
IX. évfolyam. Pécs, 1881. január 29-én. 5-ik szám.

Postán vagy Pécsstt házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., tél- 
e .rs 2 frt. öt? kr., negyed évre 
l ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
megjelenik minden szom ba- 
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. kényvkeresk. 

(Széchényi tér).

Elöflsetési d l):

PÉCSI FIGYELŐ.
Egy Bt-hasábos petit sor 

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

elére fizetendő.

H irdetések  á ra :

S z e r h e a a tö l  Ir o d a :
Ferencziek ntezája 22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a  kiadóhivatalhoz intézendlk. Előfizethetni helyben: 
a  kiadóhivatalban. Bláphorn Antal ár a városházi épületben, Lili János űr a budai külvárosban, Bőhrn C. F. űr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Fej^fl Károly űr könyvkötő üzletiben, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a  vidéken minden postahivatalnál.

Miért rágalmaznak 
minket?

A függetlenségi párt országos 
gyűlése és szervezkedése alkalmá
ból a snbvencziós zsákból hizlalt 
kormáiiylnpokban ismét megindult 
a rágalom árja pártunk ellenében. 
Reánk fogják, hogy sok frakciókra 
ősziünk, hogy egy része az úgy
nevezett szankezió pragmatika, inas 
része az 1791-ki, ismét más az 
1848-ki törvények alapján áll, más 
rész ezt sem ismeri el, hanem a 
függetlenséget tiszta perszonál unió 
alap ján , sÖt még azt is hazudjék, 
hogy egy rész a teljes szakadást 
óhajtja Ausztriától.

Ha ez miud oly igaz volna, 
miuthogy ezt gyűlöletes színben le
írják, még akkor is a függetlenségi 
pártnak volna egy előnye vala
mennyi más párt felett, mert egyr 
szivvel lélekkel óhajtja az J867-ki 
közosügyeket alapitó törvéuyek el
törlését az ország nyomora k ifo r
rásának betömését.

Azonban a ludasok baudabaudája 
osak a gyenge eszüek elkáprázta- 
tására való, mert hát az úgyneve
zett szankezió pragmatika, az1791-ki 
és 1848-ki törvényes alapok egy
mással uem ellenkeznek, egymást 
csak kiegészítik és mennyiben a 
tiszta perszonál unió elve megkí
vánja legfeltebb caak ujabbi kiegé
szítésre — például a külügyek ve
zetésére nézve — várnak, — de kik 
azok  alapján  á llan ak , azok  u g y a n 
azt akarják, ugyanazon eszközökkel 
elérni az ország önállóságát — füg
getlenségét.

A teljes elszakadásra nézve a 
párt ismételve nyilatkozott már és 
visszautassá a roszakaratu rágalmat, 
a jó felhizlalt és betauitott kormány
párti szajkók azonban nem tudván 
mást, csak újra visszatérnek reá.

De miért rágalmaznak minket 
szüuteleu, miért uem ismerik el tö
rekvéseink, végezéluuk szentségét, 
bazafiságát ?

Hiszen Deák Ferencz maga is 
az 1867-ki kiegyezést csak lépcső
nek tekiutette és nyilvánította, a mit 
elfoglalva onnan ki küzdhet jük a vég- 
czélt az ország önállóságát.

Hiszen Tisza Kálmán és pártja

TÁRCSA.
H a ta lm a s  É g ! . .  •

Hatalma* Ég! Mlndeuható latéul 
Ki trónodról látod,

^  bűnöknek bűzös posváuyábau 
jpetrengi világot;

Ke hadd csodás nagy művedet 
Ily (ni*mányul veszni,

Pusztítsák szét meuykövcid 
S legyen, mi volt — semmi!

És ba újra alkotsz egy világot,
Reá egy fensőbb lényt,

Hogy szív- s ésszel uralkodjék szabad 
Akarata szeréot:

Ne a  sárba, — hiénába 
Leheli Uram lelket,

8 meglásd e faj nemesebb lesz,
Miut emberiséged! 1

yáfttdjr Perem*.

A bányában.
.Szerencse fel 1“ szól a bányász 

8 a sülyesztőbe á ll;
Rideg vérrel kétszáz ölre 

A föld gyomrába száll; 
Ember, világ hitvány neki,
0  a  (Öld mélyét szereti.

Areza komoly, lelke elszánt, 
Ajkán kevés a szó,

Lénye ridegnek látszik, de 
Szitué, angyali jó.

Kő s gyermektől könnyen válik
Le,, sötét honába vágyik.

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

Majláth-tér 2. szám alatt.

soha sem [kérte mondani, hogy 
önállósági elveit feladta, csak szegre 
akasztotta, hogy Jerichó falait hé
vévé belülről ostromolja meg a ha
zára káros 1867-ki kiegyezést.

Miért akarnak tehát minket meg
gátolni abban, hogy a többségre 
jutva megkísértsük é rv é n y t szerezni 
elveiukuek ?

Ha az a meggyőződésük, hogy 
a király nem fogja kormáuyra hivni 
a többségre jött függetlenségi pártot, 
noha e meggyőződést mi és az or
szág túlnyomón nagyobb réssé uem 
osztja, ez nem ok arra, hogy minket 
rágalmazzanak és czélunk Mérésében 
gátoljanak, — nekik is, ba hazafiak, 
érdekűben áll tudui, hogy mit tesz 
a király, meghivja-e pártuukat a 
kormáuyra, a vagy feloszlatja-e az 
országyüléstl

Az utóbbi esetben a nemzet ér
tesítve lesz teendői felett és az uj 
választások megfogják mutatni azt 
is, hogy akar-e a nemzet tovább is 
az 1867-ki alapon siulődui, a vagy 
jobbnak, találja-e egy kis ostrom- 
állapot létrejövetelét.

Az előbbi esetbeu azonban mi is, 
— ők is elértük legbőbb óhajunkat 
és vállvetve dolgozbatnnk a múltban 
ütött fájós sebek gyógyitáaáu, ha
zánk és népe jólétének előmozdításán.

Miért gátolnak tehát folytouoaan 
ezéluuk elérésében?

Azért gátolnak abban, mert ön
zésük nagyobb bazafiságukuál, mert 
uem akarják a drágán kezükbe ka- 
paritott hatalmat kiadui illetékesebb 
kezekbe, mert tartanak attól, hogy 
a nemzet még egyszer számot kér
hetne sáfáraitól és ők e számadásra 
képtelenek.

Egyébiránt rágalmazhatnak már 
most, a uemzetet nem fogják többé 
lépre vezetni, az alárendelt választói 
tömegre a tisztviselőkre sat. hiva
talos pressziót gyakorolhatnak még, 
küldhetik a keservesen beexequáít 
filléreket milliónyi forintokban meg
vesztegetésekre, ott hol az még 
lehetséges és hol még czélt érbetuek, 
zsoldba vehetik a kitüntetéseket, 
nemességet sóvárgó uzsorásokat és 
vérazopókat, de rágalmazásunk által 
többé tőlünk senkit sem fognak eli
degeníteni.

Áb 1 ki mondhatná meg vájjon 
Felszállni fog-e meg, — 

Avagy ott lent találja el
A szörnyű, szörnyű vég V! — 

Mindegy: a balált neyeti,
Vészes műve tetszik qeki.

lluvá, óh vakmerő ember? — 
Rovó viszen a vágy?

A mi ébren, mi álomban,
Enyhét neked nem bágy, — 

Hisz a melynek rabja levél 
A helyen porféreg sem él.

Ott vizek esése zuhog,
Aczél moraja zörg,

S mindez viszhangok szárnyain, 
Mint menykő tova dörg.

H ja! ez a bányász zenéie — 
Ebben telik neki kéje.

Miut egy pzikázó istennyíl 
Ere* sziklákat zúz,

Vészes erekből vas kézzel 
Elő kincseket bűz;

S pokoli művéért a bér —
A sajttálán napi kenyéri. . .

Te, élet unt miUjopipa 
iféjenoz, léha, kába I 

Hogy élni tanulni szeress — 
Szállj le a bányába;

S mert rád csak kényelem vára 
Sorsod áldod bizonyára.

És ti koronás nagy urak -— 
Kiknek vad kényére 

Gyöngyöt koronákba izzad 
A földtűró vére:

Őt áldani, tanuljátok,
Sorsa úgyis — vihar, átok.

▲ f t t n e t l e m é | t  p á r t  o r s z á g o s  
le t* .

Az orzzágoa függetlenségi párt e hó 
23-án tartotta pártazervező gyűlését Buda
pesten. A gyűlésre az ország minden vi
déke küldött megbízottakat, a hol a  párt 
programmját ismerik. Már 10 órakor a 
.Hungária* nagyterme tömve volt az ér
tekezletre küldött képviselőkkel.

A gyűlést Mocsáry Lajos, a függet
lenségi kör elnöke nyitotta meg és a 21-én 
tartott elöértekezlet határozatai éneimében 
elnököknek Ragályi Nándort, Gubody Sán
dort és Madarász Józsefet ajánlotta, jegy 
zőnek pedig Kun Pált (Sárospatakról) 
Schvarcz Gyulát (Bndapest), Hentaller La
jost és Turgonyi Lajost.

Madarász József néhány szóval fel
említette ez országos pártértekezlet czélját 
s röviden visszatekintést nyújtott a füg
getlenségi párt eddigi működéséről. Ezután 
a szót átengedte, Eötvös Károlyuak, kinek 
beszéde a  gyűlés egyik fénypontja volt. 
A párt keletkezéséről és fejlődéséről nap
jainkig, egy igen szép beszédet mondott, 
beszédének különösen azon része szült 
nagy lelkesülést, melyben azt mondta, 
hogy e kis párt hatalma nem a s z á m o k 
b a n ,  hanem azon e s z m é b e n  rejlett, 
mely 400 év óta firol líra szállva élt a 
nemzetben 8 mely eszmék minden igaz 
magyar ember keblében olthatatlannl ég
nek. S ez eszmét ki nem törölhette sóba 
az országot vezető férfiak szükkeblüsége, 
ármánya. Ezek az eszmék azóta elvekké 
fejlődlek s ez elvekben volt azon kis párt 
ereje. 400 év története adta e pártnak a 
hatalmat. Eötvös lelkes beszéde után Kun 
Pál szólalt fel, miszerint azok is szóljanak 
a dologhoz, most, kik nem az urszágház- 
bán ülnek, hanem otthon küzdenek, fárad
nak az elvért sokszor szenvedve s ritkán 
elismerve. Helfy Ignácz buzdította a pár
tot a küzdelemre, úgymond, akkor, ha 
nem ia a többaég kivívása, de az erkölcsi 
siker jutalmaz meg. Bátorította a pártot 
az erőszak, a megfélemlítőr ellen és biz
tatta, miszerint minden megvesztegetéssel 
szemben lépjenek erélyesen tel.

Ezzel áttért a  szónok beszéde legfonto
sabb részére az admibisztrativ részre. A köz
pontban egy nagy anyakönyv, törzskönyv 
készíttetik, melyben minden adat heiratik, 
hogy a kerületek hü képe ott látható legyen. 
A könyv károm részre osztatik, melybe 
vezettetik a választók száma, a jelöltek, 
vezérek s főbb emberek kerületenként. 
Továbbá a választók foglalkozásukra nézve. 
— Szervezve vau-o a párt vagy nem? s 
ha nem, mikép eszközöltessék? — Egész 
Beges-e a kerület, azaz, nincs-e korrum
pálva, vesztegetve?

A befolyásos emberek lajstroma, nem 
csak a mieukén, de az ellenpárton is s 
külön jegyzelrovat azon értesítések részére, 
melyek a kerület specziális viszonyaira 
vonatkoznak. S végül azon nagy kérdés 
bejegyzésére, hogy vau-e kerületben férfin, 
kit a siker valószínűségével fel lehetne 
léptetni._________________

Igen, urak tiszteljétek 
A kérges tenyeret!

Ez teremt nektek kínosokét,
, Bort, ízes kenyeret,

Értetek morzsol szirtfalat, —
S övé ? . . .  osak a silány falat 1 .

Szaboles, 1880. november 19-én.
Héya Mihály.

Am elsó bál.
Budapest 1881 jen. 23.

Önökhöz szólok kedves olvasó nőim, 
önök érző, fogékony szivvel bírnak min
den szenvedés iránt, s míg a férfiak kinevet
nék, önök megsajnálják szegény Adelaid it. 
Már félórája, hogy türelmetlenül jár föl s 
alá kis szobájában (tanto nem engedi le 
ülni) várva papájára, ki elment megnézni 
vannak-e már sokan. Tante azt mondja, 
nem illik elsők között lenni, ő pedig já r
tas már ilyenekben, 9 évig bálozott. Kaezér 
mosolyt vet az álló tükörbe, tanulja hami
san bátravetni homlokára omló éjfllrjjeit, 
ölt pajzán, komoly, hízelgő büszke arezot, 
hogy mindenkit meghódítson az első bál
ban. A tante majd egy gombostű, majd 
egy virággal tódftja a hódítás eszközeit.

A kocsis már káromkodik . . megjön 
a  papa is jó hó hírrel /  , .  mehetünk > . .1 
tante siess.

A redout termei mind nyitvák, fényes 
csillárok pazar fényt szórnak a hullámzó 
párok ra ; a sereuade espagnol andalító 
hangjainál robog Adelaid kocsija a  tor
nászba.

Adataid remeg areza bíborban ég a 
félelem- a  hidegtől, pedig tante azt mondja 
e pir nem jól áll neki. bőm ■ *> :

ü l  Megérkeznek.; .

E törzskönyvbe való tabellák minden 
kerületi pártfeleknek elkűldetnek.

Verbovay beszédében igen életre 
való eszmét pendített meg s ez a vi
dékeken tartandó , de a központból veze
tendő rendszeres népgyűlések terve, mely 
indi'vány egy baugnlag elfogadtatott.

Délután 5 órakor az orsz. független
ségi kör helyiségében gyűltek ismét össze 
a vidéki küldöttek s ott folytatólag meg
beszélték a pártszervezkedésre nézve még 
függőben maradt néhány tételt.

Az országos függetlenségi párt érte
kezletének tagjai, a gyűlés után disz lakó. 
mára jöttek össze a .Hungária* nagytér* 
mébe. A terem zsúfolásig megtellett. Sike
rültebbnél sikerültebb toasztokat mondot
tak, Gubody Sándor a h a z á t  élte te, 
Ragályi Nándor K o s s n tb o t ,  kinek fld* 
vözlö távirat küldetett.

