
Vili. évfolyam Pécs, 1880, február 28-áu 9-ik szám,
R lü ttse tési d i j :

postán .a„rv Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 t't., *• 1- 
évre’J trt. 5<> kr., negyed évre 
l ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik rniudeu e zom ha
ton. Kgyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

H ir d e té s e k  á ra :
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4kr. 
fizetendő. — M inden  hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

K z e r k e n tő l  Irod a:
Ferencziek utczája 22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

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

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

Majláth-tér 2. szám alatt.

A lhti ma job b  o ld a lá n  t e r 
v e z e t t  v a s ú t .

(Vége.)
Ezen adatokból eléggé kitűnik, akár 

a vonal hosszakat, akár az építési költ
séget. akár pedig az esési és emelkedési 
viszonyokat hasonlítjuk össze az I-ső vo
nal megfelelő adataival; nem találjuk okát, 
melynél togva a forgalomra nézve oly hát
rányos 37* mértföld hosszabb vonalat eléggé 
indokolhatva választhassuk. — A vidékek 
termelési képességét, vagy a községek je
lentöke nységét tekintve, mind a két vidék 
kevéssé terraőképes hegységek közt vonul 
el, és épen a hegységek közt az I-ső vo
nal jelentékenyebb községeket ér mint a 
második. A hegységeken túl azonban a 
Il ik vonal kisebb völgyet ér nagyobb s 
termelő községekkel Csibrákig, mint az 
I ső, ámbár ez is több nevezetesebb köz
séget és termékeny vidéket szel át, sőt 
bortermelésre nézve jelentékenyebb. A ter
melő képességi külömbözet miatt teh it 
épjn neui volna indokolható a 37* mért 
földnyi hosszabb vonalat választaui.

Az I ső rövidebb vonal a hegyes és 
dombos vidéken legközelebb érinti Magyar 
és Németegregy, Kárász, Vékény, Szász
vár, Köblény, Marócsa, Szalatnak, Rácz 
Kozár, Ifikai, Nagy Hajmás, Lengyel és 
Mekéuycs községeket, melyek közül 7 
község jelentékenyebb és a duua drávai 
pályától többnyire messzebb esik, inig a 
Il-ik hosszal) vonal, az igen jelentéktelen 
és szegény, Komló, Szopok, Jánosi és Pö- 
löske községeket érinti; azután pedip lísr- 
telend, Barátur, üodolya kisebb helysége
ket; továbbá Oroszló, Sásd, Vázsnok.Vá- 
sáros-Dombó, Kapos-Szekcső, Csikóstőttős, 
Dombóvár, Döbrököz és Kurd jelentéke
nyebb községeket, de a melyek a két 
utolsó községen kívül már közvetleu a 
duua-drávai pálya mellett feküsznek vagy 
ahoz jobbára közel esnek.

Tekintve, begy az 1 ső rövidebb vo 
nal építése közel 2 millió forinttal keve
sebbe kerül a 11-ik hosszabb vonalnál, a 
mely 2 millió forinttal a csibrákdombo 
vári 22 kim. hosszú vonal könnyen kiépít
hető, a mi által ezen vidék is apálya körébe 
bevonatik, és így a Fiume féle vezető vonalt 
összeköttetésbe hozzuk Budapesttel, ez által 
ismét nagyobb fontosságát elveszti a Il-ik 
vonal és kevesebb okunk vagyon a 37* 
mértfölddel hosszabb vonallal a verseny 
képességet más pályákkal koezkáztatni.

Az alépítményre nézve megjegyzendő, 
hogy mind a két vonalon a hegyes és 
dombos vidéken, nem csekély számú mű
tárgy fog szükségeltetni; mégis nagyobb- 
szertt műtárgy a két alaguton kivltl itt 
nem fog előfordulni, csak feljebb a Kapós 
folyó, .Sió és esetleg a Sárvíz áthidalása 
fog szükségessé válni. — Mindazon által 
az építési költség kiszámításánál csaknem

a legkedvezőtlenebb helyi viszonyok tar
tattak szem . előtt úgy, hogy csak némi 
kedvezőbb viszonyok mellett, a rövidebb 
vonal, a pályának mind forgalmi jármit 
vekre, mind pedig egyéb üzleti felszere
lésre nézve a legtökéletesebb ellátása ese
tén 18 millió forintnál többet alig fog 
igénybe venni.

A simontornya budapesti vonal nyom 
jelzésénél szem előtt tartandó, hogy a pá 
lyavonala a Dunától lehető távol marad
jon, tehát a fehérvár budapesti déli tár 
sulati vasutat Tétény és Martonvásár közt 
vágja keresztül, hol termékeny vidéken és 
egyszersmind a legrövidebb utón haladva, 
a Duna mint versenyző ut nem árthitna 
a pályának annyira, mintha közvetlen a 
Duna mellett haladnael. Továbbá Üszögh 
tői kiindulva H. H;téuy felé, a pályának 
érdekében, miután az a kőszén szállítás 
bán főkép a pálya megnyitás első éveiben 
legbiztosabb jövedelmi forrását látja, a 
vonal oly módon vezetendő, hogy a va- 
s isi kőszéntelepet, a mennyire lehetséges 
közel és olykép érintse, hogy a bányából 
a vasúti összeköttetést minél előnyösebben 
és röviden eszközölni lehessen, szintúgy a 
szászvári kőszéntelep tekintetbe veendő, 
anélkül mégis, hogy a pálya vonala, mind 
a két esetben a főiránytól eltérve, ezáltal 
tctternes hosszabbítási szenvedne.

Ezen előadottak után még ajánlatba 
hozni bátorkodunk azt, hogy mielőtt az 
imént előadott két alternatív vonal elfo
gadására nézve, végleges megállapodás 
történend, vagy annak nyomjelzése elha- 
tároztatik, mind a két voual szakértők 
által bejárattassék és megvizsgáltassák, 
hogy egyik, vagy másik vonal elfogadása 
és az igéuylendő építési munkálatok nagy
sága iránt biztosabb Ítéletet hozni lehessen.

Végre egy összeállítás mellékeltetik, 
m dyben tu ír a két javasolt vonal által 
érintett, és a vonaloktól jobbra-balra öt 
mértföld távolságban fekvő helységek fel
véve vannak, mely alapul szolgálhat a 
szükséges statisticai adatok előnyös be
szerzésére.

Melyek mellett tisztelettel maradtunk 
Pécsett, 1880. évi január hó.

A tekiutetcs vasúti választmány alá
zatos szolgái
Nendtvieh Sándor a. k. Keltem fi Károly s. k.

Maass Bernát s. k.
*

A szakbizottságnak ezen munkálatá
ban kifejtett érveit a pécsi végrehajtó ni- 
zottság helyeseknek találváu elhatározta: 
hogy az ebben foglalt javaslatot inditvány- 
képen előfogja a mindhárom köztörvény
hatóság kebeléből választott bizottság leg
közelebbi ülésén terjeszteni; tanulmányé 
zás végett pedig már előzetesen megküldi 
azt nem csak a bizottság tagjainak, de 
az érdekelt földbirtokosoknak is.

így került ezen emlékirat Tolna me
gyébe is, melynek egy részében úgy lát
szik nem találkozott kedvező fogadtatás
sal, a „Tolnamegyei Közlöny* f. évi Ó ik 
számában ugyanis alap élén közlött „Vasút 
ügyünk" czimü ezikkben nem érdemlett 
hangon támadtatik meg a baranya me
gyei s pécsi bizottság ezen legjobb szán
déktól vezérelt eljárásáért s azzal gyanú- 
sittatik, hogy a javaslatba hozott tervvel, 
a dunagőzhajózási társulat magán érde
keit óhajtja támogatni s elősegíteni, mely
hez ha továbbra is ragaszkodnék, „úgy 
„legyen arra elkészülve, hogy Toluame- 
„gyében nagy a hajlam Dugonits Titus 
„szerepére vállalkozni s a küzdő ellenség 
„ártalmatlanná tétele végett magát a terv 
„életét megsemmisíteni."

A harag s izgatott kedély mindig 
rósz tanácsadó, méltóztassanak azért a 
vészharangkötelét kezeikből kiereszteni s 
e helyett egész nyugodtsággal egy néze
tük szeriut helyesebb tervet készíteni s 
előterjeszteni; melyet mi bizonyára az ügy 
érdekében tanulmányozni s ha a mienknél 
életképesebbnek bizonyul támogatni is fo
gunk. —

Szíveskedjenek azonban figyelmükre 
méltatni azon körülményt, hogy egy vasút 
k e r e s k e d e l m i  forgalomra tervezett 
kiépítésénél, nem lehet még egy megye 
többségének óhaját sem teljes mérvben 
tekintetbe venni akkor, ha ezzel a válla
lat sikere koczkázíatik, vagy a kivitelre 
vállalkozó társulat nem alakítható ; mert 
annyi bizonyos, hogy azon társulat, mely 
a tervezett vasút kiépítésére alakulni fog, 
számba véve minden faktorokat csak azon 
irányt fogja elfogadni, mely a legnagyobb 
személy és áru forgalmat biztosítja; hogy 
pedig ezen számításnál nem kis szerepet 
fognak játszani a dunagőzhajózási társu
lat kőszénbányái, melyek évenkint több 
millió mázsákra menő szállítmányt bizto
sítanak, az alig szenved kétséget; és épen 
ezért tehát a vállalat s nem a dnnagőz- 
bajózási társulat magán érdekeinél fogva 
hozatott javaslatba azon irány, melynek 
keretébe eme s több más kőszéubányák 
beleesnek.

Készemről is helyeslem tehát a szak- 
bizottság azon tervét, melynél fogva az 
építendő vasu'at a dunai közlekedéstől 
eleső népes és termékeny vidékeken és 
aként javai a kiépitetni, hogy az, a kitű
zött főczél a fiumei és bosniávali össze
köttetést eszközölni fogja.

Midőn azonban az ezen czél elérése 
tekintetéből, az üszöghi állomásról terve
zett kiindulást s Simontornyán át Buda
pestre leendő kiépítést helyeslem, az ügy 
érdekében ki kell jelentenem azt is, hogy 
a tervezetnek azon részét mely Ilosszuhe- 
ténytől Simontornyáig terjed, nem tartom 
elfogadhatónak. — Mint ugyanis a szak-

„Legboldogabb perez életünkben az,
Ha kedvesünkkel oltárhoz megyüuk."
Ez a révpart mely felé minden sze

relmes igyekszik s valóban alig lehet ma- 
gasztosabb perez az ember életében, mint 
az a melyben magáénak mondhatja azt, a 
kiben minden gondolata, minden vágya 
összpontosult.

Sokan vaunak, kik c boldogságot 
egyedül az érzéki örömökben találják fel, 
melyek a házassági frigy megkötése után 
a házastársakra várnak. Azonban nincs 
igazuk. „Az érzéki szeretet csak érzéki 
embereket köthet össze — moudia Szabó 
Richárd — és ezeket is csak addig, mig 
érzékiségüket gyönyörködtető alakban 
tűnnek fel egymásnak, de szellemi embe
reknél a szeretet nemesebb forrásból szár
mazik."

Tagadhatlan hogy a házasság után 
az érzéki természet is előtérbe lép és 
megköveteli jogait, mindazonáltal mint 
fenuebb kifejtettük a házasságnak maga
sabb erkölcsi oldala is van s a nemesen 
érző ember még az érzéki örömöket is az 
erkölesiség törvényei szerint élvezi. Innen 
ered azon sokaktól gáncsolt mondás hogy: 
„a házasságban is létezik szüzesség" mely 
szerintem nem áll másban mint a házas
sági hűség legszorosabb megtartásában és 
az érzéki örömöknek az erkölcs-iség sza
bályai szerint való élvezésében.

Azt hiszem leghelyesebb e tekintet 
ben a középútat megtartani mert kétség
telen igazak Ahrens szavai: „A tisztán 
testi egyesülés nem házasság, az ember 
ez által az állatokhoz aljasulna, hanem a 
tisztán szellemi szerelem sem alkotja a 
házasságot."

* **
A házasságok nagy része, szerelemből 

köttetik s ez igen természetes, miután a 
házasságot rendszerint hosszabb, rövidebb 
ideig tartó ismeretségek, szerelmi viszo
nyok előzik meg. Miután a szerelmet mint 
szükséges valamit állítottuk elé, kétség
telen hogy a szerelmet a boldog házas
ságok szükséges előfeltételének tartjuk.

bizottság munkálatából kitűnik, két alter
natív vonal hozatik javaslatba és pedig: 

I-nek az üszöghi állomásról kiindulva, 
a kárász-köblényi határnál a duna drávai 
pályát átszelve s Csibrák körül a Kapós- 
völgyét elérve Simontornyára, innét pedig 
lehető egyenes vonalban (Sárbogárd, Er- 
csény, Batta, Érden át) Budapestre.

II iknak ugyancsak az üszöghi állo
másról kiindulva Dombóváron át Csibrákra 
s onnét mint fentebb Simontornya s Bu
dapestre. —

Mely két vonal közül az elaboratumban 
felhozott indokoknál fogva a szakbizottság 
az I-ső szám alattinak ád előnyt s csak 
annyiban javalja a 11 iknak tanulmányo
zását s bejárását, a meunyiben tán az I- 
sővel szemben elhárithatlau s olyan aka
dályok fognak találtatni s felmerülni, me
lyek a kivitelt lehetetleuitik, vagy legalább 
is felette megnehezítik.

A szakbizottság munkálatának beve
zetésében már maga beismeri, hogy csak 
a rendelkezésére álló térképek adatai nyo
mán jelölte ki a javallatba hozott vona
lokat s hogy hiányoztak ennél a mérvadó 
nyomjelzés, talaj miuőségi adatok s föld
tani ismeretek: szóval a helyi viszonyok 
szabatos ismerete; ezen ismeretek hiányá
nak tulajdonítható tehát csupán, hogy a 
szakbizottság a rendelkezésére álló térké
pekről lenézett legrövidebb egyenes vonalt 
jelölte ki s hozta I. szám alatt javaslatba.

Ha léghajózásról volu > szó, kétséget 
sem szenved, hogy mindenki az egyenes 
vonalt jelölné erre ki, mert ezen átszál- 
hatna a hegyek felett is, de egy vasúti 
vonal kijelölésénél más faktorokkal is kell 
számolni, nevezetesen pedig tekiutetbe kell 
venni a kiépítés és feuutartás könyebsé- 
gét, főként pedig azon czélf, hogy a vonal 
népes és termékeny vidékeken s aként ve- 
zettesék, hogy a személy és teher szállít
mány forgalma minél nagyobb s éléukebb 
legyen, mely czél elérésénél még áldoza
toktól sem szabad vissza riadni, mert csak 
ez teszi életképessé a vállalatot.

