunk volt,
hogy a tulajdonképi trigikum itt is alig
ialáiható fel. Külső okok, nem benső ru
gók idézik azt elő. Gyilkosság, étetés még
uem tesznek darabot tragédiává, ha még
oly érdekes jelenetek s cselekmények van
nak is benne. A ki ezen tulteszi magát,
kétségkívül i em fogja érdektelennek, nem
unalmasnak mondani e tragédiát, melynek
tagadhatatlan becse, hogy színpadi érzék
kel van Írva, s a művésznek gazdag al

kalmat szolgáltat tehetsége kifejtésére
Nem is habozhatunk annak kimondásában
hogy a főbb szerepek előadói, nevezetesen
Tőkés Emília (herczegnő); Csókáné (Aydaj '
Toldy (király); Balázsy (Mizse); Szirmayné
(jósnő); Vedress (Arbocz); Völgyi (Turtul
Mátray (Dániel atya) mindent is elkövet
tek a siker előidézésére s a közönség kj. (
elégitésére. Mégis ki kell nyilvánítani,
hogy ez este a férfi szereplők tultettek »
nőken, amit különösen Toldy és Balázsy
egy czélra törekvő, összhangzatos játéká
nak köszönhetni. Bilázsy a gyanakvó és
bizalmatlan mohamedánt szerencsés arcz.
kifejezéssel, szerencsés taglejtéssel tudta
előállítani. Toldy szenvedéllyel játszott,
s orgánumának is elég változatosságot
adott a szerelmi jelenetekben. Tőkés és
Csókáné szintén sikerült részleteket mu.
tattak fel; de ami az egyiknél nagyobbára
már elmúlt, a másiknál még nem fejlődött
ki kellőkép s igy nem egy mozzanat hab
ványult el játékukban. Értjük az indulatot
és érzést A nagy tüzpróba alatt megragadóbb indulatot vártunk volna Csókánétól, hogy egyebet ne említsünk ; s Tőkés
től, aki társalgási és szalon darabokban
még mindig ritkítja párját, egészben véve
dúsabb színezést. S ez az, amit el nem
hallgathattunk; mert máskép Csókáné ez
esti játéka ismét igazolta azt, hogy ő a
jó utón folyvást halad. Mátraynak is az
igazi érzés és bensőség világa felé kell
törekednie, mely nélkül egy Lendvay is
szemfényvesztővé alacsonyait volna. Közön
ség középszámmal volt jelen.

J Á T É K R E M
D.
Szombat február 21 én. Deborah népies
dráma.
Vasárnap felír. 22. Toloncz Tóth Ede
népszínműve.
Hétfőn, febr. 23-án S z ü n e t .
Kedden felír. 24. Boissy-i boszorkányok
Zaitz operettbe B é r c x y Ö d ö n
jutalomjátéka.
Szerdán felír. 25. Nők az alkotmányban
vígjáték Tóth Kálmántól.
Csütörtök febr. 26. Férj az ajtó előtt,
operette, — Lucia dalmű III ik
felvonásából a magán jelenei,
é Házasság politikája vigjá
ték, K óch E te l jutalomjátéka.
Péntek, febr. 27-én S z ü n e t .
Szombat febr. 28. Frou-frou kitűnő franczia dráma.
\ asáruap febr. 29. Czigány népszínmű.
I R O D A L O M .

E g y h ír n e v e s o la s z m a g y a r
v e r s e i.
Az összehasonlító irodalomtörténeti la 
p o k utósó száma megint szokásos érdekes
és változatos tartalommal jelent meg. á t
vesszük belőle a következőben, ama ver
seket, melyeket a híres nyelvtudós és sok
nyelvű Mezzofanti bibornok irt, s melyeket
nevezett csodaférfi hagyatékában Teza Emil
pisai egyetemi nyelvtanár, az összehason
lító irodalomtörténeti lapok nagytudományu munkatársa fedezett fel. Láthatni, hogy
a bíboros főpap nagyon jól értette nyel
vünket, s itt is mindössze csak egy hibát
követett el, mely tulajdoukép uem is mond
ható hibának, hanem költői szabadság
folytán eszközölt meghosszabitása a rövid
szótaguak. A költemény ez:
íme! Micsoda a világ!
Valóban árnyék, hiúság.
Boldog a ki azt ismeri
És a menyországot nyeri.
Boldog Róma! hol a szentséggel ural
kodik a hitItt a mesterség, s itt diszlenek a j U(j0.

mányok

= A „K épes e s a lá d ila p o k ' tizedik füzeté
nek tartalma. Szöveg : A kis macska. Elbeszélés,
irta Csiky Gergely. A vágy. Faikas Kálmán köl
teménye. L ant és kard, vagy Petőfi élete és halála.
Irta Aldor Imre. Feleség és nő. Elbeszélés, irta
Tompa Kálmán. Végzetes csalódás. Strauss V. beszélye. Vadaszat vízilovakra. Rablók lesben. Gon
dolatok. A mama büszkesége. Az „Arizona'- gőzös
összeütödése egy jéghegygyei. A nép házi gyógy
szertára. Dr. Schilling után. A bankár ur titkai.
Braddon E. regénye. Mozaik. Humor. A cziczaju
talma és büntetése. Adomák. Sakkjáték. — Talá
nyok. — Szerkesztői üzenetek. A kis macska. El
beszélés. irta Csiky Gergely. Éjféli párbaj. Ballada.
Arany Jánostól. Az elvesztett otthon. Dubois L,
beszélye. A kigyók hazájában. Szabó Endréhez !
Vay Sándor költeménye Egy távoli világrészből.
A tollfosztás. A szakállas keselyű és zsákmánya.
Dr. S. J. Egy rejtélyes házasság. Elbeszélés. A
bankár ur titkai. Braddon E. regénye Mozaik.
Humor. Egy fontos föltétel. No lá m ! Adomák
Sakkjáték. Talányok Szerkesztői üzenetek. Képek:
Vadászatvizilovakra. Rablók lesben. A mama büsz
kesége. Az „A rizona' gőzös összeütödése egy jéghegjgyel. Ehető madárfészkek. Silhouettek. Két
kép. Egy ausztráliai lakház belső része. A szakál
las keselyű és zsákmánya. A végzetes pillanat A
tollfosztás. Csoda-gálám bök. Adoma-képek. Két kép.
A m elléklapokon: A hét j hírei. Tárcza. Talány
fejtések es megfejtük nevei. Kérdések és feleletek.
Kiadó és szerkesztő hivatal Mehner Vilmos Bu
dapesten. Ára egy füzetnek 30 kr.
= „Am azonok in d u ló ja .' „Székely Katalin*
eredeti operettből zongorára szerzé Erkel Elek. —
Megjelent láborszky és Parsch z e n e m ükereskedésében Budapesten. Ára 80 kr.
= A „ F ig y e lő ' irodalomtörténeti közlöny
februárhavi füzetének tartalm a: Dugonics András
élete s ifjúkori versei, Eudrödi Sándortól. Boccacio
XVI. századi költészetünkben, Dr. Heinricli Gusz
távtól. Tompa álikály életéhez, Vozári Gyulától.
Komáromi Csipkés György nyelvtana, Dr. Jancs<>
Benedektől. A kuruezviiág énekei. Dr. Ferenczi
Zoltántól. Révai a tanári pályán T itán és Vesz
prémben, Csapiár Benedektől. A Himfy-dalok mú
zsája, Kisfaludy Árpádtól Dante fordításom ügyé
ben, Dr Angyal Jánostól. Iro lalomtörléneti ret

