
Vili. évfolyam. Pécs, 1880. junius 12-én, 24-ik szám.
E lö ttse téa l d íj :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 t't., fél
évre 2 Irt. 50 kr., negyed évre 
L ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden s zomba
ton Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Hirdetések ára:
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4kr. 
fizetendő. — Mi n d e n  hir
detés után 30 kr. bélyeg díj 
fizetendő. A nyilt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  ir o d a :
Fereneziek utczája 22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek
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A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendűk. Előfizethetni helyben: K ia d ó  h iv a ta l:
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal ür a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Mihály nyomdájában
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majláth-tér 2. szám alatt.

Hamis számítás.
A magyar liaz i fővárosából, az 

élelmi czikkek drágaságáról rósz 
birbe jött Budapestről hozzánk el
látogatott idegenektől nem egyszer, 
hanem igen sűrűn halljuk azou cso
dálkozással mondott meg;egyzést, 
hogy sok tekintetben a pécsi piacz 
a budapestinél is drágább s meg 
nem foghatják, hogy jó közlekedés 
és a fogyasztók számának oly cse
kély növekvése mellett egy ily vi
déki városban, hogyan lehet némely 
szükséges fogyasztási czikk árát 
annyira felcsigázni ?

Talán a termelés uem áll arány
ban a fogyasztás növekedésével?

Sok tekintetben igennel kell fe
lelnünk.

Köznépünk, mely régebben élel
mezésében az egyszerűn tápláló 
czikkekre szorítkozott és munkás
sága által szerzett csekély munka
bérek melleit is megtakarította kraj- 
czárait forintokra és száz forintokra, 
a szédelgés éveiben elragadtatva a 
munkaadók által széditőleg felmu
tatott napszámok klta* és elcsábit- 
tatva a világ minden zugából ide 
özönlött munkások söpredékének a 
pazarlásban adott rósz példája által, 
ellent nem állhatva a kisüzérek és 
szatócsok sáskaseregének utón, út
félen folytonos kiuálgatásaiuak hoz
zászokott a gondtalan vig élethez, 
alig gondolkozik a holnapra és ma 
elfogyasztja mindazt, a mire telik 
erszényéből.

A luxus élelmi czikkek fogyasz
tása a korábbi évekhez hasonlítva, 
reudkivüli emelkedést mutat és a 
kereslet nagyobb lévén sokszor a 
kínálatnál, áraik felemelkedtek, azok 
előállítása — termelése pedig csak 
igen lassan halad előre, több tekiu- 
tetbeu éppen csökkenőben van.

A kertészeti ipar például emel
kedésben vau ugyan, de oly cse
kély mértékben, hogy az általa 
piaczra hozott czikkek ára a fiivá
rosi araknál magasabb, ilyen külö
nösen a gyümölcs is, melynek ára 
a busz év előttinek tízszeresére is 
fel van csigázva. — A baromfi te
nyésztés pedig határozottan apadó- 
bau vau az adott nagy árak mellett 
is a méhtenyésztés hasonlóan inkább
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Y íhmcu  e m l é k e z é s .

Arról a vidékről, a hol a múlt nyáron 
Slép napokat éltein,

Csöndes alkonyainak susogó szellője 
Nem hoz hirt én nékem

Pedig oly jól esnek tori szivemnek tudni 
Atni ott történik . . .

Hej, tán örömömben még lel is repülnék 
A csillagos égig!

Regényes szép vidék! oh tárd tel előttem 
Még egyszer képedet,

Hadd enyelgjen csalfán kiláradt telkemmel 
Műbájos képzelet!

Ab. tudom, hogy ismét dalol a kis madar 
Völgyeid ölében.

De itt a távolban nem gyönyörködöm uiar 
Vidám énekében.

. . . Nyilik-e a liget és berek virágav 
Miként nyílott régen?

Tarka szárnyú lepke ringatózik-e még 
Illatos kelyhében ?

Oly fűszeres e m g a lanyha levegő 
Mint mikor ott jártam,

S leltek-e örömöt minden lépten-nyomon 
Miként én találtain!

A kis temetőben ott áll-e a sírkő 
Molyét Zsuzsa néne

Kisirt k. nyes szemmel meg-meg látogatott 
Holdas nyári éjbe?

Vagy tan ki is dőlt mar kényének súlyától 
Mit a bu sirt raja,

Vérző szive pedig leánya nirbalinán
Szakadt meg kínjába !

hanyatlik , semhogy emelkedőben 
lenne.

Az uralkodó drágaságnak ser
kenteni kellene rendes körülmények 
közt a termelőket, — az ellenkezőt 
tapasztaljuk, fogyasztunk derüre- 
b irura és ha kifogyniuk a hazai 
termékből, hozatjuk külföldről, — 
Triesztből zöldséget és déli gyümöl
csöt, Steyerbol almát, káposztát, 
mi csak bort, búzát, teugerit, árpát 
s legfelebb repczét termelünk s ha 
ezek termése nem sikerül, felkopik 
az állunk, csiuáluuk adósságot, —  
ha sikerül, szereucsétlen közgazda- 
sági házasságunk következtében 
nincs áruk, azaz csak olyan, mely 
fel sem ér a termelés költségeivel, 

de azért a kertészipart, a ba
romfi-, méhtenyésztési sat. nagyon 
fáradságosnak találjuk.

Azonban nemcsak a luxus élel
mezési czikkek hátiéin a lii'n és 
kenyérárak is oly magasra szök- 
tetvék városunkban, hogy a vágó
marha, a gabona-árakkal aráuybau 
nincsenek, ezt pedig a fogyasztási 
adó szülte szövetkezet, részben is
mét a tömérdek és fölös, a közönség 
kárára felburjánzó lisztárus okozza, 
— régebbeu a moluártól magától 
vette a közönség a lisztet, most 
közbeveti magát a lisztkereskedő a 
közönség költségére élősködve.

Hosszú hasábokat kellene azon 
bán megtöltenünk, ha piaczuuk drá
gaságának minden okát szellőztetni 
és kimutatni akarnók, czélunk itt 
esak az volt, hogy kimutassuk, mi
kép városi hatóságunk hamis kal
kulust csinál akkor, midőn azt hiszi, 
hogy a helypénz és kövezetvám jö
vedelmének felcsigázásával meg
adóztatva a vidékieket, ezzel meg
kíméli a városi lakosságot, mert 
sokszorosan megveszik azt a lakos
ságon, a mit a vttros ily úton a 
vámon bevesz.

A fogyasztóra ötszörösen háram
lik azon teher, a mit fizet a piaczra 
bejövő vásáros közönség, a mely 
pedig azért, mert a divó szokás 
szerint a városi hatóság a bérlők 
minden zsarolását és visszaélését 
elnézni, — sok esetben még támo
gatni is szokta, magában véve is 
több, miut kétannyia azon öszegnek 
mit a város bérben bevesz.

£< ott messze . . . messze. . .  szomorú fűz alatt 
A part oliUlában,

Hol egy szegény lelkészt hallhatói esténként 
Zokogni magában.

A kedves halottnak tettek-e virágot 
Sírja iedelére?

Csorog-é gyógybalzsam a szegény apának 
Tort szive sebére? . . .

Hát a vén Fábián, a dékáni tisztet 
Nem unta-e meg már?

i nuepnap estéjén a viszlói hegyre 
Tudom most is eljár!

Annak az egyháznak olyan hű szolgája 
Aligha lesz többet,

Akkor is kolompolt a csonka toronyban 
Mikor nem is kellett

Tavaszszal a midőn elolvadt a sok hó 
S kiáradt a Dráva:

Mindig ott halászott rozzant csónakárai 
A viztelt lapályba.

Mikor pedig nem volt dolga az egyháznál,
Künn bolygott az erdőn,

Nagy kalapja alól vizsgálta, hogy zsong t  
Méh-raj a fatetőn.

Szegény harangozó, egy szép nyári estén 
Ugyan csak megjárta!

Mézet keresgélve benyult egyik vén fa 
Korhadt odújába

Mint a villám szállt ki vagy Mveii lobögöly 
Haragosan dongva.

S úgy össze csipdestek, hogy egy más halandó 
Rég bele halt volna !

Hát a szép menyecskék emlegetik-e még 
A régi tinánezot?

Habakukra mondom! ilyen históriát 
Sáiuod még nem látott!

Szegény Péter bácsi, tudom most is nevet 
Ha az ju t eszébe :

Mint hányta féltében a szűz magyar dohányt 
A nagy kemencz»be!

Esen vámoknak és az azokkal 
összekötött ellenőrzési apparátusnak 
ás ez által Uzelembe vett zsarolásnak 
behozatalától kezdve drágult meg 
városunk élelmi piaczi, ez lankasztja 
az amúgy sem igen szorgalmas né
pünket a termelés fokozásában és 
még iukább annak városunkba be
hozatalában, e miatt keresik fel iu
kább az olcsóbb siklósi, szigetvári 
és főleg újabb időbeu a dombóvári 
piaczokat, hol niucsenek kitéve a 
váraszedők zsarolásainak és — go
rombaságainak.

Jó volna tehát, ha városi közöu- , 
ségünk megfontolná e dolgot jól, 
mert drága piaezu város senkit sem 
vonz a letelepedésre, az ipar sem 
vehet ott lendületet, hol a munka
bérek az élelmi czikkek drágasága 
miatt alább uem szállhatnak, igy 
varosunk sem a lakók számában és 
vagyouában , sem kiépitkezésében 
elő nem haladhat, igy sokkal többet 
veszt a réven, sem mint a vámon 
megnyert.

A töváros már tanácskozik e 
felett, pedig ott a baj még nem oly 
nagy, mint nálunk, ideje, hogy mi 
is fordítsuk reá figyelmünket.

— A p o lg á r i p erreu dtartásK sI
összefüggésben lévő kérdések tanulmányo
zása végett az igazságügymiuiszterium 
több jeles jogászt külföldre akar küldeni. 
Nagyon felesleges kiadás; azt biszszük, 
hogy van Magyarországon nem egy jog
ügyi kapacitás, kik minden utaztatás nél
kül kifogástalanul el tudnák készíteni az 
idevágó javaslatokat, csakhogy nem csupa 
fővárosi theorizálót, hanem gyakorlattal 
biró vidéki ügyvédeket is kellene meg
hallgatni.

Országgyűlés.
A tiszavidéki vasút megvásárlásáról 

szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása 
a juuius 3 iki ülésben ért véget. A javas
lat tehát a sápisták nagy lelki fájdalmára a 
pénzügyi bizottság javaslata értelmében 
fog törvéuynyé válui. Ezután a lánczha- 
józásról szóló törvényjavaslat került tár
gyalás alá, melyre vonatkozólag a közle
kedési bizottság azon határozati javaslata 
fogadtatott el, mely szerint a kormány 
utasittatott, hogy a láuezbajózásnak a 
Dunán Budapestről kiindulva mindkét 
irányban állami költségen való berende
zése tárgyában a szükséges előmunkála
tokat haladéktalanul tegye meg.

A juuius 4 iki ülésen a Duua-szabá- 
lyozási munkálatokról szóló törvéuyjavas-

En édes Teremtőm! ki gondolta Tolna 
Hogy eltávozásom,

Ennyi szép emléknek s drága barátságnak 
Mély sötét sirt ásson.

Hánykodo óceán csak az emlékezet.
Elül rajt a sajka

Mielőtt a hullám a hajóssal együtt 
Kivetné a partra

Arról a vidékről, a hol a múlt nyáron 
Szép napokat éltem.

Csöndes alkonyainak susogó szellője 
Hozzál hirt én nekem.

Oly igen jól esnék tö rt szivemnek tudni 
Ami ott történik .

Hej, tán azt a régi „tináncz históriát"
Már nem is beszélik! . . . Paul Gyula

S i t t e m  . . .
Örült, örült volt minden gondolat 
A melyet ez a velő eddig gondolt 
Hogy lelkem adtam volna érte, olyan 
Szépnek gondoltam ón ezt a világot.

Hittem veszettül köpjetek szemembe 
Hittem, hogy igazzal, széppel tele 
De hát mit is hihettem volna egyebet én a 
Hétköznapok gyermeke ?

Gondoltam, hogy igaz a szerelem !
Az ifjú szív legeslegszebb világa 
ügy van készítve szalmapapirosból 
És e papirvirágnak pénz az ára !

Hűteni, van vallás s uem mese a hit,
S van is: szentelt a Mamuion-tisztelet!
Vörös haragos lánggal ég oltárán 
Tömjénül a jellem s a becsület.

Hittem igaznak azt az álomképet,
Melyet: a becsület, ekként neveznek;
Kendőző, melyet m int a kéjleányok. 
Gazemberek a pofájukra kenn«k!

lat tárgyaltatott le és fogadtatott el, úgy 
általánosságban, mint részleteiben.

A junius 4-iki ülésen az erdélyi bir
tokviszonyok rendezése és gyorsításáról 
szóló törvényjaslatof tárgyalta a képvise
lőim. Bokross E. előadó hosszabban indo
kolta a törvényjavaslatot s kimutatta auuak 
az erdélyi birtokviszonyok által indokolt 
szükségességét. Ugrón Gábor határozati 
javaslatot ad be az iránt hogy Erdélyben 
az ideiglenes kataszteri munkálatok 
lüggesztessenek fel, s a birtokviszonyok 
az állandó kataszter elvei szerint idéztesse
nek el. Szóltak még Lónyai Menyhért gr. és 
Orbán Balázs, s azután törvényjavaslat a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadtatott.