A szakbizottság I. tervezetének em
lített része azonban mindezekkel homlok- 
egyenest összeütközik, mert még egy részt 
mind a kiépítés, mind a fenntartásra 
nézve felette nehéz hegyi vonalt jelöl ki 
Hosszuheténytől Csibrákig, más részt sa
ját beismerése szerint is ezzel elkerülte 
ezen vidék népesebb és termékenyebb ré
szét csupán azért, mivel ezen vonal állí
tólag 37, mértfölddel rövidebb s ennek 
kiépítésénél 2 millió forint meggazdálkod
ható ; ezen indokolás azonban a meggaz- 
dálkodás tekintetéből egészen téves, mert 
utóbb maga a szakbizottság is azt javalja, 
hogy az eként megtakarított összeggel, a 
fiumei összeköttetés elérése végett Csib- 
rákról Dombóvárra egy szárnyvonal épí
té s s é ^ - -___________________________

A házasság nem rövid ideig tartó, hanem 
az egész életre kiható frigy s a kik nem 
vágyódnak e frigyre azok nagyon hamar 
megfogják azt unni. De különben is alig 
képzelhető, hogy szerelem nélkül akár a 
férj, akár a nő, kedvvel és erővel birná- 
uak a házaséletben előfordulható gyakran 
nehéz megpróbáltatások elviselésére. A 
szerelem az, mely az ily nehéz megpró
báltatások napjaiban a házas társaknak 
erőt ad súlyos terheik, gondjaik viselésé
ben. Ott a hol a közöny, vagy épen az 
ellenszenv vezette a házas társakat a há
zassági frigyre, ott rendszerint közöny, 
vagy ellenszenv fog uralkodni köztük az 
élet későbbi folyamán is. Nem lehet ez 
ellen felhozni azon érvet hogy olyan há 
zasságok is itt-ott jól ütnek ki, hol a férj 
és nő egymást a házasság előtt nem is 
ismerték. Kivétel az általános szabály alól 
mindenütt van, úgy e téren is vannak 
szerencsés kivételek, de azért a kivétel a 
szabályt nem dönti meg és mégis igaz 
marad. Szabó Richárd mondása: „a há
zasélet boldogságának mellőzhetlcn alapja 
a szerelem."

Igen szépen fejti ki ugyan ezen elvet 
Goethe:

„Megnyerni lányszivet, hiába 
Legyen bármennyi kincs, arany, 
Szerelemnek, szerelem ára,
Csak igy érzed valódian;
Aranyért sok mindent eladnak,
De szivet senki el nem ad 
Ha venni nőt akarsz magadnak, 
Érette add önnön magad."
E helyen midőn a szerelmet mint a 

házasság szükséges előfeltételét felállítottam 
nem mulaszthatom el kárhoztatólag ki
emelni a szorosabb értelemben vett érdek
házasságokat és az n. u. kizárólagos ér
zéki házasságokat, melyek az ember er 
kölcsi természetének teljes iguorálásával 
pusztán az érzéki vágyak ingerei folytán 
köttetnek. ,

Az érdekházasságok alatt azonban 
korántsem értem azokat a melyeknél úgy 
a férj mint a nő bizonyos mértékben já-

De téves azon számítás is, melyei az 
ajánlott vonal hossza megállapittatott, mert 
bizonyosnak vehető az, hogy azon 25 ki
lométer távolság melyet a szakbizottság 
Kárásztól Csibrákig, vagyis Kaposvölgyeig 
egyenes irányban felvett, legalább egy ne
gyed résszel szaporodni fog azon kanya
rulatok által, melyek elkerülbetlenttt szük
ségesek lennének hogy a tervezett pálya 
azon három, a vasúti irányt keletről nyu- 
gotnak, tehát ép szögben átszelő mintegy 
70—100 meter magas hegyektől övedzett 
völgyön a kellő eset felosztással áthatol
hasson. —

De füzzük tovább ezen számítást:
Csibrák a Kaposvölgyuek színvonalán 

fekszik ugyan a Kapós színétől mintegy 
130 meter magas meredek hegytövében ; 
de hogy a tervezett pálya ezen magaslat
ról a Kaposszinvonalára a kellő eset fel
osztással lejuthasson, ki kellene azt egész 
Regőlig nyújtani, mely esetben a pálya a 
Kaposvölgynek kelet felül elterülő hegy- 
láncz oldalán úgy szólva egész hosszában 
8zőllőhegyeken keresztül volna vezetendő 
raajnem Regőlig, hol a Kapós völgyébe 
érve, a hegyi uebezméuyek megszűnnének 
ugyan, de a tervezett csibrák-dombovári 
összeköttetés illusoriusá válnék, mert ez 
esetben az összeköttetés czéljából a pályát 
Dombóvárról Regőlig kellene kiépíteni; 
mely körülmény által az ezen szárnyvonal 
kiépítésére előirányzott 22 kilométer tá
volság mintegy 15 kilométerrel nagyob
bodnék. —

Elhatározhatlan tény ennélfogva, hogy 
a szakbizottság által ajánlott I ső hetény, 
csibrák, simontornyai vonal, a fiumei ösz- 
szeköttetés combinatiójával, de enuélkül is, 
tehát minden tekintetben hosszabb mint a 
hogy számitva volt; kivitel és fentartásra 
nézve pedig sokkal költségesebb mint a 
Dombóváron át vezetendő II. számmal 
jegyzett vonal.

A felhozott adatokkal azonban nem 
szándékom azt bebizonyítani, hogy a szak- 
bizottság Il-ik terve aként, mint a vonal 
azon kijelöltetett, elfogadható volna; sőt 
határozottam állítom, hogy a helyi viszo
nyok ismerésének hiányában ez egészen 
helytelenül lett kijelelve s Csibrákon át 
Simontornyára irányozva; mert eltekintve 
attól, hogy a Csibrák felé vezetendő pá
lya — ha a hegy oldadba vezettetik — 
tetemes és költséges műtárgyakat fog 
igénybe venni, hogy aKaposvölgyét övedző 
magas hegyekből lerohanó vadvizeken át
hatolhasson, ezen kívül még tekintetbe ve
endő azon hátrányos körülmény is, hogy 
a Kaposvölgy jobb oldala, hol a pálya 
vezetése tervezt tik, Dombóvártól Simon
tornyáig homok talajú, a partok megerő
sítése ennélfogva felette nehéz és költsé
ges beruházásokat tenne szükségessé.

Ha pedig a pálya magában a Kapós

ruluak a házasélet anyagi terheinek vise
léséhez. Ezek nem ellenkeznek a házasság 
magasztos eszméjével s főleg napjainkban, 
midőn a létfentartás oly nagy küzdelem
mel jár, épen nem gáucsolhatók.

A szoros értelemben vett érdekházas
ságok azok a melyek pusztán és egyedül 
— vagyoni előnyök reményében köttetnek. 
Az ilyenek csak igen kevés esetben ered
ményeznek elégedett családéletet, boldog
ságot pedig épen soha.

Az ily házasságok ugyan rendszerint 
a férfiak kezdeményezése folytán köttetnek, 
de kellemetlen következményei mindkét 
házasfélre kihatnak.

„Intolerabilius nihil est, quam femina 
dives!" így kiált fel már Juvenalis, mig 
Plautus példás őszinteséggel sóhajtja: 
„Dote imperium vendidi."

Ezek a hosszú évszázadok előtt kiej
tett eszmék még ma is uralkodnak. Az 
érdekházasságoknál azon fél, kinek va
gyona lön megteremtője e frigynek, nem 
menekülhet a bizalmatlanság egy nemétől, 
mely nem engedi hinni, hogy társa őt 
magáért szereti és folyton üldözi őt a 
gondolat, hogy egyedül vagyona az, mely 
társát bozzátűzi. E tépelődést igen szépen 
ecseteli Dr. Síkor következő soraiban:

„Te boldogtalan! Ezen szerelmi nyi
latkozatok, melyeket hallasz, nem téged 
illetnek, hanem azon szép vagyont, mely 
személyedhez van csatolva. Ragaszkodást 
mutat irántad hitvesed ? nagyon természe
tes, hogy az ember a vagyonhoz ragasz
kodik. Azon szivdobbanás mit ölelés alatt 
érzesz, az anyagi nyeremény örömeinek 
tomboló hangja. Ha szegény volnál, társad 
soha észre sem vett volna, és ha egyszerre 
elvesztenéd a vagyont a mit most bírsz, 
egy gyengédtelen szeretetlen, hideg, szá
mitó száraz embert látnál az imádóban. 
Nem te vagy a szerelem, a ragaszkodás 
és gyengéd figyelem tárgya, nem te vagy 
a kincs, hanem a vagyon."

(Folyt, köv.)

t á r c í m .
K . A n d o rh o z .
— Levéltöredék.

Adjon az Úristen jó reggelt, vagy napot!
Az szerint, amint e levelet megkapod.
Hát mivel is kezdjem moodókimat — eléd 
Levest, vagy pecsenyét tálaljak-e előbb ?
Eh, tartsuk meg a sort, kezdjük a levesen : 
Leveled megkaptam logadtain kedvesen . . .
Oly kedvesen esett leveled vetele.
Hogy a szivein csak úgy czepperlizett bele !
Mert, kedves bácsikam ! ha elhiszed, ha nem,
_ \ i  mür „ te dolgod, nem az enyém hanem,
Ha féltékeny lesz i- kedves toleseged.
Kimondom: hogy nagyon sze etlek én téged!

Háborút viseltünk, hogy itt barangoltál.
Te a labanezvezér: Wesselényi voltai.
Szivem volt Murányvá u Szécby Mária 
No de minek ide ennyi história !
Elmondom röviden : az egész úgy történt.
Hogy a szivem neked kapitulált önkényt.
Pedig — lanezosadta ! — nem kell ám gondolni, 
Hogy ez az én szivem Murányvára holmi 
Deszka-erőditmeny s teher lobogója 
Ki szokott tűzetni első ágyuszora !
Erős vár a szivem, olyan mint Komárom,
Árkait, bástyáit ínagam is csodálom.
Nem is volt még többszőr a kapuja nyitva.
Nem volt lebocsátva a dobogó hídja,
Caupán két esetben, két szempillantásig.
Mikor beléptetek : te és az * másik 
Mikor ti falai közé beléptetek,
Ajtaja bezárult végkép mögöttetek. —

Azaz hogy barátom! veszély tamadt benne, 
Árulást vett észre a vizsgáló elme,
Szivem lángérzelme, az önfejű varuagy 
Még is attól tartok, — ti is retteghettek !
Hogy csupán háttere marad meg tinektek.
Mert bár a jövevény picziny, mint a veréb,
S tinektek nyílt meg a vár kapuja elébb:
Még »em elégszik meg a fönnmaradt helyijei 
S neked is. annak is azt kiáltja : „Menj el — 
Félre a középről! mert azt én akarom,
Engem illet itten a legfőbb hatalom !“

Nektek a szélein két sutot jelöl ki,

Maga pedig egész közepét betölti.
Magában nem bírná ugyan betölteni,
Mert oly picziny, mint itt e kis betücske, ni: (R|! 
De hozott magával ezer apróságot :
Harmatos szerelmet, átszűrt boldogságot.
K sok csecsebecse, drágaság, a melyet
Mag ival behozott — tölt meg oly nagy helyet.
Emiatt szorít ki titeket belőle,
Ezért kell a sutba mennetek előle.

Ezt a kis zsarnokot ismered is tálán V 
Persze hogy ismered ! Egy szép kis barna lány .. 
No de elég! többet inár el nem árulok.
Neiu becses az a tárgy, mit nem takar burok . . . 

| Inkább pár „uj" verset küld neked barátod, — 
találgasd, értelmezd, ahogy jónak latod. — —

Sorsomról is szólok, ha, — amint gondolom — 
Érdekel az téged, drága jó Andorom.

| Máskülönben magam igen jól erezném,
Szivemet, lelkeuiet boldogság övezvén ,

| Csak e boldogságon ne lebegne fátyol,
] Epedés fatyoia . . csak ne volna távol -  — — !

Én most. mint olyan, kit világos czél sarkal. 
Dologhoz gyürkoztein erős akarattal.

I A könyvbúvás előbb nem vala sajátom,
Annál kitartóbbá lettem most. barátom ! 

j Készülök, tanulok, emésztem a b e tű t;
Ébren vagyok, mikor az óra négyet üt,
8 akkor vetem magam Morpheus karjába,
Mikor elérkezik a lelkek órája.
8 fogadni merek, hogy másként áll a dolog,
Mire két esztendő az időn leforog;
Mert eddig ki kell a zöld partra evezni.
Legyen ámbátor az akadály ezernyi!
Álljon előttem a magas Hymalája,
Elhatározásom még azt is elhányja ! —

K ulcsár József.

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

Irta:
Dr. Karay Lajos.

(Folytatás.)

IV.
Szerelem  a  házasság  után.

Mint feDuetib kifejtettük a szerelem 
végczélja a házasságban rejlik. Megmondta 
már Petőfi is, hogy



völgyében vezettetnék, ez esetben szinte 
tétette kedvezőtlen építkezési tényezők me
rülnének fel, mert a Kaposvölgy talaja 
3—4 meter mélységű turfa rétegből áll, 
ez tehát mint alap ingatag, anyagja pe
dig nem alkalmas szilárd töltés készítésre; 
ezen felül majdnem minden tavasszal az 
egész völgy közel egy meter magassága 
vízzel szokott elborittatni.

Mivel sem indokolható tehát, hogy 
ezen minden tekintetben kedvezőtlen s 
költséges irány jelöltessék ki akkor, mi
dőn Dombóvárról Simontornyát közelebb 
és a legkedvezőbb helyi viszonyok közt 
elérhetjük, ha a pályát nem Csibráknak 
irányozva hanem Tamási felé vezetjük, 
mely virágzásnak indult mezővárost még 
kedvezőtlen viszonyok közt is érdemes 
volna már azon okból is érinteni, mint
hogy ez a dombóvári járás székhelye lé
vén, iu vaunak a közigazgatási úgy a 
bírósági és telekkönyvi hivatalok öszpon 
tositva s tőszomszédságában fekUsznek 
Iregh és Szokol népes mezővárosok is.

Hogy tehát a tervezett pálya a lehető 
legcsekélyebb befektetéssel kiépíthető s 
fentartható legyen, e mellett pedig termé 
kény s népes vidékeket keretébe foglaljon, 
a fiumei összeköttetés pedig a csomópon
ton Dombóváron eszközölhető legyen s ez 
által Somogymegye székhelye a 6000 _la- 
kós és élénk kereskedelemmel biró Ka
posvár s termékenyvidéke is megnyeres- 
sék a forgalomnak, csak következő irány
ban vezethető helyesen Simontornyáig:

Az üszöghi állomásról kiindulva Hosz- 
szuhetényig ; innét a szakbizottság II. terve 
szerint Komló s Pölöskére honnét a her- 
telendi völgy oldalán könnyen vezethető 
lesz Oroszlóig, innét pedig akadály 
nélkül úgyszólva fekmentes irányban a 
termékeny és széles sásdi völgyben Dom
bóvárig. —

Dombóvárról vagyis a Kaposvölgyé- 
ből a koppánvölgybeni átmenet a lehető 
legkedvezőbb helyi viszonyok közt eszkö
zölhető ; ezen két völgy közötti vizosztó 
kocsolánál van, mely mintegy 20 meterrel 
magasabban fekszik mint Dombóvár; a 
közbe eső s csekély lejtőséggel ,biró völ
gyek pedig éjszaktól dél felé tehát a va
sút iránnyal párhuzamosan feküsznek ; e 
szerint kedvező eset viszonyok között le
het Dombóvárról a Tüske, Konda, Leperd 
és Dalmandi puszta birtokon körösztül a 
kocsolai úgynevezett szentkuti völgybe 
behatolni, mely vizét Sághnál a Koppán 
csatornába ömleszti; Sághtól a pálya a 
Koppány völgyben akadálytalanul vezet
hető Tamásiig hol átkelve a Koppan vi
zén s a Kapós völgybe jutván, ennek szé
lén Pinczehely mellett fekmentes irányban 
vihető Simontornyáig.

