
Vili. évfolyam.
íilwiix i-1'r fiion A

Pécs, 1880. julius 24-én. 30-lk szám.
. . . . .

/  ••• niit ít>.;i»ii* nei’i
Előfizetési díj:

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr.. negyed évre
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden u o m b a -
ton. Egyes számok kaphatók 
We'dinger N. kónyvkeresk.

(Széchényi tér). PÉCSI
Hirdetések árét

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

előre fizetendő.

M z e rk e s z tö l I r o d a :
Ferencziek ntczája 22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

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

Kiadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Függetlenség.
Egy rósz házasság felbontásá

nak félszázados ünnepét tiltóke na
pokban Belgiumban.

A bécsi kongresszus, mely annyi 
kárhozatos alkotásokat vitt véghez, 
hogy eredményeiben utálatosb lett 
a hatalomszomjas zsarnok l-sd 
Bonaparte nemzetrontó véres hábo
rúinál, megtette azt is, hogy az 
anyagiakban ellentétes érdekű Bel
giumot Összeházasította Hollandiával 
talán kárpótlásul az angolok által 
nemzetjogellenesen elrablóit s vissza 
nem adott hollandi gyarmatokért.

És Hollandia királyával egye
temben csakugyan gyarmatuak 
nézte Belgiumot, nem egyenjogú 
államnak, elnyomták, nyomorba sU- 
lyesztették, kijátszották érdekeit, a 
király maradt holland királynak és 
belga alattvalóit nem tekiuté fiaiuak, 
hanem rabszolgáinak, kik arra reu- 
deltetvék, hogy munkájukat, vagyo
nukat a holland udvaronczok, péuz- 
üzérek és kereskedők kiszivattyúz- 
hnBsák.

Ez állapotot a kis Belgium pol
gárai elviselhetlennek találtak és a 
frauczia júliusi forradalom okozta 
forrongást alkalmul véve 1830. aug. 
25-éu kitűzték a nemzeti független
ség lobogóját, szervezték a védelmet 
és vÍ8szaüzték a zsarnok bérenczeit.

Európának bele kellett nyugod
nia az elválásba és el kellett ismernie 
az uj ftiggetleu államot.

Egy rövid fél század alatt Bel
gium a kétségbeesésig fokozott nyo
morából dúsgazdag viruló ország 
lett, a hamisítatlan parlamenti több
ség és egy uépével együtt érző király 
uralkodása alatt.

Belgium állíthatott ily példát, 
az a kis Belgium, mely alig nagyobb 
három magyar megyénél, melynek 
talaja a dús magyar alföld talajával 
össze sem h 'soulithato s mely meg 
is kulturá'a által aránylag három
szor akkora lakosságot táplál, mint 
a mi kauaáu földünk, mely gaz f a i  
val egyetemben közgazdasági bilin
csekbe vau verve.

Igaz Belgium fiiggetienitáse alkai-

mával Európa nem interveniál az 
előbbi állapot visszahelyezéséért s 
egyes hatalomnak sem engedte meg 
a beavatkozást, és ugyan azou Euró
pa megengedte, hogy hazánkat az 
ázsiai hordák elárasztották 18 évvel 
később, de megkell emlékeznünk 
arra, hogy a magyart 1848 előtt 
Európa még Demzetuek sem ismerte 
el és csak az l848/»-iki önvédelmi 
harcz ismerteié meg Europápal a 
magyart újra, meg kell emlékez
nünk arra, hogy a mi függetlenségi 
törekvéseink soha sem voltak benn 
az országban, a magyarok véréből 
származott ellenségek és árulók nél
kül, hogy még napjaiukban is, mi
dőn a gyáván megalkuvók pártja 
nem egyszer elismeri, hegy csak a 
tiszta personál unió menthet meg 
bennünket, hogy pártunk czéljait 
az egész nemzet helyesli, de a kö
rülményeket nem tartja még alkal
masoknak annak kivívására, talál
kozik oly párt is, mely örökre meg
tagadja és eldobja macától a boldo- 
gulhatás módját, megtagadja uemzele 
legszentebb aspiracziójátcsak azért, 
hogy kedvezve a hatalomnak abban 
és előnyeiben részesülhessen a nem
zet vesztére.

így tovább is rabszolgák marad
hatunk.

— A z  á l l a m i  u t a k o n  m ég  a
korábbi mértföld és '/» mértföldes jelző
oszlopok állanak fenn, a közlekedési mi
nisztérium intézkedett, hogy a kilométer 
szerinti beosztás és jelzés megtörténjék, s 
e végett az uj felmérés iránt az intézke
dések megtétettek. (Volna ennél szüksé
gesebb teendő is.)

— A  h iv a ta lo s  la p  s z e r in t  a
király vallás- és közoktatási miniszter 
előterjesztésére, a magyar vallás- és tanul
mányi alap kezelésének ellenőrzése végett 
kirendelt ideiglenes bizottság elnökévé 
Mailátb György országbírót kinevezte. Az 
ideiglenes bizottság tagjává: Simor János 
bibornok herczegprimás és esztergomi 
érseket, dr. Haynald Lajos bibornok és 
kalocsai érseket, Andbázi Pál és báró 
Bánhidy Béla orsz. képviselőket, Barta 
Béla semmitőszéki bírót, gróf Cziráky 
János tőtáruokmestert, Hajnik Imre egye
tem: tanárt, Ipolyi Arnold beszterczebá- 
nyai püspököt, Muslay Sándor földbirtokost, 
Prieleszky Tádé orsz. képviselőt, Rud- 
n y á n s /k y  Ferencz hites ügyvédet, Scháff-r

Antal zádorlaki plébánost^ báró Sennyey 
Pál és ifj. SzőgyényiMarich László orsz. 
képviselőket, végre ugyanezen bizottság 
előadójává a rendszeresített illetményekkel 
Rudnyán-zky Ferencz ügyvédet, egyszers
mind megengedte, hogy Simor János 
bibornok, mint az qrszág herczegprimása, 
valahányszor a bizottság tanácskozásaiban 
részt veend, elnöki széket foglalhasson s 
ha a vallás-alap ügyei tárgyaltatnak, 
mint társelnök működhessék.

Külföld.
Az európai diplomaczia most hallgató 

várakozásban tekint keletre, bol az általa 
előidézett helyzet napról napra tarthatat
lanabbá lesz. A porta arról értesítette a 
diplomaczia képviselőit, hogy az albánok 
hadállásait Vranya és Matagnpe között a 
moutenegróiak megtámadták. A csatározás 
két óra folyásig tartott s a moutenegróiak 
megfutattásával végződött, kik egy tisztet 
és 12 közlegényt is hagytak a esatéren. 
Másnap egy másik albán törzs támadta 
meg őket, ezek 50 fegyvert vettek el tő
lük és 28 fogolyt ejtettek bennük.

Míg keleten ily dolgok történnek ad
dig nyugaton a civilisatió áldásai alatt 
nagy jelentőségű ünnepélyek zaja tölti be 
a léget. Alig zajlott le a julius 14 éré 
szentelt franczia nemzeti ünnep, — már 
julius 27-én a kis Belgium úszott öröm
árban, nagy ünnepet, az idegen uralom 
alóli felszabadulásának 50 éves jubileu
mát ünnepelvén. Nagy nap is volt ezen 50 
év előtti nap Belgiumra, mert e napon 
született mostani gazdagsága, boldogsága, 
a vérrel szerzett önállóság pólyájában. Az 
ünnepély annak nagyjelentőségékez méltó 
ténynyel folyt le.

A világ minden sarkából érkeztek e 
napra vendégek Brüsselbe, kik között leg
tekintélyesebb számot a hirlapirók képez
tek, kiknek tiszteletére hétfőn este nagy 
lakomát adtak brüsseli kollegáik, melyen 
a belügyminiszter is jelen volt s felkö- 
szönté a különböző nemzetek hirlapiróit, 
sorban nevezvén mindenik nemzetet, mely 
alkalommal a magyart negyedik — és az 
osztrákot hatodik sorban emlité.

Az érem másik oldala,
Nagyon különböző az érzület, melyet 

Trefort miniszternek a jogakademiák ügyé
ben kelt minapi megkeres vénye az ország 
de különösen a legközelebb érdeklett vidé
kek közvéleményében keltett. Mi elmon
dottuk múltkori czikkünkbeu nagyjából 
— amennyire az egy vidéki hetilap kere
tébe beléfér — hogy bizony az akadémiák 
nagy bűnökben leledzenek, — csakhogy 
meejavifásnkat nem ki végeztetésükben.

nem a gyermeknek fürdő vízzel egyetem
ben való kiöntésében találjuk.

Azóta az ország minden vidékéből 
emelkedtek hangok. Megszólalt az anyagi 
érdek, felszóllalt a rövidlátás, s nem ma
radt rejtekében a felekezetiség kísérlete 
sem, hallatja huhogását nem azért, hogy 
használjon, hanem hogy megmutassa, hogy 
felvilágosultnak hirdetett korunkban is 
még mindig elég erős arra, hagy minden 
haladásnak, minden üdvös reformnak gátot 
emelhessen.

Nem bocsátkozunk vele polémiába. 
Ehhez se kedvünk, se terünk, s azután 
tisztelettel viseltetünk a halottak iránt még 
akkor is, ha visszajárnak az élőket hábor
gatni hiú megjelenésükkel. Az sem lehet 
feladatunk, hogy az e téren most már 
elodázhatlan reform „mikéntjéhez* hozzá 
szóljuuk. Aki figyelemmel kisérte a múlt 
év január és február havában a főváros
ban tartott tanügyi euquette tanácskozá
sait, az meggyőződést szerezhetett magá
nak, hogy ezzel sem az intéző körök, sem 
a szakférfiak még eddig uincsenek tisz
tában.

Pedig itt az idő, hogy valamit e téren 
tennének, mert kétségbe kell esni azon 
jövendő Magyarországon, melynek leendő 
oszlopai a mostani folytonosan átmeneti 
és kísérleti rendszer rendkívüli demora- 
lisaló s erkölcsi lethargiába sülyesztő ha
tása alatt nyerik kiképeztetésüket.

A jogakademiák újjászervezésére az 
irány elvet megadta a múlt évi euquette-on 
azou nagy férfin, ki lek legközelebb tör
tént kidőlte felett „ott ül a fris köny még 
a nemzet arczán* Laboulay következő 
szavaival kezdvén meg epoctialis beszéd
jét: Azon elv, mely felvirágoztatta a né
met egyetemeket két szóban foglalható 
össze: ez a szolgaság helyébe lépett sza
badság, és pedig szabadság a tanulásban 
és szabadság a tanításban l — Elmond
ta továbbá Csengery, hogy az akadé
miák, ott hol nem szükségesek, megszün
tetendők, a megmaradónak azonban filo- 
sofiai jogi és államtudományi karral, s a 
budapesti egyetem karainak minden
ben teljesen megfelelő szervezettel s ugya
nazon jogokkal látandók el, — kivéve 
mégis a tanári habilitatiót. Rámutatott to
vábbá e nagy tapasztalásu és rendkívüli 
éles itéletü férfiú az egyetemi és akadé
miai tanítás legnagyobb botrány kövére 
a vizsgálati rendszerre. Kimondotta — és 
nézzüuk körül akademiankou nem igy 
van-e? — hogy a jelen rendszer szerint a 
fiatal ember négy éven keresztül folytono
san csak vizsgára készül s igy nincs elég 
ideje az Önművelésre, pedig az akadémiai 
oktatás első czélja az általános művelt
ségre való képzés s azután a szakképzés. 
Az évenkiuti vizsgálatok tárgyaiuak elő 
írása évről évre a tanuló elé szabja mind 
a tantárgyakat, mind azok számát mind

pedig a tanárokat, s igy minden egyéb 
tekintetet háttérbe szőrit a tanaié előtt, 
ki az év folytán nem is anynyira tantár
gyait, mint inkább leendő vizsgálóit tanul
mányozza 8 kedvükben járni igyekszik, 
nehogy a vizsgálatkor egy rósz akaratú 
tanár boszujának essék áldozatai, mit 
épen a rendszer fonáksága folytáa nem 
egyszer látott megtörténni.

Mindenek előtt tehát — még sok 
ezer okból is — a kényszer vizsgák eltör- 
lendők, s az évenkinti négy vizsgálat a 
Tbnn által reánk ootroylt rendszer szerint, 
mely ha ellenségünktől jött is, de helyes 
volt — kettőre leszállítandó, melynek 
elseje az előkészítő, az általános művelt
ségre képesítő két év végén teendő le s 
ekkor kezdődik a szakszerű oktatás a jog
éi az államtndományra.

Igaz ugyan, hogy a miniszter azon 
kérdésére váljon fentartandó e a vizsgálati 
rendszer? — a mait évben a szakfértiak 
igen nagy része igennel felelt, de erre 
nézve Pauer pozsonyi jogtanár, az akadé
miák ügyében irt s nagy feltűnést kel
tett röpiratában, igen helyesen azt taná
csolja a miniszternek, hogy rendelje el 
csak azt, miként ezentúl minden néven 
nevezendő alap, államvizsgálat és szigor
lat díjtalanul tehető le, s azután egy év 
múlva tegyen kérdést a még annyira 
magasztalt vizsgálati rendszer mellett, majd 
meglátja mennyire egészen más lesz az 
eredmény!

Reform az akadémiákban! ez legyen 
tehát jelszava a miniszternek.

Hogy a felesleges akadémiák, melyek 
az állam által kitűzött és megkívánt czél- 
nak meg nem felelnek és meg nem felelhetnek 
— feloszlatandók — az kétséget sem 
szenved, de őrködjék a miniszter, vagy 
talán jobb helyen járnak, ha azt mondjak, 
őrködjék az országgyűlés, nehogy az ezen 
ügyben beterjesztendő törvényjavaslat par
tikuláris érdekek sngallata folytán emel
kedjék törvényerőre s oly vidékek és váro
sok fosztassanak meg ezen felsőbb tanin
tézetektől, melyekben országos és nemze
tiségi magasb szempontból szükségesek 
azok. —

S ezek közé tartozik a pécsi is. Nem 
akarunk e praktikus kérdés eldöntésénél 
a mait dicsőségén merengeni, mert lehet, 
hogy azon okok, melyek Nagy Lajost 
azou elhatározásra vezérelték, hogy Pécsett 
egyetemet állítson fel, ma már nem létez
nek többé, de egy tekintés hazánk föld- 
abroszára hangosan beszél minden olyan 
ember előtt, ki nemzete jövőjét szivén hor
dozza Pécs város nemzetiségi és kultur 
történelmi missiójáról a jövőben.