— A v a t ik á n i  d ip lo m a c a la  kő*
rében, mint Páriából sűrgönyzik, nagy 
változások fognak legközelebb történni. 
Czaky nuntius Páriából Szentpétervárra, 
Roncetti Münchenből Parisba, Pacini Haag 
hói Münchenbe fog áthelyeztetni. Hír sze
rint egy párisi bankárcsoport 800 millió 
Irankért hajlandónak Ígérkezett a franczia 
papi teatűletek minden ingatlan vagyoná
nak megvételére. (Valószínű, bogy tarta
nak a papi éa kolostori javak elkobzásá
tól s ezért keresnek módot arra, hogy a 
törvény védelme alá helyezzék mint magán 
tulajdont. — Az egyházi javak államosí
tása a Tiszakormány gazdálkodásának 
természetes és legközelebbi kftvetkezménye- 
kép tűnik fel, de azért a  legilletékesebb 
körök éppen semmit sem tesznek a veszély 
elhárítására, vagy megelőzésére. Kívántak 
hogy e vétkes gondatlanságot mielőbb 
üdvöst) tevékenység váltsa fel.)

— K ü lfö ld i  h ir e lz . A görög-török 
határ kérdés eligazítása a nagyhatalmak 
által a diplumaczia utján kísértették meg 
és pedig a  Konstántinápolyi nagy követek 
közvetítésével a mi úgy látszik czélhoz 
fog vezetni, ba csak egyik másik nagy- 
katalom nem látja érdekében valónak, bogy 
a görög kormányt felbiztassa meg nem 
elégedni a porta eredményeivel. A porta 
hadi készülődései egyébként lépést tartanak 
a görögökével Szerajevóből jelentik, hogy 
Novib&zar kormányzója Sznlejman pasa 
parancsot vett, hogy 8000 emberrel Thes- 
Baliába induljon a görög határra.

Az ir izgatók elleni per az Angol kor 
máuyra nézve siralmas véget é r t  Az esküi
tek jan. 25-én délben vonultak vissza 
Ítélethozatalra és öt óráig tanácskoztak, 
ekkor eluökűk kijelenté a bírónak, hogy 
még nem egyeztek meg (ott szavazott egy 
ség szükséges az elitéléshez) és megegye
zésük nem is vstószinű, a bíró újra meg- 
kisérelteté a megegyezést, de nyoloz óra
kor elnökük kijelenté, hogy soha sem 
fognak meg egyezni, minél fogva a  bíró 
felosztatta az eakűttszéket. — Tíz eskűtt 
volt a felmentés, kettő az elítélés mellett.

Udvarias rendezők, szemükben a büsz
keség s öröm csillámával kézrről kézre 
adják a  piruló leánykát, biztató, hízelgő 
szókat súgva neki, mintha karjai reazke- 
téséről éreznék félelmét.

Örömtelt üdvözlettel rajongják körül 
ismerősei, elbalmozzák bókokkal, ő csak 
pírul. Pedig otthon, szelleme mint blmes 
pillangó szállong a szivárvány minden 
színeiben tündökölve, hóditva az egész 
társaságot. S most V Az újonnan bemutatott 
if|ak ajkbigyesztve fordulnak el: „Dezső 
rászedett minket, hisz ez kis liba.“

Az idő malik Adelaid fáradhatlanul 
tánozol, de elfogultságát nem tudja levele i. 
Mintha érezné ama oldalt álló barna fiű 
delejes szemsugarait, pirulva süti le selyem 
pilláit, nem mosolyg a mellette ülő ifjú 
csél-csap megjegyzésein, pedig tante azt 
mondja az nagyon jól áll neki, gyönyörű 
fogai vannak.

Ah az a ootlllionll Az ábrándos ifin 
val lejti, alig szólnak egymáshoz pár azót, 
azt is oly közönyösen, pedig mennyit be
szél az ifjú éjfekete szeme.

A tánezok egymást követik. A fiatal
ság lassankint elmarad az unalmas libától. 
A bonqueval kesében bóbiskoló tante hiába 
suttog teddő szókat, kérdezősködik holmi 
fejfájásról, Adelaid esdekléaeire tovább 
szunnyad Még egy osárdás, egy négyes, 
mindkettő az ifjúé, azután haza menve 
lenyngsiik a duzzadó párnákra, mereng 
az elmúlt tündén éjéu, vágyó sejtelemmel 
gondol a -jövőre, mig a  rózsás hajnal 
álomra csókolja az égszin szemeket. — 
Boldog ifjú, . . .

Hogy ezt a tante nem mondta.
tán í r t  M i.

— Parnelt, az izgatók vezérét a terem 
elhagyásakor lelkes óvácziókkal fogad
ták, az ir főváros Dublin és mások ez 
ünnepre kivilágítást rendeztek, a katona
ságot pediga kormány csa'akészen tartatja.

Az angol alsóház jan. 25-én délután 
5 érától másnap délutáni 4 óráig szaka
datlanul Ülésezett. — Ennek oka volt az a 
bili, mely a korlátlan szólás szabadságnak 
határt volt szabandó, az úgynevezett száj- 
kosár javaalat, mert e nélkül az Írországi 
ostromállapot lelett! törvény az ir képvi
selők agyonbeszélési tervük folytán csak 
tavaszra volnajjmegszavazható. -  A száj
kosár bili elsőbbsége felett vitatkoztak, az 
ir képviselők folyvást uj meg uj halasz
tási indítványokat tettek, mik mindig le
szavaztatlak, végre még is az Ülést be
zárni ér a vitát elhalasztani kénytelenek 
voltak.

Az orosz turkoinann háború folyamán 
orosz forrásból egy drága (győzelmet je
lentenek a tnrkomannak felett, a mennyiben 
ezek erősített hadállásukat az oroszok 
rendszeres ostrom és nagy vesztességek 
után végre bevették, a harcz véres volt és 
kileDCz órán át tartott.

Hogy mennyire nem az ország közvé
leményét fejezték ki a szerb országgyűlések 
addig, mig Risztics volt a  kabinet feje és 
ő az orosz ultrákkal vitte az ügyeket, az 
kitűnt a mostani szknptsina megalakulá
sakor, melyben a mostani kormány */4 
többséggel bir. J— A Risztics kormány 
alatt végbe* vitt több rendbeli visszaélés, 
sikkasztás s már bűntények napvilágra 
kerültek és számos előbb befolyásos ember 
dutyiba került. (A szomszédban >s meg
történhetnék.)

Országgyűlés.
Január 20-án a képviselőház Illésén 

elnök, Péchy Tamás bemutatta Sárosmegye 
föliratát a közegészségi törvény módosí
tásáért, a kassai kereskedelmi és ipar ka 
maráét a fogyásztási adók elvetése tár
gyában. Napirenden volt a szegényügy 
kölcsönös biztosítására Belgiummal kötött 
szerződésről szóló tjavaslat, mely Irányi 
Dániel és az igazságügyminiszter felszó
lalásai után elfogadtatván, végleg meg
szavaztattak a csendőrségről szóló tjavasla 
tok. Következett a czakor, kávé és sör- 
fogyasztás megadóztatásáról szóló tjavaslat 
általános tárgyalása.

Jan. 21 én folytattatok az uj fogyasz
tási adókról szóló tjavaslat tárgyalása. 
Majoros IstváG az összes államhivataloknál 
j  atal inak és segélyezések cziméu foglalt 
kiosztásoknak rendetlensége tárgyában az 
összes minisztériumhoz és Szederkényi 
Nándor Hevesmegye területén a papi illet
mények behajtása tárgyában a belügy
miniszterhez intéztek interpellacziók&t.

Jan. 24-én néhány kérvény bemuta
tása után, beterjesztettek az ügyvédi rend
tartásról és a közlekedési tárcza 1880. évi 
pótbiteléről szóló tjavaslatok. Napirenden 
volt a cznkor, kávé és sörmegadóztatásáról

A hit én szerelem.
I r t s : Kittzolchányi Lajos.

(Folytatás.)
Am erdeet lak.

A hajnal első bíbora égett az őserdők 
levelein s az erdei virágokon százféle 
színben játszott. Az ég azúrján csak köny- 
nytt bárányfelhők lebegtek, félig eltakarva 
a lenyugodni szálló sápadt holdat. Első 
trilláit kezdé csattogni az erdő költője, a 
kis csalogány s kis lakában vidáman rá- 
aogatá meg szárnyait, melyekről a reggi 
harmat cseppjei, mint megannyi gyémánt 
futottak alá.llangos mormolással sietett tova 
virágos partjai közt a kis patak, melynek 
szélén szarvas csoport volt látható kecses 
esoportosatban; az Unő szarvas és kis 
szarvas emő. Méhek dongták körűi az 
erdei virágot, s némelyek már terhelve 
siettek egy odvas tán látható lyukon be, 
hogy korai fáradtságok édes gyümölcsét 
a  kis méh királyság közkinosévé tegyék. 
A fii koronája >>ii feküdt lábánál, mint
egy bebizonyítva, hogy nem csak az em
bernek, hanem a  természetnek is van gyá
sza, ime egykori zöld lombja, mint tört 
reménye a csalódó emberi szívnek, ott 
fekszik fonyadtan a porban. Valamivel a 
kis kigyózó pataktól távolabb kiváló 
cser emeli büszke koronáját, mintha az 
eget akarná feltörni, hatalmas fejével 
fenyegetően mered az ég felé. Egéezen 
ellentétben a hatalmas fával alatta kis 
hajlék tűnik fel, mintha ceak pártfogóttja 
volna amannak. Vékony ágakból van 
összefűzve, sárral tapasitva oldalán. Kis 
nyílás szolgál ablakni, melyen átlátszó 
hártya ellenkeaik a bezuhanni akaró reg
geli szellővel. De ime nyílik a kis ajtó s 
bő, hossza köpenybe barkóit férfi tép ki. 
Első pillanatra megismerjük benne a ma-



szóló törvényjavaslat 0; bán Balázs erő
szakoskodással a kormányt, mert
a  tjavaslatot a beérkezett számos kérvény 
ellenére keresztül akarja hajtani.

Jao. 25 én Lengyelország felállítás 
iránt, a katonai büntető tkönyv szabályo-- 
zása tárgyában, az egy évi ÖnkénteMégt 
intézmények kiterjesztése iránt felterjeiplett 
kérvéuyek bemutatása után, toválik tár- 
gyaltatott a czukor, kávé és siirmegádóz- 
tatásáról szóló tjavaslat.

Jau. 26-án az ülés megnyitása utón 
elnök bejelentette, hogy a pénzügyminisz
ter Végh Áure\ képviselőt kormánybiztossá 
nevezvén ki az Aradról Uj-Szegedig épí
tendő vasúthoz, nevezett képviselő 6 havi 
szabadságot kér. Megadatott. Napirenden 
volt a czukor, kávé és sörfogyasztás meg
adóztatásáról szóló tjavaslat. Lichtenstein 
József, Chorin Ferencz hosszan fejtegették 
a javaslat káros voltát, de mégis azt kell 
félve sejtenünk, hogy hasztalan minden 
szó, a sok népgyülés, a sok felirat, —r 
hatalmas a kormány. Nem lehet a szél 
ellen pori szórni.

Duna-szekcsői levelek.
H.

Tek. szerkesztő úr!
„De hogy az erkölcsi dndva s gyom 

irtására sem akarat, sem erély nincs, an- 
uak okáról legközelebbi levelünkben szó
lónk, és pedig nyíltan és elég hangosan.4 
Ekép zártuk leveleink elsejét; most be
váltják szavunkat.

Mielőtt azonbau ezt tennők, röviden 
megérintjük, hogy a múltkor felhozott 
erőszakos rablásnak nem jöttünk és nem 
jöttek azok nyomára, kiknek ezt tenni 
hivatali kötelmök; mert:

1. általánosan elterjedt furáé *zoká$ 
uralkodik a községekben, hogy az úgy
nevezett „felelős csőszöket, határőröket4 
fogadnak és pedik nem megvetendő össze
gek biztosításával. Ez ugyan meglehetősen 
jól hangzik elméletileg, hanem a gyakor
lati életben ugyan felülteti azt, ki benne 
reménykedik.

E felelősek telfogadása kétfélék ép 
történik: vagy néhány jobb módn községi 
lakosnak adatik ki a határőrzés jelenté
keny fizetés mellett, kik aztán határőröket 
fogadunk és pedig szemétem herékét, kik 
a községben tolvajok , rablók, hogy ne 
mondjuk, gyilkosok gyanánt ismeretesek; 
természetesen pofom bérért, mire azok 
nagyon is hajlandók, tudván és tapasztal
ván, hogy ez által szabadalmazott tolvajok 
és rablókká avattatnak lel a községek 
dicsőségére* és saját hasznukra, de a ká
rosultak nem csekélyiiátráayos boszuságára; 
miután a kármegtéritésuél ezer kitogás és 
mentség hozatik fel cs veszett fejszének 
még a nyele sem kerti! meg, mint ezt 
magamon tapasztalam. A másik módozat 
a határőrök fogadásánál a z , midőn az 
elöljáróság közvetlenül ilyen jó hirü em
bereket fogad meg jó pénzért és teszi 
őket felelőssé történendő kárért. Ez azután 
még nagyobb botorság, hogy ne mondjam 
esze veszettség! Tolvajjal, rablóval őriztetni 
akarni a község vagyonát — no ez aztán 
csak a valami! Van is aztán baszna ezen 
bölcs eljárásnak — egyik kár a másikat 
éri s a felelős határőrök ismét ezer ment
séget hoznak lel, hogy ne kelljen az oko 
zott kárt meg-megtéríteniük, sőt ezt tőlök 
követelni még veszedelmes is, minthogy 
az illető biztos lehet benne, hogy még 
inkább, tízszeresen is meg fog kárositatni.

Az ily határőrök rendesen maguk a 
tolvajok, rablók és közreadók. Például: 
nem rég történt nálunk, hogy mint tudva 
vau, két csavargó betyár disznókat hajtott 
el a szigetből a túlsó télre s ott » felelős

gúny agg emberét, ki Istennek szentele 
csendes életét. Magas alak nemes arcz- 
vonásokkai, kék szemeibe a béke napja 
ég, redős homloka közel egy századot árul 
el 8 arról tanúskodik hogy c férfiúnak 
voltak a mostani békés napoknál zajosabb 
napjai is, feién Tátra hava ül, hosszú baja 
a légtől elkapva, mint béke lobogója 
úszik a fenséges alak után. A szép jele
netre emeli szemeit, melyet előbb a kis 
patak parton leírtunk » oly édes bús mo
soly lyal tekint az ég felé, mely csak az 
istenben bízó békés szív tulajdona.

Kissé távolabb a helytől kereszt lát
ható egy tóba vésve, az öreg ezen hely 
felé irányozza lépteit. Hosszasan néz a 
keresztre két könycsepp jelenik meg sze
meiben, lassan mnggörbiüt a térd s mély 
imába merül az agg a béke szent templo
mában.