Az eként vezetendő pálya érinteni 
vagy szőkébb keretébe vonni fogja llosz- 
szuheténytőljDombovárig a következő jelen
tékeny birtok testeket, illetve községeket, 
u. m. a kiterjedt erdők s hírneves bor
termő szöllőkkel biró Varga, Vázsnok, 
Tékes, Vaszar, JJakócza, P.-Szt.-Márton, 
Gödre, Kercseliget és Mágocs; Dombóvár
tól pedig Simontornyáig: a dombóvári, 
ozorai, gőllei, szili és enyingi uradalma
kat, úgy Dombóvár, Szakcs, Döbrököz, 
Felső Iregh, Tamási, Ozora, Szokol, Pin
czehely, Gölle, Kocsolya, Gyulajováncza, 
Kónyi mezőváros, illetve nagy községeket, 
általában pedig átszeli Tolnamegyének 
elvitázhatlanul legtermékenyebb részét ;

tesz pedig ezen tervezet szerinti pá
lya hossza Hosszuheténytől Simontor
nyáig .............................. 95 kilométert
A szakbizottság által aján
lott I. terv szerinti ellenben 
ugyancsak Hosszuheténytől 
Csibrákon át Simontornyáig 78 „
melyhez hozzá adván a ka
nyarulatok által szaporodó 6 „

Összesen: 84 kilométer 
e szerint tehát a Dombóvár és Tamási 
felé vezetendő pálya . . 11 kilométer 
vagyis mintegy l 1/, mértföldel hosszabb 
lenne ugyan, de eme csekély különbözet 
tekintetbe sem vehető a felsorolt előnyök 
s azon körülménynél fogva, hogy ez által 
a fiumei összeköttetés szárnyvonal nélkü1, 
mely Csibráktól Dombóvárig 22 kilomé
terrel van előirányozva, (esetleg azonban 
Regőltől 37 kilométer kiépítést igényelne) 
lesz eszközölhető.

Az ügy s vállalat érdekében fekszik 
tehát, hogy ezen megjelölt irány bejárása 
— mint ahogy ez tudomásom szerint a leg
közelebbi ülésen inditványoztatni is fog —- 
elrendeltessék.

Végre felemlítem még, hogy a vég
rehajtó bizottság legközelebbi ülése, melyre 
az érdekelt birtokosok közül is többen 
nyertek meghívást, mártius hó 10-én fog 
Budapesten megtartatni; mely alkalommal 
a pécsi bizottság részéről inditványoztatni 
fog : hogy a nyomjelzések által igénylendő 
költségek fedezésére 20 forintos részlet
jegyek bocsájtassanak ki oly meghatáro
zással, hogy egy ilyen részletjegy a ki
építendő vasút négy actiájára nyújt jo
gosultságot.

Krasznay Mihály.

— A h iv a ta lo s  lap  b o á it azon
királyi kéziratokat, melyek Mazuranicsot 
felmentik a báni állás alól és Pejacsevics 
László grófot nevezik ki Horvátország 
bánjává.

— A  h o r v á t  k é p v is e lő k  a b 
ban állapodtak meg, hogy a költségve
tést nem fogadják el a részletes tárgya
lás alapjául, s igy a szélső ballal szavaz 
nak, mert a budgetben a horvát évijáru 
lék próvizórium, s nem egyezmény alap
ján szerepel. A bizalmi kérdésben pedig 
nem fognak szavazni, mert — szerintük 
Horvátországra teljesen közönyös, bizik-e

a magyar parlament a magyar kormány
ban vagy sem?

— A „S loboda*  t f a a u ra n lc a
visszalépése alkalmából a volt’ bán
ról és a nemzeti pártról ezeket Írja : ,Ma- 
zuranics bánnak elég oka volt, hogy visz- 
szalépjen. A ki Mazuranics és a nemzeti 
pártbelieket ismeri, tudhatja, hogy azok 
örökké hivatalukban maradtak volna határ- 
őrvidék bekebelezése nélkül is. Mazura
nics nem lépett volna vissza, ha őt arra 
a magyarok nem kényszeritették volna. 
Miért? Azt találgatni sem érdemes, mert 
szó sincs rendszer-, hanem csak személy 
változásról. Bárki is legyen Mazuranics 
utódjává, az a magyarok szolgája, és 
Horvátország Ausztria-Magyarország tar
tománya marad.

— A  zá g r á b i „O bzor“ szer in t
Filipovics báró mint a halárőrvidéknek 
jelenlegi főparancsnoka, több barátja előtt 
azon nézetének adott kifejezést, hogy a 
polgári hatóságok három hónap alatt át
vehetik a határőrvidéket. Az „Obzor“ erre 
a következő megjegyzést teszi: „látszik 
tehát, hogy Tisza miniszterelnök ígérete, 
mely két évvel ezelőtt a horvát képvi
selőknek adott, teljesedésbe fog menüi ;u 
neki tulajdonítva az érdemet, hogy leg
magasabb helyen ezen ügy pártfogója 
volt. A horvát lap örömmel konstatálja, 
hogy a horvát nemzet ez eseményt a leg
tisztább szívből üdvözölni fogja.

Országgyűlés.
Február 20 án vette kezdetét a kép- 

viselőbázban a költség vetési vita, lany
hán, mind a képviselők, mind a közönség 
csekély érdeklődése mellett. Az egyesült 
ellenzék nagyon kétes állást foglalt el a 
kormánnyal szemben. Ezen első ülésben 
még határozati javaslatát sem terjesztette 
elő, Lukács Béla beszéde azonban arra 
vall, hogy határozati javaslatuk a kor
mány által beterjeszted törvényjavaslatot 
a részletes vita alapjául elfogadja, s csak 
az átalános szavazáskor fogja a bizalmi 
kérdést felvetni.

Miniszterkedhetném viszketege látszik 
ez egyesült ellenzék minden eljárásából, 
mert, hogy a helyzetet ismeri, azt Lukács 
Béla kitűnő érveléssel előadott beszédében 
fényesen bebizonyította ; a hivatalos köz
lönyből a statisztika csalhatatlan számai
val mutatta ki, hogy évenként 14 ezer 
családfőnek ingatlan birtoka kerül árverés 
alá, 13 millió forint becsértékben s a jelen 
év minden napjára 199 ezer, tehát majd
nem 200 ezer frt. értékű ingatlan árverés 
esik. Borzasztó dolgokat beszélnek e szá
mok. —

A függetlenségi párt határozati ja 
vaslatát, mely a jelenlegi kormáuy 5 évi 
átkos és nyomort terjesztő eljárását fel
mutatván, a javaslatot nem fogadja e l,— 
lle'ffy Ignácz meggyőző, erős érvelésű s 
hatásos szép beszédben terjesztette be. 
Beszéde hű rajzát adta közgazdasági és 
|)énzügyi nyomorúságunknak. — Pártunk 
részéről még az ősz Gáspár Lajos szólt 
velős beszédében kimutatván, hogy az or
szág kalauiitásainak alapja az 1867 XII. 
t. ez. A kormánypárt részéről Kármán L. 
szólt unalmat keltve a képviselők és a 
közönség közt.

A február 21-iki ülésen Grünwald Béla 
a ház osztatlan figyelme közt elmondott 
beszédében ismert közigazgatási programja 
mellett beszélt. Utána Aponyi Alber gróf 
beterjeszté az egyesült ellenzéknek a fe
nébb érintett elvek alapjára fektetett ha
tározati javaslatát egy minden izében ki
tűnő s a helyzet magaslatán álló beszéd 
kíséretében. — A függetlenségi pártból 
Orbán Balázs szólalt fel, szép beszédében 
különösen kiemelvén, hogy a jelen költ
ségvetés tételei közt túlsúlyban vannak az 
Ausztriáért kidobott milliók.

A február 3-iki ülésen pártunk részé 
ről Madarász Jenő és Turgonyi Lajos be
széltek, az egyesült ellenzékből Lichten- 
stein. — Ezen ülés legérdekesebb mozza
natát Szél Kálmán és a kormány elnök 
beszéde képezte. Szél a számok kérlelhet- 
len logikájával bebizonyította, hogy a be
terjesztett költségvetés, határozott hanyat
lást jelent, hogy a deficzit folyvást óriá- 
silag nő, hogy pénzügyi helyzetünk ja 
vulására egyhamar gondolni sem lehet, 
kimutatta, hogy a pénzügyminiszter expo- 
séja hamis, mert a jelen évi deticzit nem 
18 millió, hanem 34—35 millió s végül 
konstatálja azon szomorú valóságot, hogy 
176 milliónyi nettó bevételből hazánk köz- 
igazgatási, igazságügyi, kulturális és gaz
dasági czéljaira csakis 18 millió frt. jut, 
s igy a 158 milliót közösügyi kiadások s 
adássági kamatterhek emésztik fel.

Szél után Tisza Kálmán beszélt is
meretes modorában, kikapkodva az ellen
zék szónokainak beszédéből egy egy mel
lékes fontosságú állítást, s azt elferdítve, 
a fontos s életbevágó kérdések elől azon- 
bau kitérve. Nagy mondásait az ellenzék 
rosszaló zaja több Ízben félbe szakitá.

A február 24 iki ülésen a költségvetési 
vita elvesztette érdekességét. A kormány
pártból Éles Henrik s az egyesült ellen
zékből Simonyi Iván beszéltek. Utánnuk 
a pénzügyminiszter egy hosszú beszédben 
igyekezett Lukács Béla, Helfy és Szél ál 
litásait s érveit gyengíteni.

A felső ház is tartott ülést február 
23-án, melyen a Vcrbovay-Majthényi ügy 
került szőnyegre. A született törvényhozók 
daczára az általuk is elfogadott s már 
szentesített törvénynek, mely a párbajt 
mint közönséges bűntényt sújtja, Majthe- 
nyi Izidor bárót nem adták ki a bíróság
nak. E határozatot tulajdonkép nem is 
annyira a felső ház, mint inkább a ka
szinó arai hozták, kik közt már hetek óta 
folyt ez irányban a korteskedés, — s kik

hogy boszut álljanak a kaszinó bevert 
ablakaiért, akadályul tolakodtak az igaz
ságszolgáltatás elé. Csak rajta nagy urak 
szítsátok a tüzet!

A február 25-iki ülésnek legkiemel
kedőbb mozzanata Simonyi Ernő beszéde 
volt, melyben erős érveléssel támadta meg 
az állami czentralisatióra s a tisztviselők 
kinevezésére irányuló közigazgatási refor
mot, s meleg szavakkal védelmezte alkot
mányunk ezer éven keresztüli védbástyá- 
ját a megyét, a kormány és kormányra 
törekvő egyesült ellenzék ellen. S ez okból 
nem fogadván el az Apponyi gróf által 
benyújtott határozati javaslatban körvo- 
nalozott bizalmatlansági szavazatot, ennek 
ellenében a függetlenségi párt részéről 
nyújtott be egy határozati javaslatot, mely 
pusztán csak a kormány elleni bizalmat
lanság kijelentésére szorítkozván, lehetővé 
teszi, hogy azt az összes ellenzéki árnya
latok elfogadják. ____

Külföld.
Az egész politikai világ szeme 

most ismét Szt-Péterváron fllgg, s kíván
csian várja a czári kormánynak a merény
let folytán életbe léptetendő intézkedéseit. 
A czár a merénylet óta igen szórakozott 
és zavart, jubileuma megünnepléséi' is 
lemondott, s ha a czárnő állapota meg
engedi az egész udvar Zarszkoje-Szeloba 
egy finlandi erős várba fog költözködni. 
Ily nyomorult halandóvá lett a milliók 
hatalmas ura!

A merénylet után megindult vizsgá
latok még mindig nem vezettek sikerre, 
állítólag azt egy munkás öltözetű egyén 
hajtotta végre Thomas-féle ipokolgép se
gítségével. — A czár f. hó 19 én s a kö
vetkező napokban tanácskozást tartott 
Gurko, Totleben, Loris-Melikoff tábornok
kal és Suvaloff gróffal a nihilismus elleni 
rendszabályok felett. Hírlik, hogy a czár 
egész Oroszországot ostromállapotba akarja 
helyezni. — Drentelen, Gurko és Zuroff 
táborrokok levelet kaptak a nihilisták 
végrehajtó bizottságától, melyben azt Ír
ják, hogy kár volna a tervben levő ünne 
pélyek alkalmából illumiuátíóról gondos
kodni, mert a nihilisták olyan kivilágítást 
fognak rendezni, minőt lióma égése óta 
nem látott a világ.

A moszkvai merénylet fő factora 
Hartmann, elfogatott Páriában, s Orosz
ország kérelmére valószínűen ki fog 
adatni.

A merénylet utáni na|ion 1260 sze
mély fogatott el, köztük 60 tiszt és 115 
udvari hivatalnok.

A merénylet áldozatainak száma 63, 
kik közül 10 már el vau temetve s nyolcz- 
na'- életéhez nincsen remény.

B a r a n y a in e g y e i k . ta n fe lü g y e lő  
fé lé v i j e le n té s e .

Folyt.
Az iskolák évi kiadása 6431 frcaltöbb, 

mint a múlt évben. E tételeknél látszik, 
hogy tanszerekre, tisztogatásra, javításra 
és fűtésre sokkal több fordittatott, mint 
az előző évben.

A létező 409 iskola közül 242-beu 
volt teljes hat osztály, a többiekben öt, 
négy és három, ez utóbbi a legkevesebb. 
Az egyes tantárgyában felmutatott és el
ért eredményt az •,/. alatti melléklet tün
teti fel. E kimutatás szerint a községi, 
továbbá a róm. kath. ágostai, izr. és 
magániskolák tel jesen kielégítők, mig a 
ref. felekezetiek gyöngébbek, a görögke
letiek iskolái a leggyöngébbek. Ezen osz
tályozás természetesen nem azt jelenti, 
hogy nevezett iskolák milyenek, hauem 
azok többsége ilyen, vagyis hogy a na
gyöbű részről áll ezen minősítés.