A junius 7 iki ülésen a negyedrészre 
lefogyatkozott tisztelt ház a részletes tár
gyalásba bocsátkozott. A javaslat minden 
egyes pontjánál annyiféle módósitváoy 
indiíváuy és határozati javaslat nyujta- 
lott be, hogy csak a javaslat 7 ik §-áig 
haladtatott el a képviselőház, 8-án azon
ban végleg befejezte és megszavazta.

A junius 9-iki ülésen a „budapest- 
ziuiooyi vasut“ ról szóló törvényjavaslat 
általános tárgyalása alkalmával szokatla
nul élénk vita indult meg a képviselő- 
házban, melyet Hegedűs S. előadó azzal 
kezdett meg, hogy a javaslatot elfogadásra 
ajánlván igyekezett meutegetui a kormányt 
azért, hogy a törvényjavaslat függőben 
hagyja azon kérdést, váljon állam költsé
gen fog'e kiépíttetni a vasút vagy nem? 
Kármán L. a szabadkai irány és az állam- 
költségeni építés mellett szól Dáuiel E. a 
kikinda-pancsovai irányt pártolja. Irányi 
D. az épitkezési lázat rója meg, mely a 
nép terheit szaporítja, s a javaslat ellen 
beszél. Mukits Ernő a javaslat mellett 
mondott egy átalános figyelmet keltett 
beszédet. Pnlszky Tgost a Duna jobb part
ján akarja kiépíttetni c vasutat, s ha még 
is a balparton épittetik a bajai irányt pár 
tolja. A miniszterek közül Szapáry, Tisza 
és Ordódy beszéltek a javaslat mel'ett. 
Szavazásnál a törvényjavaslat melyre a füg
getlenségi párt legnagyobb része is sza
vazott túlnyomó többséggel elfogadtatott.

Külföld.
Junius 16 ára van összehiva Berlinbe 

az a pótértekezlet, mely a két év előtt 
tartott berlini kongressns hiányait van hi
vatva pótolni. Az európai politikai lapok 
azonban olyannak tekintik e kotyolást, 
melynek tojásából ismét egy európai háború 
hydrája fog világra születni. Azt beszélik, 
hogy e kongressus csak a keleti kérdésnek 
Görögországra vonatkozó részével fog fog
lalkozni, de ezt még maguk a görögök sem 
hiszik el. A ki a napi eseményeket figye
lemmel kiséri, az eléggé tudja, hogy ott 
keleten nem csak a görög, de a bosnyák, 
dalmát, montenegrói, albán, sőt a bolgár 
nép is elégedetlen. Mindegyik Ugye egy-egy 
kérdés még, mely elintézésre vár, s e rész
let kérdések összcsége teszi ki a „keleti 
kérdést*, igy tehát a pót értekezlet legvaló-

Ks hittem gondoltam még annyi mindent: 
Szentül hittem, hogy éden a világ 
Napom, az iljusag, csalta elembe:
Egy széljeloszló, rongyos délibáb . . .

S az ember, a teremtés koronája?
Eb, a mely nyalja tarkad talpadat:
Ks mikor megkapta a kenyeret,
S nem kellesz neki többé — megharap!

Híitem tudok. És hogy meguyilt szemem,
Es látam, hogy én megcsalva vagyok :
Vágy támadt lelkemben, melyet azóta 
Minden imámba be is foglalok.

Vágy, hogy venné el Isten üdvösségem 
Felét, s engedné meg aztán nekem,
Hogy majd. ha eljön napja egykor, én is 
Ott lehessek a végítéleten !

Hogy ott lehessek menyk i-ostrommal 
Astraea boszus angyalai között,
És tartsak, amilyet még nem pipázott.
Ítéletet e rongy világ fölött.

Dorner Hal.

A v a lp ó i p a rk .

A valpói park egyike Szlavónia lég 
szebh pontjainak és a műveltség legked
vesebb tauyája, melyet a műkedvelő és ál
dozatkész Prandau Gusztáv báró valódi 
paradicsommá tett. Úgy halljuk, hogy az 
ottani kastély és park rajzát a budapesti 
képes lapok közölni fogják. Ezt a minta
szerű és ritka gazdagságú s változatosságé 
nagy üvegházzal valamint pilmacsaniok- 
kal, auanászházak és szaporitókkal ellá
tott park mindenesetre meg is érdemli. A 
park a régi angol kertek mintájára egész 
telepeket, tehát az említett virághazakon 
kívül, Uirdőhazat, gyönyörű tehenészetet, 
ménesi, mintaszerű gazdasági épületeket,

szinübben póthábornval fog végződni. — 
Oroszországnak pedig kemény állása lesz 
egy újabb bonyodalom kitörése esetén. A 
nihilismust még mindig nem tudta teljesen 
elnémítani, s most Ázsiában is újra meg
gyűltek bajai. Mint Pétervárról jelentik 
China nagyban összpontosítja csapatait az 
orosz határon, sőt már attól félnek, hogy 
hadüzenet nélkül fog támadni.

Még a kongressus összeülése előtt a 
hatalmak két jegyzéket fognak átnyújtani 
a portának, egyikben a kongressus össze- 
Ulését tudatják, a másodikban pedig fel
hívják a portát, hogy a két év ejőtti kon- 
gressusnak Montenegróra és Örményor
szágra vonatkozó határozatait haladéktala
nul teljesítse.

Somogyi dísz-őrségek.
Minél tovább gondolkodom, annál vi

lágosabb előttem Somogymegye alispánjá
nak azon állítása, mely szerint a várme
gyében miodeuki tisztában van aziránt, 
mit kell a megyei corruptio ellen intézett 
támadásaimról tartani. íme egy újabb bi
zonyítéka a Csépáu és Igmáudy gondol
kodás módja közötti összbangzásnak.

Csépán, mint alispán törvény és mi
niszteri rendelet értelmében köteles volt & 
hírhedt „korcsinai* gazdálkodást maga 
ellenőrizni. Mindenki belátja, hogy az el
lenőrzés csak is visszaélések és csak is a 
társulati többség ellenében gyakorolható, 
miután a kisebbség visszaélést el sem kö
vethet. A korcsinai társulatnál azon égbe
kiáltó visszaélés történt, hogy a költség
járulékok minden előlegesen megállapított 
kulcs nélkül vettettek ki és pedig nem a 
vált haszon, hanem azon kár alapján, 
melyet a poshadó vizek okoznak, minél 
otrombább igazságtalanságot képzelni sem 
lehet. Azonban ne képzelje a szives olvasó, 
hogy kár-aránylagos kivetési kulcs is ké
szíttetett. A boldszára szerinti többség azt 
a közönséges csalást követte el, hogy a 
poshadó vizektőli mentesítést helyezte ki
látásba és az e jogezimen befont érdekel
teket azután úgy játszotta ki, hogy a 
költségjárulék bekövetelésénél a nem lé
tező „Korcsina* folyó kiöntésének megfé
kezése jogezimét állította fel, hogy igy a 
költségkivetését merő képzeleti alapra, merő 
önkényre fektesse, a poshadó vizek leve
zetését pedig feladata köréből kizárhassa. 
E csalás indoka azon czélban rejlik, hogy 
a lakácsai uradalmat, és a vele ugyan
azon vizelbelyezkedési viszonyban levő 
alsó birtokosokat bnsás költségek viselé
sére kényszeritbesse, a felső birtokosokat 
pedig folyószabályozási álezimen való
ságos vizlevezetés jótéteményében része
síthesse — az elárult közvagyon rovására. 
Kötelességemnek tartom itt megjegyezni, 
hogy több felső birtokos maga sem tudja, 
miképen jutott azou helyzetbe, hogy a 
közvagyon és az alsóbirtokosok rovására 
oly olcsó vizlevezetésben részesüljön.

Ebből megítélheti mindenki, mily alá-

veteményes kertet, búzatáblákat, vadász- 
csarnokot, vadas kertet foglal magában. 
Fiirdeje, kiváló vasfürdő, melyet a nyári 
évadban folyton láiogatnaK az idegeuek, 
igen csinosan van berendezve s a betegek 
számára tobbnemü kényelemmel ellátva. 
A tehenészet egészséges tejet szolgáltat s 
a parkban való séta felér a legezifrább 
városi promenádeokon való időtöltéssel, 
mert balzsamos tiszta levegő élvezetével 
jár. Sürü tacsoportozatok árnyalják a bosz- 
szau elhúzódó mosolygó pázsitokat, s egy
mással vetekedve a szebbnél szebb színe
zetben változatos kilátásokat és távla'ot 
nyújtanak olyannyira, hogy a sétáló min
dig szép képektől látja környezve magát. 
S miként a külön nagy facsoportozatok, 
azon szerint az egyes fák is az előtérben 
miudmeganuyi érdekes látványnyal lepik 
meg a nézőt. Hatalmas sudaraikkal a pla
tánok, a tulipánok, a bársak és a kőris
fák ép oly téuyezői ott az összbangzatunk 
s a lombkeretnek, mint a díszcserjék, me
lyek mint a inagszoliák, a ealyeanshasok, 
a Jerikói lonezok másokkal egyetemben 
az aljzatot szolgáltatják, s elmondhatni, 
hogy a valpói kastélyt csupa lombernyők 
foglalják be. Növeli a kert érdekességét, 
a Karasciza, mely szép kőhidak alatt 
a parkot kcresztülfolyja. A tavaszszal vi
rágkiállítás volt a nagy Uvegházban, ami
kor is az azaleák, a kamelják s a reo- 
dodendronok virágtengere oly látványt 
szolgáltatott, melyet feledni nem lehet. 
Azonban bármikor i s látogassak meg a 
valpói parkot, mindig fogunk ott találni 
olyasmit, ami a műizlést a legnagyobb 
mértékben kielégíti. Valpó Eszéktől csak 
másfél órányira fekszik, s a két község 
között postai és távirdai közlekedés áll 
fenn.



v<*ló corruptió andrfVitj* a mondott tár
suld bel Ügyeit, meg sem említve azon 
csalást, mely a társulat kttlügyében, az 
ásatási munka vállalkozójához való viszo
n y áb an , bárom mérnök eskü alatti felszá- 
níi ási szerint, 30,U(X) forintot meghaladó 
<(»/. J m u It-tt a múlt őszszel megállapítva, 
<s in lyet előbb a megcsaltakat ellenőrző 
a spáit, az én bünteljeleutésemmel szern- 
li. n, elsimítani nem pirult, önként felcsap
ván mintegy a csalók dísz-őrségének.

A társulat belUgyeit érintő visszaélé
sek miatt általam az alispán előtt emelt 
több rendbeli panaszok megvizsgálása és 
a boldizám, osztályozás, költségkivetési 
kulcs társulati megállapítására irányzandó 
beavatkozna helyett a törvényes ellenőr 
t. i. azon hamis álláspontra helyezkedett, 
mintha neki nem a többség visszaéléseit, 
hanem az e visszaéléseket nyugtalanító 
kisebbség mozdulatait kellene elleuőrizuie, 
és oly ravasz volt, hogy saját bőre fede- 
7.,-sere a panaszokat véleményadás végett 
a főjegyzőnek, a véleményt határozathoza
tal végett a közigazgatási bizottságnak, 
a határozatot érvényesítés végett Fenyőssy 
t i s z t e l e t b e l i  szolgabirónak adta át; 
suba semmi panaszt maga el nem intézett; 
sóba a kiküldöttnek határozott utasítást 
nem adott; elnézte, hogy az ő kiküldötte 
jó napidijakért, boros hordón fekvő  ̂ de 
néma lopótök szerepében, a közgyűléseken 
j *!en legyen, és jelentésével a törvénytelen 
határozatokat, de magát a csalárd pénz 
heni leszámolást is a vállalkozóval, mint
egy szentesítse, hogy a társulatnál hol 
haszontalan disz-őrség, hol hivatalszolga 
szerepére vállalkozzék, és mindenben a 
többség akaratát magára nézve is mérv
adónak tekintse. Csépán t. i. a koresinai 
szédelgéssel szemben oly ügyesen szedte 
szét a beszámítás szálait, oly tervszerűen 
osztotta szét társulati többség, főjegyző, 
közigazgatási bizottság és szolgabiráeska 
között; hogy a helügyekbeni csalás ugyan 
teljesen sikerüljön; de annak előmozdítása 
egyikre se, őreá legkevesebbé, rásülhessen.
( supa félreértés, és csupa esetlegesen egy
másba illő találkozása e félreértéseknek!

Egyedüli szabály: mindent per raopsz!
Halljad te, az igazságnak meggyalá- 

zott istennője. Hiába mondja a törvény, 
ho^y alispánilag megerősített kulcs nélkül 
nincs költségkivetés; Somogymegye alis
pánja, a visszaélések törvényes ellenőre, 
maga segíti elő a esalárd kivetés alapján 
a fosztogató végrehajtást, és mi több, 
azzal merészel a világ előtt takarózni, 
hogy mind ezen törvény és jogtiprás 
körül a vármegyében mindenki az ő né
zetén van. a hivatalszolgává magát leala
csonyító szolgabirácskától kezdve fel a tisz
teletre méltó főispáni székig, a pimasz 
topótoktól kezdve fel az ásitozó nagyurig.

De lássuk Igmándy szolgabirónak egy 
más alkalommal parádérozott disz-őrséget, 
hogy közte és Csépán között a hamis ál
láspont elfoglalásának taktikájában nyi
latkozó összhangzást megismerhessük.