nek, sem nekünk nem szabad egv per- j
saságunk nem tűrheti meg azt, hogy az
idegenek törekvésének sikerüljön azon hű
czig is elhanyago nuT'. Ez elő vigyázat !
feleink, azon érdektársaink sorát raegrit
az, mi az öuök tevékenységének s a biz
kitani, a kiknek méltányos igényeit mi
tosító felek érdekeit is szemünk előtt
mindig telicsiteni iparkodtunk, a kik támo
tartó törekvésünknek megszerzi, megőrzi,
gatása, közreműködése volt bizonynyal
a sikert, miből önök részére a megér
j egyik tényezője társaságunk jelen állá azt
demelt haszon, a társaság részére erejé
sának.
nek, befolyásának gyarapodása és a vég
eredményben hazánk java is származik.
Ez a feladatunk most is ; és e fela
datunk sikeres megoldásában önök fog
Annak jelét, hogy önök a soraink
nak, t. ügynök urak, bennünket támogat
ban kifejtett ezélzatunkat kellőleg felfog
ni, azon buzgóság, azon szorgalom és
ták, abban fogjuk feltalálni, ha önök a
hűséggel, melynek önök, az együttműkö
közvetlenül hozzánk intézendő válaszuk
dés hosszú ideje alatt, oly emelő jeleit adák.
ban bennünket már is és a jövőben is
Es önök, hű támogatásukra számitó e fel
mind arról értesitendnek, miket önök az
új társaságok fellépése és a további eljá
hívásunknak annál könnyebben megfelel
hetnek, minél élénkebb emlékezetben él
rása tekintetében tapasztalni fognak s mik
üzletünket illetőleg bennünket érdekelhet
önöknél is azon szomorú időszak emléke,
nek. Szívesen veendjük az önökben e leve
midőn a biztosítási üzlet terén gombaként
lünk által felköltött eszmék velünk való
sarjaztak fel a társaságok, melyek rövid
közlését is. Ez eszmecsere mig egyrészről
tengődés után, a részvénytőkék elenyészésok kételyt felvilágosit, sok aggodalmat
sét s a biztosító felek megkárosítását von
megszüntet, más részről előidézője lehet
ták magok után. Megélték önök az „Erste
részünkről oly intézkedéseknek is, mik tár
Oesterreichise" halálát, meg a „Nuová"-ét,
K Ö Z G A Z D A S Á G .
saságunk javát mozdítják elő.
a „Hungáriádét, a „Nemzeti“-ét, a „Hun
Az önök ügyszeretetébe, buzgalmába
niádét, az „Erdélyi kölcsönös" ét, a „Ke
Nem mulaszthatják el a tisztelt olva
lengyédét, a „Kronos“-ét. a „Kármentő“vetett hittel és tisztelettel maradunk
sók ügyeimét egy körlevél tartalmára fel
az Első magyar általános biztosító
ét, a „Kölcsönös“-ét, a „Nemzetközi"-ét,
hívni, melyet az „Első magyar általános
társaság igazgatósága.
a „Hajnal“-ét, az „Universale“ -ét a „Cosbiztositó társaság" a biztosítás terén kelet
Harkányi. Lévai.
mos“-ét, a „Continentale“-ét, az „Atlas"kezett ujabbi alapítások folytán még múlt
ét, a „Saluss‘‘-ét, a „Hazá“-ét és a „Vicévi október bavábau bizalmas közlemény
Ezen a közleményen csak azt az egyet
toriá* -ét. Húsz társaságét 22 év alatt.
alakban ügynökeihez közrebocsájtott.
lehetne kifogásolni, hogy a nagy közön
A társaságok is nagy garral, uagy
Mi is csak most jutottunk e közle
ség tudomására még eddig nem hozatott,
Ígéretekkel léptek életbe, mint többen a
mény birtokába, melyben a társaság 22
s a midőn mi közöljük ezt azon réménynyomdokunkba lépő s még élők közöl. És
évi szorgalom és kitartással párosult tevé
ben tesszük, hogy tisztelt kartársaink az
inig ez utóbbiak közül a legtöbb, minden
kenység által magának kivitelt állásánál
általunk elfogadott azon elvből kiindulva
iparkodás mellett sem bir figyelemreméltó
fogva hangosan s teljes önérzettel mi n
fogják szintén köztudomá sra hozni, hogy
eredményt felmutatni, s egyike sem bir
den részrehajlás nélkül egyrészt a bizto
elismert jó és üdvös vállalatot támogat
a mi magaslatunkig felemelkedni addig
sítási téren ujoouau megkezdett mozgal
nunk, elleuben oly tünetekre, melyekről a
az elhunytnak hosszabb ,vagy kérészéletűk
makra, másrészt pedig azon még be nem
múltbéli példák után feltennünk lehet, hogy
után csak károsodott részvényeseket s per
begedett sebekre mutat, melyek a szédel
csak nagy tőkével szemfényvesztés s uagy
lekedő és beperlett biztositó feleket hagy
gés korszakában az associato ügyének
haszon ámító kecscgtetése által a könytak hátra.
épen a közjóra nézve a legüdvösebb tacnyen hivő közönségre káros befolyást gya
Emlékeznek önök, jól tudjuk mi is,
toráu lelkiismeretlen vállalkozók és úgy
korolhatnak, figyelmeztetni kell a közön
hogy e nagy és kis társaságok felkeres
nevezett szakemberek által ejtettek.
séget s hisszük, hogy ezen eljárásunk által
tek öuök közül nem egyet, hogy megnyer
nem csak publicistikai hanem honfiai köte
De következik itt ezen körlevél szó
jék önök közreműködését. De önök nem
lességünknek is eleget teszünk.
szerinti tartalmat
hagyták cl a mindig tiszta kézzel feutarElső magyar általános biztositó tár
Kívánjuk tehát hogy ne ámitassa
tatott és diadallal hordozott zászlót, és
magát a nagy közönség sem az alapítók
saság' igazgatósági bizalmas közlemény
pedig nem csupán azért maradtak ahhoz
fenuhangzö neveik, sem pedig az úgyne
a t. ügynök urakhoz.
hívek, mert a viszonyok helyes felfogása
vezett vezénylő szakemberek által, kik
Budapest 1879 évi október hó 26 áu.
közül már néhányan egy vagy más életre
A hírlapokból bizonyosan értesültek i mellett tulták, hogy azon uj társaságok
való társaság bukását siettették, legkevésbbé
önök a felöl, hogy a múlt héten a fővá- | zászlaja alatt még oly uagy előnybeni
részesítés mellett sem követi iparkodásu
pedig azon milliók által melyek fényes
rosbau nagy mozgalom támadt a biztosí
kat annyi haszou, mint a társaságunk
liirdetésekben a roszat nem sejtők jóhi
tás terén, s hogy egyszerre két biztosítási
zászlaja alatt, melyhez csatlakozott a felek
szeműségének csalétekként mutattatnak.
részvény-társaság is keletkezett.
túlnyomó tömege, és mert tudták, hogy
Ezen milliók a boldogult szédelgési
A nagy sietséggel létrehozott társa
az évek hosszú során a biztositó közön
időszak módja szerint mint mondják nagy
ságok egyike „Fonciére" másika „Franc >ség és a társaságunk közt kifejlett s álta
fölülfizetéssel, melyet az eredeti vállalko
magyar biztositó társaság" nevet viseli. A
lunk ezentúl is minden tőlünk kitelhető
zók zsebre raktak, az avatatlan francziák
lapok még a felöl is értesítenek bennün
módon ápolandó szoros viszony bizony
nyakába szoktak akasztattni. Egy két év
ket, hogy még több hasonló társaság tér
erősebb, biztosabb záloga a sikernek, mint
lefolyása után, ha az ily uj álnemzeti tár
veztetik.
az új téren, új zászló alatt, megfeszített
saságok veszteséget kimutató mérlegei a
Önök tán azt a kérdést intézendik
erővel hódítandó, s tán nem is bizonyos
szegény részvény-birtokosokat nagy osz
magokhoz, hogy vájjon hazánkban s a
új biztositó közönség. Hívek maradtak a
talék remény-álmáiból felriasztják, ez ébre
monárcbiában nincs e elég biztositó társa
mi zászlónkhoz, nem csapán e miatt, ha
dést az egyetlen segítség a a társaságok
ság? vájjon az ily társaságok hiányának
nem azon okból, mert önök közül még
gyors liquidátiója fogja követni, s hazánk
érzete hozza létre, még többes számban
azok is, kik társaságunnk bölcsőjénél ve
azon kétes szerencsében fog részesülni,
is, ez új társaságokat ? Korántsem. E tár
lünk együtt jelen nem voltak, mint hű
hogy ismét egyszer nyerészkedő tőzsde
saságok keletkezésének oka másban talál
munkatársaink azon öntudatban egyesül
lovagok kísérleteinek helyszínéül szolgált,
ható fel.
nek velünk, hogy elveink alapján s a hazai
s a mellett tán még több ezer biztosított
A mint önök is tudják, a boldog
közönség és a külföld egyre növekvő
polgártársunk, ily társaságok lipuidátiójáFraneziaországban most soka heverő pénz
bizalma mellett sikerült önök közreműkö
val közönségesen karöltve járó megkáro
vagy az oly tőke, mely keveset kamatoz.
désével oly, nemcsak névben magyar inté
sítását kellene fájlalnunk.
Ez ókból ez év eleje óta Párisban, illetőleg
zetet meggyökeresitenünk és jelen tekinté
a párisi börzén ép oly virágzásnak indult
Íves állására felemelnünk, mely mig azok
az alapítási szédelgés, mint a minőnek
L e g ú ja b b g a id á a s a t l m o z z a n a 
nak, kik érdekében fáradnak, biztos hasz
voltunk tanúi 1870 után Berliuben az 1873
to k é s a „ B á rá n y am egy e l g az
not, a részvényeseknek az elvszerü taka
előtt Bécsben. E részvényszédelgésnek
d a s á g i e g y e s ü le t."
rékos és tiszta kezelés folytán is máj Irettentő következései még önöknél is fris
Hazai gazdászatunk fejlesztése és töucm állandósított osztalékot, a biztosí
kéletesbltése érdekében elhangzottak a nagy
emlékezetben vannak bizonynyal. Az ala
tott feleknek pedig az egyre növesztett tar
szavak Budapesten a „Köztelken".A ki ezek
pítási vállalkozás, a nyerészkedési vágy
taléktőkékben megnyugtatást nyújt, ad
után még hinné, hogy a keleti tétlenség
felkeresi ismét a mi hazánkat is, főleg
dig az a társaság nyereményéből mindig
fajunkra oly sokszor disputáit ipariránti
miután annak Bécsben nem sikerült az
bőkezüleg áldoz a liazafiság s az embe
közönyösség pamlagán nyugtatjuk kezein
engedélyt ily társaságok alapítására meg
riség oltárán is.
ket és eszünket: az tekintsen csak be a
nyerni, meri a bécsi kormány az 1873 ki
Ezért midőn önöket a jelenben, vagy a
napilapoknak a legközelebb múltban meg
iszonyú tapasztalásokon okulva, meg nem
jövőben megkísérti ismét az új társaság,
jelent számaiba és más véleményt nyerend
engedi, hogy a részvény társaságok szük
meg vagyunk győződve, öuök ismét csak
a magyar agriculturáről. Az ember keble
ség nélküli szaporításával növekedjék az
úgy fogadaudják a kisértés, az ígéret sza
dagad a gazdászat szebb jövőjének remé
állam nem egészséges nemzetgazdasági
vát, mint fogadták egykor a szintén nagy
nyében; mert a múlt és jelen viszás gaz
viszonya.
zajjal s a milliónyi tőkék egetverésével
dálkodási módja nem eredményezett egye
De a mi kereskedelmi törvényünk szaalakult s már a holtak álmát alvó társa
bet államra és egyesekre, mint deficitet.
badelvüségénél fogva köuynyen alakul
ságok kisértő Ígéreteit, nem óhajtván érdek
Az állam nem tett egyebet, a földművelés
hatnak hazánkban a részvénytársaságok,
és munkatársai lenni azoknak, kik társa
és az ezekkel foglalkozók érdekében, mint
ha a törvény által meghatározott 100,000
ságuk törzskarát és harezosait a zászlótkiszivornyázta azon emlőket, melyek ha
frtnyi alaptőke kimutattatik. Az említett
clhagyókból toborzák, s kik erejük, tehet
