
Vili. évfolyam.

K ioflzetó*) d íj :
postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., léi
d re  2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden ezom ha
tom Egyes számok kaphatók 
W'edinger N. kényvseresk. 

(Széchényi tér).

—
Pécs, 1880. augustns 14-én. 33-ik szám.

...... -

Hirdetések ára:
Egy öt-hasábos petit sor 

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

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő t  ir o d a :
Fereneziek utczája 22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatajnoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blanhorn Antal úr a városházi épületben, LU1 János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. űr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

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

Majláth-tér 2. szám alatt.

Három ügyvéd.*)
A franczia köztársaság sorsát 

jelenleg három ügyvéd: a köztár
saság, a szenátus s a képviselöház 
elnöke kormányozza s a franczia 
köztársaság ügyei virágzanak auy- 
nyira, hogy már az adáleszállitás 
műveletét is megengedhették maguk
nak a köztársaság vezérférfiai. Kifelé 
pedig már-már teljesen elfoglalta 
az öt megillető helyet az európai 
hatalmak között.

A hadseregben lelkesült hangu
lat uralkodik a köztársaság iránt, 
fokép a nagy zászlóünuepély óta, 
midöu régi zászlóit újakkal, a nem
zet színeit viselőkkel, cserélték ki.

Tehát alig tíz év alatt a világot 
bámulatba ejtő csodát müveit a íran- 
czia köztársaság! a győztes Német
ország által követelt ötezer milióuyi 
óriási hadikárpótlást a kitüzöttuél 
rüvidebb idő alatt lefizetvén, mun
kálkodását főkép, sőt csakuem kizá
rólag, beliigyeiuek felvirágoztatá
sára fordította 8 alig pár évi mun
kálkodás azt eredményezte, hogy 
már a közadók leszállítását is esz
közölhetik.

Míg teliát más államokban min
denütt az óriási deficzitekkel dolgoz
nak s azok fedezésére a közadókat 
aránytalanul emelik : addig a franczia 
köztársaság ennek egészen ellenkező
jét mutatja föl az elámult világ 
előtt.

Pedig a franczia köztársaságot 
három ügyvéd kormányozza.

Talán épen azért e bámulandó 
eredmény.

üuzestelen, lelkiismeretes férfiak 
minden téren csodát mivelhetuek.  ̂

A három ügyvéd f. hó első felé
ben nagy szemlét tart a franczia köz-

*) L Mik’iet a „Magyar Jogász** jeles síer- 
• sujogi - k ^u.'Z-’ma-'i n ■■i.üiplvl vesszük a t

’i A  K G J£ hm
D é l n e k  t a r t  a  . . .

Délnek tart a fényes tejút az egen,
Deli tajra szakadtam en már regen.
Kiűzött a sors önkénye mellőled, 
líirt sem hallok a távolból felőled.

Látogass meg éles .ozsám, In lehet 
Vagy legalább küld el huzzoin lelkedet.
Tele van a szivem kínos (muaszszal.
Bánatomban a lelked megvigasztal.

Megérzem én jelenlétét azonnal,
Átölelem remegő két karommal 
Átölelem, bús szivemhez szorítom,
Csókjaimnak tengerével borítom.

Ha nem tudod merre lakom, hol vagyok.
Csak azt nézzed, hogy a tejut bol ragyog.
Azt követve vágyó lelked idejűt,
Orszagutja lesz neki majd a tejut.

K u lc s á r  József.

K i i g u é k  k i *  l e á n y  • • •
búgnék kis leány valamit a füledbe,
11a nem volnál annyira megijedve.
Oh de mikor beszédem úgy megijeszt —
Elakad a nyelvem, ha mar szólni kezd.

Elmondanám, mi lelkűmet nyomja rég,
Ennyiből áil csudán amit mondanék:
Eszem azt a szende kiesin kis zúzád, 
ügy szeretlek, mint a galamb a búzát. .

De te n.-iuhogy segítenél, biztatnál,
Elrémüisz már a legelső szavaknál.
A múltkor is annyira megijedtél,
A hó sem volt fehérebb a kepédnél.

Azután meg olyan lettél, mint a láng,
Noha tanuk híján, négyszem közt valánk.
Vagy tálán e színváltozás — szerelem ?
Csak gyanítom, de ráfogni nem merem.

Jobb is kis leány, ha nem szólok afelül,
Ami szorít, ami éget itt belül.
Élű.,Ugatom , .  . mert ha „nemet** mondanál
Helyetti n. így fejfát latna csak a ny.,r.

Hogyha ; lig „ig-n** jönne kis szádra,
1- '.repül: , k mind:árt a mennyországba.
S ott csak újra emésztene a bánat,
Könnyeznék az angyalok közt utánad!

Kulcsár József.

társaság szárazföldi és tengeri had
ereje fölött.

Valóban lélekemelő látvány az, 
midőn a hadsereg az egyszerű pol
gárok előtt elvouul.

Akadt is irigye a dolognak : az 
olasz „Fanfulla* cziiuü lap kese
rűen sóhajt föl, hogy ime IV. Hen
rik, II. Károly, XIV. és XV. Lajos 
és a nagy Napóleon jogait három 
ügyvéd gyakorolja.

Azonban megfelelt nevezett lap
nak a különben monarchicus érzel
mű párisi „Figaró", mondván, hogy 
IV. Henrik, II. Károly, XIV, és 
XV. Lajos, valamint Napóleon — 
ügyvédek sem lehettek volna.

Ebből az a tanulság vonható, 
hogy azon országokban, melyekben 
az ügyvédi kar, mint a társadalom 
egyik iegértelmesebb osztálya, füg
getlenségét minden befolyástól meg
óvni képes, biztos léptekkel halad
hat a kormáuyzás legmagasabb pol- 
czáig.

Ez történelmi igazság, ezt bebi- 
z myitotta a franczia köztársaság is.

Nálunk azonban máskép állnak 
a dolgok, jóllehet, hogy értelmiség 
s tudományos képzettség tekinteté
ben nincs okunk háttérbe szorulni 
Európa bármely országának ügyvédi 
kara mellett. Igenis máskép állanak 
a viszonyok s ez épen elszomorító, 
a hasonló előnyöket szem előtt tartva.

A magyarországi ügyvédi kar 
nem törődik sorsával. Előtte a közügy 
igaz, hogy nem egészen i n d o k o l a t 
lanul, közömbössé vált. Kiszorítva 
számtalan jogaiból, ne várjuuk oly 
osztálytól országrenditő dolgokat, a 
melynek önérzetét, egyedül csorbi- 
tatian jogainak teljes élvezete s be
csületének minden méltatlan megtá
madástól való megóvása képes ápolni 
8 nagy tettekre ösztönözni.

De ily körülmények daczára sem

A n y á m  h a la lá r a .
Százezer virággal illatos zöld mező 
Volt az en életem,
Örökös kikelet éltető csókjától 
Virulván ékesen.

Fölötte az öröm, e zengő pacsirta,
Csapongott, lebegett, —
Csicsergő dalaval dicsőítvén váltig 
A tiszta kék eget.

Ep midőn leginkább bt íme volt adatban,
Fájdalom vad ölyve
Csapott le hirtelen, a szegény pacsirtát 
Széttépve, megölve

Élveim délpontján, a legillatosabb 
Rózsaperezek alatt,
Midőn a boldogság üriti velem a 
Barátság-poharat;

Midőn a boldogság — esküdött barátom 
Nyujta felém kezet,
Hogy még e földön a legszebben sugárzó 
Menyorazagba vezet:

Akkor ért el hozzám anyám elhunytának 
Lesújtó rémhire, —
Törzsétől elszakadt szirt gyanánt csapván le. 
Szivem közepire . . .

Forrás volt ez a hir, óriás sugárban 
Rohant a lelkemre,
S vad árja tengerré, fájdalom-tengerré 
Növekedett benne.

Fajdalom-tengernek mélységes örvénye 
Nyelte el szivemet . . .
Oh mért hogy szivemmel engemet is mindjárt.
El nem temethetett!

Kulcsár József.

ü ü ik o r a  v é g r e h a j t ó t  á ld j á k .
— Elbeszélés. —

Irta: Kulcsár József. 
(Folytatás)

— Elérkezett az ujonezozási nap. 
Miska, amint illik egy olyan nyalka legény
hez, szépen fe1 pántlikázott kalappal jelent 
meg a sorozás színhelyén. Szó ami szó, 
neki bizony kedvére lett volna a gyöngy
élet, s ha ezredét valahová otthonn körlil 
rendelik és vitézi mivoltában is rnegrua • 
radhat Iluskája közelében, — még meg 
is köszöni, ha felírják huszárnak. így 
azonban nagyon erős szeget ütött fejébe

lett volna szabad oly fokra szállni 
le, mint tényleg leszállottnuk s e 
miatt kárhoztatjuk azokat, a kik 
karunk közül tekintélyes társadalmi 
állásukbau, kedvező vagyoni hely
zetükben, különösen, midou képvise- 
vé választattak meg, feladták füg
getlenségüket s a helyett, hogy vezér
szerepre törekedtek volna akkor, 
midőn a kormány első csapását 
mérte az ügyvédi kar, mint a nép 
tanácsadója és jogi védője ellen, 
meghunyászkodva a kormány előtt, 
saját anyagi, vagy egyéb érdeküket 
hajhászva, mamelukokká váltak s 
ezzel hozzájárultak a kar független
sége s becsületének aláásásához.

A franczia ügyvédnek a testü
leti szellem, a kar egysége adja meg 
éltető erejét. A magyarországi ügy
védi kar már kapcsot sem akar 
ismerni, mely bizonyos osztály egyes 
tagjait lánezszemkéut fűzi Össze.

Ideje volna, hogy felébredjünk 
s kitűzzük azt a zászlót, mely ben
nünket tekintélyte nézve a franczia 
ügyvédekkel egyenlő magaslatra ve
zessen. Ha ez megtörténik, akkor 
Magyarország sorsának javulásához 
is lehet alapos reményünk.

— A d u n a -b ia o ttsá g b a n  élei*
tői fogva ellentét volt Auglia és Ausztria- 
Magyarország közt, a melyet még nagyobbá 
tett Hahu báró konzul és augol biztos 
személyes ellenségeskedése. A berlini szer
ződés 55. czikke alapján szabályzatot kell 
készítenie a bizottságnak a Galacz és a 
Vaskapu közt levő Dunarész hajózása és
folyami rondUrAC^e ft/aUiara 68 erre a
ezélra, ba összeül az ősszel a bizottság, 
a parti államok meghatalmazottait is 
meg fogják hívni. Ausztria-Magyarország 
állandó bizottságot akar alakítani a parti 
államok raeghatalmazottaiból, a mely Rusz- 
csukban fog székelni, a melyben nemcsak 
szavazatot kér maga számára, hanem az 
elnökséget is követeli. Olaszország, támo
gatja e javaslatot. Francziaország belee
gyezését is várják. Németország beleegye
zése pedig bizonyos^Mmdi^

és Szerbia hozzájárulását is biztosította 
az osztrák magyar kormány e terv számára. 
Anglia azonban a leghatározottabban 
ellenezte a bizottságban ezt a javaslatot 
és kijelentette, hogy Ansztria-Magyaror- 
szágnak semmi joga sincs szavazatra ebben 
a bizottságban, melynek csak a parti 
államokból kell alakulnia. Gladstone czélja 
tulajdonképen az, hogy a csupán parti 
államokból alakított bizottság hatóságát 
egészen Galaczig kiterjessze, az alsó Du
nán pedig a tengeri lobogót tegye ural
kodóvá a folyami lobogó helyett, és ebben 
az esetben a kereskedelmi előnyök kedvéért 
a tengeri hatalmak támogatására is számit. 
Románia eddig nem határozott; de azt 
hiszik, hogy meg fog állapodni Ausztria- 
Magyarorezággal a javaslat fölött, mielőtt 
összeül októberben a bizottság. — Gladsto- 
nenak nyilván az a szándéka, hogy egészen 
kiszorítsa Ausztria-Magyarországot a Du
nának ezen részéből. Londonban lépéseket 
tettek, hogy lebeszéljék az angol kormány- 
eluököt Ausztria Magyarország iráuti ellen
séges törekvéséről, ő azonban állítólag azt 
felelte, hogy a Duna és a Balkán azoké 
a népeké, melyek ott laknak. A bécsi 
Presse sürgönye szerint Románia képvise
lője a Duua-bizottságban állásától felmen
tetett. Ez úgy látszik azt jelenti, hogy a 
román kormány, az angol-orosz komplotban 
való részességtől tisztázni akarja magát 
és mindent, amit eddig ez irányban vétkezett 
desavouálni igyekszik. És ez a legokosabb, 
a mit tehet.

Külföld.
Az európai diplomaczia keleti akczió- 

jában szünet állott be. Ugylátszik annak 
belátására jutottak, hogy az eldöntés for- 
ceirozása a görög kérdésben csak káros 
lenne, még a portához intézendő viszon
válasz alapél veire nézve sem jött létre 
egyetértés. A flotta-demonstraczio s a kény-
Hzeiiicf icudoAc&uai')'uh uagjuau UHugu/na-
tott zaja is elnémult. Nagy tévedés lenne 
azonban ezt a keleti kérdés lecsillapnlásá- 
nak tekinteni. Ellentmond ennek a görög 
hadsereg már megtörtént mozgósítása, s a 
porta nagymérvű hadi készülődései. Kon
stantinápolyból. ugyanis Írják, hogy Kiarim 
bey, Abedin pasa sógora a liga vezetői 
számára fontos utasításokkal továbbá 20 
ezer foutnyi készpénzzel és 40 ezer fontnyi 
hitelpapírral, melyek az albáu ellenállás 
szervezésére rendelvék Prevezába utazott,

a porta pedig 25 ezer db. egyenruhát és 
tökélyetes felszerelést küldött Szalonikibe. 
Ezen számból Ítélve a Theszaliában és 
Albániábau fekvő török hadsereg létszáma 
körülbelül 30 ezerre tehető. Az összes 
európai Törökországban levő zászlóaljak 
száma jelenleg 120. A hadügyminiszter 
a tényleges számot most zászlóaljanként 
800 ra emeli. Törökország hadereje jelen
leg körülbelül 100 ezer főből áll.

