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a posta mellett. Kéziratok nem a latnak vissza.

Perczel Miklós.
Ha a közélet egyik vezérférfiát, ki egész 

életét a hazának, minden erejét hivatása kö
rének és a közjónak szentelte, leszólitja a 
végzet a tevékenység mezejéről, le a kiizd- 
térről, melynek összes tevékenységét áldozó
— a nemzet hálával, kegyelettel adózik em
lékének és elismeréssel örökiti érdemeit.

I)e vajmi ritkán van az, hogy az ember 
már életében részesüljön azok hálájában és 
elismerésében, kikért tett, hatott és alkotott; 
ritkán főleg akkor, ha letéve a kezében birt 
hatalmat és a vezéri pálcát, működésének uj 
irányt kell adni.

És ha a hála, a köszönet a haza és a 
közilgyek szolgálatának szentelt fáradozások
ért e k k o r  nyújtja az elismerés babérját, 
ez lélekemelő momentum nemcsak azok sze
meiben, akik teszik és adják, hanem az előtt 
is, kit a figyelem é r ; mert szivinditó tanú 
sága az önzetlen nagyrabecsülésnek, mely 
kimondhatatlanul jól esik az érdemet mél
tányló polgárnak úgy, mint annak, ki abban 
részesül.

Midőn l’erczel Miklós visszalépése álta- 
nos sajnálkozást keltett s a személye iránti 
tisztelet és szeretet távoztával oly meghatóan 
nyilatkozik városunk polgárainál; midőn bölcs 
kormányzatának érdemeit osztatlan elismerés 
övezi körül s ez külső jelekben is nyilvánul
— oly jelenség az, mely örökre emlékeze
tessé teszi törvényhatóságunk történetében 
ez eseményt, mert csak ott, hol valódi érdéin 
van, lehet a sajnálkozás általános, a hála 
kifejezése pedig annál értékesebb, mert azt 
nem egy kitüntető alkalom igényli s nem 
az ünnepeltetés külső csillámának tekinthető.

Miért hatott oly leverőleg az a hír, liogv 
főispánunk megvált magas tisztétől ? Mert 
az a szoros kapocs, mely működését kiválóan 
városunk érdekeivel s törekvéseivel össze
fűzte, oly rögtönözve szakadt szét és az az 
egyetértő, szivélyes vonzalom, mely mind
nyájunk szivében érette dobog, nem kötheti 
őt továbbra is ide, hozzánk. .lói tudjuk, hogy 
ha a cselekvés e terét el is hagyta, nevével 
a politikai téren, hazánk nagy kérdéseiben 
újra és ismét találkozni fogunk ; hiszen is
merjük lángoló hazaszeretetét, törhetetlen 
akaraterejét, soha meg nem szűnő tevékeny
ségét ; de fájdalom : ő megszűnt a miénk 
lenni, nem többé a mi vezérünk !

így lesz az ő távozása a mi veszteségünk.
Hogy mennyiben volt felmentése ez idő

szerűit sziikségképeni politikai aktus, mily 
körülmények követelték, vagy mily előzmé
nyek idézték elő, azt nem fejtegetjük s nem 
is áll jogunkban kutatni, de kormányzati 
tényéknél a találgatásoknak, vagy viszont az 
érzelgésnek alig is van helye. Észiinkhe ju t
nak itt önkénytelenül is Monstuart E. Grant- 
Duft angol iró Deák Ferenc életrajzához írt 
e szavai : .Minden korban jó egy ily férfiú 
történetét olvasni; de sohasem oly szükséges, 
mint most, midőn egy iskola keletkezett s 
nem kevés politikai befolyásra is tett szert, 
mely azon eszmét hirdeti, hogy a morálnak 
a politikához semmi köze s hogy a közvet
len eredmény egyedüli bizonyítéka az állam- 
férfiúi képességnek."

Semmi esetre sincs tehát szükség a rész
vét és vigasztalás szavaira ; de hiveinek 
szeretete bizonyára üditőleg hat hosszú mun
kálkodásban fáradozó lelkének és csakhamar 
feltalálandja azt a tért, melyen áldásos mű
ködését folytathatja.

Perczel Miklósnak a nemzeti ébredés 
korszakában, úgy a szabadságharcbani sze
replését ecsetelni, hiven feltüntetni nem áll 
feladatunkban : de arra a tér is elégtelen. 
Hála Istennek, nem nekrológot Írunk és eme 
szereplést a történet örökitendi meg, mely
nek dicső lapjain az 1848 emléke örökké 
élni fog! Hogy a hazának bátor harcosa volt 
és hű polgára ma is ; hogy a nemzeti köz- 
szellem, a magyar nemzetiség és a haladás 
felébresztésének első bajnokaihoz tartozott: 
bog y szivét a honszerelem tüze gyújtó lángra

s dobogtatja mindig és mindenben; hogy 
neve múltúnk nagyjaival együtt fog emlit- 
tetni ; hogy alkotmányos érzületében meg
óvta szilárdan fel- és lefelé meggyőződésének 
erejét; hogy mint hazafi a legkitűnőbbek 
közé tartozik — azt mindenki tudja széles 
e hazában !

Szabadelvű ember volt mindig, a jog- 
és vallás-egyenlőség igazi liive, kiben a 
negyvennyolcas idők demokratikus szelleme 
oly mély gyökeret vert, hogy az mindvégig 
sajátja marad ; az amerikai időzés pedig azon 
meggyőződést érlelte meg benne, hogy nem
zetünk szellemi fejlődésével lépést kell tar
tani az anyagi haladásnak is s így az ipar 
és kereskedelem fejlesztésére van égetően 
szükség. Bizonyos gyakorlati üzleti irány lön 
sajátjává, ezt igyekezett érvényesíteni minden 
téren, de azért legfőbb gondjai közé tartozott 
a népnevelés és tanügy, egész napokat tölt- 
vén az iskolákban, hogy az ifjúságot buz
dítsa, a tanítókat pedig bő tapasztalataival 
útbaigazítsa. Kevesen méltatták ez újabb jel
mondatnak : „a munka nemesit* jelentőségét 
inkább, mint ő.

Hogy a gazdászati tért is előszeretettel 
mivelte, tudva van s megyénk gazdasági egy
lete is 1871-ben az ő felhívására és buzdítá
sára létesült ; ennek első közgyűlésén tartott 
elnöki beszédében mondó: „az öntudatos 
nemzeti lét első követelménye : becsülni, mí
velni, hasznosítani azt a földet, melynél drá
gább kincse nincs a magyarnak.*

Alkotmányos érzületének legszebb bi
zonysága, hogy hatalmával soha vissza nem 
élt, pártüzclmekhe nem hocsájtkozott és fő
ispán! állásában nemcsak elismerte a párt- 
élet jogosultságát és kerülte tisztének tekin
télyét a hatalom érdekében mérlegbe vetni, 
hanem az önkormányzat fejlesztését is szivén 
viselte, a municipális téren is főcélja az volt, 
hogy az ellentétek tapintatosan megszüntet- 
tessenek . .ha sorsunk önnön kezünkben van 
— ezt Baranyamegye egvik közgyűlésén mon
dotta — senki rólunk nélkülünk nem ren
delkezhetik, visszanyert önkormányzati jo
gunknak nemcsak elméleti, hanem gyakorlati 
érvényesítése hazafiul kötelesség." A megyei 
és városi közgyűlések kiváló fontosságát rend
szerint kiemelte és leggyakrabban nagysza
bású beszéddel nyitotta meg az illést, mely 
beszédeknek alaphangjuk mindig n hazufiitság, 
az alkotmány iránti ragaszkodás és a szabad
ság érzete voltak ; nem készült beszédeire, 
de a rögtönzés dacára velősek, szabatosak, 
eszmegazdagok és stylben is kitűnőek voltuk. 
Szókimondó volt mindig.

