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PÉCSETT, Sztebenyi-tér 12. sz.
(IMádosy-félö ház)

hová az előfizetések és a lap 
szétküldésére vonatkozó felszó

lalások intázendők. Megjelenik h<
( P é c s i  H í r l a p . )

;er: szerdán és szombaton.
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Egy as számok kaphatók:

PÉCSETT, Sxécbenyl-íér 12. a*
h ová  a lap szellemi részét 

illető minden közlemény in t^
zendő.

Kéziratok vissza nem adatnak.

Hlrdotéssk
a kiadóhivatalban vétetnek Tói 
Előfizetések elfogadtatnak mép 

valamennyi könyvkereske
désben.

WekBayer N. utóda Dómján I., Valentin K. fia (Széchenyi-tér), Engel Lajos (fó'-uleza). Hnchrein József és fial (Széchenyi-tér). Böhm Manó (fő-uteza) papii  ̂és könyvkereakedéseih^

Magyar kereskedele:
(B. L.) A nemzeti konszolidáczióra és 

európai jelentőségre törekvő magyar állam
nak nemcsak legszebb álma, hanem legelső 
czélja és legfőbb törekvése is —  legalább 
igy kellene, hogy legyen — a magyar 
nemzeti kereskedelem.

Ennek az útját törte meg elsőben a 
reformkorszak kezdetén Széchenyi, erre az 
ösvényre terelte a nemzet figyelmét az ő 
nyomán Kossuth, ha nem is annyi önálló 
zseniálitással, de mindenesetre oly lelkese
déssel, mint nagynevű elődje.

S mégis, a magyar nemzeti kereske
delem, s az evvel kapcsolatos ipar mindez 
ideig nem nyert nagyobb lendületet. A 
Tisza-éra talán sehol sem hagyott hátra 
oly gyászos nyomokat, egy téren sem 
gátolta jobban az előrehaladást, mint a 
közgazdaság mezején, a minek természe
tesen kereskedelmünk itta meg a levét.

Kemény Gábor báró, majd Széchenyi 
Pál gróf miniszterek, kiknek kezében volt 
jó ideig a magyar kereskedelem ügye, 
épen semmi gondot sem fordítottak erre 
az ideára, s ha kormányuk alatt e téren 
valami çsçkçlyçt is elérhettünk, azt inkább 
egyesek magán buzgalmának, mint az ál
lamhatalom jóakaratának és lelkesedésének 
tndhatjuk be.

Csak a legújabb idők mutatnak e té
ren haladást ; s ez annyival is örvendete- 
sebb, annyival is meglepőbb, mert nem a 
nálunk már megszokott hosszas huzavona t 
és vajúdás késő gyümölcse, hanem egy j 
energikus, szorgalmas és tehetséges férfi i

összes lelkesedésének, határozott munka
kedvének és tetterejének kiváló eredménye.

Baross miniszter nevét ma már min
denki dicséri az országban s még a nem
zeti ellenzék vezérei közt is alr’sr találunk_ o
oly népszerű embert, mint ő.

S ez a népszerűség, ez a közszeretet 
nem esik méltatlanra.

Sokat dicsért és méltányolt alkotásai 
közül a Vaskapu megnyitása, az Adria- 
társulatnak alapítása, mely által tengeri 
kereskedelmünket az osztrák hajózási vál
lalatok kezéből kivette, a személy- és te- 
hertariía reformja, a kereskedelem tekinteté
ben legfontosabb vasútvonalak megváltása 
mind olyan müvek, melyek a belügyileg 
úgyis csak tespedő legújabb Magyaror
szágnak méltán büszkeségét képezik.

S hogy Barossnak nemcsak a hazai 
kereskedelem emelése és fejlesztése képezi 
gondját, hanem szivén viseli annak magya
rosítását s nemzeti irányban való fejlődését 
is, arra intézkedései és rendeletéi ezernyi 
példát nyújtanak, b garancziát is szolgál
tatnak arra, hogy ez irányban még meny
nyit várhatunk tőle a jövőben.

Az az áramlat azután, melyet a ke
reskedelemügyi miniszter a magyar keres
kedés érdekében megindított, nem szorít
kozhatott egyedül egy ember tevékenysé
gére és munkakedvére. A hatáskör, a 
melyben Baross eszméit érvényesíti, a polez, 
a melyről azokat hirdeti, sokkal nagyobb 
és fontosabb, hogysem visszhang nélkül 
maradhatna.

S csakugyan, a legfölső polczról ki
induló ezen nemzeties iránynak jótékony

hatását érezzük ma már az egész ország 
nagykereskedői körében, de különösen a 
főváros kereskedő világában.

A magyar ipar, melynek fejlődése elé 
csak a közel múltban is ezernyi ezer gátló 
akadály került, s a mely a rossz gazdasági 
politika folytán csak pangott, —  a legújabb 
időben örvendetesen föllendült; ennek kö
vetkeztében tápot nyert a kereskedés is, 
s mikor fölülről nem, mint eddig, nyomást, 
hanem jóakar atot tapasztalt, uj erőre kapva 
nyakába vette a világot, hogy a magyar 
portékának külföldön is becsületet, s a mi 
fő —  piaczot szerezzen.

Terményeink mellett ipari czikkeink 
kivitele is egyre növekszik ; külforgalmunk 
az idén már elérte az egy milliárdot, a 
mi a magyar kereskedelem történetében 
unikum.

Ezen kívül nemzetiségi szempontból az 
is fontos, hogy a fölső kezdeményezés 
nagykeresk edőinknél a magyarosodás terén 
is megtörte a jeget.

Hogy kereskedelmünk eddig tisztára 
idegen, s főleg német volt, annak oka szá
zadokkal előbbre, a telepítések korára vi
hető vissza. A külső erőszak ellen váro
sokba húzódó —  ekkor még természetsze
rűleg idegen —  iparos és kereskedő világ 
túlhajtott szabadalmainak és kiváltságainak 
bástyáival rekesztette el magától a ma
gyarságot, melynek igy nemcsak a beol
vasztást tette lehetetlenné, hanem útját 
vágta annak is, hogy ez az iparhoz és 
kereskedelemhez simuljon, s nemcsak mint 
termelő, hanem mint értékesítő és forgató 

| is részt vegyen az ország közgazdasági

A „Pécsi Figyelő"4 tárczája.

Közös sors.

Bús volt az élet mindkettőnkre, 
Daloltam éu is és te is,
É h miudkettönkuek élte tájáu 
Rózsaoál több volt a tövis . . . 
Sorsunk’ sirattuk mind a ketteo 
Álmatlan, lázas éjszakán,
É h küzdöttünk reméuyt veszítve 
Elérhetetlen czél utau . . .

Sötét felleg borult egünkre 
Már ifjúságunk kezdeten,
Mely egyre üz, mely egyre kerget . . . 
Mosolygó napra niucs rernéuy !
Hiába szomjazik epedve 
A boldogság után szivünk :
A sors könyvébe van bevésve,
Hogy boldogok mi nem leszünk.

Egy érzelem, egy földöntúli,
Melyet elölni nem lehet:

A szerelem űzött keresni 
Szivet, mely sirig hiín szeret.
S bár megtaláltuk mind a ketten, — 
Mégis bánkóduuk szüntelen;
Hisz összefűzve már a sorsunk : 
Szerelmünk is reménytelen . . .

A sorsnak láncza, sorsnak átka,
A mely bennliuket összeköt,
Ügy küzküdüuk az életárral,
Mint babbal a hajótörött . . .
Köröttüuk forr, zajoug az örvény,
Éh révet egyik sem talál,
Minden reményünk elveszítve,
S mi életmentő partra vinne,
Nincs már egyetlen deszkaszál !

Zoltán Vilmos és Kéry Gyula.

Az én fain • I

Ott lakik a sarokházban, a hol a bárom 
dob-uteza összeölelkezik az öt pacsirta-utczával 
s szeretettel keblükre ölelik azt az ormótlan épü
letet, a min bizony semmi szeretni való sincs, 
mert kopott zoalui, vakolat után sóhajtozó falai, 
kidőlt palánkja, burjánnál, licziaimual fölvert 
udvara bizony nem valami kedves ajánló levelek.

De hát Alice kisasszony nem a te szemeid
del nézi a há/.át, nyájas olvasóm, s d most is 
abbau a szent meggyőződésben él, hogy a há
rom dob- öt pacsirta-utczai sarokbaz most is fő 
mágnese a falunak, akár külsejét, akár belse
jét tekintve. Mikor a külsőt emlegeti, büszke, 
fönnhéjázó kifejezés ül arczára, s ebből megért
heted, hogy az a ház Alice kisasszony ösnemesi 
kúriája, s már régiségénél fogva is megérdem- 
lené tiszteletedet; mikor pedig a belsőt emlegeti, 
szemérmes pirulást erőltet arczára, s jaj neked, 
ba ebbeli fáradozását kellőleg uem méltányolva 
el nem hiszed, hogy ott belül egy feslö rózsa
bimbó illatozik, a nap sugarára várva, hogy 
kinyíljék, s az első kézre, a melyik leszakítsa, 
s szobájauak díszítésére használja föl, s hogy ez 
a rózsabimbó Alice kisasszony. A rossz nyelvek 
ugyan azt mondjak, hogy az a t. rózsabimbó 
rég kiuyilt, el is hervadt már, s hogy az egész 
történetből csak annyi igaz, bogy az első kezet 
várja csengve, s nem is kell nagyon felé uyúluia, 
megragadja ő akár két kézzel is: de hát az ilyen 
8zÓ8zátyárkodas ellen teljes hévvel tiltakozom, s 
kijelentem, hogy semmit sem adok rá.

Elég az hozzá, hogy Alice kisasszony mint 
a feslö rózsabimbó várt a három dob- barom



kor jellegét viseli magán, különösebb pa
naszunk a vidéknek, jelesen a mi vidé- 
dünknek kereskedői ellen nincs, s csak 
örvendeni fogunk, ha e panaszok később, 
az ügy előrehaladottabb stádiumában sem 
merülnek föl ; mindazonáltal nem lesz fö
lösleges a figyelmeztetés, hogy rajtuk 
fordul meg egy nagy eszme diadala, 
melynek sikerétől függ a jövő Magyaror
szágnak anyagi jóléte s nemzeti szellemé
nek megizmosodása.

Az utóbbit a nemzetiségek ingerült 
és heves tusája vajmi kívánatossá teszik ; 
az előbbinek teljesedésétől függ közgaz
daságunk jövője, mert a külföld iparának 
és kereskedelmének egyre fokozódó tért
foglalásával szemben csak hasonló munká
val és készséggel állhatunk meg.

