
Vili. évfolyam Pécs, 1880. augustns 28-án. 35-ik szám.
K lóiu«ieK Í «lij:

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 t't., ltl- 
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Legjelenik minden szom ba
ton. Egyes számok kaphatók 
W eidinger N. könyvkereső 

(Széchényi tér).

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

egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4 kr. 
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 i  ir 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 kiadóhivatalüoz intézendök. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhtn C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

K i a d ó  h i v a t a l :
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Pártszervezés.
Egy kis tevékenység, áldozat 

munkában és időben megmutatta leg
közelebb is Nagykanizsán, hogy a 
korruptió és hatalmi visszaéléseken, 
csaláson alapított eddigi többség úgy 
a központon, mint a vidéken szét
robbanható, törpe kissebbséggé le
szállítható.

Felismerték ezt Nagyváradon úgy, 
mint az örökös kormánypárti Győr
ben, még a határszéli Sopronban is, 
ha pártunk kellőleg szervezve lenue, 
a sikerre kilátással léphetne a kíúd- 
térre, a hol csak a magyar választó 
van többségben a függetleniégi párt 
diadala biztos, legnagyobb részt azon
ban a németajkúik is, sőt a más 
nemzetiségbeliek között a művelteb
bek a függetlenségi párt kivei, a 
kormánypárté a buta megveszteget
hető tömeg, mely pálinka, bor és 
pecsenye szag után indul, b irrava- 
lóért elszavazza anyagi és lelki üd
vösségét, az övé a kortesek éhes pa
zarló faja, kik az özöuével reájuk 
bízott pénz oroszlánrészét zsebre 
rakják, a kormánypárté továbbá a 
uyárspolgárság, mely' a zsidóság, 
tehát a kereskedelmi osztály nagyobb 
részével együtt összes politikai és 
nemzetgazdászatitudomáuyát a L'oy- 
dokból és Journalokból meríti, az 
övé a választásra birkakéut beterelt 
állami és törvéuyhatósági tisztvise
lők, nyugdíjasok és egyéb lúgosok 
serege, a vasutak és egyéb vállala
tok külföldről ideszakadt alkalma
zottai, ezek uagyobb része oly presz- 
szió alatt áll, bőgj' e uélkül nem 
szavazna, titkos szavazás esetén pe
dig pártunké lenne.

A habarékpártra szavaznak a mi 
híveink ott, hol nincs jelöltünk, azon
ban ezen párt is jobbadán pénzzel 
dolgozik úgj' miut a kormánypárt.

Igen találó egy kerületbeli fő
kortes uj'ilatkozsta e részben. —  
Megkérdeztetvéu, hogy mennyibe ke
rülne kerületében egy képviselői vá
lasztás, igen jó megküiömböztetéssel 
ekkép válaszolt: kormánypárti jelelt 
megválasztása belekerül 20,000 fo-

T Á S t S ^ á .
Jenő uríi.

Jenó uríi Budapestről haza jött,
Vakáczi.it tölteni jó kedv között.

Föl is lelte a jr> kedvet.
Úgy örül,
.Minden kedves, minden oly szép, 
Gyönyörű a ház körül.

A jó szülék kedvéért az urfinak 
Szobalányt is szép fiatalt tartanak.

Úgy szereük, téjbe-vajba 
Fürdetik,
Nóta szerént- tenyerekből 
Édes mézzel etetik.

Vigadozva vigan éli világát,
Kedve szermt mulat, tesz-vesz amit lát 

Halász, vadasz kocsikazik 
Lovagul,
Holdvilágnál a lugasban 
Egy kis leánynak udvarol.

Élvez nagyban, Argylasi fi gyanánt, . . .  
És az idó szalad, szökik egyaránt 

Java nyár volt, mikor haza 
Érkezett,
Most már hűvös őszi szellő 
Jár a larlott táj felett.

Hervadt rózsán beteg lepke haldokol, 
Nem szól madár a sárguló lomb alól,

A szép boldog órák gyorsan
Tűnnek e l ................ .. •
Jenő nrfi iskolázni 
Búsan készül Pestre fel,

Keservesen szedi-v-uli egymását.
Tömi vele pesti bőrös ládáját

S egy szép reggel a váló-nap 
Bebukkan,
Mit Volt tenni Jenő urfiV 
Elutazott nagy búsan.

rintba, — lubarékpártinak elég ha 
12,000 forintot áldoz, — független
ségi párti jeleknek nem kell más, 
mint ha 300 forintot ád zászlókra 
és czigányzenére!

Szomszédságunkban S)mogyban 
Szent-Istváu napjáu újra szervezke
dett a fUsrgetleuségi párt és ezen 
szervezkedés mellett meg vagyunk 
arról győződve, hogy mind a nyolez 
somogyi kerületet visszahódítják pár
tunknak akár minő erőltetéssel fújja 
is meg riadóját repedt trombitájából 
a „S>mogy,“

Baranyában és Pécsett a pár- 
tunkbeli közpouti bizottság nyolez 
év óta felbomlott anélkül, hogy erre 
nyilvánvaló ok fenforgott, a nélkül, 
bőgj' formailag feloszlott volna, csak 
nehány kerület tartotta fen szerve
zését miudeddig. Ezen zilált álla
potnak köszönjük, hogy bárom ke
rületünk kormánypárti, három ha- 
baréki és csak kettő van pártunk- 
beli által képviselve.

Eunek pedig — Jókai szeriut 
mondva — nem szabad igy maradni, 
egész Baranya és Pécsuek vissza 
kell kerülni a függetlenségi párthoz 
és ez meg is lesz, csak legyen ben
nünk erős akarat és tevékenység.

Nem akarjuk itt megvilágítani 
pártunk megj'ei központi bizottsága 
felbomlottságáuak a közönség előtt 
rejtett, de általunk felismert törté
netét és indokait, a kormánypárt 
központi (fővárosi) bizottsága annak 
idején kimondta, hogy kerüljön bár
mibe, de a pécsi 48-as fészket szét 
kell robbantani, minő eszközöket 
használt fel, nem kell részleteznünk, 
ismerjük a kormánypárti eszközöket

és  a k o r m á n y p á r t  mi nd
ég y  i k é t a l k a l m a z t a ,  o 11 y a n 
es z köz t  i 8, mel y  a n y i l v á n o s 
s á g o t  e l k e r ü l i  és t i t k o s  l a s s ú  
mé r e g ké nt  t e s z i  meg rombol ó  
h a t á s á t .

Pántunk férfiai megyénk és vá
rosunkban joggal kérdezhetik, miért 
nincsen nekünk központi bizottsá
gunk? miért nem veszi seuki kezébe 
annak egészben újjá való szervez
kedését, miért aiszuuk mi, k'k nyolez

év előtt még nagy számot tettünk 
pártuukbau?

Ideje már, hogy feltámadjunk 
lethargikus álmunkból és előkészítsük 
a pártot a jövő évi megmérkőzésre.

Tartsunk egy alkalmas időben 
előleges értekezletet k i s s e b b  kör 
ben de m i n d e n e s e t r e  a l o mha  
t e h e t e t l e n  és  ké t e s  j e l l e m e k  
k i z á r á s á v a l  és határozzuk meg 
a megj'ei és városi központi párt- 
bizottság alakítására a közgyűlést, 
miután a kerületekben előre is a 
kerületi bizottságok megalakítása 
megtörtént.

Tiszteljük a választó kerületbeli 
bizottságoknak tevékenységi hatás
körét, iparkodjunk, hogy az inkább 
kiszéltísitessék, mert csak a kerü
letben bizottságok tevékenysége ve
zethet sikerre, de legyünk azou, 
hogy a közpouti bizottság minden 
mozzanatról azonnal értesítést nyer
jen és igj' minden összeütközés mel- 
lőztessék.

Fel a munkára!

— A z ig s z s á g ü g y m in iiz t e r  a
hivatalos lapban között rendeletével a 
legtöbb itélőszéknél és a kir. tábláknál 
eltendelte, hogy büntető ügyekben teljes 
Ulési megállapodások, döntvények hivatva 
leszuek az alsóbb bíróságnak az uj 
büntetőtörvények alkalmazásánál iránya
dásul szolgálni és azért nagy fontossággal 
és befolyással fognak bírni a büntető 
igazságszolgáltatás fejlődésére. A minisz
ter ezen döntvények gyűjtésével és hogy 
a nagy kázönség is hiteles alakban hoz
zájuk lérhescen, közlésével. Németh Péter 
igazságUgyminiszteri fogalmazót bizta meg. 
Az igazsagügyér gyakorlatból előre tudja 
tehát, hogy az uj törvéuy és az alkalmi 
hivatott bíróságok gyarlóságainál fogva 
igen sok döntvényre lesz szükség, míg 
valahogyan eldöczögünk az uj törvény 
uttévesztő ösvényein. — Bezzeg 1852-ben 
az osztrák büutető törvéuyt bátran lehetett 
életbe léptetni ily czeremouiák nélkül is.

— S z e p te m b e r  h ó  v ég e  té lé  a  
beliigymiuisztenumban Próuay allamtitki r 
elnöklete alatt az ország legjelesebb alis
pánjaiból s a közigazgatási tudomány 
elismert gyakorlati és elméleti férfiaiból 
alakítandó enquette ül össze azon czélból, 
hogy a közmunka-, betegápolási-, val imiot 
megyei tisztviselők által kezelt inásreud- 
beli dijak és járandóságok mikénti behaj
tásának és ebenőrzéséaek módozatát megál

lapítsák. Az enquette munkálata egy az egész 
országra hatálylyal biró miniszteri rendelet
nek fogja alapját képezni, melynek czéljaaz, 
hogy az utóbbi időben elkövetett sikkasztási 
esetek száma lehetőleg leapasztassék.Kérdés 
csak az, hogy valóban gyakorlati férfiak
ból le8z-ealakitvaatanácskozminy és lesz-e 
a tanácskozmány alapjául előterjesztve egy 
oly tervezett, mely az idő és körülmények 
kívánalmainak megfelel. Mindkettőben erő
sen kételkedünk.

— A z I n g a t la n o k r a  v o n a tk o zó
árverési hirdetések igen sok hatóság te
rületén más és más eljárások és módoza
tok szerint tétetvén közzé, ennek egyen
letes szabályozása iránt a belügymin. egyel- 
értőleg az igazságügyminiszterrel az ország 
összes törv. hatóságaihoz intézett körren
deletben elrendelte, hogy a szóban forgó 
hirdetmények kellő köztudomásra hozatal 
végett a kir. bíróságok által azou község 
elöljáróságának, a melynek területén az 
elárverezendő ingatlan vagy ingatlanok 
feküsznek, közvetlenül küldessenek meg, 
a mennyiben pedig egyes bíróságok telek
könyvi osztályánál gyakorlatban volna, 
hogy az árverési hirdetményeket nem esik 
azon községben, melynek területén az in
gatlanok feküsznek, hanem a szomszédos 
községekben, vagy pedig az illető járás 
vagy vidék összes községeiben is közzé 
téteti: ezen közzététel is, az illető közsé
gek elöljáróságaihoz közvetlenül intézett 
felhívás ntján foganatosittassék, továbbá 
miután az ingatlanokra vezetett árverés 
ellen gyakran a miatt szoktak semmiségi 
panaszok beadatni, mert az árverési hir
detmények köztudomásra hozatalánál a 
helyi szokás meg nem tartatott, s ily ese
tekben a királyi kúria mint semmitőszék, 
a szokásos helybeli eljárásnak az illető 
községi elöljáróság bizonyítványa általi 
igazolását kívánja meg, még abban történt 
megállapodás, hogy a községek elöljáró
ságai utasitassanak, hogy a kérdéses árve
rési hirdetményeknek a községben helyi 
szokás megtartása mellett történt közzété
teléről bizonylatot állítsanak ki, s azt 
minden további megkeresés bevárása nélkül, 
minden egyes esetben közzétételt elrendelő 
s a községi előjáróságot annak eszközöl- 
tese iránt megkereső kir bíróságnak köz
vetlenül küldjék meg. (Lesz tehát még 
több irka-firka, és papír fogyasztás és a 
semmiségi panaszok további szaporítása, 
mert csak a forma minden, — a lényeg 
semmi.

— A so m o g y i fü g g e t le n s é g i
párt aug. 20-án Lellén tartotta meg 
szervezkedési közgyűlését. Megválasztat- 
tak : megyei elnöknek : Szalay Imre kép
viselő. Jegyzőknek: Svarez Samu, Gruber 
János, Mortenson Ede, Szemenecz Emil; 
pénztárnoknak: Madarász Andor. A köz
ponti végrehajtó bizottság elnökének Dr.Né-

álmodott; de hát egy malom táját ilyen
nel fölcserelni mégis elég szembe ötlő kü
lönbség. Kastély sincseu rajta, de van csi
nos urilak, melylyel bizony megelégedhetni.

Mégcsak a bebútorozás vau hátra. 
De ebbe már nem Nyakó úr vágja a fej
széjét ; ez Zsófia tensasszony kényes Ízlé
sére bizatik. — Zsófia tensasszony bán erős 
diplomaticai érzékre vall azon ügyesség, 
melynélfogva a legellentétesebben rikító 
színek közt atyafiságos egyetértést tud 
létre hozni; elannyira, hogy a zöld mel
lett a sárga, a kék mellett a tulipiros a 
legpéldásabb békességben igyekezuek a 
szobák fényét emelni. Ami ha mégis nem 
sikerül teljesen, nem őket terheli érte a 
felelőség.

Zsófia tens . ..  azaz pardon 1 nagysá
gos czim nélkül rájok most már mégcsak 
gondolni sem szabad — a nagyságos 
asszonyt uj helyzetében csak egy gondo
lat bántja: miért nem lehet a jegyzőné, 
ispánné, bérlőné s az egész odahagyott pere - 
putty tanúja ama ténynek, mely őt kör
nyezi, — hogy semmiségök miatt előtte 
pirulniok kellene. No de ha már egyszer 
igy van és nem másként, majd megbá- 
multatja magát új ismerőseivel.