A megyei és általában a municipális 
intézménynek mindenkori híve volt, habár 
elismerte, hogy az újabb, a réginél pozitivebb 
civilizáció és jogfejlődés követelményeit sem 
lehet szem elől téveszteni. Ebbéli nézetének 
maradandó emléke ama beszéd, melyet a 
légi megye utolsó közgyűlésén az 187(l-ik 
évi 42-ik törvénycikkben előirt átalakuláskor 
mondott s melyből e kiváló részt átveszszük:

.Ismertük hibáit, de ismertük megbe- 
csülhetlen értékét is (a megyének), habár 
nem voltak is az alkotmány bástyái, mint 
azt egy kopott phrasis tanítja, erős oszlopai 
voltak a szabadságnak, a nemzetiségnek, gyül- 
helyei voltak a nemzet értelmiségének, iskolái 
a közéletnek.

Ott nevekedtek, onnan kerültek ki leg
jelesebb politikusaink, legkitűnőbb status fér- 
fiaink: ott tömörült gyakran újabb erőfeszí
tésre a liazafiság, midőn önkény uralkodott 
hazánkban.

A megyék fejlesztették, érlelték a nemzet 
önérzetét, önkormányzati képességét, ez tette 
lehetővé, h o g y  g y a k r a n  é v t i z e d e s  
s z ü n e t e l é s ,  e l n y o m á s  u t á n  a l e n y ű 
g ö z ö t t  k ö z é l e t ,  az  e l s ő  a l k a l o m m a l  
m i n t e g y  v a r á z s ü t é s r e  f e l k ö l t  és 
gyakran hevesebben pezsgett, mint elébb.

Nem kell messzire vissza mennünk a 
a történetben, csak az imént elmúlt gyász 
idők után, midőn az alkotmányosság kapui 
megnyíltak, mily könnyűséggel vették a me-

gyrék kezeikbe a közigazgatás minden ágait; 
szervezés, birói és közigazgatási tisztviselők
nek megválasztása, egy egész szövevényes 
közigazgatási gépezetnek megindítása egy 
pillanat müve volt; és mindez zavar, erőszak, 
sőt úgyszólván erőfeszítés nélkül.

Ilyesmit csak hosszú municipális életben 
önkormányzatra érlelt nemzet képes előmu
tatni.

Szerintem ez legbecsesebb eredménye a 
municipális intézménynek.

Ep azért, habár elismerem, lehetnek el
térő vélemények az uj megyei szervezet ér
deme, értéke felett, lehetnek, vannak is 
hiányai, fogyatkozásai, de mivel nincs szer
vezésében semmi, a mi a közéletnek ezentuli 
fejlődését, tömörülését gátolná, sőt e tekin
tetben az uj megye semmivel sem fog hát
rább állni, mint a régi, nem látok okot aggo
dalomra, de igen is bizalommal tekinthetünk 
a jövő elé.

E teremben nem a hivatal, nem a te
kintély, hanem a törvény, a többség akarata, 
a vélemény-szabadság uralkodott; öntudatom 
tanúskodik róla, hogy jól fogtam tel hivatá
somat, midőn azt fenntartani, sőt előmozdí
tani törekedtem."

A vélemény szabadságát nem korlátozta 
soha s e tekintetben a legmesszebbre menő 
engedményeket tette, de azért nem fajult a 
tanácskozmány botrányossá sem, mert a fel
fel hullámzó szenvedélyeket egy-egy intő 
szavával és a tárgyat mindig jól ismerő he- 
B'es megjegyzésével le tudta csendesíteni, 
kitűnő adminisztráeionális tehetségével min
den tárgyat kellő medrébe terelt vissza. 
Erélyt, szigort kifejteni soha sem a k a r t ,  a 
rideg elbánást nem szerette, ő inkább tapin
tatossággal, szclidséggel, méhóságával hatott 
és kormányozott és valóban legtöbbnyire 
célt is ért, mert tiszteletreméltó alakja, ga- 
lambfehér ősz haja, leereszkedő nyájassága, 
atyailag szelíd intelme ritkán tévesztették el 
hatásukat,

Kllensége minden klikk-rendszernek, fő
leg ha az nem a szellem segélyével és a 
közügy ekbeni vezérléssel uralkodik s egyenes 
lelkillete kerülte azzal úgy a nyilt harcot, 
mint a hozzá nem illő kéz alatti fondorko- 
d ásókat.

Hivatalainak, a tisztviselőknek mindig 
előzékeny, elnéző, érdemeiket méltányló fő
nökük volt és őket nem az alta supereilia 
Jovis, nem a hivatalos függés szigora és a 
fegyelem által késztette kötelességeik teljesí
tésére, hanem a becsület és kötelességérzet 
ébrentartása által, .lóságának, kegyességének 
számtalan példáját sorolhatnék fel. Az enge
dékenység gyorsan utat tört magának szi
vében.

Hogy életének folyása is ismerve legyen, 
mint a munkálkodás hű tükre, szolgáljanak 
e ehronalogikus — eddig csak hézagosán 
ismert adatok tájékozásul; 18;i2-ben aljegyző 
lett Haranyainegvében, 1856-ban szolgabiró 
ugyanott, 1841-ben Kubinszki pecsovics vi
lágában a szabadelvűek egyik vezére volt s 
ez év vége télé követté lön, 1841 — 1848-ig 
mint ellenzéki vezér nagy szerepet játszott 
megyénkben, úgy Tolna és Somogymegyé- 
ben; 1848 elején követté küldetett Pozsonyba 
és később Tolnamcgye kölesdi kerületéből 
országgyűlési képviselővé választatott, már 
ezen év május havában az első önkénytes 
csapatot szervezte Tolnamegyébon és csak
hamar honvéd őrnagygyá neveztetett ki. Vi
tézül harcolt a pákozdi csatában és ekkor 
irta Móga tábornok Perezel Mórhoz: „Herr 
Oberst, wir habén gesiegt, die Ebre des Ta
gos gebührt ihren Herrn Brüdeni, und deu 
Tolnauer Batallion." Vitézségéért az ország
gyűlés elismeiést szavazott neki. Ott volt a 
verbászi táborban, Szt.-Tamás mellett is, ott 
érdemjelet is kapott, 1849-ben péterváradi 
várparancsnokká és ezredessé lön, az év vé
gén aradi várparancsnokká neveztetett ki, 
utóbb menekült a török földre, hol 1850 és 
1851-ben internálva volt Kutahiában Kis- 
Azsiában, de uz év \ égé télé Amerikába

vándorolt ki s egész 1853-ik évig ott tartóz
kodott, mig visszatért Európába Jersey szi
getére, hol Mészáros, Ipolyi, Teleki, Perczel 
Mór és sok magyar menekvő tartózkodott, 
kiknek szellemi központja Hugó Viktor, a 
nagy francia költő volt. 1859-ben részt vett 
Olaszhonban a magyar légió szervezésében, 
később visszatért Amerikába farmerkedni, de 
1861-ben ezredet szervezett s mint brigaderos 
három évig szolgált és harcol t a felkelők 
ellen. 1864-ben New-Yorkban borkereskedő 
lön, de csupán magyar borokkal kereske
dett. Az alkotmány visszaállításakor 1867 ben 
hazatért s 1868-ban főispánná neveztetett ki. 
Főispáni működését fennebb igyekeztünk 
ismertetni. 1886-ban a főrendiház örökös 
tagjává neveztetett ki. 1887 . . . .  ez évre 
— megható jellemzésül nem hallgathatjuk 
el saját szavait „mos t  n y u g a l o m b a  l é p ő  
vé n  ember . "  De pihenése helyére polgár
társainak hálája, szeretete, elismerése és azon 
remény kiséri, hogy szeretett hazájának még 
soká és nagy szolgálatokat teend!