Fenyőssy szolgabiró a Ponauer elleni 
vizsgálatnál felmerült büntakarás vádja 
miatt maga is vizsgálat alatt lévén, Csépán 
Igmándyt küldötte ki nem régen aPonauer 
ellen foganatosítandó pótvizsgálatra Laká
csára. De Igmándy miu 'járt az eiső lé
péssel hamis álláspontra helyezkedett a 
panaszolt visszaélésekkel szemben: Fe- 
nyőssyt hozta magával tollvezetőuek; erre 
bízta a vizsgálat vezetését; maga néhány 
haszontalan-ágon kívül egy szóval sem 
avatkozott a kérdések feltevésébe, vagy a 
vallomások fogalmazásába és igy kivitte, 
hogy tény! g egyik érdektárs a másik 
eliej foganatosítsa a vizsgálatot. Lám, 
per inopsz minden megy.

Igmándy a kiliallgatandókat 40 forint 
pénzbírság és karhatalommal való előve- 
zettetés terhe alatt idézte meg Lakácsára 
a volt ispáni lakba, mintha nem a jegyző, 
hanem a vádlók volnának a vádlottak.

Lakácsán a jegyző parancsnoksága 
alatt 5 pandúr van állomásozva, és Ig- 
mándy nem elégedett meg azzal, hogy 
ezeknek őrjárásait a vizsgálat tartamára 
betiltotta, hanem még más öt pandúrt is 
hozott magával, híven azon hamis állás
ponthoz, mintha itt nem sikkasztás vádja 
a jegyző ellen, hanem zendülés vádja a 
panaszlók ellen forogna fenn.

A megidézettek pontosan jelenvén meg 
a kitűzött helyen és időben egy kis vára
kozás után egv fegyveres által az álnyug- 
takat aláirt kocsmáros lakására hivattat- 
tak, ahol azutáu azon meglepetésben ré
szesültünk, hogy a nyitott kapun át már 
az utczáról tiz pandúrt láttunk két csővü 
puskával és egy egy tuczat kézkötöző zsi
neggel azon ajtó előtt egy glédába fel
állítva, melyen belül a vizsgálat volt fo
ganatosítandó, egészen híven azon már 
nem is hamis állásponthoz, mintha a cor- 
ruptio már annyira elorczáfianodott volna 
az országban, hogy csak becsületes em
bernek kel! magát embertársai előtt szé- 
gyenlenie.

Felölvasfatván előttünk az alispáui 
rendelet azt kértem az otromba tisztvise
lőtől, hogy a rendeletben a fegyveres erő 
kiállításáról szó sem lévén, a pandúrokat 
távolítsa el, mert — mondám — ha a 
jegyző esetleges befogatása miatt vannak 
itt, mi psraszlók a jegyző ilyen megszé- 
gyenitte:ésct nem kívánjuk, ki, családja 
és háztartása lévén helységünkben, meg
szökni ngy sem fog; ha pedig mi miat
tunk vannak itt, ngy ezen intézkedés 
egyenesen az alispánilag elrendelt vizs
gálat czéljába ütközik, amennyiben az 
együgyü polgárokat megfélemlíti. Erre a 
sarokba szorított főbíró azt válaszolta, 
hogy a pandúrok sem a jegyző miatt, 
sem mimiattunk, hanem őmiatt vannak 
itt s cu csaknem megörültem azon radi
kális kúrára való kilátásnak, hogy Igmándy

maga fog be — vagy a megyéből kiki- 
sértetni. De csalódásomból csakhamar an- 
nak meggondolása kúrált ki édes maga
mat, hogy hátha a szomszéd megye pan 
durai őrzik a határt ily veszélyes portéka 
vámolatlan behozatala ellen? Azt mond
tam tehát a 10 pandúr hatalmas urának, 
hogy ezredes lakása előtt sem szokott két 
szál katonánál több alkalmaztatni dísz- 
őrségül. Egy jelenlévő katonaviselt kép 
viselő hiába tette hozzá, hogy ezredes 
lakása előtt is csak egy katona áll: a 
tényleges hatalom az ész, jogérzet és gúny 
előtt sem tágított. Ott álltunk tehát ke
mény őrizet alatt vagy uyolezan s a go
nosz világ alkalmasint úgy ítélt felőlünk, 
Ir-gy vagy magunk vagyunk lókötők, vagy 
lókötőkkel állunk valami viszonyban.

A vizsgálat folyama alatt azt súgtam 
a küiöuibeu kedélyes basa fülébe, hogy 
legalább a szegény legénységet sajnálja 
meg és eressze nyugodni. Hasztalan! A 
hamis álláspontot a főbírójuk megleczkéz- 
tetését a nyitott ajtón át végig meghall
gatott legénység előtt nem lehetett telál- 
dozni, és nekem csipösebb érvekkel kellett 
előállani „Hisz, mióta ezek önt itt slrá- 
zsálják, azóta már legalább is két zsi- 
ványt foghattak volna,“ csak ezen tű
szúrásra kezdett az úri nagy főben olyas 
valami derengeni, mintha csakugyan hi
vatalos hatalommal való visszaélés volna: 
e g y e t l e n e g y  schwindler kedvéért t i z-  
h ú s z  lókötőuek nyújtani jó alkalmat a 
közbiztonság veszélyeztetésére. A legény
ség elküldetett nyugodni; de a hamis ál
láspontnak megfelelőleg csak másnap este 
mehetett ki őrjáratra, miért aztán a ló- 
kötők sem igen haragudhattak.

Igmándy a vizsgálatot az áldozó- 
esütörtöki nagy ünnep előtti napon nyi
totta meg, és emberei azt hiresztelték, 
hogy 5 napra szállásolta be magát a 
koresmároshoz. Én, az éneklésztanitó és a 
harangozó első nap este azt kértük, hogy a 
vizsgálat másnap délutánig felfüggesztessék 
minthogy az isteni tisztelet miatt jelen 
nem lehetünk. Kérésünk nem hallgattatott 
meg. Reggeli 9 órára tűzetett ki a vizs
gálat folytatása. Ha megjelenünk, köteles
séget mulasztunk, az isteni tisztelet elma
rad, és én bajba keveredhetem. Ha nem 
jelenünk meg, az álnyugtákat aláirt kocs
máros vallomása távollétünkben mindeu 
alakot vehet fel a jegyzőkönyvben, és 
azután még is marad idő, minket karha
talommal elővezettetni és igy a népet, kü
lönösen a panaszlókat Udvöseu megijeszteni.

Átlátott tervünket csak ligy hiúsíthat
tuk meg, hogy az isteni tiszteletet időnek 
előtte és mint fenyegető veszély esetében, 
rövidesen végeztük. Épen jókor értünk, 
hogy a korcsmáros szájából halljuk: hogy 
biz nem egy, hanem három álnyugtát irt 
alá soha el nem adott fa áráról; hogy 
bizony nem a biró, hanem a jegyző vette 
rá a gonosz játékra, és végre hogy az 
illető nyugtákon a jegyző írását láthassuk, 
ki 1879. marczius havában előttünk és 
Fenyőssy előtt mind a nyugtákról mind 
a pénzről (501 Irt) minden tudomását a 
legártatlanabb mosolylyal eltagadta.

A vizsgálat azóta már másodszor lett 
megszakítva, hogy a jegyző készülhessen.

A „P. F .“ 22. számában olvasható 
közleményembe két sajtóhiba csúszott be: 
a 10-dik kikezdésben Jelics Tamás vallo
mására való hivatkozással kell a főjegy
zőnek azon észrevételt tennie, hogy Ig- 
mándy kezéből közvetlenül is lett pénz 
átvéve; a czikk végén pedig igy kellene 
állni a német verseknek:

„Niclií Möpse tragt nach Spree-Athen,
„Und keine Bagage zum Comitat!' 

minek magyar fordítása ez:
„Berlinbe ne vigyetek mopszli kutyát,
„Megyéhez se csőcselék pereputyát !“
Ne tessék sértésnek venni; hisz csak 

erkölcstani értelemben beszélek. Sőt ellen
kezőleg ! Ki nem hajolna meg tisztelettel 
annyi disz-őrség látására? A kulcstalan 
fosztogatóké Csépán és Fenyőssy; Csépáné 
a főjegyző; Fenyőssyé Jelics Tamás; Jelics 
Tamásé Ponauer; Ponaueré a szegény 
pénztárkulcsos Igmándy ; szegény pénztár
kulcsos Igmáudyé tiz szál becsületes me
gyei pandúr; mig az egész megye becsü
letéé csak egy árva szál főispán — a 
gyönyörűséges paródiát álmosan néző Jan- 
kovich László ur maga.

Ugyan kiálts*,n már egyszer kverauszt 
méltóságos ur! Egy hatalmas „Hinausz!' 
is megteszi. Avvagy főispánnak mi kiált
sunk haptákot ? No, no; méltóztassék csak 
tovább szundikálni; hisz úgyis csak üres 
parádé az egész. Stehlen und sthelen las- 
sen, magyarul: lopni és lopni engedni, ez 
a fődolog. Ez azon parva sapientia, ma
gyarul: azou kevés bölcseség, melylyel ezt 
az ostoba világot kormányozzák. Nem 
igaz ?

Lakóesán, 1880. junius 2.
Sterba János, 

köis. képv. plébános.

H oN ftzu lie tény  1880. évi jun. hó 8.
Tekintetes szerkesztő úr! Engedje meg, 

hogy „több tisztelet a törvénynek!' czimü 
— s a „Pécsi figyelő' f. é. 21-ik számában 
megjelent — és a vadászatra vonatkozó 
czikecskémet némileg kiegészítsem, másrészt 
meg az erre a 23 ik számban hozott választ, 
a méltánylás kellő mértékre szólítsam. 
Tartozom ezzel az igazságnak, a nagyontisz- 
telt olvasóközönségnek és igénytelenségem 
becsületének. — Élőre volt látható, hogy 
a hosszuhetényi erdész urak a vízbe fulla
dozónak 8zalinaszál utáni kapkodásaként 
foguak cselekedni és ha a becsttletérzésnek 
csak kis része is lengi át keblüket, vála
szolniuk kellett; de azt is előre tudhattam, 
hogy ily stylusban foguak válaszolni, mely 
hozzájuk egészen méltó, melyet legnagyobb 
sajnálkozásomra — az irodalom iránti

tiszteletből — nem utánozhatok. A fran- 
cziák azt szokták mondani, hogy az irály
ról ismernek az emberre, és mi e mondat 
igazságát az erdész urak válasza után esaa 
bizonyíthatjuk.

Azt állítják ezek az urak hogy „a 
törvény iráuti tisztelet és a vadak kiuié- 
lési módját nem fogják tőlem tanulmányozni 
és a mi a tilalmi időbeni nyulak lövészeit 
illeti, az csak ugyan légből kapott kohol
mány' Azután még egy kis leczkét adnak 
a vadász törvényből, hivatkozván az 1872. 
évi VI. t. czikk 15§ ára. Lassan urak a 
testtel! Haönöknek tőlem kellene a törvény- 
tiszteleletet és a vadak kimélési módját 
tanulmányozniok, mire ugyan nagy szük
ségük vau s a mit tőlem tamulniányozhat- 
náuak is aligha mernének május hóban 
k o p ó k k a l i  h a j t ó  v a d á s z a t o t  t a r 
t ani ,  a mit önök csakugyan tartottak. Hogy
erre nincs joguk, azt mutatja az idéztem 
törvény 20.§ a., mely azr mondja, hogy a 
tilalom ideje alatt senkinek vadászni nem
szabad, ha csak a vadász terület kellőleg 
be nincs kerítve. És kérdem most: tiszte
letben tartották önök e törvényes intézke
dést? De tessék még e tö vény 18§ ánik 
második kikezdését megné/ui es meg 
fogja látni hogy csak a,vadászatra jogo
sult tarthat kutyákkal vadászatot, de nem 
u tilalom ideje alatt• Nagyon szeretném 
azon számot ismerni, mely alatt a főerdész 
ur fiának a vadászjegye protokolomban be 
vau vezetve; és mely őt vadász jogosultá 
teszi mert úgy tudom, hogy az már egy
szer azon megtiszteltetésben részesült, hogy 
a fegyvert — vadász jegy hiányában — 
válláról leemelték. /Innak megítélését pedig, 
hogy az vadkitnélése,midőn kopókkal május
ban, mely időben ezek a fiatal nyulakban 
több kárt tehetnek, mint a rókák — haj
tóvadászatot tartanak — a uagyontisztelt 
olvasóközönségre és a vadászathoz értő 
urakra bízom. Hát lássák uraim, hogy 
bizouy rájok férne egy kis tanulmány a vadak 
kíméletéről.

Hanem azutáu nemtelen haragjuknak 
meny kövét Jupiterként szórják rátn — a 
szerintük*hamis rágalmakért' melyek azon
ban azoknak mily roppant ellentétük és 
mennyire igazak, mutatják a következők:

A „vadász uraknak" kutyái hajtottak, 
az emberek nem csak hallották, hanem 
látták is a nyulat és a kutyákat; mind
járt rá lövés esett, és a k u ty ák ------ el
hallgattak. Vadászathoz értőket kérdek, 
minek a jele ez?

De a kutyák csak egyet hajtottak s 
ez egyet, a nyulat, két ember látta, de 
rókát uern: mire lőttek tehát? Önök ma 
guk beismerik, hogy csak egy vadat haj
tott a kutya, azt is beismerik ugy-e, hogy 
lőttek ; de hát mit lőttek, mikor rókát ueui 
hajtottak a kutyák? — A vadász urak
nak egyike azt monda, midőn a vadat vitte, 
hogy saját kutyáját lőtte agyon, tehát azt 
viszi haza (sic !); a másik meg azt mondta, 
hogy rókát lőtt.