Hogy a ref. iskolák gyengébbek a 
többieknél, annak magyarázata igen egy 
szerű. Nevezetesen ezen iskolákban, tisz
telet a dicséretes kivételeknek, sok a kép 
zetlen tanerő; nem mitha tanképesitési 
okmánnyal nem bírnának, mert ezzel a 
legnagyobb rész bir, de a valódi tanítói 
készültség, valódi hivatásszeretet, meg 
oda adó buzgóság az, ami nagyobb mérv
ben volna kívánatos. Mert a mi sikerül az 
egyik szorgalmasb s Ugybuzgónak, ugya
naz kell, hogy sikerüljön hasonló körül
mények közt a másiknak is. Ezen isko
lában is azt hiszem, hogy kedvezőbb ered
ményt fogok jelezhetni jövőre, minthogy 
az illetékes egyházhatóság már is azon 
utón van, hogy egyrészt a működő tanító
kat kötelességeik pontos éz szigorú telje
sítésére szorítja, másrészt a képzetlen és 
hasznavehi tlen tanerőket jobbakkal ipar
kodik pótolni. A görögkeletiek rendesen 
igen kis egyház községekkel bírván, gyen
ge tanítói javadalmazás mellett, gyenge 
erők lévén nyerhetők, az eredmény is csak 
gyenge; mig a nagyobb hitközségekben, 
valamint berendezés és felszerelés úgy 
eredmény tekintetében is megfelelnek a 
törvényes várakozásnak. Ezen felekezetnél 
a tanítói fizetések csak 10 községben érik 
el, vagy múlják felül valamivel a törvény
ben megállapított 300 frt-nyi minimumot, 
mig a többi 11-ben azon alul állanak ; sőt 
vannak oly helyek is a hol a tanítói fize
tés nem éri el a 100 frtot.

Hogy a magán iskolákban az ered
mény a törvényes követelményeknek telje
sen megfelelő, sőt egyik-másikban a nyil
vános iskolákban elért eredményt is fö
lülmúlja, annak kell tulajdonitanom, hogy 
rézben az iskolák fentartását az önfentar- 
tás ösztöne sarkalja, hogy a versenyt a 
nyilvános iskolákkal kiálják, részben azon 
nemes ambitió, mely az iskola fentartókat 
felkesiti, hogy ha már saját költségükön 
iskolákat tartanak, azokkal a népnevelés 
ügyének hasznos szolgálatot tegyenek s 
végre a tanítók Ugybuzgósága, kik uagyobb

tevékenységet igyekeznek kifejteni, hogy 
az iskolák existentiáját a lehetőségig tel
jes siker által mindenkorra biztosítsák.

Nagy akadálya az oktatás sikerének 
megyénkben a többféle tannyelv is. Mert 
mig a tisztán magyar tannyelvű iskola 
179; tisztán német 72; szerb 21 ; horvát 6 
van, de e három utóbbiban, minthogy 
oktatási nyel vök nem a magyar, de a 
melyekben a magyar olvasás és Írás sok 
helyen azonban a magyarnyelv megtanu
lása is mint a népiskola tantárgya szere
pel és pedig némely helyeken meglepő 
eredménnyel, mint pl. hogy többet ne em
lítsek: Nádasdon,Bányatelepen, Vasbáuyáu, 
N.-Bólyban stb. stb. addig a többi 109 
két 22 három vegyes tannyelvű iskolák
ban a tanidő és tanító müüödése nagyon 
megoszlik, s természetesen az eredmény 
csekélyebb, mint az e tekintetben kedve
zőbb viszonyok közt lévő iskolákban.

(Folyt köv.)

F e n y ö s iy  é s  a  k S p a iy e g  
S z ig e tv á r o n .

Az utolsó czikkembeu ismertetett Jan- 
kovics-íéle esetet, a Ponauer kezén ragadt 
árvapénzt és Fenyőssy felsőit fogását il
letőleg , Igmáudy is ismeri, mert már 
hosszú ideje, hogy magam megírtam neki, 
mig falusi rövidlátásomban arra kéregettem, 
hogy Ponauert tisztességes módon való 
távozásra birja. De mi nekik az a nyo
morult 14 forint? — Annyi, mintha Po
nauer áruba bocsátott cseresnyét kóstolt 
volna. Ki fogja azt lopásnak mondani, 
ami oly feszélytelenül, oly nyilvánosan, 
vitetik véghez ? Igaz, hogy az özvegyek ‘ 
és árvák nyomorgatása a biblia szerint '■ 
égbe kiált bőszéért. De mi haszna, mikor 
az ő hivataluk csak az emeleten van. — 
Egészen más volna, ha az átellenben lévő 
„Korona" padjáról egy mezítlábas suhauez 
az elaludt hajcsár köpenyegét lopná el 
és hozzájuk felvezetve, tettét az idő szép 
ségével mentegetné, hogy t. i. azt gondolta, 
elmúlt esőnek nem kell köpeuyeg. — No 
látna az szűk világot Igmáudy bácsitól.

Fenyőssynek hasonló gondolkodásáért 
nincs mit tartani, sem Igmándytól, sem 
azon alispántól, aki nem pirult csalók ér
dekében, tudva, valótlant állító tanúnak 
feltolakodni.

A marhavész alkalmából a lakócsai 
jegyzőség területén tötb éven át felállított 
katonaság sok tüzelő fát fogyasztott el.
E fáuak előállítására nézve Ponauer úgy 
intézkedett, amint a magáéra nézve szo
kott intézkedni, mintha t. i. a községek 
azt ingyen tartoznának kiszolgáltatni. A 
kiparaucsolt fuvarosok hol a közös erdő
ből, hol pénzen szerzett kereskedői hulla
dék fából, hol viszontszolgálatért az ura
dalom erdejéből hordták a fát, azután pedig 
úgy tetette magát a jegyző és a befont 
bírák, mintha e fát mind a község pénzén 
vették volna; ál nyugtákat csináltattak; 
beküldötték a szolgaiméhoz; felvették a 
pénzt és a mint illik, megosztoztak rajta 
testvériesen; az együgyüebb bírák egy 
krajezárt sem kaptak, mások pedig csak 
annyit, hogy okuk legyen hallgatni. Volt 
olyan biró is, ki a község pénzén vette meg 
a fát, de a szolgaimétól érkezett pénzen 
ucm ő, hanem az utódja osztozott. A köz
ség ilyetén kiadásának nyomát könnyű volt 
azon rendesen alkalmazott műfogással el
tüntetni, hogy az elődnek községi pótadó
hátralék kimutatásában, az év végével, a ‘ 
valóságnál nagyobb összeget kápráztattak 
elő, az utód pedig e nagyobb összeget mint 
valót vette át behajtásra, de megint azon 
előuyoyel, hogy az ő számadási évének! 
v. gcvel a hátralék nagysága a jegyző ke-l 
gyeimétől fog fügni. Az ál hátralékosok közt! 
magam neve is szerepelt különböző össze-1  
gekkel; de azon bűvészet mellett, hogy; 
ezek az utolsó kimutatásból minden beti-j 
zetés nélkül nyomtalanul eltűntek. A folyó J 
év elején a jegyző által egy összegben.' 
kimutatott összes lakócsai hátralék ugyan 1 
azon jegyző által legottan tévesnek mon-t 
datott, a mint annak összegét a községii  
képviselő testület a folyó évre nézve, mint j, 
reménylhető bevételt kezdte kezelni. AJ 
képviselő testület hitt neki; ő kisebb hát-1 
raléki összeget irt a költség előirányzat' 
vázlatába; a képviselő testület a kisebb' 
összeget fogadta el bevételi alapul; meg
állapította az előirányzatot: de nem csak 
a jegyzó'nek nem volt bátorsága ezen 
előirányzatot aláírni, hanem az uradalom 
érdemes tisztsége sem mulasztotta el az 
uj bírót figyelmeztetni, hogy az uradalom 
hátraléka gyanánt kitüntetett és a képvi
selő testület által a jegyző állítására va
lóságosnak elfogadott összeg nem való.
A jegyző vonakodásának azonban egy 
másik oka is van: az előirányzott bevétel 
és kiadás oly összhangzásba van hozva, 
hogy községi póíadó szükségessége elesik 
és igy a jegyző is elesik azon előnytől, 
hogy annak kivetésénél először, annak 
beszedésénél másodszor, és a jövő hátralék 
kimutatásában harmadszor is kóstolgat
hassa más cseresnyéjét.

Csak a megye közegei oly vakok, 
hogy be ne lássák, hogy a jegyzőt ok
vetlenül fel kell függeszteni; az irományo
kat tőle, mielőtt megsemmisíti, elszedni; 
és a képviselő testületet, a mint ez kérte 
azon helyzetbe kell hozni, hogy a jegyző 
összes működését, a hátralék kimutatásá
val és a szolgabirótól átvett pénzekkel 
Űzött csalásait kideríthesse és a község 
botrányos háztartását tisztába hozhassa.

A jegyző korcsinai csalását tudva 
valótalau tanúskodással és hívatlan véde
lemmel pártoló Csépán Antal alispántól 
ilyesmit várni, szörnyű oktoudiság volna; 
hogy pedig Igmándy és Fenyőssy ezen 
eljárást ellenezni fogják, azt az elmon
dottakon kívül a következő gyanuokból 
is lehet következtetni. Hivatalos pénzek,

I kivéve a Szörényihez hasonló alispáu alatt, 
egyik hivataltól a másikhoz nyugta és el
lennyugta nélkül át nem tehetők; Fenyőssy 
pedig a Jelics Tamás féle sikkasztás meg
vizsgálása alkalmával, miután a jegyző 
iránti jó vélemény fentartására egészen 
tárg> ilagos higgadtsággal járt el, egy
szerre éles hangba csapott át, mikor Je- 

í lics kihallgatásához tettetett szigorral hozzá

!* fogott és a szigor e szerepében úgy tá
madta meg a jegyző által már betanított 
Jelicset, hogy „ne tagadjon semmit, mert 
ő maga t. i. Fenyőssy adta a pénzt a 
kezébe." Ha e szigorban csak egy mák- 
szemnyi komolyság lett volna, Fenyőssy 

< magát azzal soha el nem árulja, hogy a 
tőle kapott ellennyugtát, és az annak a 
jegyző kezétől való igtatását tartalmazni 
kellő pénztári naplót előadatni nem kéri. 
E következetlen komédiából azt következ
tetem, hogy a jó szolgabirácska ellennyug
tát ki sem állított; ha pedig nem állított, 
az a gyanú is hozzá fér, hogy az alis
pántól kapottt pénzt a Jelics Tamás ál
nyugtájára egészen ki nem fizette. Njm 
teszem magamat a jó urak előtt azzal 
nevetségessé, hogy az 1871. 18. t. cz.-re 
hivatkozom, de a megyei szabályrendelet
b) 3. pontja szerint kell, hogy az ellen
nyugta és az összeg a jegyző saját ke
zétől iktatva legyen; az ellennyugta ki 
nem állítására pedig csak azon egy ok 
képzelhető, hogy az ellennyugtató ellen 
fel ne használtathassék.

Ha ez az eset, hogy Fenyőssy maga 
|i s  paklizott a pénzzel; akkor igen termé- 
i szetes, hogy a képviselő testület soha sem 
|  kapja meg az iratokat kezéhez, a jegyző 
fsoha sem fog felfüggesztetui, és az alispán 
* ép úgy szenvedőlegesen nézendi a lakócsai 
| botrányos gazdálkodást, a mint a „korcsi- 
’nai‘‘ csalást addig elnézte, mig alkalma 
; nem nyílott a csalás mellett cselekvőleg is 
1 fellépni, — és a fenyitő bíróságot fél
revezetni.

Í Ezen hatalmas gyanuok csaknem dön
tővé lesz, legalább Fenyőssy jellemére 
nézve, ha a következő esetet részrehajlat- 

jlanul megfontoljuk. Ne nevessetek várme- 
Jgye közegei; úgy sem hiszem, hogy el 
(fogtok rajta pirulni.

A Fenyőssy által múlt évi marczius 
havában megejtett vizsgálat alkalmával 
Szinyákovics Pál volt potonyi biró is je- 

i lentkezett azon panaszszal, hogy a kato-

I, uaság részére szállított fa árában az ő 
községe is meg lett rövidítve. De képzelje 
el a szives olvasó, mennyire kotródott, 
mikor Fenyőssy az ott álló jegyző és más 
személyek tüle hallatára azt mondta neki: 

[„Elmúlt esőnek nem kell köpenyeget 
' keresni."

|  Lám, lám, mily nagy férfiú lakik ezen 
|  kis szolgabirácskában! Ez aztán olyan 
f átgondolt, olyan kifejtett, olyau átlátszó 
í rendszer, hogy Tisza Kálmáu államtitká- 
Érai agyának is becsületére váluék. Te 
g o s t o b a  p a r a s z t ,  nem az elmúl t ,

I h a n e m má r  a j ö v e n d ő  ka pa r i t á s -  
nak  k e l l  k ö p e n y e g e t  ker esni !

Nagy férfiú, meghajlok elméletének 
alaki tökélye előtt. Hát volna még So- 
mogymegyének olyan tisztviselője, ki ma
gát arra méltónak tarthatná, hogy ön, neki 
szerény tisztviselő társa maradjou ? És az 
az Igmándy bácsi nem érezné magát az 
által feszélyezve, hogy az ő segédje ily 
hatalmas gondolkodó, ily kitűnő doctri- 
uair? No, ha én vagyok Igmándy helyén, 
nekem ugyan nem kellene az olyan segéd, 
ki beható eszével az embernek még a 
mellényén is keresztül lát! Avagy van-e 
széles ez országban a kor igényeihez ké
pest úgy megtermett egy másik politikus, 
a minő e rendszer feltalálója Fenyőssy 
ur,? „Kleine Diebe hiiugt mán nicht, und 
grosse iásst mán ungern vöm Posten laufen‘‘ 

i — »a kis tolvajt nem akasztják fel,ana- 
jgyot meg nem engedik hivatali állásából 
S megszökni" — ez nálunk a nemzetrontó, 
l mert jellemirtó osztrák politikának egyik 
V fő-fő követelménye 8 az ember nem is 
* gondolná, hogy e követelmény kielégítésére 
‘ egy szerény állású somogyi tisztviselő ta- 
; lálja fel az átalánosan érvényes, rnathe- 
! maticailag csalhatatlan, elvont képletet.
 ̂ Tehát előbb a köpenyeg és azután 

^alatta a „griff-1 — parasztosan: a csirke- 
. fogás.

Igaz, hogy itt nem Fenyőssy csípte 
fel a hajcsár köpenyegét; de tagadhatat
lan, hogy ezen pompás humora tökéletesen 
megüti azon ficzkóhumor mértékét, mely 
Igmándyt dühbe hozhatná, ha történetesen 
utczai suhancz nyilatkozik előtte lopott 
jószágról oly őszintén, a mily őszintén ez 
esetben a tiszteletbeli, tehát még szinte 
nagyreményű szolgabiró, nyilatkozott. Nem 
a külső cselekmény, a belső gondolkodás 
és érzésmód teszi az embert.

Beh nagy szamár az a tolvaj, a ki 
még nincs is hivatalban és már is lop. 
Mit ér a hosszú ujj, ha niucs felsőbb crou- 
pier a paklizáshoz ? Jó pajtás többet ér 
a más zsebében begyakorlott ujjak ügyes
ségénél. Hát még az olyan komaság, mely 
kötél nélkül is hisz egymásnak? A'nélkül 
bizony!

Bokáig ér a köpenyeg;
Botykáig*) ér, ott szakad meg 
A bakonyi nagy rengeteg: 
Vigyázzatok, szigetiek,

Meg van-e még a köpenyeg? 
Lakócsán, 1880. febr. 10.