Pécs a dunántúli kerület alsó részének 
egyetlen kiemelkedőbb városa sőt ami fő a 
magyar kuburáuak mintegy végpontja, 
mén ami a Dráván túl kezdődik, „z köz
tudomásúlag ellene van mind annak, ami a
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Nó jó öreg, nem is örülsz,
Hogy végre hoznád el jöttem ?
A kit még nem láttám soha 
Ki idegen volt előttem! . . .

Klóször is szépen fogadsz,
Ezért ugyan eljöhettem ! . ■ •
Mint tévelygő rósz gyermeket 
Cstökömön ragadsz engem!

„Mit keresel i tt  rósz gyermek 
Búban hagyva édes anyád ? . . . 
Feddó hangon igy beszélsz te, 
„Gyorsan innen tovább, tovább!?

S im m agadtól............ a lelkemet
Messze űzöd sebes szárnyon.
Édes anyám kebelére . . .
Benned szülötőldem látom !

Ez Volt ezélod, te jó öreg 
Legyünk mi hát békességben .
Óh, igy, áldotr az a perez is, 
Melyben közeledbe léptem !

Madárkaid édes dallal 
Ringatnak el kiválómba ■
A mely lelkem szülőföldem 
Drága ki belére vonja!

A hol gyermek lesz belőlem,
Kit nen» bánt még a gond, bánat 
Látom játszó pajtásaim . .  . 
Testvér. . .  atyám . . .  jó anyámat!

Felnyílik a Bök sir, nekem 
Lakóikat vissza-adva . . .  \  
Jelenné lesz az a múlt. mely 
Boldogságom elrabolta.

Minden kikelet, melyet az már 
Magába zár mind irik rJj 
Hiány nélkül bírom újra 
Könyeimet letörölve!

Boldog gazdag lettem megint.
Mint mikor még nem csalódtam!
Igaz hittel imádkozom 
Mintha volnék egy templomban!

Keményei kizöldülnek 
— Dombjaid azokká lettek — 
Pihenek, mert eldobtam itt 
Minden gondot bú s kei észtét

S az örömnek mámorában.
Jó öreg lehullok térdre,
Minden bokrod,- fű-viragod 
Ezerszer megáldva érte!

Pécs 1880 jnl 17.
______ Seyfried  Ernő.

M ikor a végrehajtót áldják.
— Elbeszélés. —

Irta: Kuli-sár József.

A kakukos óra mutatója közelebb áll 
a tizenkettőhöz, mint a tizenegyhez. Zsófi 
asszony az utolsó öltést is megtette var
rásán. Szépen összegöngyölve elbelyzi azt 
a tulipános szekrénybe, mely egész rak
tárát képezi a szebbnél-szebb vászon- 
nemüekuek. Gyönyörködve legelteti sze 
meit a törülközők, abroszok és ágy- 
nernüek halmazán; miközben egy panaszos 
fohász oson ki ajkain. Azon forrásból fa
kad ez is, honnét naponkint feltörnek a 
sóhajok ezrei, — hogy ugyan kire marad 
ez a sok holmi, ha majd egyszer ki
rántják alóla a gyékényt.

Ha neki egy aranyhajú, kékszemü 
kis leánykája volna I . . Oh I akkor nincs 
oly halandó, kivel ő cserélne. Boldogsága 
meghaladna minden földi gyönyört. — De 
hiába a kérés, könyörgés; vágya nem 
teljesül, imádsága nem nyer meghallga
tást. Már kilencz farsangot tánczolt végig 
menyecske-fejjel s háza táját még mindig 
kerüli a gólya.. .  , j

De majd el is felejteni említeni, hogy ] 
voltakép kiről van itt szó. Zsófi asszonyt 
„molnárné* czimmel tiszteli a környék,

— nem azért, mintha gúnyból a nyelvét 
hasonlítanák kelepelő malomhoz, — hanem, 
mert ő‘ a gondviselés Nyakó Bálint uram 
oldalbordájának rendelte, ki pedig tulaj
donos molnárja a „Lábatlan^-malomnak.

A malom sem azért neveztetik „Lá
batlan* -malomnak, mintha düledező, ócska 
mivoltával betemetéssel fenyegetné az ár
kot; sőt inkább, gazdájával egyetemben, 
nagyon is jó lábon áll. Neve a „Lábat
lan* csárdáról ragadt rá, mely szomszéd
ságában áll. Ezt már megilleti a neve.

Nevezetes egy malom ez, húsz falura 
szól a híre. Járják is annyian, hogy a 
kapási piaczon az elefántos bódét se töb
ben. Nem is szemeukint kapargafja ám a 
hasznot Nyakó uram a vámos-szuszékból; 
bele márthatja biz abba a lapátot is!

Mikor Nyakó uram a malomba lépett,
— mert vőnek került oda, — csak amolyan 
egykerekű, ütött-kopott maimocskát vett 
át az ipjától. Hanem hát azóta fölvitte 
Isten a dolgát: újra építette a malmot 
két kerékre s most párját ritkítja. Földet, 
szőlőt is szerzett mellette s még pénze is 
áll künn kamaton. Meg is volna a sorssal 
elégedve, csupán az búsitja néha, ami 
Zsófi asszony boldogságából hiányzik, — 
hogy házasságuk magtalan. Csakhogy ő 
meg kékszemü kis lányka helyett maga
féle barna fiúcskát óhajtana.

A Panni szolgáló orsója versenyre 
kelt Pénelopé szőnyegével. Nem akar tel - 
leni. Ha a garat is auuyit szünetelne, mint 
a Panni rokkája, — úgy eddig már nem
csak a malom, hanem azzal együtt Nyakú 
aram maga is dobra került volna. Mert 
az csak akkor perdül egyet, mikor a vi
lágot fnmigálva bóbiskoló Pannit alá- 
hanyatló feje egy pillanatra felrezzetili,
— azontúl ismét áll és áll, mintha attól 
rettegve, hogy halálos nyakrátfalót föúnak 
rajta. Rze^ztcrgályosuak.

Zsófi asszony nem is ösztökli tovább; 
eljárt d*ridő,“ a fáradt testet bftsony el
nyomja a bnzgóság. Csak tekiutsen ki 
mégegyszer, hajói be van-e minden zárva,

— aztán nyughatik a Jézus nevében. Férje 
ura már úgysem jön meg a vásárról, ha 
eddig haza nem ért. Az az eczetágy ko
mája bizonyosan ott volt az áldomáson, s 
most nem rázhatja le a nyakáról, míg 
pénzt érez nála a potyán élődő kullancs 
fajtája! Pedig meghagyta neki, hogy ne 
próbáljon hozzá szállani.

E pillanatban csengős robajjal fordul 
he a szán az udvarra. Zsófi asszony Pau 
nival együtt rögtön kívül terem Nyakó 
uram üdvözlésére.

Zsófi asszony észreveszi a kocsis mel 
lett a Bandi gyerek fejét, ki a tinókat 
hajtotta; mi világos jele annak, hogy a 
tinók elkeltek.

Nem is késik soká a kérdéssel:
— No apjok, volt-e jó vásár? (Hogy 

mily jogon nevezi őt „apjoknak,* azt 
Zsófi asszony maga is bajosan tadná meg
mondani, — de tudj’ Isten! csak rá áll 
már a nyelve.)

— Volt bizony asszony! — felel 
vissza Nyakó uram titkolózó hangon — 
sukkal jobban Ütött ki, mint g ndoltam. 
De csak kerüljünk belül majd elszámolok 
jártomról.

Ezzel leomlik a szánról, gondosan 
takargatván valamit a termete bandában.

— Asszony! — szólal meg újra oda
benn — ha eltalálod: mi van ebben a 
bnndában, akkor megmondom, hogy nj 
ruhát hoztam vásárfiában.

Zsófi asszony találgatja: mi lehetne 
egyéb, mint az a ruha, mivel őt meglepte?

— Ha aranybányát mondanál, még 
az is kevés volna ahhoz képest, ami itt 
rejlik.

Nyakó uram oldalát nagyon fórja az 
öröm. Nem győzi tovább titkolódzással, 
hanem szép óvatosan elnyitja a bandát 
és mi kandikál ki abból? — egy alvó
.gyermekfej.

— Szent Isten! — szörnyüködik Zsófi 
asszony — kis fiú.. .

— Csendesen aszony — csititja őt 
Nyakó aram — mert fel talál ébredni.

Hát ekkora ijedelmet okoz neked ez a 
kis apróság?

— Már dehogy okozna. Hanem hát 
ki is gondolta volna, hogy gyerekkel térj 
meg a vásárról. Ugyan hol szedted föl 
azt a kis kéményseprőt? Talán csak nem 
czigány az istenadta? (A kis fiú Nyakó 
uram ízlésének megtelelőieg barna volt.) 
Aztán a mienk lesz most ez a kis gyö
nyörűség?

— Persze, hogy a mienk — bizo
nyítja Nyakó uram — de hát csinálj neki 
ágyat, nem látod, hogy alszik? Majd el
mondom mindjárt az esetét.

Zsófi asszony elfogta a fiacskát, át
ölelte szerető két karjával, megcsókolta 
piros ajkát, lecsukott szemeit, lefosztá róla 
a szakadozott, ócska ruhát s lefekteté tu
lajdon ágyába. Rábornlt az ágyra, mint 
a lomb a fészek fölé, úgy vizsgálta a kis 
fiú arczát, úgy leste lélegzetét. M >st már 
úgy tetszett neki, mintha mégsem volna 
oly hirtelen barna. Barna az igaz, de csak 
olyan, miut a barnák szoktak lenni.

Nyakó nram kifejtvén magát a ban
dából, elhelyezkedett a rengeteg karszék
ben, megtölté pipáját, rágyújtott és fontos 
képpel beszédhez készült, hogy szamot 
adjon sáfárkodásáról.

— A tinók elkeltek — veszi töl % 
szót — az áldomás is megvolt, be is vá
sároltam, el is indultam h z a  felé, mikor 
észrevettem, hogy a „Ráró* sántít. Leesett 
a patkó a lábáról. Mit tevő legyek ? — 
gondolám. Patkó nélkül a fagyos út elöli 
a lábát. A kovács sógor szivesen félretesz 
akármily sürgős munkát is, hogy velem 
végezzen; de ha befordulok hozzá, akkor 
csak a másnap vet haza. Hiszen ismered 
az ő erőszakos vendéglátását Pedig már 
amúgy is elkéstem. Nem tndtam tehát 
okosabbat kieszelni, minthogy M&rezit 
küldtem hozzá a csikókkal, magam pedig 
elindultam gyalog. Majd ha a patkoláaaal 
elkészül, úgyis utolér. Amint igy ballagok, 
harangzúgás, énekzengés között irántam 
halad el egy gyáaunenet Szent Isten,



magyar faj és nemzetiség bélyegét hordja 
magán. Á drávántúli intelligentia azon 
része, mely. mam^tartozik a vad horvát 

horvát hazafiságot a 
magyar haza ti Sággal nem látja ellentétben 
levőnet, nagy részt a pécsi jogakademiáu 
nyerte kiképzését, itt tanulta meg a ma
gyar nyelvet. (184% tanévben 43 másod
éves jogász közt tizen voltak szlavoniták 
és horvátok.) Azon erőszakosság, mely a 
pécsi kir. jogakademiát Győrbe helyezte 
át, fanyar gyümölcsöt termett a magyar 
hazára, mert a drávántnli fiatalságtól 
elvonta a lehetőséget a magyar nyelv és 
közélettel megismerkedni, 8 igy azi'lyr moz
galmak fészkére Zágrábra volt utalva. A 
Szepessy jogakademiájáu járt drávántúli 
ifjak 1848-ban még nem gyakorolhattak 
vezérszerepüt és a magyar ellenes ár őket 
Is elsodorta. — Van kifejlődött és intelligens 
polgársága, mely különösen az utóbbi 
évtizedben bámulatos haladást tett magyar 
nemzeti érzület tekintetében.

Igaz ugyan, hogy a helybeli akadé
mia kebelében a legutóbb lefolyt évben 
merültek fel — a fenébb elősorolt fonák 
rendszer kifolyásakép oly dolgok — me
lyek megütközést keltettek az akadémia 
lielélete iránt érdeklődő körökben s van
nak nagyon befolyásos egyének is, kik 
uem igen törődnének vele, ba a czéljával 
ellentétbe jött intézet felett meghnzDÚk a 
halál harangot, de azoknak, kik a magyar 
fajnak itt a négy folyó közt és a három 
hegy alatt elterülő országban virágzásnak 
indult nemzeti kultúrájában bíznak s azon 
mnnkálődnak, igyekezetüket arra kell irá 
nyozniok, bogy a sülyedésnek indnlt inté
zetet megmentve az enyészettől ismét tör
téneti rendeltetése álláspontjára emeljék, 
megtisztogatván azt a fejlődésének gátul 
szolgáló elemektől.

A nagy Szepessy alapítványa — mely 
annak idején roppant összeg volt — s 
azon összeg, melvlyel a város hozzájárul 
nem elegendő alap azon szükségletek fede 
zése, melyek az akadémia elkerülhetetlen 
reformja keresztül vitelére szükségesek, 
de minthogy több a tanulmányi alapból 
tentartott akadémia úgy is megfog szűnni, 
ennélfogva nem lesz nehéz a reorganisatio 
költségeit előteremteni.

Ennek fejtegetése azonban még korai 
és, — majd annak idején szólunk hozzá.

Még csak a helybeli német lap azon 
megjegyzését nem hagyhatjuk szó nélkül,
— hogy Pécs város nem vészit semmit 
az akadémia eltörlésével, mert majd kap 
helyette királyi táblát!