Mig a meddő közjogi viták parla
mentünket s vele a közvéleményt állan
dóan foglalkoztatják, nem árt ügyet vetni 
erre a fontos kérdésre sem, nem főleg 
azoknak, a kiket első sorban érdekel, a 
vidék kereskedőinek és iparosainak.

Az országgyűlésből. A politikai hely
zet egyrészről tisztulni kezd, másrészről egyre 
jobbau bonyolódik. Az obstrukezió véget ért, 
Szapárynak jobban tetszik ma a veréb, mint 
holnap a túzok. A közigazgatás államosításáról 
szóló törvényjavaslat 1 . §-a fölött 10  hétig vitat
kozott a képviselöbáz s a miniszterelnök kény
telen-kelletlen belátta, hogy ily körülmények k<>zt 
a hátralevő 278 §. lölött a vitatkozást tolytatui 
lehetetleuség. Meghátrált tehát, de nagyon sze
rencsétlenül, nagyon ügyetlenül. A 278 §.-t ösz- 
szevonta egy § ba, s az igy 2 pontból álló tör
vényt csonkán szavaztatta meg. A szavazás e hó
6 -án történt meg, s természetes, hogy a több
ségben levő kormánypárt győzött. Ezzel az omi
nózus államosítási javaslat lekerült — legalább 
egy ideig — a napirendről. Szapáry ismét be
bizonyította, hogy magas hivatalának viseléséhez 
hiányzik ereje, hiányzik tapintata. A vita kez
detén pártja túlsúlyában elbizakodva, már nagy 
hangon hirdette a győzelmet, tetette a kitartást 
és erélyt, hogy most belátva gyengeségét ügyet
lenül meghátráljon. A képviselöház még csak 
néhány ülést fog tartani, azután kezdetét veszi 
a nyári szünidő.

A másik, egyre jobban bonyolódó ügy, 
mely lázas izgatottságban tartja nemcsak az ér
dekelt képviselői köröket, hanem a közvéleményt

!* t C ?  [ F ! G Y O._____________
; is, az Ugron- Uzsel áczaf f ai re.  A men

telmi bizottság aug. 8 iki ülésében döntött a 
kényes ügyben. A' határozat épen nem alkalmas 
arra, hogy a közvéleményt kielégítse. A men- 
telmi bizottságban túlsúlyban vaunak a kormány
párt tagjai, s ezek most pártkérdést csinálták 
a kéuyes Ügyből, melyet elfogulatlanul, minden 
pari8zenvedélytöl menteu kellett volna megbírálni. 
Hogyne! Hiszen egy miniszter ment be önkent a 
csávába, azt ki kell ouuét húzni, még akkor is, 
ha föl kell aldozui minden képviselői immuuitast, 
parlamenti tekintélyt. A mentelmi bizottság ha
tározata homályos és kétértelmű, mint a delpbii 
Pythia jóslatai, s épen nem fog hozzájárulni a 
helyzet tisztázásához. A mentelmi bizottság 
ugyanis a határozat szavai szerint nem látja 
szükségesnek,  hogv a föu forgó eset
ben a mentelmi  jog szempontjából  
intézkedjék.  E határozat ellen a bizottság 
ellenzéki tagjai kül önvél eményt  adtak 
be. Vau tehát most egy egységes  hatá
rozat hel yett  két vélemény,  a mi 
gyöuyöril megoldás. A bizottság jelentése és a 
különvélemény tegnap került a ház elé.

isW . augusztus 12-éu

Slavonlai m agyarok ügye.
(K—r) Legutóbb a belsősomogyi ev. ref. 

egyházmegye Közgyűlésén szóba került a Hor- 
vat-Slavou országokba való kivándorlás, mely ma 
mar akkora mérveket öltött, bog y a kivándor- 
lottak magyarokul való megtartásáról okvetlen 
kell gondoskodni.

A l>első somogyi egyházmegye mar régóta 
tart fönn missiókat Slavoniában és Horvátország
ban, de mivel magyar iskolák föutartása és ala
pítása, még inkább magyar hitközségek alakítana 
igen sok és küiönléle nehézségekbe Ütközik, a 
missiók kellő sikert fölmutatni, daczára az egy
házmegye aldozatkészségéuek, addig nem ké
pesek.

A siker akadálya az, bogy a Slavoniába 
és a Horvatorszagba való kivándorlás a nélkül 
történik, bogy a kivándorló magyarok bármely 
részről erkölcsi vagy auyagi támogatásban ré
szesülnének ; uiucs vezetés, mely előtt egy jól 
megállapított czél volna kitűzve: a kivándorló a 
szomszéd országokban vesz földet, ott bol olcsón 
jut hozzá s nem keresi töl tajrokouait, hanem 
elvegyül a horvátok közt.

Vaunak ugyau magyar telepek, de ezek 
lakossága csak kis részét tes*.i a kivándorlót- 
laknak.

Tehát a nagyobb rész a magyar ueaizet 
visszapótolhatlan vesztesége, mert ezek nem lak- 
uak csoportosan, őket sem a missiók, sem a 

l kulturegyesületek föl nem kereshetik, tehát már 
| a teljesen borvátokka lett gyermekeik atyáik

fejlesztésében. Az osztrák gyámkodás kü
lönben is primitív gazdásági pőlftikánk 
fölött szintén a nemzetiségéhez ragaszkodó 
kereskedő osztálynak kedvezett ; igy tör
ténhetett azután, hogy kereskedőinkben 
mindig egy nekünk idegen, nemzetiségére 
—  s egy ideig szabadalmaira is — félté
keny osztálylyal álltunk szemközt.

Ma az idők íuvalma meglegyintette 
ezt a kasztot is, s lassan bár —  mert hisz 
a magyarországi kereskedés százados elő
ítéleteivel kell leszámolniok — de biztosan 
haladnak a nemzethez való csatlakozás ut
ján. Egyedül a börze maradt mindez ideig 
vezetésében úgy, mint tagjaiban német, de 
hála a fatális német színház ügyének, ez a 
kérdés is már akut jelleget öltött s a kocz- 
kának minél hamarabb jobbra kell fordulnia.

De mikor örömmel konstatáljuk ezt a 
reményen fölüli haladást, melynek kettős 
irányától közös ideálunknak, a gazdaságilag 
konszolidált nemzeti Magyarország eszmé
jének közeli megvalósulását várjuk, egy 
pillantást kell vetnünk a kereskedőknek 
alsóbb, a központtól távolabb eső osztá
lyára is.

A reform munkájának sikere akkor 
leszen teljessé, ha a kezdeményező állam- 
hatalomnak s az őt lelkesen követő csoport
nak az egész kereskedő világ kezet nyújt, 
s ha ennek minden rétegét általjárja, meg
hódítja az az eszme, mely a haladókat tettre 
buzdítja. Röviden : a még olyan nagy arány
ban megindult mozgalomnak is gátot vet
het a kis kereskedők, vagy vidéki nagyobb 
kereskedőházak ellenszegülése és csökö
nyössége, mert ezek, ha az állam keres
kedelmében kisebb tényezők is, számsze
rűt a majoritást ők képezik.

S épen ez a körülmény az, a mely
től a nemzetiesedés barátai méltán félhet
nek, s a mely lassíthatja a magyaroso
dásnak processusát.

A vidék kereskedő világának nincs 
még kifejlett érzéke a nemzeti eszme 
iránt, s ha a hazai kereskedelem fellendí
tésének már csak üzletük szempontjából 
is a maguk kisebb eszközeivel szintén 
buzgó harezosai lesznek is, nem egy köny- 
nyen kapitulálnak a magyarosodás politi
kája előtt.

Most még, mikor az egész mozgalom 
nagy arányai mellett is csak a gyermek-

(illetőleg öt; két pacsirtáról egészen megfeled
keztem) pacsirta utczai sarokbázban.

Az első kéz csakhamar kinyúlt feléje, ab
ban a biszemben, bogy a feslö rózsabimbó tömött 
bugyelláris-féle tövisekkol van körülbarrikadi 
rozva, s abban az erős elhatározásban, hogy a 
rózsát tövisestül fogja leszakítani.

Ez a kéz egy szőke német báróé volt, a 
ki ezen kívül egy tenyérnyi porosz berczegség 
birtokosának adta ki magát, nyilván azért, hogy 
a rózsa, fölfogva, mily magas személyiség bo
torkál körülte, annál jobban illatozzék.

Illatozott is.
Nevét, a komoly, de méltóságos Erzsébetet 

Eliz-re változtatta, mert megtudta valahogyan, 
hogy a németeknél az a divat; gipszfigurában 
megvette Schillert, Gőtbét, bogy a német báró 
nemzeti büszkeségének hízelegjen.

(Szerencsétlenségére a német báró, ba 
présbe csavarintották volna, se tudta volna meg
mondani, hogy ki volt az a Schiller.)

Érzelegni az az illatozó rózsa meglehetősen 
tudott, németes szoutimeutálizmu-bau tehát nem 
igen volt hiány s ezt elég szellemesen föl is tudta 
használni a szőke lovag.

2________________

Kisirt szemekkel megjelent egyszer a bárom 
dob- éa öt pacsirta-utczai sarokháznál és sóha
jokkal kevert, ah-okkal fűszerezett oráczióban 
előadta, hogy az ö nagynénje Poroszország túlsó 
sarkaban haldoklik. A haldokló, a kinek teugernyi 
birtokai természetesen ő reá néznek, természete
sen látni szeretné halála előtt az ő lieblingjét. 
Az is természetes, bogy ö báróságának most 
egy krajezárja sincs (ezt háromszoros ah adag 
kíséretében adta elő, avval a megjegyzéssel, 
hogy milyen fölfordult világ az, mikor az igazi 
szellemi és születési arisztokracziának nincs pénze, 
a fölcseperedett sebonnai iparos ivadék pedig 
bőségben úszik), tehát mf sem természetesebb, 
mint hogy az ö kedves Elizébez fordul; hiszen 
úgy is már csak az idő kérdése, bogy egymáséi 
legyenek, s akkor a porosz berczegség jövedel
méből úgyis busásan megtérítheti az ő imádott- 
jáuak ezt a kis áldozatát.

Persze, hogy Eliz szemrebányólag tiltako
zott a megtérítés ellen, a minek persze bogy a 
német bárócska örült meg. Mert hogy ö avval 
a százötven forinttal, a mit Eliztöl kapott, haza 
átázott az apjához, a kinek pálinkamérése volt 
a Szepességben valahol, s onnan tudósította 

| ideálját egy németül nyomtatott levélben, hogy |

Kipfclbánser Vendel páliukaméréset átvette s a 
nagyérdemű közönség becses pártfogására csak 
úgy számot tart, mint nagynevű atyja, azt tálán 
fölösleges is említenem.