záuk önállását és függetlenségét biztosítani
új biztositó társaságok egyike, mint a la
ségeik túlbecsülésével s a magasít jöve
hivatvák. A gazdászat közönsége, különö
pokból tudjuk, c 100,000 trtot le is tette,
delmet áhítozó vágygyal könnyelműen vál
sen a kisebb birtokosok és a löldmivelők
a másika pedig, mint olvassuk, egy mil
lalkoztak a mások vagyonának kezelésére
oly annyira elerőtlenittettek, hogy a talaj
liónál is nagyobb összeget helyezett el,
s mert az ehhez való erkölcsi alappal nem
alattuk ingadozó lett és ők maguk az
de nem oly kötelezettséggel, hogy ez öszbírtak, az erkölcsi világ törvényei szerint
adóvégrehajtó szigora alatt adják ki azt
szeg a részvényesek, vagy a biztositó
kikerülhetlenül beálló szerencsélenség után
a kis nervus rerumot, mely eddig még a
felek biztossági alapjául mindig érintetle
ismét elkerültek az őket megillető jelen
létérti küzdelemre megadta az erőt.
nül maradjon letétben.
téktelenségbe.
így nem tarthat sokáig. Belátták ezt
Tehát, t. urak. inig több nem kelet
De önök az ily embereknek fegyve
gazdászaink jobbjai és siettek is össze
kezik, egyelőre már is két uj társaság lép
reit is ismerik, s ennélfogva könnyű lesz
gyűlni a regenerálásra szükséges módoza
a verseny terére! Ismerik önök tapaszta
önöknek
támadásaikat győzelmesen vissza
tok megbeszélésére, és létrehozásán még
lásból az ily társaságok versenyzésének
verni, mindazokat, melyek a nagyobb ha
most is fáradoznak. De nem elég őket
szokásos harezmodorát és fegyvereit. Tud
szon
Ígérete képébeu öuök személye ellen,
csak éber figyelen mel kisérni, hanem kell,
ják tapasztalásból, hogy a versenyzés, a
mindazokat, melyek a versenyzés szokott
hogy mindenki tehetsége szerint emez ügyet
térfoglalás vágya az ily társaságokat oly
manoeuvre szerint a biztosítási díjak leszál
elősegítse, mely hazánk fönnállása és fej
elvek szerinti eljárásra is ragadja, mely
lításával és a kárbecslésnél alkalmazott
lődése egyik biztos alapját képezi. Töazon szilárd alapot, melyen mi állunk,
szabályszerűden
eljárással
önök
működési
mörü\és és önsegélyezés azon alapelvek,
megrendíteni törekszik. De az Első magyar
köre ellen intéztetnek. Azonban önöknek
melyekre a reformot építve hazánk gazáltalános biztositó társaság, melyről szc
a biztosítás terén való hosszasb működés
dászati
viszonyai szebb hajnalának ha
rénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy
által gyűjtött tapasztalása és erkölcsi fölé
ladtát reményük. Tömörülés gazdasági
huszonkét év előtt a külföldi társaságok
nye sem győzedelmeskedhetik az új társasa
egyesületek alakulása- és önsegély ezek
által csak igen csekély mértékben elfog
gok ármányán, ha önök ez előnyeikkel
által — a jelszó.
lalt biztosítási térre lépve, e téren folyto
nem egyesitik az éber őrkdést, a figyelő
Hogy ezen két elv a gyakorlati ki
nosan fejlődve és emelkedve, oly helyet
gondot, melylyel az uj társaságoknak
vitelben
legnagyobb jogosultsággal bir,
foglalt el, hogy nem csak a hazai közön
minden lépése kisérendő.
nem ke’l bizonyítgatnom; nem is ez a
ség es a külföldi elismerést vívta ki, ha
czélom: hanem igen is fölhívni a nagy
Ezért ezennel kérjük is önöket hogy
nem ma már hazáuk leghatalmasb népgazdaközönség becses figyelmét az ezen
az uj társaságok minden kísérletét, min
gazdászati tényezőihez is tartozik, mond
elvek gyakorlati kivitelűéi tekintetbe ve
den
tettét,
minden
intézkedését
folytonos
juk, az Első magyar ált. bizlositó társa
endő módozatokra, hogy ezek a viszo*
figyelemmel kisérjék s ezek felöl bennün
ság engedheti-e, hogy azon szilárd alap,
nyoknak megfeleljenek és az életképessé
ket
körülményesen
azonnal
értesítenek
is,
melyen elismert nagysága és jelentősége
get biztosítsák.
hogy
mi
képesek
lehessünk
a
kellő
idő
felépült, bármikép és bárki által megrenA köztelken folyt eszmecserék oly el
ben, a kellő intézkedéseket megtenni s
ditessék ? Társaságunknak éber szemmel
ágazók voltak és gazdagok véleményeik
önöknek
a
társaság
javára
ezélzó
törek
kell tehát őrködnie a fölött, hogy az a
ben, hogy az ember kevés reményt táplált
vését kellőleg támogatni. E/.cu éber meg
tér, melyen 22 év óta, senki által le nem
az iránt, miként a gondolatoknak ily nagy
figyelés,
ezen
gondos
elővigyázat
elmu
szoritiatva,szilárdan megállt melyeu magá
szerű labirinthjából a megtestesítendő eszme
lasztása köunyen csorbát üthetne azon
nak, ép szilárd elvei folytán, a közönség
tisztán és fóüsmerhetően fog kimagaslani,
érdekközösségen
is,
mely
benuüuket
t.
minden rétegének bizalmát kiérdemelte,
és mégis világitó Bzövétnckként vonul az
teleinkhez köt, melyet azonban sem önök
az idegenek által ne foglaltsáséi el. Tár
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érintett két elv a memorandumon végig.
Megyénk leginkább a borászattal fog'
lalkozik s azért a mondottak megvilágí
tására csak erre fogunk szorítkozni és
hisszük, hogy némi érdekeltséggel is~ fog
bírni, midőn elmondjuk, miszerint egyik a
borászati pangást a uagy vámtételekben*)
és a kezelésnél tapasztalható hanyagság
bán, a másik a bőrgyártásban, egy bar
madik a kerti bor termelésben találja. Mig
az egyik az államnak, illetőleg a kormány
beavatkozását kívánja, addig Kerkápolyi
takarékpénztárból tudja, hogy ez nem so
kat lendítene (!) az ügyön. Mig az egyik
a szőlőművelésnél a hosszumetszést, addig
a másik a kopaszmetszést javasolja. Az
egyik a népet a népiskolában óhajtja a
helyes borkezelésre tanitani, a másik vin
czelérképezde fölállítás által vél a dolgon
segíthetni leghelyesebb utón pedig Kerntler Ferencz ur találta el — nézetünk sze
rint, midőn kimondta, hogy a mmtaszölö
telepek és kísérleti intézetek fölállítása és
a népiskolábani rendes tanítás által érhető
él a bortermelés javítása.
Ebből is kitetszik, hogy a hány ház,
annyi a szokás és gondolkozás.
És ismét egyik szép és hatásos be
szédben sürgette az állattenyésztést, a má
sik pedig főgondot a földművelésre, a gyümölcstenyésztésre sth. stb. kíván fordittatni,
mint ha nem tételezhetné föl egyik gaz
dasági ág Uzése a másikat ?
Egyiket sem szabad elhanyagolnunk.
Azért lássuk kicsinyben, itt a mi megyénk
ben, mint óhajtanok gazdászatunkat emelni!
A „Baranyamegyei gazdasági egye
sület fönnállása óta tagad katlanul dicséretes tevékenységet fejtett ki a gazdászat
elméleti mezején ; de épen a mily örven
detes tudomásul szolgálhat ez. oly sajnos
másrészt, hogy a gyakorlat terén kevés
sikert tud fölmutatni. És miért van ez ?
Azért, mert eddig uem sikerült még neki
falusi gazdáinkat, kiknek mind az elmé
leti, mind a gyakorlati Útmutatásra legin
kább szükségük van, a működésbe bele
vonni. Hogyan hogysem ! kérdezhetné va
laki s mindjárt hozzá is tehetné, hogy ez
állítás alaptalan, mert hiszen 300-uál több
ily tagot számlál.
Igen, a papíron csakugyan figurái
annyi és annyi is teszi éveukiut az egy
forintját az egyesület, budgetjébe: de hogy
mennyi haszonnal ? az más kérdés.
A 400—5U0 egyesületi tag közül alig
látható 10—15 a közgyűléseken és ezen
számnak fele is egyesületi hivatalnok, ki
akarva, uem akarva keresi fel a gyűlést.
Szorul keblünk, midőn a következőket le
írjuk, hogy a látszat a mellett bizonyit,
miszerint ezen sok hivatott közül alig ta
lálkozik három választott, az a z : olyan,
egyesületi tag, ki testtel lélekkel a gaz
dászat emelését szivén viselné! Fájt lel
kűnknek ezt kimondani; de tartozuuk ez
zel az igazságnak és tartozunk vele azon
ügynek, melynek szolgálatába álltunk, mi
dőn e sorokat irók. Nádosy Kálmán, Perczel főispán, Ruvald, Sey, Grabarics és
Liebbald urak representálják Baranyamegye gazda közönségét és ezen urakkal
van jóformán a gyülésező tagok száma is
föltüntetve. Az első az egylet lelke és min
dene telve lelkesedéssel és a legszebb esz
mékkel az utóbbiak buzgó munkásai. Hol
vannak és hol késnek az éj homályában
Barauyarnegye intelligens gazdái ? Avagy
kicsinyük ez ügyet?
Miért nem siet mindegyik a gyűlésre**)
és miért nem iparkodik egy-két embert a
a községből az ügynek megnyerni ? Avagy
nem tudják, hogy a gazdasági helyes el
veknek csak úgy lehet elterjedést biztosí
tani, ha mindegyik egy-egy buzgó apos
tolként szolgál az ügynek ? És hogy igy,
midőn az összességnek jólétét előmozdítja
saját jólétét is biztosítja? Előre Uraim!
mert el 'aláluuk késni.
Azouban az egyesületnek is meg kell
tenni a magáét, hogy a tag hiába ne töltse,
avagy pazarolja drága idejét a gyűlése
ken. Hogy mindenki megtalálja am aráét
és érvényesíthesse tapasztalatait; hogy
egyszerre ne kerüljön elő a gazdászatuak
minden ága, melyből „az erdő miatt so
kan nem láthatnák a fákat"; hogy egyáltalán érdekes és hasznos munkálkodás
jöhessen létre: ossza be az egyesület tag
jait legalább is 3 szakosztályba, u. n i.:
a) földművelési és állattenyésztési, b) sző
lészeti- és gyUmölcsfatenyészeti és végre
c) kézműipari szakosztályokra. Ezen szak
osztályokban fejtessenek meg népszerűén
azon problémák, melyek az illető ággal
viszonyban állanak, és azoknak helyes
iránybani fejlesztésüket előmozdítják. Csak
ily módon lehet azt elérni, hogy földmi
velő gazdáink érdeklődjenek saját és a
haza Ugyeért.
Ezzel azonban még nem érte el a
gazdasági egyesület a megállapodás stá
diumát; hanem, hogy a szellemi nyereség
átszivárogjon a gyakorlatba, törekedjék
az egyesület a gyakorlati térre, hol a meg
beszéltek szemlélhetőkké lesznek s hol a
mély gondolkozáshoz nem szokott és az
uj eszmék befogadására kevésbbé hajlandó
* ) l t t t. czikkiró úr bátrán pontot é» szünetjelt alkalm azhatott volna, m ert borászatunk fellen
dülésének főakad áljrát s borfogyasztó külföld magas
vámtételei és vasúti tarifái, melyek viszont hazánk
közgazdasagi rabságának természetes következései,
a közgazdasági rabság a közösügyes egyezményből
folyván ki, ennek ostromba vétele és porba dön
tése mindenekelőtt és okvetlen szükséges arra, hogy
a halálos betegségből kigyógyuljunk. — K mellett
a többi baj és javasolt orvosság csak mellékes do
log.
Szerk.
“
**) Bizony azért, mert a megye székvárosába
váló berándulas és itteni idézés pénzbe és sokkal
több pénzbe kerül, m int a régi megyei világban,
mikor még adót alig fizettünk és pénzünk bővében
volt, hisz a megyei gyűlés terme is csak azért szo
kott üres lenni, mivel a rengeteg kivetett közter
hek mellett alig futja ki még a közügyekérti ál1 dozat is.
Szerk.