..........  Ezzel igyekeztem eleget tenni
Szerkesztő Ur egyenes felkérésének, hogy 
lehető rövidséggel jellemezzem a megváló 
hazafi életét és hivatalos működését. Vázla
tos, hézagos munka ez, de mert i gaz,  bi- 
zonnyára kielégitendi várakozását.

Bolgár Kálmán.

A távozó tőispán.
Perczel Miklós a fóispánságtól való felmenttdése 

alkalmából a kormányzása alatt álló megyétől levél
ben búcsúzott el, mely a hétfőn tartott megyegyülésen 
olvastatott fel s melynek szóvege a következő ;

.Tekintetes megyei közönség 1 Nagyon előreha
ladott koromnál fogva bivataloskodáMim minden kö
rülmények között már csak rövid ideig tarthatott; 
lehet, tévedtem, a midón egészségem és elmém ép
ségének érzetében visszavonulásom idejét még elér
kezettnek nem hittem, a könnyen csalódható önér
zetnél fogva tehát illetékesebb helyen kelle azt 
meghatározni. Viszontag-ágos életem úgy hozta, hogy 
mint azon megyének főnöke végezzem be hivatalos 
pályámat, melyben azt, mint tiszt, aljegyző kezdettem 
meg 1832-ik évben, tehát 55 év előtt. Közel 19 évi 
szolgálat után válók ineg főispáni állásomtól, mely
nek feladatát a közigazgatás menetének ellenőrzése 
és némileg vezetése mellett, főleg a municipális in
tézmények ápolásában, fejlesztésében kerestem min
dig; ez volt iránytűje minden működésemnek és azt 
hiszem, legnagyobb elleneim is kénytelenek elismerni 
legalább annyit, hogy szolgalatom hosszú évsoráu át 
ezen irányt soha sem tettel, sem szóval el nem hagy
tam. És ha e tekiutetben a megyei közönség elisme
résére számítanom nem lehet, ha öntudattal szabad 
utalnom arra, hogy kötelességem teljesítésében soha 
fáradtságot, munkát nem sokallottam és ennek ered* 
ményeként rámutathatok a közigazgatás oly lényeges 
javulására, hogy ma már e megyének hivatalait és 
hivatalnokait az ország legjobbjai közé merem szá
mítani: azt hiszem, szabad reményleuem, hogy gyar
lóságaim, melyektől ép oly kevéssé valék ment, mint 
bármely más halandó, elnézéssel fognak találkozni az 
önök részéről is. És valamint én, a midón önök ko
réból távozom, csakis a tapasztalt szívélyesség és 
becsulés emlékeit viszem magammal, önök sem fog
ják feledni, hogy távozó főispánjuk a közügyeknek 
hű szolgája volt, a ki haszuot igen sokaknak, kárt 
pedig senkinek sem tett.

Hosszú pályámon megszoktam a közélet hullám
zásait, az ellentéteket, sőt néha a személyes torzsal
kodásokat, az én hivatalos pályám sem volt ment az 
ilyesektöl. Biztosítom azouban a tisztelt í ö/.ouséget, 
hogy mindezek felett egy szemernyi keserűség sem 
maradt fenn keblemben, hiszem, a mint magamról 
merem állítani, hogy csupán hazám és megyém jó
léte, annak érdeke vezérelte minden tettemet, úgy 
felteszem ellenzőimről is, hogy hasouló érzelmek ve
zérelték őket mindenkor.

Fogadja tehát a tisztelt közönség üdvözletemet 
oly érzelemmel, a minővel azt adom.

Fogadja a megye tisztikara köszönetéinél és el
ismerésemet azoo buzgó készségéért, a melylyel a 
közigazgatás menetére iráuyzott tövekvésemet istá- 
polták.

Fogadja különösen a megye alispánja őszinte 
forró bálámat azon változhatatlan barátság és szívé
lyességért, a melylyel irántam szakadatlanul viselte
tett, a mely vonzalmat közéletem becses emléke gya
nánt fogom ápolni mindenkor.

Legyen a tiszt, közönség meggyőződve, hogy 
érdeklődésem e megye iránt soha sem fog Iánk\  lm 
és senki sem fogja őszintébben óhajtani e megyének 
boldogságát és felvirágzását, mint távozó föispinjuk: 
id. P e r c z e l  Miklós."

E bucsu-levélre a megye közgyűlése S tagu 
küldöttséget menesztett a ttvozó fő.spju üdv »/:,•[.*re. 
A bizottság tagjai: Fesal Karoly, Nádossy Kálium,
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Német Lipót, Panitz Antal, Feldl István, Balaskó 
István, Kissfaludy Pál és Otocska Géza, kikhez a 
megyei tisztikar is csatlakozván, élükön Jeszenszky 
Ferenc alispán adott a távozás fölött a megye saj
nálatának kifejezést. Üdvözlő szavaira Perczel Miklós 
következőleg válaszolt:

Meg vagyok győződve, hogy azon szívélyes sza
vak, melyekkel nagyságos alispán ur búcsúzott a 
megye nevében, őszinték és hogy azokban a jelen
levők között legalább barátim is osztoznak. Fogadják 
ezért a szívélyes megemlékezésért meleg köszönete- 
m et; de miután hivatalos bucsuiratombau nem mond
hattam el mindent, a mit kellett volna, engedjék 
meg, hogy most, midőn utoljára találkozom a megye 
ily nagyszámú tagjaival és a testületileg megjelent 
tisztikarral, egy rövid visszapillantást tehessek a 
múltra, a közel történtekre.

Közéletem nagy részét a megyékben töltöttem 
el, ismeretesek előttem annak előnyei, de hátrányai 
i s ; tudom, hogy minden megyében egyes gyökeres 
családok, sőt egyének is lényeges befolyást gyakorol
nak a megyei ügyekre; de külöuöseu a választásokra. 
Hasonló állapottal találkoztam e megyében, nem is 
kifogásoltam és csakis akkor álltam útjába, ha túl 
akart csapni azon a határon, melyet a megye és a 
jó közigazgatás érdeke szab. Közel 19 évi hivatalos
kodásom alatt, ha történtek is kisebb összeütközések, 
sikerült legtöbbnyire az általános választásoknál min
dig oly közmegállapodást kieszközölni, hogy azok a 
legsimábban folytak le mindenkor, de már a múlt 
őszön egy főbírói állás betöltése körül nagyobb ellen
tétek merültek fel. Ezek enyhítésére beleegyeztem 
egy oly kombinációba, mely bizony sem nekem, sem 
a megye nagy többségének nem tetszett; azonban 
tudomásomra jutváu, hogy félrevezetés által nyeretett 
ki beleegyezésem, az egész kombinációt semmisnek 
nek jelentettem ki és azt halomra döntöttem. Ennek 
következése volt azután a legutóbb megejtett válasz
tás, melynek lefolyása ismeretes önök előtt. Nyom
ban megindultak az áskálódások és az ostoba furfang 
természetében fekvő alattomos aláaknázása állásom
nak. Két egyén eddig vallott elveinek megtagadásával 
felajánlotta szolgálatát a miniszterelnöknek s tiztosi- 
tották, hogy a közelgő választásoknál a megye leg
több kerületét meghódítják a kormái.: pártjára, de 
hogy azt megtehessék, szükségesnek állitották az 
amúgy is öreg főispánnak eltávolittatását, mert jól 
tudják, hogy az korteskedni nem tud, de nem is akar.