Megremegő ajka olykor elárulja belső 
fájdalmát, de az ima gyógyító, s békét 
hozó balzsamára visszatér a nyugodtság 
az imádkozó szemeibe és arczára még egy 
hálás pillantás utón megköunyebülve emel
kedik fel helyéről a  remete s a patak 
felé tart.

E pillanatba veiőtrásó sikolytás hal
latszik, épen ellentétben azon irány nyal, 
melyet a  remete követni akart, s gyenge 
zörgés utón a csend helyre állt megüt-1 
közve síét öregségétől alig remélhető gyor
sasággal a  hely felé, hóiméi a  sikoltás 
hallatszott, megtudandó juú zavarja oly 
fájdalmasan hossza magánya paradicsomi 
békéjét

Alig hatott he azonban a  közeli bok
rok közé rnidŐD, mi útba csak meggyöke- 
reződiek volna lábai, megdöbbenve állt 
meg. Ajkain egy kérdés ült, melynek meg
fejtését megadui nem tudta. A buja-zöld 
Élben alig gyermekéveit élő fia feküdt, 
g y e ü g e  keze*, s arcza tövis-szúrás és a 
sok karczolatuól voltak jvéresek. A vérrel 
vegyült izadság-cseppek, melyek homlokát 
egészen elborítok, aU matatták, hogy a
gyermek «*at Lett.mag* <<u ,

határőrök vették át a sertéseket és ezek 
aztán 40 frt. árban egyes csataaljai lakó 
soknak adták el. Ez később kiderült ugyan, 
de azért semmi más ^következménye nem 
lett, mint hogy a kárvallott visszakapta 
sertéseit; mert maga személyesen járt 
ntóna a elég élelmes volt és bátor arra, 
hogy birtokába kerítse elveszett jószágát. 
Ez czáfolhatlan tényállás és hasonló hozzá, 
hogy egy másik ember tizenegy darab 
sertését kapta vissza, egy harmadik bor 
ju já t ; de egy negyediknek tehene még 
most ii oda van.

Megemlítendő m ég: az ily magán 
kutatások költségbe kerülnek, melyet igen
természetes, hogy senki sem térit meg!

Kérdés támad: van e joguk a megyei 
közegeknek, különösen a közigazgatási 
8zolgabiráknak ez abnormis állapotokat 
ellenőrizni, s a hol azok fölmerülnek hi
vatali állásuknál fogva megszüntetni? —t 
Ha van tessék erélyesen föllépni s e vég
telen ealamitósok azonnal megszűnnek ; ha 
nincs, akkor tudassák legalább a községi 
képviselettel, hogy ez teljesítse kötelességét 
és úgy intézkedjék, hogy ezen visszá 
állapotok megszűnjenek, ellenkező esetben 
a megyei törvényhatóságnak kénytelen e 
hanyagságot, e vétkes mulasztást beterjesz
teni s közgyülésileg tárgyaltaim.

Részünkről hiszszük, hogy a közigaz
gatási szolgabiró urak igen sokat tehetnek 
az élet és a vagyonbiztonság érdekében, 
ha polgártársaiknak közjóléte szivökön 
fekszik; mert épen czéljok és tevékeny
ségük az mi álfal ezen abnormis állapotok 
megszüntethetők; ez fogja nekik megsze
rezni honfitársaik becsületét és tiszteletét, 
melyre kiki büszke lehet.

2. A társadalmi gyom és dudva ki 
nem irtásának második oka a gyávaság 
és tehetetlenség, mely mind a rendőrség, 
mind pedig a közép elöljáróság, illetőleg 
az ez által megbízottak részéről mutatkozik.

Hogy a rendőrség hazánkban általáu 
véve, tisztelet az egyes kivételeknek, le
hető legroszabb, az régi s begyökerezett baj; 
ezt ország világ tudja 8 fájlaljak niitidf 
nyáján, kik velők valaha érintkeztünk. Ez 
napról-napra inkább kiderül és botrányo
sabb lesz. Innen van aztán, hogy a mos
tani rendőrség oly részről is megtámadható, 
mely elég hatalmas lesz a rendőrséget 
behozni s felállítani, pedig oly intentióval, 
hogy az nem az élet és vagyonbiztonság 
paizsa legyen, hanem azon maradvány- 
szabadságtól is megfoszsza a honpolgárt, a 
melyet ő még tán élvezett. Minő ármányog 
fogás! — a mostani rendőrséget engedik 
egyre mélyebbre sülyedni, elcsenevészni 
csak is azért, hogy egy, a szabadságra 
veszélyes intézményt hozhassanak be s 
ültethessenek nyakunkra, holott elég volna 
egyszer is megizlelui ama jót, melyet az 
absolut kormány tálalt elénk.

Mondom a gyávaság és tehetetlenség 
oka. Bebiznnynlt tény, hogy nem a tol
vajok, rablók és zsiványok félnek a ren
dőrségtől, hanem megfordítva a rendőrök, 
ismét elismerés a kivételeknek , rettegnek 
azoktól. Ennek ismét az az oka, hogy 
akárkit is befogadnak közéjök, példánl: 
vagyonnal biró, vagy ipart tiző mestereket, 
kik családosak és legkisebb kellékei sem 
bírnak ezen szolgálat teljesítésére; a miért 
is nem polgártársaik élete és vagyonbiz-* 
tonsága a főczél, hanem azért szolgálnak, 
h°gy gyarapodjanak és miután ez a ki
szabott fizetésből nem telik, tehát más utat- 
módot keresnek és találnak is — ha akarnak.

Továbbá kérdjük az illetőket: miért 
változnak a pandúrok oly gyakran hivatali 
szolgálatukban ? nem azok áthelyezését 
értjük, hanem azt, hogy kitétetnek szol 
gálatukból és más egyének alkalmaztatnak, 
nen^jgyszer^pejors^

És valóban, a kis gyermek ugyanaz, 
kivel mi már találkoztunk s ott hagytuk 
el, midőn őt anyja a gondviselés ótalmáha 
ajánlva tatásra buzdította s ez által a 
gyilkos vasától megmentette.

A gyermek magára hagyatva, a sö
tétség és látottak által megrémülve futott, 
futott, mig nem hajnalra a remete-lak 
közelébe jutott, hol végső ereje is elhagyta 
s félig holtan sikolytás kíséretében bukott 
a zöld fűre.

A megindult férfiú a gyermek felé 
bajolt s  miután meggyőződött, hogy éle
tének kis mécse még nem aladt ki, atyai 
gonddal s valóban megindító gyengédség
gel emelte karjaira 8 köpönyegével elta
karta gunyhója télé sietett. Moha ágyára 
borítván köpenyét szeretettel fekteté rá a 
kis gyermeket, maga pedig a közeli cser 
melyhez sietett, bogy az ájultat halálszerü 
álmából felköltse.

Gyengéden mossa a fiú homlokát s 
melléje térdelve törekszik eszméletre hozni, 
mi hosszas kísérlet otón csakugyan sike
rült neki, mert a fiú felnyitó szemeit, rae 
lyekben őrült láz égett, s tétovázva borda 
szét a kis gnnvhóban, de csak hamar 
becsukódtak azok s a legnagyobb lázroham 
lepte meg a gyenge csemetét, kis életét 
kioltással fenyegetve. A remete pedig ott 
térdelt, elmerülve a kisded nézésében b 
oly ismerősnek tűntek fel előtte e vonások; 
minél tovább nézte, annál ellenállhatatla
nabbal vonzódott a  gyermekhez, mig nem 
lázas ajkaira hov£s csókot nyomott, ön 
maga is megrettent tettétől, mintha csak 
vaiaJ#i bűnt követett volna el s  fefe mo
soly Közt monda:

Szegény öreg f e ! nem sokára negyven 
éve Usz, mióta a puszta .csendet lakod, 
táraid az éji baglyok s denevérek, jppjyek 
nem sokéra torí Itóek tested felett, sze
gény fejem mit képzelegsz? Nem lehet-e 
más is ő hozzá hasonló; hisz majd fél
százada, hogy nem láttad, akkor gyermek 
volt) mobt már férfi, ki küzd a veszélylyel 
és nem fut attól.—

Aa ilyen 'pandurviseli gmber aztán, 
ha W to lv a jo k fáb i& k al. lorábbi időkben 
érintkezett, igen alkalmassá válik a czim 
boráskodásra s ha más nem, legalább de
rék orgazdává lesz, ki a lopott jószágnak 
biztos helyett nyújt, úti figura docet.

Valóban agy van, hogy ilyen családos, 
vagyonnal biró és ipar°8 emberből lett 
rendőr a leheld leggjtóvább a zsiváuyok 
üldözésében: |  kárvallott embert csak 
nagyszavakkal tartják és biztatják; de 
nem tesznek semmit gyávaságuk és tehe
tetlenségüknél fogva.

Nem hiteles, de ezer esetet vagyunk 
képesek fólhoeaij ha-  egy kissé körülte
kintenénk és adatok föl jegyzésére időt 
szakíthatnánk magunknak. Egyébiránt sza
vunkat adjuk rá, hogy ilyeuek birtokában 
vagyunk és leírásuk ivekre terjedné. Valódi 
botránykrónikáit 1— 1 1

Megvallom: szeretnék egy utasítást 
olvasni a me£fék ‘lálzérí*1 ^^üMAlbiítos 
urak és pandüföfiwAttf0m?bogy ez utasítást 
és azok ténykedését összehasonlíthatnám, 
Nem kéilem: van ilyen és épen azért sze* 
retuérn áttanulmányozni auuál inkább i 
mert egy pestmegyei csendbiztosnak, ki 
Baranyába származott le 8 itt is hivata- 
loskodott, benyújtott szervezetét olvastam 
és benue sok czélszerüt találtam arra, hogy 
a honpolgárnak élete s vagyona biztosit■* 
t áss ék az ajánlott rendszabályok alapján. 
Ha jól emlékezem, a tervezet nem fogad
tatott el. Maradt a réginél . . .  de az in
tézmény egyre hanyatlik, sttlyed, mig 
végkép elmerül.

Hasonló gyávaságot és tehetetlenséget 
tapasztalhatunk a községek néseéről is; 
ezekben csak a sok pauasz és jajveszékelés 
hallható; de a baj nem orvosoltatik. 4  
lopások orzások, rablások napirenden 
vannak — hát még a verekedések, vé
rengzések , istenkáromlások és egyéb er
kölcstelenségek ! Ezeknek száma sincs.

A gyávaság és tehetetlenség a ’>bau 
á l l , hogy tudjak, ismerik névszeriut a 
gaztettek elkövetőit, ujjal mutatnák rájok, 
de kérdőre vonni nem merik; sőt még 
nem is intézkednek, hogy újabb gaztettek 
elkövetését megakadályozzák és miért hón
áét van ezen magatartás? — mert az 
elöljáróság retteg az ilyen gonosztól, attól 
tartván, hogy felgyújtja házát, elpusztítja 
vagyonát t-  8 lám épen ez elég indok 
arra, hogy a társadalom ezen fekélyei 
kiirtassanak , tűzzel vassal pusztítassanak, 
ártalmatlanokká tétessenek! Ne is áltassa 
magát senki azzal, hogy az ilyen társa
dalmi férgeket gyönge orvossággal elpusz
títani lehessen, vagy őket kegyes bánás
móddal a becsületesség útjára téríthetjük ; 
ragadozó vadállat az ilyen, mely a meg 
ízlelt vér által csak ingereltetik mégiukább 
és véresőm ja kieiógitéáében telhetetlen.

A tolvajt, a rablót, a gyilkost a szelíd, 
humánus bánásmód csak elbizakodottabbá 
teszi s ha észreveszi a gyávaságot és te
hetetlenségét azok részéről kiktől félnie s 
rettegnie kellene, még szilajabb, rakon- 
czátlanabb lesz és bűnében megrögzöttebb.

Oda kell minden derék, becsületes 
honpolgárnak törekednie, hogy ne ők 
rettegjenek a gonoszoktól, hauem ezek 
féljék őket és a törvénynek igazságot 
szolgáltató szigorát. A harmadik okot 
legközelebb fejtegetjük. Isten velünk!

____  Sarlós Gerö.

A  p é c s i  k lr . t ö r v é n y s z é k  á l t a lá 
n o s  ü g y fo r g a lm i k im u ta tá s a  az  

1 8 8 0 -Ik  é v r ő l .
1. Polgári ügy:

Múlt 1879. évi hátralék 96 
1880. évben érkezett 10321

összesen 10417

E pillanatban a kis gyermek meg
mozdult s gyenge sikoltást hallatott.

— Anyám — susogta lázasan — nézd 
jő, nézd kés, megöl, fussunk!

— Mi az kis fiam? szólj mi bánt, 
kérdezé a remete,

— A halál, hab, hogy néz; nézd jő- 
nek az angyalok milyen szép ruhájok van. 
Takarj be, fázom! Fénylik, mint a kard,
. . .  tűz szemök van. Ne félj, ne fuss tőlem!

Kifáradva a lázrobam alatt nagyot 
lélegzett a gyermek összefüggéstelen sza
vai utón s kiégett ajkai vizet kértek.

Ekkor nagy roham hallatszott kün, 
s a gunyhó mellett villám gyorsan tűntek 
el a pataknál játszó szarvasok, mintegy 
tudatva a rqufft^elj .^iogy azon irányból 
valami élőlény várható.

Nemsokára több egyén tűnt fel el- 
szaggatott ruhában, mások pedig félig; 
mez nélkül, vérrel sebekkel borítva. Rész
véttel sieti eléjük a  remete szeretettel tar
tóztató őket fel. Miután sikerült neki őket 
megnyugtatni, hegy itt minden veszélyen 
túl vannak, úgyis kimerülve, engedtek 
az ősz felbiivásáuak, hogy beszéljék el 
futások okát, a  mit olvasóim már tadnak, 
minthogy a futók oem voltak mások, miut 
azon varnak Jutó sajolganépe, melynek 
megtámadását és felgyajtósát első fejeze
tünkben leírtuk,

— Tehát uratok? kérdé elbeszélés 
után a (remete) . . .

— Reméljük, feleié egyik, hogy meg
menekült, azonban bizonyosat nem tadunk 
felőle, mert felriasztva álmaukból saját 
életünket is csak futással tudtuk megmen
teni. Urunk különben is a vár másik ré
szén látott.

— Tehát semmit petp tadtok telőle ?
— Én nem !
— Mi volt uratok neve, még meg 

sem mondtatok 6 psak Metell várról és a 
megtámad tatásról M jtótok V Nem mond
ától* el a  megtámadás pkatt sem, ki Folt 
a  támadó és miért?