földmivelő polgártárs a k .v ' 1forrható ha
szonról győződhetik mag. Nézetünk sze
rint, és a meuny;re ismerjük megyei vi
szonyunkat, nem is találna ez oly akadá
lyokra a kivitelben. Csak egyet említünk
m g . Itta „Pécs kárászi" k rtésztgy :sü: -t,
melynek gyümölcsöse vau.
Tegye magát a „Baranyameg ei gaz
dasági egyesüld" ezzel érintkezésbe azon
czélból, hogy egybeolvadjanak, vagy a niut
divatosan kifejezhetjük migunkat: fusioualjsnak és itt már akkor az elméleti
rész pompás kiegészítést talál a gyakor
latban.
A szőllőszet, illetőleg borásza', kép v.i
megyénknok egyik fő gazdasági ágit ; /.
követeli, ha valami, a gyakorlati fejlesz
tésnek bemutatását. A „Baranyai gatd is i
egyesület" tehát csak hivatása mag;..- ztossigáuak felelne meg, ha egy unnia
szőlőtelep megalapítása, illetőleg el-miátitása által juttatná a borászat elméletileg
helyes és czélszerüuek ismert elveit és ta
nait érvényre. Ez volna egyszersmind a
legbiztosabb mód szőlőinket a phyloxera
veszedelmétől megóvhatni. Ét a mint tud
juk, ez sem találna nagy akadályokra a
kivitelben, lévén tíz egyesületnek készpénz
vagyona mintegy 20(iu frt. De ha a fiuaucziaiis helyzet gördítene is némi gö
röngyöket a kivitel útjába, azok elhárít
hatok leuuéuek. Helyén volna itt a kor
mány segélyét igénybe ve.iui. És ki merné
euuek gyakorlati h iszuát kétségbe vonni?
Csak vegyük pl. hogy a gyűlés lefolyása
után a mintatelepre iudul az egyesület be
mutatandó az egyleii tigoku ik ezen vagy
j azon újításnak eredményét, vagy ha ezen
’ vagy azon termesztett bornak kitűnősé
gét eszi figyelem tárgyává: nem hat
na-e ez az egyszerű told mi velőre ? Nem
serkentené e a kisérlettevésekre ? Így aka
ratlanul is életbe lépnének a pinczeegyesületek s a veiök egybekapcsolt haszon.
Borászatunknak igy lenne jövője. II uonló
intézkedések válnának szükségessé a földiuivelésnél is, de mivel ezek már több pénzt
igényelnének, azokat az egylet elméletileg
magáévá téve egy jobb kornak bekövet
> keztéig halasztauá ei. Egyelőre kiválóan
csak a megyénket külön lsen érdeklő ügyet
venné gyakorlati kiviteléül kézbe.
Az elmondottak u án azon szerény
indítványt vagyok bátor a gazdasági egye
sület figyelmébe ajánlaui miszerint:
tekintettel arra, hogy a „Baranyamegyei gazdasági egyesület" jelenlegi hely
zete semmikép sem bir legnagyobb tevé
kenységének kifejtésével is elméleti igye
kezetének gyakorlatban kifejezést adni,
mivel a szükséges tér az eszmék valósí
tására hiányzik;
tekintettel arra, hogy a megyében lé
tezik egy egyesület, mely a gyümölcsfatenyésztésének előmozdítását üzíe felada
tául, de ez önmagára hagyatva minded
dig kevés sikert birt előmutatni;
tekintettel arra, hogy a „Baranyamegyei gazdasági egyesü!et"-nek alaptőkéje
van, mely legnagyobb gyümölcsözést megyénkbeü gazdászatára nézve legjobban
egy mintaszőlőtelep megszerzése és keze
lése által hozná és mely e czélra talán
elégségesnek is találtatnék:
küldjön ki a gazdasági egyesület egy
bizottságot mindezek tanulmányozására,
mely bizottság egyszersmind javaslatba
hozná: mennyiben volnának az itt kifej
tett dolgok kivihetők, menyiben sem ? Es
ha igen ? Mily módozatokkal ?
Ezeket gazdaközönségünknek külö
nösen a baranyamegyei gazdasági egye
sületnek becses figyelmébe ajánlom.
Sehmidt Boldizsár.