A két állítás közül melyik az igaz? 
Talán biz a harmadik. Azutáu megfog- 
hatlau vastag érzéketlenségüket nem lehet 
ily átlátszó fátyollal leleplezni, minő az, 
hogy a vadásztörvény 15 §-a értelmében 
jártak el, midőn idegen batar szélénél fel
állnak ragadozókra vadászni úgy, hogy a 
kopók idegen területre kénytelenek menüi 
rókát keresni ott, hot sürgés forgás van 
az éjel-nappal szüntelen folyó munka kü 
vetkeztébeu. Ez nehéz feladat volt a kó
pékra rókát onnét hajtani, hol a zaj és 
lárma következtében nem lehet.

Még csak egyet kívánok megjegyezni. 
Miért rendezték az urak a rókavadás/.atot 
az idegen határ közvetlen szélénél épen 
oly időben, 'midőn a vadnak nyugalomra 
vau szüksége tenyészete tekintetéből és 
midőn a törvény a 18 és 20 § bán elég 
világosan tiltja? Miért nem vadásztak az 
urak rókára annak idején, midőn a kutyák 
a fiatal vadban kárt nem tehettek ? Avagy 
miért kell még a pásztorok és őrök ku
tyáinak egy a hajtást megakadályozó súlyt 
viselniük nyakukon, midőn, önók brillí
roznak a hajtó vadászattal? Avagy önök 
kutyái nem számíttatnak ez állatok osztá
lyához, mint önök nem e világra való em
berek közé ? Tudják e önök, hogy idegen 
területen kárt tettek és e kár megtérítésére 
a törvényes ut áll előttünk ? No de erről 
más helyen és más alkalommal. És most 
leteszem a tollat és a keztyiit is, melylyel 
a tollat fogtam, midőn önökkel foglalkozni 
kénytelen voltam — a törvény tiszteletben 
tartása- és a vadak kímélete tekintetéből. 
Az ügyet c téren befejezettnek tekintem.*) 

Egy vadkedvelő.

' )  Mi is annál inkább, mert az ügy bíróság 
eldöntése alatt léven, annak erediunnyére kell an
nak idején szorítkoznánk. Szerk.

K is -T ó tta lu  1880 Május 31*)
Úgy látszik, hogy a jelen év tavasza 

nemcsak esőben gazdag, hanem a vele 
gyakran együtt járni szokott jégeső és 
zivatar pusztításaiban is. Szomorúan ta
pasztalta ezt Siklós szomszédságában a 
hegyek alján fekvő Kis-Tótfalu község 
lakossága is.

Ugyan is Május 29 én délelőtti 10 
órakor a pécsi hegyek felöl ,egy kis, da 
fekete felhő látszo't közeledni, moly .alig 
egy óra múlva, beborítva az egész látha
tárt, Kis-Tótfalun és a környéken oly nagy 
felhő szakadást, jégesőt és vizáradást 
hozott létre, a milyenre a legöregebb em
berek sem emlékeznek. Ez az eső, ille 
főleg inkább felhőszakadás legtöbbnyire 
jéggel, vegyest omlott rettenetes zaj,robaj 
és zuhogás között mintegy délutáni 4 óráig 
pusztulást és romlást hagyva mindenütt

maga után. — Gyümölcsfáink, melyek 
ez évben szerfelett gazdag terméssel biz
tattak, kevés idő múlva majd minden gyü
mölcstől (osztottan állottak. Szőllő hegyein
ken a szintén szépen mutatkozó szőlő 
ugyancsak a jég által sokat szenvedett, 
de talán még többet a zápor által a sző
lőtök tövéről lebordott temérdek föld miatt; 
sok szőlőtök egészen föld nélkül maradt, 
s elébb utóbb el fog száradni, mivel 
a gazdák a földet sehonnan nem 
tudják pótolni. De a mi a legfőbb kár: a 
község alatt réteken és vetéseken keresz
tül a határ egyik végétől a másikig mint
egy 40, sőt sok helyen 50—60 méternyi 
széles vizáradás omlott keresztül iszonya
tos zaj, zuhogás és rohanással, maga alá 
temetve és beiszapolva mindent, a mit útjá
ban talált; a rétekben és vetésekben talán 
több ezer forintra menő kárt is okozva. 
Ez áradás a falu alsó végéu levő házakba 
beomlott, küluöseu a legszélről lakó mol
nár házába és malmába, kinek egy magá
nak az áradat mintegy 300 Irtnyi kárt 
okozott. Házi állatok Habár az árvíz több 
szarvasmarhát és lovat elragadott — a 
lakosok összetartása és egymáson való 
segítsége imát- szerencsére nem vesztek 
el. A hidak, melyek a tavaszon lettek meg
igazítva, s melyek itt a hegyek lábánál 
oly gyakoriak és szükségesek, nagyobbára 
oda vaunak; némely falúdat a bzomszéd 
irinitási határon találtak meg, hol szin
tén sok a kár a vetések és rétekben hanem 
még a vasúti töltésekben is mert azokon 
is némely helyen átcsapott az áradat.

Isteu oltalmazzon bennünket hasonló 
csapásoktól! Máté Balázs

evang. ref. lelkéaz.

T o r v é u y s a é k i  c s a r n o k .
Előadott polgári perek:

Mukarovszky János Wertheimer J. 
ellen 1677 frt. 45 kr. s jár. iránti pere. 
Wertheimer J. Mukarovszky János ellen 
328 Irt. 23 kr. s jár. iránti pere. Özvegy 
Gadó Józsefué és t. Suvák Györgyué el
len ingatlanok tulajdonjoga iránt. Simon 
Coruelia Herceg Pál ellen házassági kö
telék végtelbontása iránt.

Előadandó büntető üyyek:
Junius 15-én Perger Ferencz és t. el

len hamis okmány kiállítás. Burkovits La
jos ellen emberölés. Junius 16 áu Schwei- 
ezer Henrik ellen bírói zártörés. Kern Ig- 
uácz ellen lopás. Junius 18-án Láger Jó
zsef és t. ellen bírói zártörés. Pozsonyi 
Ferencz ellen sikkasztás. Czehmau Fer- 
diuáud ellen szülői bántalmazás. Junius 
19-én Kardos Flórián és t. ellen tolvaj lás.

*> Junius 6-án kaptuk meg.
í>zerk.

Különfélék.
— A pécsi jótékony nőegylet ez évi 

juniálisát az egyleti szegényalap javára 
vasárnapon jun. 13-án tartja meg aTettyén. 
— Alig lehet kételkednünk abban, hogy

a inostaui állandó jó időjárás mellett e 
mulatság jövedelmező lesz, ez oly bizo
nyos, mint a minő biztos az is, hogy a 
tűzoltók által rendezett akármiuő ünnepély 
tetemes deficittel végződik.

— A  f. hó 7-én tartott megyei rend- 
kivUli közgyűlés egyedüli tárgyát a lóavató 
bizottságoknak a honvédelmi miniszter 
rendelete értelmébeni megalakítása képezte. 
A közgyűlés, mely egy-két bizottsági tag 
kivételével tisztáu a tisztviselői karból 
állott az öt közigazgatási járás szerinti 
beosztással a múlt évi mintájára megala
kítván a bizottságokat, ‘/a lö  órakor 
szétoszlott.

— A pécsi kereskedelmi és iparkamrá- 
uak felállítása ügyében a szakminiszter 
b. Kemény kérdést intézett a soprouyi 
kereskedelmi és iparkautrához is, mely 
május 10 iki ülésében a miniszteri megke
resésre azou választ adta, hogy a kamrai 
terület kiszakitása s Pécsett leendő felál
lítása körül fenforgó nehézségek, különö
sen pedig a felmerülendő költségek nagy
ban felülmúlják azou állítólagos előnyö
ket, melyeket a kérelmező testület s a 
kérelmet támogató s érdeklett terület ezen 
intézkedés által elérhetni vél. Jövő szá
munkban erre még visszatérünk.

— A pécsi könyvnyomdásí egylet rok- 
kant- özvegy- és árva oszt. alaptőkéje 
gyarapítására eddig befolyt adományok: 
A pécsi tek. kereskedelmi- és ipar-társulat 
10 foriut llamazetter Károly ur 5 frt., 
Bedő Károly ur 5 frt., Krausz Simon ur 2 
frt., Steimetz András ur 1 frt., Mestrits 
Imre ur 1 frt., Berger József ur 1 frt., 
Dr. Goldberger lguácz ur 1 frt., N. N. 
20 kr., összesen 26 frt 20 kr., mely ado
mányokért az ezzel segélyezendők nevé
ben forró köszönet nyilvánittatik. Mint
hogy a gyűjtések még mindig folynak, 
netáni adományok a „P. F .“ és a „F. Z.“ 
tek. szerkesztőségeibe, valamint miuden 
pécsi nyomdába, hol is gyűjtőnek vauunk, 
kéretnek átadatni. A pécsi nyomdász egylet.

— A  folyamatban levő vizsgálatok kö
vetkező sorrendben tartatnak a „Mi Assz." 
zárda elemi leány tanodájában és pedig a 
külső osztályokban : junius 14-én a I. oszt., 
junius 15 én a II. oszt., junius 16 áu ,a III. 
oszt., juuius 18 áu a IV. oszt., junius 21-éu 
az V-ik oszt., juu. 22-én a Vl-ik oszt. A 
belső intézetben: iuoíus 25 éu I., II., III. IV. 
oszt., juu. 26 áu V-ik oszt. junius 23 áu VI. 
oszt. Jun. 29-éu liála-istenitisztelet és Te 
Deum.

A pécs-belvárosi plébánia f. évi 
junius 25. Ulendi meg alapitasa 100 é v e s  
évfordulójának jubileumát, mely nap pén
tekre esvén, reá következő vasárnap Szt.- 
László napján fog a belvárosi templom
ban szerény egyházi üuuepélylye! meg
tartatni. Közelebbi részletes programot az 
említed templom aitain lesz kifüggesztve.

Egyelőre csak annyit hogy több egylet 
közreműködése mellett délelőtti 10 órakor 
ünnepélyes „ Te Deum* dicsérő ének, utánua 
nagy mise, mely alatt az ünnepre vonat
kozó magyar szent beszéd fog tartatni. 
Ezen ritka ünnepélyhez a közönség és 
hivek ezennel meghivatnak. A pécs belvá
rosi blébánia hivatal.

— Halálozások. Özvegy Ó lé Béláné 
született Kaun Anna t. hó 5-én életének 
67 ik évében — és Zsolnay Miklós f. hó 
7-én életének 81-ik évében végelgyengü
lésben, — elhunytak. Mindkettőt nagy
számú rokonsága és díszes közönség kí
sérte nyughelyére. Béke poraikra!

— Vérfagyasztó jelenet folyt le múlt 
szombaton d. e. 10 órakor a Makár utcza- 
Ima épülő télben levő Kiinigféle házban. 
A jelzett napon mintegy 8 nappal meg
előzőleg készültek el az épület oldalfalai 
s állítattak fel rá a szalufák. Gianone 
építész figyelmeztette a házi urat szerző
désük azon pontjára, melynél fogva ez 
kötelezte magát, a kőmives munkálatok 
bevégzése után, a házat haladéktalanul 
tető alá állítani, mert csak úgy állhatott, 
jót az építész az épület tartssságáról. A 
városszerte rohamosan megindult köz és 
magán építkezések azonban az építkezési 
anyagot annyira felemésztették, hogy a 
tulajdonos nem volt képes a betetőzésre 
szükségelt cserépzsindelyt kellő időben elő
teremteni, s igy történt, hogy az épület 
fedetlen fővel volt kénytelen kiállani vá
rosunkat a múlt hetekben gyakorta meg 
látogató záporokat. Különösen pedig a f. 
hó 4-ike és o ike közti éjjeli nagy eső 
annyira beszivárgott a boltozatba s auuyira 
kimosta sok helyütt a téglákat összetartó 
vakolatot, hogy a másnap reggel meg
jelent építész életveszélyesnek találváu az 
így megrongált boltozat alatti munkát, 
annál inkább, minthogy az épen a pincze- 
boitozat alatt a piuczetokbau folyt, — fél
beszakítását s a veszélyes hely elhagyását 
azonnal elrendelte. — Bohusláf kőmivest, 
ki utolsó előtti volt a feljövök közt kar' 
jánál lógva folráutá és az utáuua nagyon 
kényelmesen lépegető Misángyihoz a kö
vetkező szavakat intézte: „Jöjjön jöjjön 
hamarább." — „Nem félek éu“ volt a 
válasz, mely egyszersmind utolsó szava 
volt a szerencsétlennek, mert abban a 
pillanatban a boltozat leszakadt, s elte
mette, s mire a lehető leggyorsabban, 
a reá omlott nagy mennyiségű téglát el
távolították már kiszenvedett. Az ugyanez 
nap megejtett vizsgálat a tényállást konsta- 
tiiuzta, mely szerint a szerencsétlenség 
oka sem az építész nem volt, ki az épít
kezést az építészet szabályai szerint vezette, 
és a szokásos vaskapesok alkalmazását 
sem mulasztó el, sem pedig a tulajdonos, 
ki a legjobb igyekezete mellett sem tudta 
a szükséges anyagot beszerezni, s igy a 
szelciiCséiitíii Misangyi ki igt*u ügyes cs 
szorgalmas munkás volt, véletlen“ zeren- 
csétleuségnek lett áldozata. Családja nem 
volt. —

— Barar.yaváron is megtartották a 
katonai lóvásárt a szt. lőrinczibez hasonló 
sovány eredménnyel. 570 db a ezéluak 
megfelelő ló állíttatott ki, melyből 23 db. 
találtatott alkalmasnak. Jelen voltak a 
vasáron Jeszenszky alispán, megyei lóte
nyésztési bizottsági elnök és Nádossy Kál
mán al.eluök. A katonai kincstárt Ueune- 
borg honvédtábornok, Holbeiu közös had
seregbeli és Bulyovszky honvédezredes 
képviselték, — Bulyovszky ezredes, — 
mmt értesülünk — több Ízben méltó elis
merését fejezte ki a tenyésztőknek, kiál
lított lovaik szépsége felett, s igy azok
nak kik igyekezetüknek anyagi elismeré
sé) várták, jutott az a mi a költőnek: 
„Édes hüledezés puszta dicséret után.'

