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Láttuk, hogy mozgásunk az 
alkotmányos élet terén nem a pol
gári szabadságnak kifejlesztése, ha
nem annak korlátolása, megszorí
tása felé van irányozva, s hogy 
ez irány felé m ár annyit léptünk, 
hogy m ár nem messze vagyunk az 
önkényuralom határaitól, de azt is, 
hogy a meglevő szinleges alkot
m ánynak garancziái sincsenek a 
nemzet kezében.

Hogy azonban állapotaink még 
siralm asabbak legyenek, azzal sem 
dicsekedhetünk, a  mivel az a lkot
mányosan korm ányzott országok
ban és világrészünk miveltebb né
peinél találkozunk, rendezett köz- 
igazgatás és jó  törvénykezéssel.

Nem csekély azon összeg, a 
mit évente a közigazgatásra és 
törvénykezésre az állami pénztár
ból költünk, ehez járu lnak  még 
azon számba sem vett, de roppant 
összegre felrugó költségek, miket a 
városok és községek áldoznak a 
közigazgatásnak, de a nagy költe
kezésből korántsem  következik köz- 
igazgatásunk, törvénykezésünk ja 
vulása, mert ott a központban, a 
korm ány köreiben nem találhatjuk 
tel azon elemeket, mik alkalmasak, 
képzettek lennének arra, hogy egy 
jó közigazgatást berendezzenek és 
ellenőrizzenek.

A pénzügyi korm ányzat édes 
leánya lenne az örökös deficzitek- 
ben sinlő kormánynak, berendezé
sére aránylag  legtöbb gondot és 
költséget fordítottak o ly an n y ira , 
hogy három-négyszer annyiba kerül 
nálunk m int más államokban és 
m indennek daczára gyarlóbb kor
m ányzatot csak is orosz és török- 
országban találhatunk még.

A hány  pénzügyminiszterünk 
még volt, m indenik saját hatáskö
rében változtatásokat tett a pénz
ügyi organismusban, a mit az egyik 
jól-rosszul épített, a másik felbon
totta  és ép ite tt újra. minden á ta la 
kítás, hivatalok újra szervezésénél 
és meglevők eltörlésénél egy jókora 
csapat tisztviselőt idő előtt nyug
díjazlak, és ugyan oly csapat uj 
em bert neveztek ki a kitünőbb 
helyekre, kik azután teendőiket az 
alájuk rendelt régebbi tisztviselők
től tanu lták  meg.

A kegyetlen minden emberi

I és méltányossági, de még czélsze- 
rüségi tekinteteket is mellőző vég
rehajtási eljárás beteremti ugyan a 
kivetett adók nagy részét, de hogy 
mennyire fogyasztja a nemzet törzs
vagyonát, mennyire apasztja a  ter
melést, az egyéni igyekezetét, ta
karékosságot, szóval mennyire le
hetetlenné teszi a  nemzetnek kiver
gődnie adósságaiból és vagyonban 
gyarapodni, annak belátására azon 
pénzügyi közegek, kik arra hiva
taluknál fogva hivatva lennének, 
abszolúte képtelenek, mert aboz 
sem eszük, sem tudom ányuk, se 
tapasztalatuk.

M ondhatni, hogy a  közigazga
tásnak egyetlen ága a közlekedési, 
melyhez a  pósta és táv írdát is szá
mítjuk, az mely kényszerülve az 
uj kor kívánalmai által előrehaladt 
és megközelíti azt, a  mit kivánni 
lehet, m ennyi áldozatába került 
azonban az országnak a kiépített 
és még is rosszul kiépített vasút
hálózat, holott az igazán jövedel
mező vonalak — minő az utoljára 
m aradt ’ tda-pécsi — semmiféle 
garancziára és országos áldozatra 
sem szorultak, —  arról jobb  el
hallgatnunk. mert bizony ez az 
egy haladás m éregdrágán ju to tt ki 
nekünk.

A politikai közigazgatás, hogy 
határozottan rósz és nagyrészben 
oly korrum pált, hogy a  szemtelenség 
non plns u ltrá ját is meghaladja, 
hogy az önkényuralom  korszaká
ban sokkal könnyebb volt egy 
zsarnok és zsivány hivatalnoknak 
nyakára  hágni, m int a  családi és 
kortes politika napjaiban, hogy a 
„semmit sem ingyen* elvet a hiva
talnokok most m ár a legkissebb 
apróságokig kiteijesztették, azt a 
napi tapasztalás elég szomorúan 
megmutatja.

Évek óta tanácskoznak a po
litikai tisztviselők minősitvényének 
m egállapítása felett és még nem 
jöttek  tisztába vele, a mit egy arra 
alkalm as nyilt ész, melyet mellék
tekintetek nem vezetnek és csak a 
kitűzött czél, egy nap jó l elvégez
hetne, arra  a mi korm ányunknak 
kell egy fél tuezat év s a mit ak
kora kifőznek az ugyancsak élvez- 
hetlen étek lesz.

A közigazgatási — pénzügyi 
törvényeket — rendeleteket az ér
vényen kívül helyezettek mellőzé
sével összegyűjteni s minden oda

nem való czafrangok kihagyásával 
rendszeresen kodifikálni kellenék, a 
közönségnek ez ép oly könnyebb
ségére esnék, — m int a  becsületes 
szándékú és igyekezető hivatalnok
nak, de nincs a korm ánynak egy 
embere, ki csak egyik ágát is a 
bélyeg és illeték törvényt képes 
volna rendszeresen  és világosan, ha
zai törvényeink és perrendtartásunk
hoz alkalmazva kodifikálni, mi
nél fogva van is zavar elég m in
denütt, m egvannak a  panaszok, fel
szólalások, felfolyamodások százez- 
renkint, akárhová tekintünk elégü- 
letlenség és elkeseredés az igazság 
és törvényellennes kivetések miatt.

Azt írják és százszorosán utána 
szajkolják a körülményekkel isme
retlen irodalmárok, kik szakmáju
kon kivül egyebet semmit sem ér
tenek, hogy bizon „perlekedő nem 
zet ez a m agyar!" — pedig ezen 
állitás határozottan hamis, mert ép
pen a m agyar nép legkevésbé pe r
lekedő, túl tesz rajta  hazánkban élő 
m indannyi nem m agyar ajkú nép s 
a ki e részben statistikai adatokat 
akar gyűjteni, azt utasítjuk a ha
gyaték ügyek elintézésére, ott tapasz
talni fogja, hogy mig száz örök- 
ségi ügyből alig 4 —5 lesz peressé 
a m agyarnál, addig a németnél 40 

! — 50, az az közel a fele.
A perek nagy számát akárhol 

is nem a nép perlekedő viszketegé- 
ből, hanem. -  tisztelet a kivéte
leknek — az alsó bíróságok érde
keltségének, igazság és törvényel
lenes ítéleteinek és eljárásának kell 

. tulajdonítani.- innen ások  fellebbe- 
| zés és semmiségi panasz, m elyek a 
1 felsőbíróságoknál is akadályozzák a 

lelkiismeretes felülbírálást
K i valam ely kötelezettségnek tu 

datában van, eleget fog annak tenni, 
hacsak a biróság megvesztegethető
sége nem ad alapos reményt az alól 
kibúvhatni, sok igazságtalan kereset 
m egindítása is ennek köszöni for
rását kivált ott, hol m int minálunk 
is felperes biztosítékot sem köte
les tenni igazságtalan keresete á l
tal alperesnek m éltatlanul okozott 
perköltségek megtérithetésére, ott, 
hol a birói önkényre vau bizva a 
perköltségek megszabása, sőt meg
szüntetése is, ott, hol e tekintetben 
ismét Dem a törvény és m éltányos
ság, hanem személyes tekintetek, 
az ügyvédek irányábani irigység s 
más rósz indulatok az irányadók.

És a sok fellebbvitel mi egye
bet bizonyít, m int az alsó bírósá
gok Ítéleteinek nagyobb részt tör
vény és igazságellenességét. —  K e
vés az oly ilgy, hol kétes volna 
az eredmény, ha a közvetlenség és 
nyilvánosság elvére alapított eljárás 
utján kerülne ítélet alá, ámde hol 
az első bíróságnál személyesen ér
dekelt birón, a második és harm a
diknál egy m unkával tulbalmozott 
előadón fordul meg az Ítélet minő
sége, hol a felülbíráláskor csak 
úgy m orzsolják le az ügyeket, mint 
a  gépben a kukoricza csumákat, 
ott kevés lehet a bizalom ahoz, — 
a ki tudja, hogy ügye sántikál és 
pervesztes lesz, az nem igen veri 
m agát a drága fellebbezés költsé
geibe, többnyire csak az hozza meg 
e súlyos áldozatot, a ki ügye igaz
ságában bizik és hiszi, hogy a  felső 
fórumokon nem veszhet el.

A ki ismeri hazánkban 1848-ig 
fenállott törvénykezést az uriszékek 
és szolgabirák basáskodását, mely 
kétessé tett m inden tulajdont és b ir
tokot, az más alakban és m érték
ben a régi jogbizonytalanságba visz- 
sza süllyedést tapatztalja  napja ink
ban, mit a törvényhozás még teté
zett azzal, hogy a jogvédők tevé
kenységének terét m egnyirbálta, el
lenben sok ügyet az első biró Íté
letére — fellebbezhetlen önkényére 

i bízta.
Törvénykezésünk határozottan 

sokkal roszabb, m int az osztrák 
' önkényuralom  idejében volt, sőt 

m aholnap m ár oly elviselhetlenné 
les*, hogy az elkeseredett felek j 

1 m aguk szolgáltatnak maguknak : 
igazságot ott és úgy a hogy lehet. I

a  fium ei k ik ötök  nagyobbitSaát e l-
odázbatlannak tartják. Komolyan szóban 
forog, hogy a képviselőház pénzügyi bizott
ságának tagjai az ülésszak elején lerán- 
duljanak Fiumébe, egy kis őszi mulatságra 
és személyesen meggyőződé t szerzendők 
a kikötők állapotáról. A közlekedési mi
niszter Ordódy Pál Hieronymi államtitkár 
kíséretében már Fiumébe utazott, hogy 
megszemlélje a kikötőket s e szemle alap
ján intézkedhessék a kikötő megnagyobbi- 
tása és uj áruházak építése iránt, hogy 
Fiume lehető rövid idő alatt képes le
gyen a kereskedelem fokozódó igényeinek 
megfelelni. Fiúméból a miniszter és az 
államtitkár Károlyvárosba utazott, hogy 
intézkedjék a Kulpa-szabályozás munká
latainak mielőbb való megkezdése iránt.

A p é n z ü g y m in isz té r iu m b a n  h áro m  
nagy törvényjavaslaton dolgoznak most. 
Az egyik az adókezelési, mely az 1876.

T Á  R  C Z Jk.

Görgey és Klapka, vagy az 
1848- 9-ki önvédelmi 

harcz.
Irta Krivácsy József, honvéd tüzér ezredes. 
íKapbató Aigner T,. könyvkereskedézében. Buda
pesten, vzczi-utez* 1. sz. ára 50 kr. 84 nagy 

8-rét lap.)
Krivácsi József e könyvében mindenek 

felett a Görgey által elkövetett számos 
stratégiai hibákat rója fel neki bűnül, és 
szemére veti neki a kormány iránt tanú 
sitott engedetlenséget cs az ellene való 
lázitást, noha a kormányt is hibáztatja 
gyengeségéért. Ezután kronológiai rendben 
bonczolgatja Györgey egész hadvezéri mű
ködését, még pedig: A stratégia szabályai 
azt parancsolják, hogy a hadvezér tűzzön 
ki magának hadműveleti vonalat, hogy a 
hadseregnek a kormánnyali összeköttetése 
éa annak élelmezése a legkönnyebben le
gyen eszközölhető. Ezt Györgey szem előtt 
vesztette, midőn hadjáratát a bánya-váro
sokon át megkezdette, mert ezáltal először 
a Debieczenbe menekült kormányt és or
szággyűlést az ellenségnek martalékul oda 
dobta, másodszor hadseregét koczkáztatta, , 
melyet ba az osztrákok keményen üldö- 
zetbe vesznek a megsemmisülés veszélyé
nek tett ki. Csak Windiscbgrátz bárgyu- 
ságának köszönhető, hogy a válság nem 
érte a magyar hadsereget, mivel ez a he
lyett, hogy akár a Tiszaionalon áttörne, 
•kár’ egy elég nagy szému hadsereget küld 
Györgey után, Pesten vesztegelt és oDnan

februárusig ki nem mozdult; Györgeynek 
czélja sem volt e hadjáratnál, mert a felső 
vidéken se vár, se ellenség, de élelmi- és 
lőszerek sem voltak. Azonban minden arra 
mutat, hogy Györgeynek már akkor állott 
szándékában a fegyvert letenni 1 egrója a 
szerző továbbá Görgeyt váczi kiáltványáért, 
melyben azt mondja, hogy megfogja védeni 
a magyar alkotmányt azok ellen, kiknek 
éretlen republikánus üzelmei az alkotmá
nyos királyság ellen irányozvák. Ily üzel- 

| mek nem léteztek és e kiáltvány nem volt 
egyéb, mint a hadsereg lázitása a kormány 
és országgyűlés ellen.