G ABONA Áll A K.
a f. é. febr. hó 14-éu tartott h i vásáron
l. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg ft. 13.60 f . 12.S'i .. 12.40
11.50
11.00
Kétszeres „ „
10. —
10.30
Kozs
„ „
7.40
7.20
Á rp a
„ „
7.30
7.60
Zab
7.70
Ktikoricza
8 .—
j
Hajdina 100 klg. ft.—.—
Széna
„
3.00
Szalma „ . „ 1.50
2

n

T 3 7 “i l t - t é r . *
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.4 jálko/.ás.
Egy tökéletesen képzett és képesített
jegyző, tiatal nőtlen ember ki a posta
ügykezelésben is némi jártassággal bir,
ajálkozik, a feltételeket kéri l£ . F . •*/.im
alatt post restaute Pécsre küldeni.
35, (3— 1)

___________________

Ajálkozás.
Ajánlkozik egy kitűnő érettsé
givel s nevelői bizouyitváiiynyal
biró egyén akár Regéd jegyzőnek
akár Írnoknak szerény föltételek
mellett, Tudósítás p o s t e r e s t a n t e
P é c s B . A., cziux alatt intézendő.
*) üzen rovat alatt negjelen tekért uem váll i
felelősaséget
» szerk.t

K zerlim tiii posta.
K övér Istv án X a gvharsány. Közleménye
nem a lap szerkesztőségi reszebe, hanem a „Nyílttérbe'* való, ez iránt rendelkezésűt inegteneti a
kiadó hivatalnál is.
Több közlem ényt térhiáuyából e számban
nem t u d h a t t u k . _______________________

.VA GV

FKKf c

Vt /.

laptulajdonos.
U AK S CM K vt I 1.
l i l s J I l i Sül*
felelóg szerkesztő.
Szerkeszt) társ.