-4 botrányok legnagyobbika az, mit 
városunkban a közerkölcsiség és meglehet, 
hogy a közbiztonság rovására is a ható
ság minden jött ment idegen földön futó
nak megenged. Alig távozott el azou sán- 
ger csapat, melynek meg női tagjai is 
oly eostume-beu jelentek meg nyilvános 
és általánosan sulidnak ismert és látoga
tott vendéglőben, s oly trágárságokat ad
tak elő, minőket a párisi kloákákban ösz- 
szegyült gaminok is pirulnának maguk 
kozott insceuirozni, — most pedig — miut 
halljuk, a budai városi buzatéren felütött 
deszkasátorban egy czirkusz társulat szó- 
í akoztatja a közönséget oly mutatványok
kal, melyek miut például, midőn egy 
betanított lóval a női közönség közt szílz 
leányt kerestetnek — a suszterinasokat 
ugyan hangos röhögésre fakasztják, a 
művelt közönségnek s különösen a nők
nek azonban arczába kergetik a vért. S 
hogy azután ilyen trágárságok egyszeri 
latasa is menyit ront a serdülő ivadék 
erköícsiségén azt csak egy paedago- 
gus tudja kellőleg mérlegelni, annyit azon 
bau a rendőrség nekünk mind n mérlege 
les es bizonyítás nélkül is elhilu-t, hogy 
mindenesetre ezerszer több értékűt annál 
az o Írtnál, mi ezen erkölcsi métely iimnr- 
talasa dijául a rendőrségnél lefizettetik.

— Azt igen helyesen cselekedte az a 
varost hivatalnok, ki a múlt hétfőn egy 
a szt. baromság szobrát támogató rnadár- 
arust észrevett,- hogy ezen hasznos ada
tokat egy rendőr által lefoglaltatta, de 
az már nem jól tette, a mit tovább beszél
nek róla, hogy a konfiskált madarak közül

,u ?® bankát (Upupa epops, köznyel
v i :  büdös banka) p a p a g á l y n a k  rniuő- 
sttve tovább értékesített, a mely most mái
C "JLI!fi8f gél>en nc«yedik gazdáját gvö 
nyörködtet, illatos kigőzölgésével. '

, — Nem akarunk satyrál írni — di- 
czara, hogy „difficileest....' — azokról a 
J alleroggy Zebulon fogalma?'Anyaira cm 
lekeztető sétatéri feliratokról, melyek p r  
nap óta a sétatéri közönség »"k jó és r '.t



lilére szolgáltattak anyagot, hane.u meg
lőjük szépen azon illető mélyen tisztelt 
■iizeget. kinek parancsából ezen különben 
jjvüs intézkedés történt, hogy mintán 
jiiuzeti nyelvünk — köszönet érte bajnokai 
e5 vértanainak ! — a knlturai fejlettség 
‘,mIi fokán áll, hogy már nemcsak ma- 
juatúl, de magyarán is beszélhetünk és 
-fiatunk, — ezen a nyelvészetet és a 
3tn)zeti érzelmet is sértő felírásokat ja
vítássá ki azon igényekhez képest, mi
nőket a közönség egy korunkbeli magyar 
várostól megkíván. Mert még az is meg- 
vrténhetik, hogy e táblák valami átala
kulás folytán a töld alá tűnve, ha majd 
ft:vkor előkel ülnek, a késő ivadék magyar 
ejészét oly tévedésbe ejtik, hogy irályuk 
•au a ^halotti beszéd* kortársainak tóg

ák őket tartani.
— St. Román tanár rendkívüli büvé- 

!7eti és arczidomitási (mimikái) művésze
tét f"gía bemutatni közönségünknek ma 
ej holnap a helybeli színház deszkáin. Az 
jltala felmutatott és több helyeken kifüg
gesztett külföldi lapok igen dicsérőleg 
nyilatkoznak művészeiéről.

— A következők közlesére kérettünk fel: 
fkaimat veszünk magunknak egy pillau- 
ast vetni tomaegyesületünknek annak ide- 
cu epocbalisnak tartott épületére. Az egy- 
tor igen díszes épület az elpusztulás sta- 
tiumábau van, a falak pusztulásnak iudul- 
Jjk a diszitményeket az idő vasfoga meg
emésztette s egyáltalán mindenütt oly gon
datlanság és hanyagság mutatkoziK, hogy 
öukénytelenül azon gondolat nyomul a 
memléiő agyába váljon, ki lehet ezen humá
nus ezélú épület felügyelője, hogy azt 
teljesen pusztulásnak engedi? Midőn a 
csarnokba beléptünk, azon kérdésünkre, 
ki ezen épület gondnoka. — azon felele
tet nyertük, hogy az a helybeli torna-és 
tűzoltó egy esiilet tulajdona, 8 Aidiuger János 
helybeli polgármester gondviselése alatt 
all. mely válaszra az épület szánandó álla
pota azonnal világos lett előttünk. De hogy 
is volna lehetséges, mikép a polgámester, 
ki egv egész sereg egyesület elnöke, s 
kinek' alig jut arra ideje, hogy a városi 
teendőknek utána nézzen, ily egyesületi 
1, -vekre is kiterjeszthesse figyelmét ? Ebből 
világos lehet mindenki előtt, hogy miért 
siet ezen egyesület óriási léptekkel felosz
lása felé. Fenáll ugyan még, de a legkö
zelebb lefolyt bárom év alatt semmi élet
jelt nem adott magáról, sőt ugyanezen 
három év alatt semmiféle hivatalos jelen
tés sem került róla a közönség elé,már pedig 
érdekeben állna úgy az egyletnek, mint 
a városi lakosságnak, mely köztudomású
lag fentartására tekintélyes pénzösszeggel 
járult, s ugyanerre a város is nem meg
vetendő összeget áldoz, úgyszinte a torna 
órák sem ingyenesek, — az egylet állapotá
ról tudomást szerezni, s úgy arról is, hogy 
mi az oka annak, hogy az intézet csar
noka. sőt maga az intézet is feloszlásnak 
indult, úgy szinte mi is nagyon szeretnénk 
ezen intézet ügyeiről helyes felvilágosítást 
szerezni.

— A Barcs melletti drávai hid épi- 
téséről szóló törvényjavaslat a közlekedési 
minisztérium által elkészíttetvén az még 
a jelen ülésszak alatt az. országgyűlés elé 
kerül. A hid építési költségelőirányzat 
220,0X1 Irt, melyet Lippe — Schaumburg 
herezeg fog előlegezni, s az adott kölcsön 
és 5#;0 os esedékes kamatai visszatérité- 
ritéséig a hidvámot állami ellenőrzés mel
lett a berezegi uradalom fogja szedni.

— Mire jó az anyakönyvi Csekey 
István várkonyi ref. lelkész, tolnai lőes- 
peres, Pécsváradról, a járás székhelyéről 
hozatott sajttakaró papírján fölismerte saját 
keze irásár. Figyelmesebben megnézvén a 
papirt, az az általa az. előző évben a 
szolgabirói hivatalhoz beadott anyakönyvi 
másodpéldánynak egyik lapja volt! A papír
darabot a lelkész gondosan őrizi. így 
beszéli a „Prot. Pap.* Kár volt azonnal 
nem követelni vizsgálatot a szolgabirói 
iroda személyzete elleu, hogy a megyei 
levéltárba való fontos okiratok kinek keze 
révén jutottak a sajtoshoz? „K. K.“ ( \ áll
jon a megyei levéltárban sem vették-e 
eszre a sajtoshoz került auyakönyv hiá
nyát? Jó rend lehet ott is!)

— Egy adóhátralékos kir. adófelügyelő. 
Azou tárcsa eset történt Makón, hogy a 
most íolyamathau levő választók össze
írásánál Kráicz István kir. adófelügyelőt 
nem vehették be a választók jegyzékébe, 
mert a unilt évi adójával most is hátra
lékban vau. — Valljon mért nem txequál- 
•atta magát ?

— A phyluxera pestmegyei Totfalu 
-özséglien már 200 holdnyi területet lepett 
®*g és ezt csak most vették észre, miután

a baj már legalább nyolca év óta meg 
ran és a gyökerek annyira meglepettek, 
bl'gy a tetficsoportokat szabad szemmel is 
•elismerni lehet. — Az inliciált területen 
mar egész, táblák kivesztek és kiirtatván 
más művelés ágra íorditattak. — A tnlaj- 
donosi-k a külsőleg már évek óta fölismert 
ta.it elég könnyelműen fagynak, szőllőra- 
Syának tulajdonították s fel sem jelentették.

— A philloxera V é s zprémmegyeben.  

A földművelési minisztérium kiküldöttje 
Morágyi István keszthelyi tanar múlt héten 
'ette vizsgálat alá a sólyi szőlőhegyet és 
mintegy barrnineznégy holduyi területet 
talált pbylloxera által teljesen inficziálva 
'  * területen tőkép a zirczi apátság nagy 
t̂erjedésű és gonddal müveit szép szőlő

id egészen. Morágyi tanár újabb megbi- 
'■■dás folytán átvizsgálta a papvásári, al- 
■Mii és vörösberénvi szőlőhegyekéi, is, 
d*1 itt egy phylloxerás tőkét sem talált. 
, A hernyóférgrk elpusztítása. Egy

> f0Quy# és vékony fenyőfapózna vegét ketté 
msitva, ebbe egy darab a boroshordók 
■taénezésére használtatni szokott kónvirág- 
’’ii 11 dogunk, g ezt meggyuj^a, a l>cr’

nyó-fészkek alá tartjuk. — A kéngőztől 
a hernyók viczkándozva vetik le magukat 
a földre, a hol azután meg is döglenek. 
Egy ember ez egyszerű készülékkel pár 
perez alatt megtisztíthatja a legnagyobb 
fákat is a hernyófészkektől.

— Az alsorónai (mármarosmeqyei) 
„titokszerü járványáról a Pesti Hírlap
nak iiják, hogy a megyei tőorvos meg 
állapította, hogy a betegség nem ragá
lyos, 8 hogy azt az illetők éhínség s nyo
mor folytán kapták. Kitűnt, hogy azon 
szereucsétlenek, kik e betegségben haltak 
el, vagy a kik beleestek, éheztek, s laká
suk, mely különben is a legnyomorultabb 
viskó, nélkülözte egész télen át a friss 
levegőt, mert az emberek az ablakoknak 
nevezett kis lyukakat is bedugdosták tél
ben, hogy meg ne fagyjanak. E büzhödt 
rósz lég s az éhínség okozták a borzasztó 
betegséget. Olyan nyavalya ez, mint minő 
a hadseregeket szokta megtizedelni, a 
gyötrő iiarczok közti sok nélkülözés foly
tán. — Éhhalál és tömeges kivándorlás 
jeliegzi tehát a dicsőséges fusió kormány 
működését, mely milliókat pazarol bos- 
nyák naplopókra, foglalási kalandokra és 
kedves pártemberei, valamint rokonainak 
„nemzeti megjutaluiazására*, — fukarko
dik akkor, midőn az Ínségesek megmen
téséről kellene gondoskodni.

— Szeged és környéke árvízkárosultjai 
javára a belügyminisztériumhoz a hivata
los lap szerint, e hó 5 ig összesen 2.909,828 
frt 80 kr. folyt be.

— A telephon főt találó já t: Graham 
Bell tanárt nagy kitüntetés érte. A Páris- 
liau nyolezvau év előtt alapított Volta- 
jutalmat, mely az elektromság terén tör
tént úttörő találmányoknak vau szánva, 
kiadták neki a telephonért. A Volta dijat 
eddig csak négyszer adták még ki az 
50,000 tranknyi összeget tesz ki.

— Károlyi Pista gróf, ki párbajban 
meglőtte Zichy I’. Victor grófot, Becsből 
Budapestre érkezett, s maga kérte a fő
rendiházat, hogy immunitási jogát füg
gessze fel, nem akarván az ellene tett 
fenyitő eljárás Htjába bárminemű aka
dályokat gördíteni.

— A német trónörökös fia Vilmos her- 
ezeg jun. 2 kán jegyezte el egész ünne
pélyességgel Potsdamban Viktória schles- 
wigholsteiu-sonderburg augustenburgi lier- 
czegnőt. Jelen voltak a porosz királyi 
családok és az uralkodó berezegi családok 
tagjai és számos veudég, köztük Bismarck 
herceg nejével. A német császár az esté
lyen maga emelt poharat a fiatal párra, 
s toasztját a vár ágyúinak hatalmas dör
gése követte. (így akarta az istenfélő (!?) 
Vilmos császár megnyugtatni lelkiismerete 
furdalásait, a miért hogy Holstein Lauen- 
burgot a jogosult örökös augusztenburgi 
herezegtől az erősebb jogánál fogva elvonta 
mert a menyasszony az augusztenburgi 
herezeg leánya és örököse.)