S T E R B A  JÁNOS, 
megye- és községbizottmányi tag.

*) Szigetvári járás szélén baranyai falu.

Nagyharsányi krónika.
Tekintetes szerkesztő úr! 

Megyeszerte ismeretes, s fájdalom! 
sok tekintetben ügynevezett híressé vált



Nagyharsány község nyilvános társadal
mi életéből és községe viszonyaiból a mos
tanában lefolyt Í8kolatlgyi mozzanatokat
kívánjuk ez úttal t. szerkesztő úr kegyes 
engedelmével becses lapjában közzé teuni 
azon oknál fogva, hogy becses lapja hely
beli polg. olvas') körünknek már rég óta 
kedvencz olvasmánya lévén alulírottak 
mint ezen körnek igénytelen tagjai étetjeit 
adjunk magunkról; s olyan czélból, hogy 
ha az alább következőkben valami köve
tésre méltó volna: azt mások is megtud
hassák, s követhessék, ha pedig valami 
megvetésre méltó volna: ellenőrzés és 
megorvoslás szempontjából a nyilvános
ság elé boesájtasék.

Községi életünkben legnevezetesebb 
azon tény, hogy itt a nyilvános társodal- 
mi és községi közigazgatási viszonyoknak 
minden szálát már több évek óta uehány, 
mintegy 7—8, magokat mások felett elő 
kelőbbeknek tartó egyén vette kezébe s a 
többi polgárok nem igen nagy megelége
désére, sőt a legtöbb esetbeu azok kárára 
anyagi és erkölcsi romlására s bosszúsá
gára bitorolja, gyakorolja vagyon és er
kölcsrontó befolyását. Hogy egye >eket 
most mellőzünk, melyekről kegyes enge
delmével egy későbbi czikbbeu fogunk 
megemlékezni most csak a közelebb lefolyt 
iskola ügyi jelenségekről kivárniuk szól
tam. —

A múlt évi uovember hóban képvi
seleti közgyűlés tartatván a község házá
nál új iskolaszéki tagokat választottak 
természetesen legnagyobb részben ismét a 
fentemlitett szövetség tagjaiból; a válasz
tásnál igen eredeti dolog az.

1-ör Hogy a volt iskolaszék lemon 
dását be sem várták, hanem annak hegyi
be magokat időelött megválasztották.

2 or. A választás a községi biró el
nöklete alatt tartatván ez magát több kép 
viselővel együtt jelöltül kiuevezte, meg
választotta, később meg is eskedte, holott 
ha már önmagokat csakugyan meg válasz 
tatui kívánták az illetők, akkor a válasz 
tás alatt, mint jelöltek kötelesek lettek 
volna a gyűlésből eltávozni.

3- or őlilyen szép rend is az most már 
hogy a községi biró és képviselők, kika 
törvény értelmében az iskolaszék eljárása 
fölött felügyelnek, maguk-maguk fölött 
fognak felügyelni; például a községi biró 
szedi az iskolai adót, s szolgáltatja át az 
iskola gondnoknak : ő tehát a maga pénz
szedését telyül fogja vizsgálni; továbbá 
az iskola gondnoka a maga számadását 
önmaga, mint községi képviselő elébe 
fogja telyül vizsgálat végett terjeszteni; 
továbbá az iskolai földek bérlői az álta- 
lok mikor, s miként fizetendő bérlet dij- 
jai felett mint iskolaszéki tagok, az egyik 
épen iskolaszéki elnök, a másik pedig is
kolaszéki jegyző — ön magok lógnak 
felügyelni, ellenőrzést gyakorolni. Jól van. 
Csak a/.utáu olyan formán ne tegyenek, 
mint az egyszeri bérlők, tetszik tudni nem 
régen törtéut községünkben, hogy az is
kola földek bérletdiját elakarták tagadni, 
s rajtok bírói végrehajtás utján kel
lett megvenni. Meg azután úgy se tegye
nek mint az egyszeri iskolaszéki elnök, 
hogy a pénztári maradvány némely részét 
az esztendő végén adja be az iskola pénz
tárába, mikor pedig tanítót kellett válasz
tani, akkor mint iskolaszéki tag az okle
veles pályázókat mellőzve, egy nem képe
sített egyénre adta szavazatát kinek, — 
mivel a tettes kir. tanfelUgyelőség és Bara 
nya-megye közigazgatási hatósága a válasz
tást helyben nem hagyta, — öt hét múlva 
— törvénytelenül elfoglalt hivatalát elhagy
ni kelletvén, részére az előre kiadott 121 
irtot, öt heti létért megszavazta. Végre 
még arra is vigyázzanak, hogy a köz
ségi járulék czirneu évenként a községi 
biró által beszedni szokott pénzek az utolsó 
krajezárig az iskola pénztárába átadassa
nak, a tanítói nyugdíj illetékek szintén a 
törvény értelmében nem mint eddig, az 
iskolai, hanem a községi pénztárból fedez
tessenek, hogy ne mint eddig az iskola 
segélyezze az iskolát sat. (nem kivánna 
Baranya megye érdemes közönsége Nagy- 
harsányba jönni alkotmányos életet ta- 
núlni ?)

4- er. A választásnál voltak oly értel
mes tagok, például P. P. ki figyelmez
tette az illetőket a képviselői hivatal és 
iskolaszéki tagság nem egészen össze illő 
voltára, mire azt válaszolták neki hogy 
lám a pécsi polgármester és iskolaszéki 
tag !*) Igen ám, jegyzé meg erre az előb
bi: csakhogy a pécsi polgármester nem is 
szedi és kezeli a községi iskolai járulé
kot!; midőn pedig több mások arra ügyel 
meztették a gyűlést, hogy leginkább gyér- 
mekti8 a p á k a t  válaszának meg iskolaszéki 
tagokul, mint a kik az iskola iránt jobban 
érdeklődnek, s nehány ilyeneket ajánlot
tak is, erre egy öregebb képviselő meg
rökönyödve felkiáltott: lassan atyafi így 
az öregekre nem is jut a sor* mire ily 
vigasztaló biztatást nyert: „ne búsul|on 
kend bátya, kendet is megválasztják még 
és úgy lett a miként beszéle.

5- őr. A választás után nem is várva 
be a tanfelügyelői megerősítést, a tanfe 
lügyelőségről időközileg a volt iskolaszék
hez válaszképen leérkezett rendeletet ille
téktelenül a postáról elvitték s felbontot
ták, mely törvéuytelen eljárásnak tudo
másunk szerént polgári kereset utján 100 
frtig terjedő büutetés lehetne méltó dijja- 
Nem sok jót várhatni az olyan hivatali 
testülettől, melynek legelső eljárása is tör
vénytelen !

6- or Hogy minő jegyzőkönyvek lesz
nek azok, melyeket az iskolaszék egyik 
tagja mint az iskolai földek bérlője, de 
velünk együtt egyszerű falusi földmivelő, 
minden tudományos képzettség nélkül fog

Szerk.

szerkeszteni!, miként fogja ő a hivatalos 
levelezéseket a tettes kir tanfelügyelőség- 
gel, esetleg a megye közönségével telje
síteni! Miként fogja az új iskolai évi köz- 
vizsgákat megtartani, a tanítás eredménye 
fölött minden hozzáértés nélkül alapos bí
rálatot. mondani s minezekről a hova csak 
kell hivatalos jelentését megtenni! Ez az 
ő dolguk, bele nem avatkozunk, mert a 
választás már befejezett s megerősített 
tény, de hidjék el ébren leszünk s figyel- 
rnezni fogunk, mert az adózónép a mos
tani kormányzók bölcseségével és igazság 
szeretetével már egész a jóllakásig meg 
van elégedve.

Éppen most értesülünk róla, hogy a 
bölcs iskolaszék úgy a mint van, maga 
minőségében az első félévi iskolai vizsgát 
csakugyan megtartotta, az eredményről 
egész biztosan a következőket tudtuk meg: 
a kisebbek iskolájában a kezdők osztá
lyát illetőleg azt kérdezték a tanítótól, 
hogy tudnak-e fejből ötig számolni ? mire 
a tanító válaszoló: hogy ne tudnának, 
hisz nem ötig hanem tízig van előírva a 
négy alap művelet fejszámolási begyakor 
lása. Egy második osztályú kis fiútól 
pedig kérdék az apostoli hit formáját, 
mire a tanító válaszoló: kérem alássan 
az nincs előírva mert, az az 5-ik 6-ik osz
tályú gyermekek tantárgya; különben is 
vallási tantárgy, mely az iskolaszék vizs
gálati körébe nem esik. Lám, itt tehát 
már el árulók a bölcsek, hogy nekik sem 
a tananyag berendezéséről, sem arról, hogy 
a vallási tantárgyak az ő illetékességök 
alá nem tartoznak, semmi fogalmuk nincs.

A nagyobb tanulók iskolájában pedig 
a többek között két következő mulatságos 
eset fordult elő: felel egy kis leány a 
hazai történelemből Mátyás királyról, mond
ván, hogy lakását Visegrádról Budára 
tette át, s ott megállóit; mire az iskola
szék elnöke uagy bölcsen kérdezé: nos 
hát mit csinált ott ? mely kérdésnek ott 
semmi helye nem lévén a kis leány tovább 
is hallgatott, mig nem végre a tanító az 
ügyetlen kérdés megtorlása érdekében ezt 
válaszoló: mond kis lányom, hogy evett, 
ivott, sétált, kocsikászott, és vadászott s. 
a. t. Ekkor elévették a nyelvtani eleme
zést, a mely természetesen csak könyvből 
történhetik; ámde a fennebb említett öreg 
képviselő, a ki félt, hogy valamikép kima
rad a választásból rögtön megszólalt ekké- 
pen, „csukják he a könyvet mert lesik*, 
persze, hogy úgy elemezni nyelvtanilag 
lehetetlen. Mintha éppen csak azt paran
csolta volna az öreg bátya fentebbi mon
dásával: vágják cl a nyomtató lovaknak 
a lábát, mert a szalmát szét kuszálják.

Gondolom elég ennyi kostolóul az uj 
iskolaszék exáment tartási képességéből. 
Nem kiváuua Barnyamegye érdemes közön
sége Nagyharsányba jönni megtanulni, 
miként kell iskola vizsgát tartani! !!.

Árva iskola! árva . . . nem szék, 
hanem iskola szék!! 1

A föntebbi czikből kivonható tanul
ságok ezek :

1-ör. Több tiszteletet az alkotmányos 
jogok gyakorlásában mint a mi községünk 
vezetőinél tapasztalható.

2 or Faluhelyen községi képviselő, 
biró, elöljáró iskolaszéki hivatalt ne vál
laljon.

3 or. Iskola ügyben főben járó hiva
talt csak az vállaljon a ki abhoz ért s 
ki az iránt buzgalommal viseltetik.

4 er. Az ily ügyekben fájdalom! nincs 
más jogorvoslat, mint a nyilvánosság!!

Ezeket kívántuk becses lapjában egye
lőre közzé tenni, mivel a mostani kormány 
rendsszer mellet jól esik a magyar adózó 
polgár elkeseredett lelkének, ba bajait 
van a kinek elpauaszolhatja. Más alka
lommal ha megengedi tek. szerkesztő úr, 
érdekes községünk több más ügyeiről 
togunk jelentést tenni, addig is hazaüui 
tisztelettel maradtunk. Nagyharsányhan 
fehr. 15 1880. igaz tisztelői.

Váredei Remete.

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

Kopács község volt úrbéres lakosai 
Albrecht fhg. ellen úrbéri kiigazítás. — 
Kahmen I. k. k. Popovics P. és t. ellen 
szerződés érvényteleuités. — Ifj. Tóth J. 
Gőzön László és t. ellen ingatlanok ha
szonélvezése iránt. — Deuts lg. Szabó P. 
és t. ellen kártérítés. — Id. Pauer Ferencz 
és neje, ifjú Pauer Ferencz és neje ellen 
tulajdonjog korlátozás.

Büntető ügyek.
Márczius 3. Zetz Ivó és társai káto- 

lyi lakosok ellen lopás. — Bischof .lídám 
ellen szülői bántalmazás. — Kosinger 
György ellen lopás. — Kiss Sándor ellen 
sikkasztás. Márczius 4. Atyimov Román 
és társa tolvajlás. — Kner Jakab és társa 
lopás. — Banovics János ellen bírói zár
törés és sikkasztás. Márczius 5. Hartuug 
János és társa lólcvél meghamisítás. — 
Blumenthaller György bir. zártörés és sik
kasztás. — Kovács György és társa lopás.

Különfélék.
— Meghívás. A pécsi községi népta

nítói testületé f. é. február hó 28-án d. 
e. 10*/* órakor rendes évnegyedes gyűlést 
tart, melyre a testületi tag urak és höl
gyek tisztelettel meghivatnak. Tárgyak: 
1) A múlt Ulési jkönyv felolvasása s hi
telesítése. 2) A székesfehérvári kiállításon 
nyert kitüntetési okmány és érem bemu
tatása és eziránti intézkedés. 3) Iskolaszéki 
átiratok előterjesztése. 4) „Melyek azon 
helyesírási hibák, melyeket a gyermekek 
leggyakrabban szoktak elkövetni? stb.‘ 
czimü tétel megvitatása 5) A könyvtárnok 
jelentése a beszerzett könyvekről és szá
madása. 6) Indítványok. Pécsett, 1880

febr. 23. Warga Ferencz elnök. Borsy 
György főjegyző.

— Elhalasztás. A pécsi zeneegylet
nek a jövő vasárnap (e hó 29 ikére) előre 
hirdetett második kamarai hangversenye 
közbejött akadályok miatt márczius hó 
első vasárnapjára halasztatott e l ; a har
madik kamarai hangverseny auuál fogva 
márcz. 14 én, s az utolsó, virágvasárnap- 
ján fog megtartatni, valamenyi délután 5 
órakor.

— Újólag szives figyelmébe ajáljuk 
kereskedőinknek és iparosainknak, hogy 
a pécsi keresk. és ipartársulat holnap (va
sárnap) d. e. 10 órakor (főtér Oertzenféle 
házban) közgyűlést tart. Valóban kivána 
tos, hogy azon minél többen vegyenek 
részt, mert — eltekintve az újból való 
megalakulás fontosságától, — mint a tárgy- 
sorozatból kitűnik, a választmány a tett 
tapasztalatok s a megismert igények alap
ján munkatervezetét terjesztendi elő, mely 
annyi közhasznú és üdvös intézményeket 
tartalmaz, hogy az azok kiviteléhez való 
hozzájárulás becsületére fog válni a tár
sulati tagoknak, bgyanezen alkalommal 
uj tagok is vétetnek fel. Óhajtjuk, hogy 
ezek száma minél nagyobb legyen !

— Színi jelentésünk közbejött akadály 
miatt a jövő hétre maradt.