Jobb lesz talán a világtörténet nagy köny
vében néhány hasábot átugranuuk, s fátyolt bo
rítva arra az időre, mikor Erzsébet nagysám 
leteszi az Eliz nevet s bosszúságában a cselédet 
egy délután csak ötször akarja elkergetni, — 
az elbeszélést azon kezdeuünk, bogy a helybeli 
póstamester kezd járni — komoly szándékkal 
— abba a sarokhazba, a melyet a három dob- 
és öt pacsirta-utczák ölelnek szeretettel keblükre.

A póstamester, mint talán tetszik is tudni, 
özvegy ember, s megboldogult felesége, Liszka 
néni iránt most is illő kegyelettel viseltetik.

Különben elég szolid, csöndes ember, nem 
megvetendő partbie egy olyan viruló rózsaszál
nak, a kit az élet vihara csalta szőke német 
bárók képében úgy megtépett, miut Alice kis
asszonyt. Épen ezért czélszerünek látszott az 
Erzsébet nevet egy kis metamorfózissal Liszkára 
változtatni. Az átalakulás kiváló hatással volt a 
a póstame8terre, a ki ezentúl kettőzött előszere
tettel járt a házhoz; csak a vén Magdas cseléd 
dünnyögött egy kissé, avval az outoba indok o
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anyanyelvét nem Í8 fogják érteni — talán val
lását sem fogják kivetni.

A missiók sikerének egyik akadálya ez; 
a másik a kurvátok erős nemzeti közszelleme és 
törvényeik, melyek elég bátrak abból az alap- 
elvböl kiindulni, hogy „a borvát hazában 
legyen minden borvát. 44

Hozzájárul még ezekhez az államhatalom 
minden faktort* a közoktatás, a bíróság és köz- 
igazgatás.

Pedig a kivándorlóit magyarság napról 
napra mind jobban tapasztalja, hogy az uj ha
zában, melybe öt egyedül az anyagi jólét reménye 
csalogatta, védelemre van szüksége. A tömeges 
kivándorlás máris fölkeltette a kurvátok félté
kenységét s mindent megtesznek arra nézve, 
nehogy a kivándorlók tömege békés utón vissza
foglalja Slavouiát, mely egykor é p p  oly magyar 
föld volt, mint akár Barauyaváruiegye.

A horvát nemzeti közszellem megsejtette a 
veszélyt s teljes erővel törekszik oda, hogy a 
kiváudorlottak Slavouiában állandó otthont ne 
találjanak, hanem a vándormadár ösztönével s 
a mesterségesen készített tíírhetlen viszonyok 
által is Űzetve, vonuljanak beljebb Horvátor
szágba, hol már fajrokouaik csak elszórva talál
tatván, a nagyobb tömeg auyagi és erkölcsi 
erejét az elhorvátositás társadalmi és hatósági 
erőszakával szembe uem állíthatjuk.

Könnyű ramutatui azon horvát törekvés 
jelenségeire, melyek a mellett bizonyítanak, hogy 
a betelepülők állandó együttlétét uem tűrik meg 
s a hol lehet, szétüzik őket, hogy az igy szét
szórt nép többé ne bírjon erővel se nemzetisége, 
se nyelve megőrzésere.

A hírhedt diakovári püspök telepeseinek 
szomorú sorsa köztudomású; csak múlt lapunk 
ban hoztunk hirt gróf Jaukovich László, a ma 
gyár főrendiház tagjának slavoniai birtokain le
települt magyarok sorsáról, kiket miután községet 
alapítottak és sok szívós kitartás aráu megőriz
ték nemzetiségüket, nyelvüket, szokásaikat, me
lyeket szülőföldükről vittek magukkal, kiüldözött 
a magyar főur horvát fia, ki lehet, hogy tör
vényre, horvát törvényre hivatkozik velők szem
ben, de még a humanitás méltányosságával sem 
bánik a védtelen magyarokkal, mert őt — a 
horvát polgárt és képviselőt — a horvát nemzeti 
érdek és közszcllem lelkesíti.

Talán nem is lehet neki ezért szemrehá 
uyást tenni : hiszeu horvát, egy oly uemzet fia, 
mely a magyar nagylelkűséget nem érti, nem 
ismeri s taláu — lehet, hogy igaza van — gyá
moltalanságnak, bárgyuságnak tartja azt, hogy 
a uagy és erős Magyarországon hcnczeghet, 
izgathat, külfüldöu, a haza ellouségeiuél keres
het pártfogást és segítséget államellenes törek
véseihez, német, szerb, tót, oláh, sőt az 
orosz is . . .

De nekünk, magyaroknak, kivándorlott, 
védtelen véreinket még sem szabad oltalom nél
kül hagynunk.

Nem szabad büuül fölróuuuk nekik, hogy

elhagyták a hazát — hisz’ a szülőföld uem ad
hatott nekik elég kenyeret. A tejjel és mézzel 
folyó magyar föld, akár mit beszélüuk, mai 
gyér népességét se tudja eltartani, nincs többé 
parlagon hagyott föld, melyen letelepülhet a 
községek népének feleslege; a kultúra s az 
uradalmak újabb, tudományos alapokra fekte
tett mivelése, melynek csak egy czélja van, ki
használni mindent s megteremteni a lehető jö
vedelmet, többé nem ad földet se örökbe, se 
feles munkára. Intézményeket teremteni pedig, 
melyek a földmivelés körül nélkülözött népfölös- 
Icgnek rnuukát és kenyeret adni képesek vol
nának, nem tudtuuk eddig. Nincsenek gyáraink, 
nincsenek ipartelepeink, a mozgó töke ilyenek 
alapításúra alig talál helyet magyar földön, hol 
a földet ősi hagyományok alapjáu őrzi, félti az 
a birtokos, kinek pedig pénze iparra uincs.

Kivándorlott véreink megmentése a magyar 
nemzet szamára tehát hazafiui kötelesség, mely
nek teljesítése sürgős és éppen ezért nagy erőre 
és fönköit ambiczióra van szükségüuk, hogy e 
nemes missiót válvetve teljesíthessük.

Mi sem lehet ennélfogva természetesebb, 
minthogy a maga elé oly nemes czélt tűző 
„Dunántúli Közművelődési Egylet44 erősen hozzá 
lásson a munkához, s egyengesse azon utat, me
lyen a magyarság lelkes terjesztői és apostolai 
tovább haladhatnak a közös, hazafias czél felé.

— (Az egyházmegye köréből.)
Az egvházmegyébeu legközelebb változás törté 
nik, a mennyiben — értesülésünk szerint — 
Rónay Sándor mohácsi prépost saját kérel
mére Püspök-Bogádra helyeztetik át, s helyébe 
valószínűleg St ocki uger  István vaiszlói plé
bános jön, mely kinevezésig a mohácsi plébánia 
ügyeit Dobos Henrik adminisztrátor végzi. 
Ezenkívül Fuchs Vilmos ujmisés Zombáról 
Závodra, Horváth Honor szentferencz-rendi 
áldozó pap pedig Nagy-Kanizsára helyeztetett 
át hitoktatónak.

— (Katonai szemle.) Lobkovi t i  
herc/.eg hadtestparancsnok múlt vasárnap tar
totta meg szemléjét a Tolnán összpontositottt 
huszárezred fölött, melyen a ni megyénkből a
10. cs. és kir. huszárezred vett részt. A gya 
korlatok után a hadtestparancsnok teljes elis
merésének adott kifejezést.

— (Hymen.) Antal  Gyula nagykani
zsai gyógyszerész jegyet váltott Holmik Anna 
kisassionynyal Siklóson.

— (Vasárnapi csendélet.) Vasárnap 
este 9 óra után Benedek Béla houvédszáza- 
dos, Krautszak Ferencz kovács nejével és 
Ham berger fökalauz együtt beszélgetve jöt
tek hazafelé egy a Szt. Jauos-kutnál levő szőlő
ből a Kassiáuból Pécsre vezető utón. Midőn 
miutegy ötven lépésnyire voltak a várostól, a 
gyanutlau társasagot egyszerre megrohanták Be

nedek százados egy nagy kövei fejbe sujtatvau, 
összeesett, de ismét fölkelt és elmeuekült Kraut- 
szaknak egy ütés 3 helyeu beverte a fejét s 
vértől borítva bukott az árokba; neje, ki segít
ségére ment, szintén megsebesült kezén és lején. 
Erre a sebesültek, kik a homályban és általános 
zavarban alig látták támadóikat, sietve menekül
tek egy közeli házba, hol sebeiket kimosták és 
bekötözték. A verekedő sihederek ezalatt még 
több arra jövőt sebesitettek meg, köztük Lesnyik 
Mihályt, Pölczlbauer Ferenczet stb. Az utón jövő 
Kovács Ferencz napszámos meghallván a kiálto
zást, a budai külvárosi rendőri őrtanyára sietett, 
jelentvéu, hogy a város végén uâ *y verekedés 
folyik. Midőn Valenta szakaszvezetö 2 ren
dőrrel kivonult, a tettesek már a Kassian- 
akna közelében jártak. Utoléretvéu, közülük 
Ivánovi cs  István és K r a u s z József kassiáni 
bányamunkásokat letartóztatták s a rendőrségre  
kisérték. Ezek kihallgattatván, megnevezték tár
saikat St iba József, Boháes Ferencz, 
Koczma József és Schuell N. személyében, 
kiket a rendőrség hétfőn tartóztatott le a Kas 
siáu akuábau. A garázdálkodó suhanezok, kiket 
a rendőrség tegnap adott át a kir. ügyészségnek, 
19 -21 éves legények s most vizsgálati fogság
ban várják méltó büntetésüket.

— (ÚJ távirdahivaial.) V a i s z 1 ó u
az ottaui postahivataléul, azzal egyesített kor
látolt nappali szolgálatú távirdahivaial létesitte- 
tett, meiyuek fölállításáért az ot um infelligeu- 
czia néhauy tagja már régóta fáradozott.