Eltávoztak a vidékről anélkül, hogy 
valakitől elbúcsúztak volna. Különben ezál
tal nem okoztak senkinek fejfájást; csak
hamar napirendre tért felettök mindenki: 
Legfeljebb a jegyzőné korholta meg fiát, 
hogy már most lássa: mi lesz belőle? Ha 
az a temérdek pénz, mit reá költöttek, 
még annyit sem kamatoz, hogy egy tapasz
talatlan, egyszerű leánynak el bírná a 
lejét szédíteni, és mindjárt leteszi a fegy
vert, mihelyt az kijelenti, hogy oly fát 
mozgat, melyre fölösleges az időt paza
rolni, — akkor csak nézzen valami más 
után. —

Mit beszélek-, búcsú nélkül hagyták 
el a tájat ? . . .  A nagyságos házaspárnak 
a pöffeszkedés megtiltotta e köteleséget; 
de Helennek mást súgott a szive. Ő búcsút 
vett a malomnak minden kis zugától. 
Könnyezve mondott „istenhozzádot" a

metb Károly, alelnöknek Svarez Samu. 
A végrehajtó bizottság tagjaiul: Bárány 
Gusztáv, Gáspár Lajos, Miklós István, 
Szalay Károly, Körmendy Sándor, Madarász 
Andor, Pál Farkas, Svarez Samu, Gaál 
Dénes, ifj. Csorba Ede, Szép Dénes, 
Németh Ignácz, Kovács Imre és Grünhnt 
Lajos esetleg Herczfeld Mór. A vidéken 
pedig elnököknek kikiáltanak : a tabi vál. 
kerületben: Szemenecz János. Szilban: 
Gaál Dénes; Szigetváriban : Szűcs Mihály; 
Csurgóiban: Nagy Sándor; Lengyeltótiban; 
Ritzinger.

— A  g a la c i  é s  V a sk a p u  k S s t l
hajózás felügyeletét illető előleges javaslat 
már megjelent. A javaslatot az európai 
bizottság három meghatalmazottja készítette 
el a német követ élőmunkái alapján. A 
javaslat első részének legfontosabb hatá
rozatai : 2. czikk. Egyik parton se szabad 
hidat, vagy más szilárd alkotmányt a 
folyóba építeni, hacsak az építésre vonatkozó 
tervet a következő pontokban körülírt 
vegyes bizottság helyben nem hagyja. 3. 
czikk: E szabályzatok végrehajtása egy 
Ruszcsukban székelő vegyes dunai bizott
ságtól függ, a melyben Ansztria-Magyar- 
ország, Bulgária, Románia és Szerbia vau 
képviselve.4. czikk: Elnök az osztrák-magyar 
meghatalmazott lesz. A határozás szavat- 
többséggel történik. A szavazatok egyen
lősége esetében az elnök dönt. Az osz
trák-magyar elnökséget az angol és orosz 
mindeddig ellenzi.

— S ch o n e rer  o u t r á k  k é p v i 
selő, a kit a bécsi lapok nagy feltűnést 
keltett parlamenti beszéde óta Németor
szághoz való szitással és hazaárulással 
vádolnak, választóitól bizalmi iratot ka
pott, melyben igazi néptribuunak nevezik. 
A jó osztrákoknak sem igen lehet oknk 
örülni e mostani helyzeten, hogy annak 
szavaznak bizalmat, a ki Osztrákország
nak Németországgal való egyesítése mel
lett küzd. A kettős monarchiát szipolyozó 
bécsiek, a nagygyárosok és bankárok fő 
lég azonban a kamarilla, melynek tagjai
ból kerül ki a magasabb tisztikar és aip- 
lomaczia természetesen máskép gondol
koznak.

Külföld.
Mig a hatalmak ingadoznak, hogy a 

Montenegró támogatására helyezett erő
szakos rendszabályokat foganatositsák-e, 
azalatt az albánliga szervezkedése és ter
jedése folyvást nagyobb mérveket ö lt — 
Riza pasa a porta megbízottja 2000 em
berrel érkezett Skutariba s a liga bizott
sága által fogadtatott. Azután a törzsfó- 
Dököket s a liga bizottság tagjait magá
hoz bitta tanácskozásra, melynek eredmé
nye az volt, hogy az albánok mind egy 
szálig egyetértenek abban, hogy semmi

drága helynek, hol mig az istenverte nrbat- 
námgág nem basáskodott szülei fölött, — 
oly boldogul éltek, .iidás' szórt, csókjait 
binté minden pontra, mely őt Miskára és 
szerelmének körülményeire emlékeztető. — 
Nyakába borait a csárdás háznépének 
(kik a malmot megvették) agy zokogott 
szivszoralva, kérvén őket, hogy gondolja
nak reá.

Ő már irt Miskának; de ha nem 
kapná meg levelét, ha netán itt keresné, 
úgy mondják meg neki: hol találja fel 
őt, kinek szive csak érette ver mind halá
lig. Virágait Borosára hagyja. Viseljen 
rájok gondot, szeresse azokat ngy mint ő 
szerette. És újra megeredt könnyeinek 
zápora a kedves otthonért, melyet most 
örökre idehagy.

Mint a jégpaskolta rózsabokor, meg
viselt, dúlt volt egész lénye, mire Küllőre 
érkeztek. S hogy színig töltve legyen a 
keserű pohár, egyszer csak azzal a hírrel 
toppan be Tercsi, a szakáesnévá előlépte
tett szolgáló, hogy itt a nevelőnő.

Egy első pillanatra határozott ellen
szenvet ébresztő rőtthajú, selypes rút vén
kisasszony volt ez, kiről szinte lerltt a 
klállhatatlanság. Ez lesz az ő oldalából 
lánczolva, hogy tőle naphosszat megne sza
baduljon ? Hisz mielőtt az első franczia 
szót megtanulná, beteggé teszi őt annak 
társasága! — Szerencsére arra nem került 
a sor; a harmadnapot sem érte meg a 
háznál.

A nagyságos asszony kirándulást indít
ványozott a közeli erdőbe. E sétára újdo
natúj kalapját tévé fel. Azonban e kalap
pal olylpogánynl elbánt a rengeteg sok virág, 
toll és szalag, hogy kaczagás nélkül ráte
kinteni a leghősiesebb önuralom leendett. 
Mivel pedig a nevelőnő nem bírt ily hősi 
tulajdonnal, nem csoda, ha a szokatlan 
fejdisz láttára oly fülsértő vigyorgásban 
tört ki, mely sorsa fölött határozott. A 
nagyságos asszony ugyanis kikérvén magá
nak, hegy ilyen jött ment csodabogár 
rajta nevetgéljen, — Helen benső örömére 
kiadta neki az ntiezédulát. Cjabb kritikúfri

A váláskor úgy döntő a kényeket.
Apja, anyja, hogy értők sirt, kőnyezett; 

Síit a/, nrfi, hej de másnak 
Miatta;
.Sem a pápát, sem a mamát — J. 
A szobalányt .siratta! jgí

Varudy Ferenez

VIikora végrehajtót áld jitk.
— Elbeszélés. —

Irta: Kutc-ár József.
(Folytatás)

Mikor gyanította, hogy a portán levél 
vau Miskától, érte küldőit, elolvasta maga, 
válaszolt is reá szive szerint; de a házban 
említést sem tett felőle. Úgysem voltak 
kiváncsiak: él-e hal-e Miska; elősem hoz
ták őt soha. Jobb is volt elhallgatni, ki 
tndja: nem azt nyerte volna-e feleletül, 
hogy ngy n mit gondol: kisasszony létére 
egy közhuszárral levelezni! Talán egyszer 
meg is tiltják neki hogy reá gondoljon?

Ha ezt meglehetne tiltani I Millió meg 
millió embert lehet kormányozni; hadse
reget kénye-kedve szerint oda rendelhet 
a vezér, hová jónak látja; megváltoztat
hatni a folyamok irányát, új medret 
ásván a régi helyett: de a szívnek tör
vényt szabni, hogy érezzen e, vagy ne 
érezzen — őrült igyekezet.

Rabszolga volt az ő szive, lenyügzött 
rabszolga, kinek akarata, szóásjoga nin
csen ; csak némán teljesité kötelességét, 
mely abhan állt, hogy szüntelen uráért 
dobogjon.

Levelének minden sora egy-egy vér
tanúi kép volt; minden betűje, vonása ha 
tártalan szenvedést ábrázolt. Azonban soha 
sem érinté a szívfacsaró fájdalom okát, 
melynek szülöttei: a bulió könycseppek 
homályossá áziaták a levél szövegét. Miért 
húzzon már előre keresztet reményei fölé; 
miért tegye semmivé keblének aranyos 
világát; miért törje szót az összekötő kap
csot, mely kedveséért az élethez csatolja: 
hí visszatér, még úgyis elég jókor tudja

meg a siralmas valót, hogy az, mint a 
villámcsapás, földre sújtsa őt.

Nyakó úr lelkét egy óhaj tölti be: 
vajha egy hajdani Nyakó-birtok urává 
lehetne, inkább megváltaná kétszeres áron; 
csakhogy az ősi ház toruáczáról hány
hatna fittyet a világnak.

Ez azonban kissé bajos dolog. Mert 
az egykori Nyakó-jószágok legnagyobb 
részt a Csikváudi grófok hitbizományát 
képezik. Azok közül egy sem kerülhet 
tulajdonába. Végre nyomra akad. Az ado
mánylevélben ott szerepel Küllő is. Az 
nem a grófoké; jelenleg zsidó kézea van. 
Útra is kell tüstént, hogy alkura lépjen 
Rosenblüvel, a tulajdonossal.

Rosenblüh ravasz fej. Ravaszsága nél
kül nem vihette volna bátyúról pusztáig. 
S ha már egyszer nrasággá lett, nem is 
hajlandó arról egyhamar letenni; ba csak 
nagyon hájas nyereség nem Ígérkezik. 
Erre pedig Nyakó úrnál kilátása van. 
Nyaké úr már mindjárt kezdetben elveti 
a sulykot, előre kijelentvén, miszerint a 
küllői birtokot minden áron meg kell sze
reznie, — mert az egykor őseinek tulaj
dona volt.

Rosenblüh már tudja : hányadán van. 
Ő meg kijelenti egész kereken, hogy attól 
semmi szín alatt meg nem vál. Úgysem 
fizetné meg annak valódi értékét senki 
sem; azt az értéket, mely neki oly dúsan 
gyümölcsözik. A küllői határt más nem 
ismeri, egyedül csak ő. A térképen hibá
san van a Kánaán Ázsiába tolva, anuak 
itt kell lennie Küllő körül. Mert ilyen ter
mőföld széles e világon sehol, de sehol 
sincs.

Már most aztán tessék vele alkndnil 
Mikor mindakét fél ily nyomós okokkal 
áll elő, nem csoda, ha két napi buza-vona 
után Nyakó nr oly túlhajtott összegen 
szerzi meg a küllői 600 holdas birtokot, 
hogy Rosenblüh máshol — jobb határon 
— vehet rajta ezeret.

A ragyogó jövő alapja: a birtok tehát 
megvan. Jóllehet nem mérföldeket boritó 
uradalom, amilyenről Zsófia tensasszony



féle térülőiét át ne*i e«g«*liiek. Monteneg
rónak . sem a  dvfoigbflü, sem a tnzüt 
A ligabizottság ezen határozatáról, két 
egyenlő nyilatkozatot állított ki, egyiket 
K za pasának, a másikat pedig Read angol 
fükonsuluak adván át. Ezekben kifejti a 
liga jelzett álláspontját s határozottan ki
mondja, hogy az albánoknak lehetetlen 
az utálatos montenegrói uralomnak meg
hódolni.

A görögügy szünetel, mert még az 
•-/. ügyben a portához intézendő kollektív 
legyzékre nézve a hatalmak nem egyeztek 
meg. sőt az angol javaslatot, melynek 
mlapján a tárgyalásokat meg kellene kéz 
deni nem is fogadta el valaruenuyi hatalom. 
Anglia ragaszkodik a kényszer rendsza
bályok alkalmazásához, s késznek nyilat 
kozott a török kikötők elzárására, aján
latát azonban a többi hatelmak ez ideig 
még nem fogadták el.

Legnagyobb fontossága mozzanata a 
keleti kérdés jelenlegi bonyodalmának a 
bolgár mozgalom. A hét folytán érkezett 
birek oda mutatnak hogy egy nagy szláv 
állam van alakulóban a Balkán félszige
ten még pedig — s ez a legveszélesebb 
oldala — Oroszország protectoratnsa alatt, 
és orosz fegyverek segélyével, s az uj 
állam lenne a Maczedoniával és Kelet- 
Rumeliával megnagyobbított Bulgária, — 
mely ezenfelül szövetségbe állana a szinte 
még Boszniával is megoagyobbitandó 
Szerbiával. A bolgár mozgalom Orosz
országnak a hatalmak által elnézett izga
tásai folytán, már oly mérvet öltött, hogy 
többé fel tartóztatható, annál inkább is 
mert az egész Bulgária el van árasztva 
Oroszországból szállított fegyverekkel és 
katonasággal. Szófiából jött tudósítás be
széli, hogy Silistrian Várnán és Rusztsn- 
kon keresztül 44 ágyú, 18 ezer puska, 
6250 revolver, 640 kard s több, mint 1000 
láda lőszer s nagymennyiségű puskapor 
szállíttatott Bulgáriába, sőt egy másik forrás 
azt is beszéli, hogy e fegyverkészletnek 
megfelelő mennyiségű csapatokat is szál
lítottak, melyeket haladéktalanul Sumlába 
indítottak.

Berlinből Írják, mikép azon esetre, 
ha Törők és Görögország közt a háború 
Kiütne Ansztria-Magyarország a Novibazári 
basalikot teljesen mepfogja szállani. Tehát 
az Andrássy politika folytatása következik.

Az angol-afgán háború kimenetele 
még mindig kétes a jelenleg ott levő angol 
haderőt tekintve. Simlából iiják, hogy az 
angol csapatok a Kandahár erődből való 
kirohanás alkalmával igen súlyos veszte
séget szenvedtek. Nyolcz tiszt, 180 ka
tona esett el és 5 tiszt megsebesült.