Mindezek, a hajsza jellegét viselő fondorlatok 
csakhamar tudomásomra jutottak, mert hiszen ma 
már semmi sem marad titokban és a miniszterelnök 
szobája falainak is vannak, mint mondani szokás, 
fülei. A miniszterelnök, ki különben nem barátom, 
mert hát ha nem is 75, de közel 74 éves derekam 
nem szokott a hajlongáshoz és nem is fog soha, úgy 
látszik sok évig habozott eltávolittatásom fe le tt; de 
végre e hó elején felkért a belügyminisztérium jelen
legi vezetője, Orczy báró, magához Pestre. Épen nem 
voltam meglepve, a midőn a miniszter azon kezdte, 
hogy a kormány és ő felette méltányolják és elis
merik érdemeimet és szolgálataimat, tehetségeimet, 
de miután tudják, hogy amúgy is nemsokára szán
dékozom visszalépni s mert ezen mozgalmas idők
ben a szolgálat koromnál fogva bizonyosan csak 
terkemre volna, a kormány amaz óhaját tudatta, hogy 
felmentésemet magam kérelmezzem

Erre én kijelentettem, hogy önként lemondani 
nem fogok, mondván, hogy a miniszterelnöknek meg 
van törvényes joga a főispánnak felmentését javas
latba hozni ő felségének : ám tegye, kénytelen leszek 
magamat ennek alávetni. Alig egypár napra rá meg
történt felmentésem. Még fel sem lettek a kormány 
leiratai olvasva, és már is megindult azon bizonyos 
urak részéről a hajsza, épen az említett járásnak 
fö- és szolgabiráját a íegpöfleszkedőbb fenyegetések 
kel rá akarják kényszeríteni, hogy egy másik járással 
cseréljenek. Ily állapotok vannak mar most és csak 
természetes, hogy olyanabbak lesznek ezentúl, és 
enuek tisztáu a megye közönsége az oka ; okai kevés 
kivétellel önök is, kik itt vannak, nagyrészbeu maga 
a tisztikar. Engem azonban ez sem lep meg.

Elmondhatom, hogy a megye minden tagjának 
többet adtam, mint a mennyit jogosan várhatott. A 
mint bu^uiratomban is jehztem, alig van valaki, a 
kinek személyes barátságot és lényeges szolgálatot 
nem tettem. A tisztikar feleljen, uem voltam-e igaz
ságos, gyakran elnéző atyai barátjuk? Hány van köz
tük, a ki nekem köszönhette állását, sőt ujjal mutat
hatnék egyesekre, kiket épen azon bizonyos urak 
ebrudou dobtak volna ki, ha én engedem. Kérdezze 
meg tehát a megye közönsége, kérdezze meg a tisz
tikar : vajon viszonozta e jóságomat, nyújtotta e csak 
azt is, a mit adni kötelessége lett volna. Épen ezért 
ismétlem, köszönettel fogadom az alispán urnák és 
ide fáradott barátaimnak búcsúszavait, de a megye 
közönségének bucsuüdvözletét konvencionális, szoká
sos, üres ceremóniának tekintem, melyet csak azért 
nem mulasztott el, mert az illem legprimitívebb fo
galmainak megsértése nélkül nem tehette. Tehát csak 
is mint ilyent fogadom el és hasonlókép viszonzom “ 

Kedden d. e. 11 órakor — a városi bizottsági 
tagokuak egy szombaton d. u. tartott zárt értekez 
létén hozott határozata szerint — a város képviselő- 
testületének a tisztviselők csatlakozásával 40 tagra 
növekedett küldöttsége tisztelgett a volt főispánnál.
A távozás felett érzett mély és általános sajnálko
zásnak A i d i n g e r János kir. tanácsos polgármester 
adott ékesszóló és szívhez szóló kifejezést, rámu
tatva a hirtelen bekövetkezett válásra, melynek épen 
váratlanul bekövetkezte súlyosbítja a fájdalmat, ki
emelve azt a valóban háborítatlan nemes összhangot, 
mely a volt főispán és a város közt mindlia fenn
állott, melynek az ünnepelt kormányzati ideje fény
korát képezi s virágzása az ő bölcs útmutatásai alap
ján továbbra is biztosítva van. A remek beszédre, 
melylyel — az egybebaugzó ítélet szerint — a pol
gármester felülmúlta maga-magát, nagyítás nélkül 
elmondható, hogy minden jelenlevőn a legnagyobb el
fogadás és meghatottság vett erőt, melyből az ünne
pelt végre kibontakozva, következőleg válaszolt:

Tisztelt Uraim 1 Megbocsátanak, ha a megindu
lásban nem könnyen találok szavakat, hogy illőn vi
szonozzam Pécs város közönségének bucsuüdvözletét, 
melyet Önök uraim hoztak meg, melynek ö Nagysága 
a polgármester oly ékes szavakban adott kifejezést.
Ó Nagysága általam oagyrabecsült barátságába már
totta ugyau ecsetét, de túlszerénykedés volna, ha 
mindazt, a mit rólam fölsorolni szives volt, magam 
tói elhárítanám. Igen is el merem én is mondani, 
hogy e város jólétét, érdekét, anyagi és szellemi 
haladását senki jobban szivén nem hordozta, mint én.
El is merem mondani azt is. hogy a municipális in
tézmények ápolási, f jh s  t' Se volt politikai pályám

_  Szombaton_________________ _________________
főtörekvése, mert erős meggyőződésem, hogy önkor
mányzat nélkül szabadság nem is létezhet és hogy a 
municipális intézmények igen beillenek a parlamenti 
kormányzat keretébe. És e meggyőződést fényesen 
igazolja e városban szerzett 10 éves tapasztalásom. 
Szabad szó, értelmes, higgadt vitatkozás, a közügyek és a 
város java iránti érdeklődés jellemzi közgyűléseinket, a 
tisztikar ép úgy, mint a bizottságnak miuden tagja át- 
érezte polgári kötelességének fontosságát és politikai 
érettségének oly jelét adta folytonosan, minőkkel 
ritka polgárság dicsekedhetik. Volt idő, midőn a ta
nácskozásokba még belevegyült a politikai pártszen
vedély, de önök segélyével rég ki lett küszöbölve, 
és ma már ez sem zavarja többé a közigazgatás 
rendes menetét. Örömmel léptem tehát mindig a gyű 
lés termébe, mert minden arcról vasakarat, szívélyes 
jóindulat sugárzott felém, mert szabad férfiakkal 
találkoztam, kik tartózkodás nélkül nyilvánították vé
leményüket, de egyúttal bizalommal és méltánylással 
fogadták mindig szavaimat még akkor is, midőn 
azokkal egyet nem értettek. Ezzel vívták ki maguk 
irányában tiszteletemet és becsülésemet, ez tette állá 
sómat kellemessé, könnyűvé. Büszke voltam, hogy 
szabad önérzetü férfiak főnöke lehetek, ám teljék 
kedve bárkinek szolgák fölött uralkodni, utáltam 
mindig a szolgát épugy, mint a kényurat, egész múl
tamat hazudtolnám meg, ha ily szerepre tudnék vá
gyódni. Könnyű volt hivataloskodásom is oly polgár- 
mester mellett, a ki minden részletét ismeri a köz 
igazgatásnak, kinek páratlan szorgalma, munkássága 
mindenki előtt ismeretes, ki oly buzgó híven őrködött 
a város érdekei fölött, oly tisztikar mellett, melynek 
minden tagja híven, buzgón teljesité kötelességét, a 
felügyelet kötelessége sehol nehéz nem volt.