— Én, atyám mondá az előbb szóló

10417

31027

5280

66

Ebből e lin thete tt 10185
Maradt f. 1881. é. bátraiét 232 

H. Telekkönyvi ügy:
Mait 1879. éri bátraiét 2102 
1880. évben értetett 28925 

összesen 31027 
Ebből elintéztetett 26996
Maradt a f. 1881. é. bátraiét 4031

3. Büntető ü g y :
Múlt 1879. évi hátralé 74
1880. évben érte te tt 5206

összesen 5280 
Ebből elintéztetett 5164
Maradt L 1881. ó. hátralék 116

4. Fegyelmi ügy :
Múlt 1879. évi hátralék 4
1880. évben erkezett 52

összesen 06
Marádt f.* 1881. é. hátralék 8 _____

Az összes osztályokban e szerint volt:
1879. évi hátralék 2276
1880. évben érkezett 44514

Összesen 46^90 
Ebből elintéztetett 42403
Maradt 1881. é. hátralék 4387 46790

Tör Fény széki csarnok.
Előadott polgári perek:

Január hó 2Áén
Kisfaludy Imre trvszéki biró á lta t:

1. Bacher Margit Pfund Mátyásné 
* felperesek Szeiffert János és neje alpere

sek elleni pere, birtokba helyezés iránt.
2. Gfeócs Gyola ügyvéd felperesnek 

Maid! Miklós alperes elleni pere, ügyvédi 
dijai megállapítása iránt.

3. Özv. Mérey Ignáczné felperesnek 
özv. Mérey Kristófné alperes elleni pere, 
800 frt. és jár iránt.

Vésey Rezső kir. trvszéki biró á lta l:
J. Walter József felperesnek Fried- 

inann Lipót alperes elleni pere, eredeti 
kötvény kiadása iránt.
Bogyay Pongrácz kir. trvszéhi biró á lta l:

1. Fodor Zsófia és társa felperesek
nek özv. Fodor Dánielné alperes elleni 
perök, örökösödés iránt.

2. Czeke Anna felperesnek Czeke és 
János és társa alperesek elleni perc, bir
tokba bocsájtás iránt.

Január hó 27-én.
Vésey Rezső kir. trvszéki biró á ltá l:

1. Rauschenberger Ádám miut kisk. 
Jozefa leánya gondnoka felperesnek Auirein 
János alperes elleni pere gyermektartás s 
jár. iránt.

2. Korpás Juli és társa felpereseknek 
ltj. Korpás János és neje alperesek elleui 
pere, 393 frt. 75 kr. s já r iráut.

Előadandó büntető perek.
Február hó 4-éu. Mészáros József 

ellen, gyilkossági bünkisérlet.

Különfélék.
— Iskolaszéki gyűlés. Aidinger János 

eluüklete mellett, az iskolaszéki tagok szép 
száma jelenlétében t. hú 24-én délutáni 3 
éra után tartatott meg. A múlt gyűlés 
jegyzőkönyve felolvastatván, biteiesittetelt. 
S/ombathy Károly belvárosi elemi iskolai 
tanító nyugdijaztatváu, az igy üresedésbe 
jóit tanítói székre általános pályázol hir- 
dvitetett 600 frt lanitói dijial, 200 frt 
lakpénzzel két évi próbaidő tentartásával. 
Pályázati batáridő február 14. Következett 
id Krasznay Mihály, mint a kiküldött 
bizottság elnökének két jelentése, az egyik 
a zeneiskola állapotáról, a másik a bel
városi elemi tanoda építkezési ügyéről. 
Krasznay tudomásai bo/.ta, miszerint a

— kérdéseidre kielégítő feleletet nem 
adhatok csak pár hónapja álltam urunk 
szolgálatába, annyit mondhatok, bogy 
Cornelias uruál, mert ez urunk neve, igen 
meg vultunk becsülve. A jó Isten is áld
ja  meg.

Epén a beszélgetőkkel szemben zörej 
támadt, egy alak tűnt ki a bokrok közöl 
vigyázva tekintett szét, s mintán felismerte 
a beszélgetőket az agg kivételével, előre 
jött nagy lassan, pirosra festvén maga 
után a lövet omló vérével.

Afrus volt a házbeitek közül, az leg
bizalmasabb szolgája, ki azonban inkább 
barátjának volt tekinthető, minthogy min
den titkát ismerte urának.

Hallotta a beszélgetők ntolsó szavait 
s különösen a remete kérdését, kinek 
tisztes külseje felkelté tiszteletét és ér.lsk- 
lődését.

A csoporthoz csatlakozva, miután a 
körülállók bekötözték vérző sebeit, sietett 
az agg férfié kérdéseire felelni.

— Uram neve, mint már atyám hal
lotta Cornelins, Maximnsnak fia.

— Talán a római badak szárnvpa- 
rancsnokának ?

Ugyanannak, atyám | még másik 
testvére is volt Maximnsnak, Micipsa, kit 
atyja vad természete miatt, mivel a ke
resztényeket öldöklő gladiátorok közé állt, 
megtagadott, kinek sorsáról azóta semmit 
setii baHaUpnk. így Cbrtfelins lőtt egyedüli 
örökös, de ő megismervén a  keresztény 
vallást, megtagadta ősi isteneit és az uj 
Isten szolgálatába szegődött, e miatt el
vesztette teijedelmes római birtokát s 
megfosztatott mindenétől.

— Hogyan, hiszen szabad vallásgya
korlat van engedve a keresztényeknek? 
vágott közbe a remete.

— igáé, »*yám, de sokan szítanak 
a hatalmasok fcfttU a pogánysághoz, s 
találnák módot, bogy üldözzék- azokat 
kik elég meggondolatlanok voltak mint 
ők mondják ősi isteneiket egy keresztre 
feszített bűnössel cserélni feL

zeneiskolában 30 tanufó volt, 2 elmaradt, 
24 kezdő és csak 4 haladó, az eredmény, 
mit a  tanulók a zenében képesek fel-
matatni.igen csekély,— semminek is beillik. 
Többen beszüntetni ajánlották a zeneiskolát; 
azonban az hozatott határozatba, hogy a 
kiküldött bizottság tegye magát érintke
zésbe a zene-egylettel, s ha lehető, ezen 
zeneiskola a  zene-egylet iskolájával ol- 
raaztassék össze. A belvárosi iskola épít
kezési ügyére vonatkozólag bejelentette 
Krasznay, miszerint az átalakítás kibővítve, 
teljes felszereléssel 80000 frtba kerülne, 
azonban a telek helyi fekvésénél fogva, 
akkor sem lenne alkalmas s kielégítő, — 
de meg a jelenkor egyéb követelményeinek 
sem felelne meg, minek valóságáról a 
bemutatott tervrajz eléggé begyőzte a 
jelenlevőket és batároztatott, javaslatba 
hozni, hogy a jelen épület ne bővitessék 
ki, hanem eladassék és az árán alkalmas 
téren házhelyet vegyen a város, melyre 
egy tökéletesen minden igénynek megfelelő 
tanodát emelni lehet. Ezen határozat a 
jövő közgyűlés elé fog terjesztetni. A 
gyűlés 5 órakor véget ért.

— Meghívó. Az első pécsi katona- 
veterán és zegélyzőegylet 1881. február 
hú 5 én a  Scholcz-féle nagy teremben saját 
egylete javára tinczestélyt rendez, melyre 
a t. Cl. közönséget tisztelettel meghívja — 
a rendezőség. Személyjegy 60 kr. — 
Családjegy 2 személyre 1 frt. — Több 
személyre 2 frt. Jegyek előre válthatók 
jan. bó 24-től kezdve az egyleti h dyiség- 
ben (Torna tek vendéglőben), Alt és Bőbm- 
uél a főutezábau, Lyceumi nyom Iában 
(SteegmUller J. E )  és este a pénztárnál. 
Eelultízetések köszönettel vétetnek t  hir- 
lapílag nyogláztatnak.

— A z álarezos bál. A  . Pécsi Jóté
kony Nőegylet” által hétfőn rendezett 4|. 
arezos bál a  legmerészebb reményt meg
haladó fényes sikerével nagyban fölülmúlta 
az előző években tartottakat. Az ügyes 
tapintatos, szépészetiig is kifogástalan 
rendezésért valóbau őszinte elismerést ér
demel a rendező bizottság. Már 9 órakor 
tömve volt a színház, tömve minden fal- 
kéje, a páholy, a karzat, - -  a földszint 
nézőkkel, esiuosabbnál-cslnosabb, tarkább 
nál tarkább álarczosokkal, A legszebb ál- 
arczosokból egy kis koszorút kötöttünk, a 
mely koszomnak virágai i a Madarász 
nővérek, Szekrényessy nővérek, Trúber nő
vérek, Kószics Biza, Perczel Etel, Vachaner 
Terka, Vorzsim-zky Milcsi; még voltak 
többen is a bájosak közül jelen, de ez 
a hamis álarez nem engedte a rejtett vi
rág nevét felfedeznünk, az említetteket is 
csak nagy Ugygyel bajjal tudtak fi lis
merni.

— A pécsi jótékony nöegglet által 
1881. január 24-én rendezett álarezos bál 
összes bevétele: 744 frt. kiadása: 285 frt. 
50 kr. Marad tiszta jövedelem: 458 frt. 
50 kr. — FelUlfizetéseket tettek : Cseh 
Anna elnöknö őmltga 10 frt., Cseh Mari 
úrnő 5 frt., Erretb Teréz 5 frt., Dalánszky 
Mari úrbölgy 2 frt., Jobszt László 1 frt. 
20 kr., Ztoluay Vilmos 1 frt. 2t| kr., Feszti 
Lehel 1 Irt., fjpitezer Károly 1 Irt! 20 kr., 
kikuek halár köszönetét mond, a  nőegylef 
nevében a rendező bizottság.

— 4  pécsi kereskedelmi és ipartársul at
f. é. február bó JiJ-án d. e. 10 órakor 
a városház közgyűlési termében (IX. emelet) 
rendes évi közgyűlést tart-

*— P<ü fordulása a szemináriumban. 
Kedd, jau ár bó 25. ,P ál fortjulását* 
féuyeseu ünnepelték ujeg a püspöki pap 
nevelő növendékei. Ekkor van ugyanis a 
papnevelő kápolnájának búcsaja. Az apostolt 
ilauiaskuri útjában ábrázoló oltárkép ko
szorúval volt díszítve, az oltárt ezer vi> 
rág__takarta, közébe is virágzó oleandert

— Folytasd, ml történt vele tovább ?
Megmaradt csekély pénzével utrakelt,

hogy Görögországba menjen át, azonban 
még nem hagyta el Itáliát, midőn egy 
lovaggal találkozott, ki maga is pártfo
golta a keresztényeket s némi vonzalommal 
is viseltetett e vallás iránt. Meghívta 
azért pannoniai várába s Cornelias enge
dett a felhivásnak. A várnak neve Metell 
volt. Szép leánya volt a lovaguak, Me- 
tellusnak, a vár birtokosainak egyetlen 
öröme. Nem lehet tehát óstxjálni há . . .

De, szakitá félbe a beszélőt a remete, 
M edina és leánya . . . . . .  . njj volt \
la my neve.

— Oomelia
—- Tehát Oomelia pogány vo|t és 

ezen ifjú talán megtagadta bitót és njra 
pogányá lett, mert mint előbb momj- 
tátok, ő most már a vár ura, tehát osak 
igy nyerhette el a várat a leiuy kezével 
együtt ?

— Nem atyám, csalatkozol, a leány 
keresztény volt és nyilvánossan megvallotta 
mindenki előtt hitét. Atyja is csak azért 
nem tért meg mert félt az üldözéstől 
öreg napjaiban.

Tehát eltaláltam, hogy Coruelia 
neje az ifjúnak.

Mi azonban a  megtámadtatás valódi 
oka, melyben a vár éjjel részesült?

_  9 ^  í  SyJJÖ1*  volt feleié Afrus, 
mert egy m is szegény lovag, Sixtus Is 
szerette Corneliát s minthogy ez Cörueli- 
nsnak nyojtofta kezelj Si*tns buszút eskü
dött s ezt az éjjel végre is hajtotta

— Tehát ő vo|t a  támadó ?
— Igen! a  zaj engem is felriasztott, 

siettem annak okát megtudni, ekkor láttam 
uramat üldözve neje lakó szobái felé futni. 
Hozzá közeledtem, azonban utamat állták, 
s miután kettőt letemettem kardommal, a 
tnlnvomó erő elől e sebbel menekőluöm 
kellett. • ’ -

— Cornelias tehát megmenekült..........
— Nem mondhatom bizonyosán, noha 

á túlerő azt engedi következtetnem; azon-



g öröklőidet helyezett a rendező kéz. 
Cseppkövek a mohából alkotott sziklacsú 
caoo borszeszláng lobogott, mig a szik
lacsúcs aljából mesterséges szökőkút lö
vette a lángtény ben száz szint játszó sugarait.
Az ünnepély 10 órakor vette kezdetét A 
papnevelő négyes énnekkara ünnepélyei 
„Veni Saucte*-ja után a tőduktor, Scbmidt 
Béla szép latin beszédét hallottuk: Szt. 
Pál hite ét buzgóságáról. Végül ismét a 
kar énekelte . 0  sancte Panle* karéneket 
Ott láttuk a fényes gyülekezeten: Feszti
K. , Troli F.f Baán J., Pollák J., Zsinkó
L, Dobszay A., Szeifricz I„ Laubheimer 
F., kananokokat. Képviselve volt a „Zirc* 
Ciszterczi rend11 és „Sít.-Ferenc*^ rendje. 
Emelte az Unnepélységet a tanári kar és 
az intézeti elöljáróság stb. stb. Az ünnepély 
11 órakor véget ért.

— Botrány a temetőben. A  budai 
külvárosi sirkertben H.-né közismeretben 
lévő, derék korcsmárosné, a mint bol 
dugult leányának sirbalmát, meglátogat
ván tisztogatta, gondozgatta, tőle nem 
messze álló, P . .  . városi képviselő, jó 
mulatságot kjvánt. Furcsa kívánat a teme
tőben, hova az ember kegyelettel, édes
fájó érzéssel bánkódni megy. H , . . .  .né 
viszont kívánta a jó mulatságot. — P. ..  
ezt gúnynak vévé, különösen — mi'el, mint 
a hir szája mondja, éppen ez alkalommal 
pgy kedves, egy örökre felejthetetlen ha
lottjának nézett sírhelyet a a? ehhez kívánt 
jó mulatság, habár csak kölcsön volt, bor
zasztóan felizgatta lelkét. Szórol-szóra ke
rülvén a dolog, csak úgy pattogtak a sér
tegetések, végre P . . .  a  városi képviselő, 
megfeledkezve a helyről, hol még az élet
ben volt ellenségek is békében nyu
godnak agyn)ás mellett, megfeledkezve 
mivoltáról, azaz ellenkezőleg kilétéről: 
nekiment H.-néuek és ágy eltagzitotta, 
hogy állítólag, orrán-száján dűli a vér. 
Az esetről a rendőrségnél azonnal jelentés 
biietcif. Hogy a botrányt P . . .  követte el, 
ezen egy cseppet sem csodál kozunk, hanem,' 
hogy egy városi képviselő vetemedett ily 
botráuj bősévé, azt már valóban nagyon 
fájlaljuk.