— (Mennyibe került a pécsi szé
kesegyház ?) Ez a kérdés járj a a fővárosi 
lapokbau par nap óta. Az egyik lap azt Írja, 
hogy a templomot a püspök a sajátjából restau- 
ráltatta, a másik meg, hogy a káptalan fizette a 
restaurálási költséget, szóval a hány lap, annyi
féle a verzió. A „Budapesti Hírlap-4 t. évi au
gusztus hó 8 -iki szamaha ezeket Írja: „A most 
már összeállított számadások szerint a pécsi szé
kesegyház restaurálása a fölszeutelés uapjáig 
1,719.736 frtba került, de hozzá véve még azt, 
a mibe még az egész romáu ízlésű berendezés, 
egyházi rnhak, edények kerülni fognak, a restau
rálás költségei meghaladják a 2 milliót. 1882 ben, 
mikor a restaurálás kezdődött, Schmidt müépitő 
csak 700.000 frt költséget számított ki, de a 
munka során folyvást uj és uj, előre nem Ja*ott 
szükséges javítások merültek föl. Az óriási ki
adásokat a püspöki  uradal mak j öve
delmei ,  főleg a püspökség gazdag kőszéubá- 
nyája jövedelmezte. 44 Ez nem áll. Ismerve megyés 
püspökünk szerénységét, különösen azon valóban 
nemes sajátságát, bogy nem szívesen veszi, ba 
neki oly dolgokat tulajdonítanak , melyekbeu 
része nincs; kötelességünknek tartjuk, mint 
„helyi lap44 a való tények ismertetése aital 
rektitikálni a fővárosi lapok téves közleményeit. 
Biztos adataink vannak a Troli Ferencz papai 
praelátus által szerkesztett s hozzáuk bekül
dött „Oraculuma czimü alkalmi költeményé
hez csatolt jegyzetekből, a mely adatokat teljes

lássál, hogy ő már nagyon öreg arra, bogy min
dennap új nevet tauuljon be.

llintba bizony épen mi uáluuk falun nem 
volna kétszeresen igaz az a közmondás, bogy a 
jó pap holtig tanul.

De bát a dologra térve, a postamesterrel 
Alice kisasszonynak csakugyau komoly száudékai 
voltak. Hogy viszont az is komoly vonzalmat 
táplált ő nagysága iránt, azt mi a malom alatti 
kaszinó egyhangú véleméuyezése folytáu szilár
dan hittük mindaddig, inig egy szép nyári reg
gelen a postamestert, alkalmasint a nagyon is 
vörös orrával oki és tartalmi összefüggésben levő 
túlhajtott borivás következtében a guta meg nem 
ütötte.

A ki az istenbeu boldogultnak temetésén 
nég a Salamon zsidót, a postamester állandó 
horliferánsát is fölülmúlta a jajveszékelésben, 
** önként értbetőleg Erzsébet kisasszony volt.

A bárom dob- és öt pacsirta-utczai sarok- 
ház kanárijainak egy álló hétig nem volt szabad 
fötyölniök ; az udvari lakásból annuk az öreg 
hlaviermeiszternek, a falu egyetlen muzsikusának 
hi kellett költözködnie, mert a temetés órájában 
* zongorát verni merészelte. I

Magdus útou útfélen panaszkodott, hogy a 
kisasszonyával uem tud mit csinálni, mert egész 
éjjeleken át sirdogál, s a dolog már annyira 
ment, hogy öreg plébánosunk is jónak látta el- 
meuni megvigasztalni az árván maradt virágszá
lat, mikor valami új dolog történt.

Egy szép vasárnap este, még a napra is 
tisztán emlékszem, az alsó végről a gyerekek 
nagy rikoltozással futották be az egész falut:

— Komédiások jöttek !
Mi mindnyájan nagy örömmel szaladtunk 

ki az utczára megnézni őket s már előre fentük 
a fogunkat, milyen pompás malatság lesz egy 
kis csepürágást élvezni ebben az unalmas falusi 
életben.

Mikorra a kapu alá értünk, oda is érke
zett az egész komédiás csapat: egy szál czingár 
legéuyke, valami furcsa kétkerekű alkotmányon» 
a mit mi még sohasem láttunk, tehát könnyen 
elhittük neki, hogy bicyklinek hívják. Különben 
azon a finn határozottan komédiás rnbavolt: a 
fején tarka esikozott sapka, kabát és pruszlik 
helyett ugyanolyan csíkos ing, nadrágja meg 
csak térdig ért, azon alul valami sárga bőrből 
készült gombos rabadarab volt.

Oda is ugrott hozzá a kis bíró, a falu leg
fürgébb embere, 8 nagy alázattal kérdezte tőle :

— Hány előadást tetszik itt tartani, ezer
mester uram?

Az urti megvetően nézte végig s csak euy- 
nyit mormogott :

— Stockmágyár !
De később mégis meggondolta a dolgot, s 

megkérdezte, hogy merre visz az ut Meggyesi 
Alice kisasszony házához.

A kisbiró bosszúsan mutatta meg neki, s 
mi egész este uem győztünk tanakodni, bogy 
mit kereshet ez a maskara a három dob utcza 
sarkán ?

Nemsokára megtudtuk azt is. Magdus lel
kendezve beszélte el az utczáu, bogy Erzsébet 
nagysámnak tegnap óta Alice a neve, meg bogy 
egy unokatestvére, Ormányossy Tihamér, minisz
teri fogalmazó, az udvarnál nagyon befolyásos 
ember eljött hozzá háztüznézui, s több mint bi
zonyos, hogy el is veszi.

Láttak is estéukint, a mint holdvilágos este 
az ábrándos Alice-szal karöltve sétálgatott, de 
hozzánk nem akart eljönni bemutatkozni. Úgy 
látszik, nem rokonszenvezett a stockmagyarokkal.

Magdus sirva azt is panaszolta, bogy öt
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készséggel teszszük közzé. A székesegyház föl - 
szentelése napjáig a költségek már 1,719.736 
forintot tettek ki, mire azoubau teljesen elké- 
szül h miudenuemll romanstilü fölszereléssel, 
egyházi öltönyökkel, edéuyekkel és egyéb tár
gyakkal el fog láttatni, a költségek a 2 .000,000 
forintot megtltendik. Hogy nehány részletes té 
telt is említsünk : Andrea Károly és Becke- 
rath Móricz festőművészek 75,000 irtot kaptak; 
Lotz. és Székely festész hazauktiai 37,000 frtot; 
a dekoratív festés pedig, 105,000 írtba került. 
Zala szobrász a templom belsejében végzett 
szobrászati munkáért 33,610 foriutot kapott. 
Kiss György, a Berliuböl Budapestre e uapok- 
bau visszatért hazánkfia dija az apostolok és a 
homlokzatok alakjaiért 15,000 írt volt. A sima 
marváuypadlózatra 37,000 Irt adatot ki. A két 
orgonát Angster József 27,000 forintért ké6zi 
tette. Az építészek az összes költségek öt szá
zalékát kapják. Mindeme kiadások a 
székesegyházi  uradalom több évi 
j övedel méből  fedeztette k. A szé
kesegyháznak ugyanis vau néhány pusz
tája, erdőségei, törzstőkéje a kiválóiag gazdag 
köszéubáuyája az, mely a legtöbb évi jövedel
met nyújtotta a restaurálás költségeihez. A mi
dőn 1882-ben a restaurálás megkezdetett, Schmidt 
epitész áltál a költségelőirányzat 700,000 frtbau 
volt megállapítva, de az eredeti tervhez es költ 
ségvetésh'-z fokozatosan újabb és nélkülözbetlen 
átalakítások, szépitési tervek járultak. A s z é- 
k e s e g y h á z i uradalom kormányzója 
1883 óta Girk Al aj os  örkauonok,  
ki gondos f el ügyel ete és szakava  
tott gazdál kodása áltál  kivaiólag  
a köszénbánya j övedel méből  lehe 
tövé tette,  hogy a nagy köl tségek  
már eddig is a l egnagyobbrészben  
fedeztethettek.

— (A kalocsai érseki hagyaték)
leltározását mar befejezte Tost  Gyula minisz
teri osztalytauacsos es pécsvaradi urad. főtiszt, 
mi.it miniszteri biztos. Az elhalt bíboros főpap 
laka-án és az uradalmi pénztárban magán le
tétképen talalt hagyaték 460 000; a kalocsai 
gazdasági fölszerelések értéke pedig mintegy
30,000 írtra tehető. Tost osztalytauacsos most 
indul a leltározó bizottsággá! a külbirtokokra, 
melyek leltározásának befejezése szeptember 
derekára várható.

— (Gazdasági tudósító.) A föld ne
velésügyi in. kir. miniszter Lösch János siklósi 
lakost es uradalmi felügyelőt Barauyavarmegye 
siklósi járására nézve, az állandó gazdasági tu
dósítói tiszttel bízta meg.

— (Vakmerő tolvaj.) A villanyi va
súti állomás mellett levő erdőben már körülbe
lül nyolcz nap óta elrejtve tartózkodik egy 
S c h r o t t nevezetű nagybudméri illetőségű fia
tal legéuy, ki mar számtalanszor nit különtéie 
büntettek miatt a börtönben. E rovott előéletű | 
ember fejtekéből gyakran kirándulásokat szó- j 
kott tenni a közeli kukoricza földekre, innen j

pedig a piuczekbe, a m"Ivekbe betör s ounét a 
mit lebet, magúval visz erdei magányába. Sőt 
megtörténik, hogy nappal a kukoricza földeken 
es az erdőben vele találkozó védtelen nők elle
nében merényleteket kísérel, s igy veszélyezteti 
a közbiztousagot. Erről nyomban értesítették a 
csendőrséget, mely már napok óta üldözi ugyan 
e veszélyes közeget, kit azonban miudezideig 
elfogni neui sikerült.

— (A vízvezetéki munkálatokat)
mar megkezdték. Jeleulcg az ludóhaz utczabau 
helyezik el a csöveket Eddig 400-uál több ha 
zigazda jelentkezett a víznek házába való be
vezetése végett. A kiknél jelentkezési ivek vau
nak, f. hó 15 éig még jelentkezhetnek a városi 
mérnöki hivatalban.

— (Öngyilkossági kísérlet.) E i b e c k
Löriucz, kis-dorogi születésű, 44 eves róni. kath, 
uiuukás Nyil-utcza 46. sz. alatti lakásáu e hó 
9 éu este kénsavat ivott öngyilkossági szándék
ból. Súlyosan megsebesítve kórházba vitték. 
Tettéuek oka ismeretlen, mert mindeddig be- 
szélui nem tud.

— (Vendégszereplés.) Pintér Imre, 
a Somogyi sziularsulat kedveit baritonistája 
Nagyváradon is vendégszerepeit, a bol az ottani 
közönségnek igcu megnyerte tetszését. Úgy a 
budai, mint a nagyváradi közönség elölt légin 
kabb Ripp szerepében aratott nagy sikert.

— (Verekedő szomszédok.) L> v o r-
u i t s Jefto és Kakin Zvutáo barauyu-baaui 
lakosok, mint jó  szomszédokhoz illik, mindig 
békés egyetértésben éltek egymással. A napok
ban azonban összevesztek valami csekélységen 
s az ősz, de hatalmas erejű Dvornits úgy ütötte 
főbe egy kapával Rakiut, hogy annak tűiét az 
ütés leszelte, fejébe lukat ütött s arczából is 
elvitt egy jó  darabot. A  szerencsétleu most or 
vosi kezelés alatt áll.