Felülmulhatlan

Promoilori Salon-sor
(Pilsnivel egyenlő) és naponta
f r l s b é c s ú jh e ly i

TORMÁS KALBÁSZ
kapható a kávéforrásban Pécsett.
K it ü n t e t e t t é r d e m -e r e m m e l.

Kellemetlen szájszag

f ő f á j á s és minden szájb etegség ellen.

M c h u lh o f K f t r o ly R ó b e r t
manchesteri lakos állal feltalált
osztrák császári é9 ^
zárólag 9zaba|jj8

magyar királyi ki
dalmat nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
Hatása:
1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orrüregnek
(odvas avagy müfogak, dohányzás vagy bármi más
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.
2. Erősbiti a petyhüdt foghust és az mgo fo
gakat. az utóbbiaknak visszaadja természetes feher
színüket, meggátolja a fogkó képződését, védi a
fogak zouianczat és óv a íogfájá3 ellen.
3. A száj- és orrüreg mindennemű súlyos (skorbutikus) banialmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a
foghust és edzi a nyák hártyákat.
4. A mar létező fogfájást eltávolítja, ha a iajo
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem
e le g y íte tt 9zájszeszszel megnedve9Íttetik.
5. Diphteritis és más torokbajoknal igen si
keres gargarizaló szer.
- ,
,
Megrendelések elfogadtatnak : Dr. Se h ű l ho t
Adolf orvos urnái és minden gyógyszertárban P é 
c s e tt. W eisz Ferencz urnái M o h ács. P e t r a s z
gyógyszerész urnái S ik ló s , H e i n d h o f e r Róbert
urnái Z o m b o r, T ö rö k J. gyógyszerész és E d e s k u ti L. uraknál B u d a p e s t. D ie b a ll a ^György
gyogysz. urnái S z é k e s f e h é r v á r o t t . Főraktár:
Dr. S c h u 1h o f Adolf urnái P é c s e tt .
())

Kölcsönök ingatlanokra
7°,o-tóli kamat mellett
p éc«i fe k v o s é g e k r e 100 tr to u fe 
lü li, — v id é k r e a z o n b a n e g y e 
lő r e c s a k 3 0 0 fo r in to n f e lü li ősz
szegekben hosszabb idejű törlesztési fel
tételek mellett is, nyerhetők
a p é c s -b a r a u y a i
k ö z p o n ti ta k a r é k p é n z t á r n á l
P é c s e tt .
21. (6—5)

Első pécsi gözmosó
intézet.
Tisztelettel tudatja, a nagyérdemű
közönséggel hogy a p á ly a ut 3 számú
(ezelőtt"Lakitseh-féle) házban egy

gőz-mosó intézetet

nyitott, mely ujjabb és előnyösebb bécsi
mosó intézetek szerint berendezve, — a
legjutányosabb árak mellett — liótehérségü tiszta ruhát elegánsan és izlésteljesen vasalva (Bécsből hozott vasa
lónők által) a lehető legrövidebb idő
alatt állít elő.
A t. ez. közönség kényelme ked
véért a ruhák átvételére 4 ezéget fogok
megkérni, hogy a szenyes ruhát átve
gyék, míg a hazaszállítást saját kocsim
bérmentesen eszközli
Kívánatra kész örömmel a ruhát
a lakásból oda és viszza — szi’.te
m in d e n f iz e té s n é l k ü l — szál
lítja.
Kevesebb ruhadarabokat sürgős
esetben 1— 2 óra, nagyobb számuakat
pedig 24 óra alatt mosathat meg.
átvételinek mosásra vagy tisztításra
minden nemit fehér vagy színes ruhadara
bok, u. ra. -.függönyök, csipkék, báli toitet
lek, miederek, férfi ind. éji ing, gatya. alsó
ing, férfi harisnya, férfi gallér, férfi kézfo
dor, nyári nadrág, nyári mellény, zsebkendő,
női ing, női nadrág, női é;i ing, alsó
szoknya fehér, alsó szoknya pamut, női
harisnya, nyakkendő, női gallér, női kézfo
dor, deréköv, kötény, mosó ruha. zsebkendő,
gyermek ing, gyermek nadrág, gyermek
alsó szoknya, gyermek ruha, gyermek
harisnya, zsebkendő, gyermek kötényke,
törülköző, konyha törülköző, vánkoshéj,
dunnaliéj, lepedő, paplanhéj abrosz, asz
talkendő, csemege asztalkendő, törlőruha,
konyha kendő, ablakpárna héj, függöny,
heveder öv, pelenka stb. elfogadtatnak.
Tisztelettel
I-ső pécsi g ő z-n io tő in té z e t.

A pécsi egyesült külvárosi takarékpénztár 1 8 8 0 . m a r t i u s h ó 7 - é n d é l e l ő t t i
lO ó r a k o r , saját helyiségében (király utcza 34 sz. házban)

V II. rendes közgyűlését
tartja, melyre a t. ez. részvényesek — hivatkozva az alapszabályok 14 §. tisztelettel
meghivatnak.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
a) az igazgatóság jelentése,
d) egy igazgatótag választása.
b) a felügyelők jelentése,
e) jövő évi költségvetés megállapítása,
c) mérleg megállapítása, a nyeremény fel- f) a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére
osztása,
3 tag megválasztása.
14 §. közgyűlésen szavazattal csak azon részvényesek bírnak, kiknek a részvé
nyek az intézet részvénykönyveiben 8 nappal a közgyűlés megtartása előtt neveikre
írattak, és kik részvényeiket a közgyűlés napja előtt az intézetnél letették.
Szavazati jogot meghatalmazott által is lehet gyakorolni, de ezen meghatalma
zottak — a törvényes képviselők kivételével — csak a részvényesek sorából választhatók.
Minden részvény egy szavazatra jogosít, s minden további részvény egyre, de
10 szavazattal többet sem saját, sem más nevében gyakorolni nem lehet.

Mérleg 1879. (leczember 31-én.
V agyon
5906.51
Pénztár s z á m l a ....................
Váltó sz á m la .......................... 142260.89
6448.—
Előlegezési számla . . . .
4100.—
Ingatlanok kölcsön számla .
Jelzálogos törlesztési kölcsön
827.90
s z á m l a .........................
1095.—
Értékpapír számla . . . .
1088 36
Kétesek számlája . . . .
54.87
Felpénz s z á m la ....................
360.72
Jogi költségek számlája . .
981.82
Butorozati számla . . . .
743.44
Könyv- és nyomtatvány számla

•
Részvénytőke számla
Betételek számlája
Takarékegyleti számla 1873 .
1874 .
n
v
1875 .
T
V
1876 .
V
T
1877 .
T
n
1878 .
v
n
1>
T 1879 .
1880 .
v
n
Tartalékalap számla .
Tiszti óvadék számla . . .
Részvény osztalék számla . .
Átmeneti k a m a t .....................
N yerem ény...............................
Összesen:

X X á /b e x é a a -y -i F é J l
GÉPGYÁRÁBAN, VAS- és É R C Z Ö N T Ő D Ö J É B E N

Összesen: 163507.51
Pécs, 1879. deczeraber hó 31 én.
Lehner Károly, igazgató. Peitler Imre, pénztárnok. Hnililschka Henrik, könyvelő.
A fenu kitett vagyon és nyeremény tételeket alatt irt napon tüzetesen átvizsgál
ván, a fő- és egyéb üzleti könyvekkel összehasonlítva megegyezőknek találtuk.
Péc--, 1880. február hó 13 ikán.
A felügyelő bizottság:
Hnilischka Antal.
Szecsődy József.
Eisenhut István.
J. Klein.