Vagy talán legjobb lesz, ha a soll 
nnd habén ezen pudíi megetti okoskodá
sára nem is felelünk.

Kár a nyomda festékért!

Egy socialis kérdés.1)
Dr..........Az ügyvédséget értem. Socia

lis kcrdésuek mondom; mert nem képze
lek jogállamot hivatásszerű jogvédők nél
kül. Ezek époly nélklllözhetien faktorai a 
társadalomnak, min*, akár a biró; mert 
ép oly szükség van hivatásának magasla
tán és tekintélyben álló ügyvédi karra, 
mint tisztének fontosságát ismerő, erköl
csileg és anyagilag független és — mi fő
— illggetleuségét meg is őrizni tudó bírói 
karra. Ma már ez általán elismert dolog. 
Nálunk is affsutálják az intéző körökben. 
Csak affectálják igen; meri mig banket
teken, küldöttségek előtt uiinister és állam-

'] Ezen kivaló érdekű czikket a „Tolnamegyei
Kőzlöny -bol vettük at s saját megjegyzéseinkkel 
hisérjük.

milyen temetés! ÁiTa szivet facsaró si- 
ránkozást megindulás nélkül végig ball 
gAtni kősziv kell. Meglágyultam biz én 
és kíváncsiságból, előérzetből, vagy ma
gam sem tudom: miből; elég az hozzá 
hogy a kísérethez csatlakoztam.

Megtudtam, hogy a boldogult egy 
szegény napszámos, kit özvegye és öt 
árva sirat. Ő volt a kenyérkereső, ő gon
doskodott hajlékról, tüzelőről; ő volt a 
családnak éltető napja, mindene. S most 
elszenderült, hogy soha többé föl ne éb
redjen. Az atya a sírban, az anya nehéz 
beteg; kórágyáról kelt föl most is, liojy 
bármi nagy megerőltetéssel, férjét a végsi 
útra elkísérje. Gyámol, istáp nélkül olyan 
sors vár a szegény kis árvákra, mint az 
anyátlan fészekben a madárfiakra, ha ki
tör a zivatar.

— Istenem'. Istenem! — fuldoklá az 
daléit Özvegy — mi lesz belőletek, sze
gény kis árváim ? Ki szerez hajlékot, ki 
keres kenyeret, ki visel gondot reátok ? . . .

— Ne essék kétségbe, jó asszony — 
vigasztald egy jószivü asszonyság — él 
még a jő Isten s az emberekben is vaD 
még könyörület Majd akad az árváknak 
is pártfogójuk; — ha átengedi, éu anyja 
le*zek annak a kis leánynak.

A szegény, beteg özvegy szavát el
nyomta a megindulás, nem birt szólani; 
csak az asszonyságnak kezeit emelé könny
ázott arrzához, ezzel fejezvén ki iránta 
való háláját.

— Én meg á  kis Petit viszem el, 
ngyis egyedül állok a világon, ha meg 
halok, legalább lesz ki a szememet be
fogja — szólt egy őszbobornlt földmives.

Egy gondolat támadt lelkemben. Az 
Isten sngalta. . . Odaléptem ehhez a kis 
ég ajándékához, karjaimba emeltem, s 
megkérdeztem, bogy akar-e az én kis 
fiam lenni.

Rám vetette szép okos szemeit, kiol
vasta arczomból a szeretetet és megszólalt:

— Akarok. . .
A negyediket a tanító, az ötödiket a 

lelkész úr fogadta magához az anyjával 
együtt és ígért neki örökös kenyeret.

(Folyt, köv.)
• ■ . t • ■ 'J11 li *. • » -  *

titkár, hangzatos szavakkal, sokat ígérő 
frázisokkal országszerte hirdetik és külö
nösen hirdették, hogy az ügyvédi kar 
tekintélyes állása szoros és elválbatatlan 
kapcsolatban áll az igazságszolgáltatás
sal: addig az njabban alkotott törvények 
végintentiója kerülő utakon, megélhetés
hez szükséges kellékek megvonása által 
az ügyvédség kiirtására látszik irányulni.*) 
Némelyekben ezek közül — igy a baga- 
telitörvényben — az egyedüli jellegző az 
ügyvédek iránti ellenszenv, a bizalmatlan
ság. Lehet-e csodálni ily viszonyok között 
ha a nagy tömeg a törvényadta példa 
után is indulva, ügyvédet és lelkiismeret
len embert jóformán egy fogalomnak tart. 
Nem akarom tagadni, hogy bizon az ügy
védi kar némely tagjánál találó az azo
nosítás; de kérdem lehet-e ezért az egész 
testületet elitélni mert tagjainak némelyike 
elítélhető ?’.) Helyes e, rationábilis e az 
olyan legislatió, mely megbizhatlannak 
állít oda egy testületet, mely tnlajdonkép 
csak azért bir a társadalomban létjogo
sultsággal, mert mások megbízottjaként 
kell szerepelnie. Hisz épen ellenkezőleg 
az egyedüli törekvésnek oda kellene irá
nyulnia, hogy az, mi hiányos a testület
ben orvosoltassék, hogy veszni induló te
kintélye felemeltessék és hogy a testület 
iránt bizalom keltessék.

Ezen jóformán az egész országban 
nyilvánuló ellenszenv*) különben nem áll 
egyedül. Az ügyvédség soha és sehol nem 
volt tárgya nagyobb üldöztetésnek, mint 
Francziaországban a nagy forradalom ide
jében: „megfosztva nevétől, köntösétől, 
megtiltva, hogy rendet, testületet alkothas
son.*6) De az idő jobbra fordult. A jogi 
tudatlanság kompromittálta magát. Mihelyt 
józan és higgadt gondolkodás foglalta el 
belyét a fej nélküli vak politikának, az 
ügyvédség is kellő figyelemben részesit- 
tetett. A barrean — ügyvédi testület — 
uj életet nyert és oly virágzásnak indult, 
mely eredményében az egész művelt vilá
got méltó csodálatra gerjesztő. A tradi- 
tionalis bizalmatlanság és jóformán meg
vetés belyét tisztelet és bessülés |foglala 
el. S ma ott áll Francziaországban az 
ügyvédi kar, bogy mint testület minden 
fontosabb törvényhozási kérdésben döntő 
hatású véleménye, tagjai foglalják el az 
államban a legkitűnőbb állásokat. Grévy, 
Gambetta és több más vezérférfin egysze
rű ügyvédek, kik még ma sem restellik 
az ügyvédi tógát magúkra ölteni.

Nálunk ez természetesen másképen 
van, a mi különben ezen társadalmi osz
tály anyagi és szellemi tespedésének kö
vetkezménye. A mi ügyvéd képviselőink 
ügyvédi minőségüket oly valaminek tekin
tik, a miről legjobb hallgatni.*) Számta
lanszor tapasztaltam, hogy az ily urak 
vizitkártyáiról egyszerre csak eltűnt az 
ügyvédi és — hasontókép interdietnm alá 
került — doctori czim; piruló hallgatásba 
merültek s mikor súlyos és sokszor bizony 
alaptalan vádak hangzottak a kar ellen ; 
tehetség és önmegtagadás szerint — quo 
quis servito promptior — közre működtél 
mindazon törvények meghozatalában, me
lyek a mily mérvben ártottak az ügyvéd
ségnek, ép oly mérvben károsak az igaz
ságügyre nézve.’)

A jelenlegi viszás helyzete ezen tár
sadalmi osztálynak tehát nem annyira a 
karban, mint inkább a viszonyokban kere 
sendő ; mert bármit mondjanak is, meg
vagyok győződve arról, hogy az ügyvédi kar 
jó része megfelel törvényszabta kötelessé
gének. Vegyük csak a szegzárdi ügyvédi 
kart, nem mondom, hogy mind kifogás 
nélküli: de vannak tagjai, kikmiufembe- 
rek és ügyvédek tiszteletet és becsülést 
érdemelnek és kikre bármely társod&lmi 
osztály büszke lehetne. így van ez másutt is.

A viszonyok egyedüli okai a slllye- 
désnek, sokszor a viszonyok idézik elő 
azt is, hogy némelyik ügyvéd hivatásával 
visszaél.8) Az ügyvédség, ba ngy mond-

'] Talán nem annyira ki irta* ara. mint szol
gaivá tételére, mert míg a bírák emberek, és igy 
sokszor részrehajlók és igazságtalanok lesznek, ad
óig » társadalom nem nélkülözheti az ügyvédeket.

*J Éppen úgy, mint nem lehet elítélni az 
egész bírói kart azért, mert talán fele vagy több 
is tudatlan és lelkiismeretlen emberekből áll és 
annal inkább sem, mert az ügyvédi lelkiismeret
lenség csak is a bírói romlottság és korruptió ta 
laján tenyészhetik vígan.

*| Nagy tévedés elhinni mindazt, am it kivált 
a német revelvor journalok „Kobi“-jai, azután a 
magyar kormánysajtónak jobbadán kicsapott diá
kokból njjonezozott firkanczai közvéleménynek fel
tolnak. — Bőven tapasztaljuk az ellenkezőt, bogy 
t. i. uem annyira az ügyvédek, mint az ügyvédek
nek a korrumpáló birói egyénekkel érdekszövet
ségben álló része ellenében mutatkozik az ellen
szenv —

*] Meg is érdemiették, mert az önkényuralom 
ellenében a személy és közszabadságot védelmük 
alá venni nem volt bátorságuk.

*] Lassan! vannak ám igen számos tiszteletre
méltó kivételek.

’J Ezek az igazi orezágnyomorgatók. — Azt 
tapasztalván, hogy az ügyvédi gyakorlat terén 
gyorsan és könnyen nem gazdagodhatnak, felcsap
nak — természetesen kormánypárti — honatyáknak 
és bő jutalom és jövedelmes senzaria fejében tá 
mogatják a kormányt az ügyvédi függetlenség 
teljes elnyomásában. — Nem az ügyvédség Hemes 
hivatásáról megfeledkezetteket, hanem azokat ve
szik üldözőbe, kik ügyvédi esküjökbez híven a 
hatalom ellen is megvédik clienseiket és a kik 
felderítik a korruptig.

*] Ilyen viszony például az. midőn a fényűzés 
es erkölcstelen életmód következtében nyakon felül 
adósságokba merült bírónak váltóit az ügyvéd 
kiállítja, vagy girálja. midőn a hivatalos pénzeket 
elsikkasztó bírónak az' utolsó órában előteremti a 
pénzt, nehogy hivatalvesztesen börtönbe kerüljön. 
Hogy azután az ily viszonyokba jött ügyvéd min
denhatóvá lesz ily biró előtt, hogy a legzsirosabb 
perügyelóségeket és gondnokságokat ó kapja, hogy 
ügyei soron kívül elintéztetnek és eipediáltatnak. 
míg a többieké évekig elheverhetnek, hogy azntan 
mivel e viszonyok nem szoktak titokban maradni, 
hanem városzerte ismertek, az ügyfelek is szíve
sebben űzetnek nagy tiszteletdijjakat, ha ügyeik 
egy ily pártfogolt képviseli áltál gyorsan és elő
nyösen keresztülhajtatuak, azt nem kell bővebben 
magyaráznunk. ,  Ware kein Hetakr, wárs auoh kein 
Btehler.*

halnám, közállás; rendeltetése jogsegélyt 
keresőknek segédkezet nyújtva érdekeit 
meg véd qai. Az államnak kitűnő érdeke 
az, hogy' oly emberek kezébe legyen letéve 
ezen fontos tiszt, kik megbízhatók; mert 
ha ez által az állam egy tagja károsodik, 
az állam is károsodik.

De érdekében van az államnak anyagi 
és erkölcsi emelkedése után azért is, mert 
nálnnk körülbelül 4800 művelt egyénről és 
ezek családjáról van szó, kik ha nem 
egyéb miatt, már műveltségűknél fogva 
is bizonyos kiválóbb szerepre vannak 
hivatva.

Németországban is újabb időben erős 
mozgalom indult meg az ügyvédek javára. 
Keresték, kutatták okát annak, hogy mig 
Franczia , Angolországban és Amerikában 
az ügyvéd nevét tisztelet és becsülés veszi 
körül, mig itt a legfontosabb állásokra 
ügyvédek választatnak, addig ők az ellen
kezőt látják.

És rájöttek a dolog nyitjára. Belát
ták, hogy az a legtöbb vád nem őket, 
hanem a peres eljárás hosszadalmasságát, 
a kincstárt, a peres eljárás drágasága 
miatt a bírák kevés számát és a zugirá- 
szokat terheli. Belátták, hogy azon orszá
gok a törvénykezés minden ágában nyil
vános és szóbeli eljárással bírnak, az ügyvé
dek ténykedését mindenki látja, hallja biró- 
ságelötti előterjesztéseit és gyönyörködhetik 
a kitünőbbek ékesszólásán és szellemén. 
A nagy közönség igy közvetlenül megis
meri a képzett, tehetséges, becsületes, nyílt 
és amellett erélyes képviselőt ép úgy mint 
a tehetség, erély és becsület nélkülit és 
mindegyiket érdeme szerint megítélheti. 
Németországban közvetve és közvetlenül 
segítenek is a bajon, nálnnk, mint fen- 
nebb is már érintém, nem mozognak, vagy 
ha mozognak is, nincs benne köszönet, 
mert az igazságszolgáltatás és ügyvédség 
isszák meg a levét.

Az ügyvédség és igazságszolgáltatás 
a szükséges tekintélyre csak ngy juthat, 
ha a peres eljárásban a közvetlenség és 
szóbeliség bohozatik,9) ha maga az eljá
rás egyszerüsittetik, ha a kincstár meg
elégszik kevesebb bélyeg és hirdetési dijak
kal és igy az igazságszolgáltatás e rák
fenéjét, biztoséshatározottkézzel eltávolítja.