— Sajnos baleset érte mait pénteken 
este Irányi Dániel képviselőt. A feren 
cziek bazárjának kapuján éppen abbau a 
pillanatban akart belépni, midőn a nehéz 
vaskaput, mely nappal a föld alá van 
eresztve, föltolták. Lába megakadt a kapu 
bán, nagyot esett és arczán, homlokán, 
úgyszintén lábán ha nem is veszélyesen, de 
elég súlyosan megsérült. Egy egész nap 
kénytelen volt a szobát őrizni, s ágyá
ban fogadta barátainak és tisztelőinek, kik 
siettek részvétüknek kifejezést adni, láto
gatását.

— Halálozások. Február 22-én majd 
nem ugyanazon órában szenderült jobb 
létre városunk két typikus alakja : Daró- 
czy Antal cs. k. nyug. őrnagy, életének 
79-ik és Lukács János „a pécsi veterán 
egylet* elnöke, életének 74-ik évébeu. Mind
kettőt február 24-én a kellemetlen esős 
idő daczára nagy és díszes közönség ki
sérte nyughelyére. Nyugodjanak bé kével !

— Egy igazán művészi kivitelű olaj- 
festésű arczképet volt alkalmunk e napok
ban látni. A kép a Pécsett lakó Lorencz 
nyugalmazott tábornok urat ábrázolja a 
megszólamlásig hűen. A kép városuuk tia 
G r a i t s  Endre akadémiai festő műve, mely 
mint Graitsnak minden műve arról tanús
kodik, hogy mestere bir azon művészi 
képzettséggel és hivatottsággal, melylyel 
magát hazánk első rangú művészei közé 
felküzdheti. Szolgáljon e csekély elisme
rés buzdításul a tiatal mesternek a tovább
haladásra, nemeslelkü maecenása, Troli ka
nonok urnák pedig, ki őt felkarolta s neki 
a külföldön való kiképeztetést lehetőve 
tette — erősítse azon tudatát, hogy Graits 
támogatásával a hazai festőművészeinek 
szép szolgálatot tett. Graits műterme a „7 
fejedelemhez* czimzett szállodában van. 
Ajáljuk őt a műigénynyel biró közönség 
figyelmébe!

— Láng Fülöp a budapesti nemzeti 
színház első rendű dalmű énekese Göczy 
zongoraművész társaságában martius 4 én 
a helybeli színház helyiségében h a n g 
v e r s e n y t  rendez, melyre felhívjuk mű
vészetpártoló közönségünk figyelmét.

— A helybeli tanitóképezdének egy 
kalocsai illetőségű növendéke tegnap előtt 
a torna helyiségben oly szerencsétlenül 
esett le a hinta állványról, hogy kórházba 
kelle szállítani, hol kevés reményt kötnek 
életben maradásához. A baleset oka, mint 
halljuk az volt, hogy az állvány felső 
részében a hinta-kötelet tartó nagy vas
szeg megtágulván, kiesett, épen a szeren
csétlen fiatal ember fejére, mire az el
vesztvén eszméletét, a földre zuhant. — 
Bizony ha a város és a szülők áldozattal 
járulnak a tornaegylet fentartásáboz mél
tán megkívánhatják, hogy az illetők több 
gondot fordítanának a gyakorló eszközök 
épentartására.— Más oldalról azonban azt 
halljuk, hogy a szerencsétlen fölépül s nem 
sokára elhagyhatja a kórházat.

— Jelentés a pécsvárosi közkórház 
1879. évi működéséről. Közli Erreth Lajos 
tr. műtő kórházi igazgató. E kiváló szor
galommal és szakértelemmel összeállított 
évi jelentésből közöljük itt az általános ki
mutatást. 1878. évi decz. 31 én visszama
radt 84 férfi, 43 nő összesen 127. 1879. 
évben felvétetett 996 férfi 363 nő, össze
sen 1359. A kezelt betegek összege 1080 
férfi, 406 nő összesen 1486. Ezek közül 
gyógyult 799 férfi, 287 nő, összesen 1086. 
javult 53 férfi, 27 nő, összesen 80. gyó
gyulásán maradt 12 férfi, 11 nő, össze
sen 23, meghalt 103 férfi, 41 nő, összesen 
144, decz. 31-én további ápolásban ma
radt 113 férfi, 40 nő, összesen 153. Ösz- 
szeg: 1080 férfi, 406 nő, öszesen 1486. a 
halálozási összeg fentebbiek szerint 9’/3 
százalékot tesz ki; levonva azonban a 
haldokolva hozott 11 egyént, a halálozási 
százalék a tulajdonkép ápolás alatt elhaltak 
után 9°/0. Múlt évhez képest a betegforgalom 
ez évben élénkebb volt, mint táblázatból 
kitűnik 1878 évben felvétetett 730 férfi, 
420 nő, összesen 1150. 1879 évben felvé
tett 996 férfi, 363 nő, összesen 1359. Ezek 
után magában foglalja c jelentés havon
kénti betegforgalmat, az ápoltak kimuta 
tását kor, illetőség, foglalkozás és a kór 
nemek szerint, ez utóbbi a legkissebb rész
letességben, végre a Ija a műtétek kimu
tatását is.

— Elhunyt jeles szobrászunk Barta- 
lics Mihály elárvult műtermében lévő több 
rendbeli szép müveire, jelesen a székes- 
egyház homlokzatát diszitő tizenkét apos
tol szobor majdnem embernagyságu tömör

anyagból készült mintáira, továbbá egy 
finom kőből faragott ötödfél láb magas 
Nepomuki Szt. János szoborra és sirem- 
lékfaragványokra figyelmeztetjük a t. kö
zönséget, mint oly műtárgyakra, melyek 
most a műterem kiürithetése czéljából igen 
jutányos áron megszerezhetők. — Az apos
tolszobrok különösen vidéki templomoknak 
díszítésére kiválóan ajánlhatók.

— A „Boccaccio“ operette teljesen 
betanulva lévén és az előkészületek is be
fejeztetvén, márczius 1-8*5, 2 ik és 3-ik 
napján fog szinre kerülni. Tekintve az 
ezen operett megszerzése és szinrehozata- 
lával járt tetemes költségeket a helyárak 
mérsékelten felemelve lesznek. — Noha 
épen nem vagyunk szószóllói a helyárak 
minduntalan való felemelésének, a mi kü
lönben is tapasztalás szerint a színigazga
tók kárával szokott járni, ezen kivételes 
esetben mégis méltányosnak tatjuk azt, 
és hisszük, hogy a közönség pártfogásába 
veendi az ig izgató törekvését, társulatát 
és repertoirját a kiváualmak színvonalán 
tartani.

— A fogyasztási adók kezelése illető
leg a községek általi bérbevételének tud
valévőig nem kis része van a korruptió 
terjesztésében. A községek rendes közegei, 
ha házilag és számadás mellett kezelik az 
adót, általában hauyagul járnak el dol
gukban és a csempészet virágzik, ezért 
felelőség mellett kiadják egyes polgárok
nak és konsortiumoknak, kik a község 
nevében, de saját zsebjük előnyére szám
adás nélkül szedik be az adót és a ha
szonban osztozkodnak a községi főembe
rekkel, ez azután rendszeres fosztogatásra 
vezet. — A mohácsi német lap tulajdo
nosa UUein ur is megsokallolta a fogy. 
adómanipulatiót és miután nem őtet bíz
ták meg vele, keményen kikelt ellene lap
jában, mi azután sajtó panaszra adott okot, 
melynek tárgyalásához hihetőleg a közel
ben van kilátásunk és mely a pécsvárosi 
fogyasztási adó, bor és seraccis kezelésére 
is felhivandja a városi közönség figyelmét, 
mely kérdést eddig mi azért nem szellőz
tettük, nehogy ez által magára a közön
ségre kár háramoljon. — Addig is csak 
azt mondjuk, hogy az ily nyilvános szám
adás nélküli manipulatió rosszabb a vá
rosra nézve, mint az adóemelése.

— A városi kavicsszükséglet szálli- 
tására kitűzött másodizbeni árlejtésnek 
oly kedvező eredménye lett, hogy értesü
lésünk szerint a városi pénztár nem ke
vesebb mint 1200 irtot meghaladó össze
get kiméi meg mellette. — A szállítást 
nem ugyanazon vállalkozók vették át, és 
most azt tapasztaljuk, hogy a szállítás 
már foganatba vétetik, mielőtt az árlejtés 
eredményét a közgyűlés elfogadta volna. 
— A vasúti indóházhoz vezető útra szál
lított kavics, a mint azt bárki arra sétáló 
megláthatja alig kétharmad részben tar
talmaz zúzott követ és egyharmad részben 
szétmálló agyagos törmelékből áll, mely
nek átvételét az illető bizottságnak okvet 
len meg kell tagadni, ha t. i. a városi 
közönségnek jogait és nem egyes kegyen- 
czeknek javát tartja szeme előtt. — Figye
lemmel fogjuk kisérni ez ügyet.

— A város kövezéséhez szükségelt 
félkoczkára faragott kövek szállítása, mint 
értesültünk — más vállalkozó kezére ju
tott a közelebb megtartott árlejtésen. — 
Tekintve, hogy az utóbbi években szállí
tott félkoczkák oly rosszul és durván ki
faragva vétettek át, hogy az azokkal ra
kott kövezet egy telet sem állott ki és 
nem egy helyen már felbomlott, örülnünk 
kell ezen, mert most talán a szállítandó 
követ átvevő bizottság nem lesz oly ke
gyes és átnéző, mint a múltban, melyre 
nézve bizony megérdemelné, hogy szigorú 
felelőségre vonatván, a kár megtérítésére 
köteleztetnék.

— Jegyzéke a pécsi nöegylet által 
1880 február 9-én rendezett közvacsora 
alkalmával felmerült költségeknek: a terem 
ajtónál felállított 2 vár. hajdúnak 2 frt, 
Nick Károlynak ezukor, rum, narancs, 
stb.-re 22 frt 89 kr, Kremling Károlynak 
a terem díszítéséért 20 frt, Taizs Mihály
nak 1000 meghívó levél nyomtatásáért 
12 frt, Trixler Alajosnak a teremért és 
elégett légszeszért 70 frt, a kasino helyi
ségeiben fogyasztott légszeszért 25 frt, 
Valentin Károlynak a városi zenekarért 
80 frt, Dankó Gyulának a zenéért 50 frt, 
a meghívók kihordásáért fizettetett 16 frt 
50 kr, postán elküldött meghívók után 
pósta bérre 3 frt 80 kr, só, paprika és 
zár-srófért 1 frt, két férfi napszámosnak 
nappali és éjjeli szolgálatért 4 frt, moso
gató asszony napszámosnak 2 frt, Littke 
champagnei és asztali borért kifizettetett 
97 frt 68 kr, Kammermayer ezukrásznak 
30 iteze fagylaltért 24 frt, 9 kilo ezukor- 
kákért 14 frt 40 kr, 8 1. limonádéért 4 
frt, Rebban casino vendéglősnek 200 te
rítékért 60 frt a felfedezett hiányzó tár
gyakért 6 frt 10 kr, Pintér Józsefnek 
250 kilo tűzi fáért 3 frt, a dalárdának 
52 szék használatáért 2 frt 60 kr, Karliczky 
Ágostonnak a közgyűlés és a közvacsora 
alkalmából teljesített írásbeli munkálato
kért 30 frt, a tánczvigalom megtarthatá- 
saérti dij fejében befizettetett a hatóságnál 
1 frt, a még szükséges belépti jegyek 
kiállításáért utólag 56 kr. Összesen 552 
frt 53 kr. Egyúttal a rendezőség köszö
netét nyilvánítja Valentin Károly, Bőhm 
C. F., Böhm Nándor és Engeszer Miklós 
uraknak a belépti jegyek szives elárusi- 
tásáért, Hoffinann Lajos urnák az állvá
nyok ingyen felállítás Sért, — végül Lukács 
János urnák felUltizetés czimén 5 frtnyi 
adományáért.

— A pécsi könyvnyomdászok és betű
öntők egyletének választmánya beküldötte 
hozzánk évi jelentését, melyből a követ
kezőket emeljük ki. A nemes czélu egylet

a lefolyt évben hasonlóan az előbbiekhez 
nem nagy pártolásban részesült. Az év
elejéD 13 tagja volt, mely az év végén
11-re olvadt le. Ezen rész vétlenség okát 
a kimutatás abban találja, hogy a kereset 
némely helyen oly csekély, hogy a tagok 
a 40 krnyi heti befizetést sem teljesíthetik. 
Mindezek daczára az egylet eddigi va
gyona nem szenvedett csorbulást, s fela
datának még is megfelelt. A nyomdatu
lajdonosok a beteg és rokkant-árva özvegy 
pénztárba összeseu 35 frt 30 krral járul
tak ; tag ági díjból: A betegsegélyző 
pénztárba 64 frt 90 kr, a rokkant özvegy - 
és árvapénztárba 60 írt 80 kr., s vésre 
a munkanélküliek és utasokat segélyző 
pénztárba 69 frt 50 kr. folyt be. Beiratási 
és büntetéspéuz 17 frt 28 kr. — Kiadott 
az egylet betegsegélyezésre összeseu 154 
frt 42 krt, 19 keresztül utazott tagnak 
kifizetett 14 frt 20 krt, rokkantak segé
lyezésére 12 frt 86 kr, munka nélküliekre 
12 írt 87 krt s önképzésre fordított 128 
frt 95 krt. — Megemlitendőnek tartjuk 
még, hogy Ramazetter K. Simon Zs. és 
Taizs M. helybeli nyomda tulajdonosok 
kötelezték magukat a beteg- rokkant- és 
árvák pénztárát minden segéd után heten - 
ként 5 krral segélyezni, hogy e nemes 
czélu és rendeltetésének megtelelő egylet 
fenállását támogassák.

— Vissza jön a llaynauvilág ! Mint 
a -Nagyvárad* irja, az ottani kir. tör
vényszék a napokban Ítéletet hozott, mely 
szerint egy ottani lakos tulajdonában ta
lált 8 a törvény emberei által lefoglalt 
Kossuth-bankók, hivatalosan elégetendők 
s az elégetésről jegyzőkönyv veendő fel. 
— Hát ezt a magyar királyi törvényszé
ket is nem kellene-e spiritusba tenni és 
egy bécsi cs. k. gyűjteménynek ajándé
kozni ?

— A kaposvári zsidók megemlékezése 
Cremieuxról. F. hó 18 án a kaposvári 
izr. hitközség gyász-istenitiszteletet tar
tott elhunyt tagjaiért. Rosenberg Sándor 
hitszónok raegraadta ez alkalmat, s emel
kedett beszédben emlékezett meg az elhalt 
Cremieuxról. Indítványára a hitközség ogy- 
hangulag felvette a boldogultat azon halot
tas névsorba melyet a zsinagógában min
den nagyobb ünnepen fel szoktak olvasni, 
s a benne foglaltaknak lelki üdvéért külö
nösen fohászkodnak. (Ily ünnepély meg
tartásáról Pécsett mit sem halottunk, vagy 
talán a pécsi zsidók nem is tudják, hogy 
Cremieux volt alapitója az „Izraeliti-alliau- 
se-nak melynek pártfogása alatt most 
már Európának és a berlini kongresszus
nak törvényeket írnak elő az úgynevezett 
szegény bujdosó hontalanok !)