A legújabb konstantinápolyi hírek 
azonban ezt mutatják, hogy a porta nem 
csak nem támogatja az albán felkelést sőt 
komolyan hozzálát Montenegró kielégíté
séhez. Berlini és konstantinápolyi hírek 
ale5egyezden jelentik a porta ama kinyi
latkoztatott készségét, hogy miden nehéz
séggel szembeszállva, melyet az albánok tá
maszthatnának, a berlini szerződés értel
mében teljesíti a hatalmak kívánságait, 
sőt maga küld csapatokat Dnlcignoba, 
melyek segítségével a végrnhajtás raeg- 
könyebbittetnék, mire vonatkozólag két
— egymást teljesen kizáró értelmű távirat 
érkezett Konstantinápolyból. Az egyik igy 
hangzik: „A hadügyminiszter holuap 200 
emberrel indul Skutariba.8 A másik p *dig: 
„A hadügyminiszter szerdin 4 IÁ) ember
rel Szelmicz hadihajón Dulciguoba indul, 
s minthogy a porta késznek nyilatkozott 
Dulcigno átadására, valósziuüleg az utóbbi 
versio a helyes.

Lehet, hogy az idő és a kényszerű
ség majd a görög kérdésben is meg 
puhi ja  a gyámoltalan Törökországot.

A béke és boldogság hazájában Fr»n- 
eziaországban a nagy politikai barezok 
mindinkább elcsendesülnek, s a köztársa
ság mindinkább kiszakithatlan gyökeret 
ver a nemzet szivében, mit Grevy ölünk
nek a clierburgi táborba tett valóságos 
diadal útja bizonyít. Grevy u:rvan is a 
parlamenti testületek elnökei: Guub-tta 
és Say társaságában s csekély kísérettel
eberburgha utazott, hogv hadiszemlét tart
son a uaasereg teíett, s Hogy e közvetlen
érintkezés és a lelkesültség felidézése által 
népszerűsítse a köztársaságot.

A merre a vonat haladt a nép min
denütt lelkesülten fogadta és zajosan él
tette a köztársaságot, de a legfényesebb 
fogadtatás Cherburgban volt, hol az összes 
polgári és katonai hatóságok várták a 
vonat megérkeztét. A maira üdvözlő be 
szédet tartott, este fáklyásmenet volt s a 
város fényesen kivilágittatott. Az aug. 10. 
a hírlapírók tiszteletére adott banqn<*tt‘» en
ség, az Ízletes vacsora nagyon kibivóiag 
kacsingat feléje, — mégegyszer hozzálát 
az irtóbáboruhoz. S amint az már ter
mészete a magyar embernek : „szavok sem 
igen van azalatt, tűig esznek.“ De mikor 
a vacsorának vége, akkor mindaketten 
megeresztik a beszéd zsilipjét és elmondja 
kiki mit tud és érez.

A harmadik pohárnál már értésre 
esik a barátnak: mily szerencse érte azt 
a házat, melynek küszöbét átlépte. Nyakó 
uram keblét menten széjjel vetné a titko
lódzás, mint az erjedő must a bevert hordót,
— ha azt el nem beszélhetné.

ügy nézzenek ám a szeme közé, hogy 
ö nőm valami emilyen-amolyan nemzet
ségből való. Föidesurak állnak vele ro
konságban. Ország-világ tudja, hogy ki 
volt az örökhagyó Nyakó. (Egy hónappal 
előbb maga sem tndta még!) A faluban 
csak per „Bálint gazda“ titulálják őt a 
ködmenesek, amint egymást szokták; pe
dig a hetedik öregapja sem volt soha sen
kinek a parasztja. Ki nem hiszi, ott fönn 
lóg a falon az a kopott aranyrámás levél,
— abból kiviláglik, hogy már a szép 
apja is kitanult, czéhbeli molnár volt.

S egyben le is veszi onnét, örvendvén, 
hogy végre olyan ember nyitott be ajtaján, 
ki deákul is ért. A csárdás szomszédja 
azt állítja, hogy deákul van irva. De a 
csárdás, mindamellett, hogy világlátott, 
tudálékos ember, mégsem képes megfej
teni az értelmét; mert a deák nyelvből 
mindössze is csak annyit tad, hogy az 
„executio* egyet jelent a vég veszedelemmel.

Most az egyszer tehát olyan embert 
hozott elébe a jó sors, kitől módjában áll 
bizonyosságot szerezni a felől, hogy az 
ő szépapja csakugyan kitanult moloár volt.

A vendég azt constatálja először is, 
miszerint a levél valóságos kutyabőr, olyan, 
mint a régi nemes levelek. (Nyakó uram 
hegyezi fülét a „nemeslevél* szóra. Még- 
csak az kellene a százezer forintjához, 
hogy egy régi nemeslevél birtokába jusson! 
Hisz akkor nyomban nagyobb úrrá lenne 
a mérgesdi zsidó uraságnál; mert amenyi- 
vel az nála többet bir értékben, annyival 
meg fölér az ő nemes származása. . . )

A barát nagy folyékonyan végig ol
vassa az egész okiratot; mert, megjegy
zendő, hogy nem valami Rzedett-vedett 
fráter volt a vendég, hanem fölszentelt, 
misés páter.

(Folytatása következik.)

azon gondolat, hogy milyen lesz az ő 
élete távol földön, Iluskája nélkül. Bogár 
baja galambőszre szürkül a maró gyötre
lemtől . . .  De ha ő aggódott, nem kevésbbé 
szorult Iluskának szive, ha eszébe jutott, 
hogy Miskát elviszik. Imádkozott is érte 
buzgón, térdenállva, hogy bocsásson a 
Mindenható hályogot az orvos szemére, 
kápráztassa meg tekintetét, hogy Miska 
helyett egy Ugyefögyott nyomorékot lás
son, mikor az előtte áll. Sorozzák be 
inkább az egész világot; csak Miskáját 
hagyják meg az ő szivének.

De nem használt sem köny sem ima. 
Azt a vak is láthatta, hogy Miskát az 
Isten katonának teremté. Nem is csodál
kozott hát fölötte senki, midőn a főorvos  ̂
vállát veregetve kimoudta, hogy: „fiam 
huszár lesz belőled!

Jó hogy ezt Iluska már előre félve 
gyanította, hogy elkészül, szive a csa
pásra; mert ha váratlanuljértestil arról hogy 
Miskáját tőle elszakítják, a szive reped 
meg bele.

Sirt a szeme, zokogott a lelke, mikor 
megjött az idéző-levél. De hiába volt min
den kesergés; könynyeinek árja csak szi
vét boritá el s nem a gőzös htját, — 
az egyet Rittyentett, s akadálytalanul robo
gott el Miskával a kéklő távolba.

Elrepült a gőzös, eltávozott vele Iluska 
öröme, boldogsága is. Helyette cserébeu a 
mardosó fájdalom költözött szivébe. Szo
morúság ütött tanyát a malomban; néma
ság honolt benne, mint a temetőben. A 
szomorúság hétköznapjait csak akkor váltá 
fel az öröm ünnepe, ha Miskától levél 
érkezett. Miska inár beletörődött a szigorú 
életbe; a kemény gyakorlatok lelkének is 
kölcsönöztek némi keménységet, — mert 
utóbbi leveleiben már nem sírt aunyira a 
kétségbeesés, mint azelőtt.

Iluska keservében eleinte az öregek 
is osztoztak. Hiszen Miska már egészen 
szivükhöz volt nőve, s a rózsatő megérzi 
ha egy ágat leszukituak róla. De csak 
nyelte! Később más foglalta el miuden 
figyelmeket gondolatukat, úgy, hogy Miska 
teljesen kiszorult emtékezetökből. Nyakó 
uram ugyanis egy eddig híréből sem ismert 
rokonától — a névazonosság alapján — 
nagv vagyont örökölt. Rámebetett az egész 
mintegy százezer forintra. Az ő fejét tehát, 
nemkülönben Zsófi asszonyét a pénz hová 
fordítására irányzott tervek zsibongták ke- 
resztül-kasnl.

Csak Iluska nem talált enyhülést. Mit 
gondolt ő vele akármennyit örökölt apja I 
A pénz csak pénz; egyik bankó olyan 
mint a másik. De ha mindkét szemét 
kinézi is, mégsem lát a tájon olyan legényt 
ki Miskáuak nyomába léphetne.

Perzselő nyári napra tikkasztó est 
borult. A molnárcsalád épen vacsoránál ült. 
Sürü felhők tornyosultak az égre. Künn 
szilajon tombolt a szélvész, a zivatar hír
nöke. Az nem is késett soká, vakító vil
lámlás, ropogó menydörgés kíséretében 
hirtelen megeredt a jéggel vegyes zápor.

A házőrző kutyák hangos csaholással 
adják, a molnárnak tndtára, hogy idegen 
tévedt az udvarra. Nyakó uram ki is tekint 
iziben, hogy megkérdezze mi járatbeli? 
Egyszersmint a kétcsövűi puskát is leemeli 
a szegről, ba netán rósz indulat vezérelné 
az érkezőt. Különös! Nyakó uram csak 
egy héttel előbb is kész lett volna egy 
szál bunkósbottal áthatolni az emberevő 
indusok telepén, s most hogy pénzt örö
költ, még az udvarra is csak ekkora elő- 
vigyázattal mer kilépni.

Pedig fölösleges volt ez a nagy készü
let. Nem tolvaj, nem zsivány okozta a for
radalmat az eb jketrecz tájékán. Csupán 
egy jámbor kolduló barát lépte át a ka
put, még pedig azzal a békés szándékkal, 
hogy Nyakó uramtól az éjszakára szállást 
kérjen, — mert az eső utolérte és csu- 
romvizre áznék a faluig.

Nyakó uram roppantul megörült a 
kései j vendégnek. Előbb sem férhetett 
volna szó vendéglátásához; de most, hogy 
a szerencse gazdagok sorába igtatta, ké
pes leendett úgy lopni a vendéget, hogy 
legyen kinek eldicsekedhessék. Mert a 
pénzzel Nyakó uram szinte a pöffeszke- 
kedéssel határos kevélységet is örökölt. 
Hát még Zsófi asszony 1

Iluska a tűzről pattant láuyok va
rázshatalmával csakhamar az asztalra idé
zett egy statáriumlelte kendermagos csibét. 
(Zsófi aszzony most már nem akart többé 
a főzéssel bíbelődni, Iluskának is, kinek 
eleme volt a gazdasszonykodás, csak hosz- 
szas könyörgésre nézte el ezt a lealázó 
foglalkozást.) Nyakó uram pedig félretéve 
a hétköznapi karezost, a „Barandó8 hegy 
ötödévi verítékéből tölté meg a kancsót, 
amiből azelőtt csak ünnepeken járta egy- 
egy kis üveggel.

Nyakó uram egy részről vendége 
kedvéért, de meg azért is, mert az ellen-



Gambett* is jelen rolt ■ nagy feltűnést 
keltett kitűnő beszédet mondott.

A lefolyt hétnek még egy nagyjelen
tőségű eseménye rolt; a német császárnak 
uralkodónkkal! találkozása Iscblben. Hét* 
idn délután indult az agg császár kedves 
türdőhelyéről Gasteinból Ischlbe. Három 
kocsiból állott az udvari vonat, s azt két 
gép vontatta, bogy a császár esetleges 
baleset daczára is folytathassa az utat. 
Este hét óra után ért Ausséba, hol a 
császár kívánatéra mindeu hivatalos fo
gadtatás elmaradt, csak a kerületi tömik 
volt jelen. Ausse azonban kitett magáért, 
minden ablak minden épület ragyogott a 
lénytől, az Erzsébetfürdő nazar lampionok 
fényárjában úszott, hasonlókép aSchreiber 
télé villa, hova a császár szállt. Aug. 10. 
Vilmos császár és Ferencz József király 
12 órakor érkeztek Ischlbe, a pályaudva
ron Erzsébet királyné várta őket. A nép
tömeg lelkesen üdvözölte mindkét uralko
dót. Vilmos császár Erzsébet királynéval 
királyunk pedig Reusz herczeggel az „Er
zsébet'1 cziinU szállodába hajtattak. Két 
órakor diszebéd volt, melyre Milán szerb 
fejedelem is meg volt híva.

B a ra n y a m eg y e tö r v én y h a tó sá g i  
b izo ttsá g á n a k  évn egyed e*  r e n d es  

k ö ag y  ü lé se .
(Aug. 9-én.)

A múlt hétfőn tartott megyei közgyü 
lés képe szokatlanul élénk volt. Mintha 
csak valami galvanikns folyam járta volna 
keresztül megyei életünket, úgy tetszők, 
mintha az alkotmány egykori védbástyája 
a „vis inertiae“ hatalmas fegyvere, mely 
elgyengült kezekben eltompulva hanyatlik 
napról napra alább és alább, megegyszer 
össze akarná szedni magát, mielőtt telje
sen a „mult“ lomtárába vándorolna.

De hát tulajdonképen mily nevezetes 
dolgot vitt véghez ez az augusztus 9-iki 
közgyűlés, hogy oly nagy hangon beszé
lünk felőle? — kérdhetné a kíváncsiság.

Felszólalt a korruptio ellen? felmu
tatta a nép, az adózó polgárság már-már 
elviselhetetlen terheit ? — erélyes hangon 
felirt a kormányhoz közéletünk mindazon 
ruiseriái megszüntetése és orvoslásáért, mi
ket naponként ostoroz a sajtó, miktől ter
hes a levegő, s melyek a nemzet test leg
nagyobb részének már már elviselbetlenné 
teszik az életet?! —

Oh — nem! ez a múlt hétfői köz
gyűlés épen úgy nem tett semmit, mint 
az eddigiek.

Az agyonrendszeresitett, régi alapjai
ból kiforgatott s a közigazgatási bizottság 
szerb tövisével megtetovirozott megyei in
tézménytől nem is várunk mi semmit, de 
mit is várhatnánk a kórágyán haldokló 
aggastyántól, melynek életét csak hóhérai
“P J-- ‘ *-• 4’v'oí“
addig, mig „örökségi ügyei11 elintéztetnek.

A múlt hétfői közgyűlés csupán élén- 
kebb, látogatottabb volt, mint az eddigiek; 
a közügyek iráut eddig uralkodott, a ma
gyar alkotmányos életben páratlanul álló 
közönyt. úgy látszik némi érdekeltség 
váltotta fel.

A rendesen megszokott „nem teljes 
tisztviselői kar, ezúttal teljes számmal — 
a bizottsági tagok pedig ig en  szép szám
mal jelentek meg.