De ezek mind jámbor óhajok, mert 
nincs, ki elrakná és nincs ki meghallgatná 
őket. A felsoroltakon kivül nem volna sza
bad egy másik körülményt sem figyel- 
meu kivül hagyni és ez: nem megvonni 
az ügyvédtől a megélhetés feltételeit, mert 
helyesen módja Stein „a becsület nem füg
getlen a vagyontól. Teljes becsület önál
lóság nélkül nem képzelhető. A teljes 
önállóságnak pedig vagyon a feltétele. A 
vagyon által lesz még csak szellemi tőké
ből szellemi szabadság.* Régi igazságot 
mondanak ezek a szavak, csakhogy Stein 
volt az első, ki eztki merte mondani és milyen 
előzmények után! Ha nincs meg az ügyvéd
nek mindennapi kenyere, ha a bírónak fize
tése mellett nyomorognia kell, akkor ne várj 
tőle sem erkölcsi, sem materiális függet
lenséget Sajnos, de tagadhatatlan dolog, 
hogy ma egy bizonyos vagyon és becsület 
nagyon közel álló fogalmak. Teljes vagyon- 
talanság esetén ritka embernél találunk 
becsületet. Az angol az ő praktikus érzé
kével ezt vajmi hamar átlátta és mig biráit, 
különösen a felsőbbeket majdnem horribi
lis összeggel (5000' frt évenkint) díjazza, 
addig másrészt az ügyvédre í^barister és 
kliens közt közvetít) illő díjjegyzéket és azt 
a kötelező szokást állapította meg, bogy 
egy guineánál kevesebbet honorárium gya
nánt nem szabad elfogadnia.’0)

A mi sajátságos viszonyaink tekiu- 
tetbe vétele mellett csak egyetlenegy mó
dot tudok ezen vagyoni fügetlenség eléré
sére. Nálnnk tudvalevőleg mindenki tudo
mányos képzettségű gyermekeket akar. 
A szatócs nem akarja, hogy fiából művelt 
kereskedő, a kézműves nem, hogy fia 
kellő képzettségű iparos legyen. Lesz tehát 
ügyvéd. Ennek aztán az a következménye 
hogy mig pl. Bajorországban 17500 lólekre, 
Poroszországban 13800 lélekre, addig szá
mításaim szerint a szorosan vett Magyar- 
országban minden 2700 lélekre esik egy 
ügyvéd. És itt, t. i. az óriási túltermelés
ben — nem találok helyesebb szót — 
fekszik a társadalmi osztály fő baja. Ezt 
kell megakadályozni. Enuek kell elejét 
venni. Meg kell minden törvényszéki terü
letre az ügyvédek számát állapítani és 
mig e szám teljes, aj ügyvédnek nem sza
bad letelepednie. Ha ily korlátozott szám 
mellett — namerns clausus — a zugirász- 
kodás ellen kellő erélyel lépünk fel, az 
ügyvédség tekintélye, befolyása minden 
irányban emelkedni fog. Ez pedig tagad- 
liatlan előnyül leend az igazságszolgálta
tásra nézve és már azért is, hogy a peres 
fél tndni fogja, hogy biztos kezekbe tette 
le ügyét. Számos és sok az ellenvetés, 
amit ezen eszme ellen felhoznak, de az 
elérendő czél tekintetében én ezeket nem 
tarthatom figyelemre méltóknak. Lehet a 
numerus clansnst ngy szabályozni, hogy 
ezen ellenvetések nagy része semmivé lesz. 
Ezt itt kifejteni e lap kerete uem engedi. 
Aki azonban a dolog fölött komolyan 
gondolkodik, bclátandja, bogy egyedül 
igy lehet ezen socíhím ker le>;  -ikerrel 
mego’.daui.” )

•] Akkor az sem fog megeshetni, hogy a per 
előadója biró társait előadásával tévedésbe ejthesse, 
döntő körülményeket és tanúvallomásokat elhall
gathasson, sat.

,0] Sajnos, hogy vannak biraink, kik csapa 
irigységből is oly munkadijjakat ítélnek az ügy
védnek — vagy csak a nékik nem tetsző ügyvédnek, 
miket egy közönsége* napszámos is kévéséinél

UJ  A numerus clausus iránt nem lehetünk 
a tisztelt czikkiróval egy véleményen, nem főleg 
azért, mert nem csak hogy a 48 előtti időkből 
vannak még oly ügyvédek, kik igen könnyen 
átesvén a szenzorén, eddig is csak névieg jöttek 
ügyvéd számba, hanem főleg mart Ifiül éta  a

A nemzeti zászló ügye.
Lapunk múlt számában említettük 

Seeman Alajos Egerben parancsnokló hős 
alezredesnek a magyar nemzeti lobogó 
elleni eljárását s egyidejűleg azt, hogy ez 
okból Kreith Béla gróf, és Kupeez Ferencz 
volt honvéd párbajra hitták ki, kikhez 
azóta Liszkovszky Józaef hasonlag volt 
honvéd csatlakozott. — Midőn Eger város 
közönségének ezen botrányos ügyben a 
belügy- és honvédelmi miniszterhez inté
zett felirata a lapokban megjelent, a meg
rökönyödött alezredes maga kért maga 
ellen viszgálatot, s tanúi által Kreith 
Béla gróf tanúi előtt kinyilatkoztatta: 
hogy az általa tett „rongy* kifejezést 
nem a magyar zászló színeire, hanem 
annak elkopott, a elrongyolt kelméjére 
értette, s midőn szavai ferde elmagyará- 
zásáf meghallotta a legnagyobb mértékbeu 
megütközött, hogy neki a magyar zászló 
megsértését tulajdonítják. Ezen nyilatko
zatot úgy Kreith, mint Kupeez segédei 
elfogadták s a párbajt tárgytalannak nyil
vánították, — minek híre Egerben álta
lános megbotránkozást szült. Eger városa 
kijelenté, hogy az általa tolmácsolt zászló
sértés ügyét egyéni felfogástól függővé 
nem teszi, a felirat tartalmát feutartja s 
az alezredes segédei azon kifejezését, hogy 
szavainak csak a roszakarat adhatott ferde 
magyarázatot, — visszausasitja. A botrá 
nyos ügy különben úgylátszik vizsgálat 
alatt van, mert Seeman a budapesti Károly 
kaszárnyába van belebbezve, honnan tiltva 
van kijárnia, s az uralkodó két hadsegé
dét Budapestre küldte a vizsgálat mesej
tése végett s meghagyta, hogy minden ez 
ügyben megjelent nyilatkozatot hozzá fel
terjesszenek. — A harmadik kihívó Lisz
kovszky, kivel szemben Seeman segédei 
fentartották az előbbi kihívókkal közlött 
nyilatkozatukat, — kijelenté, hogy Eger 
városa törvényhatóságának több hitelt ad, 
mint magán emberek állításainak s ezért 
a kihívást feutartja. Seeman segédei azon
ban kinyilatkoztatták, megbízójuk részéről, 
hogy személyes ügyben ad elégtételt — 
a nemzeti zászló megsértése miatt azonban 
nem, minthogy az állított sértést ujjolag 
tagadásba veszi, mit Liszkovszky segédei 
köztudomásra bozán az ügyet befejezett
nek jelenték k i , Liszkovszky azonban 
Seeman nyilatkozatának hitelességét két
ségbe vouta, mire az alezredes segédei 
által tudtára adatta, hogy kész bárminő 
fegyveres elégtételre. A segédek, (Seeman 
részéről Medvey alezredes és Kakiig őr
nagy, L. részéről pedig Prém József a 
„Fővárosi Lapok* és Scbáffer László az 
„Egyetértés* munkatársa) kedden reggel 
összejöttek s elhatározták, hogy az ügy 
még ez nap délelőttjén pisztoly párbajjal 
fog elintéztetni. A felek az indulásra készen 
is állottak, midőn váratlan fordulat állott 
be. Egy Deutsch Béla nevű egyén L;sz- 
kovszky elleu olyan vádakat emelt a ka
tonai hatóság előtt, melyek beigazolás 
esetén a párbajfogalmak szerint párbaj
képtelenné tennék őt. A térparancsnokság 
erről Seeman segédeit értesítvén a párbaj 
elhalasztatott s a két fél segédei kihall
gatták Deutschot. Deutsch itt azt állttá, 
hogy nyolez év előtt ő Liszkovszkyt tett
legesen megtámadta s L. ezért mindeddig 
lovagias elégtételt nem kért, hanem fel
jelentette D-t, ki akkor katona volt, a 
katonai hatóságnál. L. erre azt válaszolta, 
hogy azért nem kért tőle elégtételt, mert 
akkor már úgy ismerte őt, mint párbaj
képtelen egyént. — D. továbbá azt hozta 
fel L. ellen, hogy Deák Ferencz élete el 
len 12 év előtt merényletet kísérlett meg 
s ezért be volt zárva. L. elismeri, hogy 
1869 ben politikai vétségért vizsgálati fog
ságban volt, s el is ítéltetett, de mintán 
ártatlanul szenvedett, Deák Ferencz párt
fogásával igyekezett kárpótolni őt, s az 
öreg úr azon leveleit, melyekben őt „ked
ves öcsémnek* szóliitja; barátságáról biz
tosítja, — fel is matatta. E közbejött kö
rülmény folytán az ügyet a segédek be- 
csületbiróság elé terjesztették.

F e lh ív á s
a „48-as, függetlenségi, baloldali* pártkö

rökhöz s kerületi pártokhoz.
A nagyváradi 48-as párt elérkezett

nek látja az időt, hogy pártunkat közel
ről érdeklő kérdések, egy országos párt- 
konferenczia utján végleg elintéztessenek, 
miért is a következő megkeresést intézte 
az országgyűlési függetlenségi párt elnö
kéhez.

A nagyváradi 48-as párt választmá
nyától.

T. Mocsáry Lajos árnak, az ország
gyűlési függetlenségi párt elnökének.

T. Elnök ur!
A nagyváradi 48 as párt választmá

nya, ma tartott gyűlésén kijelentvén, bogy 
több kérdés végleges elintézését, különösen

legujjab szigorításig felette sok selejtes elem vétetett 
fel a karba, felvétetett pedig tonnányi pártfogással, 
kormányengedélylyel, — vannak ügyvédek és 
bírák, még fslebbviteli tvszéki bírák is, kik a jogi 
tanulmányokat soha sem végezték, vannak olyanok, 
kik 3 —4 gymnasinmi osztálynál fellebb nem ha
ladhatván irnokoskodtak a Bachkorszakban addig, 
mig a nepotizmus virágzásának ideje beköszöntött 
akkor egy kormányi engedély rögtön pótolta az 
összes elmulasztott tanulmányokat 1 Ily elemek 
mellett azután a közönséget az ügyvéd szabad 
választásában korlátolni nagy visszaesés lenne. — 
Meg kell várni mig ez elemek lassan kiválnak, az 
ügyvédi kamarak fegyelmi bíróságai kitisztítják a 
kart. — Ez utóbbira nézve pedig óhajtandó, hogy 
az ügyvédi fegyelmi biróság egyedüli fellebbviteli 
fóruma a legfőbb törvényszék ügyvédi fegyelmi 
osztálya ne gyakoroljon túlságos kegyelmet és ne 
szabjon csekélyebb büntetést a kar méltatlan tag
jára, mint minőt a kartársaiból alakult fegyelmi 
biróság reá kimért, mert különben nem mutat 
komoly szándékot az epnratióra.

Hogy a bíróságok epuratiója nélkül az ügy
védi kar sem ju t el feladatának magaslatára, azt 
említenünk is telesleges.

pedig a közjogi ellenzéknek a választ*, 
sok előtti országos szervezését pártnak 
érdekében elkerüibetlen s e czélból szük
ségesnek tartja egy országos pártórtekez- 
letnek még ez évbeni megtartását

Miért is felkérjük a függetlenségi p\r. 
tót, hogy jelen megkeresésünk értelmébeu 
az országos pártékezlet megtartását hatá- 
rozatilag kimondani, összehívni, s arra 
szükséges előmunkálatokat megtenni szí
veskedjék.

Kérjük a t. Elnök arat, hogy jelen 
megkeresésünket a klub értekezletén érdem
leges tárgyalás végett előterjeszteni mél- 
tóztassék, mely után maradtunk 

kiváló tisztelettel 
Nagyvárad ju t  18 1880.

A nagyváradi 48-as párt nevében 
Dús László, Lukáts Gyula

elnök. jegy zó.
Meg vagyunk győződve arról, hogy 

elvlá.'saink ép oly szükségesnek tanjak 
egy országos pártkonferenczia megtartását 
mint mi, miért is felkérjük a vidéki párt 
köröket kerületi pártokat, bogy jeleu indít
ványunkat támogatni, illetve az országos 
tUgg. kört hasonló czélból megkeresni szí
veskedjenek.

Nagyvárad, jul. 18. 1880.
A nagyváradi 48-as párt nevében 

Dús László elnök, 
Csobánczy Lajos 
Daday József alelnökök 
Vass Károly,
Nemes Ferencz, 
Lukáts Gyula jegyzők.

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

1. Baar község közbirtokosságának a 
baari úrbéresek ellen, legelő elkülönzés és 
maradványföld' k megváltása iránt befolyt 
pere. 2. Öreg Végh Sándor Tar József és 
társai ellen ingatlanok tulajdona iránt. 3. 
Szűcs György Böhrn Mihály és társai el
len 410 frt. s jár. birói kezekre tételére 
leendő köteleztetés iránt. 4. özv. Herék 
Jánosné öreg Herék Rózsa és társai ellen 
örökösödés iránt. 5. Ivánkó Imre és neje 
Mózes Örzse és t. ellen, ház átíratása iránt.

Előadandó büntető ügyek:
Julius 27-én: Gyurkovits Milutin és 

társai ellen tolvajlás. — ScháfTer Menyhért 
és társai ellen tolvajlás. Jnlius 28-án: 
Beck István és társai ellen erőszakos 
kártétel és lopás. — Viola Ferencz ellen 
tolvajlás. — Ifjú Polgár István ellen vég
rehajtáskor! ellenszegülés. Julins 29-én: 
Ullein József ellen közhatósági intézkedés 
elleni vétség miatt folyt, végtárgyalás.

Különfélék^
— IparkiáUitás Pécsett. A  pécsi keresk. 