És ez uraim, nem üres szó, hanem tény; hiszen 
csak is egy politikailag teljesen érett testületnél tör
ténhetett, hogy, a mint polgármester ur is cmlité, 
tiz év alatt még csak a rendre utasításnak szüksége 
sem fordult elő és a tisztikar működésének legjobb 
bizonyítéka, hogy egyes intéseken kívül az egész idő 
alatt a fegyelmi eljárásnak szüksége egyetlen-egyszer 
sem állott be.

És most uraim, midőn önöktől végkép elbúcsú
zom, távolról sem akarom hinni, hogy helyem pótol 
ható ne lenne. Nagy baj volna a közügyekre, ha 
egyáltalán midőn bármely tényezó kidől a sorokból, 
azt legalább is olyannal, vagy jobbal pótolni ne le
hetne, hiszem és óhajtóm is, hogy utódom meg fog 
felelni a személyéhez kötött várakozásnak és ha az 
önök bizalmát szerencsés lesz megnyerni, nem is két
lem, hogy bőven ki fogja tölteni az űrt, melyet távo 
zásom okoz. Egyben azonban, biztosítom önöket 
uraim, felülmúlni senki sem fog és ez a barátság, 
szeretet, tisztelet és nagyrabecsülés, melyet önök 
irányábau érzek és mely érzet utolsó lebeletemig 
soha elhagyni nem fog. Midőn tehát önöknek isme 
telve meleg köszönetét mondok ezen üdvözletért, ké
rem, legyenek szívesek erről a tisztelt város közgyű
lését értesíteni, a melyhez azonban még nem ez az 
utolsó szavain, miután kötelességemnek tartom levél
ben is Istcnhozzádot mondani a város közönségének. 
Isten áldja meg önöket!"

A keddi nap folyamán futó tüzként terjedt el 
a hir, hogy estére Perczel Miklós tiszteletére fáklyás 
zene reudeztetik. Az ügyet hírlapírók s a város in
telligens fiatalsága vették kezükbe, a fáklyás-zene 
költségei aláírások utján a leggyorsabban biztosíttat
ván, az este 8 órakor impozáns nagyszerűségében 
meg is tartatott. A menet a „IIctfejedelem“-nél so
rakozott, 150 fáklyával, számos zászlóval, zenekarral. 
Impozáns látvány volt a nyugodt méltósággal höm
pölygő tömeg, melynek száma bátran ezerekre te
hető. A főispán lakása alá érve B o l g á r  Kálmán 
lépett a rögtönzött szószékre s mintán a zaj csendc- 
sülni kezdett, lelkes, tetszéssel fogadott beszédet tar
tott, melynek alapeszméi lapunk mai vezércikkében 
is fellelhetők s melyben a lelépett főispánt példány- 
képül áliitá az ifjúság elé. Az éljenzés csillapultával 
P e r c z e l  Miklós lépett az emelvényre. Beszédének 
csaknem minden pontjára viharos éljenzésben tört 
ki a tömeg, különösen midőn azt monda, hogy nagyon 
meghatja öt a polgárság és a város szeretetének nyil
vánítása, mert azt „szabad polgárok adják szabad em
bernek,M ki most már semmi hatalommal nem ren 
delkezik s épen e körülményheu látja működésének 
jutalmát, mert ha a nagy közönség ily fényes kitün
tetésben részesít egy egyszerű polgárt, ki senkinek 
semmit sem adhat, ez annak a jele, hogy megnyerte 
polgáriasai szeretetét, minek nyilvánulása kétszeresen 
jól esik épen most, midőn ellenei alattomos áskáló- 
dással túlsúlyra kerekedtek. Megemlékezett a 48-as 
nagy napok eseményeiről is, melyekben neki is része 
volt; hivatkozott a véletlen különös találkozására, 
hogy nagyohbszahásu politikai működését 39 évvel 
ezelőtt szintén Pécsett kezdette meg a márciusi na
pok vívmányainak kihirdetésével, azon városban, 
melynek ügyét mindig szivén hordozta s mely most 
lelépésének tanúja Kijelenté, hogy Pécs városát, 
annak polgárait szívből szerette, a város felvirágzását 
szivéből óhajtja s hogy csak akkor fog nyugodtan a 
sírba szállni, ha mindazon jó kivánatait, melyeket a 
város iránt táplál, teljesülve látja.

A viharos éljenzéssel fogadott beszéd után az 
óriási közönség zeneszóval, fáklyafény mellett meg
indult s a Ferenciek-utcáján egy kerülőt téve vissza
vonult kiindulási helyére, honnan a fáklyák eloltása 
után a legnagyobb rendben szétoszlott.

A hét folytán egymást érték a lelépett főispán
nál a tisztelgések ; hivatalok, egyletek, társulatok és 
magánszemélyek — csaknem véghetetlen számban — 
rótták le közéletünk e kiváló alakj i iránt a tisztelet 
adóját, köztük lapunk felelős szerkesztője is, kivel 
Perczel Miklós hosszabb és érdekes eszmecserébe 
ereszkedett, melynek folyamában többek közt kije
lenté, hogy az uj főispánt, kinek egyéniségéről a leg
kedvezőbben nyilatkozott, nagy feladatai teljesitésében 
támogatandónak tartja s hogy ö, bár állásáról lemon
dott, nem vonul nyugalomba, hanem továbbra is 
megmarad a közügyek mezején, a haza szolgálatában. 
Tegye azt s ezután is — mint eddig — polg rtár- 
sai elismerése lesz jutalma.

A  quóta-egyezség.
Végre-valahai a megtörtént a megegyezés a két 

quóta-bizottsúg között és pedig megegyezés oly érte
lemben, hogy m i u d e n  a r é g i n é l  m a r a d t .  A 
közös költségek fedezésének eddigi aránya tehát jö
vőre nézve is megmaradt és pedig úgy, hogy Magyar- 
ország 3P4°/0-kal és Ausztria 68 6% -kal járul az 
említett költségek fedezéséhez. Ha pusztán csak a 
financiális eredményt vesszük tekintetbe, méltán kér
dezhetjük, érdemes volt-e a statua-quó fenntartása

tekintetében ilyen nagy apparátust, mint a két orszá
gos bizottság, mozgásba hozni ? Érdemes volt-e annyi 
időt és annyi fáradságot a tárgyalásokra fordítani, 
csak azért, hogy minden a réginél maradjon ?

Ha ezt csak financiális szempontból vcnuök 
tekintetbe, akkor ezen kérdésekre nézve a felelet 
nem volna kétes. De nem csak ez itt a döntő körül
mény. A döntő és reánk nézve kedvező körülmény, 
mely a tárgyalások adataiból kiderül, az, hogy azon 
híres határörvidéki praecipuum most már e l v i l e g  
el van döntve. Igaz, hogy a következő tiz esztendőre 
még ét vényben fog maradni és azt közjogunk köve
telményeivel és a határőrvidéki állami jövedelmek 
arányával ellentétben fizetni is fogjuk, de ezt csak 
a szükséges béke tekintetéből és azért vállaltuk még 
egyszer el, nehogy a két ország közötti vita eldön
tése imparlamentáris módon, azaz a király döntő szava 
által történjék.