A bizottsági tagok közt ott láttak 
azok legki.'álóbbikát, megyérk legjelesebb 
emberét Majláth György országbírót is.

Főispán d. e. 10 órakor megnyitván 
a gyűlést, felhívja a jelenlevők figyelmét 
arra, bogy f. évi augusztus 18 án királyunk 
születésének 50-ik évfordnlóját ünnepli, 
mely alkalomra indítványozza, hogy a 
megye feliratilag adjon kifejezést azon 
hódolatáuak, melylyel Európa legalkotuiá- 
nyosabb fejedelme iránt viseltetik (élénk 
éljenzés és helyeslés), üdvözli továbbá 
megyénk és hazánk egyik legkiválóbb 
fertiát Majláth György bizottsági tagot, 
ki mai megjelenésével szerencséltette a 
közgyűlést. (Elénk éljenzés).

Ezután áttért a gyűlés a tárgyso
rozatra.

Az alispán éviiegyedes jelentéséből 
kiemeljük, hogy a megye területén általá
ban 8 ott hol viz. vagy jégkár nem pusz
tított az őszi és kalászos növények közép
szerű eredményt mutattak, a szőlő szinte 
középjó, a kapás növények azonban kitü- 
uőek. — Elemi csapások közül a felhő- 
szakadások és jégkárok látogatták meg 
a megyét több helyütt. Tűz 12 esetben 
volt és pedig 9 esetben szándékos gyújtás 
és 3 esetben vétkes gondatlanságból. A 
tűzkár 6671 frtra rúgott s esik 580 frt. 
volt biztosítva. A közegészség ügye külö
nösen a dárdái járásban, hol a roncsoló 
toroklob és a kanyaró nagyobb mérvben 
pusztított — nem kielégítő eredményi mu
tat fel. Az állategészségügy meglehetős. — 
Közadó befolyt a kivetett 860 ezer Írtból 
504 ezer ft. megjegyzendő azonban, bogy 
a megye 80 községe, mely részint jég 
részint vízkárt szenvedett az adófizetés 
alól f. Imentetett. Kiemeli az alispán, hogy 
a közmunka igen hiányosan foly be, úgy 
a készpénz fizetés, mint a természetbeni 
leszolgalás tekintetében, melyre nézve az 
illető elöljáróság ellen foganatba vett fe
gyelmi eljárások sem vezettek eredményre.
— A megyei közmunka alap ez idők sze
rint 909 frtot tesz.

Az alispáDi jelentés felolvasása után 
áttért a közgyűlés a megüresült állomások 
betöltésére.

A kijelölő bizottság Majláth György 
eluöklete alatt Nádossy Kálmán, Nagy 
Ferencz, Szilly László, Kardos Kálmán és 
Báufay S. bizottsági tagokból alakult meg, 
kik a másod aljegyzői állomásra Csima 
Lajost, Jeszenszky Lajost, az árvaszéki 
aljegyzői állomásra Baross Kálmánt, a

pécsváradi orvosi állomásra pedig Sohle- 
singer, Fcrderber és Roteubiller orvosokat 
jelelte ki. — A Il-od aljegyzői állomásra 
Csima Lajos, az árvaszéki aljegyzői állo
másra Baross Kálmán közfelkiáltással egy- 
hangnlag, — az orvosi állomásra pedig 
78 beadott szavazat közül 53 szavazattal 
Scbleslnger N. választatott meg.

Főispán továbbá kinevezte Tarnóczy 
Lajost a hegyháti járásba utibiztossá, 
Kapun Aladárt tiszteletbeli aljegyzővé és 
Nagy Gyulát tiszteletbeli szolgabirói se
géddé, a hegyháti járásba.

A felség személye körüli miniszter 
leiratilag tadatja, hogy a trónörökös el
jegyzése alkalmával úgy ő felsége mint a 
főherczeg a megye üdvkiváuataiért köszö
netét nyilvánítja. Tudomásul vétetett.

Olvastatik a belügyminiszter reodelete, 
a június 1-én életbe lépett erdőtörvény 
életbe léptetése folytán teendő intézkedé
sekből, melyre nézve főjegyző jelenti, hogy 
jnnius 12-én az utasítás értelmében meg
választatott az albizottság s niegalakitfa- 
tott a birói II od fokú hatóság, melyre 
nézve még is, minthogy abba Herbater 
dárdái és Manbold Uszögi nyng. főerdész, 
kik e megyei bizottságnak nem tagjai — 
is beválaszt-attak — jóváhagyás végett a 
minisztériumhoz felterjesztetett.

Megemlíti továbbá iőjegyző , hogy 
miután ezen törvény végrehajtásával a me
gye van megbízva, s miután a megye 
lamden intézkedését alispánja által szokta 
véghez vitetni, ennélfogva utasitatui kéri 
az alispánt, hogy a törvéuyéletbeléptetése 
körül a törvény és utasítás értelmében 
saját hatáskörében járjon el. — Elfogad- 
tátik.

A földmivelés ipar és keresk. miniszter 
tudatja, bogy a pécsi erdőkerülőibe íő- 
erdőmesterré Garlati Kálmán szombathelyi 
lakost s alerdőuiesterré Tóthi Szabó Ká
rolyt nevezte ki.

Olvastatik ezután a belügyminiszter 
rendelete a magyar büntető törvénykönyv 
legközelebbi hatályba lépte folytán teendő 
intézkedésekről, melyre nézve az állandó 
választmány utasitatott, bogy az utasítás 
sokszorosittassék s az mindeu községben 
tudomásul hozassák.

A közmunka és közlekedési miniszter 
a Margita szigeti védgáttársulat ügyében 
hozzá intézett feliratra azt válaszolja, bogy 
a társulat liquidatioját a megye köteles 
keresztül vinni, s a társulat csak akkor 
oszolhat lel, ba a liquidátiót törvényesen 
befejezte. Főjegyző az alispánt, mint a megye 
végrehajtó közegét kéri ez ügyben is 
megbízni. — Az alispán aggodalmát fe
jezi ki a fölött, váljon az érdekeltség 
meghajol-e az ő intézkedései előtt, miut- 
hogy azonban a hátralékok beszedése az 
adófelügyelőkre bízatott, reményű, hogy 
sikerülend a liquidátiót keresztül vinni.

TT<yjTon_A mrtat pmlifott. m in i s z t e r  n ta -
sitja a megyét, hogy a batinai-duuai gőz
réven szedett vámdijakat Bács-Bodrogb 
vármegyével együttesen állapítsa meg, 
mire nézve főjegyző egy küldöttségnek a 
helyszínére leendő kiküldését s erről az 
érdeklett megyének hason ezélú intézkedés 
tekiutetébőli értesítését indítványozza, mi 
elfogadtatván a nevezett küldöttség tag
jaiul megválasztatuak: alispán, főjegyző, 
tiszti ügyész, továbbá Elvers Nándor és 
Zách Gedeon bizottsági tagok.

Turony község kérelme, bogy a köz
ség pénztárában levő 2738 frt 78 kr, regale 
maradvány a telkes és kisházas lakosok 
közt kiosztassék, elutasitatott, mert ezen 
pénzösszeg magánjogi természetét a köz
ség nem igazolta, de továbbá azért is 
mert a beterjesztett jegyzőkönyv hibás.

Néhai Hübner Mihály volt árpádi 
tanító özvegyének 93 frt 90 kr. — úgy 
néb. Csütörtök János volt garei tanító 
özvegyének 87 frt 60 kr. évi nyugdíj 
összeg, és pedig azon pénztárból, melyből 
az elhunyt férjek utolsó fizetési részletüket 
felvették, kiutaltatnak.

Az igazoló választmánynak az 1881 
évre megállapítandó legtöbb adót fizetők 
névjegyzéke iránti előterjesztése jóváha
gyató.

A megyei árvaszék elhelyezésére szük
séges helyiségek bérlet összege — mintán 
a miniszter a megye eddigi feliratait el
utasította — a jövő évi közköltségvetésbe 
felvétetni határoztatik.

A sásdi megyei épületben leszakadt 
menyezet helyreállítására a rendelkezési 
alapból 1519 frt tétetik folyóvá.

Az állandó választmány a berczeg 
Scbaumberg-Lippe Adolf, György által 
alapított lOOfrtos ösztöndíjat Lieber György 
helybeli 4 éves jogásznak, ki a pályázók 
közül a feltételeknek leginkább megfelelt,
— javasolja kiadatni. Elfogadtatik.

A blasoviczai dunai átvágás kérdésé
ben a küldöttség jelenti, hogy mintán a 
kormány csak annyiban járni az átvágás 
költségeihez, a mennyiben azt a Duna 
folyam szabályozásának elve megkívánja, 
és mert a szakértők az átvágás költségei
ről nem kezeskednek — az érdekeltség 
kimondotta, hogy a költségvetésbe felvett 
88,444 Irt. összegnek reá eső részét fizetni 
Dem fogja, mert érdekeit az átmetszés ál
tal biztosítva nem látja s védelméről saját 
körében fog gondoskodni. El határoztatik, 
hogy a miniszter ily értelemben készítendő 
feliratban tndósftassék.

Ezen költségvetésbe az érdekeltek meg
nyugodtak csnpán a pécsváradi alapít
ványi nrodalom kérte magát az érdekelt
ségből kibagyatni, mit azonban a küldött- 
ségi jelentés nem lát indokoltnak, mint
hogy nevezett nrodalom a szabályozandó 
folyó területén két vizes malommal bir. — 
A szabályozás vállalkozás utján fog vég
rehajtatni s a hozzájárulás készpénzben 
történik. — Szilly bizottsági tag azon kér
dést veti fel, bogy adja okát a küldöttség 
miért vette fel a nevezett folyó szabályo
zását épen Kékesdnél s mért nem feljebb 
a pécsváradi halárban? — mire főispán 
és Markovits bizottsági tag igen helyesen 
megjegyezték, hogy a közgyűlésnek ezt 
nincs joga bírálni. Ha ez az érdekeltekre 
sérelmes, majd akkor a törvény által előirt 
jogorvoslathoz folyamodnak. A jelentés elfo
gadtatott.

A mohácsi dunai védpart kijavítási 
költségeinek hozzájárulás utján eszköz- 
lendő biztosításáról szóló küldöttség! je 
lentésből kiemeljük, bogy a költségvelésbe 
vett 18717 frt. 30 kr. Összeg fedezéséhez 
az országgyűlés 10 ezer írttal járult azon 
reményben, hogy a költség többi része 
az érdeklettek által fedeztetik. A Duna- 
gőzbajózási társulat kifogást tett az érde
keltségbe vonatás ellen, kifogása azonban 
elvettetett. A pécsi püspökkel is hosszas 
tárgyalások folytak az érdekeltségi arány 
felett, mely végre akként állapíttatott meg, 
bogy a püspök ’/io részben, Mohács község 
és a Dnnagőzbajózási társulat pedig */,„ 
részben járul a költségek fedezéséhez. — 
A minisztériumhoz felterjeszteni határoz
tatik.

A főherezegi bellyei nrodalom által 
építeni ezélzott „Petresi" vódtöltés ügyében 
tett küldöttség! jelentés tudomásai vétetett, 
s a szándékolt munkálat az e tekintetben 
fenálló törvény és szabályok megtartása 
mellett megengedtetett 8 Kopács községnek 
ellenkező irányú kérelme elntasittatott.

A pénzügyminiszter körrendeleté a 
földadó katasterről szóló 1875. évi VII. 
t. ez. némely intézkedéseinek megváltoz
tatása tárgyában, a szolgabiráknak azon 
utasítással adatik ki, bogy a kataszteri 
hivatalnokokat eljárásukban lehetőleg tá-

volna oka rögtöni nyugdíj jiztatisának, 
mely azonfelül oly szokatlan és kíméletlen 
módon lett tudtára adva. — Hja az Isten 
az égben, a czár pedig messze vau és 
Baczó aramon beteljesedett, hogy „Incidit 
in scllam, qni vult vitare charibdim.“

Olvastatik ezután a földmivelés- ipar 
és kereskedelmi miniszter rendelete a nép- 
számlálásról szóló 1880. évi I. és II. t. ez. 
végrehajtásáról, mely szerint a népszám
lálás 1881. évi január 1-én kezdődik, de 
melyre csak az 1880. évi deczember 31-ig 
szülöttek s az addig életben voltak veen
dők fel. Frank főjegyző indítványozza, 
hogy a rendelet végrehajtásával alispán 
bizassék meg. Elfogadtatott.

A Csikós-Tőttős és Mágocs közti út
vonalon levő vitás útrész miatt támadt 
per akként egyenlittetett ki, hogy nevezett 

'-ioo«.oo.aott volt tulajdonosa báró 
Dőrynek.

Nem utolsó érdekességü volt Toron- 
tálmegye átirata melyben a „Független
ségben'1 megjelent vádakat rágalmaknak 
nyilvánítja, melyre igen illetékes h elyről 
azon megjegyzés tétetett: „Jobb lett volna 
hallgatni vele."

Ezután még több kevésbbé fontos 
kérvény iutéztetvén e! a gyűlés % 2 óra
kor oszolt szét, amikor is a tisztviselők s 
egy része a bizottsági tagoknak az „Arany
hajó'1 ezimü szállodában gyűlt össze ke
dély. s étkezésre.

A felső „Karasicza" csatorna szabá
lyozása és a költségek fedezése végett 
megállapítandó hozzájárulási kulcs és arány 
tárgyában beteijesztett küldöttségi jelentés 
elfogadtatott. A jelentésből kiemeljük, bogy 
a szabályositandó csatorna melletti mal
mok minden kerék után a hozzájárulási 
arányban 25 holdnyi ártérrel vétettek 
egyenlőnek, s minden hold ártérre 2 frt. 
60 kr. hozzájárulási költség esvén, az 
egész költség 3678 frt. 3 krt. tesz ki.

