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pos,ün vagy Pécsett házhoz 
küldve: égés* évre 5 tt., lil
é re  2 trt. 50 kr., négy ed évre 
1 ft 25 kr. egves szárú 10 kr. 
Megjelenik minden szom ba
ton Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkereső 

(Széchényi tér).

Hlrdetételi ára:
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 6 
3-»zori 5 kr., 10 szeriért 4kr. 
fizetendő. — M in d en  hir
detés után 3 ) kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóbivatalno* intézendők. Előfizethetni helyben: Kiadó hivatal*
a kiadóhivatalban, Blauhom Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böbm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 1 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.

S z e r k e s z t ő i  i r o d a :
Ferencziek utczája 22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

B. S/epessy Ignácz 
örököséhei b. Szepessy 

Ignácz örökségéről.
Trefort miniszter f. hó 8-iki ke

lettel felhívást intézett a felekezeti 
jogakademiák ügyében, ezek illeté
kes legfőbb hatóságaihoz, 8 igy 
megyés püspökünk ö méltóságához is 
az iránt, hogy nyilatkozzék váljon 
hajlandó volna-e a főhatósága a'att 
álló jogakadémiát, v a g y  egyszerűen 
megszüntetni s az eddig arra for
dított költségeket a hatósága alatti 
másnemű szükségesebb tanintézetek 
virágzóbb állapotba helyezésére for
dítani, — vagy pedig hasonló irányú 
j igakaderaiával jog- és államtuio- 
máuyi karrá olvasztva össze, ez 
által a felesleges számú jogakade
miák kevesbitéséhez, másfelöl a jö
vőre is fentartaudók tudományos sziu- 
vonalra emeléséhez a maga részérói 
hozzá járulni ?

A miniszter szerint ezen intéz
kedés azért volna szükséges, mert 
a jogakadémiákon egyfelől a jogi 
szakképzettség nem áll a kor szín
vonalán, másrészről megköuyiti a 
vidéki ifjaknak a jogi pályára lép- 
hetést, (mily naiv!) s ez okozza 
azt, hogy egyrészt öl az ügyvédi 
pályára többen tódulnak, mint meny
nyit az tisztességesen ellátni képes 
s másrészről a bírói állásra is töb
ben jelentkeznek, miut mennyit a 
bíróságoknál elhelyezni lehet stb. stb.

Hogy úgy az ügyvédi, mint a 
bírói pálya túl telítve van s hogy 
közöttük igen sok az oda nem való 
egyén, — ez állítását a miniszter
nek mi is nyugodt lélekkel alá rjuk. 
de ennek okát nem a vidéki aka
démiákban, hanem a miniszteri ki
nevezés folytán alakult vizsgáló bi
zottság azon eljárásában találjuk, 
hogy legtöbb esetbeu nem a képes
ségnek. hanem a proteetió karjaiig

dédelgetett butaságnak és élhetetlen 
ségnek osztogatja a diplomákat, mely 
eljárás még a képzettséget és szor
galmat is mindenekelőtt oda szorítja, 
hogy egy országos képviseiö, vagy 
más befolyásos egyéu személyében 
magának a vizsgára protektort sze
rezzen. A tanulás és felfogás mel
lékes dolgok ! — S ily körülmények 
közt s midőn a halhatatlan Szepessy 
örökségének létkérdése van kocz- 
kára vetve, felkérjük a nagy ala
pitó jelenlegi feukölt szellemű örö
kösét, hogy ne resteljen ezen most 
említettük állap ttokról az uj reud- 
szer szerint végzett városuokbeli 
intelligens fiatalságtól adatokat sze
rezni, 8 a miniszteri jegyzékre adandó 
válaszában a miniszteri okoskodás 
helyteleuségét kellő világításba he
lyezni.

Nem a vidéki akadémiák terem
tették a miniszter által jelzett kóros 
állapotokat, hanem a fővárosi vizs
gáló bizottságok, melyek oly egyé
neknek is osztogatnak — a pro- 
tektio folytán — dip’omatákat, kik 
azzal maguknak előnyt szerezni 
nem tudnak, s midőn protectoraik 
kidőlnek, s örökségük elfogy — 
csak a társadalom romlására vaunak.

És ha olyan veszedelmesen sok 
a tudományosan képzett ember, miért 
engedte meg a kormány száz és 
száz esetben, hogy nem csak jogi, 
de gymnasiumi tanulmányok nélkül 
is ceiiBurálbattak azon mindenféle 
emberek, kiket nem csak vidéki bí
róságainkba n, hanem magasabb ál
lami és a legfőbb birói hivatalok
ban is nagy számmal szemlélhetünk 
még ma is !

Hogy a vidéki jogakademiák 
s ezek közt a pécsinek szervezetében 
és beléletébeu sok, talán igen sok 
a hiány, (ez utóbbihoz legközelebb 
hozzá is fogunk szólani, —) hogy 
a szakképzés az akadémiákban nem 
áll a kor színvonalán azt e'ismer

jük, de nem értjük miért akar a 
miniszter ez állapoton az által se
gíteni, hogy a fördő vizzel a gyer
meket is ki akarja önteni?

Vagy talán Budapesten már nincs 
semmi kiváuni való, az ottani m. 
k. egyetem már teljeseu a kor szín
vonalán áll? s aunyi jeles szaktu
dóst számláló tanári kara nem egy
szersmind asyluma-e abukott minisz
terek s kiérdemelt kormánypárti kép
viselőknek, arra való hivatás és 
képesség nélkül?

Jó volna ott a küszöb előtt 
sepergetni legelőször s azután menüi 
a más portájára.

Továbbá kérdjük méltányos, igaz
ságos, sőt szabadelvű el járás volua-e 
az. ha a vidéki akadémiák beszün- 
tettetvén, sok tehetséges vidéki if«u. 
ki pályájának ékessége lenne, le- 
szorittatiiók a jogi pályáról csak 
azért, mert szegéuy, s nem mehet 
a fővárosba tanulmányait folytatni, 
— egyátalán felvilágosult korunk
hoz illik-e a törvénykönyvet C3ak 
a fővárosi szamarak és nem szama
rak és a vidéki bramiuok Zeud- 
avestájává tenni?

A boldogult Bachkorszak alatt 
a pesti egyetemuek e téreni egyed
uralma miuő jogi kapaczitásokat 
termelt Magyarország számára? — 
A birói testületek tagjainak zöme, 
melynek kiképeztetés: azon időszak
ra esik szemmel látható tanúságot 
tesz az eredményről!

De a megelőző évtizedekben is 
alig találunk egy jeles jogászt, vagy 
törvéuytudót, kit a pesti egyetem 
nevelt a nemzetnek, mig Kossuth, 
Deák,Csengery, Nagy P. Kölesei, Sze 
mere, Bezerédy, a Balogok és mégigen 
sok jelesek a vidéki akadémiákról 
kerültek ki.

Azt is mondja a kedélyes mi
niszter megkeresvéuyébeu, hogy be
érné azzal is, ha a felekezeti aka
démiák alapítványai a fiatalság

magasb kiképeztetése szempontjából 
egy közös hason irányú czélra 
egyesitetnének.

Menjen maga kis hamis 8 ne 
űzzön tréfát komoly dolgokkal és 
komoly emberekkel.

Mert még róla sem teszszük 
fel komolyan, hogy feltegye komo
lyan akár az egri érsekről azt, hogy 
Pécsre küldje lyceuma alaptőkéjét, 
akár a pécsi püspökről, hogy meg- 
keresvéoyére azonnal póstára pa
kolja a Szepessy alapítványt egy 
általa és utódai által többé nem be
folyásolható czélra s a nagy alapitó 
intentiója ellenére!

Ily naivságokat az agyvelő csak 
is a mostani f >rró napokban hozhat 
világra.

Ám ha ügy találja a miniszter, 
hogy sok a jogakademia, szüntessen 
meg nehányat, szüntesse meg a po
zsonyit, vagy a győrit, mely Pécs
ről lett oda áttéve, hogy egy kiál
tásra legyen a másikhoz, de abba, 
hogy a pécsi, mely egy nagy vidék 
egyetleu és szükséges ily intézete 
— megszüutettessék, Szepessy püs
pök utódja soha sem fogja, a mi
niszternek beleegyezését adni, főleg 
ha a megkeresés oly helytelen sup- 
positumokra fektetett, semmit mon
dó okokkal támogattatik, — miut 
a jelenlegi.

— A k ö z ig a z g a tá s i  t i s z tv i s e 
lők qiialilikácziójat akarják a belügymi
nisztériumban tüzetesen megállapítani, ala
kítottak e czélra az összes minisztériumok 
képvi telöiből a belügyi államtitkár elnö <- 
lete alatt egy bizottságot, mely egy már 
kész tervezet felett fog véleményt mon
dani. — A közigazgatás reformja felett 
is tanácskozni fognak a kánikulás idők
ben, előre megjósolható minő reformok 
fognak e forró kouyhából előkerülni. — 
Faraghatnak törvényeket és szabályzato
kat, de a mig a korruptió és proteetió 
által diktált qualitíáátiókat el nem dobják 
felülről, a közigazgatás fent és alant is 
azok szagát fogja m tgáu hordozni.

Kiadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

— K in c s  o ly  o t r o m b a  h a s i i g •
ság, nincs oly alávaló gyanúsítás, nincs 
oly képtelenség, mit tehetetlensége és 
élhetetlensége tudatában a habarék saj
tója nem halmozna a függetlenségi pártra. 
— Az irigység szülte sárga méregbe 
mártott fekete tollal rontanak pártunk
nak a miért hogy nékünk van létjo 
gunk, mert van kitűzött czélank és prog- 
rammunk, ő nékik pedig nincsen, — onrt 
hát a zsebelést csak nem Írhatják ki 
zászlajukra 1 — Dühbe hozta legközelebb 
e dús legelőkre vágyódó tulkokat az is, 
hogy az uj belügyi államtitkár ez értelem
ben nyilatkozott választói előtt, nem tet
szik nekik, hogy a választók felvilágosi 
tatuak afelől, hogy az adott körűimé 
nyéknél fogva nincs mis észszerű válasz
tásuk, mint vagy megmaradói a közös- 
ügyes alku mellett s eunek révén lassan 
beolvadui Ausztriába, vagy a független
ség zászlója alatt sorakozva megdönteui 
e vészes állapotokat és helyreállítani a 
tiszta porsónál uniót. — A korruptió „nagy
mestere* most előáll, mivei nagy o rm á
nyával már elő e szimatolja, hogy a ha
barékok ideje lejárt és választóik jobbára 
pártunkhoz csatlakoznak, előveszi nem csak 
a gyanúsítás fegyverét, mikkel a felsőbb 
körökben akar elleuünk rósz hangulatot 
és bizalmatlanságot gerjeszteni, hanem még 
azon képtelenségre is vetemedik, hogy 
Tisza Kálmánt és társait olykép tünteti 
f  i, mint a kik öntud.fosán és velünk 
titkos szövetségben pártunk maimára hajt 
ják a vizet! (Az érdekhajhászat dühe el
veszi az eszüket.)

Külföld.
A konferenczia határozata hivatalos 

alakban már közöltetett a portáv il, — 
mintán a diploraatia előbb oda működött, 
hogy a török kormányt a hatalmik által 
követelt engedmények megadására hajlan
dóvá tegye. A diplomatia ily iránya mű
ködésének eredményéül tekiatik Osmiu 
pasa hadügyminiszter elhocsáttatását, kiről 
tudva volt, hogy az úgynevezett török 
háboru-párt rendületlen híve, s a terület 
átengedésnek esküdt elleusége, s miathogy 
ő Abeddin pasával együtt folyvást az el
lenállás szellemében hatott a szultánra, 
úgy okoskodnak Európa intéző körei s 
azt hangoztatják ezen intéző körök köz
lönyei. hogy a portán enyhe szelek fuj- 
dogáinak s hogy a szultán nem pártfogolja 
azon eszméket, melyek az Európa akarata 
elleu kifejtendő kétségbeesett ellenállást

T Á. K G  H k .
6 h  a d ja to k  n e k i  e g y  fa in t  

k e n y e r e t !
A ligetnek mélyén, az édes magányban 
Hol sok taika-barka. vigdalú madár van.
Hol a kristály vizű. kanyargó kis patak 
Nefelejcs bokrok k ./.t csörgedezve sza.ad

Híd a viruló lak sárii, sörét árny*, 
liorul az amúgy is vadregényes tájra.
Hol az cír bért csupa szépségek környezik 
Virágos doni tetőn kastély emelkedik.

lm a kastély felé egy ember lépégét.
Úgy lalszik nyomorban tölti az életet.
Igen fakó szegény, ruhája rongy, foszlány.
Vén koldusnak látszik a külseje urán.

És valóban az is. Földönfutó szegény.
Letett minden .óról, elhagyta a remény 
Botjára ilöive a kastély ajtajánál 
Nagyot fohászkodva körül néz és megáll.

A szép úri kastély és diszlő kertjei 
Ismertek előtte, mind- mind jói ismeri,
Hogy is ne ismerné bői bú, hol kedv között 
F. tündér kastélyban sok-sok napot töltött.

A kastély volt nrát, a jószivü grófot.
Azt is jól ismeri------Szegény az megbukott,
Paza, neje m iatt adósságba dele 
S nyomorban szenvedő koldus lett belőle.

A koldus áll merőn, arczat hó könny veri,
Ő minden; úrner s őt semmi sem ismeri------
De nem : a bű ebek, az oktalan kutyák 
Megismerik s kezét farkcsóválva nyalják.

A háznép bámulja cselédség környez.,
Oly ismerő*, hat egyik ueui ismeri 
A kastély v .It ura, kit neje tönkre te tt —
Ók adjatok neki egy falat kenyeret!

Varitüy Ferencz (Feri.)
I. " 1

T e le  v a n  a  sir.ivem . . .
Tele van a szivem,
C sordultig  tele, —
Kgv csöpp nem sok, do már 
Annyi sem fér bele.

Betölti a vágy, at  
Epedéi, a bánat

Messzeszállt aranyos 
Madaram utánad.