— (Éhhalál.) Éhen halt valami U k i
Gyula nevű elhagyatott ember az Ó-báuya és 
Nadasd közt elterülő erdőben. Arra járó-kelő 
asszonyok találták meg a fűben a szerencsét
lent, ki akkor még élt, de arczát a férgek már 
teljesen összemarták. Nádasára vitték, hol rö
vid idő múlva meghalt. Az éhenhalt tia volt az 
auuak idején Nádasdon lakó dr. U k i orvosuak.

— (Megföllebezés.) A varmegye leg
utolsó közgyűlésen 50 ezer foriutot szavaztak 
meg a szent lőrincz-miholjáczi viczinalis vasútra, 
mely határozat ellen a siklósi járás törvényha
tósági tagjai fellebbeztek. Ez ügyben most Sik
lóson — mint onnét Írják — községi közgyü 
lést fognak tartani, melynek tárgya lesz a főúti 
megyei határozat kihirdetése és megföllebezése.

— (A  „Pécsi athletikai club4*)
tolyó hó 8 dikáu tartott ig. választmányi ülésén 
elhatározta, hogy Siklósra kirándulást és ver 
senyt rendez. A távolság 29.4 kim. A verseny
ben résztvevők tetszés szerinti pihenőt tarthat
nak, miután a távgyaloglás időhöz nem kötte
tik. A verseny napja szeptember 6 -dika. Dijak: 
1. ezüst-érem, 2. bronz-érem, 3. tisztelet dij.

tegnap óta komornának hívják, s a tehenest ko
mornyiknak megtették, s megmondták neki, hogy 
minden látogatótól kérje el előbb a névjegyét, 
mert az fölsőbb körökben, a hová Ormányossy 
úr nagyon is járatos, ügy szokás.

Szerencsétlenségére mindjárt az ,elsö nap 
mind olyan vizit érkezett, a ki azt sem tudta, 
hogy mi tán terem a névjegy.

Következő vasárnap uj meglepetés várt s 
nyújtott anyagot a mi délutáni kávé melletti be
szélgetésünknek : a plébános először hirdette 
Meggyesi Alice leányzót és Orrmányossy Tiha
mér miniszteri fogalmazó urat.

A barom dob- és öt pacsirta-utczai sarok- 
házban azóta egymást érték a városból a keres
kedők óriási pakkokkal, a mik mind azt árulták 

hogy Alice kisasszony most az egyszer a le
hető legkomolyabban férjhez készül, s az a bi
zonyos teslö rózsa mától fogva kizárólag Orrmá
nyossy űr számára illatozik.

Csak az volt a bökkenő, hogy második 
vasárnap már az a hir jurta be a falut, hogv a 
komédiás (mert négy szem közt legyeu mondva, 
mi a nagy' urat egymás közt azért csak igy hív
tuk) a harangozó lányával megszökött s magával 
vitte Alice uagysam összes smukkját, auuak az

egy gyémánt fülbevalónak kivételével, a melyet 
ö vett kedves menyasszonya számára nászaján
dékul, s a melyre Salamon zsidó megcsküdött,
hogy az ö boltjából való, s potom fiz krajezár 
az ára.

Annyi bizonyos, bogy a második hirdetés 
a templomban elmaradt, a komornyikból tebenes 
lett, Magdus pedig azt a parancsot kapta, bogy 
ha úrnőjét még egyszer Alice kisasszonynak ta 
lálja hívni, menten elcsapatik.

S most már itt az ideje, hogy a szomorú 
históriának végét vessük.

Oka ennek egyrészt az, hogy a szomszéd 
szobában a tiszttartó mar nagyban kiabál, hogy 
menjek hozzá a tarokk kompániát kiegészíteni 
(tudja a lurkó, bogy ügyetlen játékos vagyok, 
s öt tarokkra már kész vagyok volátot moudaui); 
másrészt pedig az, hogy czélszei íitlen elárulni, 
mennyire kapaszkodik a három dob- és öt pa
csirta-utczai sarokház megcsalatott tulajdouosuöje 
újabb férjjelölt utáu, azt meg pláue illetlenség 
is kifecsegni, hogy a boldog választott most az 
egyszer sem báró, sem póstamcster, sőt még 
miniszteri fogalmazó sem, hanem

I u d i g ó-p i n t y.

Indulás reggel 5 órakor a siklósi vámháztól. A 
verseny még akkor is megtartatok, ha csak öt 
résztvevő jelentkezik is. A verseuy-bizottság 
következőkép alakult mog: Elnöke, a club el
nöke: Németh József, akadályoztatása esetén 
dr. Egry Béla alelnök. Versenybírák : dr. Schau- 
rek Bódog, Beuyovszky Manó, Ott Béla. Indító 
s pályabíró: dr. Egry Béla. Orvos: dr. Jo. 
bauu Béla.

— (Az idő a m últ héten.) Európá
ban borús volt az idő, a középső részekeu hű
vös és szeles, délnyugati Németországból viha
rok hire érkezett. Legmelegebb volt Brindisiben 
29.2 fok, leghidegebb Christiansuudban 10 fok 
Bécsbeu 142, Rómábau 20 , Parisban 14’ 3, Ber
linben 13.5, Pétervárott 12.7 fokot mutatóit a 
hőmérő. A levegőnyomás különbségei nagyob
bak lettek, uyugatou a maximum nagyságban 
és terjedelemben növekedett, északkeleten pe
dig mélyebbedett a minimum. Hazánkban job
bara derült idő jár, bar itt-ott viharok is dúl
tak. Legmelegebb volt Orsováu 23 2 fok leg
hidegebb pedig Sopronban 11.2 fok. A termé
szettudósok bűvös és szeles időt jósolunk.

— (A pécsvaradi országos vásár)
bétfőu tartatott meg, mely az utóbbi évedhez 
képest sokkal rosszabbul ütött ki. Ez alkalom
mal az alispánt helyettesítő főjegyző betiltotta a 
hasított kürmü aliatok fölbajtását a járásban 
nagy mértékben elterjedt s/.aj- és körömfájás 
miatt.

— (Új menetrend.) A duuagozhajó- 
zási társaság közhírré teszi, bogy a budapost- 
kalocsai személyhajók e hó 10 tői egyelőre 
Mohácsig közlekednek, útba ejtve az összes 
közbeeső állomásokat, tehát Szegzárdot is. — 
Indulás Budapestről, mint eddigelé, naponkint 
délben ; indulás Mohácsról  fölfelé sziutéu 
délben. Ellenben a budapest-zimony-orsovai pos
tahajók a fönnebbi naptól fogva nem érintik 
többé Szegzárd állomását, egyéb tekintetben 
menetrendjük nem változik.

- ( Ú j n  íagyar honpolgár.) Schind
ler József német bólyi uradalmi erdész meg
kapta a belügyminisztertől a houossági okira
tot, melynek értelmében az új honpolgár f. évi 
szeptember hó 5 dikeii fogja esküjét a váraié 
gye alispánja kezebe letenni.

— (Gyilkos apa.) G r i s u i k Mió 
lancsuki laaos a napokban valami csekélységen 
összeveszett fiúval Grisuik Jánossal. A heves 
osszeszólamlásuak az lett a vége, bogy a ha 
ragra lobbant apa berohant a présházba és 
onnét egy fegyvert hozott ki, a melylyel tiara 
lölt, kit jobb luba szárán el is talált. A fiú 
rögtön összeesett s csak az esti úrakbau tért 
ismét észhez. A segélyre hivott orvos konsta-r? j

tálta. hogy a seb szerencsére nem veszélyes; 
miudazonáltal a kegyetlen szivü apa elleu a 
vizsgálatot már megindították.

— (A  király adománya.) Ô felsége 
a király magánpénztárából Dráva Szeut-Iván 
község részere, tűzoltó ezéiokra uyolezvau forin
tot adományozott.

— (Áz adófizetés) az 1891. év har
madik negyedére immár lejárván, folyó augusz
tus bó tizenötödikéig meg kamat és költség nél
kül lehet fizetni, augusztus bó huszonötödikétől 
kezdve azonbau már végrehajtás utján fog az 
adó behajtatni.

— (Jótékony adomány.) A pécsi 
takarékpénztár, a pécsi nőegylet felügyelete 
alatt álló gyermekkerti kisded ovodábau juta
lomként kiosztaudó 6 frt értéket adományozott, 
mely adomáuyért a uőegylct köszönetét nyil
vánítja.

—- (ÚJ postafőnök.) A nagykanizsai 
posta- és távirdabivatal főnökévé Szom mer 
Náthán posta- és távírda főtiszt neveztetett ki.

— (Somogy vármegye közgyűlése.)
Somogyvármegye a minap tartotta rendes évne
gyede közgyűlését T a 1 1 i á n Béla főispáu el
nöklete alatt. A főispán megnyitó beszédében 
elmondotta, hogy a király pécsi  láto
gatása alkalmával éléukeu kérdezősködött 
Somogyvármegye helyzetéről és viszonyáról, a 
lakosHag anyagi és kulturális fejlődéséről s a 
hallottak föiütt tel jes megel égedését
fejezte ki.

— (Új pálya a polg. iskolai ta
nulók számára.) A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter egy ú| rendeletet bocsájtott ki, 
melyben megengedi, hogy a polgári iskola Vrl. 
osztályát végzett növendékei fölvehetek gyógy* 
Bzcrész gyakornokoknak, de csak azon esetbcu,
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szigorúan fogta fol 
reuiteuskedését s 
elliatarozta, bogy 
papoknak, a kik

ha a latin nyelvből vizsgát tesznok és pedig 
oly kiterjedésben, mint ez a gimnázium VI. 
osztályában mogiiiváutatik. Ezzel azonban az 
egy évi önkéntességi jogot nem szerezhetik meg.

— (Az országos vásár és a mun* 
szünet.) Mivel a fogalmak ma még zavarosak 
a vasárnapi munkaszünetié uézvo az országos 
vasárok szempontjából is, azért uii is emlékez
tetjük az érdekelt kör őket a vasárnapi munka- 
szünetet szabályozó miniszteri rendelet III. feje 
zetéuek 30. poutjára, mely igy szól: „A törvé
nyes munkaszüneti napra cső országos vásáro
kon az elárusitas a jeleu rendelettel korlátolva 
nincsen és ezen napon az országos vásár helyén 
létező kereskedői és ipari elárusitas is korlátla
nul gyakorolható.w

— (Szivarok papirdobozban.) A
pénzügyminiszter legközelebb egy újítás hoz be 
és pedig azt, hogy u szivarodat ezeulüi n<*m 
fadobozban, baueui papirdobozban fogjak áru
sítani. Ez áltál a pénzügyminiszter tetemes ki
adást vei megtakarítani. A papirdobozokat már 
készítik is egy újlaki gyárban.