Következett a kápolnai csata, mely 
Györgey engedetlensége állal ki az ágyú
zást hallotta, de azért nem jött a csatába 

1 el kellet veszni, és az engedetlenséget párt
ütéssel Dembinsky ellentetézte. Ez alka
lommal a szerző megrója Klapkát is, ki 
csak azért esküdt össze Györgeyvel és a 
többi hadseregbeli parancsnokokkal Dem- 
binsky ellen, mert mint ezt Klapka maga 
bevalja; „Györgey és mi mindnyájan nem 
akartuk, hogy egy idegen nemzetbeli egyén 

| álljon a hadsereg élén.* Dembinszkinek 
szemére veti Klapka, hogy neki nem vol- 

' tak helyrajzi, politikai és gazdászati isme
retei az ország állapotáról. Dembinszkynek 
legjobb térképei voltak és a többire nézve 
oldala mellett oly táborkari Iónok, ki, ha 
Dembinsky ismeretei hiányosak voltak, azt 
saját ismereteivel pótolhatta volna. A szerző 
ez akalommaimegrója a kormányt, miért 
nem lövette fejbe Görgeyt engedetlenségért 
és lázitásért.

A függetlenségi nyilatkozata nézve 
Görgey kétszínű, kódött. Ott volt midőn 
Kossuth Czibakbázán a hadparancsnokokat 
összehívta, és abbeli szándékát tudtokul 
adta, mely szerint az ország függetlensgét

ki akarja kiáltani. Görgey jelen volt ak- I 
kor és hallgatott, igy tehát hallgatása 
által beleegyezését adta abba.

A tavaszi hadjárat alatt Görgey két 
nagy stratégiai hibát követett el, az egyi
ket. melyet Klapka is megró, midőn az 
isaszegi csatában, azért nem semmisült 
meg az osztrák hadsereg, mert Görgey a 
Gáspár alatt álló 7-ik hadtestet 80 ágyú
val és Dagy számú lovassággal nem ren
delte ki a csatába. A másik nagy hiba 
volt a késedelmezés a komáromi ápril 26- 
iki csata alkalmával. Ha Görgey a csatát 
ápril 24-én kezdi meg, a mikorra a Duna- 
hajóhid készen állott, a helyett, hogy azt 
26-án kezdette, mikor már Schliek is 
egyesült az ellenséggel, és ha mind a 
négy hadtesttel, nem pedig csak bárommal 
támad, akkor ugyan az osztrákokat any- 
nyira szétverhette volna, hogy kardcsapás 
nélkül nyomulhat elő Bécsig, melyet a 
császáriak nem védtek volna. Schliek csak 
25-én jött Esztergomba és 26-ánKomáromig.

A komáromi csata csak lőporpazarlás 
volt, és Görgey az ellenséget nem csak 
hogy nem üldözte, hanem miután a 7-ik 
hadtestet Pöltenberg alatt Győrig küldötte, 
maga a többi egész hadsereggel megfor
dult Budavára ostromlására. Ezt a szerző 
világos árulásnak nevezi. Az az ok, melyet 
Görgey felhoz, hogy a kormány parancsolta 
Budavára bevételét, nem eléggé kimentő, 
mert Görgeynek kötelessége lett volna a 
kormányt e lépés veszélyes következései 
felöl felvilágosítani, és ha csakugyan be 
is akarta a kormány Budát venni, arra 
Aulik 12.000 embernyi hadteste túlságo
san erős lett volna. De bazudság az, hogy 
Kossuth rendelte volt ezt el, ő ezt csak 
akkor tette, midőn már Görgey Buda alatt 
állott.

Ezután elő sorolja a szerző a chan- i 
ceokat melyeket Görgey elmulasztott, mi
dőn a komáromi csata után, nem indult { 
röktön Pécs felé, hanem még Buda bevé
tele után is ott vesztegelt majdnem egy 
bónapig, és egyebet nem tett mint lakmá- 
rozott, s a hadsereget egészen a stratégia 
szabályai ellenében helyezte el, holott ezek 
azt mondjak, hogy a fővezér a hadseregét 
úgy helyezze el, hogy azt minden peres
ben a megvédendő vagy megtámadandó 
pontra össze gyüjtbesse a legrövidebb idő 
alatt. Ezt Görgey nem tette, és seregét 
szétforgácsolva nem gondoskodott arról, 
bogy egymással összeköttetésben álljon; a 
Csallóközön állomásozó főbadseregnek 
semmi összeköttetése nem volt a Győrben 
állomásozó 7-ik hadtestei, úgy hogy Hay- 
nau Görgey e hibáját belátván éppen azt 
a részét támadta meg a magyar hadsereg
nek, mely a legveszedelmesebb állást fog
lalta el á Csalóközön, hol az mindenütt 
mocsárokkal volt körülvéve, miután ezt 
Perednél junius 21-én szétverte, akkor tá
madott a 7-ik hadtestre, melyet Győrből 
kivert.

Most már a kormány is beismerte 
Görgey hadműveleteinek hibás voltát, éa 
őt vissza akarta hivni a hadseregtől, hogy 
a hadügyminiszterséget, melyre már rég
óta ki volt nevezve, vegye át, de Mészáros 
Lázár a július 2-iki komáromi csata alatt 
Neszmélyre jővén, nem mert Görgeyhez 
menni hogy vele a kormány rendeletét kö
zölje. — Klapkát ezután a szerző kétes 
szerepéért keményen megrója, és azt 
mondja róla, hogy ő rendesen mindig an
nak szava után indult, ki legutoljára be
szélt vele. Klapka ugyanis a komáromi 
8-ik sánezba a hadparancsnokokat össze
hívta és őket Györgey érdekében a kor.

XV. t. czikk megtartandó részeit is fel 
fogja ölelni, úgy, hogy egy egységes tör
vényt fog képezni. Bőt őszié az egyenes 
adókra vonatkozó összes szabályrendeletek 
és utasítások is össze fognak állítatni, 
úgy, hogy az egyenesadókra vonatkozó 
minden intézkedés együtt lesz. A másik 
törvényjavaslat a pénzügyi bíráskodásról 
szól. Ez most önálló 5 tagú senátusból 
fog állani; teljesen függetlenül a kormány- 
tői. És úgy az egyenesadók, mint indirekt 
adók és illetékek összes szabályai számára 
összeállitatnak; bogy teljesen egységes 
eljárása legyen. Végül: készül a vadászati 
és fegyveradó reformja is.

Külföldi hírek.
A franczia választások azt mutatják, 

hogy ott a monarcbistík és bonapártisták 
minden talajt vesztettek, a voltak alig fele 
lett megválasztva. Megválasztatott 547 
kerületben 483 képviselő; 61 kerületben 
pótválasztás lesz nyolez nap múlva. — A 
megválasztottak közt van 38 királypárti, 
42 császárpárti, 403 köztársasági minden
nemű árnyalattal, ezekből 30-at számíta
nak a szélsőkbez és 11-et az engesztel- 
hetlenekhez. — Gambetta mind a két bel- 
levillei kerületben szótöbbséggel meg lett 
választva

A spanyol válosztások eredménye: 
301 kormánypárti, 46 konzervatív, 37 de- 
mokrit, 5 független, 6 ultramontán. Kar
lista czimen egy sem lett választva.

Az „Egyetértés" kővetkező fontos tá
viratokat közli saját tudósítójától áug. 24- 
ről Przemyslben Marynoszky az ottani 
kerületi hivatal rendőrbiztosa egy vendég
lőben két orosz vezérkari tisztet elfogott. 
Az egyik Protopopov ezredes a másik Pa 
lics alezredes. Mindketten két nap óta a 
przemysli erődítések körül járkáltak s raj- 
zolgattak; a rendőrbiztos figyelmét eköz
ben vonták magukra. Elfogatásuk után 
jelentékeny összegű készpénzt találtak laká
sukon és Gácsország egyes részeiről felvett 
katonai térképet. A további vizsgálat ki 
derítette, hogy az elfogottak néhány napig 
már Krakkóban tartózkodtak volt, úgy 
szintén Tarnovban is hol terep-fölvétellel 
és vasútvonalak rajzolásával foglalkoztak 
Az elfogott tisztek polgári öltözetet visel 
tek.

Lemberg, aug. 24. Abból az alkalom 
ból, hogy a magyar belügyminiszternek az 
orosz propaganda elleni körrendeleté nyil
vánosságra került, az itteni lapok arra fi
gyelmeztetik a kormányt, hogy Gácsországra 
nézve is hasonló intézkedéseket tegyen, 
minthogy az orosz izgatások minkinkább 
szélesebb körökre terjednek ki. Ama elfo
gott két orosz vezérkari tiszt esete hihe
tőleg kellő elóvigyázatra és óvatosságra 
viszi a kormányt. A „Narodova” ezenkívül 
teljesen megbízható forrásból tudja, bogy 
a lengyel királyságra éveakint 10000 ru
belt szántak, mely összegből orosz ügynö
köket fogadnak s az orosz érzelmű sajtót 
szubvenczionálják.

Garfield északamerikai elnök állapota 
még mindig aggasztó, mert gyomra a se
besülés következtében az emésztésre alkal-
máuy ellen felbujtotta, később azonban, 
miután a komáromi kormánybiztos Újházi 
hozzáment és e lázadásról értesülvén, neki 
azt egész bűnös szivében szemei elébe 
tartá, ez annyira megszeppentette Klapkát, 
hogy még azon este három futárt küldött 
Kossuthoz, hogy öt a történtekről érte
sítse.

A julius 11-iki komáromi csata után 
Györgey megkezdette visszavonulását Ko
máromból a leghosszabb utón és ekkor 
is minden stratégiai szabályok ellenére 
s úgy látszék, bogy már ekkor határozta 
volt el a fegyverletételt, melyet azonban 
nem Komáromban, bol az ellenkezéssel 
találkozott volna, hanem másut akarta 
végrehajtani. E visszavonulás minden egyes 
mozzanata Görgeyt mint árulót tünteti 
föl, jelesül az, bogy az egész visszavonulás 
alatt hadereje mindig szét volt forgácsolva, 
igy történt azután Nagy Sándor hadtesté
nek Bzétveretése a muszkák által Debre- 
czenben. Görgey itt ismételte ama gyalá
zatos játékot, melyet Perczel irányába 
Moórnál és Dembinsky irányában Kápolná
nál követett el. Három órányira a csata
tértől Vámos-Pércsen hallotta az ágyúzást, 
de nem jött Nagy Sándornak segítségére, 
hanem gúnyosan azt monda róla; „No 
hiszen izzad most Nagy Sándos.* E helyett 
a muszkának állomásról állomásra kijelölte 
a helyet hová menend, körülkerittette 
magát, hogy letehesse a fegyvert mit áu- 
gusztus 13-án Világosnál meg is tett, s 
igy lön a nemzet sírásójává és hazaáru
lóvá.

Végül szerző még Zeider őrnagy Gör
gey érdekében felhozott mentségeit is 
megczifolja.

Koszonyy Danid.



inatlan. Az amerikai írországiak forradalmi
pártja felhívást bocsát ki, melyben azt 
mondja, hogy egy éjjel felrobbanthatná dy- 
nainittál az angol lobogót viselő összes 
hajókat, melyek a new-yorki, halifaii, que- 
becki, melbournei, sidneyi, capetowni, és 
sáu-franciscoi kikötőkben állomásoznak. A 
felhívás óta int mindenkit, hogy szeptem
ber 1-tól fogva ne szálljon olyan hajóra, 
mely angol lobogót visel. Az írországiak 
áug 29-én meetinget fognak tartani New- 
Yorkban, hogy szentesítsék ezt a felhívást.

Pécs sz. k. város í. hó 22-én 
tartott rendes közgyűlése.

Régen volt már ilyen népes közgyű
lés ; a bizottsági tagok igen szép számmal 
jelentik meg, mi főkép annak tudható be, 
hogy igen régen került össze annyi érde
kes tárgy a napirendre, mint a mai 
közgyűlésen.

Főispán távol lévén, Aidinger János 
polgármester nyitotta meg a gyűlést.