Fesiiti keblemet,
Nem falatja helyét.
Ki akar szakadui 
S elrepülni feléd.

Sajgása, gyötrelme 
Nem esnék oly zokon.
Ha volna még egy szív 
Az enyémmel rokon.

Kinek elmondhatnám,
Mi Jel kémét nyomja;
Ki bánatom felet 
Átvenni kész volna.

A picziny ér, melynek 
Keblén sebet vágnak, 
Elcsevegi baját 
A parti virágúik.

A részvevő virág 
Kis feje lehajlik, 
Megcsókolj i sebét 
És az nem nyilallik.

A szellő is. melyet 
Fajdalom üz, riaszt. — 
Fölleli a lombok 
Hősében a vigaszt.

De szivemre nincs, ki 
Enyhületet hozna . . .
E némaság pedig 
Búmat szuzszorozza!

Magamba kell zárni,
Mi leikemen fekszik,
S hordozni titokban 
Reggeltől napestig.

Félek: a szivem is 
Úgy fog járni épen 
Mint a szírt, mely forrást 
Rejteget mehében.

Uyülemlik . . . gyülemlik 
S visszafojtott árja 
Szétveti a sziklát,
Mely ú tjá t elállja.

Szivemmel is majd igy 
Bánik el keserve: 
Szétszakítja, hamar 
Nim férhet meg benne!

H a r k á n y .
A szabadba vágyódik lelkem. Szaha- 

dú'ni óhajt a város önző zajától, nyomott 
levegőjétől, az egyszerű de bőid >g falusi 
élet körébe, bonuan kiragadtatok, óhajt 
menekülni, oda, honnan száműzvék rút 
önzés és érdek haj hászás.............

Elhatároztam, hogy szabadság időmet 
Harkányban töltöm. N:m fárasztlak, nyá
jas olvasóm, az ut leírásával Pécstől Húr 
káttyig, hisz rég meg vau a vidékről 
mondva, hogy az a föld paradicsoma, nem 
un atlak úti benyomásaimmal, avagy ép mi 
egyéniségemet illető dolgokkal, nem teszem 
ezt. Ugorjunk a gondolat sebes szárnyán 
a helyre, hol föltalálhatni véltem és föl 
is találtain, mit „ielkem váltig óhajt és 
fönhangon kért kebelem,* a helyre melyet 
a Természet oly gazdagon ajándékozott 
meg, a helyre, melyet ezren és ezreu, kik 
fölgyógyulásukat neki köszönik, áldanak.

Az első benyomást is, melyet a falu
ba érkeztemkor éreztem, elég kellemes 
nek mondhatom. Eltekintve a tisztaságtól, 
mely díszére válhatnék (sajnos hogy nem 
válik 1) városunknak is, eltekiutve a lakos
ság nyájasságától, mely ismerőst ismeretlent 
egyaránt köszöut és kérde/.ősködésedre a 
tulságig nyájas, szives és beszédes, elte
kintve ezektől mondom csak azt említem 
meg, hogy (a mi Baranyában vajmi rit
kaság!) úgyszólván kizárólag édes hazád 
zeugő uyelve üti meg füleidet.

Az a szivből eredő vendégszeretet, 
mely a magyar embert annyira jellemzi 
és melyet itt idézésemnek első óráiban is 
tapasztaltam, a hajlékukba csoportokba 
menő aratók vig dudolása, az a kereset- 
lenség, melylyel a szomszéd, vagy az arra 
menő ismerős rövid időre párbeszédbe 
elegyedik a „kis ajtó* előtt a lóczán ülők
kel : ez egyszerűknek látszó dolgok is 
rendkívül jótkouyan hatottak ielkemre.

Nemsokára azonban ritkulni kezdett 
a falu nagy-utezájan a járó-kelők száma 
és éo, az út faradalmait kipihenendő, haj
lékomba tértem.

Másnap vasárnap reggel volt. Kora 
reggel a fürdőhelyiség felé vevén utamat 
amely diszes purkoan fekszik. A fürdőtu- 
Iajdonns úgy latgzik, megtett mindent, a 
mi Harkányt ha nem is a föld, de leg
alább Baranya paradicsomává változtassa.

A rendezett és minden kényelemmel 
fölruházott sétány, odább a tánezter -m 
előtt elnyu ó pompás műkért, melyben a 
tnűkertés et remekei diszlenek ragyogó 
pompájukban a dumánk rózsától bel- és 
külhont virágok nevezetesb fajain keresz
tül le a szerény nefelejcsig, miutegy szi
vét képezik a park erdős részének, mely 
a leirt hely körül terjed el.

Innen a park erdős részének vevém 
utamat. Mtiy j »l esik a visszaemlékezés e 
gyönyörű heiyre, e helyre a hol meuy- 
iiyei le nőin Írható, a Természet-adta élve
zetünk valék részesé.

Élveztelek e helyen isteni természet! 
gyönyörködtem ragyogó szépségeidben, 
me'yekiiek szemlélésékor öukéuyielenüi is 
1 borulék a Teremtő fenséges alkotásu 
műve előtt é^ ajkam e hangokat rebegé: 
„Vau vau van Isten!*

Gyönge e toll és azt hiszem gyönge 
a legnagyobb költő tolla, leirni e hely 
szépségét, hol fUlemilék, nem Dyegle poé
ták közt történik a verseny, hol „zöldebb 
a fű, tisztább a patak, zeugőbbek a da
lok*, melyeket az Ég lakóinak ezre i zen
g en ek  az Úr dicsőítésére. Éltetőbb itt a 
lég, mint a nagy város foicziczoniázott 
kertemen, csil'ógóbb a harmat melyek 
tán az erdő dallosaiuak könnyűi, melye
ket örömükben ejtettek, hogy e helyen 
boldog a boldogtalan is, ragyogóbb itt a 
barsányi hegy mögül épen, most kibuk
kanó nap sugara, szebbnek nagyszerűbb
nek kell itt mindennek lenni, mint a kül
föld fürdőhelyiségeiben.

Nem is értem, hogyan érezheti ott 
jól magát a m a g y a r  mikor nem hazája 
levegőjét szívja. Idegennek érzi magát 
bizonyosan a nagy messzeségben hisz 
fóltaUlhatja-e ott ama vendégszeretetet, 
melyre hazájában lépteu-nyoinon akad? 
irigyelnie kell magát, hogy pénzét ide
gennek adja c upa nagyurhatnámságból, 
tetsz- és tündökölni vágyásból, holott 
minden szépet, jót és üdvösét föltalálhat 
itthon is. Szégyelnie keil magát moudnut, 
hisz ma-holnap téoynyé válik a mondás, 
hogy — teszem — az angol angol az ő 
hazájában, a Iranczia franc tia, a német is 
német és csak a magyar nem magyar ott, 
a hol vajmi könnyen lehetne az.

Gondolataim e menetét Dezső bará

tom zavarta meg, a ki fölkeresett, hogy 
a fürdőhelyiségbe vezessen, a hol, mint 
uinudá, szépszámú vendégsereg van már. 
Oda érvén, fürdeni mentünk. A fürdő-szó 
bák eléggé kényelmesek és igen tiszták. 
A kénköves víz nagyon ttditőleg hatott 
beteg testemre és éu barátommal a Drava 
mellé készültem kirándulni. De fogva tar
tott tisztem. (Ne goudol| nagyot, nyájas 
olvasó, csak a tárcza czikkirót értem). 
Megtekímém a veudjgtöuuyvet és előbbeui 
borús gondolatim elle léit :u arról győződ
tem inog, biz szépszámú veadégkoszorú 
latoguija a fürdőim yisegü tset. S«á usze- 
riut jóval meghaladja a 70J *i**j. 0  ven 
veudéggel több vau, mint tavaly ugyan 
ezeu időben. A vendégeknek körttioc<dl 
3U e gyógykezel és, l/t -e szórakozás czel 
jattól időz itt Közöttük nem elenyésző 
számban van képviselve a magyar, szerb 
és borvát főnemesség és papság.

Délután 4 óra felé városunkból, Szi
getvárról, Siklósról, M ihácsrói és a kör
nyék többi helyiségeiből nagy szá uu ven
dégsereg érkezett 5 és 6 óra között az 
itt levőkkel egyetemben a tánezteremben 
gyűltek össze, a hol Tamás Laczi bandá
ja hanginál igen kedélyesen mulattuuk. 
A négyest 36 pár lejtette, kik közttt (a 
szépnemet értvén a „kik* alatt) kitűntek
.........................mindnyájan. A tánezren-
det műkedvelők zongorajátéka és éneke 
szakította félbe. Nagy élvezetül szolgált 
a hallgató közönségnek, R e is s n é  asz- 
szony csengő éneke, melyet vagy 10 szer 
ajráztak meg. Éjfél felé a közönség szét
oszlott. Én is haza felé vevém utamat, 
de nem, mielőtt rövid körutat ne tettem 
volna. —

A Göuczöl szekerének rádja ha nem 
csalódom éjiéit mutat már. Mernünk tehát 
nyugodni. Úgy is sokáig vettem már 
igéuybe figyelmedet, kedves olvasóm. Bo
csáss meg, ha levelem kissé ssaraz. E 
száraz időben nem Írhattam tldébhet. Ha 
netalán a városban talál e levelem ne 
irigyelj, hanem, ha szerét teheted, jöjj 
Harkányba. Itt, kellemesen fogsz matatni. 
Az Ég veled í

K . . . . . .  r  S ..........m.
—;-------r

**) Hibás a fővárosi lapok azon állítása, m int
ha a vendégek szarni nem erte volna el a  6ÓO-et



hirdetik. A* osztoztató, osztogató és osz
tozkodó hutalraal^ezeeörörae azonban korai 
is lehet, mert OstaáQ el bocsát tatásának az
is lehet az oka, hogy majdan ha kenyér- 
tórésre kérdi a dolog, legyen alkalma 
érvényesíteni fényesen bebizonyított had
vezért tehetségét, de akármi volt is oka 
Oraian pasa lemondásának, azt egy jósa
ira! gondolkodó ember sem fogja elhinni, 
hogy a porta a hatalmak jegyzékére egy
szerűen lemondjon arról, amit jogának és 
érdekének tart. Mu<zurus pasa angol nagy
követnek egy levelezőhöz intézett követ 
kező szavai leginkább megvilágítják a 
helyzetet 8 a török felfogást: .Nem va
gyunk vakok ama tény előtt — monda 
— hogy nralmnnk Európában vége felé 
jár, de azt nem kívánhatják tőlünk, hogy 
t»ll és tinta előtt vonalinak vissza; mi a 
Balkán félszigetet karddal hódítottak meg, 
s mintán századokig bírtak, csak is kard 
fog kittzni belőle*. Azt mi már régen meg
mondottuk,' hogy a konferenczia ."Tólatok 
nélkületek* elvén alapuló országszabdaló 
eljárása okvetlen háborúra vezet. — A ki 
szelet vet, az vihart arat.

Francziaország fenséges ünnepet ült 
jnlius 14-én. A franczia, — és ez által a 
világszabadság hajnalpirjának első deren
gése emlékére Ünnepet szentelt a megifjult 
köztársaság, melyet az által tett legörven- 
detesebbé, hogy a kommunistáknak 9 ki
vétellel amnesztiát (bünbocsánatot) s ezen 
kilencznek is, — kiket a senatns módosit- 
ványa az amnestiából kizárt — kegyelmet 
adott. Ezentúl Jolins 14, — azon nap, 
melyen a hossza tűrésben kifáradt nép a 
zsarnokság századokon keresztül fenállott 
megfélemlítő eszközét, a .Bastille* nevű 
óriási börtönhelyiséget lerombolta, — ál
talános franczia nemzeti ünneppé lesz, 
olyan mint nálnnk márcz. 15-ike, melylyel 
jelentőségében is megegyez. Az ünnepély 
leírásához nem fognak, lapankbaD arra 
tér nincs, olvasóink úgy is elképzelhetik, 
minő lehet a divat és a tüntetésekben 
leggyakorlottabb nép nemzeti ünnepélye, 
melynek legkiemelkedőbb pontja még is 
8 különféle szobor és a köztársaság óriási 
szobrának leleplezése.

Konstantinápolyból legújabban azon 
hir érkezett, hogy a porta Osmau pasa 
vezérlete alatt 80,000 főnyi hadsereget 
összpontosít Drinápolyban.

Ausztria Magyarországban is oly in
tézkedések történnek mindkét részen, me
lyek a mozgósítási előkészületek bélyegét 
viselik magákon, mely valószínűen a 
portának a hatalmakhoz legújabban, de 
még a konferenczia határozatának kézbe/, 
vétele előtt intézett jegyzékének nagyon 
határozott hangjában leli magyarázatát. 
Kimondja itt ugyanis határozottan a porta, 
hogy a két tartomány elszakitásába semmi 
kép bele nem egyez, figyelmezteti Európát, 
hogy az átengedés a legvéresebb követ
kezményeket vonná maga ntán, mert a 
lakosság hosszas és makacs harczot fog 
kifejteni, hogy megvédje azon területeket, 
melyekkel nemzeti léte van egybekap
csolva. A porta ez okból soha sem írhatna 
alá oly rendelkezést, mely az ottani la
kosságot kétségbe ejtené.

A dolgok ily állásában nem lehet 
tehát képzelni oly esetet, melybeu a kon
ferenczia határozatai vérontás nélkül vég
rehajthatók lennének s az európai béke 
helyre állítását hangoztató diplomaták most 
már beláthatják, hogy híres tanácskozásuk 
csak egy nagy zűrzavar s egy elkesere
dett háború szülő anyjává lett.

Konstantinápolyi hirek szerint a porta 
es az olasz kormány között nehány nap 
óta titkos tárgyalások folynak. Abeddin 
pasa nap raként értekezik Corti gróf olasz 
nagykövettel, Abeddin fivére Wessil bej 
pedig 5 albán küldöttel Rómába utazott 
Humbert királyhoz. Abeddin paga egy
szersmind kinyilatkoztatta Anglia és Fran 
cziaország képviselőinek, hogy a berlini 
konferenczia határozatai nem a berlini 
szerződésből kifolyók, ba em egész nj 
követelésekkel állnak elő, melyek teljesí
tésére a porta nem kötelezhető. Diploma- 
cziai körök bán nagy zavar uralkodik. 
Göncben aDgol nagykövet egész nyiitan 
kifejezte azon véleményét, hogy a porta 
passiv magatartása Európa tanácsai irá
nyában csak bábom által törhető meg.