A k ö z g y ű lé s i  b iz o ttsá g o k b ó l.
A Pécs városi köség. bizottságnak 

aug. 12-iki üléséből megemlitendőnek tart
juk, hogy az erdőtörvény életbeléptetésére 
szükséges felügyelői albizottságba Kraszuay 
Mihály, Rodocsay Mátyás és Katb Mátyás 
erdő bizottsági tagok, továbbá a fellebb- 
viteli bizottságba a nevezetteken kívül 
Bubreg Antal, Uaksch Emil, Egri József, 
Szeredy József, és Schapringer Joaeliim 
rendes és póttagoknak választattak be. — 
A jövő évi január 1-től 10 ig tellyesitendő 
népszámlálás czéljából a város 35 szám
lálási csoportba osztatott be, mindenik 
csoport részére a városi tisztviselőkből egy 
számlálási ügynök neveztetett ki, végre a 
felülvizsgáló bizottságba választattak: Sze
redy József, Egri József, Bubreg Antal, 
Zavaros Péter és Salmon József k. i. b. 
tagok. — Nagyobb vitára és felszólalásra 
adott alkalmat ismét adófelügyelő havi 
kimutatása és erre tett megjegyzései, kü
lönösen a bélyeg és illetékekbe kimutatott 
68,000 frtnyi hátralék, mely nagyobb rész
ben a törvény ellenes helytelen és felületes 
kivetés, a felszollalás és fellebbezések 
éveken át el nem intézéséből veszi eredetét. 
Az ebhez értő bizottsági tagok élénken 
reámutattak a törvény hiányaira és a hi
vatott tisztviselők mulasztásaira és vétkeire.
A baj megszüntetése végett Hakscb Emil 
b. t. indítványára erélyes felirat intéztetik 
a pénzügyminiszterhez.

A megyei közig, bizottság üléséből 
kiemelendőnek tartjuk, bogy ott felolvas
tatott a közlekedési ., minisztérium leirata, 
melynél fogva Baczó József az itteni 
államépitészeti hivat főnöke hivatalból 
nyugalomba helyeztetik. — Baczó József 
főmérnök úr a nyugalomba helyezése felől 
mit sem tudván, kötelességénél fogva meg
jelent volt ez ülésen és ott vette az érte
sülést eme általa nem kért nyugdijjazásról 
és az ülést főispán nr behívására azonnal 
el is hagyta. — Néhány héttel ezelőtt 
már magán úton értesültünk arról, bogy 
Baczó úr — talán okulva egy más alka
lomból nem volt hajlandó körmeivel a 
fűzből másnak gesztenyét kapaiászui, je
lesen mintán ő volt megbízva a pécsi 
honvédsátortábor építésének felügyeletével 
8 a vállalkozó építési műveletei nem felel
tek meg a szerződés kívánalmainak, több 
ízben feljelenté a hiányokat és ez lett

Az érdem elismerése,
Megható jelenetnek volt tanúja múlt 

vasárnap azon nagy néptömeg, mely a j  
Széchenyi-téren felállított egy szakasz bon ! 
véd és a helyben állomásozó 52. számú' 
gyalog ezred körül csoportosult. a

A sorkatonaság teijes díszben az ez-F 
red zászlajával, — a honvédség pedig 
legtöbbnyire foltos és piszkos öltözetben 
fegyver nélkül úgy állott ott, mintha sáncz-i 
munkára készült volna, mi a megbotrán
kozás érzetét keltette fel a közönségben, 
mely úgy gondolkodik, hogy ha a hon
védségnek czélja és jelentősége van. úgy, 
ezen czélját és jelentőségét leginkább a 
közös hadsereggel szemben kell, hogy ki
fejezze, s igy méltó megrovás illeti azokat, 
kik ezt ilyen alkalmakkor szem elől té
vesztik. — Valóban szánalom tárgyai vol
tak szegény bonvédeink, kiket az ügyet
lenség a közös hadseregbeliek gunyjára 
igy pelengérre állított.

Ezen ünnepély tárgyát és okát Ur- 
hánszky János parancsnokié ezredes kö
vetkező a közönség részéről többszörös 
éljenzésekkel megszakított német nyelven 
mondott beszéde teljesen kimeríti:

„Katonák !
Folyó évi május hó 27-én a késő 

éjjeli órákban a városunkbeli harangok 
rémes kougása, a trombiták harsogása és 
„tűz van" kiáltások riasztották fel a kö
zönséget éjjeli nyugalmából. Ugyanekkor 
Fritz János baranyamegyei birjáni szüle
tésű s ezredünkben tényleges szolgálatban 
levő tizedes, ki az ekkor tűzi készenlét
ben levő katonai szakaszhoz nem is tar
tozott, elhagyva a laktanyát a vész hely 
színén termett épen azon pillanatban, mi
dőn az ádáz elem már az égő házat 
teljesen körülfogta s egy szegény özvegy 
haját tépve nézte csekély vagyona és baj 
léka végpu-ztulását, s szivszaggatóu kiáí- 
tozá, bogy bárom kis gyermeke a”lángok 
közé veszett!! Nem kellett több ami há- 
torleikü és nemesszivü tizedesünknek; — 
saját élete koezkáztatásával berohant a 
roskadozó félben levő hajlékba s egymás
után sértetlenül adogatta ki az életveszély
ben forgott gyermekeket a kétségbeesésig 
sújtott anyának. S abban a pillanatban, 
midőn harmadszor ért a küszöbbez ártat
lan terhével — szakadt le a tetőzet s om
lott össze az épület. — Fritz János ezen 
nemes tettéről a helyszínén azonnal hiteles 
jegyzőkönyv vétetett fel, melyről én Aidiu- 
srer János polgármester úrral egyetemben 
gondoskodtam, hogy a legnemesebb szivü 
fejedelem trónjához jusson az érdemnek 
iuegjntalmazása és kitüntetése végett. Leg
felségesebb fejedelmünk nem is késett az 
ép oly nemes, mint vitéz tettet kellő elis 
mérésben részesíteni, s mi azért sereglet- 
tiink ma itt egybe, bogy legfelségesebb 
fejedelmünk legmagasabb parancsából ezen 
derék tizedes mellét az ezüst érdem ke
reszttel feldíszítsük. — Boldogok a szülők, 
kik ily derék embernek adtak életei, bol
dog a fain melynek kebelében született, 
boldog az ország, melynek ily derék fiai 
vannak, s szerencsés az ezred, melynek 
zászlója alatt ilyen katonák szolgálnak!

Katonák! Fritz tizedes példája mu
tatja nektek, bogy a katonának nem csak 
a barezban az ellenség sorai előtt kell 
önleládozással megvédelmezni a fejedelem 
trónját és a haza békéjét, han-m a béke 
idején ép oly elszántsággal kell védelmére 
sietni a polgárok veszélyeztetett élete és 
vagyonának. (Hosszan tartó helyeslés és 
éljenzés a közönség közt.)

És most lehozzad fordulok derék ti
zedesünk, fogadd az én, a tisztikar és az 
egész ezred köszönetét vitézségedért, s 
fogadd legmagasabb hadúrnak legkegyel
mesebb kitüntetését további pályádra buz
dításul. Mi pedig, kik tanúi voltunk e 
mai Ünnepélynek kiáltsak egy szívvel 
lélekkel éljen a legmagasabb lelkületű 
uralkodónk! éljen a b z a !  és éljen Pécs 
városa.

Hosszan tartó lelkes éljenzés követte 
e beszédet, m dyet Iszilvássy kapitány 
magyar fordításban és pedig tőle meg
szokott zamatos magyarsággal, — Tko- 
mac kapitány pedig horvát nyelven a 
legénység előtt ismételt el, mire azután az 
ezredes az ezüst érdemkeresztet a kitün
tetett katona mellére luzé, s a Pécs városa 
által nemes tette megjutalmazására adott 
két db. csász. aranyat neki kézbesité.

Ezután a katonaság rendben elvonult 
s a kiállított egy szakasz árva honvédség 
is elszégyenkezett, — az egybegyült kö
zönség pedig a hallottak nyomán az ezredes 
nr iránt egészen más véleményuyel oszlott 
szó1, — mint minőt a múlt ősz óta róla 
táplált, — s igy mi és kik akkor nem 
mulasztottuk el ellenében megnyomni tol
iunkat, — most üdvözöljük őt, ki e beszé
dével meg mutatta hogy nemzetiségi ér
zelmeinket tisztelni is tudja.

A  népnevelési egyletek.
„Indítvány és javaslat a népnevelési 

egyletek tárgyában" ezim alatt egy igen 
figyelemre méltó röpirat jelent meg e bét 
folytan gróf Zichy Jenő tollából. A rrtu- 
trat izgató és meggyőző szavakkal ele- 
ven.ti föl halhatatlan Eötvösük nek a nép 
neve esi egyletek lelállitása végett 1867 ben 
tett intézkedéseit és eszméit, °s azután kT 
mutatja ezen egyletek felállításának elke-
julfttnt ír szUkse§ességét. Statisztikai 
adatokkal s meggyőző érveléssel mutatja

ki. hogy politikai, erkölcsi és anyagi 
hátramaradásunk főuka: népünk fejletlen 
sége. Hanyatló nemzetgazdászatnnk, pangó 
iparunk s fejletlen kereskedelmünk mind 
addig nem vehet jobb irányt, mig iskola 
ügyünk, mint minden haladás alapfeltétele 
nem emelkedik a kellő magaslatra -T 
Az általános erkölcstelenség ig a néniéi 
letlenségére vezethető vissza. Bírósági 
statisztikai adatok szerint hazánkban bűn 
tett, vétség, vagy kibágási erkölcstelenség 
miatt több mint 250 ezer egyén kerül 
évenként törvényszék elé, mi más kultur 
államokkal összahasonlitva hallatlan egv 
szám; — minden 50 lélekre jön egv 
vádlott, s ezek legnagyobb része sem irni 
sem olvasni nem tud!

E korállapot egyetlen orvossága a 
népnevelési egyletek felállítása es pedig 
oly módon mint azt báró Eötvös tervezte- 

I . Az egylet czélja.
L §. Az 1868. évi XXXVIII. és 

1876. XXVIII. törvéuyczikkek lehető gyors 
biztos s legszélesebb alapon való végre
hajtása érdekében oly társulatot szervezni 
mely a fennálló törvények, úgy az ezekbői 
folyólag kiadott miniszteri u'asitások, és 
a lntlelekezetek önkormányzati jogainak 
tiszteletben tartása mellett hazánk nénne 
vclesi ügyét minden kívánatos mód- s 
eszközzel gondozni s előmozdítani töreksziL- 

... megalkotandó nagy társulás
utján kiváló gondot kíván fordítani:
., . a tankötelesek ren(ies iskolába
larasara; főleg pedig az ismétlő taufolva
mok törvényszabta, általános életbelépte-

b) a szegényebb soisu iskolásoknak 
f z ..efe7 ,,etl ,vatD’on- 'ag y  esetleg más 
forrásból ruhanemüek- és taneszközökkel 
való ellátására;

c) az ingyen oktatás áldásainak meg
honosítására ; vagy hol ez lehetetleu, mér 
sekelt tandijak szabására;

d) a vak- saketnéma- és tompaelméjü 
gyermekek kellő oktatásának közvetítésére-

e) a magyarnyelvnek az idegen aj
kúak közötti meleg ápolására;

f) népnevelési intézetek, de különösen 
a kisdedovodak minél tömegesebb felálló 
tasara s szervezésére;

g) a vidék viszonyaihoz mérten a 
gazdasági gyakorlatok, — továbbá a fa- 
es selyeiuteuyésziési — nemkülönben a 
házi ipar oktatás felkarolására;

k) az ifjúsági- és népkönyvtárak fel
állítására s használatba vételére:

i) előnyösnek mutatkozó felolvasások 
8 miutatauitások rendezésére *

j) az iskolai takarékpénz’árak, _
szmtngy az állatvédelem szövetségének 
terjesztésére; ö

k) az ipar- és egészségügyi törvé
nyeknek a uepneveléssel összefüggő ren
deletéinek szigorúan pontos betartásának 
előmozdítására;
, ,.,*•* ,a kisdedek rendszerinti nagy el
halálozását előidéző okok felkutatására s 
Uilvos ellensúlyozására; gyermekmenhe- 
lyek létesítésére;

m) a mindinkább terjedő párbaj má 
mának — s egyéb erkölcsi sülyetiésnek 
megakadalyozására, lehető kiküszöbölé
sere ; végre

u) hogy alkalmazást csak tanképesitett 
s oklevéllel bíró tanerők nyerjenek ; kiknek 
míg törvényes kötelességük valamely ta- 
mtóegylethez tartozni s az országos tanítói 
nyugdíj-alapra befizetni, iratkozzanak egy
szersmind be az Eötvös-alap tagjai közé ; s 

o) bogy a tanítók egyleti életük terén 
üdvösen munkálkodjanak; szakkérdéseknél 
befolyásuk biztosíttassák; elfogadható ja
vaslataik illetékes helyen figyelembe vé- 
essenek; általában pedig, hogy érdekeik 

megovassanas s jogaik kellőkép meg- 
védessenek. e

I I .  Az egylet szervezete.
i i !" ^det az egyletnek miu-
deuki, legyen ez felnőtt férfiú, vagy nő, 
ki a népnevelés ügyét szivén hordozva, 
buzgalommal kíván az egyleti czélok meg- 
valósítására törekedni.

A lakóhely nem képez akadályt az 
egyletbe való belépésre.

2. §. Az egyletnek vaunak alapitó-, 
pártoló es rendes tagjai. — Alapítók, kik 
egyszer-miudenkoira az egylet pénztárába 
legkisebb összegként 10 osztr. ért. frtot 
izeinek. Pártolók, kik az egylet czéljai 
nak előmozdítására évenként legalább egy 
rtot fizetnek. Rendes tagok azok, kik 

legalább 30 kr. évi dij lefizetése mellett 
szemetes közreműködésükkel is moz
dítják elő az egylet czéljait,

• \ lehetőleg minden köz-
segben alakul; a hol pedig több helység 
egy körjegyzőséghez tartozik, a körjegyzői 
területen szerveztetik egy-egy népnevelési

4. §. A mindeu egyes helyen meg
alakult egylet választ magának egy évre
1 eluokot, aleluököt, jegyzőt, péuztáruokot, 
ellenőrt, s az egylet kiterjedése- s tag 
jainak számához képest egy 6 —12 tagú 
választmányt. “
♦ \  k'!z8éS‘ egyletek megválasz
tottjaiboi (1 tag) szervezkedik a jármi 
(szolgabiró) népnevelési kör; -  a járási 
korok rne-választottjaiból (2 tag) a me
gyei népnevelési körök kikuldöttjeiből(l — 1 
tag) az országos népnevelési bizottság.