— A magyar lapok Ausztriában semmi 
szin alatt nem nyerhetnek colportage jogot, 
így Írják félhivatalos oldalról, megbízha
tóságukkal dicsekedni szokott orgánumok. 
Az osztrák kormány azzal indokolta jel- 
lemezhetlen csökönyösségét, hogy ha a 
magyar lapoknak megadja az elárusitási 
jogot Bécsben, ngy ezt azou pillanattól 
kezdve az osztrák vidéki lapoktól sem 
tagadhatná meg. Ez pedig tönkre tenné 
a bécsi lapokat. — Ily határozott nyilat
kozat után sem gondoskodik megtorló 
rendszabályokról a mi úgynevezett magyar 
kormányunk és az osztrák lapoknak nem 
csak árulása, de az azokkali házalást is 
égisz szemtelenséggel tovább is folytatni 
eugedik !

— A  kinek dolmánya a hátán meggyu • 
lad. Koltháu, Komúrommegyében — írja 
levelezőnk — Szombathelyi Győző föld
birtokos egyik cselédje a napokban a 
mezőn dolgozott. A forró nap nagyon meg- 
nebezité neki a munkát és hátán, mely 
különösen ki volt téve a nap sugarainak, 
bőrének kínos pörkölődését éreite. Mun
kástársai egyszerre csak rémülten vették 
észre, hogy dolmánya tűstől. A dolmányt 
amit a cselédember viselt, fekete-barna- 
sárga sávok és pontok tarkították. Leve
lezőnk elküldte a dolmány egy részét, s 
ezen láttuk, hogy a sárga sávok és pon
tok ki voltak égve, pörzsölődve, mig a 
barnák és feketék teljesen érintetlenül ma
radtak. A cseléd hátán a sárga pontok
nak megfelőleg mérges égési sehek vol
tak láthatók. A hasouíajta szöveteket az 
egész környéken elkobozták, sőt vizsgá
latot is rendelnek ez ügyben. (így jár 
néplink. mely elhagyva nemzeti viseletét 
és elpártolva a hazai ipartól megmérge
zett, de külsőleg csinosított osztrák ron
gyokkal rubázkodik.) („P. H.*)

— Széchenyi István fiai. A keletről 
nemrég haza érkezett Széchenyi Béla és 
Ödön grótok arczképeit közölvén a „Vas. 
Ujs.“ érdekes adatokat jegyez fel róluk, 
melyekből átvesszük a következőket: Szé
chenyi Béla neje halála után ö‘ évet a 
világtól teljes visszavouultságban töltvén, 
1878-ban határozta el magát középázsiai 
nagy útjára s el levéu készülve arra is, 
l,()gy nem tér vissza többé, elutazásakor 
atyjának nála levő kéziratait az Akadé
miának s az atyjára emlékeztető számos 
ereklyét a uemzeti múzeumnak ajándé
kozta. 22 hónapig tartott tudományos ex
pedíciójáról most nagyobb müvet készít 
sajtó ala, számos képpel és térképpel, az

* eddig európaiaktól még be nem járt vi
dékekről ; c mű magyarul fog megjelenni 
s csak később látnak napvilágot idegen 
fordításai. Széchenyi Béla két ízben volt 
orsz képviselő, 1861-bea és 1865 ben de 
párthoz soha nem tartozott. Hivatalt nem 
villáit s midőn 22 éves korában főispán- 
Bággal kiaáltatott meg, nem fogadta el. 
Elve nem viselni se hivatalt, se — reud

jelet. Egyetlen dekorációja sincs s még a 
kamaráéi méltóságot se fogadta cl. a mit 
annak idején roBZ néven is vettek tőle. 
Ödön hét év óta nem volt hazájában, 
1873. óta folyvást Konstantinápolyban élt 
s csaknem kizárólag- a tűzoltósági ügyek
kel foglalkozott. Bár nem lett törökké, 
— ruint táboiD"knak és busának tűzoltói 
f’őparaiiesnoki kinevezése egész Törökor
szágra szól s eddig két ezred áll parancs
noksága alatt, egy konstantinápolyi, két
ezer néhány száz emberből álló, a másik 
Kirkiliszibeu Drinápoly mellett teljes 30<X) 
emberrel. Számos érdemrendé van. mint a 
franczia becsületrend, az osztrákjLipótrend, 
a brazíliai rózsarend, a jeruzsálemi szent 
sir keresztje stb.

— A  „Nyár“ szerkesztősége következők 
közlésére kért fel bennünket: üzenet a 
„Yásárfia* beküldőjének. — Névtelen dol
gozatokat egyátalán nem fogadunk el, 
azokról pedig, melyeket a papírkosárba 
juttatunk nyilvános bírálatot nem szándé
kunk Írni. Minthogy azonban ön alkalmat 
nyújtott ezen megjegyzésünket közzé te- 
betui, kérelméhez képest megbíráljuk te 
hát beküldött versét és megizenjük, hogy 
ranuljou meg előbb helyesen írni és az
után — — ne Írjon a verseket! Ha Ön 
nevét aláírta volna, úgy csak a papírko
sár rejtené versének jövőjét magában: de 
minthogy ön el nem fogadás esetére nyil
vános bírálatot kivan, idézünk verséből 
pár sort első és utolsó izlelőül a „Nyár* 
papirkosárjából: midőn elmondja ön, hogy 
a kis Gizellának medvét, gőzöst, gólyát, 
tevét, macskát stb. vitt vásárfiába s ezért 
egy „puszit* kapott, igy zeng tovább :

„— Ejnye, ejnye jaj de jó volt . , .
Száj,u?skaján van még a folt;
Törülje le liamarjába.
Mert meg latja a mamája .
Ks ha látná baj lenne ám ;
Nem engedné többett hozzám!"

Talán elfelejtette kifejteni, hogy a csók 
előtt lekváros kenyeret evett! Fiatal em
ber ezekutáu csak azt tanácsoljak önuek : 
hagyjon fel a költészettel . — A „Nyár“ 
szerkesztősége. —

I R 0  D A L 0  M.
=  Alulirt kiadó kötelességének tartja tudat

ni. miszerint dr. Ribáry Ferencz nagy Világtör
ténete a III kötet végéig, tehát az egész ókor, 
kéziratbau be van fejezve. Szerző betegsége alatt 
a kiadóval történt megegyezés folytán, az esetre, 
ba szerző a müvet teljesen be nem fejezhetné, 
abban történt megállapodás, hogy kiadó a Közép
es esetleg az Újkor megírására is erre hivatott 
erőt fog megnyerni. Mindezek után tehát a t. kö
zönség megnyugtatására kijelentem, hogy e munka 
ngy mint eddig, minden fennakadás nélkül fog 
megjelenni. Budapest, május 21. Teljes tisztelettel 
Mulíner Vilmos, kiadó.

=  A „V asárnapi l js á g  - junins 6-iki szá
ma következő tartalommal jelent m eg: „Két Szé
chenyi.* — „Tanács*. Költemény. Inezédi László
tól. „Visszaemlékezések a szabadságharezra * 
Mizei József jegyzeteiből összeállította Bodon J.
-  „Lengyel laka !alom,“ — „A Széchenyi-expe- 
diezió útja.* — „A gőzhaz.* Verne (Gyula regé
nye. — „Egyveleg.* — „Lóezy Lajos*. Hermán 
Ottótól.. „A Szécheni-szobor leleplezése. -  „Az 
orosz czárné.* Shakespeare a törvényszék előtt.* 
- -  „Vasárnapi levét: Esztergomi élmények. Az 
Írók és művészek kirándulása alkalmából. „Porzó
tól. — Irodalom és művészet, közintézetek, egy
letek, egyház és iskola, mi újság ? stb, rendes heti 
rovatok. Képek: Gróf Széchenyi Béla. — Gr. Szé- 
chény Ödön. — Szécbenyi-szobor leleplezési ünne
pélye 1880, május 23-ikan. Ranscher Lajos rajza 
után. — Lengyel lakodalmi menet Krakkó vidé
kén. Kossak Gyula festménye után, — Shakespeare 
a törvényszék előtt. — A gőzház. — Maria Ale- 
jandrowna, orosz czárné. Lóczy Lajos. A „Vi l ág-  
k r ó n i k a "  23 -ik szama következő tartalommal 
jelent meg: ,,A nihilisták pőre". — „Turkotnán 
ni k • (képpel). — „Gr. Széchenyi István adomái
ból". — „Khinából" (három képpel.) — „Párbaj- 
történetek." — ,.A szent-gotliárdi alagút." — Egy 
ui császár". — „A nevetés ereje.* A Vasárnapi 
Újság* elölizetési ara negyedévre 2 Irt. a „Politi
kai Újdonságok* kai együtt 3 frt. — Ugyancsak 
a Frankliu-Társulat kiadó-hivatalában (Budapest, 
egvetem-uteza 4-ik s-z. megrendelhető a „Világ- 
krónika” képes hetikö/löny megrendelési ara a 
Vasárnapi Újság, előfizetői részére negyedévre 50 
kr.. félévre 1 frt.

=  Az Ország Világ) 13-ik füzete megje
lent, fénvnyomatn mellékletén Rudolf trónörökös 
arczképél hozva egyenruhában. A füzet összeállí
tása érdekes, különösen Csiky Gergely „Anna" czi- 
mii kis drámája, Kiss György „Saiuaritánus“-ának 
szép rajza s magyarázata Keletitől, több apró cse
vegés és költemény képezik tartalmát. Rantmann 
fatnetszó intézete jó sikert matat föl, de nem min
den képen, különösen azokon nem. melyekben a 
rajz rósz. Egy füzet ára 40 kr. Előfizetési ára 
évnegyedre 2 ít. 50 kr. mely Rautmann Frigyes 
kiadóhoz Budapestre küldendő.

— Akik Jan k ó  János geniális hazai művé
szünk. — Alehuer Vilmos áltál sokszorosittatott — 
két gyönyörű képét, a Népdalt és (Csárda elött-et 
annak idején birtokukba vették bizonyara öröm
mel értesülnek, hogy ezen remek mülapok parké- 
pci is elkészültek, s bármely könyvkereskedés ntjan 
megszerezhetők. Az egyik a Néptnonda, a jeles 
művésznek talán legremekebb compozicziója: maga 
egy szép költemény s a Népdalnak minden tekin
tetben méltó párja. A másik a „Pulyka tolva 
humoros tárgyú s elragadó kedves ^kidolgozású. 
Ami a szinnyomatott illeti, az a legtökéletesebb 
mit a művészet ez ága létrehozott — és' magasan 
fölötte áll azon „jutalomkéoek,‘-nek, 'melyeket 
holmi német colporteur firmák raizenderjei akar
nak feltukmálni a magyar ember hátára. Különö
sen ajánljuk o képeket a kaszinóknak, olvasó egy
leteknek, iskoláknak sat. Külümben egyesek is 
igen könnyen hozzáférhetnek, mert nem kell mind 
c négyet egyszerre megvenni, hanem külön is kap
hatok s cgynek-egyuek ára csak 4 frt 40 kr. Egy 
év előtt uieg nem voltak mindenkinek hozzáfér
hetők, mert Mehner Vilmos csakis az általa kia
dott Petőfi költeményei vevőinek adta. most azon
ban már bárki is megszerezheti.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
— A képviselöház közlekidési bi- 

zottsága tárgyalta a Budapestről Zi- 
monyig s illetőleg az ország határáig 
épitcudő vasútról szóló törvényjavaslatot. 
A tárgyalás folyamából kiemeljük Lich- 
tenstein József beszédét, ki az általános 
felfogással ellenkező álláspontra helyez
kedik ; ő, bár évek óta figyelemmel kiséri 
& kérdést, még sem bírt magának kellő 
meggyőződést szerezni e vasat azonnal 
való kiépítésének szüksége iránt és azt 
hiszi, hogy lehet módot találni, amely 
mellett a Belgrádda! való összeköttetést

az állam kisebb megterbeltetésével és 
mégis az országos érdekek figyelembe 
vételével létesíteni lehet. Kétségb" vonja 
azt is, hogy a jelenlegi versenyző utak 
mellett, minők a trieszt-levantei, a déli 
vasútnak Bosnián keresztül létesítendő 
összeköttetése az alsó dunai viziiT, a bu- 
dapest-baziási, továbbá a budapest orsova- 
krajovai, s onnan Bulgária felé folytatható 
ut, a budapest brassó-predeáli és a lem- 
berg-cernovic-itzkáuy-jassii vonalak mel
lett meg volna a budapest-zimonyi darab 
résznek azon nemzetközi fontossága, mely 
annak tulajdonittatik. Szerinte e pálya 
is, mint jobbára minden vasút — habár 
internacionalis természetűnek tartatik is 
— tisztán sa át területének forgalmából 
kell, hogy főjövedelmét merítse és igy 
tisztában lehetünk az iránt, hogy a zimo 
uyi egyenes vasútnál is első sorban az a 
kérdés vethető töl, vájjon maga a vidék, 
a melyen keresztül vonul az, tudja-e fe
dezni az óriási kiadásokat? (Ez a mi fel
fogásunk is s azért soha sem pártoljuk e 
vasútnak a Duna balpartjáu kiépítését)

GABONA ARAK
» f. é. június hó 5-én tartott heti vásáron 

I. oszt. U. oszt. III. oszt 
Búza 100 klg. fi. 12.50 ft. 12.2025. 11.90
Kétszeres
Rozs
Árpa
Zab , 
Knkoricza

11.80
11.50
7.60
7.80
7.80

Hajdina 100 ki, 
Széna „ „
Szalma „ „

ff.

11.50
11.30
7.40
7.60
7.60 
0.10 
3.— 
1.50

IL T  37“i l t - t é r - * )
Van szerencsém a t. ez. közönségnek 

tudomására hozni, hogy F ó e se tt  * /!•  
g e ih i  o r s z á g u l 9 3  szám  als»ft

ügyvédi  i rodát
nyitottam s tisztelettel ajánlom szolgála
taimat mindennemű törvénykezési és köz- 
igazgatási ügyekben.