A praecipuum tehát elvileg el van döntve és 
pedig azért, mert az osztrák regmkolaris bizottság 
is készségesen elismerte, hogy ez a praecipuum a 
magyar közjoggal ellenkezik, sőt elismerte azt is, 
hogy az annak fejében általunk fizettetni szokott 2% 
összeg a határőrvidék jövedelméhez mérten túlságos 
nagy. De ez egy törvényileg megállapított helyzet, 
melynek előnyeit feladni ők nem hajlandók.

Magyarországra nézve azonban az osztrákok 
ezen elismerése — hogy a praecipuum közjogellenes 
és hogy az annak alapján fizetett összeg a határőr
vidék jövedelméhez mérten aránytalanul nagy — 
megbecsülhetetlen előnynyel bír azért, mert enuek a 
10 év elteltével e nem mellőzhető következménye 
kell, hogy az legyen, miszerint a közös jövedelmek 
höl M a g y a r o r s z á g  j a v á r a  ugyanannyi százalék 
leíittessék, a mennyi a praecipuum fejében a közös 
költségekből bennünket terhel. Es ez kikerülhetetlen 
szükséggé fog fejlődni azért, mert a határörvidéki 
praecipuumnak meghatározása lehetetlenné íog válni 
annak alapján, hogy most többé annak jövedelmei 
külön nem kezeltetnek.

Tény lévén tehát az, hogy a praecipuum a ma 
gyár közjoggal ellenkezik, tény lévén, hogy az a 
határőrvidék jövedelmeihez mérten aránytalanul na
gyobb és végül lehetetlen lévén annak kiszámítása, 
mennyivel nagyobb a tényleges praecipuum, mint a 
mennyinek kellene lennie a határörvidéki jövedelmek
hez arányítottnak : nem marad egyéb hátra, mint a 
közös jövedelmekből azokuak a quóta szerinti felosz
tása előtt ugyanannyi százalékot kihasítani Magyar- 
ország j a v á r a ,  mint a mennyi százalék a közös 
költségekből kihasittatik terhére, mielőtt a költségek , 
quóta szerint osztatnának fel.

És ez nem lesz rossz csere.

— Tisza Kálmán és a magyar sa jtó . Tisza 
Klímán — úgy is, mint miniszterelnök, úgy is, mint 
az ellenzék feje — mindenkor bebizonyította, hogy 
nem csak a sajtószabadságunk legragaszkodóbb hive 
és védelmezője, hanem bebizonyította főleg azt is, 
hogy méltányolni és becsülni tudja azon nagy szol
gálatokat és áldozatkész munkálkodást, melyet Ma 
gyarországou a sajtó és irodalom a magyar állam
eszmének és az ország legmagasabb érdekeinek elő 
mozdítására végez.

Ez okból minden oldalról megelégedéssel üd- 
vőzlik, hogy a jelenleg élő első rangú magyar írók 
egyike, a ki nyilvános pályájáuak kezdete óta u ma
gyar hírlapirodalom általánosan kedvelt díszeihez 
tartozott, B é r e z i k  Árpád osztálytanácsos, a minisz
terelnökségi sajtóiroda főnöke, miniszteri tanácsossá 
történt kinevoztetése által méltó és miuden tekintet
ben jól megérdemelt elismerést aratott kitűnő és ér
tékes szolgálataiért, melyeket becsületben és munká
ban gazdag hosszú pályáján mint zsurnaliszta, mint 
iró s mint a magyar miniszterelnökségi sajtóiroda 
főnöke Magyarországnak tett.

Bérezik Árpád, az uj miniszteri tanácsos, kire 
a magyar zsurnaliszták és írók büszkék lehetnek, 
személyes hzcretetreméltóságáoak és politikai nyu
godt tapintatának köszönheti, hogy nem csak az ősz- 
s'zes pártok, hanem az egymásra féltékeny magyar 
irodalmi frakciók részéről is általáuos kedvességnek 
és ósziutc rokonszenvnek örvend.

Nzemélykereseti adó.
A jövedelmi adók egyik legjelentékenyebb faja 

a 111. oszt. kereseti adó alá tartozó jövedelmek be
vallását magába ölelő bevallási ivek az *884. évi 
pénzügyi közlöny 39-ik számában közzétett B6497. 
sz. pénzügymin. rendelet értelmében a három évi 
kivetési időszak első évének január hó 15-ig az egyes 
adózók által a k ö z s é g e k n é l ,  a rendezett és tö r
vényhatósági joggal felruházott városokban pedig a 
v á r o s i  a d ó h i v a t a l o k n á l  nyújtandók be; azon 
adózók, kik e határnapig bevallásaikat be nem nyúj
tották, 8 napi határidó kitűzése mellett a helyható
ságok által telhivatnak arra nézve, hogy vallomasaikut 
adják be, mit ha ezen felhívás mellett is tenni elmu
lasztanának, adójuk az 1883. évi XLIV. t. c. lő. Jj-a 
alapjáu hivatalból fog megallapittatui.

Vannak olyanok, a kik az adózók és adótárgyak 
összeírása után lépnek a kereseti adó III. osztályába 
tartozók sorába ; az ilyenek kötelesek üzletük meg
nyitásától számított 9 hónap alatt a kuzséguéi be
vallásaikat szintén benyújtani, mely határidő be nem 
tartása esetén itt is az imént hivatott t. c. 15. £-a 
alkalmazandó. A kir. adófelügyelök az iparhatóságok 
altat minden egyes esetben értesítve vannak arról, 
hogy ki és mikor nyert iparjegyet, illetve igazolványt; 
mely intézkedésnek célja semmi egyéb, mint hogy az 
uj 111. oszt. adóköteles adózók kellőkép nyilváutart- 
hatók és bevallásaik hivatalból pontosan ellenőrizhe
tők legyenek.

Az egy begyűjtött bevallási iveket a községek 
január hó végéig a kir. adófelügyelökböz küldik be, 
ki az adókiszámitási javaslatokat készíti és ennek 
összeállítása után a lajstromokat 8 napi köz-szemlére 
leendő kitétel végett a községekhez kiküldi. Azon 
adózó, ki a kivetési lajstromban ellene sérelmesen 
kirótt adó elleu felszólamlani akar, felebbezését a 
kir. adófelügyelöböz intézve adja be, melyben az 
adótelszólauilási bizottság másodfokulag határoz. Bir
tokon belül felebbezni lehet a folyamodás tárgyát 
képező adóösszegnek azon része ellen, mely a múlt 
évre kivetett adóösszeget meghaladja; a harmadfokú 
fntá'O/.ithozatal végett n kir. nd»f<T gj elör.él t wij

tandó be a folyamodvány, melyben harmadfokúig a 
pénzügyi közigazgatási bíróság határoz. A felebbezés 
beadható az I-sö fokú határozat ellen a határozat 
kihirdetésétől számított 8 nap a latt; azon adózó, ki 
az adókivető bizottság ülésében, mikor adóügye tár
gyaltatott, jelen nem volt, a névjegyzék kifüggeszté
sétől számított 15 nap alatt, a 11-od fokú határozat 
elleni felebbezés pedig az adófelszólamlási bizottság 
határozatának kézbesítésétől számítandó 30 nap alatt 
nyújtandó be. A felebbezésre kitűzött határidők utáu 
benyújtott felebbezések az 1883. évi XLIV. t. c. 27. 
£-a fonalán hivatalból visszautasittatnak.