A  gyniiiá/.iiimokés az ipar
iskolák.

Irta: D r S z a la y  A lf r é d  
pécsi f'igym. igazgató.

(Folytatás.)
IV.

Azért, nem lehet eléggé örvendeuüuk 
azon mozgalmak fölött, melyek a székes 
fehérvári országos kiállítás folytán édes 
magyar hazánkban megindultak s melye
ket a nemes gróf, Zichy Jenő, oly fárad
hatatlan buzgalommal országszerte terjesz
teni, rendszerezni és megszilárdítani törek
szik. Üdvözöljük ezen alkalomból Pécsvá- 
ros azon derék polgárait is, kik a kelet
kezett áramlat folytán Pécsett a kereske
delmi és iparos társulatot megalapították. 
Tették ezt Pécsváros vállalkozó iparosai 
már több évvel azelőtt, de a tűz akkorában, 
erőre nem kapván, csak hamar kialudt. 
Legyen szabad remélnünk, hogy az újra 
fölélesztett.tüz több lesz a szalmalángnál. 
Legyen szabad remélnünk, hogy ttömörü- 
lés és kitartás álu l a pécsvárosi iparos 
társulat tog alapítani oly ipariskolát, mely
ben az ügy komolyságánál fogva nem fog 
megtüretni semmi, a mit értünk e szó 
a la tt: szédelgés. Oly Iskola legyen az, 
melyben ne csak előadjanak a tanárok, 
de a tanítványok is tudjanak 1 A közokt.
m. k. minisztérium a lefolyt UDév alatt 
kihirdette, hogy Budapesten közép-iparis
kolai Unfolyam nyittatik. Ez igen jól van.

de az országra nem elég. Jules Simon 
idézett szavai szarint az ipar fölvirágiz- 
tatására nézve szükséges, hogy legyenek 
mintáink és iskoláink dúsan. Azzal kecseg
tetjük magunkat, hogy a Pécsett megala
kult iparos társulat fog gondoskodni oly 
ipiriskoláról melyben az iparczikk-minták 
bősége mellett mintaszerű lesz a berende
zés, minták lesznek a tanárok is, s mely
ben a sikeres tinitás a növendékekben 
gyümölcsözni fog dúsan.

Jól tudom, hogy az iparos életpálya 
ellen akadályul feuáll még azon előítéle
tekből igen sok, melyekről a bevezető idé
zetben és az ezen értekezés II ik számá
ban emlékeztem; azt is tudom, hogy ezen 
előítéletek rögtön, egy csapásra ki nem 
irthatók. De az is bizonyos, hogy ha a 
szülők, vállvetve, közreműködnek: az elő
ítéletekkel úgy elbánnak, mint a favágók 
fejszéi a százados tölgyekkel. Az ember 
a vele születetett kevélységnél fogva nagy
ravágyó és hivalkodásában inkább választja 
a koldus és renyhe nraságot, mint a mun
kás, de jóllétre vezető iparosságot. így 
volt ez már a görögöknél, igy volt és van 
részben az európai népeknél. De a mely 
nép megizlelte egyszer a kereskedelem és 
iparos élet édes gyümölcseit, azt az üres 
nrhatnámság láza nem gyötri többé, hanem 
dolgozik, hogy szerezzen, es szerez, hogy 
uralkodjék!

Hogy mily nevetségesek az iparos 
foglalkozás ellen tenálló előítéletek, aunak 
kimutatására legyen szabad az ó-görög 
világból példát fölhoznom.

Midőn Atbena város polgársága a 
30 zsarnok ellen föltámadt, és a polgárok 
közül sokan a Pirens kikötőbe futottak: 
Aristarch, athenai polgár, házába 14 nőro
kon menekült, kik mind szabad polgárnők, 
az akkori viszonyok szerint, az előkelő 
osztályhoz tartoztak. Minthogy ily nagy 
hazszemélyzet kitartása Aristarh erejét fölül
múlta és Aristarch e miatt igen szomorú 
lett, Sokrates, látván barátja sötét arczát, 
kérdezte tőle: „Nem közölnéd velem, bará
toddal, bajodat, talán valami képen köny- 
nyithetnék terheden. Ekkor Aristarch elbe
szélte a történteket, hozzá tevén, menyire 
nehezére esik tétlenül nézni, mint nyomo
rognak a hozzá menekült nőrokonok, kiket 
végre még sem képes a véginségtől meg
menteni. Erre Sokrates e szavakkal fordult 
Aristarhhoz: Miképen lehetséges, hogy 
Keramon polgár, kinek oly sokat kell 
eltartania, ezt nem csak in ‘gteheti, hanem 
e mellet meggazdagszik, te pedig azon 
aggódol hogy az élelem hiánya miatt 
házad nagy személyzete nyomorultan elvesz? 
Hja válaszolt Aristarh, Keramon rabszol
gákat tart, én pedig előkelő szabadokat. 
Mond meg nekem, szóla Sokrates, a két 
osztály közül melyiket tartod e jobbnak, 
a rabszolgákat e vagy a szabadokat ? A 
szabadokat, válaszolá Aris arch. Nem szé 
gyen-e tehát, kérdé Sokrates, hogy Kera- 
uon a rosszabbak által meggazdagszik, 
te pedigjobbakkal véginségre jutsz? Avagy 
nem látod-e, Kerybos pék is nem csak 
nagy szolgaszemélyzetet tart, de a mellett 
vígan él és gyarapodik; hasonlólag Demeas 
és Menőn szabók ? Oh ez nem csoda, feleié 
Aristarch, ezek házi személyzete szolga
népség, az enyiin pedig finom műveltségű 
hölgyek. Ugyan mondd meg nekem, kérdé 
Sokrates, ért-e házi népséged a kenyér
sütéshez vagy a felső s alsó férfi s uői- 
ruba készítéshez? Ért bizonyára, feleié 
Aristarch. Tehát azt véled, rnoudá Sokra
tes, mert házad személyzete előkelő rokon 
nők, nincs más teendőjük, mint enni és 
aludni? Gondolod-e, hogy az előkelők 
közül azok, kik úgy élnek, mint nőroko
naid, jobban és boldogabban élnek, mint 
azok, kik képességek szerint valami hasz
nosat müveinek? Vagy azt hiszed, hogy 
a restség és gondatlanság testi és lelki 
javokra válik az embereknek, a munkás
ság pedig és szorgalom ártalmokra? Váj
jon azért képezték-e magokat nőrokonaid 
hogy képességeket soha semmire se alkal
mazzák? Lásd, jelenleg sem te nem örülsz 
nekik, mert bennök ingyenélőket, kenyér- 
fogyasztókat látsz; sem ők nem örülnek 
neked, mert látják, mily sötét arczczal 
nézesz rajok. Attól lehet tartani, hogy 
előub utóbb gyűlölet fog fejlődni közietek. 
Ha pedig te őket munkásságra vezeted, 
kedvesek fognak lenni előtted, mert látod, 
hogy reád nézve hasznosak 5 d j te is ked
ves lógsz lenni elüttök, mert észreveszik, 
hogy örülsz nekik, és az irántad bennök 
támadt hála a legszívesebb baráti viszony- 
uya fog kifejlődni. Igaz, hogy, ha vala- 
meiy gyalázatos foglalkozáshoz kellene 
foguiok, akkor jobb lenne meghalniok: 
de itt kézi munkáról van szó, mely pedig 
nőkhez kiválóan illő és tisztes. Ne késle
kedjél tehát őket hasznos foglalkozásra 
vezetni, mert ez reádésreájok nézve egy 
iráut üdvös leszen. Kezdeményezésedet 
bizonyosan kész szívvel fogják fogadni és 
a gyakorlatba átvinni.* Aristarch elfogadta 
Sokrates tanácsát és gyapjút vásárolt, 
melyből nőrokonai felöltőket készítettek 
és elárusítottak. Munka közt reggeliztek 
s a munka után ebédeltek; a sötét arczot 
rig tekintet váltotta föl, nyílt és bizalmas 
arczczal néztek egymás szemeibe. A nők 
Aristarcbban tápláló atyjokat szemlélték, 
ez pedig bennök hasznos munkásnőket 
látott és csakhamar inegalapittatott a házi 
boldogság.

A görög klasszikusból kölcsönzött 
ezeu elbeszéléshez tanulságul azt csatolom, 
hogy az európai népek közül, a melyik 
előbb elfödadta Sokrates tanácsát, hogy a 
nemes vagy előkelő osztály előítéletéből k i
vetkőzvén, ne tartsa szégyennek a munkát 
t. i az ipart, kereskedelmet, azok előbb 
megalapították magok közt a jóllétet és 
ezzel a nemzeti nagy önérzetet, ott látjuk 
ezek élén Angliát, Frauczia országot, Éj

szak Amerikát aat. Azért áll czektő’ sze- 
géay mtgyar hazánk oly távol, in irt az 
előítéleten bilincsei á tat leuydgizvo élt 
egész a 19 ik század közepéig, s akkor 
is forradalmi nagy katasztrófa volt szük
séges, hogy legalább elvbeu levetkőzze a 
ka-izt-szttlte előítéletet és elfogadja a köz
teherviselést s a törvény előtt való egyen
lőséget. Mikor virrad föl azon szép nap, 
melyen az elvileg kimondott ige testté, 
valósággá, igazsággá fog válni közöttünk?

É i ismertem előkelő unőt, ki dús 
nyugdija daczára három felnőtt leányát, 
hogy henyélés közt másvalamire ne gon
doljanak, csipkemunkára szorította, me
lyet az anya kereskedelemben elárusított; 
hallottam előkelő nőkről, hogy, rn istoha 
körülmények által kényszerítve, valamely 
művészi vagy egyéb közhasznú fog'alko- 
zásboz fogtak; de hazánkban ezen esetek 
még az előkelő női világban is ritkák, a 
honoratiorok figyermekei közt pedig csak
nem hallatlanok. Hosszú idő kivá tátik 
oda, hogy nálnnk az iparos élet felien 
fenálló előítéletek elenyészszenek, ki vévón 
az esetet, ha a szülök, országszerte áthatva 
azon igazságtól, hogy a munka nem szé
gyen, az iparűzés nem degradált, alantias 
foglalkozás: magok is levetik az előítéletet 
azután kis figyermekeik lelkét nem ;tültik 
el nagyravágyással, nem erőltetik kedvök 
vagy tehetségük rovására a középtanodá
ba; ellenkezőleg zsenge lelkökbe becse
pegtetik az iparos élet valamely ága iráut 
a szeretet, hogy jó kedvvel nézzenek jöven
dőbeli életpályájok elé és szakiskolában 
kiképeztetvén, utazni küldik ősét, hogy, 
a külföldön való foglalkozás közt ellesvén 
az iparos népek titkait, bő tapasztalással 
térjenek vissza és telepedjenek meg Ma
gyarországban : ekkor teljes fog lenni a 
szülői öröm, midőn látják, hogy gyerme
keik képzettségük és munkásságuk által 
mint alapítják meg a megérdemlett jólé
tet, takarékos és rendes életmód által a 
családi boldogságot, mely, különben is, 
ha jól tudom, legtöbbnyire az iparos osz
tálynál szokott lenni — otthonos.

Szerencsés Francziaoszág, hol, midőn 
Jules Simon az ipar további felvirágozta
tására vonatkozó nevezetes szavait elmon
dotta, nem volt uekie szükséges az ipa
ros foglalkozás ellen való előítéleteket czá- 
folgatni. De bízzunk a jövőben, a szükség 
nagy mester ; a szükség megtanít majd 
minket is dolgozni, a munka üiüukbe hul
latja édes gyümölcseit, melyeket, ha meg- 
izlelünk és értékesítünk, be fogjuk látni 
mennyire igaz az, hogy az üres zseb csak 
urhatnámságra, a telt tárcza pedig valódi 
uralomra vezet; a szegénység a népeket 
lenyűgözi és függőben tartja, a gazdag
ság függetleneké teszi és uralkodásra jut
tatja ! —

V.
Mi alapfeltétele annak, hogy az ipa

ros kezében az ipar virágozzék ? Miut a 
t. olvasó látja, a föltett kérdés nem oda 
czéloz, hogyan lehetn' az ipart ország
szert e virágzásra hozni. Nem tanodái ér- 
tesitvéuy keretébe tartozik az ily nagy 
szabása kérdés tárgyalása, hanem a nern- 
zetgazdáRzat körébe, úgymint, hol tőkéről, 
olcsó pénzről, munkáskéz bőségéről, orszá
gos társulásról, a közlekedés megköonyi- 
téséröl sat. vau szó. Ezen értekezés egyes 
szülőknek szól, hogy addig is. mig az 
ipar és kereskedelem országos erővel fíil- 
karoltatik és rendeztetik, tájékozva legye
nek a szülők azon alapteltételre nézve, 
mely megkívántatok ahhoz, hogy gyerme
keikből jó iparosok váljanak. Sok szülő 
örömestebb iparra adná gyermekét, mint 
a gymnázinmba, ha előre tudná, hogy 
gyermeke kezében a választott iparág 
nem tengődni, hanem virágozni tog.

Ismétlem a kérdést: Mi alapföltétele 
annak, bogy az iparos kezében az ipar 
virágozzék ? Kétség kívül a képzettség. 
Ezen állitást elméletileg is be lehetne bi
zonyítani, de nem szükséges; hiszen alig 
találkozik valaki, ki aunak igazságáról 
meg volna győződve. Gyakorlati példát, 
megtörtént esetet fogok tehát a sok közül 
kiválasztani és elbeszélni, mert ez nem 
csak meggyőz, de utat is mutat; azon 
fölül gyöuyörködtet és vonz. Ha elbeszé
lésem tárgyául oly példát választottam 
még is, mely az iparos foglalkozások közt 
talán neiu a legkiválóbb: erre a fölhozott 
példa alkalmas volta mellett engem bölcs 
Sokrates eljárása bátorít, ki egy előkelő 
athenei férfiúnak és finom műveltségű nő 
rokonainak hasonló példát hozott föl, bogy 
őket az igazságról meggyőzze; de a példa 
kiszemelésénél azon oknál fogva sem vol
tam válogatós, mert szerintem miden ipa
ros foglalkozás egyiránt tisztes, mig be
csületes.