Pécsett 1880 évi május hó 28-án.
U lin o v s z k y . J ó z s e f  

(3—2) köz és váltó ügyvéd.

A t. ez. közönséghez!
Z so ln a )’ V ilm o s úr kereskedését 

átvéve van szerencsém tudatni, hogy az

üveg, porczellán, lámpa 
és mindennemű kony- 
liaberendezósi eszközök

K itt in te te t t  é r d em -érem m el.

K i m é n  szíj
fogfájás és m inden szájbe tegség  elleu.

S c l iu lh o f  K á r o ly  R ó b e r t
manchesteri lakos által feltalált

osztrák császári és 
zárólag szaba-

magyar királyi ki- 
dalinat nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
11 a t 6 s a:

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orrüregnek 
(odrua avagy müfogak, dohányzás vagy bármi más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erösbiti a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a 
fogak zomanczat és óv a fogfájás elleu.

3. A szál- és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
butiknsl bantalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem 
elegyített szájszeszszel megnedvcsittetik.

5. Diphteritis és más torokbajoknal igen si
keres gargarizaló szer.

Megrendelések elfogadtatnak: Dr. S c h u l h o f  
Adolf orvos urnái és minden gyógyszertárban P é 
c s e t t .  We i s z  Ferencz urnái Mohá c s ,  P e t r á s z  
gyógyszerész urnái S i k l ós ,  H e i n d h o f e r  Róbert 
urnái Zombor ,  T ö r ö k  J. gyógyszerészéé É d es- 
kut i  L. uraknál B u d a p e s t ,  D i e b a l l a  György 
gyógysz. urnái S z é k e s f e h é r v á r o t t .  Főraktár: 
Dr. S e h n Hí o f Adolfurnal P é c s e t t .  128(10—B|

Med. Dr. Heller József
orvostudor,

fürdőorvos Harkányban
ajálja magát tisztelt kartársainak és isme
rőseinek az itteni gyógykezelésre utasított 

betegek átvételére.
106. (10—7)

Cséplőgépek
A Stiften rendszer szerint fekvő és 

liengeralakuak, szalma háuyóval, mozgó 
rosta és tisztító készülékkel, egész vasból 
a legújabb javitványokkal, jót állás mel
lett igeu olcsó árou kaphatók T r ie u r o k  
gazdáknak és malmokhoz, H a c k s e l  g é 
p e lt  lábhajtással. Becsig vámmal együtt, 
a legnagyobb választékban. Rajzok ingyen. 
Solid ügynökök elfogadtatnak.

Ph. Mayfart & Co., Maschinenfabrik 
in Frankfurt a. M. und Wien, Statdla- 
gerhaus. 120.(12—6)

arait tetemesen a lá b b  sz á n to tta m
és jövőre a fentuevezett czikkekre fogom 
a fősúlyt fektetni, a többi czikkeket pedig 
szándékom n a g y o n  o lc*ón  sőt a g y á r i 
á r a k n á l is jóval o lc só b b a n  v é g le 
g esen  K iá ru s íta n i. Ezen körülmény 
alkalmat nyújt a n. é. közönségnek szük
ségletét nálam mindenkor nagyon jutányos 
árakban beszerezhetni, magam igen becses 
pártfogásába ajánlva vagyok

alázatos szolgája
(3—2) _____________ P a c h e r  E.

N A (1V FKRKNCZ
laptulajdonos.

H A K S C I I  K A I I L  K I S  J Ó Z S E F
folelőp gzerVftsztö. S7.prkpp/tó t;irB.

E E i r c L Q t é s o l k z .
6693/1880 sz.

Hirdetmény.
A helybeli közkórbáz kenyér és zsem

lye szükségletének f. é. jnlius hó l-tői 
egész ez évi dcczember hó végéig terjedő 
időtartamra leendő kiszolgáltatása, érdemé
ben f. év i ju n iu s  h ó  17-én  r e g g e li  
10 ó r a k o r  zárt ajánlattal összekötött 
nyilvános árlejtés fog tai’tatni.

Felhivatnak ennélfogva a zárt aján
latot tenni szándékozók, hogy erre vo
natkozó ajánlatukat ké t s záz  forint bánat 
pénzzel ellátva és azon kijelentéssel, hogy 
a feltételeket teljesen ismerik, legkésőbb 
f. é. jnnius hó Hiúnak délutáni 5 órájáig 
a polgármesteri hivatalban annál is bizo
nyosabban adják be, miután a később ue 
talán beérkező ajánlatok figyelmen kivül 
fognak hagyatni : úgy az áriejteni szándé 
kozók, hogy fentebb kitett határidőben két
száz forint bánat pénzzel ellátva városház 
Il-ik emeleten lévő gazdasági tei’emben 
megjelenni szíveskedjenek.

A közelebbi feltételek Leehuer kikül
dött tanácsnok urnái az árlejtés napjáig 
megtudhatók.

Pécsett 1880 ik évi junius hó 8-án tar
tott tanács ülésből.

Pécs szab, kir. város TANÁCSA.

Birtok eladás.
Ibafa, szt.-lőrinezi valamint a sziget

vári vasul állomáshoz 1*(. órányira fekvő

1114 catastralis hold
ból álló tagositott ne

mesi birtok
kényelmes úri lakkal jő karban "9fV  

lévő gazdasági épületekkel ellátva, teljes 
gazdasági felszereléssel együtt szabad kéz
ből eladó.

Bővebb felvilág< sírást uyerbetui Je
szenszky Tivadar urnái Ibafán, Jeszenszky 
Béla urnái P é c s e t t  Mária utca 7 szám.

143. (3 -2 )

A kalvária-utcza 24-ik szám alatt 
Dai’óczy féle liázbaD 2 szoba, konyha és 
egy havi szoba, kamara, pincze, padlás 
sat.-ből álló lakás azonnal kiadandó.

150. (3 -1 )

HIRDETMÉNY.
Vagyonbukott B K R U E R  N IH O \ 

pécsi kereskedő csődtömegét képező 9 5 6 7  
Irt 3 7  k r  e . é. b ec sü lt  rö v id  á ra k  
és  b o lt i  á l lv á n y o k  a esődválasztniány 
által a já n la t i (o ffer t) tá r g y a lá s  ut
ján eladatni katároztatváu, ezouuel telki- 
vatmik a venni szándékozók, hogy a becs- 
értél; 10°/0 nak megfelelő bánatpénzzel 957 
frtt.d ellátott és a fizetési módozatokat ma
gában foglaló zárt ajánlataikat alulírottnál 
legkésőbb f. é. jan iasi h ó  20-1 kán  
d e li 12 ó r á ig  benyújtani ne késsenek.

A legelőnyösebb ajánlat elfő.-adása a 
esődválasztniány jóváhagyásától tétetik 
függővé.

Az áruk minősége és meunyisége, va
lamin! az eladási feltételek részletei alulirt 
csőd.ömeg gondnoknál megtudhatók.

Pécsett 1880 junius 9 éu.
F e k e te  J lih á ly .

vb. Berger Simon csődtömeg gouduoka.
(2— 1)______________________________

1677(880 sz.

Hirdetmény.
A város kö/.öusége tulajdonát képező 

helybeli szigeti kulvái’osi iskola épület 
területen helyreállítási s pótépitkezési mun
kák szükségesnek találtatván, ezen a mér
nöki költségvetés szerint 4598 forint 50 
krral előirányzott muuka keresztülvitele 
érdemében 1. é . ju n iu s  hó 16-án  reg 
g e li  10 ó r a k o r  zárt ajánlattal össze
kötött nyilvános árlejtés tog tartatni.

Felbivatnak ennélfogva a vállalkozni 
szándékozók, hogy erre vonatkozó zárt 
ajáidtttokát fentebbi összegnek megfelelő 
10"„-iiyi bánatpénzzel ellátva és azon ki- 
jelen'éssel, hogy a mérnöki tervet a szer
ződési feltételeket teljesen ismerik, — leg
később f. é. junius hó 15-én délután 5 
óráig a polgármesteri hivatalban annál is 
bizonyosabban adják be, miután a később 
netalán beérkező ajánlatok figyelmen kí
vül fognak hagyatni; — úgy az áriejteni 
szándékozók, fentebb kitett határ időben 
városház 11 dik emeleten lévő gazdasági 
teremben 10°/0 nyi bánat pénzzel ellátva 
megjelenni szíveskedjenek.

Az erre vonatkozó közelebbi feltételek 
Lccbner kiküldött tanácsnok urnái az ár
lejtés napjáig megtudhatók.

Pécsett, 1880-ik évi junins hó 8 án 
ta: ács ülésből.

Pécs szab. kir. város 
TANÁCSA.



A liimesházi határban
egy t gykirckü felülcsapó igen jó karban 

lévő és egész éven át

bő v ilié i  bíró malom
szabad kézből kedvező föltételek mellett 
e l a d ó .  Értekezhetni Pécsett belvárosi 

o rsz á g á t 18 sz. alatt a tulajdonossal.
(3 -2 )
>■ ^  *<=r-

Kir. szab.

Hirdetmény.
A szent-lőrinczi bér urodalomboz tar

tozó szent-lőrinczi vendég fogadó és a 
községi közös korcsma bodai, monosokori, 
helyestai, kacsótai és csonka-mindszenti 
korcsmák — valamint somogymegyei ist- 
vándi mezőváros vendéglője 1 8 8 0 -Ik  
év i J a n u á r  h ó  1 -tő l 3 évre egymás 
utáni idő tartalomra szabad kézből bérbe 
adatnak. —

A bérleti feltételek a szent-lőrinczi 
urodalmi irodában bármikor betekinthetők,

Szent-Lőrinczi urodalom 
149 (3—2) íf tb é rn ö h tié g e .

^'*>4-áÍsáÉ&^'+jS§!BÍ8^v'

A la p it!  a t o l t  1 8 2 2 -b en .

Triesti Azienda Assicuratrice.
Az osztrák*magyar birodalom legrégibb bizt. intézete.

Biztosítéki alap 12 millió forint.
M ag y aro rszág o n  a biztosítást legelsőbben honositá meg, 58 

éves működésé óta tfiz-, jég- és életbiztosítási károkért összesen 
több, mint lOO m il l ió  l t o t  kárpótolt.

Biztosit: a) tűzkár elé n, b) jégkar ellen, különös tekintettel 
a gazdasági érdekekre és szükségletekre, c) tőkét élet-, halál és 
kibázasitási esetre.

Az Azienda, a biztosítás általánosítása czéljából, a közönség 
érdekében oly olcsó dijakat szab, hogy mindenki képes magát e 
biztosítás által károktól megóvni.

1 8 8 0 . e . jégbi*t<M »itósl-dij lOO f r t  é r t é k  u t á n :  
Baranya-, Somogy-, Tolna- és Veröczemegyében:
Tengeriért 1 ft,minden gabnanemekértl ff GO kr, repezéért 2 ft25 kr,
s / .ő l lö é r t  — — — 5  f t , |  jég -I5 fk . mánfizetendő,
Kivetetnek a következő szőllőhegyek: Kár illetőleg a kár-
a  s ík Iö sí.» /.e g # á rd i,  v iilá u y  i ese- térítési ősz

éi* báttM N zéki — — 6  f t ,  té- 4 » t. szegből levo-
a  p é c s i — — — 7  ft,l ben I s f t .  natik.

Alólirt intézeti képviselők mindennemű biztosítási ajánlatokat 
elfogadnak, és felvilágosítást készséggel nyújtanak.

A Triesti Azienda Assicuratric® 
Pécsi főügynöksége H e r m á i u l  P l e r o i k a r s a i k i .

Ferencziek-utcza 4. sz.

HERMANN & PIERNIKARSK1,
Pécsett, ferencziek-utcza 4. sz.

ajánlják a raktárban levő járgányos cséplőgépeket, sorvetőgépeket, 
(Drillsj gabnarostákat cs konkoltisztitókat, (Trienr) szecskavágókat, ku- 
koriczamorzsoliikat, darálókat, répavágókat, ekéket, lókapákat, töltögető 
okét. boronákat, amerikai lógereblék, (széuagyüjtő) aczél, széna és 
trágya vellákat, ango! kőszén és gabna lapátokat, borsajtókat, hőszi
vattyúkat, mezga és kender tömlőket, szőllőzuzókat, és eszközük minden 
a raktárban nem levő cséplőgépek, széna és gabna kaszálógépek, tűz
és kerti fecskendők, gabna- és liszteszsákok, vízmentes ponyvák, gépszi- 
jak. belga kocsikenőcs, gépolaj s. a. t. szállítását az eredeti gyári 
árak és előnyös feltételek melleti.

Kepes árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek.

5  -1 +

Tőzsdei műveletek
„Le

r

íio,

itlu i“

ti d

lelkiismeretesen eszközöltetnek a
bankház által Bocs, Heidenschuss Nr. 1.

a) csak korlátolt vesztesség mellett [5000 frtig terjedő emelkedő vagy 
csökkenő árfolyam szerinti műveletekért 1 0 -3 0  frt. dij-jutalék) :

b) akar emelkedik akár csökken az árfolyam :
c) az értékpapírok letétben tartásnál, mig azok haszonná! logoin bo

nthatók.
és pedig : Nyereszk-desi vásárlások azonnal titoktartással eszközöltetnek.

Társas üzletek (1000 frt. értékpapírra csupán 15—40 frt. födözet kell).
3 M T  Jutalék csak 50 kr. ~^OtS

K/.cn általunk me^kuzdett és megkedvelt mód kereteben csaknem valamennyi a tőzsde jegy- 
zékben foglalt értékpapírokra eszközlünk üzleteket.