és ipartársuiat következő felhívást bocsáj- 
tott ki a helybeli iparosokhoz: „A folyó 
év szeptember havában Pécs környékén 
tartandó nagy hadi gyakorlatok s egyéb 
események közel s távol vidékről kétség 
kivül sok idegent vouzanak majd váro
sunkba. Alulírott választmány anuak czél* 
jából, hogy ipari fejlettségünket és terme
lési képességünket ily kiválóan kedvező 
alkalommal bemutathassuk — elhatározta, 
bogy f. é. szeptember hó közepe táján a 
tornacsarnokban és környékén egészen 
helyi jellegű ipar-kiállítást rendez. E terv 
kivitele azonban a mutatkozó részvétel 
nagyságától és érdeklődés őszinteségétől 
függ. A miért is tisztelettel megkérjük, 
ha e hó 31 ig arra nézve nyilatkozni szí
veskednék, ha váljon hajlandó volna-e 
ezen kiallitában résztvenuiV Megjegyzendő 
hogy ezen kiállítás az eddig megállapí
tott terv szerint az egyes kiállítók részé
ről igen csekély költséget igényelne. Már 
kiállított tárgyak is elfogadtatnak ezen 
kiállításon. Elegendő számú kiállítók jelent
kezése esetében a végleges megállapodá
sok azok hozzájárulásával lesznek meg- 
téve. A kiállításra szánt tárgyak f. é szep
tember üó 1 ig készítendők el. A kiállí
tásban való nctáni részvételre vonatkozó 
jelentkezést kérjük az idemellékelt (nyilat
kozat alirasávai s társulatunkhoz való be
küldésével a fent említett határidőig meg
tenni*. Hogy ezen nagyfontossága terv 
megvalósít!assék, szükséges, hogy iparo
saink az iránt a kellő érdeklődést tanú
sítsák, a mivel csak saját érdekeiket 
mozdítják elő. Ha kellő számban jelent
keznek kiállítók, akkor a társulat választ
mánya haladéktalanul hozzá fog a kiállí
tási tervezet részletes megállapításához. A 
kiállítás helyiségéül a tornacsarnok és 
környéke vau kiszemelve. Jelentkezési ivek 
a kereskedelmi és ipartársuiat titkáránál 
(Pécs Oskola utcza 6 sz a.) kaphatók. E 
kiállítás jelentőségét legközelebb bőveb
ben méltatják. Addig is azt kiváujak, 
hogy a mi buzdító szavunkra szükség ne 
legyen!

— Trefort vattás- és közoktatási mi
niszter f. h. 20-án Pécsváradra érkezett, 
hol az alapítványi urodalini tisztviselők 
által ügyesen rögtönzött ünnepélyes fogad
tatásban részesült.

— Múlt szombaton jelentés tétetett a 
helybeli szolgabiróságnál, bogy a siklósi 
országát melletti árokban nem messze a 
kökéuyi csárdához egy férfi ‘hullája talál
tatott. A 8zolgabiróság az ügyészséget 
kereste meg ez ügyben, melynek intézke
dése folytán megejtett vizsgálat a már na
gyon is feloszlásnak indult nnlláu erősza
kosság nyomait fedezte fel. A vizsgálat 
tovább foly.

— Hymen. Salamon József helybeli 
kir. tanfelügyelő eljegyezte magának Selmái- 
dér Mária k. a. — Égry Ernő tiszteletbeli 
városi aljegyző f. hó 20-án tartotta eskü
vőjét Hauer Jndith kisasszonvnyal.



— A pécsi önkénytes tűzoltó egyesü- 
lett feloszlott. Nem kutatják most felosz
lása okait, de nem hallgatjuk el azt rai- 
gzefiut különösnek találjak, hogy felosz
lására legalkalmasabbnak azon irt fit találta 
melyben a tüzesetek leggyakoriabbak.

— A javítás alatt lévő Trenschiner- 
féle házról (a Király utczában a péuzügyi 
épület mellett) tegnap délelőtt V, 12 óra
kor az építész által készített állás és a 
lebontott tetőzet alatti széles ereszpárkány- 
zat nagy robajjal zuhant a kövezetre. Első 
pillanatban nagy szerencsétlenségtől tar
tottunk, de midőn az iszonyú porfelleg 
eloszlott, nagy vigasztalásunkra úgy talál
tuk hogy a csodával határos módon senki 
sem sérült meg. A rendőrségnek rniudaz- 
által kötelességében áll vizsgálatot tartani 
s ha a baleset, az építész hibájából, vagy 
mulasztásából eredt azt érdeme szerint 
megbüntetni.

— Pécstsz. kir. város összes községi nép- 
iskoláiba járó tanulók érdemsorozatát küld
ték be hozzánk a lefolyt tanévről melyből 
a következőket emeljük ki: A belvárosi 
iskolában Warga Ferencz igazgató tanár 
vezetése alatt 5 rendes tanár működött, a 
tanulók száma 406. A budai külvárosi 
iskolákban — és pedig a) a sörház utczai- 
ban volt 202 fia és 142 leánytanuló b) a 
vámház utczaiban: 208 fiú és 251 leány,
c) a bányaielepi városi tanodában 31 fiú 
és leáánytauuló. A szigeti külvárosi isko
lába járt 231 fiú és 209 leány. A tanu
lók összes száma 1680, melyben nemzeti
ségre nézve 1467 magyar, 160 német és 
53 szláv.

— A bécsi lövész ünnepély 2 -ik nap 
ján következő pécsi polgárok nyertek 
dijat: Barth vasúti gépműhely igazgató 
és Ivics műlakatos egy-egy ezüst érmet 
Kaiser puskaműves pedig két ezüst érmet 
és egy ezüst serleget.

— A szerdán ejjeli zivatar alkalmával 
pontban */4 11 órakor egy a Bárány-út 
mellett fekvő présházba leütött a villám. 
A szoba ajtaját, hol egy özvegy két gyer
mekével feküdt, roppant erővel kirántotta, 
a lati órát és képeket különféleképen 
megrongálta, ezen kívül azonban — ami 
valóban csodálatos, — sem a háznak sem 
a benlevőknek bajuk nem történt.

— Figyelmeztetés a városi kapitány- 
ságnak. A mértékekre való felügyelet és 
az igaz mérés fölötti ellenörködés a ren
dészet hatásköréhez tartozván, most miután 
a nyomtatás megkezdődött s remélhetőleg 
sok gabona fog jönni a piacra, felszólít
juk, hogy a gabona áru át- és megmérése 
körül szigorúan Őrködjék, mert minden 
évben tömérdekek az ezen irányban'! kihágá
sok miatti panaszok. Vidékünk népe nem 
ritkán panaszkodik a fölött, hogy érdekei 
nincsenek kellőleg megvédve és ellenőrizve 
a vásárlók ellenében, s részben nem egye
dül a vasutak okai annak, hogy olyan 
örömest elmaradnak vásárainkról.

— A cziszterczitáknak közelebb Z ir
c i e n  tartott nagygyűlése után nevezetesebb 
változások történtek; Mészáros Amand, 
volt székesfehérvári tanár, apátsági titkárrá 
Zirczen; Laszczik Bernát, volt egri tanár,
— zirczi alkormányzóvá. Piszter Emil 
zirczi theologiai tanárrá, Vincze Ambró, 
volt pécsi tanár, — porvai lelkészszé, — 
Augaszt Gerö volt porvai lelkész, — szent 
gotthardi lelkészszé lettek. — Aigner Sán
dor Pécsről B jára, Lsduiczky Ipoly Pécsről 
Egerbe, Miskovits Elek -Egerből Bajára, 
Cserey Lukács Bajáról Székesfehérvárra, 
továbbá Nemes Tivadar, Kéry Vidor, 
Kalóesay Korúéi, L.-yer Náudor és Békeffy 
K;mig Pécsre küldettek tanárokul.

— A  Tolna Baranya-Somogyi co. 
egyház-megye világi felügyelőjévé Nado.sy 
Kálmán sz. lőrinczi lakost és Ferencz-József 
rend lovagkereszíje birtokosát, espcressévé 
pedig, a 16 évig esperes! hivatalt viselt 
és ressignált nagytiszteletü Schleining Ká
roly helyébe nagytiszteletü Ritter István 
gyönki ev. leikesz'. és a Dunántúli egy
házkerület főjegyzőjét választá meg.

— Uzsorás bíró. A kir tábla fegyelmi
bírósága előtt Dómján Pál balasa-gyarmathi 
kir törvényszéki biró állt, azzal vádoltat- 
ván a kir. főügyészség által; hogy 10— 
33 kamat mellett üzérkedett pénzé
vei, mely minden áron való gazdagodás 
iránti undok szenvedélyt, gyűlöletet és 
utálatot gejreszt a biró iránt. A kir. íőü 
gyészség a harmad toku büntetés. 300 Irt 
bírság kiszabásával hozta nagy kegyesen 
indítványba s praeczedensre hivatkozott.
— Vádlott védője dr. Darányi a fegyelmi 
vétség kritériumát nem látja fenforogni, 
mert az 1869. XXXI. t. ez. a kamatokban 
korlátozást nem ismer, azt még tisztesség
telenségnek sem tekiuti, vádlott pedig az 
1877. évi VIII. t. ez. életbelépte után a 
magasabb kamatot nem élvezte. A kir. 
tábla vádlottat lelmeutette, mert a bírói 
tisztelet és bizalom elleni botrányos maga
viselet ténye álladékát megállapítani nem 
lehetett, vádlottnál hiányzott a nyerészke
dési vágy s károsítottak panaszt nem is 
emeltek, inig az 1869. XXXI. feljogosí
totta a kamat tetszés szerinti kikötésére. 
Szeifert Ede kir. főügyészi helyetes fel
lebbezett. — Becsben ugyan e napokban 
Selinger uzsorás eltenni büupcr tárgyaltatott 
és az esküdtszék hat évi börtönre Ítélte e 
pióczát, ki főleg a fiatal badapródok és tisz- 
teeskek fosztogatását űzte. — Hja úgy kell 
neki, miért nem neveztette ki rnagat Magyar- 
országon bírónak!

„1 soldateska uralma. A „ 7\ KA ezeket 
írja Alkotmányunknak arczuluiooe, a csá 
szári katonák á tál — napi renden van. 
Eg -rbec nem rég egy katonatiszt a magyar 
lobogót “rongynaK" nevezte, — még eddig 
minden megtorlás nélkül. Most pedig a 
szomszéd Mözsben a következő, hihetetle- 
lennek látszó eset történi. Az itt álomásozó 
Htflauug katonaság parancsnoka meghagyta

katonáinak, hogy lovaikat a lehető leg
jobb \u gondozzák. Ez helyes intézkedés 
volt. — Néháoyan azonban ,a katonák 
közül úgy gondolkoztak, hogy a jó gon
dozás abbau áll, ha a lovakkal nem aera- 
riális, hanem a nép véres verejtékével 
szerzett — szénát etetnek. A nép ellenkező 
véleményében volt, s miután nem először 
történt már, hogy vagyonúkban a kato
nák által megrövidittettek: a lopáson rajta 
ért vitézeket jól megtalálták lapitgatni. 
Mi lett ennek a következése? A kapitány 
ur riadót fuvntott, — az elkeseredett nép 
pedig a harangokat akarta félreverni, s 
már-már a legborzasztóbbtól lehet tartani, 
midőn a biró lélekjelenléte a forrongásnak 
végett vetett. Kijelentette azonban a vitéz 
kapitány ur, névsznrint Dorzner Vladimír, 
hogy vigyázzanak, mert a községet négy 
felől gyújtja fel, mint ezelőtt 20 évvel, 
ugyancsak a katonák által telgyújtatott. 
Mint értesülünk, ez ügybea a vizsgálat 
erélyesen folyik.

— Huszár-kiszólás. A 8-ik számú 
huszárezred egy része érkezett e napokban 
Szombathelyre. Boszniát ól jöttek, s mentek 
Bécs mellé, uj állomásukra. — Honnau 
jönnek földi ? kérdezte valaki egy mokáoy 
kinézésű közvitéztől. — Boszniából, uram, 
hogy fújná fel a német. — Hát ugyan 
miért is fújná ? Hát csak azért, mert amíg 
koplalni kellett, addig ott tartottak beuün- 
ket; — most meg, mikor, már van uj 
termés, s azok a bogárszemü bosuyák 
angyalok is kezdtek mégérteni bennünket, 
vissza kell jönünk, hogy drágajánosoknak 
adjuk át az ágyat, melyet mi vetetettünk. 
— Mondott valamit.

— Az éhező hős: dr. Tanner, ki 
ncgyvennapi éhezésre tett fogadást, múlt 
hó 28 ika óta éhezik New-Yorkban. Július 
15-éig huszonhatodtól fontot vesztet sulyá 
ból. Csupán vizét iszik s 15-éig jókedvű 
volt leszámítva egy kis ingerült idegessé
gét. Eddig csak 18 nap telt le a kitűzött 
negyvenből. A fogadót folyton orvosok 
észlelik.

— A fővárosi napilapok revolver Kóbi- 
jaiuak hitelessége. Lefolyt héten köröztették 
a következő pikáns hirt: „Az idők jele. A 
budapesti kir. táblánál egy megüresült 
ja ülnöki — 450 írttal díjazott, — állásra 
68, mond hatvannyolc* pályázó, ezek között 
24 diplomás ügyvéd — jelentkezett. Azu
tán hivatalosan konstatálták, hogy összes- 
sen csak 24 en folyamodtak és ezek közt 
csak egy ügyvéd. — Nevezetes, hogy 
egy vidéki laptársuuk akkor hozza e hamis 
hirt, midőn a fővárosi lapokban már meg - 
czáfoltatott.

— Az uzsorás vége. A Kolozsvártt 
megjelenő „Magyar Bolgár" Írja: Hirsch 
Abrahám tótlakai birtokost — ki hír sze
rint notórius uzsorás volt — este ablakán 
keresztül meglőtték, s azonnal szörnyet 
halt. A vizsgáló bíróság a heiysziuén 
megindította a vizsgálatot, de a tettesre 
nézve még semmi nyomra nem akad.