(jyenestől Tosztig.
i

A lakócsai urodalom vizlecsapolása 
történetének két végpontját kívánom e két 
tisztelt névvel letűzni. A szédelgés Gyenes 
János mérnök műszaki tervezetének elve
tésével indult meg, azóta mintegy 42 éven 
at a botrány egész bóhömpölyeggé növe
kedett, az urodalom legalább is 60 ezer 
forintot dobott ki, az urodalom most rósz- 
szabb állapotban van mint azelőtt, s az 
ügyvezetése most ngos Toszt Gyula pécs- 
váradi főtiszt kezébe került.
aztán a nagyságos asszony sem óhajtott 
házába fogadni.

A rőtthajú nevelőnő helyett ismét egy 
olyan alak lett mindennapos a Nyakó- 
háznál, kinek egyszeri látása elég arra, 
hogy aláírjak Darwin állítását. Ez Tólődi 
Béla, a szomszéd helységben miutegy har 
madfélszáz holdat bíró nyolczadmágoás. 
(Mert ahhoz, hogy fertály mágnást játszhat
nék nincs elég jövedelme.)

Háromszegletű feje úgy áll a vállai 
közt, mint az ürge, mikor kibúai készül 
lyukából; de előbb kémlelve néz körül, 
ha nem lesi-e pajkos gyermek, hogy bot
jával főbe kóllintsa. Örökké hunyorgó sze
mem, mint két homályos ablakon, a ravasz
ság kandikál keresztül. Hajszálai mmt a 
gereben fogai, vastag szegekké csomó
sodva bökdösik a levegőt. Oiajsárga arczát 
tarkara tetoviruzta a szapora ragya.

Korra nézve mintegy negyven éves. 
Beszélő eszköze olyan, mint az örök-moz
dony: soha meg nem áll. S miután tisz
tességes aton-módon uem győ/.né a rop
pant szóözönt, — hazudni is szokott akko
rákat, hogy még a füle is kétfelé áll bele. 
Ezen kívül első korbely a viuéken.

(Folyt, köv.)

Mohácsi gyászemlék.
Mottó:

„Hős vertöl pirosult gyásjtér 
Sóhajtva kö8zontlek.u

.Alusznak ők, a bős fiuk! daló csa
ták u'án* s mi, kik élünk szívszorongva, 
hazafias mély bánattal merengünk el a 
gyászeseményen, mely ez előtt 354 évvel 
dönté hazánkat a hossza megpróbáltatás 
nehéz békójába, midőn nyögve a rabiga 
alatt, szenvedés, kin nyomor volt jutalma 
a sok küzdelemnek. —

Ah I hogy tadtál elvérezni szép hazám! 
ama napon, kit anynyi erős kar védett! 
miként lettél anynyira eltiporva, kit anynyi 
vitéz bajnok szív vérével váltott volna meg?

Pártoskodás vad szenvedélye volt sírod 
ásója, pusztulásod eszközlője siralmaid 
forrása.

Kevesen voltak bűk elhagytak téged 
gyermekeid, kiket felneveltél, s kiket a 
porból a magas polczra emelt „az igaz
ságos.* — Nem téged, de fényes trónokat, 
királyi pálczádat kereste az elbódult szív, 
a hatalomvágytól megzavarodott lélek. —

Megállók emlékemben á kis kápolna 
mellett, szemeimmel Nyárád felé tekintve, 
elrohannak előttem * daliás vitézek, haroz

álljon itt mindenek előtt a történet 
földirata, a helyrajz. Az urodalom terüle
tének és határainak érzékitésére rajzoljon 
a szives olvasó maga elébe egy rendes 
négyszöget, tegyen egy pontot e négyszög 
közepére, és vegye a négyszög felső vo
nalát északi határnak, miből a többi ha
tárvonal fekvése magától értetik. Azután 
ossza a keleti határt érzékitő oldalt négy 
egyenlő részre, és az osztási poutokból 
kiindulva húzzon bárom párhuzamos vo
nali be a négyszögbe úgy, hogy az I ső 
felü'ről az oldal telénél nagyobb, a kö
zépső II. az oldal felével egyenlő, illető
leg a Dégyszög középpontjáig érő, a leg
alsó a Ill ik pedig a középsőnél rövidebb 
legyen. Ez megtörténvén vastagitsa meg 
a keleti oldal alsó felét, rajzoljon a négy
szög délnyugoti sarkába egy kisebb, és 
északkeleti sarkába egy nagyobb sertést, 
annak jelzésére hogy e két pont körül 
forog egy kisebb és egy nagyobb szédel 
gés gépezetének műszaki része, és meg
van a tájékozás.

Lesz e szerint egy északi oldal; egy 
keleti oldal; egy déli oldal; és egy nyű
göd oldal, mely a Drávát képviseli; egy 
keleti vékony; egy keleti vastag oldal
rész; egy I. számú párhuzamos; egy II. 
számú párhuzamos; egy III. számú pár- 
1 uzaraos és a két sertésalak, mit jól ké-ek 
emlékezetbe tartani. Ezen ábra vonalaival 
a lakócsai uradalom posványáinak fekvé
sét megközelítőleg híven lehet szem elé 
állítani: az északi vonal a Korcsina nevű 
lapály, melyről azt kell tudni, hogy a 
nagy sertésen tú! a drávafoki határba lép, 
ott nagy kiöntéseket okoz, a tőle elneve
zett Körcsönye pusztánál Baranyaraegye 
területére lép és ott a fekete vízzel jön 
érintkezésbe. De ugyan azon Korcsina 
nevű lapály, mely különben északról igen 
sok csapadékvizet vesz fel, és vezet a fe
kete viz felé, a nagysertésnél egy kes
keny lapályszalagon, vizeinek egy részét, 
közel a vékony oldalrészhez, és ezzel pár
huzamosán, lakócsai területen, délfelé bo- 
csáj'ja; útjában a I. párhuzamossal jelzett 
posványból jövő hasonló keskeny szalag
gal egyesül és a vizet egy a vékony ol- 
dairészen ugyan, de a vastag oldalrész 
kezdetéhez közel levő kis hidacska alá 
juttatja, honnan az a vastag oldalrész 
nagy kiterjedésű lapályába jut, melyet a 
vastag oldalrész nagy belvizének nevezek.
A főirány és ezen kiágazás közötti kü- 
lömbség megállapítására azon három jó
kora és még is gyakran vizroDgált hid 
szolgál támpontul, mely a sellye-szigetvári 
ut"n a közlekedést épen a Korcsina nevű 
lapályon leömlő csapadékvíz rongálásai 
ellen biztosítja; összehasonlítva a mondott 
kis bidacskávai, mely alatt a kiágazó 
nemcsak korcsinai, hanem hig-czréti viz 
is minden baj nélkül átvánszorog. Épen
a külömbség mutatta, m ily ............ kellett
abhoz, hogy a korcsinai összes viz az egy 
Bittó István drávafoki birtokos kedvéért, 
a lakócsai uradalom területére ráfordit- 
tassék.

Az I. párhuzamos az igen hosszú és 
igen széles lúg czréti lapályt jelzi a mon
dott kiágazással együtt, mely kiágazás, 
mint már mondám, a vizet délre vezefi.
A II. és III. párhuzamos is kiágazás, de 
megfordított értelemben; miután egy igen
vágytól tüzelve, mindegyik szemében a 
pogány gyűlöletének tüze lobogott.

Látom a sápadt arczú — jobb sorsra 
érdemes — jó szivü ifjú királyt, miként 
száguld végig a magyar tábor előtt, lelke
sítve a kis sereget,s a királyi szavakra a bad 
sereg lelke mennydörgőit biztató szavakat.

Látom Tomoryt a haza szent szere- 
tetétől átihletett főpapot, mint bátorítja a 
félénkeket, midőn a magyar főurak meg
rémültek a török sereg roppant nagysá
gától, hiszen úgymond: „nagyobb része 
fegyvertelen a török seregnek és a 300 
ezerből alig 70 ezer barezraképes.

Látom Perényi Ferencz nagyváradi 
püspököt, ki a királyi tanácsban a mellett 
küzdött, hogy vonuljon a magyar sereg 
vissza inig, — többen hozzá csatlakozva,
— megerősödik, s midőn javaslata meg
bukott, keserű gúnynyal igy szolt: „a 
csatanapját 20 ezer magyar vértanusága 
jelölendí, kik Fráter Totnory Pál vezér
lete alatt a Krisztus bitéért haltak m eg; 
szentekké nevez'etésök végett jó volna 
Rómába küldeni Brodarich kanczellárt, kit 
a pápa s a tábornokok követségeiből már 
ismernek* — a jós szavak beteljesültek, 
uem a pápa, de a nemzet tette őket szent 
emlékűvé. —

És most feikölt aug. 29-e szép fényes 
nyári nap volt. A mohácsi lápok madarai 
vígan esiripoltak. Minden oly szép, oly 
élénk volt. . . . . . .

A két tábor harezrakészeu állott. Bá
thory nádor, minthogy némelyek kétked
tek a király jelenjeiében a királylyal 
együtt bejárta az egész sereget, osztályról 
osztályra, igy beszélvén: „íme itt a király 
ő felsége közöttünk, kész meghalni a ha
záért, Krisztus szent vallásáért, hitvesetek
ért, gyermekeitekért. Emlékezzetek meg 
tehát ti is, hogy magyarok vagytok, utódai 
azon hősöknek, kik anyuyiszor féuyes dia
dalt nyertek az ellenségen, melylyel ma 
harezolui fogunk. A győzelmet uem a so
kaság, hanem a vitézség döuti el. Isten 
maga is gyámolitaui fogja a szeut vallá
sáért harezolókat. Kezetekben van ma 
nemcsak hazátoknak, melyet az ellenség 
elfoglalni jött, hanem az egész keresztény
ségnek is sorsa — üdve.* —

E beszéd s az igaz honfiúi lelkesedés 
annyira feltüzelte a barezosokat, hogy 
égtek a harczvágytól. Toporzékólt a barcz 
mén, szikrázott a kard éle, dobogott a 
szív, g türelmetlenül állott az egész tábor. 
Feltették a király fejére a harczisisakot, 
megfujták a tuurczifiadó kürtöket..........

nagy esővidék vizét magiba veszi és a 
vastag oldalrész által jelzett nagy kiterje
désű batáriapályba vezeti. A II. párbuza-
m ignak a csunyiki posvánv teld meg. a
III. párhuzamos pedig a sztálainak úgy, 
hogy e két párhuzamos és a vastag ol
dalvonal egy olvan lapálycsoportot jelez, 
mely először a K íresiua nevű lapá’ytól a 
mondott értelemben független, és mely 
másodszor a déli vonalon keresztül a vizet 
az uradalom területéről a szomszéd birto
kosok területéu keresztül a Drávába bo- 
csájt|a mindannyiszor, ahányszor a viz 
tükre nagy esők vagy hóolvadások követ
keztében emelkedik. De van az uradalom
nak még egy harmadik önálló berekeso- 
portja, mely a négyszög középpontja és 
a kisebbik sertésalak között terül el, és 
az uradalom területéu magába a közel 
Dráváha vezethető.

Most a törtéudre! 1837. táján a hely 
tartó tanács Gyenes János mérnököt egy 
olyan lecsapolási tervezet készítésével bízta 
meg, mely az uradalom területén, tehát a 
szomszéd birtokosok megkérdeztetése nél
kül, legyen kivihető. Indokul az szolgált, 
hogy az 1836 diki úrbéri törvény áltaí 
lehetővé vált úrbéri rendezést minél előbb, 
és minél kevesebb hasznavehetetlen terület 
feláldozásával lehessen körösztül vinni. A 
tnrv elkészült, de a korcsinai lapály, mint 
a feketevizre tartozó nem vonatott be a 
combinatióba; sem a nagy határ posvány 
a vastag oldalrész táján. Combinatióoa 
vetetett azonban az 1. párhuzamos hossza 
és széles állóvize és ez jól távol a keleti 
oldaltól délnek fordittatott bevetési vona
lon a II. párhuzamos egy részének átvá
gásával, kerülő utón, a kis sertésre nehe
zedő lapálycsoporton keresztül, a Drávába 
terveztetett lecsapoltatni, magára kelletvén 
hagyni nemcsak a korcsinai, hanem a 111. 
párhuzamosan és a vastag oldalrészen lévő 
íapályokat is, melyeken csak annyiban 
lehetett segíteni, amennyiben az elvágott
II. párhuzamos rész esővidékéről jövő viz 
a batárbelvizet nem szaporítaná. É terve
zetet magam nem láttam, de annyit hal
lottam Neuraan Jeromostól, hogy az lé
nyegben ugyanaz, amelyet később V. L. 
mérnök készített és érvényre is hozott. 
Annyi kétségtelen, hogy mind a két ter
vezet szerint a kifolyásnak a kis sertés
alakon túl, a védtöitésbe építendő viz- 
rekeszen át, a Drávába kellett volna ve
zettetnie.

Az akkor rendelkező jószágkorminyzó 
t. i. a kész tervezet megbirálására az ő 
barátját V. L. mérnököt ajánlotta a hely
tartó tanácsnak, és V. L. e tervezetet azon 
oknál fogva találta elvetendőnek, mert 
benne vizzár építése ajánltatik ugyan, de 
víztartályról azon időre, mikor a vizzár a 
Dráva áradása ellen lezáratik, nincs gon
doskodva ; ha pedig még ez is, amint ok
vetlenül szükséges, megépíttetik; a költség 
a rcménylbető hasznot túl fogja haladni.
E műszaki véleményt a jószágkormányzó 
felterjesztvén elhallgatta, amit mindenki 
tudott, hogy a csatorna a téli és tavaszi 
vizek levezetésére, a vizzár pedig a júniusi 
áradások ellen szükséges; Gyenes terve
zete elvettetett; V. L. bízatott meg uj le
csapolási tervezet készítésével és egyúttal 
az úrbéri rendezési előmunkálatok kidol
gozásával, az első terv elkészült; a viz-

Takarjuk eí szemeinket, morzsoljuk 
szét a könyüt, mit a szomorúság ültet oda. 
— Elvérzettek a vitézek, vér boritá a 
csatamezőt, a király a Cselc-patak nádas 
mocsárt nan küzd a balál tusával.