— (A  ferenezrendiek megrend
ez ab u.ly ozása) most mar ugyaucsak komoly 
fordulatot vett. A római kougregáczió nagyon

a ferenezreudi novicziusok 
mint nekünk táviratozzak, 
mindazoknak a növendék- 
a szigorított szerzetes élet

nek magokat ahivetui nem akarják, azounal 
tavozuiok kell a rendből. Úgy látszik azon
ban, bogy a megriasztott növeudékpapokat ez 
a íenyegetés nem valami nagyon hatotta meg, 
mert az írásbeli íölhivasra kijelentették, hogy 
Malaczkara nem mennek s a zárdából távozuak. 
Sok régi szerzéstől sziutéu uj togadalmat köve
tel a kougregáczió s a kik uj fogadalmat nem 
tesznek azoknak távozniok kell.

— (A  sörszállitás m egkönnyí
tés©.) A pénzügyminiszter, a sör nagyban való 
íorgaimauak és togyasztásáuak megkönuyitése 
czeijaból, egyetértöleg a bel- és kereskede
lemügyi miniszterekkel, megengedte, bogy a sör 
nagyúau való íorgaimauak megalilapitásúboz 
megkiváutató 25 litert tevő legkisebb rneuuyi- 
ség, esetleg két darab 1 2 ’5  literre hitelesített 
hordocskábau egy és ugyauazon vevő részére 
egyszerre szallittatbassék.

— (Az 1848—49-ki szabadságkor- 
0 2 1  kiállítás) megnyitását uéüany nappal 
későbbre halasztottak, mert auuyi nevezetes és 
rendkívül becses tárgyak érkeztek be, hogy 
azok elrendezése néhány nappal több időt igé
nyül, mint előre számítani lehetett. Mindennap 
számtalan érdekes és becses emléktárgyat kül- 
deuek. Zichy Mihály festőművészünk Szeut-Pé 
térvárról levelet iutézett Heutaller Lajos orsz. 
képviselőhöz miut a szabadsagbarczi emlékek 
kiallitá8auak egyik rendezőjéhez, melyben saj
nálattal fejezi ki, hogy nem vehet részt vala
mely müvével ő is e hazafias szellemű kiállítá
son. Ö azouoau 1847. óta Oroszországján tar
tózkodván, nem volt alkalma látni a szabadság- 
barcz mozzauatit. Zalai fegyvertárából azonban 
ke. darab kardot Küld a kiállításra, melyeket 
orosz tisztektől, uevezeteseu egyikét Asztatíef 
tábornoktól kapta, kik azokat a szabadságbarcz 
leveretése után a csatatéren szedték föl. Ka- 
cziány Géza iró a legszebb és legértékésebb
okmány-gyűjteményt küldötte be a kiállításnak,
mely 1 Û6 darabból all. Mindeu l evél  
vagy kül demény az 1848—49 ki s z a- 

adságharczi  emlékok ki ál l í t ása  
rendezői  uek Heutal l er Laj os  orsz.  

6 pv. ég Fáraók Bél a uraknak Bu-
apóst,  e, a fővárosi  vi gadóba czi-

® e z e u d Ő.
, ; (Rövid hírek.) A torjai kenbar-

ug újabb áldozata. T utsek Anna, a kedvelt 
rouu a minap majduem áldozata lett a torjai 
a* aug kéugőzeinek, szerencsére a rögtöni so- 

f ‘y UJeoUJeutette életét, s múló betegségeu kí- 
t U1 8eujuji Komolyabb baj nem érte. — Ka- 
asztrófa a Murán. Sziuvóumbol a minap 24 

araio kelt at a Murau s kocsisuk, egy részeg 
paiaszt beleíorditotta szekerüket a rohanó fo- 
-̂ UÍJa. Fueunyoiczau megmenekültek, de hatnak 
J °"'a veszett. — Választás Nagy-Kanizsán.

uagykauizsai városi közgyűlés a közkórbáz 
r*'u uoaáva Trojkó Lajos ügyvédet választotta 
C1c®' — Csillagászok kongresszusa. A Müti-
1 1  tí 11 ülésező ueinzetkózi asztronómiai társulat 
ûr őzelebbi ülését Utrecbtben tartja.

MŰVÉSZET IRODALOM.
* Ságh József ismert uevü zeueiróuk 

a „Zenei lapok44 özeik. áltál szerkesztett „Álta
lános l e u é s z e t i I o x i k o u (II. kiadás) 
első füzete, tetszetős formában megjelent. Az 
encyklopediai kézikönyvben töltalaibatók a ze
netudomány legszükségesebb ismeretei, a hazai 
— ualuuk polgáriosult es külföldi zenészek, ze
neszerzők, zeneirók, kitüuöbb zenekedvelők, 
hangszerkészítők stb. rövidre szabott élet- vagy 
ismertetőrajzai továbbá a hangszerek ismerte
tése a a zenében gyakran előforduló idegeu 
szavak magyarázata. A mi t«létté érdekes és 
hasznos olyanoknak, kik zenekedvelők és zené
szek. Kapható miden könyv- és zeuemükeres- 
kedö utján. Ára 40 kr.

T A N Ü G Y .
A  M agyarországi tanítók orszá

gos bizottsága e hó 19-éu délutáu 6 óra
kor elöérttíkezletet, 2 0 -áu Szent-Istváu napján 
d. e, 8 órakor pedig uagygyülést tart Budapes
ten, a IV. kér., Lipót-utczai újvárosház közgyű
lési termében. E nagygyűlés tárgyai a követke
zők: 1 . tanítók szolgálati viszonyainak szabályozása 
(tanítói pragmatika). Előadó : Peres Sándor 
Losoncáról. 2. Tanítókat vizsgáló (illetve képe
sítő) országos bizottságok szervezése. Előadó ; 
György Aladár, Budapestről. (A tárgyalás itt 
félbeszakittatik, mi közben az Eötvös-alap orsz. 
tanítói egyesület tartja meg évi közgyűlését.) 
3 A tauitói nyugdijtörvéuy revíziója. Előadó : 
Szabó B. László Budapestről. 4. A közigazga
tási törvény s a népoktatás. Ismerteti : dr. Bokor 
József. (A program c) pontja természetesen el
marad, miutáu tárgya megszűnt, Szerk.) 5. Az 
országos bizottság miniszterileg jóváhagyott alap
szabályainak bemutatása, s ezzel kapcsolatban 
az országos bizottság újjáalakítása. 6 . Esetleges 
indítványok. Tisztelettel kéretnek tehát az orszá
gos bizottságnak úgy fővárosi mint vidéki ősz- 
szes rendes és póttagjai, hogy e uagygyülést töme
ges megjelenésükkel emelni, nemkülönben a ha
zai tanitótestületek, illetve egyesületek, bogy a 
gyűlésre — közös czéljainak minél biztosabb 
elérése vegett — képviselőiket küldeni szives 
kedjeuek. A nagygyűlésnek egyébként miudeu 
tanügvbarát s a tanUgv iránt érdeklődő egyén 
szívesen látott veudége leszen.

TÖRVÉNYKEZÉS.
Becsületsértés vétségével vádolt

Krausz Miksa
elleni bűnügyben hozott ítéletek.

(Másolat.)
379/B. 1891. szám. ö Felsége a király ne

vében ! A sárbogárdi kir. ) bíróság becsületsértés 
miatt vádolt Krausz Miksa ellem bűnügyben kö
vetkezőleg ítélt:  Krausz Mi ksa 45 éves, 
izr. vallasu, szulimányi (Somogy m.) születésű, 
pécsi lakós, több ezer forintnyi vagyonnal bir, 
fogyasztási adóbérlü, a szegzárdi és eszéki kir. 
péuzügyigazgatósagok területén, nős, 8 gyermek 
atyja, írni olvasni lúd, bűutetve nem volt vád
lott:  a Labor Lajos sérelmére elkövetett s a 
btk. 261. § aba ütköző kot rendbeli becsület
sértés vétségében vétkes s ezért a btk. 261. és 
102. §§-ai alapjáu 25—25 forint, vagyis össze- 
seu 50 Irt péuzbüuteiesre ítéltetik es köteieztetik 
Laber Lajosnak 32 fit 80 kr. utánjárasi, fuvar 
és helyettesítési költséget, liosta Ferenczuek 10  
frt, — Nidermayer Sándornak 13 frt, — Láber 
Augusztának 7 frt, — Egerszegi Mihálynak 8 frt, 
— Teleki Sáudoruak 7 frt 75 kr., — Tóth Fal
nak 6 frt 15 kr., — Nicbter Józsefnek 9 frt 
10  kr. tauudijat 15 nap alatt végrehajtás terhe 
mellett megfizetni, a kir. kincstárnak pedig a 
uotán felmerülendő rabtartási költségeket a feuu- 
álló szabályok erteiuiebeu megtéríteni. — A ki
szabott peuzouuteiesek az 1887. 8 . t.-ez. 1. § aban 
megjelelt czelokra 15 nap alatt végrehajtás terhe 
mellűd fizetendők s nebajtnaiiunság esetén min
den 5 frt egy uapi fogházzal helyettesítendő. 
Moiuár Gyula ügyvéd munkadija saját fele irá- 
nyábau 15 inban megailapittatik, Jeleu itelet 
jogerőre emelkedés után a m. kir. államvasutak
nak, a budapest-pécsi vasút Uzletéuok vitelére 
kirendelt osztályához, a szegzárdi és eszéki m. 
kir. pénzügyigazgatóságokboz hivatalos másolat
ban attétetik és vádlott költségén a „Pécsi Fi- 1

I gye lő44 cziiuü pécsi helyi lapban közzetétetik. — 
i ndokol ás :  A megtartott tárgyalások folya
mán bit alatt kihallgatott Nidermayer Sándor, 
Rosta Ferencz és Tóth Pál tauuk vallomásával 
igazolást nyert, bogy a vajtai vasútállomáson a 
múlt év november 19-éu vádlott Láber Lajos 
állomasfőuököt a vonat késése miatt megtámadta 
és „betyár, gazember, vörös kutya44, sértő sza
vakkal illette, a vörös istenét szidta s hivatali 
állását becsmérlő szóval emlegette. — A szintén 
bit alatt kihallgatott Egerszegi Mihály, Nicbter 
József és Kosta Ferencz tauuk előadasa szerint 
pedig ugyaucsak a vajtai vaHUtaliomásou Láber 
Lajos elieu a múlt év november 30 áu sértő ki
fejezéseit „vörös uunezut, tót számár, szemteieu’4 
és istenkáromlását ismételte. — A tauuk által 
igazolt s a mai tárgyalás folyamáu vádlott által 
részben beismert kifejezések használata a btk. 
261. § ába ütköző meggyalazó kifejezések tény- 
áiiadékát kétségtelenül megállapítván, vádlott a 
hivatkozott szerint vétkesuok kimondandó volt. 
— A büntetés kimérésénél figyelembe vétetett 
vádlott büutetleu előélete mint enyhítő körülmény, 
de viszont azou súlyosító körülmény, hogy sértő 
szavait nyilvánosan, az egész utazó küzüuség 
hallatára egy szdgalatot teljesítő hivatalnok el
lenében használta. — A köítségeköen való ma
rasztalás az ítélet jogi következmenye s az eij. 
szab. 107. §-áu alapul. — Az ítéletnek a péuz- 
Ugyigazgatóságokkal való közlese 41475/89. sz. 
pénzügyminiszteri reudeleteu, a pécsi helyi lapbau 
való közlése pedig a btk. 277. §-au alapul. — 
Ezen ítélet vádlott és m. vadló előtt uyomban 
kihirdettetvéu, az ellen vádlott télebbezést jelen
tett be. Sárbogárd, 1891. ápril 1 . a kir. jbíróság. 
Ge'ger s. k. aljbiró.