_______ * - —  K N e b b  k é s z p é u z li id iiz e t  N z iik sé jres. ... .
A csász. kir. osztr. megy.

állam i, a a g á n  és k i l f i ld í  so rs je iy ek n ek
a legkisebb nyeremény elérésénél veszteségtőli megóvása.

Egész évre a jutalék 15 krtől följebb.
A let:kisebb nyeremény elérésénél ŐOO frtig biztosittatik.

Kz- ii s..isj«»gj|VeTok. birtokosak, takarékosok és tőkepénzesek részére fölötte fontos intézmény, 
melynek letesdi. ** folytan a sajtó és a közönség részéről egyaránt elismerést nyertünk, nemzetgaz- 
Jisa^i s/cui|»ontb *1 is olouynyeí bir és a jelentékeny előnyök és „határozatokat- illetőlecr utalunk
kim* ritó tervezetünkre.

Föivilagosi isok sorsjegyek, értékpapírok és pénzügyi dolgokra nézve a LE1THÁ- 
ban nemzetgazdasági érdekek lapja, mindenkinek ingyen bérmentvo 
adatuaK. Egyes számok mindenféle költség nélkül küldetnek. 

Minden gondolható kiadások, veszteségek stb. visszapótlása (u. m. kiházasitás, aggok és gyer
mekek gondoskodását! tárgy a zó czikksorozatra különösen figyelmeztetünk.
Cs kir. állami, magan és külf. sorsjegyek. il} Iiapi árfolyamként, ~

b) eg enkint vagy csoportokban,
c) mérsékelt eióleg és a bank kamatlab mel

letti letétben tartás.
d) csekély havi részletekbeni törlesztés mellett.

O .  h í r .  o s z l r . - iu a g y a r  já r a t ié f ( .
56-tele kombinációban.

Legjobb elhelyezés takarékosok számára.
Vid-.-ki ■egraodelŐMk. n l i a i a l  a tadau  váltó-ixletbe vágó megrendelések lelkiísmerotesen 

teljesittetnek. tervezetek, díjszabályok stb. készséggel [ingyen bérmentve] küldetnek meg Szilárd

Eladó szőlő.
A város közvetlen közelében fekvő 

kis szkókói szőllőw kényelmes présházzal, 
jó és nagy pinczével, kuttal ellátva jutá
nyos áron s előnyös feltételek mellett sza
bad kézből eladó. — Feltételek iránt ér
tekezhetni Pécsett Józset-utcza 30 szám 
alatti házban. Poninger Márton.

155 (3 -1 )___________________

2383. szám.  ̂ # 1&8 (3—1)
Haszon béri hirdetmény

1880. évi Július bó 4-én reggeli 9 
órakor Pécsváradon a számtartósági hiva
talban következő bérleti tárgyak fognak 
zárt ajánlati versennyel egybekötött nyil
vános árverés utján újabban haszonbérbe 
adatni, és pedig :_______
E ó r  £

CB
'© B é r t á r g y

•O g --9 
►

B é r  i d ő

frt. |kr
180 —1881', 1883**',,

(•) —1881', 1883**,,
97 —1881 >/, ls83**/„

271 75 1881’/, 1883s‘;,2
9 tJO1881'/, 1883“/,,

340 1S8I'/, .883"'),,
80 —1881*1, 1883“ ',,
5 1 - 1881'-, 1883* */,,
3 l |- 1880‘/,01883“/,,

210 - 1881*/, 1883“/,,

2 Romonyai „ .. .. -
SjMarazai „ „ „
I 'zebényi „ „ „ ,,
öjKekedi „ ., „ ,.
6 Ráczniecs.,, „ „ ,<
TjLovászhet,, ,, ,, „
8 Szűri „ „ „ .<
Ü^KIlendi ,, .,

10 Versendi vendéglő itat 
j mérési joggal

Bérleni szándékozók (elhivatnak, hogy 
a fent kitett napon, órában és helyen a 
kikiáltási összeg után számítandó 20"/„ bá
natpénzzel megjelenni s/.iveskedjeuek.

A feltételek értelmében szerkesztett, s 
minden egyes bértárgyra nézve külön-kii- 
lön beadandó zárt ajánlatok 50 kros bé 
lyeggel s a niegkivaiitato 20 |q bánat
pénzzel f. évi Julius 4 éu reggeli 8 óráig 
fogadtatnak el a péesváradi számtartósági 
irodában, hol a bérleti teltételek is a hi
vatalos órákban bárki által betekinthetők.

Utó vagy a feltételektől eltérő aján
latok figyelembe nem vétetnek.

Pécsváradon 1880. évi Juuius 8-án.
A számtartóság.

Majdnem ingyen!
Az „EgyesAlt b ritta n ia  e z fls tg y á r- által á t

vett óriási tömeg czikk a beállott nagymérvű fize- 
tósi kötelezettségek s a helyiség megváltoztatása 
m iatt: W  75 s z á z a ik k a l  a  becsáron alól tu
bát majdnem ingyen 7 Irt. 25 k ru rt tehát néni 
is félúton hanem csupau a munka árán adatnak el 
az alább elő sorolt kitűnő és valódi brittania ezüst 
éteszközök, melyek előbb 30 ftba kerültek, s  ezen 
éteszközök fehéren maradása 25 évig garantiroz-
ta t ik : . .

0 asztali kés kitűnő aczel pengével, 
i> igazi angol brittania ezüst villa,
Ü tömör britt. ezüst evőkanál, 
t> tinóm brit. ezüst kávés kanál.
1 nehéz britt. ezüst levesmerő,
1 tömör britt. ezüst tej merő,
ti tinóm csiszolt látogató jegy tartó.
♦5 tinóm kristal késtartó,
3 szép massiv tojástartó,
3 finom pompás ezukortartó,
1 kitűnő bors vagy cznkorszóró,
1 tinóm tbea tőző,
2 kitűnő sálon asztali lámpa.

48 da rab  s mind e 48 pompás tárgy csak 7 frt 2a kr.
Megrendeléseket postautalvány utján vagy a 

pénz elöleges beküldése után azonnal s készséggel 
teljesir az egyesült brittania ezüst rak tár Wien. 
II., Untere ltonaustrasse 43. Nem használás eseten 
a tárgyak 8 nap alatt viiazavétetnek.

Tcbb száz köszönő és elismerő levél van b ir
tokunkban, melyek ezen gyár ritka kitűnőségét 
tanúsítják, melyek sokaságuk miatt nyilvánosságra 
nem hozhatók, irodai helyiségünkben azonban be
tekintik ok. — Hamisítások ellen a czimzet és az 
utcza helyes megjelölését kérjük. 133. (12  • •») 

V erein ig tes B rilauiasilber-Fabriks-D epot 
Wien. 11., Untere Uoiiaustrasse 43. ___

Mária-celli
gyom or-cseppek

jeles hatású gyógyszer a gyomor 
minden bántahnai ellen,

és tol ülni ulhatatlan az

a kelloal
í l ^ r  E g y  ü v e g c se  á r a  h a sz u á *  
l a t i  irfu v itá ss iil e g y ü t t  3 5  k r .

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész úrnál,
vitamint az osztrák-magyar birodalom rniuden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.
Központi szétküldési raktár nagyban 

és kicsinyben.
B ra d i  K á ro ly ,

„az ő r a n g y a lh o z ' czimzett gyógyszertárában 
K rem zierhen. .Morvaországban.
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Alulírott városi Tanács részéről köz- 
tudomásra hozatik, hogy a biz. közgyű
lés f. é. 100/5593 sz. alatt hozott határo
zata folytán a város közönsége tulajdonát 
képező úgynevezett Lakits féle laktanya 
területen a megállapított terv s költségve
tés értelmében keresztül vinni szándékolt 
építkezés érdemében f. é v i j n n .  14-®“  
re g g e l i  10  ó r a k o r  — városház II 
emeleten lévő gazdasági teremben zárt 
ajánlattal összekötött nyilvános árlejtés fog 
tartatni. .

Megjegyeztetik, hogy ezen összes épít
kezés a bemutatott terv s mérnöki költ
ségvetés szerint 22,233 forint 72 krral vau 
előirányozva.

Felhivatnak ennélfogva a vállalkozni
Cs. kir. sz. muhács-pécsi 8 Kir. sz. pecs

szándékozók, hogy erre vonatkozó zárt 
ajánlatokat fentebbi összegnek megfelelő 
10®,0 nyi bánatpénzzel ellátva s azon ki
jelentéssel, hogy a feltételeket teljesen ig. 
merik, legkésőbb f . é . j ó n .  18-án  dé li 
12 ó r á ig  a polgármesteri hivatalban ad
ják be, miután a később netalán beérkező 
ajánlatok figyelembe nem fognak vétemi; 
úgy az árlejtení szándékozók, hogy fent 
kitett batáridőben megfelelő 10°/#-uyi bá
nat pénzzel ellátva jelenjenek meg.

Végre köztudomásra hozatik, hogy a 
terv s költségvetés — Dem különben g 
vállalkozási feltételek Lechner kiküldött 
tanácsnok urnái — a hivatalos órában bár 
ki által — az árverés napjáig betekint
hetők.

Pécsett, 1880-dik évi junius hó 5 én 
tartott tanács üléséből.

Pécs szab, kir. város TA NÁCS A.
barcsi vasút.

M E N E T T E R V .
Érvényes 1880. évi junius 15-től.

A vouatok érkezési- s indulási ideje ;i b u d a p e s ti  idő szerint van kitéve. ^
Az idő esti (5 órától, reggeli 6 óráig be van kerítve.
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Vegyes vonatok
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C s a t la k o z á s o k  :
S z e g e d .............................. indul
Broód .............................. „
Eszék ..............................  „
V i l l á n y ..............................érkezik

M o h á c s ......................... indul
Német-Búiy......................... „
V i l l á n y ...................... ! érke*ikV _
T r in i tá s .............................. indul
A t a .................................... „
Ü szög...................................  „
„ .  ( érkezik
P e c ® ........................... ( indul
Sz.-Lőrincz......................... indul
Szigetvár....................................
D a r á n y ..............................  „
„  ( érkezik
B a r c " .......................... indul

Tehervouatok sze
mélyszállítással
5 1 *) 1 61*)

í. II. ÜL és IV. kocsi-osztály

C isa tla tio x á iso k :
K a n iz s a ..........................érkezik
f í i u l a ...............................  „
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4 36 5 05 11 48 1 39 I
4 47 5 19 12 04 2 58
5 26 6 U8 12 45 3 50
5 36 6 20 12 55 03
5 50 6 40 — — —
6 29 7 30 — — — __
7 03 8 20 — — — __
7 38 9 04 — — —
8 04 9 34 — — —
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Vegyes vonatok

2 12 16
I. u. in és IV. kocsi-osztály

C s a t la k o z á s o k  :

óra ! perez óra i perez

B u d a .......................... 7 45 7 10
B é c s .......................... 7 15 —
T r i e s t ..................... 6 00 8
K a n izsa ..................... 5 10 2 30

B are tt

Szt.-Lőrincz.
P é c a  . .
Üszög 
Ata . .
Trinitás .
V i l lá n y

Csatlakozások :
V il lá n y ................................................... indul
Eszék ................................................. érkezik
B r o ó d ................................................... „
Szeged ................................................... „

érkezik 8 00 6 23
indul 8 30 7 00
indul 9 02 7 45

n 9 46 8 40
11 10 20 9 22

érkezik 10 58 10 07
indul 11 15 10 34
indul 11 32 10 59

17 12 03 11 37
12 14 11 50

érkezik 12 34 12 15
indul 12 50 12 30
indul 1 15 1 00

érkezik 1 43 1 33

óra perez

*) A hajózási évad alatt naponta az 51. sz. vonat közlekedik, mig a hajózási 
zár tartamán át a 61. sz. vonat fog indíttatni.

----------  156. (3—1)
Hajócsatlakozás Mohácson :

A 2. sz. vonat a Mohácsról Budapestre közlekedő személyhajóval.
A 12. sz. vonat az Ujvidék-Zimony-Orsováról Budapestre közlekedő postahajóval s 

a Budapestről Orsovára „ „
A 11. sz. vonat a Budapestről Mohácsra „  személyhajóval s

az Ujvidék-Zimony-Orsováról Budapestre „ postahajóval.
Az 51. sz. vonat a Budapestről Uividék-Zimonyra „ „

Előforduló vonatkéséseknél a határállomásokon a vonatok a rendes indulási 
időn tál 60 perczig várakoznak.

Pécsett, 1880. évi junius hó 1 éD. A z i iz le tv e z e to s é g .
hí B eá m m á

C ^ F " * L i r ! / l | r ^  L l  gépgyáros M&RSCH&LL SONS S Cip. Ltnti
|  | |  D  I  I  |  | | 9  ü8 (önlnborogh, Angolország) fóilgynőke

*1 legújabb szer
II  kezet. fa-,

h szén, és szál 
*• ma-fütésre.

D B - a _ d „ a - p e s t ,  T 7 - á L C z i - - c L t  7 2 .  ajánlja

ő r k a k a i t ,legujabli szerkezet, kettős tisztító-művel, 
szabadalmazott állíthat) különzó-henger- ,p >v , (

, rel, iiszögvalasztókéiziilék, szabadalmazott '
7  bizoBságiönétetőkészülékkel vagy anélkül

Á rje g y z é k e k  k í v á n a t r a  In g y e n  én  b é r  m e n tv e .
üÉ£j£T.

szíj- és fogaskerék bajlasra, saját gyárt
mány angol rendszerre, s minden a mező

gazdasági szakinaba vágó gépek.
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Taias Mihály nyomdájában P ’ctrft, (Vlajláth rír 2. szám) 1880.