Háayau lettek árvákká özvegyeké? 
Ah! de te hazám! te tettél arcává, öz- 
vegygyé, rabbá. —

S bogy ne lássa a magyar, az irtó
zatos veszedelmet, az ég esthomálylyal ta- 
kará be a földet, s megsiratta az ég is az 
elhullott hősöket. — Sirassuk meg mi is, 
azokat, kik feláldozták magukat a hazáért. 
Hullajtsunk könyeket azon lelkes főpapok
ért, kik alkalmas és alkalmatlan időben 
készek vottak nagy kötelességüket betö1- 
teni, kik inkább meghaltak, semhogy rab
hazában éltek volna.

Hullajtsunk köuyet a 20 ezer elesett 
bajnok emléke felett, kik „bősök és bű 
hazafiak voltak.* — És emlékezzetek meg 
Szapoiyairol is, ki uegyven ezer főnyi se
reggel késlekedett Szegednél. E mék iz e 
tek meg róla érdeme szerint, ki később 
felmászott a trónra, hogy sok veszedelem
mel, nyomorral, polgári barczczal, mint 
átokkal sújtsa a már porig csapott hazát.

És e napon mérlegeljük a pártoskodás 
átkos következményét, lássuk meg hova 
sodorja a töldi sors az oly nemzetet és 
hazát, mely kebelében megbasoulik, s szi
vében hitvány hiúság silány indulatáuak 
ád helyet, az őszinte, igaz erény helyett.

Szálljon ajkunkról ima az egek urá
hoz, s boruljunk egymás kebelére, meg
bánva a múltat.

És te Isten! magyaroknak megtartó 
Istene! légy vezére nemzetünknek. Tedd 
a nemzet szivébe az egyetértés erősségét, 
s tűzd a magas bérezek ormára a sza
badság zászlaját. Te védd meg hazánkat 
a vésztől, és te emeld közöttünk a jólétet, 
az elvérzett bajnokok poraiból növeszd a 
fát, mely édes boldogító árnyával takarja 
be hazánkat. S midőn áldást mondunk a 
csendesen nyugvókra, kik mint a — haza 
szentjei nyugosznak kérünk téged, hogy 
imádott hazánkat vedd gondviselő szár
nyaid alá, s vezéreld ezt uram akként, 
hogy előtte dicateljea jövő, szerencsés évek, 
legyenek. — Legyen áldás a haza minden 
népén, Éljen! a magyar haza! Éljen a 
magyar nemzeti

Oszoljatok bús érzések, derüljetek bo- 
rongós gondolatok! legyen sziveinkben 
remény és bizalom, a bátor nem fél az 
idők viharától.

LAJOS.

tartály azüVs*;es vdta nem érintetett; a 
Gy*uss-föle csar.»->rü<ili.iiú4<u Cá a
Gyaues féle vizzár V. L. ezége alatt ja 
vaslatba hozatott; a terv fetküldetett; a 
kormányzó követkézsiesen insgiuc hallga
tott; V. L. tervezete jóváhagyatott; kivi 
telének felügyelete is őreá bízatott, és hogy 
az üdvös ezóiok egyikót se lehessen elerui, 
évi couveutió rendeltetett számira, mi kó- 
rülbelől 42 év előtt törtéut; az ásás minél 
szabálytalanabban eszközöltetett; az esesre 
figyelem nem fordittatott; a mű ember és 
állatok által rongáltatok; dú lva, sűrű, sőt 
fák lepték el a csatorna lenekét, és én 
1843 ben terhes kocsival híd nelsdl já r
hattam a csatorma át, V. L. pedig azu
tán legalább is meg 6 évig piacosán meg
jelent Lakócsáa egy-két uapra — eon/en- 
tió|ámk felvételére Az évi conveutiö tenát 
azt a kis sertést másodszor is behozta a 
vizzár tájára, uieyet Gy:aes tervezetének 
megbuktatásával a kormányzó odarakott.

Kaim Kamill pécsi cs. kír. péuzfgy- 
igazgató vö t azon jórnvaó tőtiszt, ki a 
conventiót 1856 tálán beszüntette; V. L - 
uak az úrién reudizési etőmunkálatok 
ujoóli készítéséért 203 J frtot kötött te, és 
ez által lehetővé térté, hogy legalábo e 
czél lett 1866. és 1867 ben az uradalom
hoz tartozott uégy helységben elérve. Ugyau- 
eze i úri ember volt az, ki a lecsap iiási 
tervezet készítésével a leghecstiietesebo szán
dékkal inegöiztaNeumaut; és ezen Neurnau 
az, ki egyetértve a magát miudeuütt, auol 
sertéspiugálásra volt kilátása, együgyüuek 
tettető Lejtéuyivel, Bittó István Kedvéért, 
uem csak a kis sertés tisztátalauságát 
kellően felhasználta, hauem a nagy ser
téssel jelzett azon uj szédelgést Is műsza
kilag megalapította, melyuek gépezete, 
mint ajtó saját sarkai körül, Bittó ur ő 
excellentiája privát érdeke körül torogváu, 
az alsó birtokosokat, köztük miudeuek 
előtt a lakócsai uradalmat, a felsőbirtoko- 
sok teher i ír lóivá, a uagy uradalmat a kis 
birtok meklenburgi lovává tette, és ezáltal a 
felsőoirtokosokuak olcsó lecsapolást, az 
uradalomnak 46 ezer forintért a felső 
vizek általi elöntés jótéteményét biztosí
totta, és Baczó József pécsi kir. főmér
nöknek a tisztességes nyugdíjaztatás szép 
jutalmát megszerezte.

Offeubeim, a geuialis üzletember, azt 
mondta egy alkalommal: „Gestobleu tnuss 
sein; mit 8 itteusprüchen baut min keiue 
Eisenbahneu.* (Lopásnak kell lenni; er
kölcsi mondatokkal nem építenek vasutat.)

A társulaton és igy első sorban az 
uradalmon elkövetett 30 ezer forintnyi 
koppasztás, mely a mondott 46 ezer írt. 
kiadáson felül, 18 ezer forintban sújtja 
az uradalmat, úgy látszik azon geuiaiís 
felfogásra készite elő Trefort idejében az 
illetőket (tisztelet a kivételuek!): „Ge- 
stohlen muss sein; fttr deu Rüigious-Foud 
gibt es kelne Keligiou* (L ipasuak kelt 
lenni; a vallásalap számára nincs vallás.) 
(Folytatás következik.)

Lakócsáu 1880. april. 14.
Sterba János, 

érdekelt plébános.

A p é c s i m a g y a r  n y e lv i  tan*  
fo ly a m .

Városunk falai közt, miutegy hat hétig 
tartó folyamban, egy kiváló fontosságú 
esemény folyt le csendbeu, távol azon 
tüntető zajtól, me'ylyel néha minden sem
miségnek oly fontosságot szoktak tulaj
donítani. Különben iskolai dolog ez, mely 
sem uem szorul, de természeténél fogva 
sem tűri meg a nagy dobot, niet hisz ez 
azon zajtalan hatalom, mely mindenható, 
inety elleállhatlau erővel, egy négyszöguyi, 
csekély téren képes teljesíteni azon utam 
munkát, megoldani azon feladatot, mélyért 
egyél) módon versenyre keiui uem voiua 
egyéb meddő és Sniphus munkájának 
eredtuényuélküli ismét ése.

Ezért hallgattam ez ügyről mindvégig 
egyrészt, másrészt, bogy végeztével, so u 
más tudósítással s az esemény szaraz 
vizának némi kiszinezésével oly képit 
nyújtsak az olvasó elé, melyet Külöaoeu 
töredékekben uem tehettem volna, il >sz 
szadaimas, uiiut egyébkor sem voltam, 
most sem leszek, s bogy az ne is lehessek, 
kerülöm az esemény időrendi leírását s 
csak könnyen áttekiuibeiő útikban logo u 
a történeteket ecsetelni.

Az 1879. évi XVílI. t. ez. 3. § a 
értelmében, Kur.uiayi reá leletr ', Kr.tsso- 
és Szörény megyékből rouiaa- Toluaue- 
gyékbőt német- és Z damegyeb íl uorvat 
ajkú tanítók, szám szerint mintegy 79 eu 
sereglettek egybe, bogy megtanulván a 
most már kötelezett hivatalos migyar 
nyelvet, ez irányban is küldetésük és üa- 
zaiiui Kötelmüknek megfelelhessenek,

Kiragadva szokott körükből, a messze 
távolban es tőlük idegen a|ku nép között, 
eleinte és különösen romáujami tartóz
kodók is bizalmatiauok vonás, míg Pécs 
város lelkes polgársága részéről, minden 
oldalról és minden rétegből nyilvánuló 
szives togadiatas, a pécsiekkel született 
előzékenység, de különösen az alakosko
dást uem tűrő magyar vendégszeretet, 
a bizalmatlansag hideg kérgét fel uem 
inclegité, mi később benső ragaszkodássá 
is változott, hogy az érzelem világauak 
ezen átalakitásáoau még tevékouyeu Közte 
hatottak a dévai állami tanitóképezde itt 
működött tanárai, kétségkivüli, minthogy 
nekik egyedül és kizárólag uem csak a 
zengzetes hazai nyelv megkedveltetése és 
tanítása lehetett czéljuk, mint mellesleg 
közelebb hozni őket a nemzet szivéhez, 
lerombolni azon felmagasló válaszfalat' 
mely eddig őket a magyar nemzettől, ha
gyományos előítéletük után, miutegy el
zárta, addig is, mig majdan a nyelvi 
egység boldogabb szakábau közvetlenül 
is érintkezhetnek velünk. És valóban, ez

irányban az id l és tmaka tere arinyih íz
Kaput etilt n  értünk, űrt k iv iii i i  mz> 
nyitott az, nog/ távozáskor romiujaiaí 
kalapjaik mellett nemzeti szinü csokorral 
tüuteitek, s ezeu külső jel kétségkivüli bi 
zonyttéka belső érzeleaiviláguknak.

A magyar nyelv tanuiasabau annyira 
nem haladtait ugyan, hogy azt készseggel 
beszéljek, és azon OKtatui is képeseK ie- 
gyeueK, mert ez több év mániájának 
leszeu feladata; mert itt uem pumán a 
uyelv szaraz megtanulása, b iu eu  s z e r e 
zeti ismerete és egyuc.ai annak az isko
lában meJszertaui Kezelése is czélo tutik. 
Az elerc eredneuy mégis éppen úgy kie
légítette az avatottakat, mim meglepje az 
érdeáelteKei, s erről bizonyságot tesz azon 
díszes kózómég, mely a próoa vizsgán 
jeteu volt s melynek az etért eredmeuy 
— nat uét alatt uapi ót órává! — leg- 
m igisaoo  fosu varatozasc kielégítette. — 
EteiueK még 4 —5 ily pittanfotyam, és 
oirui fogjáK a m igyar nyelvet oly mér
té toeu, négy azt, na m ir jogos terét ott 
a Uouuet ki volt szorítva, eiioglaica teljes 
alapossággal,a nemzet várakozásának illeg
te.em siKerrei tanítani Képesítve leszaeK.

Ezen foglaiKozasuk mellett elég Kel
lemesen töltöttek itt ietiik idejét s ezt 
részoen köszójueciK a felettük állott ha
tóságnak, kü.óuóseu a megyei tanfelügye
lőnek, Ki mindent elkövetett, faradok itt, 
üogy ittlétük az általa 70 król 93 Krra 
kieszközölt napi díj mellett, etvisethecáuoé 
legyen, a mennyiben olcsó étkezés, nagy- 
reszének iugyeu szállás, fürdés és bete- 
gntés eseten orvosról is gondosko
dott. Nem maradhat figyelmen kívül azon 
mozgalom sem, mely Pécs városa értelmi
ségé Kórebeu, a szorgalmas tanulók mag- 
j utal máz asara iráuyutt. A közs. isK. szék 
3 Különböző díjra felosztva 100 frtot sza
vazott meg. Gyűjtő ivek indultak ,uieg, 
melyek 88 trtuyi eredméuynyel zárattak 
be. A kaszinóban körözött iv 13 frtot, 
egy másik, melyen a pécsi takarékpénztár 
2o írttal szerepelt, 50 Irtot, egy 12 frtot 
hozott, mely összegek helyesen beosztva 
15 egyén Között lettek kiosztva. H így 
mily tokra emelte, de csak egyrészt a 
jutalmazás reménye a tanulókat szorgal
muk kifejtésében, csattauósau bizonyítja 
az, hogy eiőhaiadásukka! átalabau annyira 
meg voltunk elégedve, hogy mindannyit 
megjutalmazzuk vala, ha azt a rendelke
zésünkre állott összeg megengedte volna. 
Az érdekeltség még azon számos látoga 
tások által is nyert Kitejezést, melyben az 
előadások alatt részesültek. Ezek közül 
ki kelt emelnem a megyei főispáu urat, 
ki 2 -órai ott időzése és mint a kormány
nak a megyében helyettesítője érdeklődése 
és lelkesítő beszéde által nemcsak emelte, 
de előttük fokozta is a magyar nyelvi 
tanfolyam értéket és kiüató fontosságát. 
A kormány városunkat jelelte ki e czélra 
s ezt így jói is tette; mert Pécsnek a 
a magyarság terjesztesd körüli nagy 
muukauan, mint egy határszéli megye 
székhelyének hivatása van, bírván azon 
teltételeket, melyek a ezélzott eredmény el
érését könnyítik.

De lássuk továbbá. Hogy a magyar 
nuzsa szánypróbálgatásában kifáradt taní
tók oly órát is nyerjenek, melyen kedé
lyük és szivük is derüljön, gondoskodott 
két ízben egy derék pécsi lakos Burgies 
J., ki őket 2 akó borral lepte meg. Lelkes 
hazafi! a mit adott jól adta, s tudja mért-

Hogy a nyelven kívül más ismeretekben 
is gyarapodjanak, részt vettek két kirán
dulásban az egyiket Pécsbáuyatelepre, a 
másikát Zsoluay gyáraoa, s mindkettő 
tanulságos vala rájuk nézve, mert sok és 
szakmajuaba vágó ismeretekkel tértek 
vissza es maguknak sokáig emlékezetes 
napokat szereztek.