— Uymen. Kedden vezette oltár elé 
Aulich Lujza kisasszonyt Bárány Béla 
Dunagőzhajózási tisztviselő, Gombosról. 
Jüvánuuk bosszú boldogságot. — Kulcsár 
József moujoládi (Baranya uj.) tanftó, la
punk derék kUluiuukatársa éljegyezte a 
kedves Koleszárics Riza kisasszonyt.

— 4  jog akadémiai ifjúság által /. 
hó e-áu Uftott jótékony pzéfö estélyre a 
ipar említetteken kívül' telüitizetett N. N.
5  irtot.

— Laczkó Aranka kecjdei} tqrtqttq 
jutalomjátékát zsúfolásig telt ház előtt. A 
mint hallottuk, jutalomjátéka a saját er
szényére 1ÜÜ Irtot jövedelmezett, ezaa 
kívül kapott két igen szép virágcsokrot, 
egy gyönyörű nagy babérkoszorút, a ko
szorúban 50 kamélia diszlett és a róla lobogó 
széles bordói vörös szalagon ez volt olvas
ható : „A kedves Arankának /•* A karzatról 
minden irányban, óriási tapsvihar között, 
nemzeti wziuben lapokat szórtak le, ugyan 
bien lapokból egy1 csomag a színpadra do
batott, a mely lapok a következő sorokat 
tartalmazták;

fá  míg másnak fényből a tora,
Csak1 árnyat'juttat, 
k&gyoíya be dicsfény, melyen 
Haladat, az utat.

fioazoruzza homlokodat,
Babér, hiryiiiág,
Bűazke legyen rád a haza,
Több, — a nagyvilági

jiajog a ház, harsog a taps,
Az éljenzés nagy, 
éljenezünk, téged, a kj:

Halhatatlan vagyl !*

bán az áldott nő, Qornelia meghajt, itt 
az erdőben holt testére akadtam.

Mint két patak ömlöttek a szavakuál 
könnyei s utolsó szavai zokogásba fúltak. 
Szegény Afrus mi bánthatott téged ? Talán 
a szegénynek, a szolgának is van érző 
szive?! Afrus, a forró éghajlat szülötte, 
vele született hévvel imádta úrnőjét s 
boldog volt ha őt boldognak látta. Remegő 
ajkai alig hallottak : . . . .  s én eltemettem 
öt ^  szolgák valamennyién megindulva 
hallották úrnőjük sorsát, az öreg remete

S‘ g félre fordult, hogv ne lássák könnyei 
is^t, mély sóhaj közt monda; szegény 
m festyéfem te, legyeu könnyű a 

föld neked és nődnek, imádkozzatok ott 
fönn, h°£y *dj* ág, hQgy gyermeke

teket, kit a Gondviselés kezeimre bízott 
büszkeségiekre nevelhessem.

— Jöjj barátom, 6 szavakkal lépett 
most Afrushozj jöjj én Oorneliijs helyett 
barátod leszek, látom hogy nemes a szív, 
mely benned lakjk, jöjj be kis kunyhómba, 
ngy hiszem elég tág lesz,* hogy téged is 
befogadjon,

Odaben pedig a kisded egyre félre 
beszélt, majd lázas gyorsasággal, majd 
alig hallhatólag sutogott egyes szavakat. 
Borzasztó volt hallani, a miut félre beszélt, 
s tüzet, kardot, vért, futást, anyát nyöszörgő 
hangon említett.

£  pillanatban lépett be az agg Afrussal, 
ki a nyílásnál m egálta  e r e d te n  nézett 
a moha ágyra és eibámufva su’soga: * 

r r  György, az Ő gyermekei 
Igen * monaá élénken a  remete ide 

vagérelte az |stsö, sztjlői fötpno, de még a 
|i r  szélén áll, jer, mentsük meg őt,

A két férfi ott térdel a kis gyermek 
mellett hajóivá lázas izgatottsággal
várják mi pi s a  szavát, s arezokra majd a 
remén** m í í  % kétség küzdi elő m agát 

Csegdsoen imádkoznak, egyik tuto
rt^* máfék Wijtbetetieu úrnőjének

ip p ty -  ka»')

Versnek jó, hanem:
A poéta elvetette
Nagyon a sulykot,
Ritmusában a nagynál is —
Nagyobbat mondott!

Ez h mi megjegyzésünk rá kadenctiában.
Veress Sándor operettebariton ts nép- 

szitmiü énekesünk jutalomjátéka jövő 
kedden, febr. 1-én lesz, melyre előadásul 
Szigligeti régi jó hirü „Csikós* czimtt Dép- 
sziuiufize tűzetett ki. Jutalmazandó ritka 
szép hangjával és érzésteljes éneklésével 
kedvencze lett a közönségnek már elsó 
fellépésével, az óta pedig szorgalma és 
igyekezete áltat oly szép haladást ta- 
uusit színpadi játékában is, hogy a  kö
zönség pártolását igazán méltán megér* 
elemi. Ajánljuk jutalomjátékát a legme
legebben a közönség dgyélrjébe.

— Pincsebetörésekröi. ’E/nliiettuk múlt 
számunkban, miszerint Vörös János nevű 
egyén, néháuy pinezebetilrésról alaposan 
gyauuslttatván, a rendőrsig által befogatott.
A vizsgálat alkalmával Vörös János be
vallotta, bogy valamennyi felmerült pincze- 
betöréseket ő intézte. Azon tárgyakat, 
melyeket ugyan csak a múlt számunkban 
említetniük, hogy áz alsó Makár egy elé, 
gett pinczéjéaek romjai között találtak, 
Vörös János Fejtette oda, Buzagios Hugó 
pincsijének feltörése alkalmával. A tettes 
átadatott a királyi ügyészségnek.

— 8ok u csavargó és a tolvaj, mi 
fényesen kitűnik abból, hogy rendőrségünk 
csak e hó 20-ától máig 27 naplopót, csir
kefogót s több eféle .nömös* foglalkozás
ból élő egyént kerített kézre, ebből 17 
eltolonczoltatott, 10 pedig a dutyiban ül.

— ,Q y i le Fakó !• valami ss.métssil- 
litó biztogatta egyesbe fogott jószágát ily 
bnzdiió sjóvul a múlt napokban %z alsó 
malóm-ntpzában, a mint a czigáuy kosz
ton sorvadásba esett, végelgyengülésre 
jntott pára megállóit az ut (közepén és 
sem ide spin oda mozdulni nem afcart, 
illetőleg pem tudott. \  lovához ousonló 
termetű öreg kocsis leszállóit az Ülésből 
és belekapaszkodott az istrángba, hogy 
segítsen húzni. Elkeseredett jiapgop kiuhúfe 
ta, hogy i „Gyi te F ak ó !“ de bizon a 
kocsi mozdulatlanul maradt s a szegény 
pára .Gyi te Fakó“ összerogyotl, itt hagyta 
a tüldi jajokat. Kuriozumképen megem
lítjük, miszerint a ló, gr. Festetics méne
séből származott, valamikor délqzég paripa 
volt, később büszke parádés kocsis ió lett, 
és végre szemétre jutváD, szemét előtt dől* 
ki a hámból. Ez csuk ló yolt, de hány 
jlerék, eszes ember járt már igy. jlyen 
a sors I

— A rendórséy figyelmébe. 4  járd/i- 
kat yastag, sikamlós jégkéreg borítja, a 
járó-kelők uagy üggyel-bajjal mozoghat
nak, sőt megesett, a múlt héten egy atyafi 
a  lábát törte ki az elcsúszás következté
ben. Jó lenne, ha a háztulajdonosok hiva
talosan fel zólittatnának, hogy ajárdákat 
nem csupán hetenként egyszer, hanem 
naponta szoratnák he homokkal (vágy 
hamuval, aa utusa-söprők pádig ne a félre 
eső utozákbau motozkáljanak, hanem azon 
utczákból távolítsák el a jeget, a  hol a 
közlekedés legnagyobb.

— A  .Függetlja tíjrlap’ -nak van 
városunkból égy szörnyű1 pesszimista le
velezője, a kt sanda lelki szemével az 
ép embert is sántának, a szálkát ig ge
rendának nézi, j^crtiA  if 'e . mindezt teszi 
egy t.példányért. Mihályi temetése alkal
mából is milyen gunyolólag ir : . . . .  
nézzük csak Mihályt Károly yplt úonyád- 
ezredesnpk, az „i^uzegbl győzőnek* Ba- 
ranyamegye egy évtizeden át volt derék 
híj várnagyának e hó 18-án, Pécset , meg
tartott gyászújenetét. ptött-kopqtt gyász- 
kocsi , titkait libériám kocsissal, négy öt 
szál megyei huszár, koszorú nélkUlj festett 
fakoszoru (sajtó bÍQU i =  fukoporsó) . . . 
benne azzal a bőssel, a ki mezitlen kard 
jával véste az osztrák sereg bétára 48-ban 
ezen szót .győzelem.* Ti arak, megyei 
tisztviselők és volt honvédek, a kik a 
gyászkiséretet képeztétek, nem jutott-e 
eszetekbe, hogy a hőst babérkoszorú illeti 
meg? De forduljunk el e kéjből, uem iek 
bideg rút közönye valóban kétségbeejtő. . . “ 
Ez nem all. Igenis illendő tisztelettel, illő 
kegyelettel nagy számú jelenlévők, megyei 
tisztviselők élükön a  főispán, több rendbeli 
magas rangú katona tisztek kísérték a 
bobjogultat az örök nyugalomba,— |z  igaz, 
hogy gyertyákat nem oa.iugaitak, bogy a t, 
levelező „r is kaphatott volna; hanem azért 
a temetés elég tisztességes, elég diszes volt.

— Fyilvános köszönet. As 1880. évben 
a helybeli jfudolfjneum felszerelési alapja 
javára a következő nagylelkű adományok 
tétettek: Pintér Józsefné úrnő 100 frt., 
Nagyságos Aidingcr János úr 60 frt, a 
pécsi dalárda 54 frt 40 kr., Blanhorn 
Gnstávné úrnő 50 frt, Nagyságos Kellenify 
Károly ur 50 frt, péusi kereskedelmi ifju- 
ság 40 frt 10 kr„ nagyságos Merniük 
Ágoston úr 22 ft 66 kr, Reinfeld ezég 25 
frt, külvárosi takarékpénztár 20 frt. nagy
ságos Feszti Károly úr 19 frt 31 kr. nagy 
ságos Gombos Ágoston úr 10 frt, Prick 
Vincze úr 10 frt, Guudrum Károly úr 5 
frt, Lnkrics István úr 3 frt 50 kr, Sech 
János úr 2 frt. hfely kegyes adományokéit 
a nemes keblű adukójok iránt simított 
tanács bálás Köszönetét kifejezni kedves 
kötelességének ismerj. Eé°s», 1881. jansár 
bő 32-én tartott tanáos üléséből, Pécs- sz., 
kir. város tanáosa nevében Zavaros Péter
h. polgármester.

— A  ,Siklósvifíéki tanító egylet' Utal 
könyvtára javár kenderét tánezestélyen 
felül fizettek: T. Káufer Dávid, Izr. jóté
kony nóegylet 2—2 irtot, Király Károly, 
főL Dömötör Károly, ftojfner -linói, Ur. 
Brejner, M’skolczi 8., Szabó Károly, Alexits 
j „  Teleky A., Spltzer Ilona, Kossá D., 
Kellner Kovács A., Psnduroviös M., 
Haksch A., Dobó Istv., Holczer D-> Pick

Lipót, Horváth M„ Kovács József, 1 -1  
irtot; Zágonyi Gy. 50 kr., Veioli Gy. 40 kr., 
N. N. 10 kr., egyben 24 frtot, mely lelkes 
sdományokért az egylet hálás köszönetét 
nyilvánítja. Egyúttal fogadják az egylet 
legőszintébb köszönetét T. Darázsy Ödön, 
Dobo István, Paudnrovics Milán és Panlay 
Ede nrak a rendezés körül kifejtett buz
galmukért, melylyel a szép siker (az összes 
tiszta jövedelem, mely egyelőre a taka
rékpénztárba letéteményeztett 55 frt) elé
résében kiváló érdemet szereztek magnknak. 
Az elnökség.

— Meghívás. A  . mohácsi önkéntes 
tűzoltó egylet* f. évi február hó 6-án d.
u. 2 órakor a városház uagy termében 
tartja meg rendes közgyűlését, melyre az 
egyleti tagokat tisztelettel meghívja az 
eluök.

— Kossuth Lajosnak e hó 18-án 
adták át Hódmező-Vásárhely küldöttei: 
Ábrái Károly polgármester, Gosztooyi 
Sándor, Kovács Ferencz és Illyés Bálint 
a díszpolgárrá megválasztatásáról szóló ok
mányt. Kossuth megbatottan köszönte meg 
a küldötteknek városuk megemlékezését s 
reggelire biván őket, megmutatta nekik 
mfikinoseit és Fereuoa fianak több fest
ményét, A küldöttség, délntán 5 órakor 
búcsúzott el Kossnthtól.

— Szaporodik as adóalap! A  pest- 
vidéki törvényszék telekkönyvi hivatalá
ban, az e kerületbe eső ingatlan birtokokra 
a múlt évben 14,569,526 frt. tábláztatott 
be, a kitáblázás pedig csak 2.654,000 
frtot tesz. Tehát csak egy kerületben űzőn
két millióval növekedett az ingatlan terhe 
és ezen tőkáh utáni kamatadó. Csakhogy 
az egész nem egyéb mint ideális szaporo
dás, melynek yége a jelzálogul lekötött 
és kizsarolt ingatlanoknak elkotyavetélése 
negyed értéken alul és u bekebelezett nagy 
tőkéknek és tübhi évi kamathátralékok
nak hivatalból; töri- se,

— Kossnth-bankó újra forgalomban. 
Bpesten egy újvárosi lisztkereskedő jó taná 
psokkal és fölvilágositásokkal látta el épen 
nejét, bogy most uj tizes bankók vannak for
galomban, tehát ne ütközzék meg ha egy 
ilyent hoznak csak fogadis; cl bátrán. E 
diskurzust kihallja ta egy élelmes falusi 
alyáukna, s be is állt másnap e feleséghez 
— égy Kossuth-tizeshankóvul s vesz egy 
forint ára lisztet A* asszony mi magzat 
sem lepve, elfogadta az „nj« bunkót, 
Képzelhetni a férj meglepetését, midőn 
felesége pagy fennen élőm (itatja az .uj" 
bunkót, — de már akkorru bottal üthették 
a paraszt nyomát.