— A nagyszebeni kolostorban, meg- 
esett egy kisenbszerü Uoryk Borbála-tör
ténet, melyben az áldozat egy magyar 
apácza, a gonosztevő pedig egy importált 
bajor pap. Ez a pap — páter Horn — 
mtg naponta sétáltatta anagyszeben orso- 
lya-szüzek zárdájának kertjében a 14—16 
éves leánynoveniiékeket, folytonosan szí
totta, úgy az apáczák, mint a bejáró nővén 
dékett közt a magyarok elleni gyűlöletet, 
addig az egyetlen magyar apáczát — a 
vizsgálat tartama alatt — szoros zár alatt 
őriztette. Erről az emberről különben a 
„Kelet" levelezője azt is irja, hogy a leg- 
ocsmáoyabb szavakkal szokta illetni a 
német nevű, de magyarul érező növendé
keket. A magyar katholikusok közt Szc- 
beuben leírhatatlan az elkeseredés és gyű
lölet a pangermán bajor ellen; közelebb 
az erdélyi püspöknél fognak elégtételt 
kérni gazságaiért s készek az ügyet a 
képviselőimig fölvinni. M'kor mater Mi- 
cbaélát — Gidófalvy Vilma k. a.-t — 
családja megszöktette a kolostorból, csak 
e gaz pap körmei közül szabadította ki.

— D. G. Ghiodi „ Chtococa Liqueur^je 
igen nagy kelendőségnek örvend. * Legyen 
szives nekem 6 palaczkot az ön kitűnő 
lntásu chiococa liqueurjéből küldeni. D. 
M. s. k.“ A közönség köréből naponként 
érkeznek hozzá ily tartalmú megkeresések. 
[L-. hirdetési rovatunkat.)
1015.
1880. 3Z' H i r d e tm é n y .

Lüttichben székelő consulunk jelentése 
szerint több ottani takereskedő Magyaror
szágban nagyobb vásárlásokat tenni s e 
czélból nagyobb erdőtulajdonosokkal üzleti 
összeköttetésbe lépni, esetleg egész erdőket 
megvásárolni óhajt. Ez oly megjegyzéssel 
hozatik köztudomásra, hogy különösen a 
cserfa az, mely iránt érdeklődés mutat
kozik, és hogy az érdekeltek ajánlataikat 
akár a uagyméltóságu magy. kir. föidmi- 
velési, ipar- és kereskedelmi minisztérium
hoz, akár a nevezett consulátushoz jut
tathatják.

Sopron, 1880. julius 20-án.
A  kereskedelmi és iparkamara.

I R O D A L O M .
5=  A szabadsüghart-z esem ényei Ungszel- 

letnü megörőkitöjének Sárossy Gyulának móréira 
hirdet előfizetést Aigner Lajos budapesti könyvkiadó. 
Ezen művek ez ideig csak néhány magyar csalad 
féltékenyen őrizett kincsét képezték, minthogy 
keletkezésük idejében az akkori súlyos sajtó viszo
nyok folytán kinyomatvanem lettek, s csupán kézirat
ban terjedtek el annyira, menyire a szabadság- 
haiczra következett szomorú időszak mostoha viszo
nt ai azt megengedek. Aigner a kéziratokat nagy 
szorgalommal összegyüjtven három kötetben ju t
tatja a magyar olvasó közönség elé. Az első kötet 
az „Arany Trombitát," a „Fátyolozott Trombitát" 
s egyéb kisebb forradalmi költeményeket foglal 
magaban. Az „Arany Trombita" a 48- és 49-iki 
időszak nevezetesebb történed eseményeit adja elő 
egész az orosz invásióig, a „fátyolozott Trombita" 
pedig a Uaynaukor borzasztó jeleneteit tarja 
fel legenda alakjában. Versesete mindenütt folyé

kony népies legtöbb helyen kitűnő, szikrákkal s 
nem ritkán szent dnrvasággal telve, hűen az idí- 
hez és az eseményekhez. — A 2 ik kötet vegyes 
tartalmú költoményekből áll. melyek között szá
mos ez ideig kiadatlan találtatik. A 3 -ik kötet 
„Anistodém" ozimű olaszból fordított verses drá
máját, taxjötérzékrűli humorisztikus felolvasását, leve
leit ■ végül terjedelmes életrajzát foglalja magá
ban. — Előfizetési ára a 3 kötetnek (egv-egy 16 
18 iv) csinos kötésben és a szerző fénvnyotnata 
arczképével: 6 frt. melynek fele az aláíráskor má
sik fele pedig az első kötet átvételekor fizetendő le.
— Ugyancsak Aigner Lajos kiadásában megjele
nik „Mindenütt és sehol" czim alatt Milkó Izidor 
tarsodalmi rajz gyűjteménye, mely e jeles tárcza- 
irónak eddig megjelent legjobb tárcsáit összeválo
gatva és rendezve foglalja magában. Az őszkor 
egv igen díszesen kiállított kotetb n megjelenő 
műnek előfizetési ára: fűzve 2 frt, diszkötésben 3 ft.

== A „Képes Családi Lapok" 42-ik számá
nak tartalm a: Estella. Elbeszélés, irta Caiky Ger
gely. (Folytatás.] — Tisza partján Anonym költe
ménye. — Lant és kard. vagy Petőfi élete és halá
la. Irta Áldor Imre [Folytatás.] — Az életunt?.ig 
gyógyszere. Elbeszélés. Irta Vörös Kálmán. [Foly
tatás] — Matrózok mulatság! egy tengeri bajon.
— Az „American" gőzös elsülyedése. A nők duz-
zogásáról. Börne után. — Hófehérke. — A kávé
ivá! története. jKemencz Kálmántól. — A bankár 
úr titkai. Braddon E. regénye. | Folytatna]. — Hu
mor: Gondoskodik magáról. A Miska könnyen tad 
hatja. — Adomák. Mozaik: Híres emberek életé
ből. — Szerkesztői üzenetek. Képek: Matrózok 
milatsága egy tengeri hajon. — Az American gő
zös elsülyedése. — Hófehérke. — A humorban: 
Gondoskodik magáról. — A Miska könnyen tud
hatja. — Mozaik: A tolvajszagnló. A melléklapon 
A hét hírei. Hetinaptár. Kérdések és feleletek. A 
borítékon. Talányok. — Sakkjáték. — A feleletek 
folytatása. E számhoz van mellékelve ..Növiiág" 
cziinü divatlap julius havi száma. Kiadja Mehner 
Vilmos. Egyes szám ára 15 kr._________________

K Ö Z G A Z D A S Á G .
A  „Baaanyamegyei Gazdasági Egye

sület“ által ez évben rendezendő szántás
verseny s kisebb gép és eszközkiálitás 

Program mi a.
Czél.

A mezőgazdasági munkálatok legfon- 
tossabbika a szántás lévén, az egyesület 
ezen verseny által oda kíván, hatni miszerint 
a munka minősége minél helyesebben 
ejtessék meg s igy a jobb szántás a nép 
közzé szivárogjon, mig másrészt a hazai 
gyártmányú czélirányos gazd. kisebb gépek 
és eszközök bemutatva, terjedést nyerje-
nek. j^ eiy

A szántásverseny és gépkiáltás szín
helye közvetlen Pécs közelében a székes
egyház tulajdonát képező „ m é s z  es i  
p u s z t á n "  l eend.  A megtartás napjául 
f. 1880. s z e p t e m b e r  13. tűzetett ki.

Résztvevési feltételek.
A) A sz á n t ás  ver s e n y n é 1.

1 A szántásversenyben részt vehetnek 
a megye területén lakó kisebb földbirto
kosok (földművelők) átaljáhan; ellenben 
uradalmak, nagyobb földbirtokosok és 
bérlők cselédei csak az esetben, ha gaz
dájuk az egyesület tagja.

2. Részt venni csakis vas ekével 
lehet.

3. A kis hitokosoknak szabadságukban 
áll akárló akár kettős ökörfogatot használni 
a cselédek azonban csupán kettős vagy 
négyes ökörfogattal vehetnek részt.

4. Minden részt vevő tartozik magát 
a biráló bizotságnak alárendelni, melynek 
határozata ellen felebbezni nem le*het.

5. Az ökörfogattal szántók a lófo
gatoktól elkülönítve külön külön osztályt 
képeznek; úgyszintén a cselédek verse
nye is.

B) A g é p k i á l i t á s n á l .
1. A kisebb gép és eszköz kiállításban 

részt vehetnek saját gyártmány vagy 
készítményeikkel mindazon gyárosok és 
iparosok, kik az ország területén üzleti 
helyiséggel bírnak.

2. A kiállított tárgyak nem dijaztat- 
nak ugyan, hanem elismerő oklevéllel 
tüntetetnek ki.

3. S z á n t á s r e r s e n y n é l  k i o s z 
t a n d ó  j u t a l m a k  a k i á l l í t o t t  k i 
s e b b  g é p  és e s z k ö z ö k  k ö z ü l  
f o g n a k  v á s á r o l t a t n i ,  ha ezek a 
kiállítóktól méltányos áron beszerezhetők.

4. Újabb és még kevésbé ismert gépek 
éH eszközök munkaeredményének bemuta
tására alkalom fog nyujtatni, ha az illető 
kiállítók ebbeli kívánságukat bejelentés 
alkalmával nyilvánítják.

5. A kiállítás helyisége szabad és 
fedetlen tér leeud, melyért azonban az 
ugynevezets térdij uem fizettetik.

Bejelentési határidő.
Valamint szántásverseny úgy a gép 

és eszkösz kiállításban való részvétei az 
egyesület titkári hivatalánál (Pécs siklósi 
utcza 31 szám) legkéssőbb a u g u s z t u s
2 0 - i g  bejelentendő.

A  szántás verseny módozatai.
1. A versenytér kisebb részletekre 

fog felosztatni s folyó számokkal láttatik 
el. Minden versenyző a verseny megnyitása 
előtt sorshúzás utján nyeri a neki kima
tatandó térséget, melyet az illető azonnal 
el is foglalhat.

2. A szántás megkezdése előtt a bí
ráló bizotság az eke összeállítását vizsgálja 
meg s állítja a versenyzőket munkába és 
pedig ngy, hogy két egy más mellett 
versenyző egyszerre ne indulhasson.

3. Minden versenyző a tett első for
dulás után tartozik a biráló bizottságot 
bevárni, hogy ott a barázda egyenességét, 
széleságét és tisztaságát megítél hessék. 8 
csak is ennek engedélye folytán indulhat 
tovább és végezheti be a neki kimutatott 
térséget.

4. A szántás mélysége 16 centiméter 
(6 hüvelyk) szélessége 21—24 cm. (8—9 
hüvelyk) és megeugedtetik az első forduló 
után.a kellő mélység megtartása végett, 
netalán szükséges igazgatást az ekén 
eszközölni.

5. A kimutatandó tér két végéu védő 
barázda fog huzatni, melyen túl a földet 
felhasogatni nem szabad.

6. A verseny csak a munka minő
ségére terjedt ki s igy az az idő, mely

alatt a szántás befejeztetett, számításba 
nem vétetik ; nehogy elhamarkodás által 
a munka minősége szenvedjen.

7 A munka folyama alatt ostor hasz
nálata megengedtetik ugyan, de erős 
csattogatás vagy lármázás már azon oknál 
fogva is tiltva van, mert ezáltal a szom
széd versenyzők munkájukban háborgat- 
tatnának.

8. A versenyzők tartoznak az előirt 
szabály rendeleteket megtartani; mert 
ellenkező esetben a versénytérről kizá- 
ratuak.

Felügyelet.
1. Felügyelők a versenyzőkhöz arány

lag neveztetnek ki és pedig oly formán, 
hogy egy felügyelőre legföllehb 5 versenyző 
(egy csoport) essék. —

2. A felügyelők sorsolás utján fognak 
az egyes csoportokhoz beosztatni.

3. A felügyelők feladata leend: a) 
A versenyzőket a nyert egyes térségekbe 
beállítani, b) A rend szabályok megtartá
sára felügyelni, c) A szabályt figyelembe 
uem vevőket a biráló bizottságnál beje
lenteni.

Bírálat.
1 h  A biráló bizottság áll egy elnök, 

jegyző és 7 tagból.
2. A bírálat tárgyát képezi az eke 

helyes összeállítása, a barázda és forgatás 
egyenessége, — a főid tiszta levágása a 
barázda oldalán és fenekén, — a földnek 
tökéletes megfordítása és fektetése, — 
helyes eltalálása a mélység és szélességnek, 
— az ntolsó barázdának tökéletes és tiszta 
kiszántása és a bevégzett munkának össz
hangzó kivitele.

3. A munka minőség és helyessége 
számokban fog kifejeztetni és pedig a ki 
a legnagyobb számot éri el az az első 
dijjat nyeri — a következő másod nagyobb 
tétel a második dijjat és igy tovább, mig 
a dijak száma kimerítve lesz.

4. A számok a következők:
Az eke helyes összeálitása . . . .  12 
A barázda forgatás egyenessége . . 6
A föld tiszta levágása a barázda olda

lán és fe n e k é n ................................ 9
A földnek tökéletes megfordítása és fék

t e t é s e ............................................... 6
Helyes eltalálása a kellő mélység és

szé lesség n ek .................................... 9
Az utolsó barázdának tökéletes és tiszta

kiszántása.......................................... 6
A földnek tiszta megyhagyása a védő

barázdán t ú l ..................................... 3
Az egész munkának összhangzó kivitele 15 

összesen . . 66
5. Egyforma számoknál, ha az egyike 

a versenyzőknek egyesületi tag, úgy ennek 
adatik az előny ; máskülönben a dij oda- 
itélésese sorzbuzás utján döntetik el. A 
kihúzott a kérdéses nagyobb dijjat kapja, 
mig aa másik a sorrendben következő 
dijjat nyeri el.

6. Ha a dij jakra, kellő számban érde
mesek nem találkoznak, úgy az egyesület 
által megvett tárgyak elárverezte!nek s a 
bejött összeg, úgyszintén a készpénzben 
fönnmaradt dijjak egy a jövübeu megtar
tandó kiállítás dijjaira tőkésitetnek.