Elsőben Pirkner nvugalmaztatása foly
tán üresedésbe jött gyámpénztárnoki állo
másnak választás utjáni betöltése került 
elintézésre. Pályázat hirdettetvén, csak egy 
pályázó jelentkezett Bencze Sándor másod 
aljegyző, ki egyhangúlag mégis választa
tott s le is tette azonnal az esküt. A két
ezernégyszáz forint óvadék, melyet Bencze 
Sándor nem lévén képes készpénzben 
letenni, az általa megjelelt ingatlanra be- 
keble/.tetni batároztatott.

Következett a vallás és közoktatás- 
ügyi minisztérium leirata a helybeli kir. 
ioreáltanodánál eszközlendő pótépitkezés 
érdemében, melyszerint a beteljesített 
terv és költségelőirányzat elfogadásával 
elrendeltetett a foganatosítás. Az idő na
gyon előre haladván, ez évben már épít
kezésbe nem kapnak, hanem a jövő tavasz- 
■ zal oly erővel fognak hozzá, hogy a 
beköwtkezö tanévvel teljesen elkészül. 
Minthogy a minisztérium leiratában a vá- i 
i ».'iiak a négy tanszékre kiterjedő kijele- ! 
lési jogának kérdését érintetlenül hagyta, 
uditványoztatott. hogy e tárgyban minél 

hamarább intéztessék egy határozottan 
K rvonalo/.ott felirat a minisztériumhoz.
\ /  indítvány elfogadtatván, határozattá 
\.ilt Az építkezés kivitelével pedig a 
tanács bízatott meg.

Wesszeli Ferencz halála következtében 
i reáliskolában üresedésbe jött magyar- és 
n ■ metn je l veszeti tanszék betöltése czél- 
s*búi a m. kir közoktatásügyi miniszté
rium pályázatot nyitott. Tizenkilencz kér- 
\ i. v i\ kezeit be, melyeket a minisztérium 
megküld-tt pecs városának kijelölési jogá
nak érvényesítése tekintetéből. A tizen
kilenc/ pályázó közül, mint legjobb bizo- 
n\irányokkal bírókat; Gercse Pétert, (Jel
iért lenül és di Vajda Emilt jelelte ki 
•* választmány. A közgyűlés a kijelelést 
elfogadván, határozta, hogy a kijeleléssel 
azonnal terjesztessenek fel a pályázatok, 
minthogy már a tanév küszöbén állunk.

A következő szakbizottságok alakit
atlak meg újból: gazdasági, építészeti, 

i - adori, légszeszvilágitási, vízvezetéki, kór
házi. pénzügyi, jogügyi, statisztikai, egész
égiig)! és a szegényügyi szakbizottság.

Á tanács jelentése következett a 
ízűkor-, kávé- és serfogyasztási adó 
lejében a város közönségére utalt összeg- 
i I s a szükséges intézkedésekről. Az 
összeg egy évre 15,646 frtot tesz. Mint
hogy a törvény életbelépésétől fogva ápril, 
május, június hóra járó mintegy 4U00 frtot 
már le kellett volna a városnak fizetni, 
de mindeddig nem fizette le és ha a jövő 
hó  8 áig le nem fizeti, a pénzügyigazga- 
íoság végrehajtást indít: azért kérdés te
tetett, hogy az égetően szükséges összeget 
honnét teremtsék elő. Polgármester indít
ványozz i.  miszerint a fenti összeg a város 
■ i/^tőkéjéből előlegeztessék. Bubreg A. 
bizottsági tag pedig azon indítvánnyal 
állott elő. hogy. miután a kávésok, sörö
sök, egyáltalán a czukor-, kávé- és sört 
árusítók már fölemelték a nevezett czik- 
kek árat, előre számítva, hogy rajtok vé- 
tenk meg az uj fogyasztási adó, tehát

Szemere Miklós f
Lasztóczról vesszük a hirt, hogy iro

dalmunk érdemes veteránja, az örök-ifjú 
költő S z e m e r e  Miklós áug. 20-án elhunyt.
A legkéső vénségeig megőrizte szelleme 
ru.'ékonyságát, teste egészségét; csak az 
utóbbi hónapokban betegeskedett s a ter
mészet megkövetelte áldozatát. Szemere 
Miklós sarjadéka volt az ösmeretes Szé
niéin családnak, mely korunkban kívüle 
még két jeles irót adott a hazának, Pált 
és Bertalant.

Szemere Miklós 1804-ben junius 17- '■ 
én született Lasztóczon Zemplén megyében, 
hol az atyai házban tartózkodott folyton, j 
Kazinczy Ferencz, ki szintén Zemplénben 
lakott, korán figyelmessé lön a hamar fej
lődő ifjúra, kinek családjával különben is j 
be- I viszonyban állott. ízlést akarván ki
feji, ni az iljuban is, olvasmányait irányozta 
s ügyeimét és kedveletét a külföld remek
írói felé forditá, Goethe felé különösen

Szemere belső élete s fejlődése azon
ban csöndben s a világ szemeitől elrejtve 
folyt. Szó sem volt még róla, hogy mint ' 
ír . föllépjen. Bár a közélet és irodalom 
so jeleseivel személyes ismeretségben 8 
barátságban állott, az ezekkel való súrló
dás sem birhatá őt arra, hogy a nvilvá- 
nos.ág elé lépjen. Közeli ismeretségben 
állt Kölcseyvel és Vitkovichcsal, rokonság
ban Fáy Andrással s kétszeresen Szemere 
Ballal, kinek első neje, a Képlaki Vilma 
név alatt ismert kedves Írónő, valódi ne
vén Szemere Krisztina, testvére volt Szé
ni-re Miklósnak.

Kazinczy Gábor, bár sokkal ifjabb

ezektől szedegessék be a város részéről 
tartozandó összeg. E fölött nagy vita támadt. 
Végre batároztatott, hogy a város előle
gezni fogja a kívánt összeget, melyet azu
tán a kereskedők tartoznak megtéríteni. 
Hogy pedig minő módozatok szerint sze
dessék be a kereskedőktől az uj fogyasz
tási adó, annak megállapítása végett 
Böhm C. F. Simon, Blauhorn, Scboícz, 
Szontagh, Batb M. és Babreg A. bizott
sági tagokból álló bizottság alakult.

Szőnyegre került Tibiassy József kér
vénye a vásártéren telkével határos városi 
földterület örökároni megvétele iránt. Mint 
a múlt közgyűlés alkalmával is, úgy most 
is heves vitára adott alkalmat a napirend 
ezen tétele. Első ízben azon fordult meg 
a vita, hogy a kérdésben forgó föld
területnek □  öle 5 f r t  — vagy 3 frton 
adassék-e el. Később 3 részre oszoltak a 
vélemények és pedig egy része azt akarta, 
hogy a nevezett föld □  öle csak 5 írtért 
adassék el és ezen alul nem, a másik rész 
beleegyezett, hogy bárom frton adassék el 
□  öle, a harmadik résznek pedig az volt 
az óhaja, hogy ba eladatik 3 frton, úgy 

. vevő köteles az építészeti bizottság által 
elészabandó föltételek szerint azonnal be
építeni a megvett földterületet. Hosszas 
vitatkozás után az vált határozattá, hogy 
Tibiassinak átadatik a föld 282 frton, □

( öle 3 írttal számítva.
Ezt követte Novákovics András kér

vénye a roeszesi dűlőben fekvő szőleje 
előtti 14 □  öl nagyságú városi terület 
öiókároni megvétele iránt, melyszerint □  . 
ölét 1 írtjával szándékozik megvenni. A J 
kérvénynek hely adatott.

Következett a tárgysorozat legérde- | 
kesébb tétele. A katonai kóroda csere
ügyben —- bizottságilag megállapít ott szer 
ződés elfogadása iránt — tanácsi előter
jesztés, melyszerint a városnak mintegy
16- 17000 forintjába kerülne, hogy ászé- 1 
pészeti, azonkívül egészségügyi szempont- ( 
ból is jelen helyén tűrhetetlen katonai kó
roda máshová tétetnék, a város ez által 
nyerne egy oly épületet a kiürítendő kó 
rodában a melyet, ha áruba bocsátana leg
alább 20000 frtot kapna érte, el nem 
adása esetében pedig ezen összegeknek ka- j 
matait bőségesen behozná. A város részére 
állítólag előnyösen megkötött ezen szerző- 
dés felolvastatott és elfogadtatott. Az uj ka
tonai kórház felépítése 06000 írtba lóg ke
rülni a költségvetés szerint.

Nem kevésbé volt érdekes a hídmérleg 
felállítása tárgyában! előterjesztése a ta 
nácsnak, melyszerint állitattnék fel egy 
csarnok, a hol az elárusítandó gabonák 
megmérlegeltetnének, mely után vennék 
át a kereskedők a gabonákat minden után- 
mérés nélkül. A hídmérleg felállítására 
valóban égető szüksége van városunknak; 
mert ezáltal gát vettetnék a temérdek 
visszaélésnek, nagy mérvű csalásnak, 
Weiler N. J. szavai szerint: „Rózsa 
Sándor-féle rablásokénak, melyek mind 
oly körülmények, hogy általuk, piaezunk 
forgalmában sokat, — nagyon sokat ve 
szit. A közgyűlés nagy tetszéssel fogadta 
a tanács e tárgyában! előterjesztését, mely 

: már rég sürgettetett, de a tanács tétlen- 
| sége miatt huzavonódott. Bubregh A. bi

zottsági tag is igen üdvösnek találta a 
hídmérleg felállítását, csak azon akadt 
meg, hogy mely pénzből lenne ez felálli 

j tandó. Szerinte a város törzstőkéje egy 
megkezdett szalonnához hasonlít, melyet 
ha mindig vagdalunk, utóbb teljesen el
fogy; a miért is, hogy a hidvám a város 
törzstőkéjéből állítassák fel, az ellen tilta
kozik. Többen szólották ez ügyhöz, végre 

j is azon megállapodásra jutottak, bogy 
igenis mintegy 3000 forintba kerülő híd
mérleget felfogják állítani, minthogy az 
abból befolyó összeg nem csak a kamat
ját meghozza a 3000 írtnak, hanem idő
vel a tőkét is megtéríti. Határozatba ment 
tehát, hogy a lehető legrövidebb idő alatt 
fel fogják állítani a hídmérleget.

Következett a közegészségügyi bizott
ság előterjesztése a régi temető kibőví
tése s egy újabb temetkező helynek 
meghatározása iránt. Az előterjesztés 
szoros figyelembevételével csaknem egy
naia, volt föllépésére később a legnagyobb 
hatással. Szemere Miklós, ki társaságban 
is mint a legszellemesebb emberek egyike 
volt ismeretes s kinek humoros versei csak 
ismerősei és barátai kezén forogtak, en
gedve a biztatásnak végre kilépett a nyil
vánosság elé s pedig közzétette műfordí
tásait Goethe dalaiból és románczaiból. 
Mindenkit meglepett e könnyűség és Íz
lés, mely a fordításokból nyilatkozott.

A költő harminczas volt már, de da
laiból, melyekkel első föllépését gyor 
san követte, oly fiatal, hajlékony, élénk 
szeszélyes és pezsgő szellem szólott, mi
nőt az első, a boldog ifjúság aranyévén 
túl, csak a választottak szoktak megőrizni 
Különös báj s elevenség nyilatkozik Sze
mere természet-költészetében, mely a csupa 
leírások szűk köréből, saját életvidor lel
kének benyomásait adja s ugyanazokat 
költi fel az olvasóban is. Költeményei egyik 
legszebbike, s általában irodalmunk egyik 
disze, a K e d v t e l é s e i m .  Szemere pajkos, 
szeszélyes dalai egy nálunk azóta is ke
véssé müveit genret és pedig nagy sze
rencsével honosítottak meg. Kedélye és 
humora ezekben tetőz.

Mai politikai viszonyainknak, a köz
erkölcsök iszonyú romlásának, a nemzeti 
érzület teljes hanyatlásának kellett közbe
jönnie, bogy az A szelíd, különben mindig 
türelmes leikéből a fájdalom és harag lég- 
keserűbb kifakadásal törjenek elő. Oly 
dolgokat kellett látnia, miknek bekövetke
zését sohasem képzelte volna, megrendült 
bizalma nemzetének erkölcsi erejében. Nem 
hagyta el ez a bizalom akkor, mikor a 
nemzet az idegen önkény legdurvább igája 
alatt nyögött, együtt voltak akkor mind, I

bangnlag azon határozatot hozta a köz
gyűlés, miszerint nyáron, mig a fenékvi
zek föl nem adják magukat, addig az uj 
temetőbe, hol már többen nyugosznak is, 
oda temessenek. Télen pedig a legköze
lebbi csere utján a mohács- péce- barcsi 
vasút tulajdonából szerzett földrész hasz
náltassák fel temetkezési helyül. — Ugyan 
ezen bizottságnak véleményes jelentése 
folytán, több szigeti városi lakós kérvé
nyére megengedtetett egy V-ik gyógytár 
felállítása.