í u  vala87i,ásnál tekintet fordítandó a
szakképzeitségre.

doskoVdtínökrö1 a megyei vála8ztmáDy g™-
5- §. A helyi egyletek évenkéní nég\- 

er, a |arasi körök kétszer, a megyei "s 
„v n rT ’'i k ó rsá g o k  Petiig évenként egy- 

S}’ulést- Sülősig esetében, 
agy lo  tag írásbeli kívánságára az elnök 

többször is hívhat össze ülést.
A járási ülések Kirg 'lőzik a megyeit, 

a megyeiek az országos gyűlést.

szer. 
or



7. §. A járási-, megyei- és országos
bizottságok saját magok választják kö
rükből 3—3 évre a szükséges tiszti sze
mélyzetet s a választmányt. A választás 
módozatát ők magok állapítják meg.

8. §. Az egylet megbízottjai által 
felügyel s tudomást szerez magának arról, 
vájjon a népnevelési intézetek erkölcsi
éi anyagi javára tett intézkedései, eredeti 
szándoklata- és meghagyása értelmében 
nyertek e megoldást ? S midőn nemes 
czéljai szem előtt tartása mellett csakis 
hazai népnevelésünk mielőbbi felvirágzását 
óhajtja elérni, egyszersmind bizton re
ményi!, hogy azjállami-. községi- és fele
kezeti tanhatóságok örömmel Udvözlendik 
működését, s bogy üdvös czélzatai támo
gatására saját hatáskörükben viszont ők 
ők is készséggel megteeudik mindazt, mire 
nézve az egylet részéről megkerestetnek.

9. §. Az országos népnevelési bizottság 
kiegészíti magát egy állandó központi 
választmánynyal Budapest szék hely lyel, a 
melylyel a vidéki népnevelési egyletek 
miudenkor érintkezhessenek.

10. §. Az egyletek javaslatai, batá- 
tározatai az illetékes hatóságokkal az 
elnökségek utján közöltetnek.

Hivatalos, tanügybeni levelezések por- 
tomentességgel volnának felrnházandók.

I I I .  Az egylet teendői.
1. §. Oda hatni, hogy a népnevelés

ügy rendezésére hozott törvények s arra 
czélzó felsőbb intézkedések a hivatalos 
közegek támogatása által keresztülvites
senek ; első rendben pedig, hogy a tanulás , 
s tanítás szükséges eszközei mindenütt 
beszereztessenek, hogy az iskolalátogatás, 
a szülőknek az egyletbei tömeges bele- 
vonásának segélyével, egész törvényszerű 
alakot nyerjen.

2. §. A létező népnevelésiügyi hiányok 
felderítése, czélszerű javaslatok készítése, 
s ezeknek a megyei elnökségek utján a 
közoktatásügyi miniszterhez való felter
jesztése.

3. §. A népiskolai életbe vágó ada
tokat összegyűjteni s kimerítő, teljesen 
megbízható tanügyi statisztikát szerkeszteni.

4. §. Elősegíti a tanítónők alkalma
zását, s ezzel egyidejűleg rajta van, hogy 
a női kézimunka lehetőleg mindenütt ta- 
nitassék.

5. §. Pártolja 8 alkalmazza a vándor 
szaktanítókat.

0. §. Tekintettel arra, hogy hazánk 
első sorban földművelő ország, kiváló 
gondot fordít a gazdasági iskolakertek 
berendezésére. Figyelme tárgyául teendi 
egyúttal a méhészetteli foglalkozást.

7. §. A vidékek viszonyaihoz képest, 
gondoskodik szőllőozeti-, úgy az ipartár
sulatokkal egyetértőleg ipartanfolyamok 
berendezéséről.

8 . §. Különösen felügyel arra, hogy 
a kihasított faiskolák czéljuknak meg
felelőig használtatnak c? s termelnek-e 
azokban átlag időről-időre annyi kiülte
tendő fát, mennyi a jogosult várakozást 
kielégíti?

A selyemtenyésztésnek megfelelő vi- 
dékekeni meghonosítása szemponjából sür
geti az eperfa ültetéseket.

9. §, Tervez — s résztvesz iskolai 
ünnepélyek rendezésében; a kiválóan szor
galmas s kifogástalan viseletű tanulókat 
erejéhez mérten jutalmazza; az ügyöket 
teljes odaadással, i redménydúsan szolgáló 
tanítók 8 iskolai elöljárók neveit pedig a 
közoktatásügyi miniszterhez felterjeszti.

10. §. Szövetség utján megakadályozza 
mindkét nembeli ifjúságot az erkölcsökre 
veszélyes helyek, pd. faluhelyeken a korcs 
mák látogatásában. Gondot fordít arra, 
hogy a szeszes italok élvezete, különösen 
pedig a testet lelket ölő pálinka ivás, 
pénzzel való játszás s egyéb ilyetén nem 
a gyermekeknek való dolgok köztük el 
ne iíarapódzanak; gátot igyekszik egy
szersmind vetni a faluhelyeken dívó s sok 
bűn szülőjéül szolgáló magán legeltetés
nek Í8.

11. §. Rajta van, hogy az ifjúsági- s 
népkönyvtárak munkái a községben szi 
vesen és haszonnal olvastassanak; hot 
olyanok még nem léteznének, felállításukat 
elősegíti; könyvek vásárlására pedig az 
egylet pénztárából évenként bizonyos ösz- 
szeget utalványoz.

12. §. Működését oda irányozza, hogy 
a népnevelési intézetek számára minél 
több segélyforrást: nemeskeblü jótevőket, 
adományozókat, végrendelkezőket meg
nyerjen.

13. §. Népnevelésügyi viszonyaink 
emelésére a népiskolai hatóságokkal egyet
értőleg versenyt iudii; igy pd. rendez 
tanügyi kiállításokat, — lényegesebb szak- 
kéidéseknél pályázatokat hirdet sat.

14. §. Fent elősoroltakou kívül meg
tesznek a „Népnevelési egyletek* a ma
gok körében mindent, a mi áital hazai 
népnevelésünk egészséges alapon fejleszt 
hető, sikeresen támogatható s haszonnal 
előbbre vihető; mit, hogy egyesült erő 
által an:;al biztosabban elérjenek, össze
köttetésbe lépnek a gazdasági-, ip a r , 
vörös kereszt- s jótékony nőegyletekkei, 
felhiván czéljaik támogatására ezeket mind
arra nézve, mi illetékességi keretükben a 
népnevelésügy javáras előmozdítására meg
valósítható.

Ezen tervrajzot a nemes gróf indít
vány kéj»en és pártolás végett benyújtotta 
fehernogye közgyűlésének. Fehérmegye 
átteite egy a hazai népnevelés összes vi- 
tzonya.val ismerős 7 tagú bizottsághoz, 
melynek kedvező véleménye folytáu, a 
népnevelési egyletek eszméjét elfogadta s 
átiratilag az ország összes törvéoyható- 
ságaiuak ajánlja, s egyúttal saját kebeléből 
a „Népnevelési egyletek* létesítésére egy 
bizottságot küldött ki. Febérmegye va
lóban nem is róhatna le szebben az ercsi szir

tiében porladozó nemes szív iránti háláját, 
kinek végrendeletszerfí kívánsága volt hogy: 

„Eszméim győzedelme 
Legyen emlékjelem !‘

S z . k lr .  P é c s  v á ro s  k ö ss . i s k o la 
s z é k é n e k  fo ly ó  h 6  7 -én  ta r to tt  

g y ű lé sé b ő l.
A lefolyt tanév II. felében megtartott 

iskolaszéki ülésekről hallgattunk, mert 
többé-kevésbbé hasonlítottak a régi nem 
igen épületes ülésekhez. Hallgattunk to
vábbá azért is, mert erős meggyőződésünk 
volt, hogy a viszonyok változásával, 
változni fognak a tanítók irányában táp
lált ellenséges nézetek is. fis imj! remé
nyünkben nem csalatkoztunk mert tekintve 
az ülés sok igen kényes természetű tár
gyát, mégis a hozott határozatok majd 
egyhangúlag mondattak ki.

Legtöbb port vert Horváth Antal szi
geti külv. ig. tanító ur ügyében hozott 
határozat. Ugyanis II. ur 4 évvel ezelőtt 
saját kérelmére a lielv. tanoda VI. osztá
lyába neveztetett ki, mely határozat vég
rehajtása azonban mindig késett, míg 
végre ez év elején kimondatott, hogy 
helyét f. é. szept. 1 én clfoglalui tartozik. 
Történt azonban ez idő alatt, hogy az 
igazgató-tanitók részére 150 frt. igazgatói 
fizetés lett a város által megszavazva és 
a m. kir. kormány által megerősítve. S 
minthogy a szigeti külvárosiaknak legtöbb 
bizalmuk H. bán összpontosult, (?) odavit
ték a dolgot, hogy a törvényes formák 
megtartása mellett a nevezett városrészbe 
igazg. tanítónak ajáltatott és az iskolaszék 
által — miután H. ur a belv. állomás és 
javadalomról leköszönt — szótöbbséggel 
inegerősittetett. Minthogy azonban ezen 
határozattal a már előbb hozott határozat
H. ur előnyére megváltoztatott: az iskola
szék méltányosnak tartá a nevezett hatá
rozatban a többi tanítókra vonatkozó el
helyezést is felfüggeszteni.

Szombathy Károly belv. tanító nyug
díjaztatási kérvénye a közigazgatási bi
zottsághoz tétetett át elintézés végett.

Horváth Antal leköszönése folytán a 
belvárosi tanodában 600 frt. rendes fize
téssel 200 frt. lakátalányuyal összekötött 
rendes tanitói állomás jött üresedésbe, 
melyre a pécsi tanitók között f. hó 20-ig 
pályázat nyittatott, mégis úgy, hogy elté- 
rőleg az előbbi szokástól nem a belv. ál
lásra, hanem csak a 800 frt. fizetésre tart
hat az illető megválasztandó igényt, kit 
az iskolaszék tetszése szerint helyez el.

Fölolvastatott a magas minisztérium 
rendeletéből folyó közigazgatási bizottsági 
határozat, mely szerint jövőben az óra
tervet illetőleg a törvényes szám tartassák 
meg. Ezzel megmenekültek a tanulók a 
sok és czélszerütien túlterheléstől. E/.en 
kérdés eldöntésénél Aidiuger János, isko
laszéki elnök azon indítványt tévé, bogy 
a léli idény alatt reggel ne 8 , hanem 9 
órakor kezdessék a taoulás. Tekintve a 
kisebb gyermekek közti gyakori beteges
kedést, csak üdvözölhetjük az indítványt, 
mégis azon módosítással, bogy ez csak 
az I. és II. osztályokra mondassák ki, mig 
a többire nézve, hol néha délelőtt 3—4 órán 
át is foly a tanítás, hagyassák meg a régi 
szokás. Az indítvány bizottságnak adatott ki.

A jövő tanévre a beiratások f. hó
29., 30. és 31-én tartatnak meg; az elő
adások pedig szeptember 1-én veszik 
kezdetüket.

A tankötelesek iskolába járásának el
lenőrzése tekintetéből utasittattak az igaz
gató-tanítók, miszerint a beiratás bevég
zése után azonnal jelentést tegyenek azon 
gyermekekről, kik még az illető fölsőbb 
osztályba nem Írattak be, hogy azok be- 
irattatása hivatalosan sürgettessék. Ezen 
határozat állal elérjük, bogy minden gyer
mek legalább az elemi hat osztályt be- 
végzi és a 4. osztály elvégzése után, lia 
nem is mullott mégjel 12 éves, nem hagyja 
el az iskolát.

Lelkesedéssel fogadtatott az eluök 
azon indítványa, mely szerint a Pécsett 
levő magyar nyelvi tanfolyam hallgatói 
számára a legjobb sikert tanúsítandó ré
szére ösztöndíj adassák. Többek pártoló 
hozzászólása után Babreg Antal isksz. tag 
indítványára bárom öszdöndij adatik : 50, 
30 és 20 frtos. Az ösziöudij odaítélését 
illetőleg bizottság küldetett ki, mely a tau- 
felügyelő és illető tanárokkal egyetértőleg 
fogja a jutalmazandókat kiszemelni. Itt 
fölemlítjük, hogy a tanfolyamét 69 eu lá
togatják, kiknek nagyobb része román.

A belvárosi közs. néplauoda fölépitte- 
tésére is megtétetett az első lépés, amennyi
ben az épitési programra elkészítésére bi
zottság küldetett ki.

A lefolyt tanév eredményéről nem 
történt jelentés, kivéve Szombathy K. nyug
díjaztatásánál, a belv. tanítókról szóló tan
felügyelői jelentésben, hol az elért ered
mény az 5. osztály kivételével „dicséretes* - 
nek mondatik. Minek is? Elégedjenek meg 
tanítóink azon tudattal, bogy eleget tettek 
kötelességüknek. ____

Törvényszéki csarnok.
Ewadott polgári perek:

1. Báró Mirbacb Ferenez felperesnek 
Özv. Antal Jánosné és társai alperesek 
ellen 838 frt. 45 kr. s jár. iránt.

Előadandó büntető ügyek: 
Augusztus 17 én-. Nyitrai István és 

társa ellen lopás. — Pap János ellen tol- 
vajlási kísérlet. — Parrag Sándor és társai 
ellen betöréses tolvaj lás. — Augusztus
18-án: Szabó János ellen okmányhamisi- 
t£S-— Augusztus 21-éu: Reisz Gáspár és 
társai elieu tolvajlás. — Légrádi György 
és társa ellen tolvajlás. — Öreg. Dömötör

Dávid és ifj. Dömötör Dávid ellen szülői 
bántál ma <ás.

Különfélék.
— Király ö  Felsége, a vasúti üzlet- 

vezetőséghez érkezett Hivatalos értesités 
szeriut — september 21 én reggili 7 óra
kor fog városunkba érkezni. Isten hozza!

— Örvendetes tudomására hozzuk 
olvasóinknak, hogy a Tiszakormány fő- 
czeremonia mestere Jókai Mór a f. hó 
12-én megejtett nagy-kanizsai képviselő- 
választáson elbukott, s pártnak jelöltje 
Unger Alijos választatott 66 szavazat 
többséggel országos képviselőnek. Azt 
emliteuüak sem kell, hogy ezen nagy
fontosságú kerület szavazatának eredménye 
mily jelentékcuy befolyással van pártuuk 
jövőjére. Isten éltesse a nagy-kanizsai 
kerület független érzelmű derék polgárait!