Ez rövid vonásokban lefolyása ez idei 
magyír nyelvi p ituntolya u n a i , hogy 
na jövőre is üdvözölhetünk őket tálaink 
kozott, a nemzeti uagy czél által lelkesülve, 
mi sem fogunk késni itt létü.et meg 
keltemesboé tenni, miut azt a jelenben, 
minden számítás és előkészület nélkül, 
minthogy idejövetelük váratlan volt, tenni 
tehetsegünkben alit. H—sz.

A |>ér«i s á t o r t á b o r .
A sáionaoor teljesen elkészülvén, na

ponként számosán látogatjuk, varosunk 
közönségének tesszüuk szolgalatot, midón 
azt ismertetjük azért, ueüogy csak szemre 
legyen ismeretes, hanem kivitelében is, miért 
átnézeti alapul szolgáljon a felülvizsgálat té
nye első soroau, mert ebből lehet megítélni 
és megértem, miért is lett a sátonáöor, da- 
czara azon nagy áldozatoknak varosunk 
részéről oly silauyuu eltérőleg a szerződés
beli kötelezettségekoől felépítve a vállalkozó 
által.

A m. kir. honvédelmi minisztérium ál
tal f. ho 16-ara tűzetett ki a sátortábor felül
vizsgálata, megbizatváu euuek teljesítésevei 
í  ormyák ezredes ur, s Kovács Katrnau egri 
kir. íóméruök, a varos pedig arról értesitie- 
tett, üogy egy tanácsost és egy mérnököt 
küldjön ki kózremüKödni, elteuoen a hely
ben kir. építészeti hivatal, mely az építke
zések felügyeletével kormanyilag megbízva 
volt, mellőztetett, de minek is hívták volna 
meg, tán hogy a hiányokat elősorolja? a vég
zet azonban segített, Kovács egri kir. főmér
nök táviratilag tudatta hirtelen kapott be
tegségét Forinyák ezredes úrral aug. 15 én, 
s igy majdnem sólóban volt volna kénytelen 
teljesíteni az ezredes ur a felülvizsgálatot, 
ha Lechner városi tanácsos úrral nem talál
kozik a sétatéren, s ebbeli kínos állapotát 
panaszolva, Lechner tanácsos ur által azon 
felvilágosítását, mikép helyben is van kir. 
építészeti hivatal, ki nem szabaditattik ne
héz helyzetéből, miért az ezredes ur fel 
kérésére Lechner tanácsos ur személyesen 
s szóbelileg meghívta Biczó József kir.



főmérnök arat aug. 15-én este a misnap! 
közreműködésre, s így Alberti kir. mérnök
nr küldetett ki általa, most a bölcs in
t é z k e d é s r ő l  ismeretes közmunka és köz 
lekedéstigyi minisztérium t. évi 279,3. sz, 
leiratával, mint a lapunk f. é. aug. 14 én 
megjelent 33 ik számában olvasható volt, 
^„y  az itteui főmérnök nyugdíjaztatását 
tette folyóvA, de állásától fel nem menti, 
gém a hivatal vezetésével senkit sem bi- 
I0tt meg, s igy Bacsó főmérnök, hol a 
közmunka és közlekedési miniszterin n —
,e a honvédelmi minisztérium, sem érte- 
sitetett a felülvizsgálat mikor leendő meg
tartásáról, máskép nem lehetett, mint su- 
balternusát Alberti urat kiküldeni míg 
is miuráu szem előtt kellett tartania azt, 
hogy h i már a magán jellegű koresina 
társulat munkálatánál megejtett felitlvizs- 
gá'ata alaptalan rátogása mellett, köpi- 
uycgQl vétetett nyugdijaztatásához azou 
valódi ok helyett, melyet a feuaebbi eiu- 
lite't 33-ik szamunköan a közgyűlési bi- 
zoiiságbóli rovatunkban felhoztunk, akkor 
ha nem küldené ki valamelyik tagját az 
építészeti hivatalnak, méltán routauának 
ellene.

Tehát a kormáuynak 225,704 írtba, 
városunknak pedig mintegy 70,000 frtot 
tevő áldozatába kerülő sátortábor ennyi 
vajúdás után állott a felülvizsgáló kül
döttség előtt, mely azt augusztus 16 án 
délután 3 órakor megkezdte, 17-én és 
lk án folytatta, s mivel nevezetes hiányok 
tapasztaltattak, az átvétel daczára a minden
ünnen mutatkozó jóakaratnak alig lett volna 
teljesíthető, ha a minisztérium által kikül
dött Kovács Egri főmérnök nr ezek hal
latára hirtelen fel nem gyógyul, mivel 
18 án megérkezett, azonnal a táborba sie
tett, átvette a jegyzőkönyv vezetését, s a 
nélkül, hogy az építkezési munkát csak 
uieg is szemlélte volna, elkezdé dicsérni 
_  egekig magasztalni a vállalkozó Gre- 
j-ersohn jó munkáját, s s/.akavatottsággal 
kiemelni a jegyzőkönyvben is dicséreteit, 
daczára annak, hogy ezen nem várt, és a 
sátortáborrá nem illő dicséreteknek a jegy 
zőkönyvbei bevezetését a többi kiküldöttek 
közt Leehner tanácsos nr is ellenezte; — 
uo de mit is akarhatnak az olyan rnino- 
ruiu gentimu-féle emberek ellenezni, ba a 
magas kormány kiküldötte megtekintés 
uélslil jónak látja; — nem is használt 
semmit, s jóllehet Kovács ur a jegyző
könyvben nem is egészen a küldöttség 
véleményét iktatta be, a jegyzőkönyv be
záratott, és aláíratott minden fenntartás 
uelkiil, csupáu Alberti ur volt oly merész 
jellemii, mert igen pontos és lelkiismeretes 
hivatalnok, télrevezettctni pedig nem en
gedi magát, hogy ezeu fenntartással irta 
alá: „fentartatván a magas közmuuka- és 
közlekedési minisztériumtól t. é. május 
.4  én 1803jeln. sz. a. kelt rendeletéhez 
kért ujabbi és eddig le nem érkezett uta
sításból netán teltélezett további előterjesz
tést;* ez pedig arról szóllott volua, minő 
legyen az eljárás ezen felülvizsgálatnál 
L-jtényi felügyelő közbenjöttével, de sem 
a/, utasítás— sem Lejtényi nem érkeztek 
meg, miért?

Mert akkor az egész sátortábort le
bontani és újra építeni kellett volna azou 
hiányok folytán, melyek az itteni kir. épí
tészeti hivatal által bejelentettek.

Megeuilitendőuek tartjuk még, hogy 
a megjelelt hiányok részben agyonhallgat 
tattak, részben pedig, közte az ágyak 
alatti űr kitöltése ígértetett vállalkozó ál
tal megcsináltatni, de mikor? arra felel a 
kassai sátortábor, hol hasonló hiányok 
máig is várjak a vállalkozót, ki iek azon
ban erre ideje ueui lehet, oert. pénzét már 
megkapta; itt is úgy lesz.

íme l ’écsváro'.a, ez a te — költséget, 
— áldozatot nem tekintő jóakaratod ered
ménye, s a közönség undőu megtekinti 
ez u Pécsett szokatlan — külsőleg szemet 
kápráztató tábort, nem is sejti, hogy azon 
óriás mennyiségű téglák közül unuő ke 
vesén üdvözlik a falakból, hova lettek? 
nem tudni, elköltöztek vándormadarak 
módjára.

Csak azon egyet óhajtjuk, mikép vitéz 
honvédőink addig is, mig a szeptember 
havi gyakorlatok alatt benne lesznek, jó 
kedvű et lehetőleg mérsékeljék, nehogy 
ru|uk dűljön; miután ezeu biauyos épít
kezés, hogy helyreáliittassék a szerződések 
kívánalmaihoz képest, gondunk lesz reá, 
s ismertetni íogiuk az építkezést eleitől 
végig, megjcielésével miudeu hiánynak 
tartózkodás ' nélkül, mert akarjuk, hogy 
a kőművesek legnagyobb m.stere: Ordódy 
l’ál ur is, ismerje meg p-illérait, es vál
lalkozóit, mire azért is szüksége van, mert 
a szegedi körtöltési 2 milliós muukalat is 
«./. itteni vállalkozó Gregersohu űré.

** *

Törvényszéki csarnok.
Előadott pólyán perek:

Vészits József — Veszíts Lajos és 
társai ellen végrendelet megsemmisítése, 
iránt. — ltju tied Jáuos öreg Heti János 
ellen 3ÜO frt. tőke és iránt. — Matanov
P.ivó Kuriasics Mió és társa alperesek 
ellen, tulajdonjog iránt. — Leim Kourád 
és neje Mautuer Fülüp ellen, kérkedett 
jog érvényesítése iránt. — Ruff Antal özv. 
G ab Jánosné és társai ellen birtokközös- 
s g megszüntetése és birtokba helyezés
iránt — Turmer Gáspár Thurmer Pál ellen
4 >0 frt. és jár. iránt. — Raithl Károly 
11 igeman Kata ellen birtokközösség meg- 
s/.iinte’ése iránt

Előadandó büntető ügyek:
Augusztus 31. Szita Sándor és társa 

ellru hamis okirat kéozités. — György 
János és társai ellen tcilrrOláa. — Szedeczky 
A bért ellen emberölés. Szeptember 1. Weisz 
L mát ellen lopás. Szeptember 3. Prandl 
Ptreccz ellen súlyos testi sértés. — Z űz

Ivó ellen tolvajlás. — Mikiás János ellen 
su'yos testi sértés. Szeptember 4. Ilics 
Szávó és társai ellen, tolvajlás illetve orgaz
daság. — Bajanin Iszó és társai ellen 
emberölés.

Különfélék.
— Kossuth Lajos nevenapján a jelen 

évben is élénken nyilvánult a nemzet 
minden rétegében azon forró szeretet, 
azon őszinte hála, melylyel e hazának 
minden bű fia ragaszkodik uemzeti törté 
nelmének legnagyobb alakja, polgári sza
bi dságáuak ieghitrabb harezossa, a bara 
connei remete: Kossuth Lajos személyéhez, 
ki hetvonuy ilcz, — s ezek között sok a 
legnagyobb honfi fájdalom kínos vergő
dése között eltöltött év után is még mindig 
a leguagyobb honszeretet tüzétől fel
villanyozott lankadatlan kezekkel emeli 
és lobogtatja azon zászlót, melyet minden 
hazáját szerető magyarnak követnie keil, 
azou zászlót, melyre Magyarország állami 
függetlensége van felírva. „Függetlenség*
E szóban foglaltatik Kossuth Lajos poli
tikai elveinek összege, mert lángelméje 
tudta, Ifogy nemzeteknek ép úgy mint 
egyeseknek életében, a függetlenség érzete 
hevíti az egyeseket és nemzeteket nagy 
tettekre, a függetlenség nyújt módot meg
találni a legkényelmesebb eszközöket a 
vagyonnak s az egyéni lét minden köve
telményeinek megszerzésére, szóval a 
függetlenségi vágy a szülő anyja, — 8 
függetlenség a lételeme, s végczélja egy 
nemzet szellemi és anyagi életének ! S 
mert Kossuth Lajos egész életét arra 
szeutclé, hogy az általa a polgári szabadság 
közös keresztvizével megváltott nemzetét, 
mint független államot vezesse be az 
európai sta'us család körébe, ezért tartja 
őt nemzete Magyarország legnagyobb fiá
nak, s ezért avatta fel névnapi évfordulóját 
emlékünnepévé S ez érzelemtől inditva 
mi is őszinte szívvel kívánjuk a 80 év 
felé közelgő Simeonnak, hogy az életnek, 
igazságnak és a szabadságnak Istene 
engedje meg neki is, mint e patrichának, 
hogy megérje azt, miután hosszú és 
küzdelemtaljes élete folyamán annyi verej
téket hullatott, a Megváltó elérkezéset : 
Magyarország állami függetlenségét! ------

— A király Pécsre jövetele s itt tar- 
tózkodása körülményeiről a következő 
tudósításokat vettük: Szeptember 2l-én 
reggeli hét órakor fog Ő felsége megér
kezni több, mint 100 személyből álló 
kíséretével, kik közt megemlítjük Turu 
Taxis berczeget, Kinsky grófot, báró 
Mondel és báró Beck altábornagy okát, 0  
felsége hadsegédeit, és Rohonczy szárny
segédet. A király mint már lapunkban 
említettük püspök ur ő méltósága vendége 
lesz, ki egész palotáját magas vendége 
rendelkezésére boesátváu, maga a plébánia 
lakban fog elbelyezkedni. — A királyi 
kiséret előbbkelőbbjei Pollák és Troli 
kanonok arak házában — a testőrség 
pedig a „magyar koronához* czimzett 
vendéglőben fog clbelyeztetni. A fogadta
tás egyéb részleteinek megállapításán a 
magas vendég illő féuuyel leendő fogad
tatása czéljából alakult bizottság most 
fáradozik. —A király másnap szeptember 
22 én d- u. 7 órakor már elutazik. —

— Jótékonyság. — Ö:v. Biedermann 
Gusztáváé megyénkben nagybirtokos a 
pécsi jótékony nöegyletuek 150 frtot adó 
mányozott, melyért az egylet választmánya 
a segéiyzettek nevében is forró köszönetét 
k i jelenti.

— Szántás verseny és gépkiállítás. 
JeleziUk annak idején, hogy megyei gazd. 
egyesületünk egy gép és eszköz kiállítás 
sál egybekapcsolt szántás verseny rendezé 
sén tárad Ezen hírünket ma már oda 
egészíthetjük ki, miszerint az élénk moz
galommal folyó bejelentések a legszebb 
sikert eugedik remélni. Úgy a gépkiállítás 
valamint a verseuyszáutásra nézve a kellő 
intézkedések megtétele folyamatban van 
s a máskor oly csendes titkári iroda 
ezúttal élénk mozgalom színhelye. Felhív
juk is már most a közönség figyelmét 
ezen úgy érdekes mint tanulságosnak 
ígérkező mozzanatra, melynek lapint itos 
rendezéséről a gazd. egyesület ügyvezető 
hegének ismert gondossága kezeskedik.