Tiszti ügyész bejelentette, hogy néhai 
Járányi Ignácz részére a városi község 
1213 írtban marasztaltatok a legfőbb 
tszéki Ítélet ellenében tett semmiségi pa
nasza pedig visszautasittatott.

Következett a szt. Ferencziek templo
mának építése tárgyábani tanácsi előter
jesztés. A közgyűlés megszavazta a töz 
jövedelmekből előlegezendő 4848 frtot, 
melybe a templom építkezése kerül. Hogy 
miként leend a templom megújítva, azt 
már lapunk egyek közel multbani szamá
ban körvonalazva leírtuk. Most még csak 
annyit kivánnnk itt megemlíteni, hogy a 

i  templom munkálatai a jövö tavasszá1 kez- 
j detnek meg.

Ezek után Kisasszondy József bizott
sági tag indítványára került a sor. Az in
dítvány azt mondja, bogy alakitatnék egy 
bizottság, melynek szoros kötelességévé té
tetnék a kőbányákra, azonkívül a jövőben 
ásandó pinezék mnnkálatai alkalmával szár
mazó törmelékre, murvára felügyelni, hogy 
úgy a kőbányák törmelékei, mint a kiásott 
pinezék kavicsos anyagai a záporesők alkal
mával a város területére be ne juthassa
nak itt számos károkat, rombolásokat téve. 
Az indítvány figyelembe vétetvén uieg- 
vitattatott és a bizottság a következőkből 
alakult meg: SÍuha erdőmester, Kisasszondy. 
Pap József, Károly Mátyás, Radocsai, Dob 
szav.

Szieberth Nándor bizottsági tag azon 
indítványa, hogy a bányatelepre vezető út 
befásittassék, — elejtetett.

Steiner Lipót helypénzszedósi jogbérlő 
folyamodványának a helypénzszedés tár
gyában hozott tanácsi határozat ellen, — < 
belyadatoti.

A pécs-baranyai kertészegyletnek az 
általa szeptember hóban rendezendő kiál
lítás elősegítésére 50 triót szavazott meg 
a közgyűlés.

Deák József és társai kőszállítási vá 
lalkozók kérelme, mint alaptalan és zakla
tás szerű alkalmatlankodás, elutasittatott 

Jarikovics Hugó. Tallián Károly, Sshap- i 
riuger Joacbim és Pauszig Ármin magán- 1 
vízvezetéki kérelme heves vitát idézett elő. 
Ugyanis többen a kérelmet megtagadni ki- 
viíuták, amennyiben a város a magánviz- 
vezetékekben! bőkezűsége által odajut, 
hogy a közkutakban beáll a vizhiáuy. mind
azonáltal Nendvich mérnök ur felszólalása 
után, ki a vízhiányt a rósz vízvezetéknek 
tulajdonítja, — a kérelemnek hely adatott.

Győr sz. kir. város közönsége, az or
szággyűléshez az érdemben intézett felira
tát. hogy a közlekedési vállalatok után eső 
megfelelő állami és községi pótadó min
denkor azon törvényhatóság területén fizet
tessék, a hol üzletteleppel bírnak, párto 
lás végett megküldi. A közgyűlés pártolta 

A jövő közgyűlés szeptember hó 26- 
ára tűzetett.

A közgyűlés délben megszakittatváu, 
délutáni 3 órakor folytattatott és •/,5 óra
kor véget ért.

Interpelláló:
B ar anyamegye törvényhatóságához! 
Egész tisztelettel kérdezzük; tartozunk - 

e mi körösi kálvinista pógárok miután 
a szón.szád pápista atyafiakra \aló tekin
tetből otthon aug. 20-án neiu szántunk, — 
az István király emlék napját úgy ülni 
meg, hogy azon a napon Antal Pál szol- 
gabiró úr földjére hajtattunk pandúr által 
a gyüdi mezőre szántani?

Kérdezi az a 17. kóroki polgár, kiket 
Tóth Imre pandúr hajtott nevezett 
napon ebben az esztendőben, potyára 
szántani.________________ ________

a kiket busitott az országnak torra és a 
közös érzelmekből reményt és bátorságot 

j mentettek mindannyian a jövő küzdelmekre.
| De később látnia kellett, hogy a régi ba- 
■ rátok és bajtársak, kiknek szomorúságát 
í a nehéz időkben dalaival és élczeivel igye- 
! kezett földeríteni, tömegesen keresték a 
! megalkuvást lelkiísmeretökkel és meggyő

ződéseikkel. és patriotikus czimen a jö
vedelmező hivatalt, vagy biztosított ellátást 
tették életczéljukká. Oh ez fájt neki, na
gyon fájt, és szivét mardosni kezdte a gyil
kos kétely , hogy az országnak szemmel - 
látható romlását lehetséges lesz-e még 
feltartóztatni. Az anakreoni költészet fel- 
emelkedett a leghatalmasabb hazafias pa 
thoszra, mely az országnak uj csodálatát 
vonta magára. Politikai versei, mint iszo- 
nyu ostorcsapások suhogtak le a nap ha
talmasaira, és a halhatatlan gyalázat oly ; 
izzó bélyegét sütötték a mai kormányzatra, j 
mely émlékezetének legigazibb jelvénye I 
lesz a késő korok előtt. A szelid költő 
hajtotta ez úttal végre a történelem ret
tentő igazságszolgáltatását

Az irodalmon kívül is ugyanaz az em
ber volt Szemere. Jó férj és apa, s szintén 
oly jó barát, a család körében s a társa
dalomban egyaránt vidám, éltető szellem. 
Háza látogatott, szüretei népesek s vígak 
voltak, távoli barátok és irr-k gyakran föl
keresték s ott feledhetlen napokat s esté
ket töltöttek. Szemere a vidéken is köz
pontja volt a szabadabb eszmék, az iroda
lom szeretető és pártolása, a haladási kér
dések kedvelőinek.

Az akadémia és a Kisfaludy-társaság 
egyik legrégibb tagjukat, a magyar iro-

I z e n e t :
Gyönge embörök ketök atyafiak, mi

kor a magik faluja kisebb mint a miénk, 
és mégis az a mihaszna Tóth Imre pan
dúr 17 szántót ki tud hajtani; holott a 
mi falunk nagyobb mint a magiké, mégis 
& múlt őszi vetőszántáskor k é t  p a n d ú r  
csak 11 ekét tudott kirendelni a szilvási 
mezőre a szógabiró urnák szántani. — 

Azok a kis-harsányi potya szántók; 
kiknek kocsiján elül is, — hátul is 
pandúr ült. —
M á s i k  i z e n e t ;
Ketök se igen dicsekedjenek virtussá- 

gukkal kis-harsányi atyafiak! mert hát 
Gordizsa meg Maty együtt véve mégis csak 
nagyobb mint a ketök faluja, és mégis a 
múlt tavaszi árpavetéskor n é g y  p a n 
d ú r  csak 8 ekét tudott kihajtani a gyüdi 
mezőre a szógabiró úrnak szántani. —

A maty-gordizsai potya-szántók. — 
V é g i z e  ue t :
Éhetetlen emberek keetök atyafiak va

lamennyien, lám mióta — ezelőtt vagy 5 
évvel — a Bélák Imre káplán úr engem 
megoktatott mikor a falut jártam ekéket 
parancsolni a szilvási mezőre. — azóta nem 
kő a szógabiró úrnak robotolnunk potyára; 
mert hát aszondta ű kigyelme, bogy ha 
merek parancsolni, hát ki irgya az újságba.
— Osztán hogy az ekék nem mentek meg 
másnap a szilvási mezőre, a szógabiró úr 
berendelt maga elé s ugyancsak összeszidta 
az apám istenét, hogy — úgymond — egy 
rongy káplán fenyegetésétől is megijedtem, 
lmnem ez a sor használt, mert azóta vége 
van a robotnak; — úgy hiszem keetöknek 
is miodnyájiknak használni fog ez a sor, 
ba én most — Írástudatlan ember létemre
— az én kedves Ebkérdi Pál komám uram
mal kiiratom keetöket az újságba, az 
az, vége lesz keetöknél is a robotnak, s 
majd ezután más faluk vétetődnek sorba
— Ideje is már, mert még a Pétiké pan
dúr káplár is aszonta az idei takaródékor, 
bogy inkább kihordaná a hátán a szóga
biró urat akár a siklósi akasztó domb te
tejére, mintsem hogy ő neki a saját pógár- 
sorbéli lován kell a szógabiró búzáját a 
szilvási mezőről a gyüdi falu alá hordani, 
osztán ha még áldomást adna. hagyjáu! 
hanem az ember, — az az hogy a szegény 
pandúr — az útszéli kutakból kénytelen 
akkorákat innya ebb' a fene melegbe, hogy 
majd megcsúuyúl tőle.

A  sámodi bíró. —

Hal i az emaucipatióért.
Szent István napján, midőn az isteni- 

tiszteletet végzendő Palkonyára hajtattam, 
útközben egy útas állított meg, ki e kér
dést intéző uozzám; „Szabad é e nagy ün 
uepen a zsidónak dolgoztatni ?“ E kérdésre 
„nem*“-me! felelvén, elraondá, bogy a né- I 
met-bólyi uradalomhoz tartozó iváui pusz 
tán javában forog a cséplőgép s az egész 
pusztai cselédség talpon áll, serényen dől- ! 
gozik. Egyúttal fölkért az utas, hogy e I 
botrányos dolgot, miután az ő figyelmez- I 
tetősére, hogy e napon dolgozni nem sza
bad, a bérlő itt nem ismételhető káromlá
sokkal felelt, szó nélkül, s a törvény ily 
nyilvános megsértését, megtorlás nélkül ne : 
hagyjuk. Magam is meggyőződést akarván 
szerezui a közlött dolog mibenlétéről, Pal- 
konyáról az istenitisztelet végeztével át
hajtattam a fennevezett pusztára, s csak
ugyan mindent úgy találtam amint azt az 
útas leírta. —

Kétséget sem szenved, hogy szt. Ist
ván napját minden magyar honpolgárnak 
megünnepelni nemcsak a kegyelet és hála, 
hanem országos törvényeink is szigorúan 
megparancsolják. Minden jóra való polgár 
undorral fordul el tehát attól, ki e napot 

I — levetkőzvén a nemesebb emberi érzel- 
I ineket szolgai munkával megszentség- 
í teleuitciii elég vakmerő. Erre pedig kik 
| képesebbek, kik hajlandóbbak, mint épen 
I ama kapzsiak, kik előtt minden szent, min- 
| den nemes, jó és tökéletes e szóban össz- 
j pontosul: haszon. Kétségtelenül ez volt 
I szeme előtt az iváni puszta ezidei bérlő- 
I jének Weisznak is, ki elég vakmerő volt 
! cselédségét arra kényszerítem, hogy az
I dalom legitjabb veszteségét siratják benne 

Nyugodjék csendesen!

A fiumeiek fogadtatásáról.
(Fővárosi levél.)

A napi lapok közleményei oly részle
tesen adtak mindent a fiumeiek megérke
zéséről, és itteni fogadtatásukról, hogy leg
helyesebbnek vélem: ha a dolgok ismét
lése helyeit csak rővideu és pedig arról 
értesítem a t. szerkesztő urat, hogy a már 
olvasott hírekből mi igaz és mi nem.

Mindaz mit önök a fővárosi közönség 
szívélyességéről olvasták, távolról sem tük
rözi vissza ama igazi lelkesedést mely a 
főváros összes lakosságát annyira áthatotta, 
hogy ez által a rendezőségnek a „város j 
atyáinak" botrányos és sok hibája némi- ! 
lég ellensúlyozva lett.

A sokat emlegetett és kigunyolt om
nibusz bevonulás nem maradt el. Kamer- 
meyer iparkodott ugyan a fogadó bizott
ság becsületének megmentésén, mert maga 
is — talán életében először be'eült , gy j 
„Ország szekérbe". Ez azonban gyenge 
kapacztáczió volt. mert hiszen nem csak a 
fiumeiek és budapestiek, hanem taláu az 
afrikaiak is utolsó rendű fogatnak ismerik 
az omnibuszt, üljön bele akárki. Ráth fő
polgármester is úgy okoskodhatott, mert 
ö még a fiumeiek kedvéért sein alázta ma
gát odáig, hogy omnibuszba üljön, hanem 
tisztességes fogatba ült egyedül.