— A közmunka és közlekedési miniszt. 
f. hó 10-én 2795. sz a. értesítette a me
gye közönségét, bogy miután a Lakócsa 
vidéki társulat kormánybiztosa által bei
gazoltatott, bogy Baczó József kir. főmér
nök helytelen felülvizsgálata folytáu a 
vállalkozónak 27153 frt 36 kr. többlet 
fizettetett ki, mely csak per utján lesz 
visszavehető, nevezett főinéruök uyugal- 
mazását rendalte cl, minthogy azonban 
Baczó József maga elieu fegyelmi vizs
gálatot kért, ezt elrendeli s az 1876. évi 
VI. t. ez. 42. § a alapján felhívja a köz- 
igazgatási bizottságot auuak eszközlésére 
s kijelenti, hogy Baczó nyugdíjazását 
ezzel fel nem függeszti, ami a fegyelmi 
vizsgálat megejtése előtt mindenesetre fur
csa propositió. — Az előzetes vizsgálat 
teljesítésével lapuuk tulajdonosa, Nagy Fe- 
reuez közigazgatási bizottsági tag s or
szágos képviselő bízatott meg.

— A vallás- és közoktatási m. kir. 
minisztériumnak 1874. évi 3055. sz. ren
deletével újjá szervezett, s négy évi tan
folyammal biró pécsi püsp. jog- és állam
tudományi karnál a beiratások az 188% 
tanévre f. é. szeptember hó 1—8 -ig fog
nak megtartatni. Később jeleotkezőkuek 
a felvétel csak igen nyomós okok alapján 
fog a tauárikar, illetve a minisztériumhoz 
iutézett folyamodváuy utján megadatni. — 
Az akadémiáról lévén szó, megjegyezzük 
hogy a Trefort miniszter nagy hirü bullája 
óta megindult „akadémiai hecz* még min
dig élénken foglalkoztatja a sajtót és a 
közvéleményt. Hogy azonban a nemzet 
nagy görögjének, mennyire nem volt ko
moly ezélja e kérdés felvételével, — mu
tatja, bogy a jogi oktatás reformja, vagy 
ha úgy tetszik purificatiója érdekében nagy 
hangú levele megírásánál egyebet ez ideig 
nem tett. Pedig láthatná, hogy e kérdést 
illetőleg azóta a hazai sajtóban és ez által 
a közvéleményben egy egészen veszedel
mes bábeli zavar uralkodik a czélban és 
eszközökben egyaránt. — A minden lében 
kanál lenni szerető, üres szószátyárokhoz 
nincs szavunk. — De nem hallgathatunk 
el, midőn látjuk, bogy a hazai sajtó leg
tekintélyesebb részében az elfátyolozott ér
dekeltség az atfectált egyUgyüséggel lép 
szövetségre, bogy a korszerűség vásáros 
bódéjában legnagyobb kelendőségnek ör
vendő, felkapott jelszavakkal dobálódzva 
az e téren úgy is felette tájékozatlan kö
zönség énékét teljesen elhódítsák. — Leg- 
ujjabban „a czélnak többé meg nem fe
lelő* akadémiák ezen elnevezéssel variál
ta la k :  „felekezeti akadémiák.* Pedig a 
dolog valójában úgy áll, hogy vannak 
felekezeti jogakademiák, mellek sem tan
erejük (némelyikben 4—5 jogtanár mű
ködik) sem elavult, czélszerütien szerve
zetükkel czéljuknak többé meg nem felel
hetnek s egyáltalán egy modern állam 
keretében többé meg nem férnek, — és 
vannak, melyek, mint a pécsi is — négy 
évvel ezelőtt a kor igényeihez képest újjá 
szerveztettek, átalakíttattak, a szükséges 
erőkkel ellátattak, s csupán alap]uk és 
fentartásukra nézve felekezetiek, egyebekben 
teljesen a miniszteri rendelkezés alá esnek. 
— Ne játszunk tehát könnyelműen oly ki
fejezésekkel, melyek első sorban hamisak, 
s igaztalanok s azután a hangos szavak
kal tévútra vezetett közönség előtt ártal
mára vaunak egy oly intézetnek, mint a 
pécsi jogakadémia, melyről lapunkban már 
kimutattuk, bogy fenállása magasb nem
zeti és kulturális okokból nem csak jogo
sult, hanem kívánatos is, — s nem eltö
rölni hanem virágzóvá tenni feladata egy 
Magyarország és a nemzetiség érdekeit 
szivén hordozó miniszternek. — Ejnye, 
észre se vettük, nagyon is koraolyau be
széltünk, pedig a miniszter ur sok vizet 
felzavart bullájának okát és eredetét most 
már tudjuk, s arra még visszatérünk, — 
bogy azonbau az nem magasabb kulturá
lis érdek volt azzal, úgy hisszük a kö
zönség is már tisztában van.

— Hymen. Városunk egy szép virág
ját a műveltlelkU Böröcz Ilka kisasszonyt 
eljegyzó magának Garay Károly a most 
felállított soproni veszteg iutézet igazgat,ija 
eddig városunk lakósa. Sok szerencsét 
kívánunk cs tartós boldogságot frigyükre.

— Slrossmayer József a nagyhírű 
diakovári püspök múlt kedden székhelyére 
utaztában meglátogatta városunkat, a Ná
dor szállodában töltötte az éjt, reggel 
megnézte a főtemplomot, honnan egyene
sen az iudóházhoz hajtatott.

— Várady Ferenez lapunk törekvő 
munkatársa ma egy hete bocsátotta ki 
újabb költeményeire az előfizetési felhívást. 
Várady Ferenez egyike lipuuk azon mun
katársainak, a kinek nevével s „Feri* 
álnevével tiszteit olvasóink egy-egy esiuos 
költemény alatt oly igen gyakran talál
koztak. A fiatal költőt el nem mulaszt
hatjuk tisztelt olvasóink figyelmébe auuál 
inkább ajánlani, mert a meleg pártfogás

egy jeles tehetséget fog további műkö
désre serkenteni. A műre előfizethetni 
Pécsett a szerző lakásáu: apácza-utcza 
9. sz. Weidinger Nándor és Válentin Károly 
ur könyvkereskedésében.

— Herczenberger József a Seholez 
féle sörházi helyiség nagytermében Jónás 
zenéje mellett tánczesté yt rendez.

— Vegy-vizsgálati állomás Pécsett. 
Az e czélra közgyülésileg nevezett vá
lasztmány a hétfőn tartandó közgyűlésre 
beterjesztő tervezetét. — A vegyvizsgá- 
latok teljesítésével megállapított díj jak 
mellett a helybeli állami főreáltauoda 
vegytanára leuue megbízandó, kinek a 
szükséges kitűnő eszközök, — melyek leg
nagyobb részt még az 1862—4 években a vá
ros költségén szereztettek meg Parisból — 
rendelkezésére állanak. — A vizsgálati 
dijjak fedezésére egyelőre egy pár száz 
forintnyi alap volna megszavazandó, — 
mely alap azután a befolyandó bírság
pénzek segítségével feutartbató lenne, — 
Ekkép valahára tudomást is szerezhetünk 
arról, hogy mit eszünk és iszunk és az 
élelmi szerek és italok baraisitóiuak szél
iében űzött mestersége egy kevéssé kor
látozva lesz.

— Az is nagyon czifra és jellemző 
közigazgatási állapotainkra nézve, hogy 
a hírhedt Engel-fél fuchsin ügyben a ma
gas belügyminisztérium nem engedte meg, 
hogy a városi kapitányság, mint erre 
hivatott első fokú hatóság határozzon, mert 
annak, —a tanácsnak — és a közigazgatási 
bizottságnak, mint másod és harmad fokú 
hatóságoknak is teljes elmellőzésével maga 
a belügyminisztérium mint első és utolsó 
fokú hatóság hozta meg „csalhatatlan* 
határozatát, mely ellen mai napság a 
a Tiszakormány dicső korszakában nem 
adatik fellebezés. — Hja ezen foutos ér
dekű ügy nem is arra való, bogy abban 
a „besch.iinkte Uutertbanen Verstand* 
Ítéljen, ebez magas belügyi és Tiszapolitika 
szükséges I

— A pécsvárosi szinügyi bizottság 
szerdán tartott üléseben helybenhagyta és 
elfogadta a színházi épületnek további hat 
évre való kibérlését, az évi bérösszeg a 
jövőre ugyan 200 frtal kissebb, de a bizott
ság magára vállalata a színház belső fel
szereléseinek tetemes javítását, nevezetesen 
sen a légvonat ellenében czéliráuyosnak 
Ígérkező intézkedések tétetnek, a színház 
kellő fűtésére két Meidinger kályha sze
reztetik be, a díszletek is mind javitat- 
uak és pótoltatnak, a nézőtér elkopott 
oldalfalai és az ülések megfelelően njji- 
tatnak és befestetnek, elvárható tehát az 
őszi idényre, hogy a színház az eddiginél 
kellemesebb tartózkodási helyiség lesz és 
nem (ijeszti vissza a közönséget.

— „ Német majom és magyar múzsa* 
czim alatt a „Függetlenség* ismételve 
utal az elnémetesedés és vele járó erkölcs- 
telendés mérges járványára czáfolva egy 
vidéki lapnak a „szegéuység“-ből merí
tett mentegetődzését. — Azouoan a „F.* 
figyelmen kivül hagyja, hogy városaink
ban kevés kivétellel kétféle, — nérnely- 
helyütt három négy féle közönség is van 
nézetébeu, erkölcseiben, nemzetiségében és 
mi fő vagyonra nézve messze egymástól 
eltérő. — Az erkölcseiben és hazafias érzü
letében tnég kevesebb mérvben meginga
tott magyar ajkú közöuség, melynek a 
magyar múzsa főtámaszát kellene képez
nie, — tagad hátim, hogy a harminczkét 
éves szipolyozás és saját vigyázatlan köl
tekezése következtében is nagy részben 
elszegényedett — egymaga a magyar szí
nészet ez időben j nagyon is fokozott 
igéuyeinek eleget tenni megerőltetéssel 
sem képes. — Jól meg kell jegyeznünk, 
hogy a magyar közönség most a réginek 
felével sem ér fel, — mert sajnos, hogy 
az intelligentia, sőt az ipar és kereske
delemmel foglalkozóknak egy nagy része 
eladta magát a sátánnak — elárulta hazá
ját és annak érdekeit piszkos önérdekből, 
ez óvakodik a magyar drámai színészettől 
mert előadás közben alkalmas helyen ujjal 
lehetne reája mutatni, ez fél a színpadon 
kapható erkölcsi leczkétől és ezért leg- 
fellebb holmi sikamlós tartalmú, vagy 
meztelenségektől hírhedt operettéket lá
togatja. — A közönség egy másik része 
— és ez városunkban például nagy kon
tingenst ád, a beváudoriottakból áll, kik a 
korábbi és nyomdokain lépkedő magyar 
kormányok atyai gondoskodásából a leg- 
jövedelmesebb állásokat foglalják el és 
mellybez kevés kivétellel a hadsereg tiszt
jei és a zsidóság nagyobb része számít
ható, aiig ért magyarul, ha értene is, 
magyar színdarabra nem megy a színházba, 
hanem felülről és hazájából kapott irány
nak mcgfelelőleg eljár a sikamlós operetté, 
siingereijok és czirkusok előadásaira és 
mivel a pénz jobbadán ezek kezén van, 
bőven telik a pártolás tőle. — A szeré
nyebb sorsú magyar közönség, mely még 
is büszkébb semhogy a kakasülőre váltson 
jegyet, sokallja a? utóbbi években fele
melt helyárakat a földszinten és zártszé 
kékén. — A íöldsziut ugyan megtelik sok
szor a deák és katona jegyei közönség
től, de a zártszékek nagyobb részt és 
sokszor egészen üresek szoktak lenni, mert 
családos ember nem bírja meg a költsé
get és igy lassanként egészen elszokik a 
színháztól. Ez pedig a rosszul számító 
színigazgatók hibája, mert ha z trtszékeik 
csak feieárou is elkelnek mind, tagadha
tatlan, bogy jobb, mintha egészen üresen 
maradnak, de erről őket telvilágositaui hiú 
törekvésnek bizonyult be.

— A mi kedves szomszédunk a 
„Som >gy“ szemfüles tudósitója részletésen 
soro j i elő azou nagyszerű előkészületeket, 
mik e hó 20-án Lellén tartandó „Füg
getlenségi párti ünnepélyre* tétetnek, úgy 
látsz v, azt sajnálja legjobban, hogy ez

ünnepélyen nem lesz neki helye, — mert 
a pecsovics hirlaptudósitók szerinte a to
ronyba lesznek elszállásolva, mivelhogy 
oda biztossabban beüt a menykő. — M>g 
azonban a „S.“ ezen szélsőbali ünnepély 
programjával hosszasan 'elvesződik és még 
rémeket is farag reá, addig a nagykanizsai 
képviselő választá8róli tudósításból vélet
lenül kifelejtő, hogy a kormány satellese 
Jókainak megválasztása czéljából a „Pes- 
ter Journái* szerint 30,000 forintnyi csengő 
argumentumok érkeztek a fővárosból Nagy
kanizsára. — Ez pedig csak érdekes egy 
hir a „S.“ szempontjából pedig nagyon 
is érdekes.

— Sok a vizük. — A „Somogy b m* 
olvassuk: A „Kaposvize az esőzésének alatt 
ismét több ponton kiöntött. Tolnamegyében 
egész térségeket borított el az ár, nagy 
számba vehető károkkal. Most még a 
Balatont is megcsapolták, megnyitván a 
siófoki zsilipeket; tán nem kell hozzá 
valami nagy jóstehetség, ha azt moudjuk, 
hogy az elöntések ez esetben még nagyobb 
mérvet öltenek. Hanemhát a csapolásra is 
szükség vau bizonyos mértékben mert 
Szántód és Szemestől fogva, le egészen 
Fenékig, a berkekben már oly magasan 
van a viz, hogy a bivalok csak aszva 
legelik a nádasokat, a csordás meg kiséri 
őket csoluakon. Pedig egykor itt luezerna 
termett, és kasza alá való fttü

— A newhampshirei kollégium több 
szegéuy tanulója úgy szerzi meg a szün
időben a tanév folyamára szükséges pénzt, 
hogy a szállodákban inas szolgálatot végez 
s a fürdő évad után szép összeggel zse
bében folytatja tanpályáját. (Ná'unk a te
hetséges de szegény ifjaktól imádén úton 
módon igyekeznek elzárni az mát tanul
mányaik bevégzésére, csakhogy a vagyo
nát könyelmilen elpazarolt nagy úri pre- 
letariainsnak konkurrentiát ne csiaalhas- 
sanak.)