— Yesyélyés kalandornöt fogott el a 
brttnni rendőrség, ki ,,Hammerstein grófnő" 
álnév alatt Ausztria és Magyarország uh' 
gyobb városait utazgatta be. Mindig vol
tak vele 16—17 éves íjén (iatál leányok, 
kiket társalgópőiuek, szobaleáoyainak adott 
ki., a valóságban pedig a rósz életre csá
bított, Igazi neve Schimezek Erzsébet. A 
vizsgálatnál lopások is sültek ki -ó,. Talál
tak nála egy albumot (éríjak, koztuk fő
urak, arczképeivef. Azt mondta ezek az ő 
tisztelői. Hogy hazánk városaiban, Buda
pestet sem véve ki, ez könnyen (pegetpk, 
azért már meg sem tUkősb0* ismerve úgy 
az állami, mini általán a kormánypárti 
babái- helyhatósági rendőrség tendentiáit, 
bogy azonban a híres küziga-gatási és 
rendőrségi szervezettel ellátott osztrák tar- 
tomáby^kháb ts lehetségesek ily gyaláza
tos Űztetek folytatása s csak későn hpk- 
kanik reájuk egy-egy üzci^es meg nem 
vesztegethető rendőr 'közeg, az élénken 
mutatja, hogy az állápotok «<já uom 
nagyon egészségese^.

’-s- (jzo#v\zelitts rhinoeerust találtak 
azibériában s a Jama folyó árterületén, 
azon a  környéken, hol az évi átlagos 
bőmórsék — 17 fok Celsius — még pedig 
bőröstül, busóstul, csontvázastól a lehető 
legjobb állapotban megtartva. £z érdekes 
barom a Khinoc.Merckii fnbjbót való, melyet 
eddig is ism.eftyk, de csak a csontváza 
Utón, a miután csak délvidéken találhattak 
mostanáig nyomát, azt hiUég, hogy Észa
kon nem is élbstetk

—  ( íy b g y á s a a t l  le v e le k .  IV.
Bzélszornlások. A táplálék bevétele lég 
hozzájárnlást is szül a gyomorban és onnét 
a belekbe. Evvel párosul a  szélszomlások 
kibontakozása. Egészségeseknél az ily 
szélszomlások elbárittatnak, még pedig 
természetes módon. Mindazonáltal akadály 
gördül a  szorulásnak a bélosatornából 
való távozása elé, vagy igen nagy tö
megben fejlődnek ki, mire a i  emésztési 
készlet beteges állapota nynjt alkalmat, 
és ilyenkor bélgörcs-féle hascsikarás áll 
elő, a telt felfovakodik, a beteg nagy 
fájdalmat érez a szomszéd létszerekben és 
testrószekbsn, sőt lélekzési Bzttksége, szo
rongása, ájnldozása, vértodnlása, főfájása, 
makacs sajraljma is, van: ,  a beteg egy 

“ jelentékeny aimerufcst érez, mely a testre 
terhesen hat és elhiteti a  beteggel, bogy 
egy belső heréd szetiveaéstnl vab megtá- 
Zpadna Mindenesetre képes a ssélezovtHás, 
mely főleg M  smés*hebepsógből és has 
dzornlásokból veszi eredetet, komolyabb 
bajt okozni. A szélszorulás legjobban 
ápoitatik és legbiztosabban elhárítható 

#i*áv°litani
i.;yekBztinK elillaDisusat természeUs

let nélkül elvetendfik, n e ft effkia azáltal, 
hogy a bélrészekre joláionyan és enyhí
tően hatnák és á bél tevékenységét elő
segítjük ÓH erősbitjttk, szabadnlhatnnk meg 
e terhes, gyakran veszélyes vendégtől. 
Azon orvo* szerek között melyeknek 
hatása orvogUg is u legkitűnőbbnek bizo
nyult, én melyeknek anyag összetételében

egy ártalmas ezer sincs, méltán foglalhat 
első helyet a Brandt Ricbardt schweiczi 
labdacsai. Mindazon betegek, kiknek szen
vedése sz emésztési szervek megromlott 
működésében keresendő, mint példánl 
aranyér, bypochondria, gyomor és bél- 
kínok stb. méltán ajánlhatók e biztos gyógy 
sikerű schweiczi labdacsok.síra oly csekély, 
hogy megvételéből a szegényebbek sincsenek 
kizárva, nevezetesen egy bádog dobozbaD, 
mely 50 labdacsot 70 krért vagy 15 láb 
dacsot 25 krért tartalmaz, az osztrák- 
magyar birodalom legjobb gyógyszerei - 
raiban kapható. Brandt nr helyettese 
megküldi levél utján való rendelésre. Sipőcz 
IstváD gyógyszerész ur van megbízva az 
ügynökséggel Pécsett. Ügyelni kell arra, 
bogy minden doboz, piros fllgvénynyel, 
schweiczi keresztlel és Brandt Richardt 
gyógyszerész névjegyével van ellátva.

Színészet.
Hiába csak gyenge oldala marad az 

operette-előadáa szÍDtáraalatuuknak, szom 
batoujan.23. „Angol* előadása, nem, bogy 
haladást tanúsított volna, hanem az idei 
előadások egyik leggyongébbje volt. Egyes 
tehetséges erők kivételével a társulat 
személyzetének hiányossága, a ruhatár 
szegénysége, s amint az eredmény mu
tatja, főleg a betanulásra szükséges ele
gendő idő hiányánál fogva tanácsosabb 
volna (ha már operetteket egyáltalán 
elő kell adniok) a kisebb szabású operet
teknél maradni, 8 a nagyobbakat vagy 
egészen mellőzni, vagy csak rendszeres 
és goudo8 ögszetanulás és gyakoribb pró
bák után előadni. A kisebb szabású 
operetteket as említett tehetséges erők 
élvezetessé tudják tenni, miként a , Matró
nok a födéléeten* előadása mutatta, mig a 
nagyobbakhoz nagy ensemble szU&séges, 
és ez uáluuk hiába gyönge. Hogy azon
ban ennek daczara is szorgalom mellett 
erőkfeletti eredményt is el lehet érni, 
megmutatta „Sné/tely Katalin“ jól sikerült 
előírása, „.dnyol'1 előadását egyébiránt ezút
tal Tutayuuk. az előadás folyama alatt be
állott rögtöni roaszuftéte, clszédütése miatt 
be sem lehetett fejezői, hanem a 3 ielv. 
tíualéja előtt tbW * kellett hagyni.

Vasárnap jan. 24- ismét újdonságot 
kaptunk. Színre került Lukácsi „A sze
relem sötét verem1* ozirnü népszínműve, 
melynek oaime inkább lehetne „Neszesemmi 
foga meg jól*. Vau beuue sok küzdelem 
sírás, rivás, j aj vészé k lés, j  árúi keléa, vízbe
u g rá s ------------ — semmiért, 3 óra hosz-
száig. A darah kihuny semmivel sem jobb, 
mint Vív. ej^xuaéhau produkált tojáshaba- 
iiu*s. Színészeink ugyan elkövettek min
dent, hogy a darabba egy kis életet ttotse- 
nok, de biz az minden jóakarat és eről
ködés mellett is iialvauattlött maradt. — 
Requiescat \U paoel

i^edtten jan. 25-éu volt Laczkó Aranka 
jutalomjátéka Dóczi „Csók,* caimü vigjá- 
tékával, kerek és ütwzovágó előadás mel
lett, m e ly ig  .Ktalmazott n Mar itta*1 kod' 
yea alakját élénken ábrázolta, s felruházta 
mindazon szeretetreméltóaággal, mely egyé
niségének sajátja, A uagy számmal meg
jelent kö4ón*ég jutáimazottat rokonsieuv- 
Xél égadta, és igyekezetét buzdító taps 
Sál bátorította, tisztelői pedig egy gyö
nyörű babér én kamélia koszorúval és osok 
jukkái tüntették ki. Szolgáljon e kitünte
tés jutái mázoltunk buzdításul a jövőre. A 
többi közreműködők közül dicséretet érde
meinek értelmes és szép szavalatukért: 
fokayné, Baray és Bács.

Csütörtökön, jan. 27-én színtársula
tunk által a  tragoedia is meg lett kísértve, 
azonban nem a legszerencsésebb válasz
tással. Szigligeti „ Valeriá* ja  mint költe
mény igen szép mü ugyan, de mint tragoedia 
gyenge, — nagyon sok benne az elbe
szélés és kevés a eselekvény, főleg az első 
két felvonóban. Az egyes szereplők játéka 
Í |  sok kivánni valót hagyott bátra. Haray 
(II. Jnstinianns személyesitője) nem tudott 
alakítani; Ráos (Rardanes előadója) tisz- 
tábuu volt ugyan szerepével, de as intri- 
kum nem tükröződött vissza arczárói; 
Mészáros Ayteuiiua alakítását eltalálta, de 
feltüud azet-epuemtudása igen zavarólag 
hatott játékára. Legjobbak voltak: Tokayné 
(Valéria) és Ferencsy (Tódor szerzetes), 
ámbár előbbi taglejtéseivel egyes túlzá
sokba esett, és többször hiányzott előadá
sában a nála különben megszokott haug- 
modulatio is,

A súgás is ismét nagyoo bangói és 
zavaró volt.

I R O D A L O M .

=§ „A k&zs«‘gbiró hivatal" vaeyis: a köz
ségi bírák hatásköre és teendői törvénykezőéi és 
közigazgatási tekintetben irománypéldák kai a leg
újabb törvények és miniszteri rendeletek szerint. 
Irta Kassay Adolf. Ara előfizetés utján 1 frt., ki
adja Bartalits Imre Budapesten.

=ü A községi elöljáróság hatásköre és te- 
en,doi 4 büntető ügyek körül. Az uj büntető tör
vények és miniszteri rendeletek szellemében. Iro- 
mánypéldákkal. I r ta : Kassay Adolf. E munka 
február hó régéig megiog jelenni. Az előfizetések 
legozólazerübben postautalványon Bartalios Imré
hez Budapestre, V ili. kerület, Kszterházy-utcza 
12. uám alá küldhetők.

=  BRejtelmes édes.“ Korrajzoló társadalmi 
tanulmányok ozirnü műre előfizetési felhívást vet
tünk Bartalits Imre fővárosi kiadó és nyomdatu
lajdonostól, a mü szerzője: Szejkey Oszkár és ti
zenhat ivén, velinen, következő tartalommal jelenik 
meg : I. Egy adóhátralékos delnő légyottjai, vagyis 
hogyan left az én öcsém uram képviselőre —? —
II. Rarperecz és irodalom-történet. — III. Bizor 
nyos szédelgő nagyság fénykorából. — IV. A nagy 
Cuvier szelleme, Barothy Szabó ftávid szelleme, 
Hugó Viotor szamara és egy költő Hiador iskolá
jából. „A jelenkori magyar társadalom erköloai 
fonáksága^ valóban életből merített, tárgyba ecset
tel akként megörökíteni, hogy abbéi ne oaak a 
Xomojy gondolkodó, de a szalon is mulatva okul
hasson : ezen föladatot tűzte maga elé szerző, 
midöty a .Rejtelmes 4det“ megírására vállalkozott.** 
A tartalom részletezése, mely a felhívásban fog
laltatik, igen érdekes korrajsot ígér és ennélfogva

a t  közönség figyelmébe ajánljuk. -  Előfizetési 
ara 2 fr t

EE Tábornaky ás Parték nemzeti zenemű-
kereskedésében Budapesten megjelent: „A szere
lem sötét verem. “ Lnkácsy Sándor népszii: müvének 
legkedveltebb dalai. 1. Rózsás kedvvel jöttem én.
2. Nem kell a szomorúság. 3. Hossza sorban száll 
a vádiad. 4. Bús az erdő. 5. Repül a szán. 6. Ha 
én piros rózsa volnék. 7. Mért csalogatás barna 
kis lány. Enekhangra songot akisérettel (vagy zon
gorára külön) szerzé Erkel Elek. a ra  1 f r t

=3 Megjelent a Huraorisztiku- könyvtár 10.
•s 11. tűzte, melyekben „A milliomos** ozirnü 
érdekes regény folytattalak. Dobrowsky és Franké 
budapesti könyvkereskedők, mint e vállalat kiadói 
csapa vig és mulattató regényeket nyújtanak abban 
az olvasóközönségnek, a az első évfolyamot a világ
hírű bumorisztikus regény író Kock Pál regényeivel 
kezdték meg, melyekből az eddig kiadott füzetek
ben inár „Szerelmesek ú tja -  és „Egy Térj a ki 
■éjét keresi* czimü két-két kötet regényes tel
jesen meojelentek, sikerült képekkel illustrá'.va. —
„A kumarisztiKus könyvtár* cziuiű képes ie- 
genyfolyóirat hetenkint jelenik ineg, egy egy-egy 
négy ives füzetben. Előfizetési ára az egcszi évi 
folyamnak (52 füzet) 7 frt; félévre (26 füzet) 3 frt 
60 kr., évnegyedre (13 füzet) l  frt «0 kr. — Tel
jes számú példányát az elsó füzettől kezdve foly
vást kaphatók. Megrendelések „Dobrowsky és Franké 
könyvkereskedésének, Budapest, egyetem-utcza 2. 
sz . czimezendók.** — Ezen regényfolyóirat füzeten- 
kint is megszerezhető bármely könyvárusnál, egy 

füzet ára 15 kr.

k ö z g a z d a s á g ,
A. b o r á sz a t i  k o r m á n y  b iz to n  j e 

le n t é  ne.
A központi pinczcmester és vándortaná

rok működéséről Miklós Gyula borászati 
kormánybiztos ur a fenntebbi tárgyban 
folyó hó 19-én a következő jelentést ter
jesztette be a íoidmivelési miniszterhez:

A borászatunk emelése czéljából ki
nevezett központi pinczemestcr és vándor- 
szaktanárok működésüket megkezdvén, 
első sorban Krérncr Füiöp k. pinczemester 
bejárta Miskolcz a Hegyalja és Debreczen 
vidékét. Miskolcz vidékén, úgy hasonló- 
képen. S-A.-Uj helyen is constatálta a f. 
év őszén rendezett mintaszüretek kedvező 
eredményét, mely okból hasonló mintaszü- 
rcteknek a  jövőre nézve leendő szervezését 
ajánlja.