Miniszterek és úgynevezett nagy urak 
nem voltak láthatók. Nő mert

„Nagy uraknak pedig az idejük drága, 1

I szt. István napján az egész héten át el 
nem végzett cséplést egész zavartalanul 
tovább folytathassa. Eltekintve attól, hogy
a pressio, melyet e nagy ünnepen — mint 
hiteles forrásból értesültem — a dolgozni 
reinakaró cselédségére gyakorolt, már ma 
gában véve is szemtelen s embertelen do
log: a vakmerőséggel határos s példátlan 
megvetése törvényeinknek ama tette, hogy 
a pusztán, mely a körülié vő falvaktól cse
kély távolságra fekszik, szt. István nap
ján csépeltet, botrányt adván ez által az 

! egész környék lakóinak. —
Hát ezzel hálálja meg Izrael ezen 

] utóda Szent István országának ama hu- 
' manus tettét, hogy ötét emancipálta? Ez 

az elismerés azért, hogy ő egyenjogú hon
polgár lett? Ügy hiszem jogunk van tőle 
követelni azt, hogy országunk megalapí
tójának emlékünnepét ha nem is szívből, 
legalább színből megünnepelje velünk együtt 
Ily tények után ne csodálkozzék azon, hogy 
nálunk mindeddig nem bírt egyebet magának 
kivivni, iniut a nép kiolthatlau ellenszenvét 
s gyűlöletét. Ily tények után nemsokára a 
szolgálatában álló szegény cselédség jaj- 
dnl majd fél s emancipatióért könyörög, 
miután szabadsága a rabszolga szabadságá
nál uetu sokkal több ily emancipált zsar
nok szolgálatában

Egy segédlelkést

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári ügyek

— Károly Jánosné szül. Marusits Ka 
talin és társa — Marusits József ellen 
végrendelet érvénytelenítése ect. iránt.

— Klinovszky Józseí — Lénárd Jó
zsef ellen felhívási keresete.

— Kasza Sáudor — Krausz Márk és 
társai alperesek ellen 350 frt. töke és jár 
iránt

— Reinfeld A. pécsi ezégnek — 
Schneidera Jura ellen 323 frt. 84 kr tőke 
s jár. iránt.

— Scbapringer J. — Eder Hyppoli. 
ellen 635 frt 45, kr. töke és jár. iránti

Előadandó büntető ügyek:
Augusztus 30. Szrimácz Mikó ellen 

halált okozó testi sértés miatt.
Augusztus 31. Bischof Ferencz ellen 

súlyos testi sértés miatt.
Augusztus 31, Kocsis Mihály ellen 

emberölés miatt
Szeptember 2. Hesz Ádám ellen su

lyos testi sértés miatt.

Különfélék.
— A magyar orsz. segély zó nöegy- 

let folyó évi áugusztus hó 31-án délután 
5 órakor Majláth szül Prandau Stefánia 
bárónő 0  Excellentiája elnöklete alatt a 
helybeli városház nagytermében közgyűlést 
tart, melynek tárgysorozata következő: 1)
A magyar országos ségélyző nőegylet fel
oszlása. 2) Jelentés az egylet vagyoni á l
lásáról, a tagok létszámáról a fiókegyle - 
tek számáról. 3) A magyar szent korona 
országai vörös kereszt egyletének megala 
kulása, illetőleg a jelenlegi országos se 
gélyző uőegyletnek ezen egyletbe való be 
olvadása. 4) a baranyamegvei választmány
nak a közgyűlés részéről történendő meg 
választása. 5) Férti- és nőelnök, titkár, 
pénztáritok, orvosnak a választmány által 
saját kebeléből történendő megválasztása

A  „Pécsi Dalárda* mait szómba- 
tón tartotta II. alapszabályszerü dalestélyét 

j a nőegylet gyermekkerti helyiségében. A 
közönség igen szép számmal jelent meg s 
mind végig feszült figyelemmel kisérte az 

j előadott énekeket, melyek csakugyan meg 
is érdemelték a méltó figyelmet azon kí
vül a zajos tapsokat, melyeket arattak. Az 
előadottak közül különösen kiemeljük a 
következő két csinos, kedves kis dalt: 
„Szomorúan jött fel a nap az égen,“ — 
„Nincsen kedvem, mert el vitte a fecske.*
E dalok eléneklésével teljes érvényre ju- 

: tott dalárdánk szép tehetsége. A táncz- 
mulatság is igen vidám volt, noha nem 
valami sokan vettek benne részt.

^^R ^w !^n IeP !ly e!ra fT (rm íIla tság r!r^
A főváros tulajdonát képező tömérdek 

zászlóból alig tűzetett ki a rendezőség egyet- 
kettőt, stb. stb. Kár lenne mindent rész
letezni; mert ez esetben a rendezőség na
gyobb kitüntetést várna onnan, a honnan 
talán elég lett egy intés, és polgámeste- 
reink is elpárologtak volna; a rendezők 
pedik takarékossági szempontból leszavaz
ták volna az omnibusz kérdést miután van 
a fővárosi rendőrségnek száz számú és elég 
tiszteségesen kiállított uj kocsija. Ezeket 
kikölcsönözhették volna, hiszen a rabokat 
e kocsik daczára is ..more patrio* gyalog 
továbbítják ide-oda.

A főváros nagyfejül nagyon elvannak 
bizakodva. És miért ne lennének elbiza- 
kodva ? A birka türelem erényét egy vidéki 
város sem gyakorolja oly mértékben mint 
fővárosunk. Ki ne emlékeznék meg ama 
érdekes jelenetre, midőn a Verbovay eset
ért való demonstraczió alkalmával, rend
őreink bivaly és szamár csordának tekin
tették a közönséget, mert bottal ütötték 
agyba-főbe.

„Tudja Pál, mit kaszál.“ De még a 
rendező bizottság is tudja. Föltételezték 
ők a városról, hogy újra tűr. Hogy eltűri 
a most történt arczulcsapását a közaka
ratnak. És ez urak aligha csalódnak. Pe
dig nem ártana, ha a főváros közönsége 
már egyszer azért tartana népgyülést, hogy 
alázatos kérelmet mene^szen nagyhatalmú 
uraihoz, esedezne egy kis változásért.

Kár hogy a nihilista ügyet, még nem 
rendeztük teljesen, mert különben lehetne 
az említett népgyülésböl valami.

Kreith Béla gr.



A  pécsi szőlősgazdák egyletének vd- | 
lasztmánya a pécsi szőlőhegyeken sajno
sán elharapódzott anarchikus állapotokon ! 
segítendő nagy gonddal és alaposan reví
zió alá vette a városi lomtárban hevert begy- . 
rendszabályok tervezetét, azt kiigazítva, j 
újjá dolgozva és a fennálló törvényekkel I 
egjhangzásba hozva beterjesztette ez év I 
tavaszán a városi tanácshoz. — Ma hol- | 
oap ismét szüretünk lesz, de a városi bi- í 
zottságok retortáin a tervezet nem birt 
még odáig haladni, hogy a múlt heti köz
gyűlés napirendjére kerülhetett volna, a 
mi valóban igen sajnos állapot.

— A  pécsi szőlősgazdák egylete, mi
után a pécs-baranyai kertészeti egyletnek 
gyümölcs- és szőlőkiáilitásáu mint egylet 
részt nem vesz, elhatározta választmány i- 
lag, bogy ez őszön Pécsett mintaszüre
tet rendez, minők múlt évben az országos 
borászati vándortanárok közbenjöttével több 
helyen már megtartattak. — E mintaszü
ret alkalmával valószinüleg a hamisítatlan 
jó pécsi borok Ízlelése és bírálata is meg 
fog tartatni, hogy a kereskedésben meg- 
rontott régi hírneve visszaállitassék. A 
mintaszüret iránt mór is uagy érdeklődés 
mutatkozik.

— Halálozás. — Schedel Ignácz j 
ügyvéd, 1848-ban volt városi tanácsnok a 
48 as és függetlenségi pártnak élte logytáig 
tántoríti.atlan és önzetlen hive e hő 25-én 
hosszabb szenvedés után ö l i k  évében 
meghalt s ma délután 4 órakor lesz temetve 
Legyen neki könnyű a földi

— A  helybeli fögymnásiumban vala
m in  a főreáltanodában a beiratások f hó 
1>9,30 és 31-én. délelőtt 8—12 óráig eszkó- | 
zölhetök; ugyanakkor tartatnak a javító és | 
fölvételi vizsgálatokig.— A tauév szeptem- ; 
bér 1-én veendi kezdetét. —

— Iskolai értesítés. A helybeli kath. 
tanitóképezdénél és a vele összekapcsolt 
négy osztályú gyakorlóiskolánál a be
iratások áug- 22 30 31. délelőtt fognak 
eszközöltetni A fölvételi- és pótvizsgála- í 
tok áug 30. délután, a tanképesitéser 
való bejegyzések áug. 30. délelőtt fognak 
raegejtetm Pécsett 1881 áug. 24-én. 
Schultz Imre a tanitóképezde és a vele ! 
összekapcsolt négy osztályú gyakorlóiskola 
igazgatója.

— Veszélyes munka. Hétfőn bocsá- | 
tottak le a városi plébánia-templom tor- , 
ójáról a erős szélviharok által meggör
bített keresztet A kereszt négy moier 
hosszú s a súlya két metermázsa Azon i 
része görbült meg. mely a toronyhoz volt 
erősítve. — Nagy néző közönség csoporto
sult a templom köré és félelemmel nézte j 
a veszélyes munkát Kevésben múlott, 
hogy a legnagyobb szerencsétlenség be nem 
következett; ugyanis eresztés közben a 
munkások vigyázatlansága folytán úgy meg 
tódult a beogerkerék, hogy u m agaság
ban szabadon lógó kereszt sebesedbe
l en nyert nagy súlyával csaknem letörte 
a torony hegyére állított oszlopot, melyen 
a csiga volt elhelyezve. Már kétségbeej 
tóleg meggörbnlt az oszlop, az állvány re
csegve ingott, midón nagy erőmegfeszités- 
se! sikerült a keresztet sebesedé esésében 
megállítani. Ha az oszlop eltörik, — úgy 
legalább két ember áldozatul esik.

— Tartalékosok. Gyalogezredünk, a 
Friedrich ezre i azon tartalékosai, kik 1872- 
és 1874-ben lettek besorozva, a hét köze- 
péu vonultak be a fegyvergyakorlatokra.

A rLövész Egylet“ /. hó 21-én tar
tott ezéllövése alkalmával 320 lövés téte
tett, ezek közül 100 talált, 100 kör, az 
1. dijat Udvardy Sándor, a II. dijat dr. Gi- : 
rardy Károly közöshadseregbeli törzsorvos 
és a III. dijat gróf, Giovanelli közöshad
seregbeli százados nyerte el.

— Kirándulás. Legelőkelőbb iparos 
polgárainkból tegnap előtt egy társaság ala
kult a végből, hogy a bányatelepre kirán
dulva emlékezetes vidám mulatságot tartsa
nak. A társaság reggeli bat órakor a városi 
zenekar zenehangjai mellett ránduit ki. A 
mulatság igen pompásan sikerült, a maga 
nemében páratlan volt. A zenészek az erdő 
külöD-külöo fáira másztak tel és madarak 
módjára a fák lombjai közt zeuéztek. A 
jó izű ételeket öumagok készítették, rakva 
lobogó tüzet az erdő árnyas sálurába. A mu
latság befejeztével esti 0 órakor ismét víg 
zeneszóval (csak hogy már nem gyalog) 
hanem közkocsin tértek vissza. Egy szó 
mint száz, ily mulatság sem volt még Pé
csett. Megjegyezzük még, hogy kizárólag 
csak férfiak vehettek részt a mulatságban.

— Kofalázadás. Múlt szombaton 
fellázadtak a kofák a falusi árusítók ellen. 
Már már a három lábú székek ütlegekre 
készen csóvál Ód tak a légben, a pör-patvar 
oly heves volt, hogy népcsödülést idézett 
elő és talán még emberélet esik áldozatul, 
ha egy rendőr le nem csillapítja a zavar
gókat A zűrzavar a kofák és a jó falusiak 
között azon egyszerű okból fejlődött ki, 
hogy az őskofák ősi helyeit (a piacz elő- 
vonalát) a falusiak találták elfoglalni. 
Erre a kofák felszedve a sátort, a helyü
ket elfoglaló falusiak elé lakódtak le, a 
falusiak hasonlókép cselekedtek s addig 
burczolkodtak, hogy egymás elé juthassa
nak, mig végre már a trottoire-hez jutot

tak el. Innét azután a piaczi inspekeziós 
rendőr visszaterelte őket és igy fejlődött, 
ki a kofalázadás.