Nyeremény- és veszteség-számla.
T a r to z ik .
*
*
K ö v e te l.
K a m a to k .
K ö ltn é g -s z á in la .
2489.80 L esz ám íto lási......................... 11860.18
Tiszti és szolga fizetések . .
1200.44 E lőlegezési...............................
479.57
Által, költség számla . . .
T ö rle s z té s i..............................
K a m a to k .
85.87
In g a tla n o k ra i.........................
40.—
Tőkésített és kifizetett betéti ka5129.27 K é s e d e lm i..............................
25.32
m a t o k ...............................
Általános kamat és illeték számla
Tőkésített és kifizetett takarék612.28
615.92
I lle té k e k .
egyleti kamatok . . . .
1 5 .- Tak. e g y l e t i ..........................
43.70
P ó s ta d ij-s z á m la .....................
596.31 In g a tla n o k ra i..........................
Adó s z á m la ...............................
10.—
Részvény átiratási-dij számla .
L e ír á s o k .
20.—
109.09
Bátoroknál 10°/( ....................
52.60
Könyvek és nyomtatványok 10°/#
2968.49
N y e rem én y ..............................
Összesen : 13176.92
Összesen: 13176.92
Pécs, 1879. deczember hó 31 én.
Lechner Károly, igazgató. Peitler Imre, pénztárnok. Hnilitschka Henrik, könyvelő.
A fenn kitett vagyon és nyereménytételeket alatt irt napon tüzetesen átvizsgál
ván, a fő- és egyéb üzleti könyvekkel összehasonlítva megegyezőknek találtuk.
Pécs, 1880. február hó 13-án.
A felügyelő bizoti
ottság:
Hnilischka Antal.
Szecsődy József.
Eis
’isenhut István.
J . Klein.

elkészítettnek:

fekvő magas nyomású gőzgépek változtatható gőzterjesztővel 2 —36 lóerejig műiden 1' ' » t t vulT°Jöz’ ^ iz ^ é s"ló minden kívánt alakban staierországi legjobb lemezekből elkészítve és teljes (elszereless-, 8
J .. £ A'- ma| m0|(i
erőre, gözmozdonyok álló vagy fekvő alakban, cséplőgépek, járgányok, malmok, mu- es egy
oeoek és
minden megkívánt szerkezetekkel, sör-, szesz- és olajgyáraknak berendezések, tuzifecskendok. g
fl 9 P * _
egyáltalában minden e szakba vágó czikkek ; az öntödében minden kívánt vas es
, les.,té°.,(Á 8 a t
nem különben bár mily természetű javítások, gözmozdonyokba való tuzszekrenyek. es tűzfalaknak >c
s.a.t. gyorsan és olcsón eszközöltettnek.

W

Készletben vannak:

*

többféle 6, 8 és 10 lóereiu gőzgépek, gözmozdonyok, szivatyuk. malmok, tüzifecskendők, sz lepek, csapok, több fajta
gőzkazánok teljes felszereléssel, cséplőgépek, járgányok, gazdasági gépek, keresek, tengelyek, teng8lyagyak oi részek, szijjak s.a.t. s.a.t.
'

Figyelmeztetés.
Az általánosan ismert, jó hírnévnek örvendő s többoldalulag kitüntetett
sósborszesz készítményem — kelendőségnél fogva — sok utánzásnak lévén az
utóbbi időben Kitéve, elhatároztam, hogy azokon czimjegyeimet módosítom s
arra kék nyomatban saját házam külső alakját veszem föl, bejegyeztettvén azt
ünd védjegyként a budapesti kereskedelmi s iparkamaránál.
egyszersnnr

S O S B O S S Z E S Z
gyors enyhítést eszközöl:
csuzos szaggatás, fagyás, fog és fejfájdahnak, szemgyengeség, betudások stb.
stb. ellen. F<gtisztitó szerül is igen ajánlható, a mennyiben a fogak fényét
elősegíti, a foghust erősbiti és a száj tiszta, szagtalan ízt nyer a szesz elpá
rolgása után, valamint ajánlatos e szer fejmosásra is, a hajidegek erősítéseié,
a fejkorpaképzödés megakadályozására és annak eltávolítására.
Ára egy nagy üveggel 80 kr.. egy kisebb üveggel 40 kr.
Haszuálati
utasítás magyar, vagy német nyelven bizományosaim névsorával ellátva, min
den üveghez ingyen mellékeltetik.
B rá za y K át m án.

Budapesten, IV., liuzeum kőrút 23. sz.
K a p h a tó P é c s e t t : Muldini Lukáts. Neuman II.. Trebischer Josefa. Grümvald R . Yick K.. Blauhorn J„ Simán J Obetko
Kovatsits K.. Lili J„ Eiser J.. Ottinger G., Reeh Vilmos, l'iglmann Alajos. D á r d á n : Czíngeli Sándor. D o m b ó v á r o n : Paunz Adolf. M o h á 
c s o n : Pzeiszherger és Jezovits. N a g y - K a n iz s á n : Schwarzenberg J.. Zerkovitz W. es A., Rosem ld A., Pollák és Stein. Schwarz r ., iauber
J. uraknál.
45. (3 —1)

Majdnem ajándék!
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Az . E g y e s íte tt Briltania e z flstg y á r esőd
tömegétől átvett óriási árukészlet elvállalt nagy
ti/, tési kötelezettségek miatt <W a beesáron ától
Jő szilza'ékkal eladatik. 7 írt. 35 kron kapható
egy jó kiállított brittaniaeziist étkészlet, m elynek
a ra ezelő tt 35 frt. volt u. m .:
6 asztali kés kitűnő aczel pengével,
6 igazi angol brittanéi ezüst villa.
6 tömör britt. ezüst evőkanál.
1 nehéz britt. ezüst levesmerő
I tömör britt. ezüst tejmerő,
6 finom cisellirt prasentir-tablet.
6 kitűnő késnyugtató kristályból.
3 szép tömör tojaspobárka.
3 díszes ezukortáleza,
1 kitűnő bors vagy ezukorszóró,
1 theaszürő finomabb minőségű,
2 feltűnő sálon gyertyatartó.
------------4 6 (6 —li
48 darab. Utánvét vagy elöleges pénzbeküldés
melletti megrendelések intézési czime :
„V ereinigte B riltaniasilber-Fabriks-D epot
Wien. II. L'ntere Donaustrasse 43.

W
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iöztudomásra hozni, hogy;
hatóságilag engedélyezett
“b Í Z O D ^ L Ó - 2 n L 3 7 " Í

szállítási üzletet
nyitottam, — Ajánlom a legjutányosabb és legpontosabb szolgálatomat.
Teljes tisztelettel

K .1 T H O S Z K Á R ,
Irgalmas utcza 7. szám.