— Szeptember 12 én reggelt 8 órakor 
veszi kezdetét a budai külvárosi vásár 
téren a ezéduia háznál az idei csikóinál 
liiás. Kiáliitaudók lesznek pedig hároméves 
kaueza — két- is egyéves méucsikók A 
hároméves kancza és egyéves méncsikók 
a kormány aital a megyei lóteuyésztési 
liizottságboz leküldött 80 db. aranyból 
jutalmaztatni fognak annyian és oly mérv
ben, mint azt a kiküldött bizottság a 
kiállításon tapasztaltak folytán felosztja. 
Az egyéves méncsikok a kincstár számára 
megvétetnek. Figyelmeztetjük a kiállítani 
szándékozókat, hogy úgy a kiállítandó, 
mini a megvételre szánt csikók fedeztetést 
bizonylatát magukkal hozni el ne mulasszák 
mert e nélkül a kiállított csikók sem 
jutalmaztatni sem pedig megvétettni nem 
jognak.

— Halálozás. Kozáry Mari f. hó. 
22 én élte lö-ik évében hosszas betegség 
folytán elbnoyt.Béke hamvaira 1

— A megürült kórházgondnoki állomásra 
polgármester Böhm N. volt élet biztosítási 
ügynököt 8 a városunkban általánosan 
ismert Böhm C. Félix kereskedő még ed
dig itten kevesektől ismert testvéröcsét 
nevezte ki. — E kinevezés városunk pol
gárai körében nem csekély meglepetést szült, 
annál inkább is mert köztudomású volt 
hogy ezen állomásra igen számosán s köz
tük több előnyösen ismert férfiú s nem 
csekély számú városi hivatalnok is pályá
zott, kik a pályázatban megkívánt köve

telményok ét kellékeknek szinte eleg3t 
tettek. Hogy még is miért hajlott a pol
gármester ur kezében a mérleg az ismeret
len felé, — nem kutathatjuk. — A kórház
gondnok kinevezése a városi polgármester 
egyetlen ily nemű joga lévén, mi teltesszük 
róla — (mert Böhm N. nrral szinte úgy 
vagyunk, mint a közönség — nem ismer
jük) hogy ezen jogát ez alkalommal valami 
előttünk ismeretlen magasabb czélból gya
korolta a közvélemény ellenére!?

— „A tanulók felvétele a bonyhádi 
algymaasiutnban az 1880/81-iki tanévre 
szeptember hó t —3 napjaiba eszközöltetik. 
Ugyan akkor fognak a pót és javító 
vizsgálatok is meglartatni. Az igazgató az 
ellátás, szállás é< csere adókról jegyzéket 
tart s levélben is kész felvilágosítással 
szolgálni. A tápiuté.zetbe vallás külömbség 
nélkül vétetnek fel a tanulók. Mindennemű 
illeték féle részbeuaz év elején fizetendő le.„

— Nagy Kanizsáról Írják a „Pesti 
H írlapinak. Városunk egyik ismert szép 
sége, ki az elmúlt választás allatt, mint 
Jókai legnagyobb kortese fejtett ki óriási 
buzgalmat, aligha nem fenyitő a törvény
székkel fog konfliktusba jönni, Azon vádat 
emelik ellene, hogy Cs. városi hivatalnok, 
kit sokáig kapacitált, csak azért sza
vazott Jókaira, mert a szép kortesnő egy 
csókkal megvesztegette. Miután a veszte
getés tanuk előtt történt, kik a ezuppanást 
látták és hallották, jogász körökben nagyon 
kiváncsiak arra, vájjon a megvesztegetés 
ezeu módjára alkalmazható lesz-e az uj 
büntető törvényl85. § a. mely hathónápig 
terjedhető büntetést szab arra, ki a válasz
tónak péuzt vagy előnyt ad, vagy Ígér. A 
jelen esetben a megvesztegetett vá'asztó 
azzal dicsekedett, hogy a szavazatáért 
kapott előnyt többre becsüli „ezer pengő* 
forintnál. (Alig hihetjük el hogy egy 

Jókai mellett korteskedő csókja o'y nagy
becsű legyen.)

— D '. Schiller az ismert székes fehér 
vári védhimlő elleni előbarczos ismét egy 
röpiratot adott ki czimezve az orvosok és 
természet vizsgálók szombathelyi vándor 
gyűléseihez. Többek közt ezeket Írja: 
„Valóban itt az ideje már, hogy ezen — 
minden esetben — ártalmas tehénhimlő- 
oltási művelet (mely ezenfelül még napi- 
tapasztalat szerint a himlőbetegséget 
Európábau állaudósitja) — mint az élet- 
biztonság ellen elkövetett legocsmányosabb 
vérfertőző orvosi vétség — a „haza és 
trón* érdekében mihamarább megakadi- 
lyoztassék, azaz vándorgyűléseink ember
barátai ajánlatából országgyülésileg azon 
józan elvnél fogva — Csaton Glarus 
példáját követve — betiltassák, melynél 
fogva a hasonvétségtt (múlt században 
égig dicsőített) emberbimlőoltás bölcskor- 
mányilag legszigorúbban betiltatott “

— Véres összeütközés volt folyó hó 
19 és 20-dika közti éjjel Nagyharsányban 
az ott állomásozó dragonyosok és a pol
gárság közt. — A falubeli fiatalság ugyanis 
a helység korcsmájában dőzsölés közben 
megsértett néhány dragonyost, miből ve
rekedés keletkezett, melyben különösen 
három fiatal ember oly vitézül viselte magát, 
hogy a dragonyosoknak kellett a hely
színéről tágulni, mely körülmény oly nagy 
haragra lobbantotta aparancsnokló tisztnek 
Siklóson való mulatása folytán teljhatalmú 
káplárt, hogy alarmot fúvatott s fél eskad- 
rony dradonyost gyalogosan ugyan, — 
de oldalfegyverrel a korcsmái győzők 
üldözésére küldött, mire azok a szabó
hegyre menekültek, s egy pinezébe bezár
kóztak, hol azonban üldözőik által felfe
deztettek, kik is mintán a présház tetejét 
leszórták, ajtaját befeszitették s a benle- 
vőket agyba-főbe verték és rajtuk több 
életveszélyes sebet ejtettek, visszavonultak. 
Hogy a káplár ezen otrombasága nagyobb 
szerencsétlenséget nem idézett elő, az csak 
Nagyharsány értelmes polgárai többségének 
köszönhető, kik minden erejüket megfe
szítek, hogy a fiatatokat, — kik minden 
áron megakarták rohanni a dragonyosokat,
— ezen szándékuktól eltérítsék. — A 
verekedés polgári részesei részint súlyos- 
sebben feküsznek, részint a siklósi járás
bíróság börtönében vizsgálat alatt vanuak,
— a dragonyosokra nézve pedig megyénk 
ali-pánja egy erélyes hangú átiratban a 
katonai parancsnokságot kereste meg a 
vizsgálat megejtése és a bűnösök meg
fenj’ itése végett.

— Kossuth Lajos nevenapja. Alig 
képes valami hivebben illusztrálni azt a 
rendíthetnél szeretetet és bálát, melylyel 
a nlagyar nép legnagyobb fia iránt visel
tetik, mint az hogy egyedül a budapesti 
főtáviró-hivatalbau estétől másnap délig 
körülbelül százhúsz üdvözlő sürgüny kül
deteti Collegno ai Barraconeba, Kossuth 
Lajoshoz.

— A phospor gyufa feltalálója Irinyi 
Bertalan szabolcsinegyei földbirtokos 1848 
—49-ik bonv’édtüzér alezredes múlt héten 
birtoka Fényes Littkén elhalálozott. — Az 
egész világ kerekségén elterjedt nagybecsű 
találmánnyal más ember milliókat szerzett 
volna magának, lrinjű B. még csak szabadal
mat sem vett reá, sőt neve is mint feltalálóé 
a nagy világ előtt ismeretlen maradt.

— Ruitz Jenő hadnagy ismert bot
rányos magaviseleté a szegszárdi casiuó- 
nak következő 'határozatát vonta maga 
után, „tekintettel a folyó évi augusztus 
hó 7. napján tartott datestély alkalamával 
a helybeli nagy vendéglő emeleti éttermé
ben erőszakosan elkövetett és közfelhábo
rodást okozott nyilvánosan ismeretes bot
rányra, tekintettel arra, hogy hasonló 
eset ismétlődhetésétől saját helyiségét 
előzőleg megóvni kívánja, — a folyó 
évre a casinó kerti tánczestélyek beszün 
tetteknek, és az eddig kibocsátott meghivók 
visszavontaknak nyilváníttatnak, azon hoz
záadással, miszerint a rendezőség valamint

az általános meghívást (a tisztek részére) 
az ezredparanosnoksághoz intézte, úgy 
ezen beszüntetési értesítést is hasonló utón 
eszközölje, — s ezeknek njabb napokoni 
megtartása, valamint njabb meghivók ki
bocsátása iránti intézkedésre ezen határo
zat szellemében a rendezőségnek a kellő 
utasítás adatott.

— A Dreher-pör. A budapeti kir. 
pénzügyi igazgatóságnak a m. kir. kincstár 
képviseltében, Müller József serfőző mint 
tettes és Aicb Ferencz igazgató mint bűn
részes ellen a Dreber Antal-féle budapest- 
kő bányai serfőzdében 31.022 hectoliter 
sörnek adózatlan termelése iránt f. évi 
febr. 28-án beadott panaszkeresete folytán 
a budapesti kir. e f, törvényszék mint 
pénzügyi büntető bíróság az augusztns hó
21-én napján tartott nyilvános ülésben 
hozott ítélet szerint a további eljárást 
Müller József ellen ennek 1879, évi 
szeptember hó 26 ik napján bekövetkezett 
halála folytán, Aicb Ferencz ellen pedig 
a terhére rót seradó törvény elleni jövedék 
kihágás tárgyi tényálladók hiánya miatt 
megszüntette. (Minő sima elintézést nyert 
ezen hirherdt és rend szeresen elp ásványi - 
tott bünügy!)

— TiUy grófnő. Ritkán fordult élő 
a franczia fenyitő törvényszék előtt oly 
érdekes eset, mint Tdly grófnőé. Tiily 
grófnő boldog házassságban élt férjével s 
tőle négy gyermeke van. Utóbbi időben 
azonban Tilly gróf Marscbal kissasszony- 
nyal szerelmi viszonyba lépett s neki az 
esetre, ba neje meghalna, bázzaságot Ígért. 
A grófnő ezt megtudván bosznt foralt 
vetélytársnője ellen s feltette magában, 
hogy kénsavat fecscsetvén arczára, őt úgy 
elrútítja, hogy férjét, tőle el fogja idege
níteni. Vett is a gyógyszertárban kénsavat, 
de utóbb megbánta tervét s elállt szándé
kától. Már-már el akarta dobni az égető 
folyadékot tartalmazó üveget, mikor egy 
szerre Marscbal kisaszonyon jött elébe. 
Ekkor njra haragra lobbant és a kénsa
vat oly szerencsétlenül locsantotta vetély- 
vetélyiársnője arczába, hogy azt borzasz
tóan összeégette és egyik szeme is kifolyt. 
Tilly grófné, haragja elmúlván, borzasztóan 
megbánta tettét, a leghíresebb párisi 
orvosokért küldött s gyógyította a sebesültet, 
azonkívül még 20,000 frankot is ajándé 
kozott neki. Marscbal kisasszony mégis 
feljelentette őt s a tárgyalás több napot 
vett igénybe. A pör a saintesi törvényszék 
előtt folyt le. Tilly grófnő általános 
közbecsülésben részesülő nő ; Laekand 
birés párisi ügyvéd védte őt s oly szivre- 
hatólag szóllott az esküdtekhez, kérvén 
felmentését, bogv nemcsak a hallgatóság, 
hanem az esküdtek és a bíró szemei is

“könybe lábadtak. Nem érintette Tilly grófot, 
kit az egész világ elitéi cselekedetéért. Az es- 
kudtekcsak5perczig tanácskoztak és a gróf
nőt nem bűnösnek mondották. A felmentés 
utáni jelenet Tillyné és rokonai s ismerősei 
közt szív és lélekrázkódtató volt s a 
hallgatók, midőn a grófnő a termet 
elhagyta, éljenzéssel üdvözölték. Az ekttdt- 
szék különös véletlenből egy mesterember 
kivételével csupa parasztokból volt alakítva.

— \A pécs városi zeneegylet f. é. 
Junius 13 án tartott közgyűlésében egy nyilvános 
ének- és zeneiskolának fel (állítását elhatározván, 
— ezen nyilvános zenedében már f. é. szeptember 
1-től egye'őre: ének, hegedű, gordonka, gordon, 
fuvola, klarinét és kürt tanfolyam, szakképezett 
tanárokkal — a zeneegylet igazgatóságának felü
gyelete mellett — nyittatik. Az énekre nézve 
sikerült az egyletnek Schmidtler Riehard énektanár 
urat — a többi hangszerekre (nézve pedig a városi 
zenekar több kitűnő tagját, mint tanárokat meg
nyerni. — felvételi és tanulmányi tervváz
lat. 1. Az ifjak, mint hölgyek — kik a hangvál
toztatási időszakon 14—15 év) túl vannak: kezdők 
mint már etóhaladtabbak kivétel nélkül. Az ifjak 
és hölgyek tanítása elkülönítve történik. — Együt 
órák öszgyakorlatok esetében fognak előfordul
hatni. 2. A hangsz'r tanfolyamok bármelyikébe 
csak ifjak vétetnek fel — kezdők úgymint előha- 
ladtabbak. 3. Bármely tanfolyamban a tanításért 
havonként 3 frt. — zenegyleti pártoló tagok csa
ládtagjai által liavonkint csak 2 frt fizetendő. 
A beiratási dij fejében kivétel nélkül 1 frt fizetendő 
egyszer s mindekorra. A havi dij fizetése alól 
szegénységét kellően igazoló tehetséges növendék 
félében vagy egészen is felmentethetik. 4 Hangszer
rel és az illető zenetanitó által meghatározandó 
hangjegyekkel a tanuló tartozik magát ellátni. — 
5. R tanórák akként lesznek beosztva és megálla
pítva, hogy azok a tanuló ifjúságot egyéb tanul- 
mánaiban ne akadályozzak. 6. Minden tanfolyamból 
félévenkint nyilváuos vizsgálat — és tanév végével 
egy nagyobb vizsgalati hangverseny fog tartatni. 
7. A beiratások f...é. szeptember 1 -töl a zeneegy
let helyiségében (Örtzen féle ház, főtéren — föld
szint az udvalban) kezdődnek. Tekintettel arra 
hogy az ének és zene az ifjúság kedélyét tagad
hatatlanul nemesíti és viditia — a mellett még 
igen soknak ezáltal egy biztos kereset forrás 
nyitattik — a zenegylet ezen zenedéjével egv 
mar rég nélkülözött és általánosan óhajtott tanin
tézetet léptetett életbe, miárt is azon reményben 
van, hogy a t  ez, szülök éz gyámok ezen tanin
tézetet gyermekeik, iljetve gyamoltjaik részére 
számosán igénybe veenndik. A pécsi városi zene
egylet igazg. választmánya.