1840 ben, hazánk egyik nagyobb vá
rosába érkezett egy szabósegéd azou czél 
ból, hogy ott megtelepedjék. 1828 bán 
fölszabadulván, pár évet Magyarországban 
töltött, azután kivándorolt Becsbe, bot si
került neki a legjobb hírben álló szabó- 
ezéghez beszegődnie. Midőn, mint leg
ifjabb segéd, a tágas műhelyben körül
tekintett és látta, mily sok idősb segéd 
van előtte, azon gondolat támadt benne, 
miképen lehetne neki az előtte valókat 
megelőznie mind, sőt hasonlóvá leunie 
magához a szakértő mes erbez. Becsben 
akkorában nyittatott vasárnapi iskola a 
segédekre nézve, hol a vállalkozók raj
zolni és mintákat késziteui tanultak. Beál
lott tehát ezen ipariskolába és, mert rend
kívüli buzgalmat tairasitott, csakhamar 
magára vonta a tanár figyelmét, ki, érte
sülvén foglalkozása felül, az elméleti ta
nulmány mellett oda törekedett, hogy 
buzgó tagitványát az emberi testalkatra, 
annak változatosságára, a testrészek ará
nyossága vagy aránytalanságára, a haj- 
1 ásókra, domború vagy homorú voltára

rajzban, mint életképekben figyelmeztesse. 
A szabósegéd a rajziskola után vasárnapi 
mulatság helyett haza ment és magán 
szorgalom utján folytatta tanulmányait. 
Keresménye egy részét ekként megtaka
rította és rajta esy egy kamatozó papír- 
részvényt vett. Midin a szabómester se
gédjének buzgalmáról értesült, közelebb 
vonta őt magához, kipuhatolta képpessé- 
gét, alkalmilag felügyelete alatt uurtéket 
vetetett vele, a szabásnál segédkeztette, 
majd betegsége alkalmával helyettesítette 
magát általa. A legifjabb segéd elérte 
tehát fáradhatatlan buzgalma által kitű
zött czélját, migelőzte segeitársau mind 
és szükség esitében pótoltamisterét fö ld 
ben. Magyarországba visszatérendő, arra 
kérte mesterét, engedje míg neki hogy 
számára egy felöltőt, kiállíthasson. Mes
tere beleegyezésével csakugyan állított ki 
neki oly felöltőt mely által az üzletben 
mindenkit meglepett. A szabésegé l tehát 
Magyarország egyik nagyobb városába 
költözött, hogy ot' megtelepedjék. Akkor 
a ezébek még fennállottak, neki tehát 
előbb remekelnie kellett, bogy üzletét 
megkezdhesse. A remekelés sikerűd, minek 
folytán a város polgárai sorába ikratta- 
tott. Miután műhelyét berendezte, oda tö
reked ;tt, hogy egy két előkelő férfiúnak 
készítsen felöltőt, hogy képességéről a 
városi közönség magának tudomást sze
rezzen. Midőn ez inegtörtéut, rövid idí 
múlva annyi munkát kapott, bogy szá üjs 
segédjével alig győzött a megrendelések
nek eleget tenni. És, idővel meggazd agod
ván, oly jólétre jutott, bogy, miut mon
dotta, nem cserélne a vármegye fő lírájá
val, sőt alispánjával sem, mert ezek, úgy
mond, csak költséges restauratió által 
jutbainak hivatalukhoz, mely mind a mel
leit ideiglenes: míg neki alig van egyébre 
szüksége, mint egészségre, bogy Magyar- 
országban vagy külföldön megtelepedjék 
és gyarapodjék. íme egy élő történet, 
melyet sok közűi azért választottam ki, 
bogy kimutassam, mennyire föl bírja ma
gát vagyonilag küzdeni a legegyszeruob 
iparos még akkor is, ba magán szorga
lom utján megszerezi magáuak a szakaba 
vágó képzettséget, mit vándorlás utján 
Budapesten, vagy Bécsbeu megtehet min
den iparos segéd, tebát olyan is, kinek szü
lőföldén szakaba vágó ipariskola nincsen !

Egyébkiut, habár a fölhozott példa 
azt bizonyítja, bogy oly iparosra nézve, 
ki tanúim, báládat, szóval magát kiké
pezni és iparát saját kezei közt virágzásra 
bozni akarja, uracs akadály, melyet buz
galma, törekvése álta le nem győzhetne: 
ennek daczára Jules Simouual azt állítom 
még is: „Ipariskolára vau szükségdnk 
dúsan, bogy iparunk átlag fölvirágozzék 
és iparczikkeink ue csak saját szüksé
geinket födözzék, de a külföldi ezekek
kel is versenyezhessenek.

Az ipariskolák sokfélék, elszáiulalni 
azokat fölösleges. Fölállításuk uem egyes 
polgár, hanem a kormány, varosok vagy 
a megalakult ipar és kereskedelmi tár
sulatok föladata. A  littassauak csak föl a 
köz és b ily 1 érdekek tekintenie vételével 
a minden vidékre uézve alkalmas szak
iskolák, keltsenek a szülők zseuge gyér 
mekeikbeu az iparos foglalkozás iránt ér
dekeltséget és szeretetet; adják be oda 
gyermekeiket és goados közreműködés 
közt képeztessék ki őket; ván torlas utján 
befejezhetik miut segédek az óuképesitest, 
b >gy mintákban, mint tapasztalasoan egy- 
arúut gazdagok térjenek vissza bazajokoa: 
akkor meg fogják látni a szülők, bogy 
gyermekeikről jobban gondoskodtak, mint 
ba nagy költekezés mellett, mint mondani 
szokták tizenkét iskolán keresztül erőltet
ték voiua őket!

A képzettség virágzásra juttatja az 
iparos kezében az ipart, a munkásság és 
takarékossag jóllétre és gazdagságra vezeti 
az iparos embert. A maukásság becsét 
senki jobban és rövidebbeu meg nem ha 
tározia, miut az angol iparos, midőn ki
mondotta: Az idő pénz. Az üzletvilág 
megértene a nevezetes mondatot es föt- 
hasznilji a nem csak óráit, de az óra 
perczett is Csakugyan, ki uap mkint 10 — 12 
óráig dolgozik, az kétszer annyit dolgozik 
és érdemel, miut ba 5 —6 óráig dolgozott 
volna; mert az idő pénz! A vasati vonat 
vezető a kiszabott időben perezre érkezik 
meg vonatával, mert az idő pénz! Midőn 
a gőzhajó az állomásoknál kiköt, a rend 
kívüli sürgés-forgás mi egyebet jelent, 
mint: az idő pénz? Midőn utitársammal 
egykor Loudonbau reggeliztem, sietve lé
pett az étkező helyiségbe reggel bét óra
kor egy közel lakó ezipész és, k zébe 
vevén egy politikai ujságlapot, rnratín azt 
áttekintette, sietve tért vissza üzletébe, b >1 
mint vendéglősünk mradotta, faradnatat- 
lanul dolgozik vala egész estig, mert az 
idő pénz! Nagy szerencsétlenség tebát a 
magyar iparosra nézve, midőa, másra for
dítja, ideiét szükség nélkül üzletén kívül 
tölti. Üzletétől, melynek pedig neki leg
kedvesebbnek kellene lenuie, el-elfordul- 
váu, lassankint elidegenedik és másban 
találja kedvét; a munka menetét letügye- 
let nélkül hagyja, vagy a segédekre buta, 
kik mit sem várnak egyebet, mint bogy 
a gazda levegye róluk szemeit, bogy von
tatva dolgozzanak és hibára hibát hal
mozzanak. Hogy ilyenkor nem csak a 
virágzásnak iudúlt ipar hanyatlik, de tü- 
nedezai kezd a már mutatkozó jóllét sőt 
nem ritkán tönkre jut a legszebb Uziet is : 
azt az Uzletélet számtalan példái bizo
nyítják. Ismertem én, de ismert bizonyára 
más is szakértő iparosokat, kik ekként 
mentek tönkre; de ismertein ellenkezőleg 
kevésbbé képzett iparosokat, kik az időt 
megbecsülték és, kitartó munkásság foly
tán, jóllétre, vagyonhoz jutottak; h|a, 
az idő pénz!

Azt mondottam, a munkásság és taka
rékosság jóllétre és gazdagságra vezeti az 
iparost.

A magyar embert úgy ismerik kül
földön, mint ki veadé'szerető és nagy 
lelkű. Ezek szép tulajdonságok ugyan, 
de csak akkor, ba a józan ész-szabta ha
tárokon túl nem hajtatnak; mert étkor 
nem erénynek, hanem anyagi öngyilkos
ságnak nevezhető inkább. Lehetett is 
volaa a magyar ember mindkettő t. i. 
veaiégszerető és nagylelkű, csak ne lépte 
volna át az eszéiyeség korlátáit; cs tk 
ne kiváut volna lenni földbirtokán a fényű
zésben lekontrázó kis-király ; csak ne űzte 
volna a vendégszeretetet a kocsikerék elfü- 
részeltetéseig, bogy igy veudégsit, kedvök 
ellenére is, további lakmározás végett 
házában visszatartsa; csak ne dombiro- 
zott v Ina a hegedűszó mellett addig, mig 
ki uem repült zsebjébői az utolsó garas : 
akkor volna neki pénze; akkor nem függ
ne a hitelezőktől; akkor nem kcrü.t volna 
számtalan szép magyar birtok idegen vagy 
uzsorás kézre; akkor nem jutott voiua 
sok ős birtokos magyar család Ínségre; 
akkor nem vetette volaa magát oly sok 
tnigyar úr a corrnptió piszkos karjaiba.

De térjünk vissza az iparoshoz. Azt 
mondottam, az iparost jóllétre és gaz
dagságra vezeti a munkássággal párosult 
takarékosság. Valóban, sajátszerü titok 
rejiili a munkásságban. Oly virágbimbó 
az, melylyel együtt nyílik a takarékosság: 
nem csak azért, mert a szorgalmas mun
kásnak kevésbbé marad ideje és alkalma 
a péuzfecsérlésbez, hanem főleg azért, 
mert a péuzt, t. i. fáradságos keresménye 
jutalmát, meg tudja becsülui és vagy üz
letébe, vagy b íz- s egyéb birtokba fekteti, 
vagy továboi gyűjtés végett a takarék
pénztárba helyezi. Azt mondja talán valaki, 
bogy ez, igy elmondva, papiroson szépen 
megáll, hanem az életben nincs igy! 
Ennek elleuébeu, én egész komolysággal 
azt vá'as/.olo u, hogy szakértő, szorgal
mas és takarékos iparost mint eddig nem 
ismertem, ki — leszámítván a véletlen 
szerencsétlenségeket — m igát és övéit fenn 
nem tartotta, vagy bizonyos jóllétre el 
mm jutott volna. Még a uapszá nos is 
tehet félre naponkint valamit, ba takarékos 1 
Néhány év előtt utitársammal Párizsban 
tartózkodván, vendéglősünket, ki vendégei 
szamára konyhát tartott, arra kértük, 
fogadjon el minket egy-kétszer asztalá
hoz. Tettük ezt bizalmasabb beszélgetés 
czéijából. Kérésünket teljesítette. Kap
tunk hús,evest melybe kenyér volt ap
rítva, marhahúst főzelékmelléklettel és 
bort. Másnap, vasárnap, ugyanezt és sült 
galambot. Étkezés közt elmoudotta ven
déglősünk, bogy az öt milárd hadisarcz- 
boz neki évenkint háromszáz frankkal kell 
járulnia tiz évig s bogy ő, a nagy adő 
mellett, azon fölül meg is akar takarítani 
esaladjauak valamit. Olvasóim egyike má
sika, lehet, bogy e fölött mosolyg; nos, 
ezt megteheti; hanem azután jusson eszé
be, bogy ezen az utón fizette ki Franczia- 
ország nem csak az öt tnilári hadi sar- 
ezot, nőnem évi költségvetésé fölös össze
get — baliatlaa siker mauap egész Euró
pában 1 — mutat. A havas és meddő be
gyekkel borított kis Sebweiez ipara és 
takarékossága által vagyouos és folytonos 
jóllétnek örvend: az áldott Magyarország 
lakóit pedig egyetlen mostoha termes 
után az éhség karjai ölelgetik és szórón 
gatják halálra.

Végül még egy* észrevételt!
Az ipar, munkásság és takarékosság 

áltai jóllétre jutott családokon végig te- 
kiutvén, azt észleltem, bogy ezen csalá
dos legtöbjei — uem egyes családtagról 
szólok — reudes, solid es erkölsös életű 
csaladok. M.dőn szülőváros.)mo)! eltá
voztam, bogy azou tanító reudbe lépjek, 
melynek tagja lehetni szerencsés vagyok: 
evek után, meglátogatván szülőhelyemet, 
kérdezősködtem volt gyermektársaim után. 
Megneveztek néhányat, kik iparos pá
lyát választváu, kisebbuagyoüb jóllét
nek örvendettek ; említettek azután töb
beket, kik dologkerdiőiké, uapiopókká 
valtak és a legrendetlensbbttl éltet. Ne- 
b my év után ismét meglátogattam szülő
helyemet. Részvéttel kérdezősködtem nap
lopó kortársaim után és meglepetésemre 
közüiök báromról, azt kaptam válaszúi, 
hogy azok visszatértek a munkához, szor
galmasan dolgoznak és nem csak bizo
nyos jóllétuek kezdettek ma orvén leni, 
de családi életet alapítván, úgy ismertet
tek, mint reudes, sjiid, erk ilosös eletű 
emberek. íme a munkásság állása! A 
munkásság rendet csinál és alapit az ernoer 
lelkében, a ungalapiott életreü.1 elvezeti 
őt a jó erkölcsökhöz és Istenhez.