„THE Í K E S I if
életbiztosító társaság Londonban.
Magyarországi fiók:
BUDAPEST,

T eh er.
50000 —
96780.01
459.58
1260.27
649.51
673.46
3013.20
3183.65
1569.12
30.50
673.12
1333.50
4 )7 .586.10
2968.49
163507.01

PÉCSETT,

Minden 2T füzet csak 1 frt. 66 kr.

Ausztriai fiók:
i

BECS,

T r á u s é L X lá u s .

Ver.-József tér 5. sz., Opernring 8. sz.
A társaság vagyona
. fres 66.576,023 95
Évi bevétel biztosítások és
kamatból 1879. jun.30-án fres 13.626,702.40
Kifizetések biztosítási és já 
radéki szerződések s viszszavásárlások stb. után.
a társaság fennállása óta
(1848) több mint . . fres 86.000.000.A legutóbbi tizenkét hóna
pos üzleti idő alatt a tá r
saságnál . . . . . .
fres 58.340.600. értékig nyujtattak beaján
latok. miáltal a legutóbbi
25 év alatt benyújtott
ajánlatok összértéke több
m i n t ................................ fres 945.062,825.értékre megy. — 'felvezetek s minden köze
lebbi felvilágosítások az osztrák-magyar biro
dalom minden nagyobb városában az ügynök
urak s a m a g y a r és osz trák fiókok áltál
adatnvk.
173. (1 2 - 9)

ad . 1855/1879

olcsó ifjúsági iratok és népregények.
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Árverési hirdetmény.

Alosonyi Mihály életrajza. Ábrányi Kornéltól.
Jankó a festesz, elbeszélés Rill Józseftől.
Malom alatt, irta Jókai Mór.
Kis Méhes, Lukács Páltól.
Torony Tamás, irta G yörgy'D eák.
Természeti képek, irta Greguss Gyula
Erzsók asszony története. Jámbor Jerem iástól.
Igaz polgár élete, irta Győri Vilmos.
A fösvény, irta Mitesz Béla.
Nemzeti színház, képcsarnok, Szigligetitől.
Magyar rab Szibériában, irta Bányász Márton.
Álmos, hősköltemény 10 énekben, Szász Károlytól.
Közhasznú ismeretek, irta Hegedűs Sándor.
Egy honvéd naplójából, irta Vajda János.
Heinád Doktor patikaja, irta Hernád orvos.
Salamon. Szebereny Lajostól
Olvasmányok, Szent Miklósy Sámueltől.
Téli esték, mulattató olvasmányok.
Összesen 24 füzet egészen uj. bolti ara 5 frt. 70 kr , csak nálam 1 frt. 66 krért. kapható,
Becses rendelések gyorsan beküldetnek,
22 kr. füzetenként, az összeg beküldés vagy utánvét m ellett, szét küldöm 10000 példányban
franczia és német regényt.
Az ódon könyvkereskedő
E I S L E R <j.
33. [3—3]
Budapest, sugárúti bazár 46 sz. a., az uj dalszínház átellenében
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A nagy méltóságú vallás és közokta
tatási ni. kir. Ministerium 1870 évi 8577
99 -4JJ I
TOznj
uopuijV
számú rendelete folytán a Száj ki rom.
cath papiaknak helyreállítása engedélyez
Szerfelett figyelemre méltó tüdő-betegek
tetett. Ezen helyreállitátás vállalkozás utjáui
és megrögzött köhögésben szenvedőiknek, ezen
biztosítása végett folyó évi február hó
eddig, a maga nemében egyetlen, feltűnő gyors
29 én délelőtt 10 órakor Pécsváradon a
hatásánál fogva a legkitűnőbb sikerrel koroná
számtartósági hivatalban szó és írásbeli
zott gyógyszer : tiidő-burut nyálkásság, minden
tüdóvész bajok, nehéz légzés és köhögés ellen.
ajánlatok elfogadása mellett nyilvános ár
lejtés fog tartatni.
A helyreállítási összes költségek 1238 a tüdő és m ellbajok, köhögés, fojtóköhögés,
ft 60 kr készpénz, s a község részéről in rekedtség és tüdőim rut biztos gyógyszerei.
gyen és természetben kiállítandó 198. kézi
A term ész e t á lta l a szenved/) e m b < rlsé ?
százak köszönő iratai bizonyítják ezen szernek
és 144 igás napszámban vaunak előírva. ja v á r a te re m te tt m eg b e g sc ü th e tle n keskeny u tif í
feltűnő hasznos és tryors hatását, úgy gyerme
azon m ég e d d ig fel nem d e ríte tt titk o t f o g la lja
A terv és költségvetés, valamint a n a g á b a n , m isz e rin t a g é g e és légcső re n d s z e r
kek mint felnőtteknél.
a k h á rty á já r a való a z o n n ali gyors
feltételek is mai naptól fogva a fenn érin gsy uenllaydhtítő n yhátán
g y a k o rlá s á v a l az ille t » b e te g
Egy
eredeti
téyely ára 50 kr.
rervek g y ó g y u lá s á t m inden te k in te tb e n iehetett hivatalban megtekinthetők.
•>leg e lő s e g íti.
Dr.M iller övbalzsama görcsök ellen
Felbivatnak a vállalkozni, szándéko M iután g y á rm á n y u n - ^ ------------n á l a ezu k o r és k esk en y
• / /
Becsben 1868-ban vegytanilag megvizsgáltatott.
zók, miszerint a fenn kitett napon és órá tifüböli
tis z ta vegyülőA legrövidebb idő a la tt megszünteti a legma
11
'
bán 120 ft bánatpénzzel ellátva vagy sze r< t k e z esk e d ü n k , k ülönös
gyelem l c a já n lju k h a tó s á g ila g b e je g y z e tt v é d je g y ü n k e t sa . dobozon kacsabb gyomorgörcsöt, puffadást, mell- és szivmélyesen jelenjenek meg, vagy jogérvé !Tő a lniráH unkat, m e rt c sak ez ek ig a z o lja k a n n a k v a ló d isá g á t.
szorulast.
nyes Írásbeli ajánlatnkata 120 frt bánatpénz
Egy nagy üveg ára használati utasí
4
hozzá zárásával s azon kijelentéssel hogy
tással 1 frt. 50 kr. Kisebb üveg 80 kr.
a felteleket ismerik s elfogadják f. é v i ''s. k. ;al>:i»lal gyárosok Búcs, Wicdon, Allegasse 4S.
Valódi minőségben egyedül következő rak
fe b r u á r h ó 2 9 . d é l e l ő t t 9 ó r á i g
tárakban kaphatók:
Raktár:
Sipőcz
István
gyógyszerész,
Lili
János
a fenn említett hivatalnál adják be.
P é c s e t t valódi minőségben kapható R e e h
Spitzer
Sándor
és
Reeh
Vilmos
uraknál
Pécsett,
V i l m o s füszerkereskedésében úgy mint B a
Utó vagy a feltételektől eltérő aján
j á n K l e m e n t z es B o b o z s araknál,
és Dr. Rosenbaum urnái Baranya-llaánban.
latok figyelembe nem vétetnek.
S z e g e d e n G á s z á n K. Lotto üzletében,.
Pécsvárad 1880. február 2-án.
E s z é k e n G a b e t z k y és D i e n e s J

K eskeny

útifű - mellczukorhák,

Schmidt Victor

te re u c g

számtartó

Taiza Mihály uyomdájábau Pécsett, (Majláth-tér 2. szám) 1880.

fid,

____________gyógyszerész uraknál.
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