I R O D A L O M .

== Káplán}- Géza trvszéki birókölttmínyei- 
böl egy kötetre valót „Tövisek és Virágok-' erim 
alatt sajtó alá rendet. A megválogatott darabok
ból álló kötet tartalmazni fog egy nagyobb költői 
elbeszélést, dalokat, szatírákat és egyéb miftio- 
kat. Megjelenési határidő 1880. octóöer 28 Előfize
tési ár 1 fr t, mely szeptember 1-ig Erzsébetvá
rosra (Erdély) küldendő. Gyűjtőknek 10 előfizető 
után egy tiszteletpéldány jár.

=  Az „Apolló* zenemű-folyóirat zongora- 
zók és euekesek szamára Augusztus havi füzeté
nek tartalm a: I. delodrárnák Vörösmarty Mihály 
„Csongor és Tünde* czimii szinjatékához (vége.) 
1 3  -.j zenéje. 14. A manók marakodása. 15. Vál
tozási zene, szerző Állaga Géza. II. A felébredt 
gyöngyvirág, magyar ábránd Müller Józseftől. Ili. 
Anna-polka. Duna Elemértől. IV. Dalra fiuk, dal
lama Palotásy Jánostól, férfi négyesre alkalmazta 
Riszner József. V. Magyar dalok Magurányitól. — 
E számhoz mellékelve van Berlioz Hektor hírneves 
zeneköltö arczképt. — Ara egy fűzetnek 1 frt. — 
Egy évi előfizetési ára azonban csak 6 frt félévi 
3 frt. Szerkeszti és kiadja Dr. Fellegi Viktor Buda- 
dest I Verbőczy utcza 179.

5 5  Előfizetési felhívás! Egy régen érzett 
hiány pótlását tesszük teladatunkká, midőn a nagy
érdemű közönség kegyes pártfogasát „ dagyamr- 
szag Czimertára* czimii munkaukra kérjük fel, 
mely Magyarország és társországainak, országos, 
összes 'megyei és városi czimereit és a nevezete
sebb községek pecsétéit, a megfelelő szövegmagya
rázattal, koronkénti fejlődésük szeriut toglatna 
magában. A tisztelettel alulírottaknak tizenhat évi 
fára tolás után sikerült egy oly czimergyüjteinényt 
létesíteni, hogy úgy az anyag teljessége, mint hite
lességére nézve, képeseknek érezzük magunkat, a 
a legszigorúbb kívánalmaknak is megielelni. Czi- 
mer- és pecsét-rajzainkban a muizlés és czimertu- 
domány szabályait követendjük, míg másrészről a 
szöveg az egyes cziraerek leírásai es a történeti 
fejlődést tüntetné fel. Egyszóval azon leszünk, h így 
jutányos áron, egy teljes s díszes kiállítású művet 
nyújthassunk, mely hivatva legyen nemcsak a czi- 
mertant szélesebb körben megismertetni, de hogy 
az a nagyközönségnek és a hatóságnak valódi kezi- 
kónyvéül szolgáljon. Éppen ezen okból mellékeljük 
a mntatványiapot, melyből kilti mar előzetesen, 
minden ajánlásunknál is jobb s közvetlenebb meg
győződést szerezhet magának. Ezúttal csak jelen 
felhívásunk belső lapjára vagyunk bátrak felhívni 
a nagyérdemű közönség figyelmét, mely a munka 
tartalmának átnézetek és az előfizetési feltételeket 
tartalmazza. Végül megemlítjük, hogy a ezöveg 
megírását Tagányi Károly, ortz. levéltári tiszt ur 
vállalta magára; munkánk szellemi támogatására 
nézve pedig báró Nyáry Albert m. tud. akad. tag 
urat, hazankink e téren egyik legjelesebb szakte- 
hetséget, megnyerhetni szerencsések Valink. A 
mélyen tisztelt közönségen tehát a sor, hogy e 
régen táplált eszmét létesítsük, s becses pártfogasa 
biztosítékot nyujtand az iránt, hogy majdan idővel 
a magyar nemesség czimereit is közrebocsáthassuk.

Budapesten, 1880 évi julíus hó 15-én. 
lllenbu rger Gusztáv, Kuinbold Bornál

czimer-buvar. czimer-festö.
Magyarország Czimertára tartalmi átnézető és elő

fizetési feltételei. „MagyarországCzimertára* három 
főrészből alland, a köyetkezó beosztás szerint. Az 
első rész magában foglal 34 országos-, tartomá
nyi- s állami-, 100 megyei és területi, 50 szab. 
kir. városi és 166 rend. tan. városi czimert. A 
második rész 600 mezővárosnak, a harmadik pedig 
550 nevezetesebb községnek czimereit és pecsétéit 
fogja taráalmazni. A munka tizenöt, havi füzetben 
jelenik meg, mindegyike 10 táblával es minden 
osztály czimereivel a megfelelő arány szerint \ i  
első füzet október hó elsején jelenik meg. Egy 
füzet ara 2 frt. Az egész munka előfizetési ára 
3 forint.

K Ö Z  G A Z D A S Á G .
— Közgazdaság. As „ Azienda Assicu- 

ratrice* Triesztben e hó 4-én tartotta köz
gyűlését, mely elhatározta a részvéaytőkó- 
uek 30 millió frankra (12 millió arany 
forintra) fölemelését 40u/# befizetéssel, továb
bá az újonnan kibocsátandó részvéuyelc 
átvétele vjgett egy külföldi péuzcsoporrtal 
kötött előzetes szerződés végleges keresz
tülvitelére egy teljhatalommal ellátott bizott
ságot küldött ki, melynek tagjai: Brandais 
Jakab, Gossletb Enni és iúonkewioz Deues. 
A napirenden levő töóbi tárgyak sztüaly- 
szerü elintézése után dr. Rticich ur igaz
gatóvá, s a 40 évi szolgalat ucau vissza
lépő Wortmauu György ur belyéoe az 
„Azienda* vezértitkáráva Sieukew.cz D;ues 
ur választatott meg.

— Vasúti előmunkálati enged ily. A 
Budapesttől Baranyavárig vezetendő első
rendű vaspálya előmunkálatait engedélyező 
njjabb keletű okmány, a „T. K.* szerint



következőleg hangzik: 7717. az. Méltósá- 
K<>» Sztánkovánazky János urnák Kajua- 
csou. Méltóságod, valamint Bermieder 
József és gróf Széchenyi Sándor társai
nak f. évi május hó 2-án hozzám bnuyuj 
tott kérvényük folytán a  Budapest-Kelen
föld állomásból kiinduló, Budaörs, Érd, 
Ercsi, Sárbogárd, Simontornya, bzogzárd, 
Báttaszék-Mohácson átmenő s az a11”1*11 
vasút Baranyavár állomásában végződő 
elsőrendű vasútvonal, nemkülönben e fővo
nalból Simontornyánál kiágazó Dombóvá
rig vezeteudő szárnyvonalra az előmunká
lati engedélyt egy évre ezeunel megadom 
s erről oly hozzáadással értesítem, inikep 
egyúttal az iránt is intézkedtem, hogy 
megbízottjaik e rvszbeni működésüknél a 
netán szükséges hatósági támogatásban 
részesüljenek. Kijeleutem azonban, hogy 
a kormány ezen előmunkálati engedély 
kiadása által sem a pálya létrejövetele 
iránt kötelezettséget nem vállal, sem pedig 
létesítése esetére uraságod és társainak a 
kivitelre nézve előjogot nem biztosit, miér 
is az előmunkálatokra fordított költségei* 
fejében kárpótlásra igényt nem tarthatnak. 
A mit tehát egyrészt a mondottakból kito- 
lyólag az elhatározást az iráut, vájjon 
általában s ha igen, ki által legyeu a 
pálya létesítése es/.közlendő, magamnak 
fentartom; kijelentem végre, hogy esetleg 
érvényesitendein a jogot, az önök álta. 
készített műszaki és kiszámítási művele
tet, a vállalat kivitelét ezélzó uetáni ver
senytárgyalás alapjául felhasználni s csakis 
azon esetben, ha enuek folytán a válla at 
kivitele az önök által készített műveiét 
átengedése mellet másra ruháztatuék, fog
nék az iránt intézkedni, hogy az által, ki 
az ekkép átengedett művelet birtokába 
jut, az előmunkálatokra forditott költsé
geikéit kárpótoltassauak. Budapest, 1880 
évi junius hó 25. Ordody Pál. (Az elő
munkálati engedély tehát megvolna, most 
már csak pénz is jkeil hozzá, ez pedig 
tudvalevőleg mai napság igen olcsó » a 
tolnamegyeiek csak majd előteremtik?)

GABONA ARAK
a t. é. Aug. bó 7-én tartott heti vásáron 

1. oszt. II. oszt. III. oszt 
Böza 100 klg. ft. 10.0 ft. 9.50 ft. 9.00 
Kétszeres ,  „ „ 8.40 „ 8.00 »
Rozs .  .  » 8.00 ,  yoO .  .
Árpa .  „ - 6.00 .  O.40 ,
Zab „ .  .  6.20 „ 0.00 ,
Kukoricza • 7.00 » 6.50 ,

Hajdina 100 klg. tt. 0.00
Széna „ „ - 3.—
Szalma . l-°0

üíT 37-ilt-tér/)
F e lh ív n a !

Tek. N yers L a jo s  inryvéd urat Pécsett felhívom, 
bogy a Steiner-tele ca.'Jtömeg felosztási sorrendjé- 
uek ián. 9-én. 50 példányban! kiuyomatása fejőben 
nekem jaro 15 frtot minél hamarabb küldje be, mert 
mar eleget vártám rá. — T. Ko m aroin y K aro ly  
urat kinek 1876-ban 200 írtért kezeskedtem es a 
mely fteszeget helvette meg kellettfizetnem, felhívom 
hogy ezen tartozását minél előbb lefizetni szoros köte
lességének tartsa és pedig a d évi kamattal együtt.

Taizs Mihály nyomdász.___________
FT é. aug 18-án d. e ÍO  

órakor a piaczon 2 Níobara 
való bútor jókarban levő úri bú
torok fognak önkény te* Árve
résen oladatni.___________ ______

A helybeli nyilvános

3 osztályú kereskedelmi 
középtanodában

a beiratások a u g u s z tu s  3 0 - tó l  szep -
t e m b e r  5 *ig tartatnak meg.

Az igazgatóság.

Egy idegen úri nő!
kiván tiszteletteljes ismeretséget közön  
h á z ta r t á s  v é g e tt!  Ajánlat kéretik e lap 
szerkesztőségéhez ,B a rá ts á ({ J c/.itn alatt.

*) Kzen rovat alatt megjelentekért felelőséget 
nem vállal in igára a szerk

N z e rk e sz tő i ü z e n e te k .
Káloiaa. Alább a többi közt.
New közölhetők. Himfydalok. — Ha a 

napot. — Éjjel nappal. — Az eger bosszúja. — 
wrzse néni. —- Emlékezet. — Az erdőn túl. — 
Ozmán keserve. — Megsiratva elteledve. — Vén 
muzsikus. — A rab. — Az én szerelmem. — A 
többit közöljük ha reájuk kerül a sor.

NA k V VtiKK \  t’Z
laptulajdonos.

II AKSI'M HMM. KIS .1 0 r. S K F
I Jf'elelö. szerkesztő. s TPrUeTtM_tar»_

rACS K1R S2ABADALM.
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VirágkedTelőknek.
K z e n tiv á n y i G y u la  kereskedelmi kér 
tész ajánlja magát u d v a r o k  és k e r 
te k  b eren d ezésére  szintúgy k o szo 
r ú k  és b o k r é tá k  k ö té sé r e , cserép
ben virágok és növények a nap bármely 
óráján kaphatók nála és elvállal minden 
kerti mnnkát a legolcsób áron. L a k á s -  
(Czindery) Engel-kertben.

56
1880'

(3-1)
sz.

Árvrési hirdetmény.
Ainlirott kir. közjegyző mint bírósági 

biztos részéről a siklósi Tekintetes kir. 
Járásbíróságnak 3877/880 sz. a. végzése 
folytán ezennel közhírré tétetik, miszerint 
Siklóson elhunyt V a jd a  J á n o s  hagya
tékához tartozó, ágy- fe h é r -  s  rH ím 
n e m n e k , b á to r o k , k ö n y v e n  stb . 
fo ly ó  é v  A u g u sz tu s  h ó  3 0 - a n  es 
esetleg 3 1 -é n  és mindenkor d é le lő t t i  
9  ó r a k o r  Siklóson a helyszínén örök
hagyó Vajda János házában ; — továbbá 
ugyan e hagvatékhoz tartozó mint êgy 
5 4 0  a k ó  v ö r ö s ,  fe h é r , m u sk a tá ly ,  
a sz ó  é s  S c h ille r  b o r o k  h o r d ó stu l  
f. é . szep tem b er  h ő  1-én  és eset- 
lég közvetlen kővető napokban, minden- 
kor délelőtti 9 órakor a helyszínén siklósi 
hegyen u. n: h o ld a sá ro k b a n  levő örök- 
hagyó pinezéjében, úgy ezt végezve a Táu- 
b a n y á b a n  lévő pinezéjében, nyilvános 
árverés utján a legtöbbet ígérőknek kész- 
pénzfizetés mellett elfognak adatni. 7

Kelt Mohácson 1880 év Augusztus 12.
Kezese Imre

______  kir. körjegyző.

211 ( 1— 1)

Árverési hirdetmény.
Vagyonbukott H llle r  G á b o rn é  

szül. K ll ik  M ária  csődválasztmánya 
részéről közhírré tétetik, mikép a csődtö
meg tulajdonát képező, a pécsi 369 sz
űkben felvett, és jelenben az udvari lakás 
és istálló helyiségen kívül 1150 Irt jöve
delmet adó 410 sz. a.

Mária-utczai m\k ház
és u d v a r  1 8000  fr t k ik iá l tá s i  á r  
m e lle t t  f. év. a u g u sz tu s  1 9 -én  d. 
e . 10 ó ra k o r  a pécsi kir. törvényszék 
tlkkönyvi irattárában, becsáron alul is el 
fog adatni mint 2-ik árverésén, a követ
kező feltételek mellett:

1., Kikikiálltási ár a fenti becsár, 
azonban az ingatlan ezen becsáron alul 
is eladatik.