Miud ezek után, az iparos élet áldá
sait egybefoglalva, elmoudatjui: A kép
zettség álta! virágzóvá lesz iparos az kezé
ben az ipar; a munkássággal pároséit 
takarékosság jóllétre juttatja a képzett 
iparost és életrendet alapit meg leikében; 
a megalapított életrend elvezeti, vagy ba 
eltért volna, visszavezeti őt az erkólcsi- 
séghez és Istenhez!

VI.

A  b o t r á n y o k  l e g n a g y o b b ik a I
Tekintetes szerkesztő Úr!

Amit öu becses lapja ez évi 28 szá
mának „különfélék* ezunü rendes rovatá
ban a budai külvárosi vátnsorompókuál 
történtekről előadott, épen nem felel meg 
a valóságnak, miért is indítva érzem 
magamat felkérni out ama, a botrányok 
legmagasb fokán tttadoklo bratalitás ily
nemű, pontos közlésére: Én, mint pécsi 
adózó polgár, falusi (budafs-mintái) jószá
gomról két kocsi bort hozattam bo. Bizonyos 
ügyben vissza maradni kényszerülvén, fuva
rosaim jóval előbb érkeztek a nevezeti se-



rompókboz, rögtön lefizették a kocsivámot
10 _  10 krt. s csak így lőcseiken „vám- 
c z é d  illával ellátva* bocsáttattak belül a
vámon, h >1 megérkezésemig etettek. 12 re 
járt már az idő, midőn a helyszínére érvén, 
át ;dram s hatóságtól kiszolgáltatott bor
vám czédul it 8 mit seratndván az előbbiről, 
újra megfizettem ama 20 krnyi dijat s 
kötelességeim pontos teljesítésének tudatá
ban lakásomra tértem.

Kocsisaim befogván, szintén útnak 
indultak, azonban vagy öt lépésnyire való 
haladtukban ugyan azon egyéntől állíttat
tak meg, kinek ők űzették le az illetékes 
v ám o t: Hogy mer kendtek elindulni — 
rivalt rájuk a hiéna — hát a vámot kinek 
ti/etiék le. Hit magának — szólt az első, a 
kocsi tetején ülő s semmi roszat sem sejtő pór. 
E rre a járó kelők szeme láttára s nem csekély 
csodálkozására s rémületére: oly erővel 
rántotta le a kocsiról az országút köve
zetére, hogy bal knicscsontja s lap iczkája 
megrepedvén, dologra máig is képtelen. 
Aztán a második favaros volt a soron : 
Hát kend is megfizette már a vámot? 
kérdé a gazember, ügy, hát nem emlék
szik, hogy maga ragasztotta lőcsömre ezt 
a vámczédulát . . . .  ? Alig volt képes 
szavait befejezni, mert a kövekező perozben 
a földön hevert. . . .  életeienül.

A vám tehát kétszer meg volt fizetve, 
most harmadszor követeltetett.

A lármára összetódult külvárosi nép, 
miután dühében néhány követ hajított 
ama bódéra, melybe a most már eszére 
tért henczegő zárkozott, a városházra 
ösztökélé a télkezü fuvarost. Nemsokára 
visszatért néhány hajdú, egy biztos és 
orvos cos meg egy halottas kocsi kísére
tében. Azonban a holtnak vélt, mozdula- 
tanul hullaként a gyepen heverő pórt, ki 
fölött kis tia oly meghatóan sirüogált, 
sikerült a gyilkos neje ügyes kezelésének 
már ekkorra lábra állítani. Úgy látszik 
e nő nem most foglalkozott először e 
munkával.

Az orvos megviszgálta a sérüléseket 
s a letört vállat feiköté. Aztán összeirattak 
a tanuk. Amaz, az emberiség nemtelen 
söpredékének megvetésére legméltóbbja 
pedig, másnap 9 órára a hatoság elé 
citáhatott. Hanem, hogy itt mi történt, 
azt a szegény, adózó polgárnak mégcsak 
sejtenie sem lehet s szabad. Annyi azon
ban bizonyos, hogy e szemétembernek 
semmi baja, szabad lábon van, s mi több, 
még csak eddigi foglalkozásától sem 
függesztett fel, s mi még ennél is több, 
városszerte dicsekszik, hogy mily ügyesen 
ütötte le a szerencsétleneket, és, ami 
legtöbb mindezeket velünk szemben is 
elég szemtelen volt elmondani.

Pécsett ily szolgái vannak a nemesis
nek.

Ha a nép igazságot szolgáltat ma
gának a rajta elkövetett igaztalanságért, 
úgy uj büntetés vár rá, ha pedig tűr s 
tétleu hagyja magát agyon verni, akkor 
gyilkosainak kntya baja.

Ne téljetek vámosok, hisz Pécs sza
bad királyi város! Az bizony! ? Szegény 
védetten nép!

Marton József.

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

Michit8 János és Heléna Michits Fe
renci és ennek csődtömege ellen 4000 Irt 
s jár. iránt. — Ouoka Pál Köröm Mária 
ellen ingallan birtok és haszonélvezete 
iránt. — Kerese Kálmán Goócs Gyula 
ellen 627 írt 87 kr. és jár iránt. — Józsa 
Dániel és társa özv. Békásy Béniné ellen, 
nyugta kiálltása iránt. — Molnár József 
Jaudó Kaialiu és Rezáüa ellen, birtok
arány megállapítása iránt. — Freyler Kál
mán özv. Hilscher Iguáczué ellen 510 írt 
35 kr. és járulekai iránt.

Előadandó büntető ügyek:
Julius 20 áu : Fekete Mihály és neje 

ellen csalás. — Perger Ferencz ellen ha
mis okmány készítés.

Julins 21-én: Lengert György ellen 
okmány hamisítás. — Kverkoarits Antal 
bírói zártöréses sikkasztás.

Julius 23-án: Czviánovits Biankó és 
tár«a ellen emberölés illetőleg abbani bün- 
részesség. — Fink Józsefné ellen hamis 
vádaskodás.

Julius 24-én : Gálits Károly és társai 
ellen, lopás. — Szabó Csicseri Sándor 
ellen hamis okirat felhasználás.

H I V A T A L I )  S.
f f l h i v As.

Vallás- és közoktatási magy. kir. 
miniszter ur ő nagyméltósága Pécsett, a 
román, horvát és német ajka néptanítók 
részére hat heti magyarnyelvi póttanfolya- 
mot rendezett s erre eddig mintegy 63 
tanító jelent meg. Szűk anyagi viszonyok 
közt lévő tangóinkra nézve óhajtandó 
volna, hogy azok a lehető olcsó ellátásban 
részesülnének : mi azonban csak agy volna 
elérhető ha találkoznék, ki ily tömeges 
szám mellett vállalkoznék ezek élelmezé
sére. Az élelmezés ebédre 2, és vacsorára 
1 tál egyszerű, de tápláló eledelből állna, 
mint pl. levts, főzelék bússal és egy jó 
adag kényé'-, vagy paprikás és tészta, 
vacsorára felváltva tőzelék hassal vagy más 
hns eledel kenyérrel.

Ennélfogva felbivatuak vállalkozók, 
hogy ajánlataikat — egy-egy személy 
élelmezése után — a bárány a megyei kir. 
taufeiügyelőséguéi azonnal, de legkésőbb 
e hó 20 áig írásban benyújtani szíves
kedjen k.

Pécsett, 1880. julius 15 én.
SÁ LA M O N  JÓZSEF,

kir. tanfelügyelő.

Különfélék.
— Csengery Antal, a magyar tudo- 

mányos akadémia másodelnöke, a magyar 
földliitel-iutéaet igazgatója s országos kép
viselő július 13 án Budapesten hosszas 
szenvedés után elhunyt 59 éves korában. 
Kiváló publicistát, kitűnő szóuokot, érde
mekben gazdag tudóst, fáradhatatlan mun
kást s szeplőtelen jellemű embert vesztett 
benne a magyar közélet. Nem volt pár
tunk tagja, de bazafini erényei az elisme
rés és részvét kifejezéseire köteleznek. 
Halála fájdalommal töltötte be az egész 
országot, sőt a király is sietett táviratilag 
részvéttel járulni a csapáshoz, mely csa
ládját s ha áját kora elbuuytával érte. 
Földi maradványait tegnap előtt tették az 
akadémia díszterméből nagy Unuepélyes 
seggel a kerepesi út melletti temetőben 
örök nyuíalomra. ^idás emlékezetére!

— Kozma Sándor kir. főügyész múlt 
kedden meglátogatta a helynél, kir. tör
vényszék börtön helyiségeit s azok szaporí
tását rendelte el.

— A tüzesetek igen gyakoriak kezde 
nek lenni városunkban. Mait vasárnap 
közvetlen a Tetye alatt gynladt ki éjjeli 
11 órakor s nehány perez alatt négy lak
ház állott lángokban, rémesen világítván 
meg az agg Mecseket és a tetyei romo
kat. Meglehetősen erős északi szél fújván 
nagy erőfeszítésbe került a pusztító lán
goknak gátot emelni. A tűz keletkezésé
nek oka ismeretlen.— Tegnapelőt délelőtt 
pedig a szeminárium majorjában égett el 
egy kazal szalma.

— Lapunk múlt heti számában a pécs- 
városi egyik vámnál történt botrányos ga
rázdálkodás és súlyos sértések feletti hí
rünket a falusi borvám bérlők megkere
sésére oda igazítjuk, hogy nem a borvám-, 
hanem a kövezstvám szedő követte el azt. 
Egyébként lapunk más rovatában ez eset 
tüzetesen van leírva és ez is tauúsítja, 
hogy a kövezetvám többszörös zsarolása 
adott alkalmat e botrányra.

A f. évi 46. t. ez. 7-ik §-a miniszteri 
rendelettel tegnap lépett életbe a helybeli 
kir. tvszék telekkönyvi osztályánál. A sok 
bátránynyal járó telekkönyvi napló ugyanis 
lieszüutettetett, s az ügyvédek s az ügyes- 
bajos felek a telekköuyvekből ezentúl rész
letes kivonatokat is vehetnek ki, mi által 
a kezelő személyzet sok haszontalan mun
kától s a felek a felesleges bélyeg kiadá
soktól megmenekülnek. Ennyi időre volt 
szüksége a kormánynak, hogy az előbbi 
eljárás fonákságát belássa s azon a tör
vényhozás utján segítsen.

— Rendőri hírek: Tegnapelőtt egy 
bndakülvárosi leányzó gyula oldattal meg
mérgezte magát. — A félig kitisztogatott 
Balokányi-tó már megkapta az idén első 
áldozatát, tegnap egy 13 éves fiú fürdés 
közben belefult. — Ugyancsak tegnap egy 
éltes izraelita házaspár közt a régen rósz 
lábon álló házi béke teljesen felbomlott 
s a férj, hogy a vihar elől meneküljön, 
kútba ölte inasát.

— Halálozás. Weidinger Ferenczné 
szül. Hebenstreit Katalin hosszas szenve
dés után f. hó 10 én, — Osincsek Ede bírósá
gi végrehajtó f. hó 15-én elhunytak. Béke 
hamvaikra!

— A Verhovay-Majtényi párbajügy — e 
szomorú részletekben gazdag dráma— julius 
lóén  fejeztetett be a budapesti feuyitő 
törvényszék tárgyaló termében. A bizonyí
tási eljárás rövid időt vett igéuybe, mert 
vádlottak a tényeket őszintén és hűen 
vallották be úgy mint azt a olvasó közönség 
ismeri. Ezután Sellyey kir. ügyész össze
gezvén a vádat, azt csak a két v í v ó  fél 
ellen tartja fenn, a segédekre nézve pedig 
elejti. Verhovayt, Füzesséry Géza, — 
b. Majthenyit pedig Teleszky István védel
mezte. Verliovay személyesen is szót emelt 
az ügyész ellen, ki vád beszédében leg
inkább a Sajó túlzott támadásai ellen 
polemizált. Az ügyész rövid viszonválasza 
ntán egy óra múlva az elnök kihirdeté 
az Ítéletet, mely szerint, br. Májtényi Izi
dor hat heti, Verhovay Gyula két heti 
fogságra Ítéltetett, — a segédek felmen
tettek.

— Az aratás nagyban folyik már két 
hét óta több mint kánikulai hőségben. 
Kevés kivétellel a gazdák megvannak elé
gedve a terméssel, mely nem csak ineny- 
nyiségre nézve jónak moudható, hanem 
minőségre is. — Egy pár bő eső is meg
vigasztalta a rekkenő hőségben lankadni 
indult tavasziakat, meliyek szinte jó remé
nyekre jogosítanak. — Az feltűnő e két 
hetes időjárásban, hogy a keleti, sőt északi 
szelek mellett sem volt a hőség mérsék
lete észrevehető, holott máskor e szelek 
rögtön lehűtötték a forró- léget.

— Keleti rém. Kőszegről azt Írják 
az Ellenőrnek, hogy ott Uetlinger posta
mester hirtelen meghalt, a kolera minden 
(elenségei közt. A holttestet fölbonczolták 
s az orvosok egyhangú véleménye szerint: 
Hotliuger halálának az oka csakugyan 
kolera volt. Zsombolyáról Írják, hogy a 
cseuei jegyző 19 éves leánya szinte kole
rában halt meg. — Berliuben e napok
ban szinte kolera esetet állapítottak meg.

— Az egri botrányhoz. Az a merész
ség, — a melylyel egy közös hadsereg
beli tiszt „rougy“-uak uevezle Egerben a 
nemzeti zászlót, mind nagyobb hullámo
kat ver a közönség körében. A főváros 
köreiben mozgalom van megindítva, hogy 
a főváros a legközelebbi közgyűlésen ad
jon méltó kifejezést e fölötti megbotrán
kozásának, s hogy ezen példátlan eset 
példás megtorlást nyerjen. Knpecz Ferencz 
48 as honvédtiszt Esztergomból párbajra 
hivta ki az illetőt (Seeman Alajos ezredest) 
ki a párbajt elfogadta, de előbb Kreitn 
Béla gróffal fog megvivni Budipwten.