— Egy szép asszony pere. Egyik buda
pesti járásbíróság előtt egy csinos fekete- 
szemű hölgy port indított X. Y. fővárosi 
vállalkozók ellcu. Nem kevesebbet mint 
24.5*K) frtot követelt azon a cimeu, hogy 
az ő eljárása folytán kapták meg a vál
lalkozók egy bizonyos vonal kiépítését, s 
hogy az ő fáradozásának eredménye, hogy 
a kormány által követelt */* millió bizto
síték 100,000 frt lett leszállítva stb. A 
napokban megtartott tárgyaláson, mely
ben felperesnő miniszter, titkár és még 
egy sereg tanukra hivatkozott, a járásbí
róság felperesnőt keresetével elutasította, 
azon indoknál fogva, mert felperesnő köz
benjárása — ha igaz volna is — nem 
tekinthető egyébnek, mint pártfogásnak, 
a pártfogásáért pedig nem Ítélhető meg 
dij. Felperesnő most a kir. táblához föl- 
iebezett, a hol az ügy legközelebb elő
adásra kerül.

— Csak úgy mint Pécsett is. A ma
gyar általános iparegylet alakuló közgyű
lését tartotta. Választottak elnökké, alel- 
nökké, igazgatótanácsosokká öszesen hu
szonhárom embert, s ezen huszonhárom 
ember közül az ipart és az iparosokat 
Huber Antal szabón és Thek Endre asz
taloson kívül még két olyan úri ember 
képviseli, a kik mint Schuszter és Kisz- 
teumacber, legalább névleg iparosok. De 
bezzeg virít aztán köztük a sok püspök, 
gróf, báró, képviselő, miniszteritanácsos, 
mintha nem is iparegylet, hanem valami 
mágnáskaszinó igazgatótanácsának név
sora volna.

— A képes lapok kedvelőinek. Tömér
dek. német képes lap küldetik naponként 
az országba s a tiszta magyar ajkú lako
ságnál is nagy kelendőségnek örvend. 
Ezen sajnálatos körülménynek egyik fő 
oka abban rejlik, hogy a külföld által e 
nemben előállított termékekkel, kiállítási 
csíny és tartalom gazdagság tekintetéből 
a magyar képes lapok nem voltak képe
sek pályázni. Őszintén örülüuk, hogy e 
téren a haladás kétségtelen s nem messze 
vau az idő, midőn a magyar képes lapok 
nem szorulnak a hazatiság szülte támoga
tásra, hanem min len tekintetben felveszik 
az idegen lapokkal a versenyt és azokat 
le fogják a térről szorítani. Ezen állítá
sunk bebizonyítása végett utalunk a Raul- 
mau Frigyes által kiadott és Somogyi Ede 
által szerkesztett Ország-világ czimü képes 
lapra s felhívjuk olvasóink figyelmét e 
szép kiállítású, tartalmas és gyönyörű 
jutalomképekkel kedveskedő magyar iro
dalmi termékre. T. K.

— Vadmacska. Vernyihel gyöngyösi 
polgár, a múlt kedden a szálasban fát 
szedvén, egy nőstény vadmacskát oly sze
rencsésen hajított meg baltájával, hogy 
az élettelenül terült el. A ragadozó ritka 
szép példány; a törzs 73 cm. tarka 36. 
A baltásvadász állítása szerint a kandúr, 
mely elmenekült még sokkal nagyobb volt.

— Lapunk külön mellékletéül veszik 
t. olvasóink Földessy Lajos Budapesten,
M.- Valéria utcza 7. sz. a. lévő és 15 év 
óta legjobb hímek örvendő magkereskedé
sének ujdonsági árjegyzékét, gazdasági 
magvakról terjedelmes termesztési utasítás-

') Elég rosszul van.



sál, ábrákkal is a területi szükséglet őszin
te meghatározásával, a mit eddigelé még 
egy magkereskedö sem nyújtott a közön
ségnek. Terjedelmes és ábrákkal ellátott, 
idei árj-gyz 'két levelezési lapon hozzá in
tézett kívánatra, ingyen és bérmentve küldi 
meg. Ajánljuk mind a két árjegyzéket, 
különösen amerikai nemesitett tavaszi búzá
ját, kitűnő takarmány és eredeti ázsiai 
dinnye magjait a t. ez. gazdák és kertész- 
kedök becses figyelmébe.

Hangverseny.
Itt a böjt s vele együtt a kamarai 

hangversenyek is beköszöntőitek, s kö
zönségünk kapott az alkalmon, hogy a 
mindenkép érdekesnek Ígérkező első hang
versenyt, mely mint előre hirdetve volt. 
a múlt vasárnap délután négy órakor vette 
kezdetét, minél nagyobb számban hallgassa 
meg. A terem zsúfolva is volt, s a székek 
oly sűrűén álltak egymás mellett, hogy a 
szép zene mellett is gyakran eszünkbe 
jutott óhajtanunk, vajha ezentúl több ké
nyelmet adnának, olykép, hogy inkább 
oldalt a fal hosszában állitnák azokat a 
székeket, amelyek a sűrűség folytán ki
esvén a sorból, utunkat, mozgásunkat és 
kényelmünket mindenkép gátolták. Mert a 
kényelem nem fölösleges dolog a művé
szetben is, mely kétszeres élvezetet ád, ha 
amaz megvan, s megfelelő dísztől van 
környezve. Értjük magát a termet is, mely 
bizony már nem méltó Pécs városhoz, s 
nem méltó a zeneegylethez, amely a kö
zönséget folyton nemesebb élvezetben ré
szesíti. A bevezetésül előadott vonós né
gyesből (Mozart esz dur) legkivalt a lassú 
s az enyelgő scherzo tett hatást, s a köz
reműködő Jaksch, Baldini, Zimek és 
Czoller urak méltó tapsokat arattak. Majd 
Jaksch Bach Sebestyén I. hegedüszona- 
tájából a lassút és fugát játszotta zongo
raki iérettel. A hangverseny egyik fény
pontját Scbmidtler líiebárd ur dalénekes 
előadása képezte. Jól esett hallanunk szép 
hangját, melyet kellő iskola Ízlés, s ér
zelmi bensőség igazi művészeti magaslatra 
emelt s megnemesitett. Énekelt Ratf- és 
Sckumanntól az első „Schön Elschen* czi- 
mű dalát közkívánatra ismételvén. Vajha 
legközelébb ismét részesülhetnénk szép éne
kében, mely annyira ment a vidéki sal
langtól, hogy valóban lelket és szivet 
gyönyörködtet. Záradékul Rbeinberger esz- 
dur zongoranégyesét adták elő dr. Mut- 
schenbacher, Jaksch, Zimek és Czóller 
urak. E szép szerzeményt mely nemes dal
lammenetében és szerkezetének mindenkép 
művészi voltában megragadta a hallgató
ságot, érdemes volna mégegyszer előadni 
a jelen évadban, mégpedig annyival in
kább, mivel Rbeiuberger még jóformán 
ismeretlen közönségünk előtt és ritka te
hetségénél fogva ügyeimet érdemel.

J Á T É K K E X D .
Szombat febr. 28. Frou-frou kitűnő frau- 

czia dráma.
Va8áruap febr. 29. Czigány népszínmű. 
Hétfő, marcz. l-én| fe|eme|t helyárakkal

£ & .  : s £ í
Csütörtök, marcz. 4 én L á n g  F ü l o p  ur 

a budapesti nemzeti színház első 
rendű dalmű énekesének és 
G öczy zongora művész urnák 
hangversenye.

Péntek, marcz. 5-én S z ü n e t .
Szombat, marcz. 6-án Törvénytelen fiú, 

kitűnő franczia színmű. 
Vasárnap, marcz. 7 én Panna asszony le

ánya Abonyi népszínműve.

I R O D A L  0  M.
—: A magyarhoni földtani társu la t  az

eddig már 9 évfolyamban megjelent szakközlönyén, 
a „Földtani Közlöny“-ön kivitt egy nj folyóirat 
kiadását is elhatározta. E folyóirat mar megjelent 
.Földtani É rtesítő 'ez a melynek kitűzött czéljai közé 
az is tartozik, hogy a földtan iránt atalanosabb 
érdeklődést kö'tve szolgálja az ügyet, mely a tu 
domány művelését en a haza javát mozdítja elő. 
A „Földtani Közlöny" ezentúl csak a szakérieke- 
zéseket fogja tartalmazni, mig a „F. E “ adandja 
az ,Jrodalom ", „Vegyesek" és “ társulati ügyek" 
rovatait megtoídvt ismeretterjesztő czikkekkel. 
Előfizetési ára a ..Földtani Köz|öny“-ny«*l együtt 
egy évre 1 Irt. kulim 1 frt, me!y a társulati tit
kársághoz. Budapest nemzeti Múzeum be
küldendő.

=  .Mehner Vilmosnál megjelent a mar 
általunk is jelzett „A rany biblia" Az 1-ső füzet 
tartalm a: Kain és Ábel. Festette Dietrich, met
szette Daullé .1. Dietrich e képen inkább egyéni 
képzelő tehetségét látszik követni. A kép 1761-ben 
midőn azt Daullé metszette Peters Antal. IV. Ke- 
resztély király és Károly, lothriugeni herczeg 
udvari festőjének birtokában volt. Hol van jelenleg, 
nem tndatik. Salamon Ítélete. Festette Paussin 
Miklós, metszette Morei Sándor. Poussin e képet 
1649-ben festette Pointel számara Felibien korában 
Harlay Achilles töprorurator és sésőhbi parlamenti 
•lnök képtáréban volt. Párizsban Később a korona 
birtokába jutott, s 1709 és 1710-ben Versaillesben 
volt, jelenleg pedig a Lonvreben van

== A „M agyar h e lik o n ' (szerkeszti Somo
gyi Ede, kiadja Rautuianu Frigye;) 46 és 47. fü
zete jelent meg. E füzetek a (' betűt tárgyalják 
és mellékletkép a megyei czimerek és budapesti 
müépületek rajzát adják. — Egy tüzet ára 30 kr.

== Nyolez e red e ti dal 1 . Galambpósta 2 . 
Jaj istenem. 6- Három mester. 4. Leány álom. 5. 
Falu végén. 6 Bura h a jo l. 7. Kis gyöngy patak. 
8. Fönn a lombos .. énekhangra zongora kis.Tettel 
irta Állaga Géza. — Megjelent Táborszky és Parsch 
zenemükereskedésében. Ára 1 frt 90 kr.

=  A ..M agyar Ipar ' czimn lapnak az orsz 
magyar ipar egyesület uj közlönyének megjelent 
két első száma, melyekből meggyőződtünk, hogy e 
közlöny a hazai ipar emelése, erdekeit lelkiisme
retesen és hévvel képviseli. A lap szerkesztője 
Mudrony Soma, kinek mar neve elég garaneziát 
nyújt. Az előfizetési ar pedig egy évre nem ta-
Í[oknak 3 f r t . a tagok a lapot ingyen kapják. A 
ap minden hó középén és végén jelenik meg.

Ü  A „Föld és Népei" Hellwald Frigyes és 
más szerzők után kidolgozta dr. Toldy László, ki
adja Mehner Vilmos Budapesten. — Ezen képes 
vállalatnak vettük a most megjelent 18. 19 és 20 
füzetét, melyek a közép amerikai államok élénk

színezetű leírását tárgyazzák. Ára egy füzetnek 
30 kr.

=  Az „Ország Világ* 5. ftizete következő 
érdekes tartalommal jelent meg: Elő férj özvegye. 
(Elbeszélés.) Margitay Dezsőtől. — Pénteki ima a 
mecsetben. Goldziher Ignacztól. — A hazatérő me
zei munkások. (Rajz.) Balazs Sándortól. (Képpel.)
— A velenczei nft. (Képpel.) A zárda romjai. 
[Képpel ] — Emlék [Költemény.] Bartók Lajostól.
— Gróza. [Ballada.] [Románból Alexandn után ] 
Moldován Gergelytől. — Paulay Ede és az ifjabb 
színész nemzedék Szépfaludy Ferencztől. A ma
magas pártfogó. [Képpel.] — A szélmalom. [Kép
pel.] — Az egészségtan köréből I. Kodolányi An
taltól. Capri. Márkus Miklóstól. [Képpel.] — Csep- 
reghy Ferencz. Rákosy Győzőtől. — A világítás 
ról. Zipernovsky Károlytól. [Képpel.] — A kintor
nás család. Hajós Izidortól. [Képpel.] — • Zene. 
Színház. Irodalom Képzőművészet. Egyház és is
kola. Társulatok és egyletek. Természeti tünemé
nyek. Egészségügy. Ünnepélyek sat. sat. — Az 
Ország-Világ* 5. füzetéhez az „lgen“ c. 3. juta
lomkép van mellékelve.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
— „A z A n k e r"  élet- és járadék 

biztositó társaságnál 1880-dik évi janu
ár hóban benyujtatott összesen 433 
bevallás 856.640 frt biztosítandó összeg
gel, és pedig: 296 bevallás 513.800 írttal 
halálesetre, és 147 bevallás 342.840 írttal 
élctcsctrc

Kiállítva lön 266 kötvény 263.731 
írttal halálesetre, és 157 kötvéuy 337.081) 
írttal életesetre ; összesen tehát 423 kötvény 
601.711 írttal.

A havi bevétel volt 130.642 frt halál
eseti díj, és 159.820 frt betételekben, összes- 
sen: 290.462 frt.

Halálesetekért kifizettetett 64.485 frt.
Ez évben beuyujtatott 5465 bevallás, 

l,124.429frttal,és kiállíttatott 5099 kötvény: 
9.622.978 írttal ugyanezen időben bevétetett 
2.751.071 f r t ; — halálesetekért pedig kiti- 
zetetett : 669.741 forint.

A társaság működése kezdetétől fogva 
halálesetekért kifizetett 9.162,878 frt, és 
az 1871/79 ik túlélési társulás (Associa.tio) 
eredménye 12.656.084 frt volt.

GABONA ÁRAK
a í. é. febr. hói 21-én tartott heti vásáron

I. oszt. II. oszt. 111. oszt.
Búza 100 klg. ft. 14.— ft. 13.50 ft. 12.80
Kétszeres „ „ ,  11 — 9 11.80 „ —. —
Rozs 9 9 „ 10.70 9 10.50 9 *
.irpa 9 n „ 7.50 » 6.— 9 •
Zat> 9 9 „ 7.60 9 —.— 9 •
Kukoricza „ 7.80 n 7.20 9 *

Hajdina 100 klg. ft. 7.50
Széna n t 9 2 80
Szalma 9 9 9 1.20

2 S T  3 r i l t - t é 3 í - * )
N y ílt k ére lem

Simon/ay János városi bizottsági tag úrhoz!
A múlt évi november hó 24-én tartott köz

gyűlésen a közköltség előirányzatnak a valóságnak 
meg nem felelő összeállítása, s ebből folyólag a 
közvagyonnak szabályrendeletek világos megsérté
sével történt elidegenítése iránt felszólalván a pol
gármester ur e végett Ön ellen nyílt fenyegetés
ben tört ki, mit fajdalom az elnöklő főispán ur 
agyonhallgatott minek következtében Ön azonnal 
kijelentette, hogy mig a városi közgyűlésnek oly 
polgármestere lesz, ki fenyegetéssel akarja vissza
riasztani a városi gazdálkodás ellenőrzését tel

jesítő bizottsági tagot meggyőződésének nyílt ki
mondásából, addig a közgyűlésen részt nem vehet, 
a gyűlés teremből eltávozott. Tekintve, hogy Ön 
csak júilanatnyi hevétől elragadtatva tette ezen ki
jelentést, tekintve, hogy a város érdekében tett 
eddigi erélyes működésének eredményét a 
közgyüiésekróli kitnaradasa koczkáztatná, vagy 
legalább hosszabb időre elodázná, tekintve, 
hogy a közgyülésekeni meg nőm jelenése által 
kötelesség mulasztást kövi tne el, a miért Önt, mint 
tehetséggel biró férfit a felelőség súlyosan terhelné 
s az eddig szerzett érdemeit lerontaná.