7. A bírálóknak jogukban van a 
felügyelők jelentése folytán azon verseny
zőket, kik a felügyelők tnegiutése daczára 
az előirt szabályzatokat meg nem tartották, 
a versenyből kizárni.

Jutalmak.
1. A szántók jutalmazása 3 osztályban 

történik s minden osztályban 6 rendbeli 
dij osztatik ki.

2. Az első osztályba soroztatnak azon 
versenyzők, kik ökrökkel szántanak — 
a második osztályt képezik a lovakkal 
szántók, a harmidikat a cselédszántók.

3. Az első és második osztályban a 
jutalmak gazd. kisebb gépek és eszközök 
lesznek nevezetesen: ekék, lókapák, töl- 
tögetők, rosták, szecskavágok, répa apritók, 
kukoricza morzsolok s több ilynemüek 
érték és ár szerinti sorrendben. A cseléd 
szántók jutalma készpénz leend és pedig 
az első dij 30 ft. — a második 25 — a 
harmadik 20 — a negyedik 15 — az 
ötödik 10 — a hatodik 5 ff. összesen 
105 fr. o. é.

Kelt Pécsett 1880 junius végén.
Nádossy Kálmán, 

a rendező bizottsgág elnöke.
Liebald Béni,

a rendező bizottság jegyzője.

GABONA ARAK
a f. é. julius hó 10 éu tartott heti vásáron 

I. oszt. II. oszt. III. oszt
Búza 100 klg. ít. 9.00 ft. 8.50 ft. 8.20
Kétszeres „ „ m 7.50 m 7.25
Rozs M f i m 7.25 7.00 „ —
Árpa » n n 5.50 m 5.40 „ —
Zab 7.20 n 7.00 „ —
Kukoricza * 7.20 n 7.00 „ —

Hajdina 100 klg. ft. 7.60
Széna P» * w 3—
Szalma « M w 1.50

NYILATKOZAT.
Alulírtak, mint a Gergely János é* 

Nagy Ernő urak becsületbeli ügyének el
intézése végett meghízott és felkért tauuk, 
ezennel kijelentjük, hogy nevezett urak 
közt fenforgott becsületbeli ügy lovagias 
utón végkép kiegyen'ittetett.

Szigetvárott 1880. julius hó 10-én. 
Knezevich Antal Igmándy Károly
Dr S:nbó István Nagy Gyula

mint tanuk.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért felelőséget 
ne:n vállal magira a szerit

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

gazdaaszonynak
ajánlkozik.
Értekezhetni: budai külváros, fő-utcza 25. 
183. (3 -1 )  Sz. R.

3575. szám 180. (3—2)
alisp.

Pályázati hirdetmény.
D r. S s e n d e y  J á n o s  letnoniisa 

folytán a pécsváradi járási orvosi a ro 
másra, mely 4 0 0  f r tn y l  f iz e té s , ille
tőleg úti átalányuyal vau egyoeköcve, 
ezennel pályázat nyittatik.

Felhivatnak euuélfogva pályázni szán
dékozók, miszerint eziránti kérvényeiket 
okleveleikkel és erkölcsi magaviseletét ta
núsító hatósági bizonylattal felszerelve, 
f. é v i j u l i u s  liö  v é g é ig  bezárólag 
ezen megye törvényhatóságánál nyújtsak be.

Pécsett, 1880. évi julius 3 áu.
Jeszenszky Ferencz,

_______  alispán.
S z ig e tv a r ,  jut. 21. 18»0.

T. szerkesztő úr! A „Fünfk. Zeitung" 
legutóbbi számában Szigetvárról „Ein kön. 
öf. Notar" czim alatt közlemény jelent meg, 
mely eltekintve attól, hogy a tényállást 
nem egész híven adja elő, nem annyira a 
társadalmi illem iránti figyelem, mint sze
mélyes ellenszenv, vagy felekezeti túlérzé
kenységből látszik származni, s amely, ez 
okból arra kényszerít bennünket, hogy a 
méltányosság nevében elfogulatlan észrevé 
teleinkkel mi is a nyilvánosság elé lépjünk.

Nevezett közlemény azt mondja ugyau- 
is, hogy a szigetvári közjegyző idejóoek 
legnagyobb részét casinóbanés korcsmák
ban dal, bor és kártyázással tölti.

Oly állítás, melyet minden tartózkodás 
nélkül rágalomnak jeleutüuk ki.

Másodszor: hogy egy nap a vasúti 
restauratióbau mulatott, miközbeu kedvencz 
dalát a „Hep, kép" polkát huzattá foly
tonosan, úgy hogy a jelenlevő többi ven
dégekre már kellemetlenné vált s vissza
tetszésüknek „gazember" „hitvány" sza
vakban adtak kifejezést.

Engedje meg a közlő, mi abban, hogy 
valaki mulat, semmi kifogásolni valót nem 
látunk, még akkor sem, ha a mulató köz
jegyző is. S hogy egy rósz nótát több
szörösen eljátszatott, ebben is legfölebb 
figyelmetlenséget a közönség irányában, 
de se gazemberséget, se hitványságot, föl 
nem fedezheiünk. Miért is úgyhiszszük, 
hogy azok akik ebben becstelent látták, 
szintén átlép'ék a higgadt ítélet korlat.ii.

Távol van tőlünk, hogy tettleges., gek 
védői legyünk, hő* a tarsas életben szük- 
séges jó egyetértés és békesség teki.nőé
ből szomorú jeleuségurk tartjuk az i'y 
eseményeket, azonban ha mar a megtör
tént dolog megbiralásáha — ugyanazon 
jognál fogva mint a közlő — t»*.letme á t
kozunk, csak az okból tettük, hogy a m g- 
lehetősen részrehajló közlemény értelme
zéséhez a kellő világítással szóig'Ij l ik, s 
ellenkezőleg azon u -z lünknek a j jnk ki
fejezést, hogy ezen átaláu véve szomorú 
események szerzője, indító oka nem a 
„Hep, hep" volt, mely darab az ország 
minden restauratiójábau el játszat itt mar 
anélkül, hogy auuak szerzője, akár ját
szója, vagy játszatója megsértetett volua; 
hanem igenis szerzője volt ama túlérzé
kenység, mely mint a közleményből kitet
szik, egyesek lelkületében oly n gy itt 
Szigetváron, miszerint képes az egészen 
ártatlan zenedarab hallatára is a legfék
telenebb ellenszenvvé fajulni, s durva, be
csületet érintő sértésekben is személyes 
gyűlölettől áradozó közleményekben nyi
latkozni.

Közlő azor állítása is, hogy nők ve
rettek volna meg, szemtanuk vallomása 
szerint nélkülöz minden alapot. Egyedül 
Grünhut B. távirdatiszt veretett meg, aki 
minden ok nélkül, mondhatni botorul, 
amár különben is önkívületbe jött köz
jegyzőt bottal hátulról megütötte, mire ez 
visszafordulva a botot kezéből kivette, 8 
vele a hívatlan verekedőt, az ok nélküli 
támadót önvédelemből elverte.

Nem hiszszük, hogy vau biró, aki itt 
a hibást nem a hívatlan támadóban ismeri 
föl, s aki azt vitassa, hogy hasonló kö- 

-rülméuyek közt bárki is máskép cseleked
hetett volüa, mint cselekedett Nagy Ernő.

Végül minden jogos alap nélküli s 
csakis személyes vagy felekezeti gyűlölet
ből származható közlőnek azon óhajtása: 
vajha Szigetvár és vidéke e „szörnytől" 
megszabadhatnék. Mert nem hiszszük, hogy 
ne tudná, ami köztudomású, miszerint ke
vesen vannak itt, akik becsületességük és 
nemesszivttségUknck saját kárukkal is annyi 
tanujelét adnák, mint Nagy Ernő, sziget
vári közjegyző.

Miért mi viszont azt óhajtjuk, hogy 
sok ily hazafias tiszta jellemű, sértetlen 
becsitletü és nemesszivü polgára legyen 
Szigetvár és vidékének.
Dr. Szabó István Bárvárt Antal
Knezevich Antal Boros József
Salamon Gyula Záborszky Elek
Szabó Sándor Matansovits Mihály
Lázits Viktor Nicsovich Vazul
Lázits Kornél Jádi Dániel
Horváth György Szíjártó Ferencz
Vargha Sándor Farkas János
Farkas Gáspár Szalay József
Helmich Ferencz____ Koháríts Ferencz

MAGI FKKKN.CZ 
laptulajdonos.

I A K 8 C H  E MI L  KI S  J Ó Z S E P
felelő* uerkeuto. Gaerkeutő tuv
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j S C a . x d L e ' t é s o l s .
A |)écsi m. k. p én z ü g y ig a z g a td sá g

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

A m. kir. pénzügyigazgatóság 
Pécsett 1880. julins bó 7-én.

158. (2—2) ' Szekrényesy.

Eladó fekvőségek.
Alulírott eladja S IK L Ó S O M , a 

gabona piaczon 6 szobából és mellék épü
letekből álló házát; siklósi határban lévő 
földeit; egy tagba, jó karban lévő, rigo- 
lizált 8 éves — 3 és \  holdból álló 
szellőjét, egy most épült szilárd anyagú 
présház és boros edényekkel;

M á r tá i  határban, Harkányhoz */« 
órai távolságra fekvő, 11 fertály kültelek, 
legelő s erdő illetékből álló, legjobb kar
ban lévő földeit, ehhez tartozó, egy tag
ban lévő belsőség, lak házak, gazdasági 
épületekkel, gazdasági felszerelés- és ta- 
karmánynyal; 194 (1—1)

K é m e a e n , köves nttal ellátott, 
Harkányhoz fél órai távolságban lévő 6 
és ’/» fertály kültelek, legelőilleték, — 
gazdasági és lakbáz melléképülettel, bel
telek, ebben gyümölcsös és szőllőből 
álló fekvőaégeit szabad kézből, kedvező 
fizetési feltételek mellett.

Késznek nyilatkozik ü g y v é d i I r o 
d á j á t  is átadni egy vállalkozó ügyvéd 
urnák, aki házát megveszi, szinte kedvező 
fizetési feltételek mellett.

Venni szándékozók kéretnek bérmen
tes, s a választ igénylők pósta bélyeggel 
ellátott leveleikkel alólirottat értesíteni.

■Siklós 1880. Julius 21-én.
S zab ó  K á r o ly ,  siklósi ügyvéd.

84. 193. (3—1
képv. 1880.

Árverési hirdetés,
Mely szerint ezennel közhírré tétetik, 

miszerint Mohács nagyközséget illető téli

bor és pálinka mérési jog
1 8 8 0 . év i a u g u s z tu s  h ő  1 5 -én  
d é l u t á n i  3  ó r a k o r  Mohács nagyköz 
ség tanácstermében, a hol az árverési fel
tételek is betekinthetők — nyilvános ár
verés utján három egymás után követke
zendő évekre bérbe fog adatni.

Mire az árverezni kívánók ezennel 
tisztelettel meghivatnak.

M o h á c s o n ,  1880. évi julius 16 án.
P y r k e r ,

biró.

Hirdetmény.
esSzigetvári korcsmák,

„ ugyanottani három kerekű 
vizi m a l o m «„ „„
3 1 -én  re g g e li  9  ó r a k o r  .Szigetváron 
alulirt lakásán árverés útján 3 évre bérbe 
adatnak, úgy, hogy a korcsmák bérlete 
1881. január 1-én, a malomé pedig ugyan 
azon év ápril 24 én veendi kezdetét. Bér
leni kívánók fent irt napra tisztelettel 
meghivatnak; feltételek alulírottnál meg
tekinthetők.

I> u cb o n  J ó z s e f ,
173. (3—3) urad. felügyelő.

CHIOCOCA-LIQUEUR
(Liqueur Chioeocae fortificans) 

Tudományosan megvizsgált, kipróbált 
és kitűnőségek ajánlatai folytán közön
ségesen használatban van, felette jónaK 
gyorsan és kellemctesen elevenítő szer 
nek találtatott az el gyengült és el szuny adt

férfi erő
felébresztése, felüditése és megerősítő 
sére. Az idegek és az izmok erősítésére 
s egyszersmind kitűnő és általános 
(fa ir  a megromlott emésztőképesség, 
étvágyhiány, gyomor katharus, görcs, 
kólika, gyomorégetés, hasmenés, fejfájás, 
halványság és sárgaság, máj és vese 
bajok, köszvény, rheuma és arany eres 

bántalmak ellen.
Mindezen bajok ellen ezen liquör 

használata a legbámulandóbb ered
ményre vezet, s ezeu kívül nem csak 
hathatós inértékleti gyumorerősitő, az 
emésztéstést előmozdító, étvágyot ger
jesztő, vért jobbító és tisztitó szer, ha
nem hathatós crősitő ital mindenkinek 
aki nősztehetetlen akár öregség, vagy 
más előbbeni ok következtében.

Mcgszámlálhatlan elismerő és kö-l 
szűnő levelek, melyek közül sok igeu 
tekintélyes egyéntől eredett, bizonyítják 
ezen chiococa liquör kitűnőségét.

Ára egy eredeti Uveguek, ellátva 
haszuálatí utasítással 6 nyelven: 3  f f ,  
o. é. pakkolási és szállítási díj 20 kr.j 

Főszállitási r^koda: D. C. C I1I0D I, 
gyógyszertára az őrangyalhoz” Becs ; 
ben Wáhring úri utcza 20 sz. (ahová 

megrendelési levelek intézcndqk).
Fiók rakoda: Weiss József'gyógy

szertára a „szerecseuhez* Tuehlauban. 
— Kapható ezen kívül Pesten Török, 
József. Triesztben Foraboichn, Prága- . 
bán FwtU J <'zs* f L«mktrg9tn 
S. gyógyszertárában, továbbá minden 
nevezetesebb gyógyszertárban bel és 
külföldön. iy2. (Q-r-2)

186 (4—3)

C z ir já k  A n ta l
•crlil n-v'oi!

s ö r c s a r n o k á b a n ,  a szigeti külváros 
Lakits-kaszárnya átellenében, a nyáron át 
minden vasárnapon és csütörtökön délután 
4 órától kezdve belépti dij nélkül I l i é *  

M ih á ly  zenekara

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

tisztelettel meghivatik.
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.