— Póruljárt tolvaj. A  hét elején a 
Makár hegyben ugyaucsak megjárta egy 
Szlovoda János nevű suLaucz. Gyümölcs
lopási szándékkal a mint egy uagy kosár
ral a szőlőkben ide s tova barangolt, egy 
gyönyörű baraczfán akadt meg gonosz te
kintete. Körülnézett és alkalmasnak találva 
a helyzetet, felmászott a közvetlen a kerí
tés mellett álló gyümölcscsel gazdagon ter
helt baraczfára és szedte kénye kedve sze
rint a pompás gyümölcsöket, mintha csak 
a  fát ő ültette, ő gondozta volna. Kapóra

megjelent szép csendesen a tulajdonos, ki 
midőn amúgy régi kisbirósan megcsóválta 
bambusz botját, oly ijedelembe hozta a 
tolvaj suhanezot, hogy az a fán elveszítve 
az egyensúlyt, lebillent s oly szerencsét
lenül, hogy a hegyes léczkeritésre esvén, 
súlyos sérülést szenvedett. Jobb lábszárát ; 
ágyék'g felhasitotta. — Ennek ugyan em
lékezetes marad az 1881-iki baracztermés.

— A z uj üstökös már szabadszemmel 
is észlelhető. Az üstökös az égbolt legé
szakibb részén a „Gönczöl szekere" csillag 
képletben mutatkozik a Capellattúl jobbra.
A fény hatályosságára és a kisugárzására { 
nézve ez üstökös ugylátszik elődeit nem i 
fogja fölülmúlni. A holdfényváltozása ked
vező lévén, az üstökös a legközelebbi esté- í 
ken nagyobb fényben lesz láthat 5, ha i 
ugyan a borús időjárás el nem homályo- 
sitja az eget. Ez uj üstököst julius 15-én 
Schoeberle az ann-arbouri csillagvizsgáló i 
utózet segéde fedezte fel.

— A bonyhádi algymnásiumnál a 
beiratás szeptember hó első négy napján 
eszközöltetik. — A reggeli órákban a ja
vító és pótvizsgák tartatnak meg. — A 
tanintézetbe valláskülönbség nélkül vé
tetnek föl a tanulók. — A népiskolákból 
jövők bizonyítványt tartoznak hozoni. — 
Az igazgatóság a koszt és lakást adókról 
jegyzéket tart s levélben is szívesen szol
gál fölvilágositással. —

— A  török reformok végre valahára 
kezdetüket veszik. A török kormány böl
csessége a szultán alattvalóit mindenekelőtt 
a — kis lutri áldásban fogja részesíteni. 
Természetes, hogy a genialis törők pénz
ügyminiszter e tekintetben Ausztriát vette 
példányképül. minek folytán néhány hiva
talnokot küld Bécsbe a lottoiutézméuy ta
nulmányozására.

— A tigris áldozata. Egy ismeretes 
angol sportsman, Maurice le Breton, ki 
már hosszabb idő óta Indiában tartózko
dott, egy tigrisvadá'Zaton szerencsétlen vé
get ért. Egy hatalmas syeomore f.in fog
lalt állást, s egy tigrisre egy párszor lőtt, 
anélkül, hogy azt halálosan találta volna, A 
tigris utáua mászott a fára lerántotta on
nan és a szó teljes értelmében összemar- 
czangolta őt. Az oda siető benszüiőttek a 
tigrist a szétmarczangolt Breton mellett 
dögölve találták.

— A Fiume'- cz.mii emléklapra megrendeltei 
fölhívást kaptunk. Ez egyetlen számból álló em
léklap Fiume város közönségének az 1881. évi áu- 
gu ztus hó 14-éa Budapestre teendő kirándulása, 
illetőiig testvéries látogatása e m lé k é re ,  és a 
gróf Szapláry Gézáné. sz György Mária grófné, 
csillagkeresztes hölgy stb. nemeslelkü kedvezmé
nyezése folytán alapított és védnöksége alatt á ’ló 
. .O rfan o t ro t in  M aria"  (Miria árvaház Fia
méban' j a v á r a  adatott ki Kornéljuk, hogy Ma
gyarország miiv ltjei sietni fognak megragadni e 
kedvező alkalmat, melylyel hazafi ni érzelmeiket a 
legszebben, vagy is jótétemény gyakorlása állal, 
Fiume kiskorú arva magyar polgárai iráuyában 
— kimutathatják. Az emléklap változatos tarta
lommal s képekkel. (Fiume főbbjeinek trciképei, 
Fiume tóbb századbeli látképei, az árvaúáz stb. 
e hó 13-án jelent meg- Egy példány ára 40 kr, 
Felültizetések elfogadtatnak és hirlapiUg nyug
táztatnak. A megrendelések Károlyi György ki
adóhoz. Budapest. Dorotva utcza 10 sz. intózen- 
dók.

Irodalom.
A „Képes családi lapok“ 47-ik számának 

tárta ma: A kis fekete ur, elbeszélés irta Szép- 
faludi Ö. Ferencz. — Apró dalok, Reviczky Gyu
lától. — Egy kis tévedés, beszelyke Herczeg Im
rétől. — Anyja lánya, novella irta Sólymos Ist
ván. (Vége) — Puszta rózsája. Villamaria elbe
szélése (Folytatás.) Evviva Fiume! — Az or
szágos nőiiparkiállitás. — Képmagyarázatok. — 
Mozaik - Irodalom és művészet — Egyveleg — 
A h é t  t ö r t é n e t e .

Képek: Osztriga halászat. — Villám által 
sújtva. — Lúd-verseny Chicagóban — A mostoha.

Melléklet: A „Rejtélyes házasság" czlmü re
gény 497—512. oldala.

.4 boritikon. Hetiuaptár. — Pályázati ta á- 
nyok. — Talányok megfetése. — Megfejtők ne
vei — Kérdések, feleletek, ajánlatok stb — Hir
detések.

Előfizetési ára egész évre ti frt, félévre 3 frt, 
negyedévre 1 frt 50 kr Az előfizetés postautal 
ványnyal Mehner Vilmos kiadóhivatalába (Buda
pest papnövelde-utcza 8 sz ) küldendő.

.Szabadság-- ezrm alatt szept. 1-tiil Székes - 
fehérvárt egy politikai lap is lesz megjelenendő 
l’ongrácz Béla szerkesztése slatt. msly Ígéri, hogy 
hazánk függetlenségének és szabadságának zász
lóit fogja lobogtatni és betenkint háromszor je
lenik meg. Ára 8. frt.

Mulattató Zsebkönyvtár csínt alatt Buzáro- 
vits Gusztáv esztergomi könyvkiadó, dr. Kőrösy 
László szerkesztésében egy hnmorisztikns válla
latot indított meg, mely köré elsőrangú íróinkon 
kívül a fővárosi és vidéki sajtó kitüntető elisme
rése is csatlakozik. A vállalat eddig tiz füzetet 
üdott közönségünk olvasóasztalára. Az első ötről 
már volt alkalmunk röviden meg» mlékezni s di- 
csérőleg nyilatkozni. Az utóbbi öt füzet a követ
kező tartalommal jelent meg: 6. füzet. H u m o ro s  
k ö lte m é n y e k . A legkitűnőbb régibb és újabb 
humoros költemények gyűjteménye. 7. füzet- M. F. 
Márton ur bajai. Humorosak. 8. füzet. A kitűnő 
vendég. Vígjáték fgy felvonásban Csepregby Fe- 
rencztől Különösen műkedvelőknek előadásra al
kalmas. 9. 10. (kettős füzet) Ec kátéin hirt eves hu
moreszkjének (lm Carcer) fordítása dr. Spinoza 
tollából. Az iskolai kalodában czim alatt. A Mu
lattató Zsebkönyvtár minden egyes füzete befeje
zett egészet nyújt s tartalmánál és irányánál fogva 
nemcsak a nagyközönségnek, de ifjúságunknak is 
tiszta lelkiismereti-1 ajánlható. A füzetek ára 
•gyenkint 12 kr. Tiz egymásután következő számú 
füzet előfizetési ára bérmentes száll tással 1 frt. 
Megrendelhető postáutalványnyal B u z á ro v its  
G u s z tá v  könyv kiadóságából Esztergomban.

Közgazdaság.
— A  pécs-baranyai kertészeti eyylet 

által dr. Dnlánszky Nándor megyés püspök 
ur 6 eicellentiájának védnöksége alatt Pé
csett, 1881. szeptember hó 25—27. 
napján gyümölcs, szőlő, bor, konyhakerti 
termények és kertészeti, valamint pincze- 
kezelési eszközök kiállításának programmja.

1. A kiállítás rendezésére a pécs-ba 
ranyai kertészeti egylet egy kiállítási ren
dező bizottságot küldött ki, mely Pécsett 
a Kiráiyutcza 8. szám alatt — a Hattyú- 
teremnek nevezett helyiségben székel. A 
kiállítás a nevezett „Hattyú teremben" és 
az ezzel egyesített „Nemzeti Casino" he
lyiségeiben tartatik meg.

2. A kiállítás 1881. évi szeptember hó 
25-én délelőtt 11 órakor ünnepélyesei! 
nyitattik meg, és szeptember hó 26. és 27. 
napjain mindig reggeli 9 órától esti 6 
óráig nyitva tartatik.

3. Kiállithatók a következő tárgyak :
I Gyümölcs: mindennemű, üde álla

potban és eltartásra készítve, mint aszalt, 
befőtt stb.

II. Szőlő üde állapotban.
III. Bor és pezsgő.
IV. Konyhakerti termények üde álla

potban vagy eltartásra készítve.
V. Kertészeti és pinczekezelési esz

közök.
4. A kiállításra a bejelentések az e 

czélra szétküldött és a kiállítási bizottság
tól nyerhető bejelentési iveken történnek 
oly formán, hogy e czélra szétküldött be
jelentési ivek rovatai kellően kitöltetvén — 
ezek legkésőbb 1881. szeptember hó ló 
ig a kiállítási bizottság igazgatójához — 
Vecsey István úrhoz Pécsett a posta épü
letbe — czimezve küldendők.

5. A bejelentett összes tárgyakból a
111., IV., és V. csoportbeli tárgyak legké
sőbb szeptember hó 22- ig, — az I. és II. 
csobortbeliek pedig legkésőbb szeptember 
hó 24-ig déli 12 óráig küldendők a ki
állítást rendező bizottság czimére (Pécs, 
Kiráiy utcza 8. sz. Hattyú terem) a kiál
lítandó tárgyak bérmentre küldendők be, 
és visszaszállításuk is a kiállítók költsé
gén történik.

6 A kiállított tárgyak szeptember hó
27- ki esti 6 óráig a kiállítási helyiségek
ből vissza nem vehetők. A beküldött és az
1., Ii , III. és IV. csoportban kiállított 
tárgyak — ha a kiállító felettük ez ideig 
máskép nem rendelkezik — szeptember
28- án délelőtt árverésre bocsájtatván — 
az egylet javára el fognak adatni.

7 A kiállított tárgyak megbirálására 
a pécs-bai anyai kertészeti egylet bíráló bi
zottságot küld ki, mely szeptember 22-én 
reggel 8 órakor megalakulván, munkálatait 
szeptember hó 24-én estig befejezi, úgy 
hogy a kiállítás megnyitása uapján az oda
ítélt jutalmak vagy kitüntetések az illető 
kiállított tárgyak felett kitűzve láthatók 
lesznek. A jutalmak és kitüntetések kihir
detése és kiszolgáltatása szeptember hó 27- 
én déli 12 órakor történik

8 A kiállítás látogatása felnőtteknél 
személyenként 20 k r , — katonák, deákok 
és gyermekeknél 10 kr belépti díj lefize
tés mellett történik

9 Ezen kiállításra minden a szőlőmű
velés és kertészethez tartozó egyébb tár
gyak — minők miudeunemü növények, 
virágok, kert és szobadiszitmények, melyek 
által a kiállítás dísze emeltetik el
fogadtatnak, de jutalomra igényt nem tart
hatnak.

10. A jutalmak a következők:
I. Díszokmányok.
11. Elismerő okmányok
III. Arany és ezüst pénzjutalmak.
IV. Egyletek és magánosoktól felaján

lott rendkívüli jutalmak
Kelt Pécsett, 1881. áugusztus hó 14- 

én. A pécs-baranyai kertészeti egylet ki
állításának elnöke Jeszenszky Ferencz.