Az eme körút alkalmával tett tapasz
talatok nyomán különösen a következők
re hívja fel a szőlős gazdák figyelmét:

A hegyaljai szőlőtenyésztésre nézve 
czclszerüuek véli, a szokásbau levő bouilitás 
mellőzésével az alantabb fekvő területeken 
oda törekedni, bogy — eltekintve a begy- 
aljai borok characteristikns minőségétől 
— mely itt különben is csak ritkán ér
hető el — meutől nagyobb mennyiségű 
borok termeltessenek; s e végből bomlitás 
helyett inkább a rigolirozásra fordítsák 
a íőgondot. Mig ezzel ellenkezőleg, a 
meredek oldalakou — a talai szegénysége 
folytán — a bomlitás megtartásával ki
tűnő fajborok és aszú termelésére lenne a 
fősuly fektetendő.

Nehogy a viz a begyoldalokról a 
termőréteget tolyton ojből elhordja, nagyon 
kívánatos mindenütt kellő vizvezető árkok 
készítése (egy folyó ölre 1— 1 és fél hüvelyk 
eséssel;) nagyobb szőlőkbeu pedig szekérrel 
járható rendes szerpentin-utak létesítése.

A metszésre nézve a lapályosabb 
helyeken a cser- és csapmetszés, egyebüt 
a régi módszer megtartása ajánlható. — 
Különösen figyelmébe ajánlja pedig a 
pinczemester a termelőknek május havában 
a rendszeres gyomlálás keresztülvitelét, 
mi által minden fölösleges terméketlen 
hajtás a tőkéről eltávolitandó.

A mi a borkezelést illeti; e tekintetben 
először is az aszaszemek válogatása na
gyobb gonddal lenne esközlendő; s különö
sen nem szabad azokat — mint szokásban 
van — sokáig egy halmazban hagyni, 
nehogy a bor már itt megkapja a csak 
később jelentkező eczetes izét. Idő és 
költség kimélés, valamint jobb minőségű 
közönséges bor előállítása czéljából ajánlja 
a szőlőmalom rendszeres alkalmazását.

A Hegyalján szokásos, úgynevezett 
göaozi bordók aszú és szamorodni borokhoz 
ezután is alkalmazhatók; egyéb asztali 
borokhoz azonban mulbatlanul szükséges
4—600 literes hordók beszerzése, mert 
kisebb bordókban a borokat majdnem 
lehetetlen okszerű kezelésnek alávetni. 
Mely kezelésnél általános főbb vonásokban 
a következő eljárási mód javasoltatik: 
agynnis, ha a mást ezukortartalma 18—19 
százaléknál nem magasabb, akkorazabból 
nyert bor közönséges asztali bornak te
kintendő. A must kierjedése után színig 
töltött edényben erjesztőcsőve! vagy ho
mokkal töltött zacskóval ellátva, megtisz
tulván lefejtendő; s ismét egészen telt 
edényben esztergélyozott akonával ellátan
dó, úgy hogy annak vége Két h(Iveiknyíre 
érjen a borba, mely módon az ritkább 
töltögeté8 mellett is folyton nedve
sen tartatik, s igy a bor légmentesen 
marad elzárva. Az ilyen bort az első évben 
háromszor kell 1 fejteni, még pedig tavasz
kor kétszer, — hogy minden seprűtől 
megszabaduljon — őszszel pedig harmad
szor, mely czélra rézcsap alkalmazása 
jobban használható.

Fontos az, bogy a most mentői hama
rább megeijeszte8sék; mely okból ajánlja, 
hogy a must ne hagyassák a borházban, 
do rögtön szüretkor e pinezékben helyez
tessék el; hol az erjedés által kifejtett 
meleg képes a pincze bőmérsékét tetemesen 
emelni, ha az kettős ajtókkal jól el van 
zárva, a a szelelőlyukak is bedagaszoltat- 
nak.

A borok megromlásának egyik főoka 
a leakonázás, és azon körülmény, bogy 
az edények nem tartatnak folyton színig 
töltve. — Ennek egyik következménye a 
borvirág, melynek eltávolítására a követ
kező eljárást javasolja: egy tölcséren át, 
melynek vége a bor színe alá ár, lassan 
öntendő föl a töltelék bor: a virág ugyani ly 
mérvben fölemelkedik és kim >sbaló a 
hordóból De mintán a tisztítás ily módom1



soka sem tökéletes, a bor színére 40 -5 0  
köbcentiméter, azaz egy huszadrész liter
2-szer tiuomiUUt- szet-z töltendő, mely a 
horgomba csiráját kiöli. Ha az esztergá- 
lyozott a kotlával ellátandó bor ezután 
havonként való uTántültögetés által folyton 
színig töltve tartatik: akkor többé virá
gosodéi nem fog

pánija  továbbá az cczetes boroknak 
eognacká való kiffoését, 1878 ik* talajizü 
borok javításán* pedig czélszerü módszernek 
alkalmazásai: ugyanis a kénezett hordókba 
leendő lefejtés alkalm ával— 2 s fél száza
lék kétszer finomított borszesz hozzáadását.

Javaslatba hozza a pinczemester tovább i 
egy _  a begyal jai helyes szőlőtenyésztési és 

• borkezelési módszert felölelő — kéziköuyv- 
uek kiadatását; Valamint azt, hogy adózás 
tekintetében a szőlőhegyek a szerint len- 
Dének osztályozandók, a mint többé vagy 
kevésbé meredek lejtőkkel bírnak.

Debrcczen vidékére nézve ajánlotta 
az ottani kevert szőlőfajok helyettesítésé^ 
koráuérő asztali fajokkal; a szüret rendszeres! 
keresztülvitelét, és szőlőmalom alkalma
zását ; s azon eljárást, mely szerint a sok 
nyálkás rész kiválasztása végett a must 
egykét napig törkölyön hagyassék.

A Ériuelléklet illetőleg ezélszerüuek 
javasolja a most divatos metszésmódot 
olyképen idomítani, hogy a cseren álló 
csapok hosszúra '/ * k 'Szőlőtőke erejéhez! 
képest 4—6 szemr<? hagyassanak, az aj 
csapok pedig rövidre metszessenek. Ha
sonlókép ajánlja a rendszeres gyomlálás' 
alkalmazását.

Nemcsak a pinczemester — ki jelenben 
gróf Pálffy Móricz pozsonymegyei pinezé 
szeteit szemléli meg, — a vándortanárok 
is teljes buzgalommal igyekeznek felada
tuknak megfelelni. Az erdélyi szaktanár
— Fekete Pál — hasonlókép most járta 
be a borsodi, hegyaljai és érmelléki 
borvidékeket, 8 Debrecenben szakérte
kezleteket tartván, a pinczemesterével egy
behangzó értelmű jelentést tett. Gyürky 
Antal, a dnnnáninneni kerület szaktanára 
Pozsonyban van. honnét Baziuia, Galgóczra, 
Nyitrára és Vercbélyrc utazik. Munrcr 
János, kassai vándortanár, kinek működési 
tere a tiszáninneni kerület, hasonlókép 
borvidékének beutazásával foglalkozik. 
Gobóczy Károly tiszántúli szaktanár
— a Nagyvárad vidéki szőlőket és pin- 
ezéket szemlélve meg, az illető tulajdono 
sokat minden irányban, bol hiányt tapasztalt, 
felvilágosítani, oktatni igyekezett. — 
Ugyanez alkalommal javaslatba hozta a 
nagyváradi vasúti állomás tőszomszédsá
gában levő tágas piucze és pajtával ellá
tott, eladó szőlőnek mintaszőiő és pinezé- 
szetté leendő átalakítás czéljából való 
megszerzését.

— Kátrányozott szőlőkarók hatása a 
bor minőségére. A bortermelőknek már 
régi törekvésük az, a karókat korbadás 
ellen védő folyadék impregnálása által 
tartósabbá tenni. — A geiseubeimi szőlő 
és gyűmölcsművelési tanintézet — mint a 
„Gazdasági Mérnök* Írja — szintén tett 
ez irányban kísérleteket. 1877-ben körül 
belül 1000 fenyőfából készült karóba 
impregnáltak kátrányolajat. Az alsó végü
kön 60 jemnyire mártották be és az irn- 
preguálás után 6 héttel 5G0 karót helyeztek 
el egy szőlőkertbeu, a másik 500 at egy 
év múlva, mely idő alatt az<»k szellő* 
sziubeo voltak, vertek a tőkék mellé. Az
1877-iki szüretkor az impregnált karókkal 
éllátott szőlőkből a termést kljlon sajtolták, 
ugyauigy jártak cl 1878 bán és 1870 ben 
és kitűnt, hogy az ezen szőlőkből uyert 
bor erős crcosot ize miatt élvezhettem Az 
igaz, hogy a karók uiai napig is épek; 
de mindaddig, inig azok impregnálása 
nem fog úgy ^történhetni, hogy a szőlő a 
kátrányolaj illő részciuek felszívása követ 
keztében eT nem izutlcucdik, ezen eljárást 
lehetetlen alkalmazni, lehetséges azonban, 
hogy ba az impregnált karók eveken át 
szellőznének; a kátrányolaj mindazon 
részei, melyek a szőlő izét elrontják, be
lőtök tliilauáuak. Természetes, hogy ilyen 
kísérleteket csakis nagybirtokosok tehetnek.

Az .A n k e r  élet és járadék biz
tosító társaságnál 1880. decz. hóban benyuj : 
tatott összesen 737 bevallás 1.744,981 
frt biztosítandó összeggel, és pedig: 459. 
bevallás 1.096,405 írttal halálesetre, és 278; 
bevallás 648,^86 írttal életesetre.

Kiállítva lőu 465 kötvény 909.226 
írttal halálesetre, cs 329 kötvény 697.091 
írttal életesetre ; összesen tehát 794 kötvény
I. 606,317 írttal.

A havi bevétel volt 141.978 írt halál 
eseti dij, és 172,206 frt betételekbcn, össze- 1 
sen: 314,184 frt.

Halálesetekért kifizettetett 88.976 írt.
Ez évben benyuj tatott 6824 bevallás,

13,665.843írttal,és k iállittatott6626 köt vény:
I I , 452.588 írttal ugyanezenjidőben bevétetett 
2,887.352 f r t ; — halálesetekért pedig kifi
zettetett : 737,733 forint.

A társaság működése kezdetétől fogva 
halálesetekért kifizetett 9.826,125 frt, és 
az 1871/80-ik túlélési társulás (Associatio) 
eredménye 15.702.990 frt volt.

GABONA AKAK
a t. é. jan. hó 25-én tartott heti vásáron 

I.oszt. II. oszt 111. oszt 
Búza 100 klg. ít. 10.80 ft. 10.40 ft. 10.—
Kétszeres „ „ „ 9.50 „ 9.20 .  —
Boi» . . .  9:30 .  • 9.— .  —
A n »  .  ,  .  6.40 .  6.20 .
Z»b . . .  6.30 .  5.30 .  
Kukorica* ,  5.20 ,  5.— .  —.— 

Hajdina 100 klg. ft. 0.00 
Srtna . . .  2.80

' Btaltna .  .  .  1.30
.. Í-. i .i ^  ií i > .'he r/J ,. v.»■ l>*l.■ i

M z e rb e a itv i  U s e n e t .
K istit faltul KöiUményít, bár m«u,ire s it 

retn.ak kiváoiágáoak lu.gldL.lit. ueui ci.t ..art 
nem adhatják, most égj pár sornyi raegjegyaéete 
h 099218 polémiára! lapunk hasábjait nein tölthetjük, 
de fökép axért inért a kinek érdekében irt, az 
személyekéi kötött méltányos várakozásnak a aeii- 
zeti ügy előnioaditásában sódig legalább nem felelt 
meg, noha fiatal korában siencséasnólért függet
len állásánál fogva igen sokat tehetne. — Sil- 
vea üdvözletünket.

Névtelennek. A Kalvaria-utoiában meghalt
éltesnö értékes ingóságainak eltolnia** iránti köa- 
leménye, most névtelen — nem adható.— Néyteltái 
feladásokra még a rendőrség, vagy vizsgáló birb 
sem indulhat ki. nem tudhatván, nem erednek-e 
bosszú indulatból. !

Pry Pál. Előre meg nem határozható, ezért 
a rövidebb közleményt mindig szívesebben reaazüjt.

NAt/r fkrknT z
laptulajdonos.

R .1 K s  r  U Kft 11. K U S  JttZ .S K H
f e l e l ő s  s z e r k e s z t ő .  s z e r k e s z t ő  t á r s

Üzletmegnyitás.
Alázattal alulírott bátorkodom a t. ez. 

közönséget értesíteni, hogy Pécsett — a  
k i r á l y  i i t o r á b a n  4 . m ftm u  f i a  j e r  
t e s tv é r e k  f é le  h á z b a n  — a boltív
nek átellenében

ó r á s  ü z l e t e m e t
megnyitottam.

Azon biztos reményben, hogy dúsan 
felszerelt és berendezett óraraktáram által 
a t. ez. közönség minden igényeit kielé
gíthetem, egyúttal jutányi-s árak moliett 
Ígérve szives megrendeléseket kérve, ma
radok hodoló tisztelettel

Pécsett 1881. Január hó 15-én.
A falragaszokban többet.

T H U R X  F .
27 (3—1) órás.

,  (3 -1 )

Arlejtési hirdetmény.
Baranyamegye területén fekvő p é c a -  

v a ra n d f  államat 1881, 1882 és 1883-ik 
években eszkőzlendő kavics szállítás biz
tosítása iránt zárt írásbeli ajánlatok ntján, 
verseny tárgyalás fog a baranya megyei
m. kir. állam építészeti hivatalnál Pécsett, 
(Apác/.a-utcza 13 ik rz. a.) 1 881-f k  é r i  
f e b r u á r  h ó  ö - é n  d é l e l ő t t i  lO  
ó r a k o r  tartatni.

Felhivatnak a vállalkozni kívánók, 
hogy Írásbeli ájánlataikat a kir. állam - 
építészeti hivatalhoz czimezve, a tárgyalási 
uapon d. e. 10 óráig nyújtsák be, minthogy 
később érkező ajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak.

A versenyzők kérelmére a minisztérium 
segédhivatali igazgatóságban is fognak 
ajánlatok elfogadtatni.

Minthogy azomban nem ajánlatók e 
megyében működeudő bizottságokhoz a 
kitűzött batáridőre felbontatlanul foguak 
megküldetni, annálfogva figyelmeztetnek 
a vállalkozni kívánók, hogy a miniszté
riumhoz intézett ajánlataikat a megyében 
tartandó verseny tárgyalás fentebbi határ
idejét 5 nappal megelőzőleg nyújtsák be, 
mivel később a minisztériumhoz érkezett 
ajánlatok semmi szín alatt el nem fogad
tatnak és egyseerilen az illetőuek felbon
tatlanul vissza fognak adatni.