— Kremtnsr Emma angol és fran- 
czia uyelv tanárnőnek illető rovatunkba 
levő hirdetésére felhívjak közönségünk 
figyel m it.

______  I R O D A L O M .

S= A „Vasárnapi Újság" augusztns 22-lki 
szama következő tartalommal jelent meg: „Öle 
Bull". — „'lég egy kiadatlan vers Petőfitől." V. 
Ferdinándhoz. Közli Neumann Károly nyug. lel
kész. — „Jobb kezem," elbeszélés, irta Baksay 
Sándor. — A „Rigi". — „A teketurkománokról." 
Csepey Lászlótól. — „Prolog a szombathelyi szín
ház megnyitására." Irta Márkus öUklós. — „A 
gőzház.- Verne Gyula regénye. — „Eszleletok az 
erdőben." Vidonyi Józieftöí. — „Egyveleg." — 
Magyar huszárok franczia szolgalatban.* Bülagt 
Aladártól. — „Porond-királyok." (Dr. Carver elő
adásai alkalmából.) Vajda Jánostól. — „Világ-óra.“ 
— „A székely közmivelódési és közgazdasági egye
sület tordai közgyűlés*." — Irodalom és művészet, 
egyletek, egyház és iskola, mi njsig? stb. rendes 
heti rovatok. K é p e k :  Öle Bull. — A Rigi. — 
A gőzhaz. — Chambord-hnszárok. <1792.) — 
Bercsényi-huszárok. )1721.) — Világ óra.

==A  „Vasárnapi-Újság' előfizetési ára negyed
év ié i frt, a „Politikai u)donságok“-kal együtt 3 frt.

=  A rom. Katii egyház szertartásainak

és ünnepeinek rövid értelmezése. A köséptanoUk 
és polgári iskolák alsóbb osztályai számára össze- 
állitá Ivánkovics János szegedi főreíltanodai hitta
nár. E ezimfi most megjelent füzetnek tartalma 
következő: Bevezetés. 1. A szertartástan fogalma 
és felosztása, 2. A szertarUstan has na. 3. A szer
tartásoknál használt nyelvről. I. Rész. A szent 
helyek és eszközök. 4 A szent helyek. 5 A temp
lom. 6. A templom részei. 7. Az egyházi szerelvé
nyek. 8. Az edények. 9. Egyházi ruházat. 10. A 
kápolnák. 11. A temető. II. Rész. 12. A szent cse
lek vények. I. Fejezet. 13. A szentségek. 14. A 
keresztség. 15. A keresitség szertartásai. 16. A 
bérmálás, 17. A bérmálás szertartásai. 18. Az oltari 
szentség. 19. Az oltárí szentség mint áldozat. 20. 
Az evangélium. 21. A fölajánlás. 22. Az átválto
zás. 23. A szent áldozás. 24. Az oltári szentség. 
25. A szent áldozás szertartásai. 26. A töredelem 
szentsége. 27. A töredelem szentségének szertar
tásai. 28. A búcsú. 29. Az utolsó kenet. 30. Az 
utolsó szertartásai. 31. Az egyházi rend szertartá
sai. 33. A szerzetes rendek 34. A házasság. 35. 
A házasság szertartásai. II. Fejezet. 36. A szente
lések és áldások. 37. A szentelések. 38. Az áldá
sok. 39. Az egyházi körmenetek és búcsújárások. 
4C. Az egyházi év. 41. A karácsonyi ünrepkőr. 42. 
A húsvéti ünnepkör. 43 A .pünkösdi ünnepkör. 
Kiadta Várnai L. Szegeden. Ára 40 kr.

=  „Emberlsme". Képezdei és magánhasz
nálatra irta .Szabó Mihály tánitóképezd ú igazgató 
tanár. A most megelent harmadik bővített kitdts 
tartalma következő: Az emberisme fogalma és 
felosztása. Az ember teste altalaban. Az emberfa
jok. Az emberi test boneztani és élettani szempont
ból. A táplálkozás szervei. A lélegzés szervei. A 
vérkörfolyás szervei. Az elválasztás szervei. Az 
érzés szervei általában. Az érzékek. Az emberi erők 
Testi és szellemi erők. Az erők fejlődése és hanyat
lása. Az emberek egyedisége. Test- vagy nedvalkat 
[temparamentnm), Az egyes testi erők. Az öt érzék. 
A szellemi tehetségek általán. Az ismerötebetség 
[elme.] Az érzótehetség. A vágyótehetség. A szel
lemi erők kölcsönös hatása egymásra. Az életkor 
fokozatai. A nemek. Eledel és ital. A lég és tisz
taság. Munka és nyugalom. Lak- és hálószoba, 
Utasitás betegségi esetekben, A csecsemő ápolása 
A csecsemő táplálása. A gyermek tisztántartása. 
A gyermek első ügyességei. Az életmód rendje. 
A beteg gyermek ápolása. A gyermekjátékok. Ás 
érzék-szervek ápolása A beszélő tehetség! képzése. 
A szivképzés. Az erkölcsi fogyatkozások körüli eljá
rás. A fiú- és leánykor bealltávali teendők. Kiadta 
Várnai Lajos Szegeden. Ára 60 kr.

37- i l t - t é r . * )
B it t ó  u r sa te lle se in e tc .

Önök azt mondják e lap minapi szá
mának nyílt terében, hogy ha a korcsinai 
scbwindelben Lejtényin és N juraanon kívül 
valakit gyanú érhet, az én vagyok, és 
ezen állításokat e kettővel indokolják, elő
ször: hogy elnök akartam lenni, másodszor 
hogy magam és képviseltjeim érdekében 
a vállalkozóval alkuba boc-ájtkoztam. Az 
első indokolás ártatlan tévedés, mely csak 
onnin ered, hogy önök úgy vanuak meg
győződve, hogy olyan elnös, aki nem 
szövetkezik a csalókkal, nem is képzel
hető, amit pedig én rüég az általam el
nöknek kívánt főtiszt úrról sem akarok 
elhinni, ellenben a másik csak dicséret 
reára nézve, hogy magam és képviselteim 
érdekéhen sokkal lelkiismeretesebben jár
tam el mint Lejtényi vagy Trefort arak, 
kik bizony képviseltjük a vallás alap ér
dekében semmi alkuba senkivel nem bo
csátkoztak, de még a főcsalót eddig be 
sem perelték. Én a vállalkozóval csak 
annyiban ereszkedtem alknba, amennyibe 
maga jött hozzám és pénzt kínált akkor, 
mikor önök valamennyien Baczó József 
csalárd felülvizsgálatán megnyugodtak, mi
kor tehát önök társaságában az okozott 
kár megtérítéséhez jutni nem lehetett. 
Merik önök azt mondani, hogy azon ösz- 
sz get elfogadtam, mely csak az én rám 
eső kárt téritette volna meg? Ha igen, 
akkor önök szóra nem is érdemesek, ba 
nem merik, kár engem a közaiapitványi 
schlcndrián erkölcs színvonalára állítani.

Egyelőre ennyit, a többi henczegésre 
annak idejében.

Lakócsa 1880. aug. 25.
Sterba János, 

érdekelt plébáuos.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért felelőséget 
nem vállal magára a szerk.

NAtiVFERENCZ
laptulajdonos.

H A K S Í I I  E M I L  K I N J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő tért

g:Iskolai jelentés!

t a r  I h g i o l u
nyilv. joggal felruházott

leány- tan- és nevelő 
intézetében

(Pécs Hunyady ntcza 141/* sz ) 
a beiratások az 1880/81 -ki tanévre f. évi 
szeptember hó első napjaiban eszközöltetnek.

Alulírott folyó évi szeptembertől 
kezdve az a n g o l  és f r a n c a in  nyelv-! 
bői órákat ad; a résztvevők alóirtboz1 
a házba járnak, a hol is költségkímélés [ 

'végett együttesen fogják az órákat hall
gatni, melyek délután tartatnak.

A dijakra nézvo a résztvevők száma 
lesz mérvadó.

Jelentkezhetni lehet a mai naptól 
'fo£va naponkint d. q. 1—2-ig.

Kelt Pécsett 1880. évi ang. hó 26.
K r e m m e r  E m m a  

(Nagy Flórián ntcza 14. sz.)



K i t ü n t e t e t t  é r d e m 'é r e m m e l .

kellemetlen szál
fn*fájA.s és minden szajbetejnü1* ellen.

N e h u l h o f  K á r o l y  R ó b e r t
manchesteri lakos által feltalált 

osztrák császári

kizárólag szaba
dalmat nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
H a t á s a :

1. A Sopiana-szajszesz a száj- és orrüregnek 
iodtas avagy müfogak. dohányzás vagy bármi más 
okból eredé) minden biizét nyomtalanul eltávolít)*.

2. Erósbiti a petyhüdt foghnst és az ingó fo
gakat. az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolta a fogkü képződését, védi a 
fogak zomanczat és óv a fogfájás ellen.

3. A szál- és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
hutikus bantalmait gyógyítja, üdíti es pirosítja a 
loghust és edzi & nyákhártyákat.

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

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

Megrendelések elfogadtatnak : L u eff Parfume 
urnái B u d ap esten  es minden gyógyszertárban 
P écse tt. W eisz Ferencz urnái M ohács, Dr. 
H e lle r  fürdő orvos H a rk á n y , J a h n e u  C. M. 
gyógyszerész urnái Tem es váro tt, i l a e c h le id  
Alajos gyógyszerész urnái K ecskem ét, K re d tn s  
és fiai kereskedésében L o so n c z  H e in d h o fe r
dobért urnái Zom bor, T örök J. gyógyszerész és 
Édeskuti L. uraknál B u d ap est, D ie b a lla  
György gyógysz. urnái S zék esfeh é rv á ro tt. Fő-
ráktár: l)r. S c h u lh o f  Adolfurnal P éc se tt. 
221 (0- 1) _______

Anna-utcza 2. sz. házban
7 szoba, éléskamara, pincze, fafészer, mosó- 
konyha o k tó b e r  1-tól bérbe a d a n d ó .

Értekezhetni Dévényi Iván árnál J  á n o s 
atcza 14 sz. házban. 210 (3—3)

222 (6 —1)

Eladó ház!
B á t h o r l n t c z á b a  16 s z á m  h á z  közel 
a sétatérhez, jutányos áron szabad kézből 

eladó.
Föltételeket megtudhatni Taizs Mihály 

úrtól.

E la d ó !
Pécsett az apácza-ntczában a 9 sz. 
ház, la o th á rr io n  k é t  t e le k  a
ra jta  levő épületekkel e g é sz b e n  és 
n e g y e d  t e lk e n k é n t  in  e la d ó .
Tudakozódhatni P écse tt apácza-utcza 

9. szám.

Női r u h a k e lm é k
az őszi és téli ivadon, gyapjú-szövet újdon
ságok, Lyoni Faillok, selyem bársony, 
patent bársony minden színben, sima, suj- 
tásos és domborodott. Díszítési szövetek 
és Plüscbök. Fekete terno és franczia Cachi- 
mire raktár.

1 meter
50 Vég fekete terno, tiszta gyapot tt. —.48 

100 „ „ lyoni faille „ 1.50
10(1 „ .  „ ,  Im a ,  2 —
600 „ Cacbimir, minden színben „ —.80 

1000 „ Mille Point, vastag „ —.35 
500 „ Flanellé kétszeres szélességű, 1.05 

F ő r a k t á r :  P r l x  F r l x

Láng Lipót
B ecs  I .  Ü a lv a to r  fit 6  m ám .

Vidéki megrendelések utáuvét mellett 
pontosan teljesittetnek. Kívánatra minták 
ingyen és bérmentve küldetnek, azonban 
ezek a választás u'án visszaküldendők.

Életpályát vagy mellék- 
foglalkozást keresőknek.

(előkelő osztálybelieknek is) $ |
23 éves tapasztalásaim megfigyeléseim fés 
tannlmányaim, úgy fényesen bebizonyított 
eredményeim képesítenek engem mérsékelt 
dij mellett művelt, megbízható és jellemen 
férfiaknak Béesben szóbeli vagy írásos és 
igen alapos tanácsokkal szolgálni a vidé
ken történő solid figyelemre méltó állandó 
és jövedelmező pénzkeresésre nézve.

Egyszersmind levél utján minden állásban 
levőknek rögtöni és állandó, úgyszintén 
kellemes és tisztességesen b iz to s í to t t  
é l e tp á ly á t  nagyjövővei tőke és tartóz
kodás változtatás nélkül, az eredmény jót 
állása mellett kieszközlök, egyetlen és con-

Í 'entia nélküli Európában. Évenként sok 
itással és javítással és tekintélyes gya- 
jodással fényüzési ágakban. Ügyes ész

szerű kezelés kitartás, gondozás mellett 
évenként 30 egész 50 ezer ft tiszta nyere
ség. sőt ennek kétszerese is szereztető. 
Nagymennyiségű, mintegy megszólaló bizo- 
qyiték bizonyít ezen intézmény hatalma 
fellett. C z im : B l n d e r  L eó  B é e s , 
K e ls n e r s t r a s s e  2 0 ,  N. B. Bécsben a 
tisztelet dij csak az eredmény beálltával 
fizetendő, mely gyorsan és fényesen kell 
hogy beköyetkezz£k. __________

Mária-celli
gyom or-cseppek

jeles hatású gyógyszer a gyomor 
minden bántál mai ellen,

és folülnralhatatlan sz 
étvágy-hUny, ’gyo- 

morg) eugt-sóg rosz- 
szagu lehellet,.szelek, 
savanyu felhniügés 

, kólika, gyomurhurut, 
' gyomorégés, bugykő- 

képződés, tűlsagos 
nyáikaképzödés. s á r 
gaság, undor és há
nyas, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
morgdrcs, sz.kszoru
lat. a gyomornak tul- 
terbcltscge éteiés ital 
által, giliszta, lép és 
niájbetegség, arany
eres bántaluiak eilea.