A  budapest-pécsi vasút kózigaz- 
gatási bejárása. A budapest-pécsi vasút 
engedélyeseinek kérelme folytán a köz
munka- és közlekedési m k. miniszter a 
nevezett vasútvonal közigazgatási bejárá
sát Vörös László közmunka- és közleke
dési m. k. miniszteri titkár vezetése alatt 
elrendelvén, a bejárást, Írja, melyben a 
műszaki tanács részérűl Szumrák Pál kir. 
középitészeti felügyelő, továbbá a cs. k. 
közöshadügyminiszterium, a m. k. vasúti 
felügyelőség, a m. k. államvasutak igaz
gatósága, a fővárosi közmunkák tanácsa,

I Budapes, főváros, Pest Pilis-Solt-Kis-Kun 
megye, Fehér-, Tolna- és Baranyamegyék 
közönségei és közigazgatási bizottságai, a 
cs. kir. szab. déli, báttaszék-dombovár- 
zákányi (duna-drávai) és pécs-barcsi va- 
sutaknak és az engedélyeseknek képvise
lői s végül az érdekelt községek és bir- 

I tokosok vesznek részt, f. bó 22-én Pro- 
mnntoron megkezdetvén a vonal egész hosz- 
szában Szent-Lőrinczig folytatva, jövő hó 
6-án fog Budepest határában befejeztetni. 
A bejárandó vasútvonal, — mely a m. k. 
államvasutak budapest-kelenföldi állomá
sából indul ki s a pécs-barcsi vasút szent- 
lörinczi állomásában végződik, körülbelül 
240 kilométer bosszú, s a két végpont kö
zött a következő városok és községek ha
tárait szeli át u. m. Budapest főváros, 
Promoutor, Tétény, Dió.-d, Érd, Batta, Er
csi, Rácz-Szent-Péter, Szabolcs, Seregé
lyes Szolgaegyháza, Sárosd, Jakabszállás, 
Szent-Agotha, Nagy-Loók, Sórbogárd, Sár- 
Szeut-Miklós, Sár-Egres, Simontomra, 
Nemdv, Piuczehely, Görbő-Beleczko, Majsn- 
puszta. Hidegkút, Gyönk, Sárazd, Hőgyész, 
Szakály, Duzs, Csibrák, Ó-Kurd, Csurgó, 
Mágocs, Uj-Dombóvár, Csikós-Töttős, Ka- 
pos-Szekcsö, Vásáros Dombó, Jágónak, Me
ződ, Vásznok. Egerszeg, Sásd, Hőrnyek, 
Oroszló, Godisa Bodola, Szatina, Kia-Hq- 
más, Husztot, Kováczena, Abaliget Het- 
vely, Megyefa, Bükösd, Helyesfa, Cserdi,

Szent-Lőrincz. A közigazgatási bejárás esz
közlése teljes 16 napot veend igénybe,

— Elümunkáluti engedély. A  köz- 
munka- és közlekedési m. kir. miniszter a 
magyar országos banknak egy év tarta
mára előmunkálati engedélyt adott egy Bu
dapestet a Duna jobbpariján Bicske, Tata, 
Komárom, Nagy-Megyer, Somor és Pozsony, 
vagy pedig Vörösvár, Pilis-Csaba, Dorog, 
Süttő, Ó-szöny, Komárom, Pozso-y érinté
sével Bécscsel egyenes irányban összeköti 
első rangú gőzmozdonyu vasútra. Az elő
munkálati engedélyben a szokott kiköté
sek mellett még külön és határozottan ki
jelentetett, hogy a kormány e vasút enge
délyezésére nézve semmiféle kilátást nem 
nyújt, mert ez összeköttetés csakis, mint 
állami vasút létesíthető.

— A pécsi kereskedelmi és iparkamara közleményei. 
A pécsi nyilvános kereskedelmi kösépUnodában 
(Szécsényi tér 6 sz. &. Jáger-féle ház) a beiratá
sok e bó 80-án kezdődnek. Midöa részünkről is 
közhírré tesszük ezt, köteleségünknek tartjuk ezen 
tanintézetre, mely a közoktatásügyi m. k. miniszté
rium 1872. évi október 10-én kiadott rendelete 
szerint van szervezve es berendezve azon szülők 
figyelmét különösan felhívni, kik gyermekeiket a 
kereskedői vagy iparos pályára akarják adni. Pé
csett, 1881. évi áaguzstns bó 24-én. A pécsi ke
reskedelmi és iparkamara elnöksége.

Szerkesztői posta.
Egy segédlelkésznek. — Egyes emberek, vagy 

többeknek is bűnéért valauieuoyi táj rokonukat fe
lelődé tenni és megróni nem lehet, a közlemény
hez csatolt reflexiókat ennek tekintetbe vételével 
igazítottuk meg.

2>T3rilt-tér-*)

Egy nevelőnő,
ki a magyar, német, és franczia nyelv- 

mi ben, továbbá zongora, rajz, és kézi- 
% munkában oktatást ád, helyet keres, 
í  Tudakozódhatni, e lap kiadóhivatalá
ul bán.

8

i r k. ki magyarul, németül és francziául 
oktatni képes, ajálkozik — Értekezhetni e 
lap kiadóhivatalában.

A mohaiÁGNES-forrás
bazank egyik legszéns&vdusabb

sa v  a n y u  v i z e
kitűnő szolgálatot tesz főleg az emésztési 
zavaroknál » a gyomornak az idegrendszer 
bántalmain alapuló bajaiban. Általában a 
vii mind azon kóroknál kiváló figyelmet 
érdemel, melyekben a szervi élet támoga
tása es az idegrendszer működésének föl

fokozása kívánatos.

B orral használva m ar ia k i
terjed t kedveltségnek örvend.

Friss töltésben mindenkor kapható

ÉDESKUTY L.
m . k. udv  szá llító n á l E rz sé b e t- tó re n
Úgyszintén minden gyógytárban. fűszer

kereskedésben es vendéglőkben.
197 [10-10]

*1 Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szerk.

ÍT -A .O --2 "  P E B E 1 T C Z
laptulajdonos.

E m i l ,  ZECis J ó z s e f ,  
felelős szerkesztő szerkesztő társ.

H ird e té s e k .
Van szerencsém a t. ez. közön

ség tudomására hozni, hogy a jövő 
tanév kezdetével — megszűnvén a 
B ohau rek  úrhölgy által föntartott 

| g  leánynevelő intézet —

egy h a t  o sz tá ly ú

leánynevelő tanintézetet
állítok föl, miután ott már három 
évig működtem, s ezen idő alatt a 
becses szülök bizalmát megnyertem.

Kérve a t. ez. közönség becses 
pártfogását, Ígérem, hogy a szülök 
méltányos kívánalmainak mindenkor 
megfelelni legkedvesebb kötelességem
nek tartandom. Továbbá tudomásra 
hozom, hogy leánykák egész ellátásra 
is fölvétetnek.

Beiratások lakásomon János utcza
4. sz. alatt történnek f. hó 30. nap
jától, hol a többi feltételekről is 
biztos tudomást nyernek.

Kelt, Pécsett, 1881. ang. 25.

§

t t o d é *
100  akó 74-ík évi és 
100  akó 79-ik évi pécsi bor

eladó. 267 (a—i)

Értekezhetni alsó-malom-utcza 9. 
szám alatt a tulajdonosnál.

HIRDETMÉNY.
A szederkényi uradalmi kőbányában 

termelt épitő 8 országúti kő, kisebb s na
gyobb mennyiségben készpénzfizetői mel
lett a bányában naponként kapató.
X gy köbm éter ép ítő  kő érő 1 frt 66 kr 
E gy  k öbm éter orsaégutl kő ára — 83 kr.

Jegyek a kőbánya tőszomszédságában 
lakó Prünner János molnár mesternél kész- 
pénzfizetés mellett bármely napon vált
hatók.

Pécsvár&d, 1881. áugusztus 22-én.
276 » . (S—1) Sey Ferencz.

200 akó bor
Saját termelésem, bordó számra is 

eladatik.
Dittmayer.

276 n .  (3—1) Radonai-utcza 1 sz.

A helybeli m y ilv á n o a  3  o t s I A l y n  
k e r e s k e d e l m i

k ö z é p t a n o d á b a n
a beiratások áugusztus 30 tói egész szep
tember 5-ig naponta délelőtt 10—12 óráig 
és délután 2—4 óráig tartatnak meg

A pécsi kereskedelmi és 
ipartársulat

által keresk. tanonezok részére intézetem
ben létesített t a n f o l y a m b a  a felvétel 
szeptember hó 1-től egész 8-ig naponta 
délelőtt 10-12 óráig délután 2—4 óráig 
történik.

Porges Ede,
280. sz. (2—1) igazgató.

A pécsi zeneegylet

ének- és zeneiskolájában
a ü . évfolyam f. évi szeptember 1-éu 
nyittatik meg, melyben az ének S c h m i d t  
l e r  R e z s ő  énektauár és hangverseny 
énekes úr, a hegedű, gordonka fuvola, 
klarinét és kürt pedig a zenekar szakkép
zett tagjai által fognak taníttatni.

A beiratások áugusztus 29-től szep
tember elejéig a zeneegylet helyiségében 
(öertzen-féle ház, földszint az udvarban 
balra) 10—12 óráig eszkőzölhetök — 
Bővebbet a falragaszok.

A pécsi zeneegylet igazgató választmánya.
279. u .  (1—1)

E
g y  jó  k a rb a n  lévő '~r 
zongora

igen  j u t á n y o s  
á ro n  eladó. —  É rtek ezh e tn i 
T aizs  M ihá ly  n y o m d á já b a n  
a M ajlá th -téren . 273 (1—1)

árv. 881

277. sz. (1 -  1)

j-IEBSCHER y  ILMA,
okleveles tanítónő.

Néhai Farkas István hagyatékához tar
tozó s a pécsi 3483. sz. tjkben felvett 
3576. hr. számú, Csoronikában fekvő, mint
egy körülbelül 20 kapás, J 6  k a r b a n  
le v ő  a iö lő  a  k e n t  t a r t o z ó  p r é s 
b ő l ,  p l n c s e - f e l s i e r e l é s  é s  b ú to r *  
l a t t a l  f. 1881. évi szeptember hó 7-ik 
napján délutáni 3 órakor Pécs sz. k. város 
árvaszékének tanácstermében (városház n. 
emelet, 39. ajtó) fog nyilvános árverés ut
ján eladatni.

Az árverés feltételei:
1. Az elárverezendő szőlő kikiáltási- és 

becsára 3500 frt, melyen alul a szőlő el 
nem adatik.

2. Az árverezni szándékozók tartoznak 
a kikiáltási ár 10°/, százalékát bánatpénzül 
a kiküldött kezére készpénzben vagy érték
papírokban letenni, mely bánatpénz az utol
só fizetési részletbe fog betudatui.

3. Vevő tartozik a vételárt Simonffay 
János végrendeleti végrehajtó ur kezére kö
vetkező részletekben lefizetni: a vételár 1/. 
részét az árverés után 8 nappal; ’/, részéi 
3 hó, */4 részét 6 hó, '/, részét 9 hó alatt; 
tartozik ezenkívül a hátralékos vételár után 
6% kamatot fizetni.

4. Vevő a vételár 1-ső részletének lefi
zetése után birtokba lép, tulajdonjogát azon
ban csakis az egész vételár lefizetése után 
kebeleztetik be.

5. Ha vevő a fizetési részletek bárme
lyikét elmulasztaná, úgy a kérdéses ingat
lan, költségére és veszélyére újólag el fog 
árverestetni.

Megjegyeztetik pótlólag, miszerint az 
árverezni szándékozók, a szőlő megtekintése 
végett Simonffay János ügyvéd úr — mint 
végrendeleti végrehajtónál jelentkezhetnek.

Pécs szab. kir. város
Árvaazóke.



Tó-, s z é p - ,  t a r t ó s -  é s  o le e ó  óréJr.

Jó-, szép-, tartós- és olcsó órák.
Alulírott tisztelettel bátorkodom a n. é. közönségnek becses tudomására 

hozni, hogy K i r á l y - u t c z a  4 . s z á m ú ,  M ay er-fé le  házban, a boltív
átellenében lévő ^

ÓRA-RAKTARAMAT

Üveges d o lg o zd a

f i komi Iht -eszközök

tokokban, — úgyszintén franczia 
ébresztő-, hajó-, iroda-, lemez-, 
schtcarcztvaldi- és konyha-órák
nak vétele által tetemesen bőví

tettem.

nagy választékú, legszebb, kitűnő 
s művészileg dolgozott valódi helvét 
női- és úri zseb-, legújabb szerke
zetű finom remontoir arany- és 
ezüst órák. továbbá legfinomabb jól 
szabályozott bécsi inga órák remek

Ezen nagybani vásárlások által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy 
mindennemű és fajú legjobb órákat -  bárkivel árversenyben — szoros jótállás 
mellett, tetemesen leszállított árakon eladhatók.

Mindennemű javításokat — bármily csekély avagy nehezek legyenek 
azok tartós jótállás mellett — többévi gyakorlottságom utján pontosan,
gyorsan és szorgossan eszközölvén, bátran reményiem, hogy minden hozzám 
intézett kívánságnak és megrendelésnek minden tekintetben eleget teendők. 