A masoia: hiteléül:
(P- H.) Czenczi k József ,

kiadó.
(Másolat.)

1362/B. 891. szám. Ó Felsége a király ne
vében a «zekesfebérvàri kir. törvényszék mint 
Il-od íoku büntető bíróság becsületsértés vét
ségével vádolt Krausz Miksa elleni bűnügyet, 
melyben a sárbogárdi kir. járásbíróság 1891. 
évi april hó 1-ső uapjáu 379/B. 891. sz. a. Ítéletet 
hozott, ezeu Ítélet elieu vádlott áltál bejelentett, 
de írásban nem indokolt fölebbezés folytan a 
mai napon tartott nyilvános ülésében vizsgálat 
alá vevén következőleg i t é 1 t. Az eljárt kir. járás
bíróság fonti keletű és számú ítélete oly részbeni 
változtatással, bogy a megítélt 25—25 írt pénz
büntetés bebajtbatlanság esetén 3—3 napi fog 
házzal lesz helyettesítendő, egyebekben indokai
nál fogva helybeu bagyatik. — Székesfehérvá
rott, a kir törvényszéknél 1891. évi május hó 
4-én tartott nyilvános büntető üléséből. Daróczy 
s. k. elnök, Scherer Kamii s. k. e. biró (P. H.) 
Láttam 14/V. 1891. Fittler s. k. kir. ügyész.

A másolat hiteléül :
(P- H.) Czenczi k József ,

kiadó.

Gabona-árjegyzék.
Pécs szab. kir. várnában 1891. éri augusztus hó ^8-ántartott  h e t iv á s á rró l .

Az irak metermazsánkent számíttatnak.
) őszi • • rrt —» — frt —

8a** ) tavaszi • • • p — •
) • 8 . 9 H 30 9 a

Kétszeres ) 6 . . • 9 — — •
) uj . . • ■ 8 • GO 8 . 50

[lot I* ) 5 8 • • t — — * ~
) uj - • 8 • 8 • 30 8 •
) 08*1 • 8 t — — a

± r ' ) tavaszi 8 • 6 a 60 — •
) «i . 8 . 6 V 30 — n

%
i őszi * . 9 — — frt -

2ah ) tavaszi • . 6 ■» — 6 .  70
uj — p — — a

Repcze ) • • § • • — 9 — — n

Bükköny ) széna . » • • p — — n

) #ó # . 6 99 f>0 6 „  40n korié z a
> ttj . p n

Széna . . > ó• • . . 2 p 50 2 .  40
) Uj 8 • r — r

Szalma . s 9 • 2 fi — — a
Kinalat : ii a g y (mintegy 400 gabouakoc'u vril

a diaczon esős idő miatt

Lap ( u I hí (i o ti o * :
NAGY FERENCZ.

Kelelôn nzerkt^ztó:
HAKSCH LAJOS.



I f♦5 PÉCSI FI GYELŐ. 1891. augUHztUH 12 én.

i r d e t é

e g y

Bérbe adandó!
n a g y  é s  e g y  

l a k á s

♦ ♦

k i s

Ott Márton házában Báthory u. 1 5.
szám alatt.

8795. 8z.

1 1 8 1 9 . sz. 
1891.

P á hirdetmény.
tk. 1891.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Dr. Kereky Mihály 
végrehajtatnak, Kemendits Katalin végrehajtást 
szeuzedö elleni ICO írt tőkekövetelés és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
járásbíróság területén levő Személy község ha
tárában fekvő a személyi 61. sz. tjkvben fel
vett 102. hszsz. egész belsőségre 50 írt becsár- 
ban az 1881. évi 60 t. ez. 156 §-a értelmében, 
tehát nemcsak végrehajtást szenvedettet illető 
felerészére, hanem a társtulajdonos Kemendits 
Gergelyt illető másik felerészére is, úgy az 
ugyan azon tjkben felvett I. egynegyed teleknek 
Kemendits Katalint illető íelerészére 439 f̂rt 
becsárban az árverést ezenuel megállapított ki* 
kiáltási árban elrendelte és hogy a lentebb 
megjelölt ingatlanko az 1891. évi szeptem
ber hó 3-ik napján délelőtt 10 óra
kor Személy község; házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kiki' 
állási áron alul is eladatni fognak.

Árverezui szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10'/o*át vagyis 5 írt, 43 frt 90 
krt készpénzben, vagy az 1881. évi 60. t.-cz. 
42. § ban jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz. alatt kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8 . §*ban kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. évi 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöle- 
ges elhelyezéséről hiálllitott szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telekönyvi 
hátóság 1891. évi juuius hó 13-ik napján.

L u k rits  Is tván
kir. törvnzéki biri

1300
9 1

600 99

I
99 99

Melynél fog\a Pécs szab. kir. város köztörvényhatósági bizottságának f. évi 
82 9600. számú határozata folytán ezennel köztudomásra hozatik, hogy az ujonnnan 
szervezett városi mérnöki hivatalnál legközelebb a következő állások fognak főispáni 
kinevevezés utján betöltetni u. m.

1- ször) A tőmérnöki állás 1600 frt é. fizetés.
2- szor) két osztály mér

nöki állás egyenként
3- szor) egy műszaki gya

kornoki állás
Választás utján pedig be fog töltetni :

4- szer) egy mérnöki hiva- 
vatali kezelő tiszti állás 500 „

A főmérnöktől, s az egyik osztálymérnöktől a törvényszerű (1883. évi I. t.-cz.) 
minősítettségen felül a magas építészetben az elméleti és már megszerzett gyakorlati 
képzettség kimutatása is megkivántatik, mig a másik osztálymérnöktől legalább is a 
törvényes képzettség igényeltetik.

A műszaki gyakornoktól a fóreál, vagy a középipartanoda bevégzése, a ke
zelő tiszttől pedig a megfelelő gyakorlati képzettség kívántatik, mely utóbbi állásra 
előnnyel bírnak a műszaki csapatokból kilépett, s igazolvánnyal ellátott altisztek.

Felhivatnak tehát mindazok, kik a kérdéses állások egyikét elnyerni óhajtják, hogy 
ez iránt f. évi augusztus hó 25-ig kiterjesztett,pályázati határidő alatt, a fenntiek szerint 
megkívánt képesítettségüket, korukat, magyar állampolgári minőségüket, netáni eddigi 
alkalmazásukat és feddhetlen erkölcsi magaviseltüket igazoló okmányokkal ellátandó 
kérvényüket a polgármesteri hivatalban —  személyesen jelentkezve — nyújtsák be.

Megjegyeztetik, hogy a kérdéses álláson alkalmazandók, városi nyugdíj sza
bályzat értelmében, annak idején nyugdíjra tarthatnak igényt

Pécsett 1891. julius hó 30-án.
Aidinger

kir. tanácsom polgármester.

c» »

Hivatalok, egyesületek, casinok, olvasókörök, könyvtárral bírók

a legújabb gépekkel és segédeszközökkel 
gyorsan és a legolcsóbb áron elkészíttetik.

Nagyobb pártik —  elkészítés után -
gyobb megrendeléseknél

van felszerelve, hol is mindennemű könyv-bekötés jól, 

bérmentve küldetnek vissza. Egyesületeknek és 11a-

a JLM.A

József
könjinjomdája és könyvkötészete

Pécsett Széchenyi-tér IS. szá:
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GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

kapható Alt ó~ I3Ölim keieaked̂ éken Péc*rt
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+

3 szép  n a gy  la 
k ás k iad ó .

Pécsett siklósi országút és 
gyár-utcza sarkán 1 1  szára alatti 
emeletes házban I földszinti és
2 emeleti szép nagy lakás, f. I " ï  

évi november hó 1-től, jutá- +  
nyos árért bérbeadó. I ♦

Értekezhetni ugyanott a 
házban.

+
+
*

♦
*
♦

♦
♦
+
+
♦
+
+
+

+
# ca
toki*?4 s

első pécsi temetkezési vállalat

\ an szerencsénk a nagyérdemű közönség tudomására hozni, miszerint
a legváltozatosabb ravatalozások felállítására — temetések rendezésére, _
úgy a halottak szállítására létesített üzletünket ujjabb átalakítások, — min- £  
deunemU igényeknek megfelelő felszerelések beszerzése, valamint tapintatos 
rendező alkalmazása folytan jelenleg oly helyzetbe hoztuk, hogy minden osz
tályú temetkezéseket — úgy helyben mint a vidéken ^
a legnagyobb pontossággal s az eddiginél és minden

temetkezési vállalatnál

sokkal díszesebben és olcsóbban
vagyunk képesek kiszolgáltatni.

Maradunk kiváló tisztelettel
„ C O N C O R D I A "  első pécsi temet keresi vállalat tulajdonosai:

7̂  T u m a  Venczel, K risztiá n  József, Schubársky János,
^  H ranitsch  G yő rt/y .

H ird etések
igen előnyös áron vétetnek fel

k i a d ó h i v a t a l u n k b a n .

i 16. 1891. szám
isk. szék.

él Tik hirdetmény.

Az Európa kávéház kerthelyiségében
m inden nap

löllépte

Az első  p é c s i  daltársulatnak
Angelotti igazgató igazgatása alatt.