— Irigylésre méltó akár i g u t a k i/  
nem, hogy Villach krtj n i 5 —6) )0 lakosa 
városban mír hat hete mm fordult elő 
haláleset. A sirásó lemondott hivataláról, 
„mert — úgymond, — ha az emberek 
nem halnak, nem élhet ra?g az ember.*

— A  Zichy-Károlyi párbaj után 
Zichy Ferraris Viktor atyja, Félix gróf a 
királynál magíakihallgttáson volt, s az' 
kérte, hogy a párbajban részeseknek ke
gyelmezzen meg. A bécsi Salonblatt czi- 
mü m i'násUp most azt Írja, hogv a ki
rály teljesítette az apa kérését. E'. a hir 
nem való, mert Vaszilievics pestvidéki tör
vényszéki bíró csak most hallgatta ki Síé 
cheuyi Béla grófot, ki ama végzetes pár
bajkor gróf Károlyi Pista segédie volt.

— Ki az első ember Foktün ? Fok- 
tün a népiskolában Tóth József tanfelügyelő 
egyik tíuboz a következő kérdést intézte; 
„A községházánál ki az első ember'! A 
tiu egész komolyan azt felelte, h így „Az 
exekuezió*. — gyermekek igazat szólnak, 
mondja a példabeszéd.

— Közjegyzői hitelesség. Szabadkán 
történt a következő eset. Az ottani köz
jegyzői irodában Vujkovics Czviin Ger
gely, (Tiinottí) megjelenvén, előadta, hogy 
édes anyjának mintegy 15 láucz földje 
van, s e íekvőséget most anyja neki aján 
dékozza, miért is kérne erről okiratot ké 
sziteni és a tlkkvi bekebelezést is eszkö
zölni. Elvezetett a fin egy öreg asszonyt, 
— és auyját is. A közjegyzői oktniuy 
annak rendje és módja szerinti beveze
téssel elkészült, hogy tudniilik „N. N. 
eiő tein személyesen is ismert, szabadkai 
lakosúé két ügyleti tana kíséretében, kik 
őt szintén személyesen ismerik, . . . stb.
. . .* oda ajándékozza ezt meg ezt a fék 
vőséget fiának. Eauek alapján a 15 láncz 
föld a Gergely gyerek nevére be is kebe- 
leztetett, ki modern polgárhoz illően, ipar
kodott azt 400J írttal rögtön megterhelni. 
A pénz folyt, az anya bámult s gyanút 
kapva, vagyona telekkönyvi állása után 
nézett, a mikor is kisült, hogy a valósi 
gos anya, t. i. a tkvi tulajdonos, soha 
nem volt ez ügybeu a közjegyzőnél, va- 
gyouát fiára nem ruházta s az ő nevében 
megjeleut vénasszouy egy péuzért felfoga
dott csaló. Tehát az okirat kiállítóját sem 
a közjegyző által tanukkéut említett reu- 
des tauuk nem ismerték s mégis megszü
letett a hiteles okmány. (Es egy cseppet 
sem feltűnő az előtt, a ki tálja, mi m i
dőn történtek a közjegyzői kinevezések.)

— A  Balaton hőse. Több lap hozta 
aunak hírét, hogy egy úri ember szándé
kozik julius 25-éu a füredi partról Siófo
kig öt-hat óra alatt átuczui a Balatont, 
raiudeu segély nélkül, empán testi erejére 
és ügyességére támasztodva. A ritka vál
lalkozó S. K. dzsidás kapitány, ki vasár
nap megjeleut az a* illetili ai klub titkársá
gánál kérve, hogy Császár F. titkár hiva
talosan értesítse e tervről gr. Eszterhizy 
Miksa elnököt. A nagy úszási kísérlet 
semmi esetre sem marad el.

— Furfangos vőlegény. Vidéki katho- 
likus papok tauulatlan bazasulaadí felek 
kel szemben azt a szokást, követik, hogy 
az esketés előtt jámbor oktatások bevétele 
végett huzamos ideig magukhoz járatják 
őket. Szabadkán e miatt nem rég a követ
kező eset történt. Egy fiatal házasulandó 
vezeti jegyesét a plébánoshoz, feliratkozik 
annak rendje és módja szerint de egy 
uagy szeg akad útba! Vallás dolgában 
mindkettőnek gyengén áll tudománya, pe
dig esketésre nem kerülnek, a mig tudo
mányukat nem igazolták. Tanításra kell 
járniuk, az egybekelés pedig sietős, nya 
kukon a munkaidő. Mit tettek tehát? Egy 
fiatal ember ki némileg iskolázott g igy 
a vallás elemeiben járatos, megfizetteti 
magának a napszámot, maga mellé vesz 
egy hasonló képzettségű fehér személyt, s 
elmegy tanításra. A káplán kiadja a bi
zonylatot, hogy az esketés megtartható. 
A násznép megérkezik, a vőlegényéé meny 
asszony oltár elé kerülőben vanuak, a mi
kor a káplán előtt gyanússá lesz a dolog 
s kisül a turpisság. Lett zűrzavar az eske
tés először megtagadtatott, s csak hosszas 
utánjárás után sikerült azt kieszközölni, 
azenbau e kis csalásért az aj házasfelek 
és képviselőik rendőrileg megbUntettettek.

— Magyarországi nem zsidók szövet
sége (az antisemita liga) jelenleg „nyári 
szünidőt* tart, de azért épen nincs 
semmittevésbe merülve. Ha nem is gyülésez, 
de a propagauda csinálást teljes erővel 
folytatja úgy a fővárosban, mint a vidé
ken. — Budapesten, — eddig 2800 titkos 
és nem titkos tagja s országszerte pedig 
23 fiókja van. „A központi statisztikai 
osztály* szorgalmasan működik a zsidó 
vagyon gyarapodás kimutatásán, s fősulyi 
fektet a keresztelt zsidók összeszámitására. 
Úgy bűjük, azoífenzivát az egyesület c«>k 
a jövő képviselőválaztások előtt ragadja 
meg, de akkor összes eddig gyűjtött erők 
felhasználásával. A szövetség folyóirata 
(„A zsidó-kérdés* lesz a czime) már most 
szeptemberben indul meg és Istóczy Győző 
fogja szerkeszteni

Egy vérszomjas borbély. Tabról Ír
jük a Somogynak jul. 7.-ről: Van itt 
községünkben egy korhely borbély, ki 
garázdálkodásaival már sok katnboutot 
csinált s telzavarja az egész város nyu
galmát, igy egymaga múlt szardáu este 
oly ékteleu kravalt csapott, hogy e csend 
helyre állítása czéljából pandúrokat kellett 
requiráloi a szomszédos Zitából. Este 10 
óra körül lehetett, midőn hatalmasan bebo
rozott állapotban egy baltával kezében 
borzasztó ordítások és káromkodások között 
rohant ki az utcsára, megöléssel fenyegetve 
mindenkit, kit útjában talál és tört, zúzott 
mindent, a mi elébe került, aztán Vajda 
Lajos helybeli ügyvéd lakáéinak rohant 
s kezében volt balt ival beverte és a salu

kat darabokra törte, azután bekiáltott a 
szobába, hogy még ma vérbe akar fürde
ni. Vajda ügyvéd már nyugodott csa'ád- 
jával, midőn a zajra felriadt, két kis 
gyermeke halálra ijedt, az egyik kisded
nek épen párnájára eset egy nagy üveg
cserép a bezúzott ablaktáblákból, ezer 
szerencse, hogy nagyobb baj nem érte,
A borzasztó zajra Összecsődült néplömeg 
alig bírta a dühöngőt megakadályozni, 
hogy be ne törjön a Hálószobába, s csak 
is a helyszínére érkezett pandúroknak 
sikerült a rendet helyreáutani. Mint hírlik, 
a garázda borbélyt büntetésének kiállása 
után el fogják tolouczoltatni Tabról.

— Mimmsen, a nagy történetíró 
charlotteuburgi nyaralója e napokban haj
nali bárom órakor gázrobbanása követ
keztében lángok martaléka lett. A tűz a 
legfelsőbb emeleteu tört ki, hol a tudós 
40,000 kötetből álló könytára volt elhe
lyezve. A könyvek nagyobb része oda 
égett, köztük unikumok a bécsi, heidelbergi 
és római könyvtárokból. O.t veszett 
Mommsen a római császárság történetét 
tárgyszó kézirata is, melyet közelébb 
Angolországban akart befejezni, A szegény 
tudós nem törődve az életveszéllyel, 
berohant az égő romok közzé, hogy 
kimentse iratait és könyveit. Bilkezét és 
arczát összeégette. Erőszakkal kellett 
visszatartani, hogy ismét ne rontson a 
lüzbe. A csapás beteggé tette s előadásait 
sem tartja meg.

— A két muszka futár. Az európai 
kabinetek futárai tudvalevőleg azt a kivált
ságot élveszik, hogy podgyászaikat, ha 
állami pecsét van rajta, nem vizsgálják 
meg a határszéleken. Pagny franczia határ
állomásra mait szombaton Metz felől egy 
orosz futár érkezett, kinek úti holmijain 
a czári pecsét ragyogott. Egy vámhivtal- 
noknak azonban mégis föltűnt a csomagok 
nagy száma s mivel eszébe ju ott. hogy 
nem rég az orosz udvar egy pecsétnyo- 
mqját ellopták, főnökének jelentést telt 
az esetről. A lőnök, — hiába tiltakozott 
a futár, — feltörte a csomagokat és ezek
ben volt —- 24,000 darab finom szivar. 
Az állítólagos futárt rögtön elcsípjék és 
N.iucyba vitték Misnap ugyanilyen „orosz 
futár* bukkant föl, a paguyai állomáson; 
ezt is meg motozták, enuél is szivar volt 
(28,000 darab) és ezt is nancy börtönbe 
vitték. Kiderült, hogy az ál futárok egy 
szétterjed csempészbauda tagjai s őssze- 
kötettéseik vaunak Párisbaa és töob 
vidéki naeyvárosbuu.

— A  kolozsvári orsz. dalárünnepélyre 
vonatkozólag a következő határozatokat 
hozták: Az országos dalár ünnepéiv aug.
18- ikáo kezdődik, azuap a megérkezés, 
fogadtatás és iinerkedés lesz. Augusztus
19- ikéu a kitűzött versenydarab előadása, 
augusztus 20 án a szabad verseny előadása, 
auguszius 21-e.n délelőtt az útszóróba, 
este a fővárosi kitüuő művészi és zenészi 
erők közreműködésével reudezendő disz- 
liangverseuy. Augusztus 22 én a jutalom- 
kiosztás és az ünnepély berekesztése.

— A  palicsi hideg fürdőben va tárnán 
d. u. botrányos eset adta elő migát. Mint 
a „Szabadkai Ellenőr* írja, a hideg für
dőben óriási néptömeg fürdőit, (voltak 
kabinok hol 5 —6an vetkőztek le.) Hat 
óra tájban egy felhő ereszkedett le a tóra, 
s erősen kezdett esni, mindenki azou hie
delemben volt, hogy a fedett kabinokban 
a ruhák teljes bizotságban vannak és igy 
kisem menekült, hanem fürdőit tovább. 
Egyszerre pokoli zsivaj keleletkezik nők, 
férfiak gyermekek futkosva kiabálnak 
segítségért, az összes kabinokban felőröl 
erősen csorog az eső; hozzá láttak a 
mentéshez de minden erőlködés hiába 
való munka volt, a ruhákat az eső elől 
megmenteni nem lehetett szebbnél szebb ru
hák egy perez alatt át voltak ázva. Sze
rencse, hogy nem volt szél, mert különben 
betegséget kaptak volna.

— Vak szerelem. A  szerelem vak, 
mondják sokan. Hát még aztán milyen a 
vakok szerelme? Egy fővárosi orvos köze
lebb vissza akarta adui egy vak szeme 
világát, mert kisült, hogy operálható. A 
vak nem akarta. Miért? kérdé az orvos. 
— Lássa uram felelt ez — nagyon sze
retem a feseségem, pedig azt mondják, 
csúnya. — Ha meglátnám, meglehet, nem 
szerelném úgy. Ez azuiáu a vak vaksze
relme.

— Rothschíld és a hazard j'íték. 
1836 bán az öreg Rolhschild báró Frank
furtból egyik fiát Berlinbe küldötte azzal 
az utasítással és oly czélból, hogy a po
rosz birodalom előkelő köreiben matassa 
be magát és továöbi kikép sztetéséc esz
közölje. A fiatal Rotkschitd ajánló leve
lekkel gazdigon ellátva Berlinbe érkezett, 
féuyeseu berendezett palotát bérelt, sok 
cselédet tartott és az istállóban 8 gyö- 
nyötü ló állott rendelkezésére. A Mendol- 
sobn féle bankházhoz az öreg Rothschild- 
tól az az utasítás érkezett, hogy a fiúnak, 
amikor csak kér adhatunk péuzt, annyit 
a menyit akar. A fiatal Rothscbiid sokat 
forgolódott Potsdam arisztokratikus kö
retben, és igy csakhamar megismerkedett 
azon mágnás uracsokkal, kik idejük leg
nagyobb részét a kártya asztal mellett 
töltik. Ezen társalgás következménye ter
mészetesen nem maradhatott soká titok- 
bau: Rothscbiid egy szép reggelen beállí
tott Meudelsohuhoz és 4000 tallért kért, 24 
órával későbben pedig isméi 5000 tallért 
adatott magának. Mendelsohu szó nélkül 
átadta a fiatal Rothschildnak a kért 9000 
tallért, midőn azonban néhány nap malva 
ismét 10,000 tallért követelt, a dolog sze
gei ütött Mendelsohn fejébe, értesítette 
tehát az öreg Rotbscbildet és várta továbi 
utasításait, hogy adjon-e pénzt vagy nem. 
A felelet helyett az öreg Ro’hscbdd sze
mélyesen jött Berlinbe, kifizette Mendel-

sohnnál fit aztaHHt, de megszüntetett 
minden üzleti összeköttetést Mjndslsoha- 
nal, mert nem járt el pontosan utasítása 
szerint, és nem űzette ki fiáaak a kért 
összeget A fiztál Rithscbild kissé meg
hökkent midőn az öreg arat meglátta, 
de csakhamar magához tért, midőn az 
öreg ur 40,000 tallért azon utasítással 
nyomott markába, hogy átázzék rögtön 
Potsdámba, és fizessn ki kártya adóssá
gait. Mily nagy volt azontan meglepe
tése, midőn onnan visszatérve, azt hagyta 
meg az öreg ur, hogy pakkolja össze 
holmiját és menjen vele vissza Frank
furtba. A fiatal Rithschilduak ez sehogy 
sem akart fejébe menni, mért kell neki 
olyan hirtelen oda hagyni Berlint, a hol 
oly jól érezte magát, mire az Öreg ur 
azt mondta neki. „Édes finn egy Rith- 
schild mindent megengedhet magának, 
mindent csak a játékot nem, mari a já
tékhoz még R uhseuild vagyona sem elég.* 
A tiu nem szólt snrnmit, kocsiba ÜK és 
apjával visszatért Frankfurtba.