Pécsett. 1881. évi augusztus hé 18-án.

265 (4 -2 )

hódoló kész szolgájuk

J .
őrás,

i s -  é s  o l c s ó  ó x á Js .

248 15—4]c
Nedves falak kiszárítására.

a  m. £ &  s za t.

Z E M E N T - R A G A S Z
R A K T Á R A

a valódi P o r t l a n d - c z e m e n t n e k ,  K n f u te in !  bydralikus özemen tmész- 
nek. a g y  a l a p o k  és J á r d a - k ö v e k  e l ö l e r e k .  fo ly o s ó k , tffirdósxo  

b é k ,  k o n y h á k  stb. burkolására mindennemű formák és szinekbeu.
Ü T  W 1 T T M A N N  &  C o m p .

W ie n  I- U ia e l la a tr a a s e  3.
■ A - r je g y z é l c e lc  és h a s z n á l a t i  ■ v a .ta s lté .so lc  bérmentesei

Bor- és gyümölcs-sajtók
(prések)

utMHjf potczetlaN lam pa

P É C S E T T ,

S s s é c h é n y i - t é r  18-ik s z á m
Zsolnay bazár alatt.

éff Van szerencsém a n. é közönség becses tudomására juttatni, hogy én üzle- 
\A temet az űvegbemctszésre is teljesen berendeztem és elválalok minden e szak- 
fc mába vágó munkákat u. m. mindennemű ablakul; és bolti kirakatok, valamint 

m  háztetők beűvegezését, képkeretezéseket és tű kör bafáy ásókat a legjobb minőségű 
anyag hozzá használása és szolid munka tétel biztosítása, mellett minden 
versenyt felülmúló olcsó árakban, kivanatra eloleges költség számítássá! és 
miutákkal dijmentessen szolgálok, úgy szinten minden ily nemű javítások is a
leggyorsabban és jutányos arakban eszközöltetnek.________________________

Jelenleg üzletemben a legjobb minőségű közönséges fuvolt üveg is tehes
sen be van rendezve, u. m. mimim nagyságban beföztes. dmisztos és izes 
üvegek, tejes köcsögök, talpas és talpat lan polcnak, sörös poharak és bor f f  
stuezenek, minden alnkban korcsmái b,,,■<*- es vizes uvioik. boros boutehák. 
faolajos és rumos bouteliáh és borszivornyák (Hnber). &

Továbbá ajánlom rtusválasziéku nagy készletemel virágtartók és virág- 
cserepekből, gyümölcsös tálak, tányérok és állványokból (Auh-atz). Vajtartók T) 
és étel borítékokból, fedeles és fedeletlen sörös poharak és sörös készletekből FT 
2 és 6 személyre, kitűnő szódavíz gepek. húsvágó gépek és petróleum főző

M á r ia -c e lli  
gyomor-cseppek

je les  h a tá sú  gyógy szer a  gyom or j 
m inden  b án ta lm a i ellen,

és fölülmulhaUtlen t i  
iJJi . étvágy-hiány, gyomor-'

k . 'i  - i j  1T.;V/ , gyengeség, roaiaugn  le
f f / ó -  helet, ■ selek , laranyu

felbofógés, kálika, gyo-i 
m orhurut, gyomorégés, 

‘ bugyköképsődée, túlsá
gos nyálkaképeödés, 

sárgaság, undor és há
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered) gyo> 
m orgöres, sséksaorulat, 

a gyom ornak tú lte r
heltsége étel és ital ál
tal, giliszta, láp és máJ- 

bstsgség, aranyere# 
bantalmak ellen.

202. bz. ( 0 - 9 )  
gr3r ■ i v e g ’c s e  á r a  2a.a,sz3a.á- 

l » t i  ■ va .ta .slté .ssm l e g ry C L tt 3 5  J e r .
Kapható: Pécsett Kovács Mihály ■ 

gyógyszerész urnái.
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában ée kereskedéaében.
Központi szétküldési raktár nagyban 

és kicsinyben.
Bradi Károly,

„az őrangyalhoz"czim zettgyógyszertárában i 
Kremairben, Morvaoraaágban.

készülékekből, szén vasalókból, bor- 
golyók és kerti petrolev

________ és champuyner hüttókból liynumsanctum
lámpák és gyértyaturtökbul, arany halak és arany

haltartókból, légyfogókból, mindennemű utazó bőröndökből (Koffer) női kéz 
táskák és tinóm fonatu kézi kusarakb>./ n;:gyon olcsó árakban.

Magamat a n. é közönség becses

653 (0—5)

pártfogásába ajánlva maradok 
kiváltó tisztelettel

P A C H E R  E .

Eyy íanonca felvételik. |
-cuacrli A?

H o l le h e t

jó  és hamisitlan
asztali bo rt k a p n i?

A szigeti országút 32. sz. a .fehér 
rúzsához” czimzett kereskedésben,

í  / palaczk vSrös bor .
" 1 „ fehér „ .

3 0  kr. 
24  „

t .C-SC-Jt-Jc- J

egrszen uj rendszer, kórjáral nélkül igen kevés 
tért igényelnek felállításukhoz, az előbbi sajtók
hoz mérve kétszeres gyorsasággal sajtolnak, könnyen 
kezelhetők erősen és tartósságra készitvék. — Aruk

í r t t ó l  kezdve Bécaben. — Rajzok leírások és szazakra menő elismerő nyilatkozatok kivanatra 
iügyen éa bérmentve. 240 (\2—5i

S z o l d - i u a l m o k ,  l e g ú j a b b  s z  e r k e z e t ü e k .

PH. MAYFARTH & Co., Béo8ben’ IJ * Pra,ers,rasse 88
1 Gyára majnai Frankfurtban

M ohács-pócsi éa pécs-barcsi vasút.

Hirdetmény.
1881. évi szeptember hó 1-én a személy és áru-szállitásra 

nézve uj helyi díjszabások lépnek életbe; m iáltal az 1876. évi 
deczember hó 1-én kelt helyi díjszabás összes pótlékaival együtt 
hatályon kívül helyeztetik.

Az uj díjszabások példányai úgy az alólirott üzletvezető- 
sédnél valam int a társasági állomásokon is megvehetők.

AZ ÍJZLETVEVETÖSÉG
ü ^ e l l e i - n f y .

r.L- k .

Puffadás,
gyom orégés,

aranyér,
SZÉKREKEDÉS
MÁJ r. EMU AJ OK.

lis;(átalan vér. 
F E J ÉS M ELL 

vértodulások ellen.

Jobb és olcsóbb
mii t bármely

k e 8 e r ü v i z .
üjenjéa oju 

ás bármily kot a 
egyének használhatjuk.
Teljesen árfaluiallan

At alább jegyzett 
gyógyszertárakban in
gyen kapható számon 

bírálat, mik a hatható
sig át és ártalmatlansá
gát tanúsítják. — A 
labdacsok vételekor 

csakis B r a n d t  R ic h . 
?y ó g y 8 z . s c h w e i-  

c z i la b d a c s a i
kértndők, melyek bádog dobozokban vannak. 50 szem 70 kr. 15 szem 25 kr. — Minden 
valódi ecnweiczi labdacs doboznak a fent jelzett, vörös alapon fehér schweiczi kereszttel 

kell ellátva lenni és a készítő aláírását bírnia.
PiettU : Kurírt Kámfor éa Sipvct látván yyoyy névtáraiban kapható.

Készítve szigorúan 
o rvosi vőny u tán
A  fö alkatrész

irhiceirti orvon
növények kivonata.

T é li  g y ó g y m ó d .

A W ilhelm -féle
antiarthritikus és antirheumatikus

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

gyógyszerésztől Neunkirchen 
(A. Auszt.)

csuz közvéuy, gábák, idült makacs ba- 
jok folyton genyődő laganatok, nemi és 
borkütege8 bajok, pattanások & testen 
vagy az arezon, foltok, sítilistikus daga
natok, a máj és lep puffadása, arany
eres bantalmak. sárgaság, heveB idegbán- 
talm&k, izom és ízület bajok, gyomor
nyomás, szélnyomáBok, altesti pangás, 
vueleti nehézségek, magömlések, férfi 
gyengeség, fehér folyás, görvely kór, 
{rnngy daganatok és más bajok ellen a 
legjobb sikerrel használtatott, a mi a sok 
lOuo elismerő levéllel bisonyittatik. Bi
zonyítványok kívánatra ingyen.
. Csomagok 8 adagra 1 frt. 10 kr. 
bélyeg és csomagolási díjért kaphatók.

A vásárlásnál szükséges sz óva
tosság, nehogy hamisítások vétessenek, 
azért czelszerü a törvényileg sok állam 
áltál védett jegyre vigyázni.

Kapható: Pécsett Cserta Ignacs 
kereskedőnél és Biyöca István gyógy- 

199 (0 -9 )sterésznél.

T a v a w ^ J J S J y a ód .

Az engedélyezettkatonai tanodán
Budapest, nagy Korona-utcza 13.

* Az elóadésok folyó éri október 1-én veszik 
kezdetüket, és pedig:

1. E lők ész ítés i ta n fo ly am  a  ca. k ir . 
k a to n a i k ó p esd ó k  és h a d a p ró d i isk o lá k 
b an  leen d ő  fe lvéte lre .

2. E lőkészítő  tan fo ly am  a  ta r ta lé k  
tiaa ti v izsgára.

3. E lők ész ítő  tan fo ly am  a  té n y leg es  
h a d a p ró d i v izsgára.

,.Az intézettel penzionatus van egybekapcsolva. 
E l o r a j i o k  és beiratások az igazgatónál.

F IS 8 IN O E K  J E N Ő ,
205 (6— 5)_______  nyug. kapitány.

A ki 10 üveggel egyszerre vesz, 
palaczként 2 krral olcsóbb.

Ott szinte megrendelhető á leg
jobb minőségű ^

„ X Io ls :to g 'ra .f ,“ |
- (sokszorosító gép) ?,
J  minden nagyságban a legjutányosabb f  
^  írón 266 o —»j jP

31- n .  266 8—4
1881

Pályázati hirdetmény.
Melynél fogva Péc? sz. kir. viros 

községi iskolaszéke részéről ezennel köz 
hírré tétetik, hogy az évről évre osztá- 
lyankint felállitatni rendelt felsőbb polgári 
tanoda első osztályának vezetésére szüksé
ges tanítónői állomás rendszeresítetvén, 
ezen állomásnak pályázat utjáni betöltése 
elrendeltetett oly kijelentéssel, hogy ai 
illető tanítónőnek a nyelv és történet tu
dományi szakból, úgy a íranczia nyelvből 
is képzettségi oklevéllel kell bírnia, és 
ezen felül az olyanok, kik az angol nyel
vet teljesen birják. előnyben részesülnek

A kérdéses tanítónői állomással — évi 
600 frt — idővel egész 800 írtig emel
kedhető fizetés van összekötve, emelett az 
illető az intézetben szabad lakással bir — 
azonban csak is az állami nyugdíjra bír
hat igénynyel.

A megválasztott csakis 3 évi próba 
idő után véglegesittetik.

A kérdéses tanintézetbeui oktatás f. 
évi október hő l ón kezdetik meg.

Felhivatnak tehát azok, kik az előirt 
képzettséggel bírnak, hogy f. é. szeptem
ber hó 15-ig bezárólag okmányolt kérvé
nyeiket alólirottnál benyújtsák.

Kelt Pécsett. 1881. évi augusztus hó 
16 án tartott iskolaszéki ülésből.

A id in g e r  J á n o s ,
kir. tanácsos,

polgármester, iskolaszéki elnök.

Nyomatott (Lyc. nyomd.) Steegmüller J . E. és társánál Pécsett.

BLAÜHORN ANTAL
FÜSZERKERESKEDÉSÉBEN

242 '3—2)

HIRDETMÉNY.
Van szerencséin a n. é. közönség 

í becses tudomására hozni, hogy a
II

czimzett vendéglőt és kávéházit (Zelms 
féle ház) átvettem és azt újonnan fel 
szerelve és berendezve megnyitottam.

A tekepálya újólag helyre állita 
tolt es tetővel ellálatott, úgy szinte te 

|kéző asztalt (Billard-ot) állítottam i 
; 11 ■ é. közönség rendelkezésére.

Főtörökvésem leend a n. é. közön 
„ teljes megelégedését kitüné ételek 

és italok kiszolgáltatása, valamint győri 
és pontos szolgálat által kiérdemelni.

Számos látogatást kérve
kioáló tintelettel

Ujváry Miklós,
2?2 (2—i) oeniléjjlSa.