2 ., Árverezni kívánók tartoznak a 
becsár 100/# vagy is 1800 frtot készpénz
ben vagy óvadék képes papirbau a kikül
dött kezéhez letenni.

3., Vevő köteles a vételárt 4 egyenlő 
részletben, az első részt az árverés jogerőre 
emelkedésétől számított 3 bó alatt, a má
sodik */* részt 6 bó alatt, a harmadik ’/4 
részt 9 hó alatt, az utolsó */, részt a bánat
pénz beszámításával 12. hó alatt, 6°'0 kamu-* 
taival ezen kir. Törvényszéknél lefizetni.

4 ,  Vevő köteles az épületeket a bir 
tokbalépéskor tűzkár ellen biztosítani.

5., Vevő az árverés jogerőre emel
kedésekor lép birtokba, mely időtől a bir
tok baszna és terhei őt terhelik, a tulaj
donjog ellenben a vételár teljes lefizetése 
után fog javára bekebeleztetni.

6 ., Ha a vevő az árverési feltételek
nek eleget nem tenne, a megvett ingatlan 
a felek kérelmére a törv. rendtartás 459 
§ a értelmében veszélye és költségére, bánat
pénzének elvesztése mellett újabb árverés 
alá bocsájtatik.

Pécsett 1880 évi augusztus 9-én.
A csődválasztmány.

3634 205 (3—2)
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lirdetmény!
A mágocsi vallás alapítványi urada

lom tulajdonát képező és Mágocsközség 
határában fekvő, a mágocsi telekjegyző
könyvben 1376. helyrajzi szám alatt felvett

3 hold területi tégla 
vető hely az összes felül 
építményekkel együtt

a nagyméltóságu vallás és közoktatási m. 
kir. minisztérium í. évi 15623. számú ren
deleté tolytán zárt ajánlati versennyel egy
bekötött n y ilv á n o s  á r v e r é s  utján fog 
ö rö k  Á ron a legtöbbet Ígérőnek eladatni.

A nyilvános árverés 1880 év i A ug. 
h ó  2 6 -á n  d é le lő t t i  ÍO ó r a k o r  fog 
Pécsváradon a számtartósági hivatalban 
megtartatni, hol az eladási feltételek is a 
hivatalos órákban venni szándékozók által 
betekinthetők.

A zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel, 
és 250 ft bánatpénzzel ellátva f. évi Aug. 
26 délelőtt 9 óráig fogadtatnak el a neve
zett hivatalban.

A zárt ajánlatban nem csak számok 
kai de betűvel is ki kell írva lenni azon 
összegnél, melyet az illető, vételár képen 
ajánl. —

Utó vagy a feltételektől eltérő aján 
latok figyelembe nem fognak vétetni.

Pécsvárad 1880. évi julius hó 31-én.
S e y  F er e n c *  

számtartó.

Mária-celligyomor-cseppek
jeles hatású gyógyszer a gyomor 

minden bánta! mai ellen,
és fölülnuilliütatlan ?z; 
jétvágy-liiúiiy, 'gy<»-
inorgyengcség rósz- 
s/.iiííu lehellel,szelek, 
savanyú felbüluires 
kőlika, gyomorhurul 
gyomorégés, liugykó 

képződés, túlságos 
iiyálkaképzödés, s á r 
gaság. undor és há
nyas, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo
morgörcs, sztkszoru- 
lat, a gyomornak tú l
terheltsége íté lés ital 
által, giliszta, lép es 
májbetegség, arany 
eres bántalmak ellen.

___ E gy  ü v e g c se  ár:* h a sz n á 
la t i  u ta s ítá s s a l e g y ü t t  ;i>» l»r.

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész lírnál,
v ilamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és keresltedősében.
Központi szétküldést raktár nagyban 

és kicsinyben.
R radi K á ro ly ,

„az ő ra n g y a lh o z 0 czimzett gyógyszertárában 
kreinzierhen, Morvaországban.

98 |38-17)

CHIOCOCA-LIQUEUR
(Liqueur Chiococae fortificans) 

Tudományosan megvizsgált, kipróbált 
és kitűnőségek ajánlatai folytán közön
ségesen használatban van, felette jónak 
gyorsan és kelleuietesen elevenítő szer 
nek találtatott az elgyengültés elszunyadt

férfi erő
felébresztése, felüditése és megerősité 
sére. Az idegek és az izmok erősítésére 
s egyszersmind kitűnő és általános 
tlixir a megromlott emésztőképesség, 
étvágybiány, gyomor katbarus, 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 ezen kivlil nem csak 
hathatós mértékleti gyomorerősitő, az 
emésztéstést előmozdító, étvágyot ger
jesztő, vért jobbító és tisztító szer, ha
nem hathatós erősítő ital mindenkinek 
aki nősztehetetlen akár öregség, vagy 
más elöbbeni ok következtében.

Megszámlálhatlau elismerő és kö
szönő levelek, melyek kö/.Ul sok igen 
tekintélyes egyéntől eredett, bizonyítják 
ezen chiococa liquör kitűnőségét.

Ára egy eredeti üvegnek, ellátva 
használati utasítással 6 nyelven: 3  f t ,  
o. é. pakkolási és szállítási dij 20 kr

Főszállitási rakoda: D. C. CHIODI 
gyógyszertára az „őrangyalhoz'* Becs 
ben YVahring úri uícza 20 sz. (ahová 
a megrendelési levelek intézendők).

Fiók rakoda: Weiss József gy )gy 
szertára a „szerecseDhez** Tucblauhan. 
— Kapható ezen kívül Pesten Török 
József, Triesztben Forabosche, Prágá
ban Fürth József Lembergben Bcizer 
S. gyógyszertárában, továbbá mi mién 
nevezetesebb gyógyszertárban bel és 
külföldön. 192. (0—5)

5 0  akó finom  
vörösbor

igen jutányos áron eladja

Mestrits Imre S'SL'fűit.
215 (3—1)__________________________

Ánna-utcza 2. sz. házban
7 szoba, éléskamara, pincze, fafészer, mosó- 
konyha o k tó b e r  I -tó l bérbe a d a n d ó .

Értekezhetni Dévényi Iván urnái Ján o s 
ntcza 14 sz. házban. _
Pécs sz. kir. város polgármesteri hivatalától.
8659 (2 -2 )  j
1880 ' . .  . ,

Pályázati hirdetmény.
Az üresedésben levő kórházgondnoki 

állomás betöltésére ezennel pályázat hir-
dettetik. . , „

A pályázati feltételek következők, 
l-ször: Ezen állomással egybe van 

kötve évi 1200 frt. rendes fizetés.
2 szór: A magyar és német nyelvnek 

szó- és irásbani bírása feltétlenül szüksé- 
o-gg — a szláv nyelv ismerete kívánatos.

’ 3 szór: A számvitelbeni kellő jártas
ság feltétlenül szükséges. _

“ 4 szer: A tiszti biztosíték, — mely 
vagy készpénzben — vagy takarékpénz
tári könyvben vagy óvadékképes érték
papírokban a tőzsdei árfolyam szerint szá
mítva teendő le, — 1200 frtot tesz ki.

Felbivatuak tehát miudazok, kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, miszerint 
életkorukat, eddigi alkalmaztatásukat, 
erkölcsi magaviseletüket, és egyéb ne
talán figyelemre méltó körülményeket iga
zoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
1 8 8 0 . é v i  a u g u s z tu s  h ó  1 5 -ig  be
zárólag Pécs sz. kir. város polgármesteri 
hivatalánál benyújtani szíveskedjenek.

Pécsett, 1880. évi augusztus hó 2 -au.
Aidinger János s. k. 

polgármester.

164.

p a c h e r  e .
ezelőtt ZSOL.MAY VILM O S-

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

Ajánlja dúsan felszerelt nagyválasztéku gyári raktárát........  , 1  f  |  re ■ \üveg, porczellan, koedeny
IAm pa-, n o r in b er g i é s  d I* * á ru -cz Ik k eU b en , ö n t ö t t  vasedény,

ezinezett és emalirozott pléhedény, mindennemű konyha felszerelés, és házi csikkekbe., 
legjobb chinai ezüst áruk. kaucsuk-áruk, festővászon és festékek, 

cliirurgiai és optikai czikkekbeii,

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

tetemesen leszállított árak mellett
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosau teljesitfetnek.

K E C S ,
belváros, Lichtensteg 

1. szám
kaphatók a legelegánasbh és 

sí.*. .'isyi legolcsóbb lábbelik, a legna
gyobb és legazdagabb választékban. Saját készítmény.

Kivonat az illusztrált árjegyzékből:
H ö l g y e d n e k :

1 pár bőr topánka erős talppal 3 írt. 1 pár bőrtopánka kettős talp
pal, szegelve 3 ft 50 kr. 1 pár keztyübőrtopáuka erős talppal 4 ft 50 kr. 
1 pár borjubőr topánka 5 írttól felfelé, mindenfelé bá/.iczipők bőrből és 
szövetből sarokkal, vagy anélkül, 1 triói 2 frt 50 krig. Séta és utazó czi- 
pők kötésre keiméből és bőrből 3 írtől 4 írtig.

( I r a k n a k :
1 pár borjubőr topánka, kettős talppal 4 ft 50 kr, 1 pár borjubőr 

topánka, kettős talppal a legfinomabb 5 frt. 1 pár borjubőr topánka iieust- 
formára 5 ft 50 kr. 1 pár borjubőr topánka a legfinomabb 5 fr.

Mindenféle g y e r m e k -  le á n y -  é .  f in  t o p á n n a k  és c a iz s n á k  
a lehelő legolcsóbb áron. Vidéki megrendelések azonnal teljesítettnek. Nem 
tetsző áruk visszavételnek. ( l l iM tr á lt  á r j e g y z é k  a a  tö m e g e *  v á -  
sá r ia H iio z i u t u i i i t a t ó  in g y e n  é s  b é n u e n t v e  k ü l d e t i k .

„Hans-Sachs“ czipőraktára I Lichtensteg
1  N Z it l I l .

(Bemenet a Rothenturmstrasserói és a Hohcnmarktról.)
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Egy csak nem nj l O C l C j Ü ,  és hason

minőségben egy 10 lóerejii Sliut-
flevorth-téie mozdony, valamint Oí

egy már itaK X iiáit, <5e m é g  j ó  K a rb a n

le v ő  C S C p l O g e p  te lje *  f e ls z e r e -  
l é s s e l  o ic * o  á r o n  k a p h a t ó

P É C S E T T

K A B E R t N Y I  P Á L
g é p g j í i r á h i i u ,

ahol 6 ,  8 ,  lt» és 12 bierejü n j g ő z g é p e k
kazánnal és annclk i is készletbeu tartat
nak ; — m a lo m - . z f iz ö - m a lo n i- ,
c s é p lő g é p - ,  N z é jiiig e r eb ly e -, d a iá -  
ló g e p - ,  szecskavágó-, tengeri morzsoló-, 
szivattyú , tüzfecskeudő és a g é p é s z e t i  
s z a b  h a  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 h r a  v a s ö n t v é n y e k  
sajat és más mintázat szerint is, valamint 
mindenféle é r e z -  és a kereskedelemben 
előforduló bármily czélu ö n t v é n y e k  

gyorsan, jói 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 .  is i (6 —6

M m

Azon rendkívüli veszteségek folyténO  d
melyeket a londoni nagy vasbútor gyár 209(12—2)

G o d d e r i d y e  B r o t h e r s  a n d  C o n p .
a  g la sg o w i b a n k  legközelebbi jelentékeny bukásáuál jzenvedcft, annyira 
megingattatott, hogy kényt ilenittetelt gyárát beszüntetni és nagyszáma s ki
tűnő minőségű, s minden kiállítás iái éremmel kitüntetett készletbeu levő 
v a sb u to r  áruit a gyári ár negyedrészén teljesen elárusítani.

Ennélfogva a feutemlitett gyártól bizomáuybau átvet! 2 0 0 0  darab  
(összerakható) v a sá g y a t, felnőtte* szim iri, melyek igazi :uritaő munkák, 
s bármely lakás vagy szoba díszére szolgálnak mesés olcsó a, eddig el nem 
ért csekély áron d a r a b já t  8  ». é. Í r tér t áruba bocsátom E J mi ár 
3 2  frt. 5 0  Ur.

Megrendeléseket teljesítek egyenként is s a kiváut minőségben a 
pénzbeküldése, vagy utánvét mellett — addig míg a készlet tart.

**• Hem m er gépgyára Béc*beu
I I I .  Gártnergasse 18. sz.

Ezenkívül vannak a nyári évadra v a s á g y a k , elpusztitiiatlan tartós 
súgnak és mindeufále fabútorok.

177 (12 — 7)

*TT' —
Taizs Mihály uyoaadájábau (vfajlith-tér 2. uzám) 1880.

A  l e g j o b b  p i a z t o l y  n e m  hat>c- 
•& lf h a n e m  t a l á l h a t u n k .

H ogy  azonban Jó lö v ész  leh essü n k , l e - .
•a lá b b  e p iszto ly  árnak három saorcs& t, csak \
lő szerre  is , k e llen e  k iadnunk .
A Qaggenaul-v&szknaféle nj-lég pl-ztc..

fB a sta tt  m ellett,B ad en b en ), a lk a lm a tn y a jt  arra, b
K ' . . í ’ J lín '!irr* íT*14 i 1*?4* n4lk l > I "  P lM » o ly l» T é* * l« h íi« « Q k  E i - n  klISBO, l >  gyakorlatra igon a lk a lm a i, fegyrar  nőm durran a,
II ? í , jn ’7 i .l í.TO,. ,4,rr*' ’,e ln i  h.jtZnt m ég o l j e r f ly . l  ad, h j g y a  n y íl 
pl. egy deszk áb a , 6 min. m éternyi m ély ség ig  jó t , v agy  a  g o ly ó  eg y  m td an  
k<pf>am »gslnf. A m • o to ltk i „ íg y  (O fi'gS iaal í  « ig en  kOnyon r d g h o r ih d ö .  
n ík .« V !f .k t í* á ? “| n^ 1! 1.000'nJ 1 t#b,h“ 4r a a a in ilh a tó . A * t4 in o ie la il liU a ,a a a ..g * -  
í l r t ó l í n  f i ;  ’ , ° * /  kittit, .en  a iarreaaM , finom  t>

4* 140 r o ly ó r a l e llá to tt  p i .a to ly , b lr .« n r  u r tú k a * .