A röviden vázoltakból kellő tájékozás nyerhető 
arra nézve, hogy a III. oszt. kereseti adótárgy be
vallására kötcicze t egyének ezen adónem kivetése 
körüli érdekein k lehető megóvása céljából mi a 
teendő: ugyanis: nem lehet eléggé a községekben 
lakó kereskedők és iparosok figyelmét felhívni azon 
körülményre, hogy a bevallás szabályszerűségének 
megtartása mellett a netán terhűkre, jövedelmükkel 
arányban nem álló kivetett adóösszegek elleni foko
zatos felebbezéseiket kellően okadatolt kérvényben 
terjeszszék elő s mindezek előtt és kiválóan illő, 
hogy saját jól felfogott anyagi érdekeik megóvása 
szempontjából az adófelszólamlasi bizottság üléseibeu 
megjelenjenek s ott esetleges sérelmeiket és az adó
tárgy megadóztatásának méretére vooatkozó észrevé
teleiket és megjegyzéseiket élő szóval megtegyék. A 
kózérdekeltség szempontjából is kívánatos volna, hogy 
ama hideg közöny, mely e tekintetben oly sok vidé
ken nyilvánul, kiirtható lenne, ini áitai a III. oszt. 
kér. adótárgy megadóztatásának alapul szolgáló ada
tok helyesebb és igazságosabb összegyűjtése is kilá
tásba helyeztetnék az által, hogy a közérdekeltség 
oyilvánulása ennek kedvezőbb mederbe való terelését 
nagy mértékben elősegítené és a pénzügyi közegek 
netáni e nemű túlbuzgó törekvéseiket is ellensúlyoz
hatná.

Az adók általános behozatala óta az adóviselés 
terhének igazságos módon való megosztása ellen ki 
sein tiltakozik, sőt ezt minden adózó állampolgár 
szívesen rója le, ha jövedelmi foirásának megfelelő 
adóalap vétetik fel; de akkor, ha az tu.ságosan fel
csigázva reá nézve elviselhetetlenné válik, elkedvet- 
lenül, a felette magas adóemelés áhal pedig az ál
lamra nézve mi előny sem mutatkozik, miután azok. 
kik a túlságosan felcsigázott adó által töukre men
nek, a jövőben megszűnnek adófizető polgárok lenni 
és az a kis adóalap is, mely után eddig fizették, el
mosódik és így ezen az alapon százezrek és ezrek 
mosódnak el és valüak behajthatatlanná s innét van, 
hogy az adókból bejövő összegek hasonlíthatatlanul 
nagyobb összegben vannak előirányozva, mint a 
mennyi tényleg bejóu, inig, ha az adóalap a lehető 
leghelyesebb és igazságosabb módon van megallap tva 
az előirányzott és befolyandó összeg közt oly óriási 
különbözet nem lenne.

Szigetvár, 1887. április 12-én.
Tompa Lajos.

Szigetvári levél.
— Pénzintézetek. —

Hosszas pihenésemet végre abbahagyva, ismét 
beállítok — kívánságára — Szerkesztőségébe, útnak 
indítván levelemet, mely a hős Zrínyi sasfészkében 
jelenleg létező pénzintézetekről szóland, sikert várva 
a hírlapi megvitatástól ; mert tudom jól, hogy a sajtó 
a szabadságnak szövetségese, az igazságnak hű tü
köré, a haladásnak* emeltyűje és a köf.ügyek fejlő
désének legbiztosabl) eszköze.

A mai reális világban alig vau fontosabb intéz
mény, mint a pénzintézet, mert tudja azt minden 
htlandó, hogy úgy az országban, mint mindenütt a 
„pénz- dominál legjobban, ezt nélkülözni uem lehet, 
e nélkül nincs meg a mindennapi kenyér és nincs 
biztos léte a/, emberiségnek ; tehát a közügynek hasz
nos szolgálatot vélek tenni aki or, m;dön a városunk
ban létező pénzintézetekről némi tájékozást közre 
búcsútok a n, é. közönségnek.

Jelenleg három pénzintézettel rendelkezik Szi
getvár s ezek : „Szigetvári takarékpénztár", „Sziget
vári segély-egylet- és „Délsomogyi takarékpénztár." 
Igazán nagy örömére szolgál minden hazáját őszintén 
szerető kebelnek, ha oly intézményekkel találkozik, 
melyekben a nép anyagi jobblétének nemes inagvai 
rakatván le, ezek révén gondos és lelkiismeretes 
kezelés mellett egy szebb jövő felderülte várható; 
azért tán nem lesz időveszteség, avagy kárba veszett 
munka, ha ezen intézetek belélctével, forgalmával és 
tisztviselőivel rövideden megismerkedünk.

I. A „ S z i g e t v á r i  t a k . a r  é r é k  p é n z t á r "  
jelen évben üzletforgalmának 17. kimutatását bocsátja 
közre, melyből látható, hogy ez intézet 1,938,815 írt 
19 ki forgalmat produkált; részvénytőkéje GU.UOO 
fi t ;  tartaléktőkéje 22,000 írt. Ez iutézet a betét 
után f»°/0 ot fizet, ily szép garancia mellett, ennyi 
° 0-ot nem minden takarékpénztárnál kaphatnak. Az 
intézet minden évben jótékonycélra te emes összeget 
áldoz ; így az idén is a helybeli temetőnek 40 frtot, 
a kórház javára 30 frtot, a tűzoltó egyesületnek 50 
frtot, községi iskolának 50 frtot, ipariskolának 50 
frtot, izraelim iskolának 23 frtot, vörös-keresz. tiók- 
egyletéuek 10 frtot, az országos ipartársulatnak 5 
frtot és az év folyamában a „török becsei" tüzkáro- 
sultaknak 23 irtot. Az intézet tisztviselői: Kobarits 
Feienc vezérigazgató, Duchon József h. igazgató, 
lladrava Nándor pénztáros. Pozsonyi Zsigmoud könyv
vezető. Igazgatósági tagok: Bőbei Ferenc. Duchon 
Ödön, Hölcher Ferenc, Eukinics Kálmán, Oscsodál 
János, Kecbniczur Sándor, Kinősz Ferenc, Salamou 
Gyula, dr Szabó István, Szeghö Gellert, Tóth Ist
ván, Vermes György, Weichart Rezső.

II. A „ S z i g e t v á r i  s e g é l y - e g y l e t - az 
1880. évi februártól, az 1887. évi januar hó 31-ig 
kimutatott forgalma 147,802 frt 9 kr. Ezen intézet, 
mint uiár neve is mutatja .segélyt" ad a nepuek és 
jótékonycélokra is miuden évben áldoz nehány száz 
forintot. Sajnos azonban, hogy ezen életrevaló és 
nélkülözhetetlen intézet iránt napról-napra nagyobb 
közöny nyel viseltetik a közönség, holott ez máshol, 
hol létjogosultságát jobban felfogják, egészen fordítva 
szokott lenni. Tálán egész Magyarországban nincs 
oly humánus segélyegylet, mint a szigetvári, mely a 
késedelmi kamatot */« krra szállította le. Különösen 
a segély egylet* k hivatvák. hogy a népet az uzsorá
sok cuiberöiő körmei közül kiszabadítsák, mert itt 
a megszorult nép nem kénytelen Pontius —Pilátushoz 
könyörögve fordulni, hogy kölcsönhöz juthasson, jól 
mondja a közmondás i s : „Segíts magadon ember, az 
Isten is megsegít." Az egylet tisztviselői; Uechniczer 
S lnlor vezérigazgató, Oscsodál Gusztáv h. igazgató,
8 ..öó Sándor titkár és ügyvéd, Bárvált Antal pénz*
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táros és Nagy Gyula könyvvezető. Ezen kívül van 
12 igazgatósági tagja.