E gy ü v eg cse  á ra  h a sz n á 
la t i  u ta s ítá s sa l e g y ü tt  3 5  k r .

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész úrnál,
valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.
Központi szétküldési raliár nagyban 

és kicsinyben.
B r a d l  K á r o ly ,

„az ő ra n g y a lh o z 1* czimzett gyógyszertárában 
Kremzierbea, Morvaországban.

_____________________98 [88-91 I
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1880sz.

(3 -3 )

Árvrési hirdetmény.
Alulírott 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- te h é r -  s ru h a -  
n e m ű e k , b ú to r o k , k ö n y v e k  stb . 
fo ly ó  é v  A u g u sz tu s  h ó  2 0 -á n  és 
esetleg 3 1 -én  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 egy 
5 4 0  a k ó  v ö rö s , fe h é r , m n sk a tá ly ,  
a szú  é s  S ch iller  b o ro k  k o r d o s tu l  
f. é . szep tem b er  h ó  1-én  és eset
leg közvetlen követő napokban, minden
kor délelőtti 9 órakor a helyszínén siklósi 
hegyen u. n: k o ld u sá ro k b a n  levő örök
hagyó pinczéjében, úgy ezt végezve a Z u 
h a n y á b a n  lévő pinczéjében, nyilvános 
árverés utján a legtöbbet Ígérőknek kész- 
pénzfizetés mellett elfognak adatni.

Kelt Mohácson 1880 év Augusztus 12.
Kérése Imre 
kir. közjegyző.

5 0  akó finom  
vörösbor

igen jutányos áron eladja

Mestrits Imre ft'tlámM
215 (3—3 ) _________,

CHIOCOCA-LIQUEUR
(Liqueur Chiococae fortificans) 

Tudományosan megvizsgált, kipróbált 
és kitűnőségek ajánlatai folytán közön
ségesen használatban van, felette jónak 
gyorsan é9 kellemetesen elevenítő szer 
nek találtatott az elgyengült és elszuny ad*

fé r f i e r ő
felébresztése, felüditése és megerősité 
sére. Az idegek és az izmok erősítésére 
s egyszersmind kitűnő és általános 
dixir 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 ezen kívül nem csak 
hathatós mértékleli gyomorerősitő, az 
emésztéstést előmozdító, étvágyot ger
jesztő, vért jobbító és tisztitó szer, ha
nem hathatós erősítő ital mindenkinek 
aki nősztehetetlen akár öregség, vagy 
más előbbeni ok következtében.

Megszámlálbatlan elismerő és kö
szönő levelek, melyek közül sok igen 
tekintélyes egyéntől eredett, bizonyítják 
ezen chiococa liquör kitűnőségét.

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

Főszállitási rakoda:Z). C. CHIODI 
gyógyszertára az „őrangyalhoz" Becs 
ben Wáhring úri utcza 20 sz. (ahová 
a megrendelési levelek intézendők).

Fiók rakoda: Weiss József gyógy
szertára a „szerecsenhez" Tueblauban. 
— Kapható ezen kívül Pesten Török 
József, Triesztben Forabosche, Prágá
ban Fürlh József Lembergben Beizer 
8. gyógyszertárában, továbbá minden 
nevezetesebb gyógyszertárban bel és 
külföldön. 192. (0 —7)
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Angol franczia társulat
illatszer és piperetárgyak

r a k tá r a  B e c s b e n :
III. kér. Resuniofsky utcza 29 sz.

üj mód szerint tökélyetesitett pipere
szappan.

Szappanunk minden ártalmas anyagot magához vesz, megszabadítja 
a porosokat a tisztátlan részektől 8 v is sz a a d ja  a  b őr h a j lé k o n y -  
H ágát elhajt miuden bőrbetegséget, a felbőrt épségben tartja és bige- 
nikus tartalmánál fogva természetes rugékonyságot ád neki.

Finom szappan nagy választéka. Rose blancbe de
Zenzibar Fantaisie Orientale, au Potpurri d’aróraes aux plautes de 
Madagascar, aux herbes du Libanon, Savon du Serail, Savon sachet 
Savon des Bébés, au bouqust de Sicilie ctc.. 3 db. ára 1 írttól 
1 frt 50 krig.

r v t r n i t e  r i ' n t l a i i r  legkitűnőbb minőségű miuden nagyságú 
" Á l l  d l l o  U U U C llI palaczkokban 20 krtól 1 ftr 20 krig.
D n m m n r l n  f n n ' n i i a  egészen tiszta marhavelő és medvezsirhól 
r U l l l l l l d U C  l u l l . q u c  30 krtól 70 krig.

! Huile nutritive HZaSu legjobb minőségű 40 krajczártól

Eaux de Toilette exquisite,
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Andalosienne kitűnő vegyi 
alkatrészei miatt különösen 

ajánlandó, feléleszti az izmokat és felfrissíti az idegeket 1 ft 50 
krtól 3 írtig.

Vinaigre de Toilette ™"' / * 6í0n
H n í m n c n i l i  7  Olympienne, kitűnő minőségű erősiti a fejbőrt meg- 
n d J l l lU o U V I Z  akadályozza a korpaképződést, sőt a meglevőt töké- 

lyetesen eltávolítja és a bajnak puhaságot és fényt kölcsönöz 
ára 1 frt 20 kr.

Creme de Roses de Shiraz nek. Az arezbőruek. rugé
konyságot, ifjúságot és szépséget kölcsönöz sőt szabályos haszná
lat után eltávolítja a széplőt és bőrküteget teljesen. Ára 2 ft.

Poudre de riz „Lavalliére* Páratlan 80 krtól 1 ít 20 krig.

Brillantine, Cosmetique, ®^ean,iéreB fixateure 30 krtó1 
Eau de Uologne 7—nii iuin3áégU’ sa-ját syártmány45 krtó1
Eau de Roses 50 krtól 75-ig.

Eau de fleur d’Oranger, 50 krtói 75-ig.
P r á p a r a t u m o k  sz á j  é s  fo g a k n a k .

Dr. Jacksontol 
egyedül ajánlatosak 
nem csak oltalmazza 
a fogakat, hanem an
nak egész belső szer
vezetét minden beha

tástól megóvja.
egyetlen és a legjobb módon a szürke 

hajnak fokonként természetes színét és szépségét 
visszaadja, — 2' ft. Miuden megrendelőknek a saját kéezitményű 
„Eau de Cologue“-ből mutatványul felszámítás nélkül a küldemény 
hez csatolunk.

K ü ld é s  u tá n v é tte l .
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Sallvatore szájszesz 1 ft 20 kr. 

Sallondontine fogpor 1 ft.

fogpasta 1 frt.

Hajfestö v íz  lDveu,a8

164.

PA C H E R  E.
ezelőtt ZSOLNAY VILMOS.

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

Ajánlja dúsan felszerelt uagyválasztékn gyári raktárát

üveg, porczellán, kőedény,
lá m p a -, n o r lu b e r g i é s  d isz ,ára  e / . ik k e ltb e n , ö n tö t t  v a s e d é n y ,

czinezett és emalirozott plchedény, mindennemű konyhafelszerelési és házi czik kekben, 
legjobb chinai ezüst áruk, kaucsuk-áruk, festővászon és festékek, 

c h ir u r g ia i  é s  o p t ik a i  c z ik k e k b e n ,

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

tetemesen leszállított árak mellett
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

Eladó! 2
M citu vszk y-téreu  k ü lö n ö se n  ü z 
le tn e k  a lk a lm a s

20. i  \íiéi kert sliié,
bővebb értesítés ugyanott.

226 (3—1)

V au szerencsém a t. ez. közönségnek szives tudomására bozni, bogy itt

Pécsett a király-utezában 4 szánt alatt
(M a y er -fé le  H ázban a  „ b o lth a jtá s"  á te lle n é b e n )

t: DRAS M IH E L 7 !
nyitottam, hol a legkitűnőbb minőségű órákat folyton nagy készletben tartok. Ú°-y 
a kész óráknál, mind a javítási munkáknál a lehető legolcsóbb árakat szabom. 
Javítási munkálatokat gyorsan s poutosau teljesítek s azokért minden tekintetben 
teljes jótállást vállalok.

Az órás iparban sok éven át szerzett tapasztalataim és azon körülmény 
folytán, bogy az ezen szakba vágó legkiválóbb kül- és belföldi czégeknél műsza
kilag és kereskedelmileg foglalkoztam, képes vagyok mindennemű ebbeli igények
nek raegfelelui s igy midőn a péesvárosi és vidéki t. ez. közönség pártfogását 
íérem maradok magamat jóindulatába ajálva. Tisztelettel

223. (6 —1) S o i u o s i  V i l m o s

B E C S ,
UJJ belváros, Lichtensteg 

1. szám
kaphatók a legelegánasbb és 
legolcsóbb lábbelik, a legna

gyobb és legazdagabb választékban. Saját készítmény.
(30—3) Kivonat az illusztrált árjegyzékből:

H ö lg y e k u e K :
1 pár bőr topáuka erős talppal 3 frt. 1 pár bőrtopinka kettős talp

pal, szegeivé 3 ft 50 kr. 1 pár keztyübőrtopáuka erős talppal 4 ft 5 )  kr. 
1 pár borjubőr topáuka 5 írttól {felfelé, mindenfelé báziezipők bőrből és 
szövetből sarokkal, vagy anélkül, 1 triói 2 frt 50 krig. Séta és utazó czi- 
pők kötésre kelméből és bőrből 3 írtól 4 írtig.

l í r á m n a k :
1 pár borjubőr topánka, kettős talppal 4 ft 50 kr, 1 pár borjubőr 

topánka, keltős talppal a leglinomabb 5 frt. 1 pár borjuoőr topáuka Beust- 
í'oimára 5 ft 50 kr. 1 pár borjnbőr topauáa a legfinomabb 5 ft.

Mindenféle g y e r m e k  le á n y -  é* fin  tu i» a n a á ic  és c s iz m á k  
a lehető legolc&óbo áron. Vidéki megrendelések azonnal teljesítettnek. Nem 
tetsző áruk visszavételnek, m u s t r á i t  á r je g y z é k  s  a  tö m e g e s  v á - 
s á r ia s l io z i  l í t i u m a i é  lá g y é n  e s  ö é rm e u tv e  k ü l d e t i k .

„Hans-Saclis^ czipőraktára I Lichtensteg
A s z a u i .

(Bemenet a Rotbenturmstrasseról és a Hokenmarktról.)
át '.-ik A
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Azon reüdiiivúii veáztesegek tbiytaa
melyeket a londoni nagy vasbútor gyár 209(12—4)

G o d d e r i d g e  B r o t h e r s  a n d  Comp.
b a u k  legközelebbi jelentékeny bniásáual szenvedett, annyira 

megingattatok, bogy kéuyteieüitteteit gyárát beszüntetni és nagyszámú s ki- 
tiiuő minőségű, s minden kiálüt isaál éremmel kudutetett keszletoeu levő 
v a sb u to r  áruit a gyári ár negyedrészen teijes.m elárusítani.

Ennélfogva a teuteiulitett gyártól oizomanybau átvett 2 9 0 9  d arab  
(összerakUató) v a sá g y a t, telnőttea szamara, melyek igazi kitűnő mnukák, 
s bál mely laáas vagy szoua díszére szolgainak meses olcsón, eddig el nem 
ért csekély áron d a ra b já t S  o , ó. ír t é r t  áruba bocsátom. Előbbi ár 
3 2  frt. 5 9  k r .

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

U e i u i u e r  g é p g y á r a  B e c s b e n
111. Gdrtnergasse IS. sz.

Ezenkívül vannak a nyári évadra v a sa g y a k , elpusztitbatlan tartós
ságunk és uun leniéle tabutorok.

17 7 (12— 9)

Z  l e g j o b b  p l . a t o l y  s e m  h 
• á l ,  h a n e m  t a l á l h a t u n k .

H o g y  asonban jó  lO réss leh eesfln k ,C lább e p la c to lr  árnak bárom aaoToeit, oeak 
■serre is, k e llen e  k iad n u n k . ^
A daggenaul-vasaknaféls uj-lég-plsttoly „

m ellett, Bad en ben), a lk a lm at nyújt arra, hofry m és iso b á b a n  
•*» lö»*erre ra ló  kiád&s n é lk a l,  jó  pitEtolylO Téas leh éta ftak  
,  . k ,t0 “ ö* *• RJbkorlatra igen a lk a lm at, feg y v er  nem  durran es
16 m éternyi távo lságra , v e lő i  hajtást m ég  o ly a rO v ela d , b o g r a  u y il  
pl. e g y  d esz kába, 6 mm. m éternyi m ély ség ig  ju t, r a g y  a  g o ly ó  egy  m ad aru . 
k ép es m egö ln i. A  m eg tö lté s  n ég y  (4) fogáeeal ée ig en  kOnyen végb ev ih etö . 
EgyélUgvanaBOnnTillOO O-nél tAhkaaAr i  __* -

Légpi-
stol
b ere-

uasakgé

t  i, au tsa d k fn to as tr . é rt. f r t . L - ,  és kftiöi 
A lO asertakaritáa m ajdnem  hely reá llítja  

utáuTétel ▼. etoflseU ai u tján  to rtá i

T aus Aiihály < i / . i a U j i i u  Ü íjeűd , (v l i)ú c a - t í r  2. szám) 1880.