— Zsidó szultán. Voltakig csak emir 
ugyan, de Arábiában szultánnak hívjak. 
Van pedig itt szó Észak Arábia leghatal
masabb emirjéről, Ion Hasidról, aki várát 
ostromolja. Erről az einmről a keleti 
akadémia egyik tanára, ki valamik ír 
vendége volt neki, a következő érdekei 
adatot említi: Aráuia északi részéu közel 
a Mediából Bagd idba vezető áthoz, él 
még ma is néhány nomád néptörzs Jada 
nemzetségéből, kik P.alesztioih »l még az 
első templom szétdulása eiőct vándoroltak 
ki és Aráhiánan telepedtek meg. E tör
zsek fölött uralkodik (főnökük) ma is az 
említett Ibn Hasid s székhelye S/uoeck 
sziklavárban van.

— D. C. Chiodi bécsi cs. kir. törvény• 
széki vegyész Cmc >ca-L qieurjéről szóló 
hirdetésünket ajáiijna olvasunk ügyeimé
be. Számtalan elismerő okirat tanúskodik 
ezen készítmény kitüuő hatásáról.

R ö v i d h í r e i ,  Gumöetta szülői e 
napokban vidékről Pansoa érkeztek. G un* 
beuáné asszony gyöug Jkedése mi alt az 
öreg pár több napig késett Valenozsuau. 
ttokhoz, a B mrbon-palotába szálltai. — 
Dr. Trea György, az oiympiat nagyairtt 
ásatások egyik vezetője voit a nam-toaa 
nemzeti mazeamank veuiéga. A régiség
tan behatóan m:gvizsgáita és igen elis
merőleg nyilatkozott agy a gvdjtemsuy 
mint a berendezés fölött. Kd.üj is ér le- 
kéltséggel tekintette meg az ujm aiu f.-t • 
álitott római terem árgyait. — d  irit Sí i- 
dor magyar születésű szobrász k Hóidról 
a fővárosba-érkezett a bol le'e.op sJu< szán
dékozik. — A  párisi Va’ létes színá íz 
porrá égett. A sziueszekuek a ab.aaokou 
kellett kiugrá'niok, hogy meg ueuekü nes
senek ; hat színész súlyosau megsebesíio. 
A Variélés színház Paris egyik legked
veltebb könyebh genreü sziunáza volt, 
mely 4 a tranczia Bíahnné: Julié asz- 
szouy tett rendkívüli vouzóerejílvé.

I R O D A L O M .

=3 R autm an „M agyar Lexikon '-jáiuli 
(szerkeszti Somogyi Ede 56. es 57-ik faiele jelent 
ineg szokott mellékleteire!. — Az 57-ik f i ié t  be
fejezi i  D betiit és ez E-t megkezdi. — Ára egy 
füzetnek 30 kr.

G A B O N A  A R A K . "
a f. é. j alias hó 10-én tartott heti vásáron

I. oszt. II. oszt III. oszt 
Búza 100 klg. ft. 12.00 ft. 11.40 ft. 11.00 
Kétszeres „ „ „ 11.00 „ 10.80 „ —.—
Rozs „ „ „ 10.90 „ 10.70 „ —.—
Árpa „ „ „ 4.70 „ 4.50 „ —.—
Zab „ „ „ 7.20 „ 7.00 „ —
Kukoricza „ 7.20 „ 7.00 „ —.— 

Hajdina 100 klg. ft. 7.60 
Széna „ „ „ 3.—
Szalma „ „ „ 1.50

M AU f  FERRM.CZ
laptnl&jdoaos.

11 A K 3  C 11 E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelői* si7Prlr*«7.tő fcnr*

Egy özvegy, 30 éves
jó családból származott nő, ki a háztartás 
minden nemében jártas,

gazdaaszonymk
ajánlkozik.
Értekezhetni: bndai külváros, fő-uteza 25. 
183. (3 -1 )  Sz. R.

Hirdetmény.
Szigetvári korcsmák, „ 
, « három kerekű 
vizi malom r.s*ij.u» ae
Sl-éa reggeli 9 órakor Szigetváron 
alnhrt lakásán árverés útján 3 évre bérbe 
adatnak, úgy, hogy a korcsmák bérlete 
1881. január l-én, a malomé pedig ugyan
azon év ápril 24 én veendi kezdetét Bér
leni kívánók fent irt napra tisztelettel 
megbivatnak; feltételek alulírottnál meg
tekinthetők.

D u c b o u  J ó z s e f ,
173. (3—2) urad. felügyelő.



K i t ü n t e t e t t  é rd e m -é re m m e l.
ftiy i Li

fhrMJAs ós in Imié ti ‘ázijúóf ejts*1* ellen.
N eliH lh o f K tir o iv  R ó b e r t

manchesf'Ti lakós Ml/fl {eltalál!
magyar királyi ki-osiírák üMHiitári ó»

zárulj szaba dalmat nyert

SOPIAN A-SZÁJ SZESZ
II a ( A s it:

1. A ' 8óplitn*-iér*jszei'Z ,a száj-, és orrfi regnek 
(odsas avagy njüfegafc. dehanyzAs vagjr bármi más 
okból eredül minden húaét nyomtalanul eltávolítja.

2. KrüaUiti a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaad |» természetes t'elier 
színüket, meggátolja a fogfcó képződését. védi a 
fogak tomanczat es óv a fogfájás ellen.

3. A szál- és orrureg mindennemű súlyos (skor- 
butikus banulinait gyógyítja, üdíti es pirosítja a 
foghust és tdzi a nyákhartyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog hasa pár csepp, vízzel nem 
e leg y íte tt szájsaeazszel megnedvesittetik.

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

M greroleleeek elfogadtatnak: Dr. S c h u lh o f  
Adoll orvos uruál és minden gyógyszertárban P é 
c se tt .  W eisz Kerenez uruál M ohács. P e tr á s z  
gTÓgyszerés/ nrnál S ik ló s , H e in d h ó fe r  Róbert 
urnái Zom bor. TöyZk J. gyógyszerész és Kdes- 
k u ú  J- uraknál B u d a p e s t,  f i ie b a l l a  György 
gjügysa. unpd d z e k e s te h é r v á r o t t .  Főraktár: 
Dr. s  c ii u I h o f Adolf uruál P é c s e t  t. 123 1U—Bi
357í>. szám 180. (3 -2 )

altsp .

Pályázati hirdetmény.
D r. Mnendey J á n o s  lemondása 

folytán h péesvaradi járási orvosi állo
másra, mely 4 0 0  f r tn y l  f iz e té s , ille
tőleg: úti átalánynyal van egybekötve, 
ezennel pályázat nyitfatik.

Feihivatnak ennélfogva pályázni szán
dékozók, miszerint eziránti kérvényeiket 
okleveleikkel és erkölcsi magaviseletét ta- 
nusi'ö hatósági bizonylattal telszerelve, 
r. év i J u l i  ú t  lió  v ég é ig  bezárólag 
ezen megye lörvéuybatóságánál nyújtsák be. 

l’éesctt, 1 88U- évi jnlius 3-án.
Jeszenszky herencz, 

alispán.
331U
1880SZ.

191 (3— 1)

Haszonbéri hirdetmény
A mágocsi vallás alap uradalom tu

lajdonát képező Baranya megye Hegyháti 
járásában fekvő s Jenő község határában 
levő — 2235I,S/1J00 holdnyi u. u. H a d a  
tagositott birtok 1880 évi október 1 -től 
kezdődő 12  egymásután következő évre 
zárt ajánlati versenynyel egybekötött nyil
vános árverés ntján fog haszonbérbe 
adatni.

Ezen második nyilvános árverés 1880 
évi aug. hó 1 napján reggeli 10  órakor 
fog Péesváradon a számtartósági hivatal
ban megtartatni.

Zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel és
223 ft báuatpénzzeLcllátva, azon határo
zott kijelentéssel, hogy ajánlattevő a bér
leti feltételeket ismeri azoknak magát 
aláveti 1880 évi Augusztus hó 1 napjá
nak délelőtti 9 órájáig fogadtatnak el 
l’éesvar.td >a a számUrt>sági hivat atban.

A zárt ajánlatban nem csak számok
kal, de betűvel is ki kell Írva leuni azon 
összegnek, melyet ajánlat tevő holdanként 
évi haszonbérül beígér.

A haszonbéri fettételek Péesváradon 
a számtartósági irodában a hivatalos órák 
bán bárki által bétekinfhetŐk. ’ vá

Utó vagy a feltételektől eltérő ajá - 
latok figyelmen kiviil hagyatnak.

Péesváradon 1880 évi Julins hó 13-án.
‘ N ej F e re n c *  számtartó.

fLiqneur. Chionocac főrtificam) 
Tudomaityosan megvizsgált, kipróbált 
és kitűnőségek ajánlatai folytán kii/.öu- 
ségeseu használatban vau, telette jóuaK 
gyorsan és k*41otnete«en elevenítő szer 
nek találtatott az elgyengültéselszuny tdt

férfi erő
felébresztése, fdiiditése és megerősítő 

'séfé. 'Az Idegek és az izmok erősítésére 
s—'egTsacr.'^niiid kitti nő és' áljp^inos 
’Tatr a megromlott eaic&ztőképcx>ög, 
étvágyhiány, gyomor katbarus. görcs, 
kálik#, gyoui|or^geté*,-hí*sm£ ut^, fej táj es, 
balványvág cs sárgísúg. máj és vese 
bajok, köszvény, rbeuma és arany eres 

hántalmak ellen.
Mindezen bajok ellen ezen liqnrtr 

használata x  jegbámulaudobij ered
ményre vezA, 8-eheo kivűl ‘ ttem csak 
hathatós mértékleti gyomorerősitő, az 
emésztéstést előmozdító, étvágyul ger
jeszt^ vért jobbító és tisztitó szer, ha. 
nem hathatós erősítő ital mindenkinek 
aki nösacbetetlen akár öregség, vagy 
más elohbeni ok következtében

ő és kő
nk

Megszámlálhattál! elismeri 
.önő levelek, niieiyek kbViif W

ha.Vfciá^tn jtfasjisMual. jl Jtjy elven: 3  f t ,  
o. é. pakkolási és szállítás^ dn 20 kr •. e. pakkoiast es szállítás^ un 2U kr.• 

t I  y.v.ájijtáju r a k o d j :  D . f i  <£ííI0l)l\
yogy szertáhr az .ői'augy*lúVZ“, iljea , 
- -  ulcza 20 szT (ahova

<
ben \V ültring űrt utcza üu az. (ati 
a raegreudeftsj jevelek intézendŐk).

fiók raVoda : Weiss József gyógy
szertára a „szerecseuhez”' Xtfehlauhan.
— Kapható ezen kívül Pesten Tárók 

?< ■József, Triesztben Forabosche, Prágá
ban Fűrih József Lembergben Betget 
S. gpójjyszertárábarjM^ovábbá minden 
nevezetesebb ' gyógyszertárban Del és, 
kultöldön. - 192.(0—1)

186 (4—21

C z ir já k  A n ta l
s ö r  c s a r n o k á b a n ,  a szigeti ktllváros 
Lakits-kaszárnya áteilenében, a nyáron át 
minden vasárnapon és csütörtökön délután 
4 órától kezdve belépti díj nélkül l i lé n  

M ih á ly  zenekara

k e r t i - z e n é t
tartaná, melyre a nagyérdemű közönség 

tisztelettel megbivatik.
Jó ételek, fris italok és gyors szol

gálatról gondoskodik és számos látoga
tást kér, tisztelettel

C Z IR JÁ K  A N TA L  
vendéglős.

Maria-celli
gyom or-cseppek

jeles hatású gyógyszer a gyomor 
minden bántalmai ellen,

és fólfilmnthatatlan az 
étvAsry-hiiíny. gyn- 

inurgycngcsóg fesz  - 
szagú lehellet, szelek, 
savanyú  fel ti fi lövés 
kóliku, gynm orhuru t, 
vynm nrév 's. hturvkb 

képződés, túlságos 
nysííkiiképzöltés .sár
gaság , undor és há 
nyas, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
iniirgörcs. szék szo ru 
lat, a gyom ornak tú l 
terheltsége ételés ital 
által, g iliszta, lép és 
aiiijbetegség, arany- 
e re s  hántalm ak ellen.

M P  E g y  ü v e g c se  á r a  h asz n á*  
l a t i  n t a . l t á á s a l  e g y ü t t  3 5  k r .

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész úrnál,
valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedése ben.
Központi szétküldést raktár nagyban 

és kicsinyben.
B ra d i  K á ro ly .

az ő ra n g y a l h o z “ czimzett gyógyszertárában 
krem zinrhen , M orvaországban.