Mindezknél fogva felkérjük képviselő urat, 
hogy a városi közgyűléseken eddigi önzéstelen eré
lyes fellépésével megjelenni szíveskedjék.

Csak így fogja megmutatni képviselő ur, 
hogy megkezdett művének kiviteléért a bár hon
nan jövő akadályokkal megküzdeni elég bátorsága 
és határozott akarata .van. Mi alulírottak ünnepé
lyesen ígérjük, hogy Önt az igazság utján követni 
és tehetségünk szerint támogatni fogjuk.

Pécsett, 1880. február hó.
Lili János, Herczeg István, Károly Má
tyás, Papp József, Sirisaka András, Mat- 
hievics Imre, Kovatsits Károly, Hagy 

Gadó József.

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

S z e r k e sz tő i p o sta .
L ovjszbetényi községi elöjaroságnak. Köz

leményükkel ellentétben lévő s ugyanazon tényről
rzóló hozzánk juttatót tudósítást mar a „Xyilltér"- 
bc ut.'Siiván, az osztó igazsággal meg egyezőleg az 
önökével sem bánhatunk máskép szíveskedjék az 
iránt nyilatkozni, ha valljon lapunk jövő heti szá
mának nyiltterében felvétessük-e?

SÍAGV FE R E N C /,
laptulajdonos.

H A K S C II K M I L K I S  J Ó 7, S K P
felelős özei kesztő Szerkesztő társ.

Szerfelett figyelemre méltó tüdő-betegek 
és megrögzött köhögésben szenvedőknek, ezen 
eddig, a maga nemében egyetlen, feltűnő gyors 
hálásánál fogva a legkitűnőbb sikerrel koroná
zott gyógyszer. tüdő-hurut nyálkásság, minden 
tüdóvesz bajok, n»hé* légzés és köhögés ellen.

DrMillcmolmövéiiynedve
százak köszönő iratai b zouyitják ezen szernek 
feltűnő hasznos és gyors hatását, úgy gyerme

kek mint felnőtteknél
Egy eredeti téyely ára 50 kr.

Dr.Miller övbal/sama görcsök ellen
Becsben 1808-ban vegytanilag megvizsgáltatott. 
A legrövidebb idő alatt megszünteti a legma
kacsabb gyomorgörcsöt, puffadást, mell- és sziv- 

szorulast.
Egy nagy üveg ám használati utasí
tással 1 frt. 5 0  kr. Kisebb üveg 80 kr. 

Valódi minőségben egyedül következő rak
tárakban kaphatók:

P é c se t  t valódi minőségben kapható R é e h  
V i l m o s  füszerkereskedésében úgy mint B á
já n  K l e m e n t z  és B o b o z s  uraknál, 
S z e g ed e n  G á s z á n  K. Lotto üzletében,. 
E sz é k e n  G a b e t z k y  és D i e n e s  J 
___________ gyógyszerész uraknál. 1 1 . (16 -8 )

Fris kerti- és gazdasági 
magvak

— a legjobb csiraképességgel — kaphatók 
C se rfa  Ig n á c *  „Az ezüst golyó--hoz 
czirnzeu füszerkereskedésében Pécsett (Ki- 

rály-uteza, az „Arany Hajó“ mellett.)
J ’____"___________ 52 (3—1)

Felülmulhatlan

Prom ontori S alon-sőr
(Pilsnivel egyenlő) és naponta 

f r i s  b é c s ú jh e ly i

TORMÁS KALBÁSZ
kapható a kávéforrásban Pécsett.

Majdnem ajándék!
Az „Egyesített Brittania  ezOstgyAr csőd

tömegétől átvett óriási árukészlet elvállalt nagy 
fizetési kötelezettségek miatt a  beesaron alól 
75 százalékkal  eladatik. 7 frt. 2.» kron kapható 
egy jó kiállított brittaniaezüst étkészlet, melynek 
ara  ezelőtt 35 frt. volt, u. m .:

6 asztali kés kitűnő aczél pengevei,
6 igazi angol brittania ezüst villa,
6 tömör britt. ezüst evőkanál.
1  nehéz britt. ezüst levesmerő,
1 tömör britt. ezüst tejmerő,
G finom cisellirt prásentir-tablet.
6 kitűnő késnyugtató kristályból,
3 szép tömör tojáspohárka,
3 díszes ezukortáleza,
1  kitűnő bors vagy ezukorszoro,
1 theaszüró finomabb minőségű,
2 feltűnő sálon gyertyatartó.

_________ 46 (6—2)
48 darab. Utánvét vagy előleges pénzbeküldés 
melletti megrendelések intézési czime :

„Vereioigte  Brittaniasilber-Fnbriks-Dcpot 
Wien. II. Untere Dona u s t r a sse 43,"

jXtíJd

_ Kölcsönök ingatlanok
7°j0-tóli kamat mellett
p é c s i fe k v ü s é g e k r e  100 ir to n  f e- 
l ö l i ,  — v id é k r e  a z o n b a n  egye-  
iő r e  c sa k  » öü  fo r in to n  fe lü li  ősz
szegekben hosszabb idejű törlesztési fel- 
tételek mellett is, nyerhetők

a  p écs-b a r a n y a i  
k ö z p o n t i ta k a r é k p é n z tá r n á l  

Pécsett. 21. (6 -5 )

P É C S E T T , elkészítettnek:
minden hozzátartozóval, gőzkazánok

GÉPGYÁRÁBAN,  VAS- és ÉR C ZÖ  NTŐ D 0 JÉ ü EN 
fekvő magas nyomású gőzgépek változtatható gőzterjesztővel 2 —36 lóerejig 
minden kívánt alakban staierurszági legjobb lemezekből elkéizitve és teljes felszereléssel, szivattyúk gőz-, viz- és ló
erőre, gőzmozdonyok álló vagy fekvő alakban, cséplőgépok, járgányok, malmok, mű- és egyszerű kettős malmok, 
minden megkívánt szerkezetekkel, sör-, szesz- és olajgyáraxnak berendezések, tüzifecskendők. gazdasági gépek, és 
egyáltalában minden e szakba vágó czikkek; az öntődében minden kívánt vas és rézőntvények készíttetnek. — 
nem különben bár mily természetű javítások, gözmozdonyokba való tüzszekrónyek, és tűzfalaknak beillesztések s.a.t. 
s.a.t. gyorsan és olcsón eszközöltettnek.

W *  Készletben vannak: “W I
többféle G, 8 és 10 lóereili gőzgépek, gőzmozdonyok, szivatyuk malmok, tűzifocskendók, szdepek, csapok, több fajta 
gőzkazánok teljes felszereléssel, cséplőgépek, járgányok, gazdasági gépek, kerekek, tengelyek, tengelyágyak körfű
részek, szijjak s.a.t. s.a.t. 48. (0—2)

sae.

Figyelmeztetés.
Az általánosan ismert, jő hírnévnek örvendő s többoldalulag kitüntetett 

sósborszcsz készítményem — kelendőségnél fogva — sok utánzásnak lévéD az 
utóbbi időben kitéve, elhatároztam, hogy azokon czimjegyeimet módosítom s 
arra kék nyomatban saját házam külső alaKját veszem föl, bejegyeztettvén azt 
egyszersmind védjegyként a budapesti kereskedelmi s iparkamai'áuál.

gyors enyhítést eszközöl:
c.suzos szaggatás, fagyás, fog és fejfájdalmak, szemgyengeség, bénulások stb. 
stb. ellen. Fcgtisztitó szerül is igen ajánlható, a mennyiben a fogak fényét 
elősegíti, a foghust erősbiti és a szá) tiszta, szagtalan Ízt nyer a szesz elpá
rolgása után, valamint ajánlatos e szer fejmosásra is, a hajidegek erősítésére, 
a fejkorpaképzödés megakadályozására és annak eltávolítására.

Ára egy nagy üveggel 80 kr., egy kisebb üveggel 40 kr. — Használati 
utasítás magyar, vagy német nyelven bizományosaira névsorával ellátva, min 
den üveghez ingyen mellékeltetik. B rá x a y  K á lm á n .

Budapesten, IV., Muzeum-körut 23. sz. 
K a p h a tó  P é c s e t t :  Muldini Lukáts, Neuman M., Trebischer Jo3efa. Grünwald R„ Nick K„ Blauhorn J„  Simon J .  Obetko Zs., 

Kovatsits K„ Lili J„  Eiser J., Ottinger G., Keeb Vilmos, Tiglmann Alajos. D á r d á n :  Czmgeli Sándor. D o m b ó v á ro n :  Paunz Adolf. M o h á -
v -K a n iz sá n -  Schwarzenberg J., Zerkovitz W. és A„ Rosenfeld A., Pollák és Stein, Schwarz F.. ] Tauber

_________________________________________________________ 45, (3 -
c so n : Pzeiszberger és Jezovits. N a; 
J. uraknál. -2) » SM

ad . 1855/1879 39. (3 -3 )

Árverési hirdetmény.
A nagyméltóságu vallás és közokta

tatási in. kir. Ministeriuui 1879 évi 8577 
számú rendelete folytán a Szajki rom. 
eatb papiaknak helyreállítása engedélyez 
teteti. Ezen helyreállitátús vállalkozás utjáni 
biztosítása végett folyó évi február hó 
29-én délelőtt 10 órakor Pécsvárudon a 
számtartósági hivatalban szó és Írásbeli 
ajánlatok elfogadása mellett nyilvános á r
lejtés fog tartatni.

A helyreállítási összes költségek 1238 
ti 60 kr készpénz, s a község részéről in 
gyen és természetben kiállítandó 198. kézi 
és 144 igás napszámban vannak előírva.

A terv és költségvetés, valamint a 
feltételek is mai naptól fogva a fenn érin
tett hivatalban megtekinthetők.

Fclbivatnak a vállalkozni, szándéko
zók, miszerint a fenn kitett napon és órá 
bau 120 ft bánatpénzzel ellátva vagy sze 
mélyesen jelenjenek meg, vagy jogérvé 
nyes írásbeli ajánlatukat a 120 frt bánatpénz 
hozzá zárásával s azon kijelentéssel hogy 
a felteleket ismerik s elfogadják f. év i 
feb ru á r  liA 2 9 . d é le lő t t  9  Aráig 
a fenn említett hivatatuál adják be.

Utó, vagy a feltételektől eltérő aján
latok figyelembe Bem vétetnek.

Péesvárad 1880. február 2-án.
S ey  F er en c*  siámtartó

K eskeny
útifű - mellczukorkák,

a tüdő és niellbajok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tiidöhurut biztos gyógyszerei.

A term észet á lu l  * szenvedő emb<rlsdg 
javára teremtett m ejbegscQthetlen keskeny útifű 
azon m ég eddig fel nem derített titkot foglalja  
m agában, miszerint a gége és légcső  rendszer 
gyulladt nyakbártyájára való azonnali gyors 
és enyhítő hatás gyakorlásával az illető beteg  
szervek gyógyulását minden tekintetben lehe
tőleg e lőseg íti.

Miután gyármányun- * -------------- A
knál a ezukor és keskeny j ?  r s "  • * _ / /  *
útifüböli tiszta vegyül*, M i «« « « ^ A  A V* ' ^ 4
kröt kezeskedünk, különös ------- '  " **
Hgyelembe ajánljuk hatóságilag bejegyzett védjegyünket sa . dobozon 
levő aláírásunkat, mert csak ezek igazoljak annak valódiságát.

Schmidt Yicto? & fiai,
cs. k. szabadat gyárosok Becs, Wieden, Allegasse 44. 

Raktár: Sipőcz István trvógyszeré-íz, Lili János 
Spitzer Sándor és Reeh Vilmos uraknil Pécsett 
és Dr. Roseubaum urnái Baranya-Baánhan.

— --------

Ezennel bátorkodom köztudomásra hozni, hogy 
mai napon hatóságilag engedélyezett

nyitottam. — Ajánlom a legjutányosabb és legpon
tosabb szolgálatomat.

Teljes tisztelettel
K A T I I  O S Z K Á R .

Irgalmas utcza 7. szám.

üzletet

E D D I G  R É G  P Á R A T L A N  !

A Maager W.-fále
cs. kir. kizár. szab. valódi, tisztit K̂rdcmjel

C  S 'U L  üs: SL J O C l  SL 3 -  0 1SL 3
•Hely a orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y e n  
cniétsK thctösjége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a 
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer m ell n tü d ö b a jo k  
g o rv é ly ,  d a g a n a t o k ,  k e lé s te k  b ö rk iü té N c k , m i r ig y 
b a jo k ,  g y e n g e s é g  stb. ellen.

E gy  ü v eg  á ra  1 fr t .  kapható gyári raktárban: B écab eu  
H e n m a r k t 3  szán j a.**) valamint az osztrák-magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jobbnevü ftiszerkei'eskedésekben.

P É C S E T T  kapható : K o v á c s  M. gyógyszertárában, R eeh  
Y lln i on, B la u lin i'ii 91. cs S im o n  J á n o s  fttszerke- 

reskedésében. B a já n :  B o z s e k  és G e l l e r  m a n n  gyógyszertárában, M i- 
e h i t s  ftlszerk. 9 Io liá c s: L u i z e r  V. és P y r k e r  J. gyógyszert. S jJget*  
v á r ó t t  : L a z í t s  V. Ocs o  da l  és B a g ó  füszerkeresk. Z o m b o r b a n :  
We i d  i n g e r  A. és F a l c e o n i  keresk.

*) l jaiib idő óta több ezég három szögletes üvegekben tisztátalan és liami- 
situtt cs'ikamájolajt árul. Kikerülendő e megesalatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget iniut Dorsch- fé l e  c s u k a m á j o l a j j a l  meg- 
töitöttnek tekinteni, melyen a cég védjegye, dugaszjegy és a használati 

utasítás a M a a g e r  nevet viseli.
Ugyanitt van a scliafbauseni nemzetközi sebkötő szerek, és a nevyorki 
Hall és Rukl-féle „Sozodont gyár* főraktára, és a sehemniczi Hartenstein és 
tórsa féle „Leginmnose gyár*'raktára. 223. (12—10)

Taizs Mihály nyomdájában Beesett, (Jdajláth-iér 2 . szám) 1880.