Mária-celli
gyom or-cseppek

jeles hatású gyógyszer a gyomor 
minden bántál mai ellen,

éa fölülni (óhatatlan az 
^é tv ág y  hlény. > y o - 
m orgyesgeség  rusz- 
szagu  lehelle l, szelek 
sav an y a  felbflföges 
kólika, gyom orhurut, 
gyom orégés, hugykő 

képződés, túlságos 
nyálkaképzedés, s á r 
gaság , undor és há
nyas, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo 
morgffrcs, székszoru- 
lat, a gyom ornak tú l 
terh e ltség e  ételés ita l 
által, g iliszta, lép és 
niájbetegsug, a ran y - 
e res  bántalm ak ellen.

E g y  ü v e g c se  á r a  h a s z n á 
l a t i  u t a s í t á s 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 kereakedésében.
Központi szétküldést raktár nagyban 

és kicsinyben.
B r a d i  K á ro ly ,

„az ő r a n g y a lh o z ” czimzett gyógyszertárában 
K rem zierben, M orvaországban.

98 (38—14)

3283
1880

157 (3—3|

Haszonbéri hirdetmény.
A pécsváradi kir. közalap, aradalom 

tulajdonához tartozó 8 Baranyamegyében 
fekvő következő egymásra dűlő — s igy 
együttesen kezelhető tagositott birtok ré
szek lesznek 1 8 8 0 . o k tó b e r  h ó  1-tól 
számítandó 18 egymásután következő 
é v e k re  zárt ajánlati versenynyel egybe
kötött nyilvános árverés utján haszonbérbe 
adva, — nevezetesen:

Versendi birtok . . 2121,s/1600 bőid 
Liptód-kéméndi birtok 255 ,8/ , ,oa ,, 

összesen 478,5,/,”0„ hold 
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 külön haszonbér 
fizetési kötelezettséggel 
1882. évi október 31-én
fog csatoltatni .

Ekként mindössze 598l98/, 
Illetőleg a tiszti illetmé

120 hold
hold

nyekre kihasított . . 85105,/lg0# „
levonásával fenn maradó 5 1 274í/lí00 hold

Ezen 3-ik nyilvános árverés 1880. évi 
augusztus hó 8-ik napján reggeli 10 óra
kor fog Pécsváradon a számtartósági hi
vatalban megtartatni.

Zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel és 
512 forint bánatpénzzel ellátva azon ha
tározott kijelentéssel: hogy ajánlattevő a 
bérleti feltételeket ismeri, azoknak magát 
aláveti, 1880. évi augusztus hó 8 ik nap

jának délelőtti 9 óráig fogadtatnak el a 
pécsváradi számtartósági hivatalban.

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

A baszonbéri teltételek Pécsváradon 
a számtartósági hivatalban, a hivatalos 
órákban bárki által betekinthetők.

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

Pécsvárad 1880. julius hó 7-én.
S ey  F e re n c * ,  

síim tartó.
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HIRDETMÉNY.
A város közönsége tulajdonát képező 

úgynevezett

Angyal malom
b é r le t e  f. é . s z e p te m b e r  h ó  v é 
g év e l l e j á r v á n  ennek t. é. o k tó b e r
h ó  1 -tö l számítandó h á r o m  egymás 
után következő évre leendő ujabbi

bérbeadása
érdemében a zárt ajánlattal összekötött 
n y i lv á n o s  á r v e r é s  f. é . j u l i u s  h ó  
SO»lk n a p j á n a k  re g g e l i  10  ó r a 
kor városháza 11-ik emeletén lévő gaz
dasági hivatalban fog megtartatni.

Felhivatnak ennélfogva a zárt aján
latot tenni szándékozók, hogy azt leg
később f. é. julius hó 29-őn dél
után 5  éráig a polgármesteri hivatal
ban azon kijelentéssel, hogy a feltételeket 
ismerik és elfogadják, 60 forint bánat
pénzzel terhelve beadni el ne mulasszák, 
miután a később netalán beérkező ajánla
tok figyelmen kívül fognak hagyatni; — 
úgy az árverezni szándékozók, hogy 60 
forint bánatpénzzel ellátva fentebb kitűzött 
időben és helyen megjelenni szíveskedjenek.

A kikiáltási ár az eddigi bérjövede 
főilemnek megfelelőleg 600 forint lesz. A 

közelebbi feltételek Lecbner kiküldött ta
nácsnok urnái az árverés napjáig bete
kinthetők.

Pécs sz. kir. város tanácsának 1880. 
év julius hó 20. tartott üléséből.

P é c s  se . k i r .  v á r o s  T a n á c s a .

3310
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Haszonbéri hirdetmény
A mágocsi vallás alap uradalom tu

lajdonát képező Baranya megye Hegyháti 
járásában fekvő s Jenő község határában 
levő — 2235l,9/isoo boldnyi u. n. H a d a
tagositott birtok 1880 évi október 1-től 
kezdődő 12 egymásután következő évre 
zárt ajánlati versenynyel egybekötött nyil
vános árverés utján fog haszonbérbe adatni.

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

Zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel és 
223 ti bánatpénzzel ellátva, azon (határo
zott kijelentéssel, hogy ajánlattevő a bér
leti teltételeket ismeri azoknak magát 
aláveti 1880 évi Augusztus hó 1 napjá
nak délelőtti 9 órájáig fogadtatnak el 
Pécsváradon a számtartósági hivatalban.

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

A haszonbéri feltételek Pécsváradon 
a számtartósági irodában a hivatalos órák
ban bárki által betekinthetők.

Utó vagy a feltételektől eltérő aján
latok ügyeimen kívül hagyatnak.

Pécsváradon 1880 évi Julius bó 13 án.
S ey  F e r e n c z  számtartó.

Majdnem ingyen!
Az „Egyesült b rittan á t e z ü s tg y á r” által á t

vett óriási tömeg ezikk a beállott nagymérvű fize
tési kötelezettségek s a helyiség megváltoztatása 
m iatt: M T  75 száza lékkal a  becsáron alól te
hát majdnem ingyen 7 fr t. 25 k r é r t  tehát nem 
is féláron hanem csupán a munka aran 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 - 
tá t ik : 6 asztali kés kitűnő aczel pengevei,

6 igazi angol brittania ezüst villa,
6 tömör britt. ezüst evőkanál,
6 finom brit. ezüst kávés kanál,
1 nehéz britt. ezüst lovesmeró,
1 tömör britt. ezüst tejmerő,
6 finom csiszolt látogató jegy tartó.
6 finom kristal késtartó,
3 szép massiv tojastartó,
3 finom pompás ezukortarto,
1 kitűnő bors vagy ezukorszóró,
1 finom thea főző,
2 kitűnő sálon asztali lámpa,

48 darab  s mind é 48 pompás tárgy csak 7 frt. 25 kr.
Megrendeléseket postautalvány utjáu vagy a 

pénz eloleges beküldése után azonnal s készséggel 
teljesit az egyesült brittania ezüst rak tár Wien, 
11., Untere Donaustrasse 43. Nem használás esetén 
a tárgyak 8 nap alatt visszavétetnek.

Több száz köszönő és elismerő levél van bir
tokunkban, melyek ezen gyár ritka kitűnőségét 
tanúsítják, melyek sokaságuk miatt nyilvánosságra 
nem hozhatók, irodai helyiségünkben azonban be- 
tekintheiök. — Hamisítások ellen a cziwzet és az 
utcza helyes megjelölését kérjük. 133. (1 2 —11) 

V ereln ig tes B riU niasllber-Fabriks-D upót 
Wien, II., Untere Donaustrasse 43.
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HERMANN & PIERNIKARSKI,
Pécsett, ferencziek-utcza 4. sz.

ajánlják a raktárban levő járgányos cséplőgépeket, sorvetőgépeket, 
...................... .... (Tri '  . . . . . .(Drills) gabnarostákat és konkoltisztitókat, (Trieur) szecskavágókat, ku 

koriczamorzsolókat, darálókat, répavágókat, ekéket, lókapákat, töltögető 
ekét, boronákat, amerikai lógereblék, (szénagyüjtő) aczél, széna és 
trágya vellákat, angol kőszén és gabna lapátokat, borsajtókat, hőszi
vattyúkat, mézga és kender tömlőket, szőliőzuzókat, 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 mellett.

Képes árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek.

H I R D E T É S .
Tisztelettel alulírott bátorkodik a nagyérdemű közönséget értesí

teni, hogy a

f a -  és d e s z k a k e r e s k e d é s s i
(mely 1793. év óta áll fenn és igy a legrégibb fakereskedés Pécsett) 

a pécs-belvárosi országút 16. sz. házból a pécsi 
in d ó h á z  m e l l e t t i  2. s z á m  a l a t t i  K a th - k e r t b e  á t t e t t e .

Kedves kötelességének tartja 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 és olcsó eljárása és szol
gálata által mindig od i fog törekedui, hogy arra magát érdemessé tehesse.

Pécsett 1880. julius l én.

179 ,4 - 3 ,

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 é g  j ó  k a r b a n

cséplőgép t e l j e s  fe ls z e re -levő
lé s s e l  o lc só  á r o 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 ,  1U és 12 lóerejü u j  g ő z g é p e k
kazánnal és anuélkt 1 is készletoeu tartat
nak ; — m a lo m - ,  z ú z ó -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 r á 
ló g ép * , szecskavágó-, tengeri morzsoló-, 
szivattyú , tüzfecskeudő és a g é p é s z e t i  
s z á n t t á  vágó m in d e n  s z ü k s é g le t ,  
m ű s z a k i  c z é lo k r a  v a s ö u tv é u y e k  
sajat és más miutázat szerint is, valamint 
miudeuféle é re z -  és a kereske leiemben 
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 .  isi. (0-2)

Schw arz F. Pécsett.
Uj papír-, író- és rajzszerkereskedés, papirzacs- 
kógyár és könyvkötészet megnyitási hirdetés.

Ezennel van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, miszerint 
az eddig „Traub B. és Társa” czirn alatt bizománybán birt üzletet, illetőleg 
csak áruezikkeket, közöttünk létre jött egyezkedés folytán vissza adtam. Most saját 
czimem alatt egy, mindeu igényeknek megfelelően berendezett p a p í r - ,  i r ó -  é s  
r a j z s z e r k e r e s k e d é s t , p a p i r z a c s k ó g y á r t  é s  k ö n y v k ö tő d é t  saját 
üzleti helyiségemben f ó - ( k i r á ly )  u tc z a  5 9 .  sz. a l a t t  He'd Ferencz-féle ház 
bán hol ezelőtt Lechner testvérek dohány és szivar különlegesség raktára létezett, 
berendeztem.

Midőn ez alkalommal örö mmel konstatálhatom, hogy a legelső b e l- é s  k ü l
földi g y á r a k k a l való összeköttetésem folytán képes vagyok minden czikket első  
minőségben 2 0 — 2 5 0/o százalékkal olcsóbban elárusítani, mint azt eddig másod 
kézből képes voltam, kérem azon bizalmat, melyet eddig is csak saját személyem 
ben helyeztek, továbra Is fentartaui. Legfőbb iparkodásom oda fog irányulni,’bogy 
csak is e lső  rendű czikket, eddig még ntol nem ért o lc só  á ra k b a n  és a legpon
tosabb kiszolgáltatás által biztosítsam számomra a t. közönség legbecsesebb bizalmit.

Ez alkalommal még vau szerencsém tisztelettel értesiteui, hogy az ország
szerte legjobbnak ismert R o llin g e r-fó le  kereskedelmi, ipar és g a z d a s á g i je g y z d - 
k ö n y v g y á r  és vonalzó intézetből az egyedüli elárusitási raktárt megnyerni szeren
csés valék. Midőn ezekre az érdemes közönséget különösen a k e re sk e d ő  urakat 
figyelmeztetni vau szerencsém, küuuychh áttekintés végett néhányat czikkeimből 
elősorolni, n. un. le v é l-,  iro d a - és b o r ité k -p a p ir  minden színben, r a jz -  és m ásoló
papír, le v é l-b o r íté k , valódi K u h n  féle a c z ó lto lla k , valódi F a b e r  és H a rtm u th  iró io k ,  
to lln y e le k , ra jz e s z k ö z ö k , te n tá k  minden sziubeu, p e c s é tv ia s z , b é ly e g m á z és ostyák, 
ügyvédi es körjegyzői n y o m ta tv á n y o k , csomagoló és itatós p a p iro k , zsebjegyző- 
kouyvek, album ok, p é n z tá rc z á k , ima és képeskönyvek, tinta-tartók, iróasztal-beren 
dezések, papírzacskók különös jó minőségben saját gyártmányom, rendelések min
dennemű nyomtatványokra u. m. cz im -n y o m á s , n é v je g y e k , ra g je g y e k  és m onogra
m o kra, valamint mindennemű k ö n y v k ö té sz e ti munkák elfogadtatnak és gyorsan, 
iziéstcljesen elkészíttetnek. Magamat a t. ez. közönség kegyébe ajánlva, kérem 
becs es rendeléseivel minél gyakrabban megtisztelni, ígérem, hogy mindent el fogok 
követni, hogy velem és czikkeimmel megelégedve legyenek.

Magamat ujjolag ajánlva maradok teljes tisztelettel
,  . • S C H W A R T Z  F

I  só pécsi papírzacskógyar és papirraktár és könyvkötödéje, K ir á ly -u t c z a  5 0 . sz. a 
Hela Fercncz-félc házban „ a z  a r a n y  h a jé “ vendéglő átclleneben. W  ezelőtt Lechner. 

testvérek d o h án y e s  s z iv a r  k ülö n le g e se g i r a k t a r a  ló te te ze tt.
V id é k i m e g ren d elések  g y o rs a n  é s  p o n to san  te lje s itte tn e k . 173 [3 -» J

Taise Mihály nyomdájában Uóo.At, (YUjláth-tér 2. szám) 1880,