98 |3 8 -1 3 )
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Haszonbért hirdetmény.
A pécsváradi kir. közalap, uradalom 

tulajdonához tartozó s Baranya meg vében 
fekvő következő egymásra dűlő — s igy 
együttesen kezelhető tagositott birtok ré
szek lesznek 1 SH0 . o k tó b e r  h ó  1 -tó l 
számítandó l b  egymásután következő 
é v e k re  zárt ajánlati versenvnyel egybe
kötött nyilvános árverés tt ján itaszoubérbe 
adva, — nevezetesen:

Versendi birtok 2 1 2 » 5/i600 hold
Liptód-kéméndi birtok 255 a8/1400

összesen 4781
Továbbá a liptódi határban 

fekvő s szinte a fenti bir 
tokrészekre dűlő, jelenleg 
azonban még letárolás 
alatt levő erdő, s a közte 
fekvő rét, mely a bérlet
hez a megajált holdan
ként kit'ou haszonbér 
fizetési kötelezettséggel 
1882. évi október 3 L-éti 
fog osatoitatui . . . 1 2 0 44/.

hold

lloii
Ekként mindössze 598ia8í,

li'etőleg ?. tiszti illet mű
ho ld

nyekro kihasított 85'
levonásával fenn maradó 5 12 747 j60i) hold 

h-zen 3 ik nyilvános árverés l.iSO. évi 
augusztus hó 8-ik napján reggeli 10 óra- 
k"r fog Péesváradon a száiutartósági hi- 
v dalban megtartatni.

Zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel és 
512 forint bánatpénzzel ellátva azon ha
tározott kijelentéssel: hogy ajánlattevő a 
h. rleti feltételeket ismeri, azoknak' magát 

:aláveti, 1880. évi augusztus hó 8 ik nap
jának délelőtti 9 órátg fogadtatnak el a 
ip -esváradi számtartósági hivatalban.

A zárt tnlaibán nem csak számok
ból, de betfi.cl is ki kell Írva lenni azon 

szegnek, melyet ajánlattevő holdanként 
.'évi haszonbérül beígér.

A haszonbéri teltételek Péesváradon 
a szám tart ósági hivatalban, a hivatalos 
o .i .ijan bárki áital betekiutuetük.

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

Póesvárad 1880. július hó 7-én.
S ey  F e re n c * ,

szám tartó.

7P?6 159. él —n
1 > 0

Hirdetmény.
Alulírott városi tanács részéről ezennel 

köztudomásra hozatik, hogy miután a piesi 
apáeza utczai 14. számú háznak eladása 
érdemében f. é. julius hó 7-ikére kitűzött 
árverés eredményre nem vezetett, kérdéses 
ház eladása végett t. é . j n l i u s  h ó  2 2 . 
n a p f á n a k  re g g e l!  1 0  ó r á j a k o r  
második zárt ajánlati tárgyalással össze
kötött nyilvános árverés fog, városház II. 
emeletén levő gazdasági hivatalban meg
tartatni. Itt megjeffyeztetik, hogy ezúttal 
a kikiáltási ár 13,000 frt. leernl; raegje- 
gyeztetik továbbá, hogy az eladásra nézve 
a hízott, közgyűlés helybenhagyása tenn- 
tartatik.

Felhivatnak ennélfogva a venni szán 
dékozók, hogy fentebbi összegeknek meg 
felelő 10°/0-nyi vagyis 1300 írttal ellátott 
zárt ajánlatukat az.on kijelentéssel, hogy 
•v feltételeket teljesen ismerik, legkésőbb 
f. é. julius hó 21 ig délutáni 5 óráig a 
polgármesteri hivatalban aunál is bizo
nyosabban adják be, miután a később 
netalán beérkező ajánlatok figyelmen kívül 
fognak hagyatni: — ngy az árverezni 
szándékozók, — hogy a fentebb kitett 
batáridőben megfelelő 10°/0' ny> bánat
pénzzel a mondott helyen megjeleuni szí
veskedjenek.

A közelebbi feltételek Lechner Gyula 
kiküldött tanácsnok nrnál, az árverezés 
napjáig betekinthetők.

Pécs sz. kir. város tanácsának 1880. 
évi julius hó 10-én tartott üléséből.

P é c s  sz . k i r .  v á ro s  
T a n á c s a .

i m  ( t i  t: it
ezelőtt Z S O L N Á T  V IL .M O S.

Pécsett, Széchenyitér 18. sz. * Zsolnay-bazár “ alatt.

164.

Ajánlja dúsan felszerelt nagyválasztéku gyári raktárát

üveg, porczellán, kőedény,

A pécsi m. k. pénziigyigazgatdság

132 köbm éter
c s e r fa ,  b ü k k f a  vagy g y e r ty á n  t ű 
z i f a  szükséglete Írásbeli ajánlati eljárás 
mellett szereztetik be. A feltételek az igaz
gatóság irodavezetőjénél megtekinthetők. 

A m. kir. pénzügyigazgatóság 
Pécsett 1880. julius bő 7-én.

158. (2— 1) Szekrényesy.

A Szeg (Stiften)-rendszer szerint (mely 
70 díjjal lett jutalmazva és a sidney-i 
világkiállításon 3 dijéremmel) fekvő és 
hengeralakuak, szalma báuyöval, mozgó 
rosta és tisztitó készülékkel, egész vasból 
a legújabb javitványokkal, jót állás mel
lett igen olcsó áron kaphatók T r i e u r ö k  
gazdáknak és malmokhoz, H á c k a e l  g é 
p e k  lábhajtással. Béesig vámmal együtt, 
a leguagyobb választékban. Rajzok ingyen. 
Solid ügynökök elfogadtatnak.

Ph. Mayfart & Co., Mtschincnfabrik 
in Frankfurt a. M. und Wien, Stitdhi- 
oerhaus. 120.(12 —12)

Majdnem ingyen!
Az „Egyesült b r i tta a ia  ezü stg y ár*  által á t

vett óriási tömeg ezikk a beállott nagymérvű iize- 
• teái kötelezettségek s a helyiség megváltoztatása 
I m iatt: Jő száza ék kai a  beosonni alól te 
hát májúimul ingyen 7 frt. ’i i  k ié r t  telmt nem 

|is féláron hanem csupán a munka urán adatnak cl 
.</. alább élő sorolt kitűnő és valódi brittauia ezüst 

;éieszközök, melyek előbb 30 ftba kerültek, s ezen 
! éteszközük fehéren maradása 25 évig garantiroz- 
ta t ik :

G asztali kés kitűnő ac/.él pengével,
G igazi angol brittania ezüst villa,
G tömör britt. ezüst evőkanál.
G tinóin brit. ezüst kávés kanál,
1 nehéz britt. ezüst levesmerő,
I tömör britt. ezüst tejmerő,
6 tiuom csiszolt látogató jegy tartó.
G finom kristil késtartó,
3 szép rnassiv tojastartó.
3 finom pompás ezukortarto,
1  kitűnő bors vagy cznkorsznió,
1 finom thea lőzo,
2 kitűnő sálon asztali lámpa.

48 d a rab  s min ié4b  pompás tárgy csak 7 frt. 25 kr.
Megrendeléseket postautalvány utján vagy a 

pénz el deges beküldése után azonnal s készseggel 
teljesé az egyesült brittania ezüst rak tár Wien. 
11., Untere Douaustrasse 43. Nem használás esetén 
a tárgyak 8 nap alatt visszavétetnek-.

'lébb száz köszönő és elismerő levél van b ir
tokunkban, melyek ezen gyár ritka kitűnőségét 
tanúsítják, melyek sokaságuk miatt nyilváuossagra 
nem hozhatók, irodai helyiségünkben azonban be- 
tekinthe ok. — Hamisítások elleu a czimzet és az 
utcza helyes megjelölését kérjük. 133. (12 -10) 

V erein ig tes B riu n ia s ilb e r-P ab rik s  Depót 
Wien, II., Untere Douaustrasse 43.
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lá m p a - ,  n o r lu b e r g i  é s  d i s * á r u - c * ik k e h b e n ,  ö n t ö t t  v a se d é n y ,
czinezett és emalirozott pléhedény, mindennemű konyha felszerelési és házi czikkekben, 

legjobb chinai ezüst áruk, kaucsuk-áruk. festővászon és festékek, 
c l i i r u r g ia i  és  o p t ik a i  c x ik  k e li  b e n ,

templomi cikkek, utazó- és vadász-eszközök,
parfüm és mosdószappanokban

tetemesen leszállított árak mellett
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesiltetnek.

Tisztelettel alulírott 
feni, hogy a

H I R D E T E S.
áterkodik a nagyérdemű közönséget értesi-

l a -  ú i m k a k s m k e i i s é t
(mely 1793. év óta áll fenn és igy a legrégibb fakereskedés Pécsett) 

a pécs-heltárosi országút 16. sz. házból a pécsi 
in d á b a *  m e l l e t t i  2. M*á:u i i l a t t i  I t a t l i - k e r tb e  á t t e t t e .

Kedves kötelességének Ionja a nagyon tisztelt közönségnek 26 
éven át bírt nagybecsű bizalmáért hálás köszönetét mondani s egyszersmind 
arra kérni, hogy ezen bizalommal őt ezen újabb helyiségében is megtisz
telni kegyeskednék; ígérvén részéről, hogy jó cs olcsó eljárása és szol
gálata áital mindig od 1 fog törekedni, hogy arra magát érdemessé tehesse.

Pécsett 1880. julius 1-éu.

Rath M.
179. (4 -2 )

Egy csak nem uj 8 lóerejü, és hason

minőségben egy 10 lóerejü Shut-, 
levorth-íele mozdony, valamint
egy már h a s z n á l t ,  d e  m ég  j ó  k a r b a n

le v ő  cséplőgép t e l je s f e ls z e r e 
lé s se l  o lc -ó  u r á n  k a p h a t ó

P É C S E T T

H A B E R É N Y I  P Á L
gépgyárában,

ahol 6 , 8 , ÍO  és 1 2  lóerejü u j  g ő z g é p e k
kazaunai és anuéikd is készietoen tartat
nak; — u ta lo m - , z ú z d -m a  lo m -, 
c s é p lő g é p - ,  s z é u a g e re b iy e - ,  d a « á -  
ló g e p - ,  s/.ecskiv.tgó-, tengeri morzsoló-, 
szivattyú , tiizkeskrudő és a g é p é s z e t i  
s z a u b a  vág) m in d e n  s z ü  - s é g le t ,  
d iü szum í e z é lo k r a  v a s ö u tv é u y e k  
sajat és más miuutzaf szerint is, valamint 
mindenféle é re z -  é  ̂ a kereske ielembea 
előforduló bármily czélu ö n tv é n y e k  

gyorsan, jól és olcsón k é s z í t t e t n e k  és s z á l l í t t a t n a k .
m m m m m m m m m m a

181. ( 1 - 2 )

Schw arz h. P é c s e tt
Uj papit*-, Író- és rajzszerkereskedés, papirzacs- 
kógyárés könyvkötészet megnyitási hirdetés.

Ezennel van szerencsém a n. é. közönséget, tisztelettel értesíteni, miszerint 
az eddig „Trauh B. é< Társa' czi n alatt biz i n ia y b n  bírt Uílatet, illetőleg 
csak áruezikkeket, közöttünk létre j itt egyezkedés folytán vissza adtam. M >st saját 
ezimern alatt egy, minden igényeknek m:gfelelőea berendezett p v p ir - ,  í ró -  és 
ra j* > « * e rk e re * k e d é s t, p a p i r z a c « k ó g y á r t  é s  k ö n y v k ö t ő i é t  saját 
üzleti belyiségembeu t ö - ( k i r á l y )  u ic z a  5 0 .  az. a l a t t  / / ;  d Ferenci-féle ház 
bán bol ezelőtt Lechner testvérek dohány és szivar külöulegesség raktára létezett, 
berendeztem.

Midőn ez alkalommal örömmel konstatálhatom, hogy a legelső bel- és kül 
földi gyárakkal való összeköttetése in folytán képes vagyok minden cziáket első 
minőségben 20— 25% százalékkal olcsóbban elárusítani, mint azt eddig másod 
kézből képes voltam, Kérem azon bizalmat, melyet eddig is csak saját személyem
ben helyeztek, Jovábra is fentartani. Legfőbb iparkodásom oda fog irányulni, hogy 
csak is első rendű ezikket, eddig még utol nem ért olcsó árakban és a legpon
tosabb kiszolgáltatás által biztosítsam számomra a t. kö/.öuség iegbeesesebb bizalmát.

Ez alkalommal még van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy az ország 
szerte legjobbnak ismert Rollinger-féle kereskedelmi, ipar és gazdasági jegyző
könyvgyár és vonalzó intézetből az egyedüli elárusilás. raktár, megnyerni szeren
csés valek. Midőn ezekre az érdemes közönséget különösen a kereskedő urakat 
figyelmeztetni van szerencsém, könnyebb áiiekiutés végett néhányat czikkeitnből 
elősorolni, u. m. levél-, iroda- és boriték-papir miudju sziubeu, rajz- és másoló
papír, levél-boríték, valódi Kuhn léle aczeliollak, valódi Faber és Hartmuth író tok. 
tollnyelek, rajzeszközök, tenták minden színben, pecsettviasz, bólyegmáz és ostyák, 
ügyvédi és körjegyzői nyomtatványok, csomagoló és itatós papírok, zsebjegyző
könyvek, albumok, pénztárczák, i na és képeskönyvek, tinta-tanok, iróaszfal-bereu- 
dezések, papírzacskók különös jo minőségijén saját gyártmányom, rendelések mm 
dennemü nyomtatványokra u. m. czim-nyomás, névjegyek, ragjegyak és monogra
mokra, valamint mindennemű könyvkötészeti muuaak elfogadtaiuak és gyorsan, 
i'zlésteájeSeu elkészíttetnek. M igama’ a t. ez. közönség kegyébe ajánlva, kérem 
becses rendeléseivel minél gyakrabban megtisztelni, Ígérem, hogy mindent el fogok 
követni, hogy velem és czikkeimmel megelégedve legyenek.

Magamat ujjolag ajánlva maradok teljes tisztelettel
T NCHWiRTZ F
I  só pécsi papirzueskóggár éi papirraklár és könyvkötődéje, Király-utcza 50. SZ. a 
Beid Férencz-féle házban „az arany hajó“ vendéglő áteilenében. hol ezelőtt Lechner. 

testvérek dohány és szivar különlegeségi raktára létetezett.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek i<8 13 2 ,

Taiwi Mihály nyomdájában Uiaidtt, (vlijlátk-tér 2. szám) 1880.