Válogatott műsor, bővebbet a napi hir
detések, szabad bemenet. Vasárnap és 
ünnepnapokon belépti dij 25 kr.

Melynél fogva Pécs szab. kir. város községi iskolaszéke részéről ezennel köz
tudomásra hozatik, hogy a f. év augusztus havában

két segédtanítói és egy segédtanítóitól
állás fog választás utján betöltetni.

A jelzett állások mindegyikével 400 frt évi fizetés jár.
Felhivatnak tehát azok, kik ezen állások egyikét elnyerni óhajtják, hogy í. évi 

augusztus lió 25-ig kiterjesztett pályázati határidő alatt, magyar állampolgári minő
ségüket, erkölcsi magaviseletüket, tanképesitettségüket, korukat s netán eddig alkalma- 
zottságukat igazoló okmányokkal ellátott kérvényüket alulirthoz benyújtsák.

Pécsett 1891. évi julius hó 31-én.
Aidinger

kir. tanácsos polgármester, mint a közs. isk. szék elnöke

e l y i k  l a p r a  f i z e s s ü n k  elő?
Gazdag tartalmaim!, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az

Állandó francziabaraczk kiál
lítás !

Kitlluö franiabaraczk és torzsatlao, vagy 
fatdozányi (nyári Kalman) körte f. évi augusz
tus hó 18. napjától kezdve Nepomnk ntcza 
1 0 . ga, |evö kertben naponként frissen a 
faról szedve vehető. Elszlláitásra szánt, 
Va&y párolni (dunsztba) való baraczk mennyisége 
alulírottnál legalább egy-két nappal előbb 
â grodeleudő. A becsomagolás es elszállítás kí
vánatra ugyanott — mérsékelt dij mellett —
eszközöltetik.

A gyümölcsszedés minden reggel és este 
^ — 8 óráig történik.

id. Waisz Antal.
♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

• *

a mely az uj évvel immár 25 ik évfolyamába lépett. Ez a magyar ohrasóközöuség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek gyorsasága, alapossága és sokasága, ro
vatainak változatossága, kitűnősége, a különböző olvasmányok gazdag tárháza tették az 
„Egyetértésit népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról a legrészletesebb s 
e mellett tárgyilagos bű tudósítást egyedül az „Egyetértés" közöl Gazdasági rovata  
elismert régi tekiutélyuek örvend. A magyar kereskedő s gazdaközönség nem 
szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az „Egyetértés" kereskedelmi s tőzsdei 
tudósításainak bőségével s alaposságával ma már nem versenyezhet inas lap. A ke
reskedő, az iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az „Egyetértésiben, a 
mire züksége vau. Változatosán szerkesztett tárczájában, annyi regény olvasmányt 
ad, m int egy lap sem. Két három regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy ev alatt 
30 _ 4 o kötetnyi regényt, részint eredetit, részint a külföldi legjelesebb termékeket jó 
magyarsagu fordításban kapnak az „Egyetértés*1 olvasói. A ki olvasni valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar értesülni, űzessen elő az 
„Egyetértés"-re, melynek előfizetési ára egy hóra 1 frt 80 kr., */« évre 5 frt s egy évre 
20 frt. Az előfizetési pénzek az „Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszá

mot a kiadóhivatal kívánatra egy hétig ingyen és bérmentve küld.



Hirdetmény.
MÁGOCS község országos és heti- 

visóri

helypénzszedési jogai
k ü lö n -k ü lö n , 1892. évi ja n u á r  hó l-tö l 
1 8 9 4 , évi d e c ze m b e r hó 31-ig te rjed ő  
3  év i id ő ta rta m ra  f. hó 2 3 -á n  d. u. 2 ó ra 
k o r, a község házában nyilvános árverés 
utjáu bérbe fognak adatni.

Az árverési feltételek a jegyzői iro
dában megtekinthetők.

Kelt Mágocson 1891. évi augusztus 
hó 5-én.

A z  e l ö l j á r ó s á g .

M a l o m  e l a d ó !

Pécstől, a fa- 
és kőszénbá

H ird e n , egy órányira 
luban, közel az országút 
nyához fekvő

m alom
szép lakások és melléképületekkel, pin 
cze és istálókkal, mely korcsma és 
szatócsüzlethez is alkainas, előnyös iöl- 
tételek mellett szabad kézből eladó.

A föltételek a tulajdonosnál Hirden 15. sz. alatt tudhatók meg.

LL

r
I
!
*
! 20.084,349.
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T H E  G R E S H A M
életbiztosító-társaság Londonban.

Magyarorezági fiók : Ausztriai fiók;

Bpest Fereocz-Józseftér 5 -.6 Becs Gisellwtme i. sz. a..
a társaság házában- a társaság házában*

A társánál vagyona 18í)0. juo* 30*áo
frk 111.610,613.-

Évi bevétel biztosítások és 
kamatból 1890. évi ju- 
uius 30-án . . .  ,

Kifizetések biztosítási és 
járadék' szerződések s 
visszavásárlások után a 
társaság fenállása óta
(1848)

A legutóbbi tizenkét havi
üzlet alatt a társaságuál „ 55.985,275.
értékig nyujtattak be 
ajánlatok, miáltal a tár
saság íennállása óta be
nyújtott ajánlatok ősz
értéke.....................
értékre megy. — Prospektusokkal és dij

táblázatokkal, * melyek alapján a társaság 
kötvényeket kiállít, továbbá ajáulatokka», 
díjmentesen szolgálnak az osztrák-magyar 
monarchia mindéi: nagyobb városában az ügy
nök urak és a m agyar és osztrák
fiókok,

234.804,082,

1.666812,555.

• • «

234. tét. sz.
tg. 1891.

Alólirott tömeggondnok ezennel közhírré teszi, miként Kellner Sámuel pésc- 
váradi lakós, be nem jegyzett kereskedő közadósnak csődtömegébe, a leltár 1 1071
tét. sz. alatt összeirt 0376 frt 87 kr, becsértékü

á ru ra k tá r  és ü zleti fe lsze re lé s
a tekintetes csődválasztmánynak 1891 évi julius 23-án hozott határozata következtében
zártajánlati utón az alábbi feltételek alatt eladatik.

A venni szándékozó zártajánlatát sajátkezüleg aláírni, ebben ezen hirdetmény 
számára és keltére való hivatkozás mellett, e hirdetményben foglalt feltételeknek elfo
gadását kijelenteni, és azt 637 frt 70 kr. bánatpénz melléklésével t. é. szeptember 
hó 5 -ének déli 12  órájáig alólirott tömeggondnoknál benyújtani tartozik; mely bánat
pénz a csődválasztmény által elfogadandó vevőnek a vételárba beszámíttatni, a többi 
ajánlattevőnek pedig visszaadatni fog.

2. A csódválasztmány fentartja magának a jogot, a beérkező ajánlatok közül 
szabadon választani, esetleg azokat mind visszautasitani, de az ájánlattevő ajánlatát 
vissza nem vonhatja.

3. A vételár f. é szeptember 19-ig 6 százalék kamattal együtt a tömeg
gondnoknál készpénzben kifizetendő, a mit ha a vevő tenni elmulasztana, úgy a bá
natpénzét a csődtöneg javára elveszti és a csődválasztmánynak joga leend, a vevő 
költségére és veszélyére akár zártajánlat akár árverés utján az eladást eszközölni 
avagy saját belátása szerint az áruraktár és üzleti fölszerelés felett tetszése szerint 
rendelkezni.

4. Vevőnek a vételár teljes befizetése után fog a megvett áruraktár és felsze
relés birtokába és tulajdonába bocsáttatni, de a vétel utáni bélyeg és kincstári illeté
ket sajátjából és egyedül tartozik viselni.5 . A tömeggondnok f. évi augusztus hó 28 án reggeli 10 órakor, az ela
dandó áruraktárt és üzlet felszerelést, Pécsváradon az üzleti helyiségben, a venni- 
szándékozóknak megmutatja.

6. A csődválasztmány sem a leltár helyessége, sem pedig az áruk és felsze
relések minőségéért és mennyiségéért semminemű felelőséget nem válal.

Kelt Pécsett, 1891. évi augusztus hó 10 én.
Bubreg Antal

ügyvéd, töuieggonduok.

I. P É C S I  C Z IP Ő F E L S Ő R É S Z  G Y Á R T Á S .
Gyár és főraktár: 

Siklósi-utcza 10-lk szám Kindl S. F .
P É C S E T T .

Fiókraktár :
Szigeti külváros, korona 

épületben.

Van szerencsém a o. t. közönségnek b. tudomására hozni, hogy a mai naptól kezdve 
szakavatott embereimmel a czipöfelsörész gyártást megkezdettem.

Miután lapasztaltam, hogy egyes kereskedők rósz és ha8znavelietleii munkával 
elárasztják a t. vevőket, és igy ezzel szorítják a szolid munkákat, mi uagyou káros, mert ez 
által a fogyasztó közöuség oda van utalva, bogy a kész czipőraktáresokhoz fordul, mely szinte 
egy szinvoualou áll az előbb említettel, elhatároztam, hogy olyként vezetem be a czipöfelsörész 
előállítását, hogy drága pénzért ne forduljanak a t. reflectáosok az elismert fővárosi felsőrész 
készítőihez, hanem helyben postadij megtakarítása mellett jobban, a raktárról vagy mérték 
utáu leggyorsabban készítve elkapjanak.

ígérem, bogy minden igyekezetem oda fog iráuyului, hogy tisztelt vevőimnek mindenkor 
a legújabb, legszebb és legjobb munkát lehető legjutányosabb ar mellett adhassam.

A midőn tisztelt vevőimnek szolgálatomat felajánlom, becses megrendeléseit várva
maradok

teljes tisztelettel
K i n d l  S .  F .

(Mérték utáu, ba az árú hozzá adatik, elkészítését szintén elfogadom.)

PÉCSETT

b u lo rra k tá ra  és m ű h elye
(tetemesen n&gyobbitva)

F e r e n c z i e k - u t c z a  I I .  s z á m .

(A pécsi edénygyár raktár ugyanott.)
»* -ó

Nagy választékban teljes és stylszerüeu berendezett alvó-, disz- és ebédló-szo-
sbzhm jm «•%*

bák, mindennemű fa -, va6- és ká rp ito zo tt bútorrk, képek, tü k rö k , füg g ö n yö k , fü g g ö n y ta r-
tó k , és minden e szakmába vágó czikkek.

Abban a helyzetben vagyok, hogy bútorvásárlások nálam ép oly ju tán yo sán  
eszközölhetők, mint Budapesten vagy Bécsben.

Nyomatott Taizs Józsefnél Pécsett, H91