A minisztnrium segódhivatali igazga
tóságához czimzendő és beküldendő aján 
latok boritékára a világosan kiteendő a 
megye és útszakasz melyre az ajánlat szól.

Az ajánlat csak törvényhatóság terü
leten átvonuló szakaszra szólhat.

Ajánlatok nem csak bárom, luiiein 
hat évi tartamra is lehetők, melyeknek 
elfogadását azomban a minisztérium ma
gának fenntarthatja.

Az építészeti hivatalhoz beküldendő 
b szintén 50 kros bélyeggel ellátott aján
latokhoz az ajánlati összegnek 5*/ö-ka 
mint bánatpénz csatolandó, vagy készpénz
ben vagy pedig az árfolyam szerint szá
mított m. kir. állampapírokban.

Elleniben a  minisztériumhoz bekül-, 
dendő s szintén 50 kros bélyeggel ellátott 
ajánlatokhoz az előirt bánatpénz sem 
készpénzben sem pedig értékpapírokban 
uem csatolható, hanem annak valamely 
nyilvános pénztárnál a kellő összegben 
letétele a pénztári elismervéuynek eredetiben 
becsatolása áltál igazolandó.

Két egyenlő írásbeli ajánlat közűi az 
előbb benyújtottnak adatik elsőbbség.

Azon ajánlattevőknek, kik a kavics 
szállítást el nem uyerték a letett bánat
pénzt az ajánlati tárgyalás befejeztével 
•azonnal vissza fog szolgáltatni, az illető 
vállalkozó pedig 10 °/0-ra kiegészítve a 
szállítás bcíejcztéig biztositékkóp letéve 
marad.

A tett ajánlat az illető vállalkozóra 
nézve azounal a kincstárra nézve pedig 
csak azon naptól fogva kötelező a  mikor 
az a miniszteriám által jóvá hagyati^.

Az ajánlatba határozottan kiteendő, 
hogy ajánlkozó helyi körülményeket a 
szállítási feltételeket stb. teljesen ismeri 
és azoknak magát minden kifogás uélkfil 
aláveti.

A Szállítandó kavics meuyiség, annak 
egységi árai, a részletes szállítási tétételek 
és a  szerződés mintája a Baranyamegyei
m. kir. államépitészeti hivatalnál a  szokott; 
órákban megtekinthetők.

Kelt Pécsett, 1881. évi január bó 26.
A baranyamegyei kir. államépitészeti 

hivataltól.

i i ' ......... "  “  * .....

Majdnem elajándékozva
A megbukott , nagy britanniaezüst 

qyár* trtm eggom luokságától Átvett óriási 
r a k tá r  beállott n agy  fizetési kU telcípft- 
•sígck  8 a 'h e ly isé g e k  teljes k iü r í t s e  
m ia t t1
T S s iá t a l é k k a l  a b e c sá r o n  a lu l  

e ln .la t ih ,
\k\ikt'majdnem elaj'índékoztatik. Csak 
6 frt 70 kr., m int a lig  felén a  tiszta 
m unkabér értékének, kap h a tó  az alább i, 
kiválfmn jeles b ritanui-evflkészlet, mely 
azelőtt 30  írtba került, és m elynek fe- 
bérenmáraclásAért M22 (12—7)

25 évig jó t á llunk.
6 Jb asztali kés aciél G kitúnó késnyugtató 

pengével. ! brit. ezüst,
ti db valódi angol brit. 3 >zep tömör tojás-

............  pofaárka
3 pompás légiin, ezu- 

kortálrzu.
1 kitűnő bors- vagy 

czukoriartó.
1 (euszQrö, lef. fajt*.
2 hatásos szalun asz

tali gyertyatartó.
2 legf alabastrom gyer- 

tya tartó kari ina.

ezüst villa.
R db tömör brit. ezüst 

evőkanál.
6 db iefin. brit ezü9t 

kávéskanál.
1 db nehéz brit. ezüst 

levesineritö 
1 tömör b rit ez. te j- 

naerltő.
6 legfin. horny. fel- ______

szolgáló-táleza. 50 darab.
Valamennyi itten felsorolt 50 drb 

dísztárgy együtt véve
6  f r t  7 0  k r .

Megrendeléseket utánvét vagy az 
összeg előzetes beküldése mellett, a mig 
a készlet tart, teljesítenek

B l a u  én K a m i
a britannia-ezüst-iryárak fő létété 

Bécs, I., Eii8abeth8tra8se 6.
Százanként állnak rendelkezésre, 

nyilvános megtekintés végett irodánk
ban a köszönő és elismerő levelek.

Megrendeléseknél elég e czím : 
B l a u  é s  K a i m  B e c s b e  u .

A mágocsi vallás alapítványi urada
lom tulajdonát képező és Mágocs kőwég 
határában fekvő a mágocsi telek jegyző 
könyvben 1376. helyrajzi szám alatt fel 
vett 3 ,0li6/t*oo h o ld  t e r ü l e t ű

t é g l a v e t ő  h e l y
az összes fölépitoényekkel együtt & pécs- 
várad- kerületi tekiutetes főtisztsóg 1880. 
évi 4759 számú rendelete tolytán zárt 
ajánlati versennyel egybekötött n y i l v á 
n o s  á r v e r é s  u t j ' í n  fo g  ö r ö k  Á ro n  
a legtöbbet Ígérőnek felsőbb jóváhagyás 
fenntartásával e  I a  d  a  t  ii i .

A n y i lv á n o s  á r v e r é s  1 8 8 1 . é v i  
f e b r u á r  h ó  7 - é n  d é l e l ő t t  ÍO  ó r a 
k o r  fog; n á g o c z o n  a z  I s p á n !  i r o 
d á b a  m e g t a r t a t n i ,  az eladási felté
telek mai naptól kezve február 6 ig pées- 
váradon a számtartósági hivatalba venni 
szándékozók által betekinthetők.

A zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel 
és 250 frt bánatpénzzel folyó éyi február 
5. délutáni 6 óráig a pécsváradi szám
tartósági hivatalba a tárgyalás napján 
reggeli 9 óráig pedig Mágocson alolirtuak 
kézbesítendők*

A zárt aiánlatban nem csak számok
kal de betűvel is ki kell írva lenni azon 
összegnek, melyet az illető vételárképpen 
beigér.

Utó, vagy a feltételektől eltérő áján- 
latok figyelembe nem fognak vétetni.

P é c s v á r a d  1881. január 9 éu.
S e y  F e r e n c z  

számtartó.
6861/1880. ( 3 -3 )

Hóz-elailás va|y  lisrlet.
Siklóson a pécsi utczában, fa- sertvés 

és gabonapiaczon lévő két utczai arczulatu 
ház, melyben már 14 év óta kereskedő 
lakik 8 mely kereskedési foglalkozásra 
igen kedvező helyen van, helyiségekben a 
pécsi utczára egy nagy boltot, két szobát, 
egy. konyhát, üveggel zárt folyosót, tiz 
öles pinezét, — a másik utczára pedig 
egy nagy áruraktárt, két szobát, egy mo
sókonyhát, egy konyhát és kamarát tar
talmaz szabad kézből eladó, vagy bosz- 
8zahh időre kibérlendő. — Bővebb tudó
sítás szerezhető B o a n y & k  I l iim é  urnái 
Siklóson, vagy a tulajdonos O c e g o v ie a  
T o d o r  urnái P e te r a s B c z á n ,  utolsó 
posta. Dónuje, Horvátországban.

ke re ste t ik  egy
igen jó k o r c s m á r a  f. 

é. á p r i l  1-ig
J ó  méuároM k elaóbbitég-

g e l  b í r n a k .
Bővebb tudósítás e lap kiadóvatalánál 

nyerheti. 20 (3—2)

Hftttl J S d u A r S

első bajai hengermalmu 
hengerlisztjét

ajálja
a k a r t u k  M á sd s r

a  hengermalom képviselője. 
Főraktár : Pécsett Ferencsiek-uteeája, $8. 

esámu Kummer féU házban. ad j
_________  '  i e  (*T-a)'

A W i l h e l m - f é l e
s a t u r t h r i t i k i H  é a  a o t i r b e u m a t i k u a

v é r t i s z t i t ó - t e a
W ilh e lm  F e r e n c

gyógyszerésztől Neunkirchenben
(A. Auszt.)

C9Úz, kö97.rény. gábák, idült makacs ba
jok. 'folyton genyödö daganatok, nemi t*9 
börkütegea bajok, pattantok a testen 
vagy az arezon, foltok, sitilitikns daga
natok, a máj és lép puffadása, aranyeres 
bántalmak, sárgaság, heves idegbantal- 
mak, izom ét iaület bajok, gyomornyo- 
niás, szélnvoraáaok. alte*ti pangás, vize- 
leti wel éxsó,rkk, magömlések, térti gyeu- 
i_ eaég, fehér folyás, görvély kór, mirigy 
daganatok és más bajok ellen a legjobb 
sikerrel használtatott, a mi a sok 1000 
elismerő levéllel bizonyittatik. Bizonyít
ványok kívánatra ingyen. 259 (52—13)

Csomagok 8 adagra 1 frt és iü kr. 
bélyeg és csomagolási díjért kaphatók.

A vásárlásnál szükséges az óvatosság, 
nehogy hamisítványok vétessenek, azért 
czélszerü a törvényileg sok allam által 
védett jegyre vigyázni.

Kapható: Pécsett Cserfa IgnAcz 
kereskedőnél és Slpőca István gyógy
szerésznél

"T a v a u M íy o S y ™ '* * * -  

flp Pain-ExpellCT
lofioiuyal *3.;

'  n m g y o n  j ó  h á x is z e r .

K lt f ln t e t e t t  é r d e m - ír e m m e l.
zi

’w m
íjbofersér elle»fogfájás és minden szájbetegség i-------

S c h u lh o f  K á r o l y  R ó b e r t
manchesteri lakás által feltalált

>-= osztrák császári

gy»r
kizárólag szaba

dalmat nyert

SOPIANA-SZÁJ SZESZ
H a t á s a :

1. A Sopiana-száj8zesz a száj- és orrüregnek 
(odvas avagy müfogak. dohányzás vagy bármi mu  
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erósbiti a petyhüdt foghusí é* az ingó fo
gakat, sz utóbbiaknak visszaadja természetes íeber 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a 
fogak zomanczat és óv a fogfájás ellen.

3. A száj- és orrüreg mindennemű súlyos (tkor- 
butikus) bán tál mait gyógyítja, üdíti és pirosítja % 
fog búst és edzi a nyákhártyikat.

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

6. Diphteritis éa más torok baj oknál igen si
keres gargarizaló szer. 221/0—22]

Megrendelések elfogadtatnak : LueffParfumeur 
urnái B u d a p e s te n  és minden gyógyszertárban 
P é c s e t t  W eisz Ferencz urnái M oháca, Dr. 
H e lle r  fürdő orvos H a rk á n y , J a h n e r  C. M. 
gyógyszerész urnái T e m e s v á ro tt , M achlei.J 
Alajos gyógyszerész urnái K ecsk em é t, K re d im  
és Fiala kereskedésében L o s o n c i  H eindhofer 
Róbert urnái Zom bor. T ö rö k  J. gyógyszerész^ 
É d esk u ti L. uraknál B u d a p e s t .  D ieba lU  
György gyógysz. urnái 8 zeke sí eb  érv  á ro t t 

Főraktár: Ur. heliulhof Adolf urnái Pécsett.

I
A siklósi takarék- és hitelegylet

[ r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t
Siklóson saját helyiségében

. f. é .  f e b r u á r  h ó  23<úu  d é le lő t t i  10 ó n j á r a
tűzetett ki, mikorra a részvényesek tisztelettel meghivatuak.

N a p i r e n d :
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
2. A mérleg előterjesztése, osztalék meghatározása és felmentvény 

megadása.
Az alapszabályok 49. § a értelmében szavazati joggal az bir, ki 

részvényét szelvényeivel együtt, a  közgyűlés előtt 24 órával a pénztárnál 
szavazati jog átvétele mellett, leteszi.

A 7493 frt U6 kr. tiszta nyereményt kitüntető mérleg az intézet he
lyiségében megtekinthető.

S ik ló s ,  1881. január hó 24 éu. V f i r g l l t t  B é l a ,
(3—1) alelnök.

Pécsi ke reskede lm i önképző és öe tegsegé lyző  e g y le t.

A t. ez. egyleti tagok, a z  1 8 8 1 . f e b r u á r  h ó  6 - á u  d é l u t á n
8  ó r a k o r  saját helyiségeiben (Széchenyi tér 10. szám, 1. emelet) tartandó

HATODIK RENDES KÖZGYŰLÉSRE
ezennel megbivatnak, s tisztelettel folkéretLek, minél számosabban megjelenni.

ELNÖK.
K ö i g y i i l é s  t á r g y a i  :

1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzői jelentés a választmány múlt évi működéséről.
3. Számvizsgálók jelentése.
4. Elnök, alelnök, I. jegyző, II. jegyző, péuztáruok, 6 választmányi, 

2 póttag s köuyvtáruok választása.
5. Netáni indítványok. 23. (2—2)

i N / É e g ' I h . i - s r é . s .
A mohácsi takarékpénztár részvénytársaság

f. é. Februftr hó lll-Aii «1. u. 3  érakor tartaiidja

I I . évi rendes közgyűlését
melyre a t, oz. részvényesek tisztelettel megbivaluak. 

T a n á c sk o z ó n  t á r g y a i :
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése a lefolyt Üzleti év erednii- 

nyérol és a könyvvivőség körül történt változásuak szükségessé vált iutézkedés *'vr» .
2. A mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremény mikénti feloszlása iráuli 

intézkedés.
3. Az igazgatóság és felügyelő bizottságnak kiegészítése.
4. Az igazgatóság és az egyesek által alapszabályszcrüleg netán teendő indít

ványok tárgyalása.
Kelt Mohácson 1881 Január hó 13-án.

A  m o h á c s i  t a k a r é k p é n z tá r  Ig a z g a tó *  ága

H áz és ré t eladás.
Pécsett, belváros V o - Ö N i n a r t y - u t c z a  I - s á  oz. a l a t t

fekvő ház, a zsidó temeti! mellett 7 hold rét, és a
pécsi iudóház átellenében, E  n jg 1-A d o lf  szomszédságában fekvő

egy hold szeglet ré t szabad kézből eladó.
Értekezhetni a feltételek iránt a t u l a j d o n  o s a a l  F ö r s t e r  

B c l S v a l  l ’écaett Soitovszky-tér 12 sz. alatt.

15 (3-31

Taitt Mihály nyomdáját ta Pécsett, (jísjUtii-tér 2. szám) 1881.