III. A „I)é 1 s o m o g y i t a k a  r é k p é  n z t á r “ 
1885. év julius 1-én alakult s már is szép forgalmat 
produkált. A forgalmi kimutatás szerint másfél év 
alatt 834,7135 frt 58 kr. forgalma volt, nu bátrán 
arra enged következtetni, hogy ez intézetnek szép 
jövőre van kilátása. A betett tőke után 5%  kamatot 
ad, kölcsönre pedig 7°/0-ot számit. Az intézet tiszt
viselői : Fornszek Sándor országgyűlési képviselő, 
mint elnök, lvainer Adolf igazgató, Weiclierl Rezső 
h. igazgató. Igazgatósági tagok : Balog József. Bár- 
várt Ferenc, Bárvárt Antal, Büchler Sándor, üeutsch 
liávid, Diamant Simon, Faboricza József, Ehrenfeld 
Vilmos, Fenyóssy Ödön, Fuchs Zsiga, Lázics Viktor, 
Szalav József, Vargha Sándor, Oscsodál Gusztáv.

Isten áldása kisérje ez intézetek működését 1
—cky.

H í r e k .
Az uj főispánt, Kardos Kálmánt kineveztetése 

alkalmából a város tanácsa és közönsége nevében 
Aidinger János kir. tanácsos polgármester táviratilag 
üdvözölte, mire a főispán a következő táviratot küldte: 
Nagyságos Aidinger János kir. tanácsos polgármester 
úrnak Pécsett. Pécs sz. kir. város bizottsága és ta
nácsa nevében tett szives üdvözlő sürgönyét kézhez 
véve. fogadja addig is, inig én a napoaban szemé
lyesen megtehetem, hálás köszönetem kifejezéséi; 
azon biztosítással, miszerint csekély erőm minden 
törekvése anyamegyém és városom föl virágzása és 
boldogi’ására leszen irányozva. Mély tiszteletem és 
hazafiui üdvözletem befejezésével vagyok Hidasdon, 
1887. ápril hó 17-éu. K a r d o s  Kálmán s. k. Bara- 
nyamegye és Pécs sz. kir. vároz főispánja. — E hírrel 
kapcsolatban megjegyezzük, hogy a megye hétfői köz
gyűlésén 8 z i 1 y László indítványára a kormánynak 
Kardos Kálmán kiueveztetéseért köszönet szavaztatott 
s az uj főispán fogadtatásának rendezésére Jeszenszky 
Ferenc alispán elnöklete alatt egy bizottság választa
tott, melynek tag ja i: Siskovics Tamás, Szily László, 
Nádossy Kálmán, Toszt Gyula, Jeszenszky Ferenc itj., 
Német Lipót, Nagy Ferenc, liartosságh Imre. — Az 
uj főispán kedden néhány napi itt tartózkodásra vá
rosunkba érkezett. A beigtatás -  az eddigi megálla
podások szerint — a megyénél május 9-én, a város
nál 10-ikén lesz.

Városi közgyűlés lesz f. hó 25 én, hétfőn.
Plébánosi beigtatas. S z ű c s  Antal ujonnau

kinevezett plébános beiktatása a villányi plébániába 
vasárnap ünnepeltetik, melyre nagy előkészületek 
étettek.

Hivatalba lépés. H c n c z Ödön pécsi alügyész, 
ki egészsége helyreállítása végett hosszabb ideig
Arcobnn tartózkodott, felüdülve vasárnap este érke
zett városunkba s hivatalát elfoglalta.

Közgyűlés. A fekete és pécsi vizazabályozási
társulat e hó 23-án d. e. 10 órakor tartja közg) ülé
sét a megyeház termében Krasznay Mihály elnöklete 
alatt. A várost 8 szavazat illeti meg.

A pécsi zeneegylet a belvárosi népiskola zene 
termében április 24-én d. e. 10 órakor közgyűlést 
tart. Felkéretnek az egylet tagjai, hogy a közgyűlé
sen mtnél számosabban megjelenni szíveskedjenek,
hogy ott az egylet ügyei állásáról meggyőződést sze
rezve, azok mielőbbi lebonyolítását lehetővé tegyék. 
Tárgysorozat: 1. A folyó évi költségelőirányzat meg
állapítása 2. A inait évi zárszámadás előterjesztése 
éí a számvizsgáló bizottság jelentése 3. A szám
vizsgáló bizottság kinevezése. 4. A tisztikar és vá
lasztmány megválasztása. 5. Indítványok

Kinevezés. W i t t r a a y e r  János soproni I 
oszt. pénzügyi fogalmazó Pécsre 11. oszt. pénzügyi 
titkárrá neveztetett ki.

Az egyházmegyéből. K r i s z t a  n i c s  István 
baáni káplán adminisztrátorié neveztetett ki Nagy- 
Vejkre; Z v o n i c s e k  Alajos villányi káplán a vörös- 
marti plébániára, G a á l  Sándor káplán F.-Mind- 
szentről Baánba küldetett.

A pécsi lövész-egylet vasárnap d. e. 10 órakor 
tartja évi közgyűlését a polgári kaszinó helyiségében.

Esperes - választás. A tolna-haranva somogyi 
ágostai hitv. egyházmegyében a halálozás következ
tében megüresedett esperesi hivatal szótöbbséggel 
Bauer Adolf hidegkúti lelkészszel töltetettt be. Bauer 
eddig az egyházmegye főjegyzője volt.

Az uzsora-per, melyet múlt számunkban ismer
tettünk, a vádlottak felmentésével ért véget törvén}- 
székünk előtt. A királyi ügyész fellebezett. Mint éri 
tesülünk, a fensübb tanhatóság is figyelemmel kisér- 
az ügyet. — E tárgyra még visszatérünk.

Egyiptomi szembetegseg. A belügyminisztérium 
jelentést kívánt a város területén netán előfordult 
egyiptomi szembetegségi esetekről. Mint a tiszti fő
orvos jelenti, a város lakosainál, sem a katonaságnál 
a szemcsés kothártyalob egyetlen egy esete sem 
fordult elő, csakis egy vidéki mester-legény került e 
bajjal a városi közkórházba.

Halálozás. G a r e i s József baranyavári mér
nök meghalt 9 ikén, G4-ik évében.

Áthelyezés. P é t e r y Béla díjtalan adóhivatali 
joggyakornok-jelölt Pécsről dijas gyakornoki minő
ségben a högyészi adóhivatalhoz helyeztetett át.

Uj Ctöó K ú r i á n  d é r  Adolf pécsi rőfős ke
reskedő fizetésképtelenséget bejelentvén, ellene saját 
kertére a csőd elrendeltetett Csődbiztos Pilch Antal 
törv. bíró, a töineggondnok Egry Béla dr, helyettese 
Erdössy Lajos ügyvéd.

Az uj színház ügye — nem alszik. A városi 
tanács értesülvén, hogy Szathmár városa — melynek 
viszonyai sokban egyezők a mieinkkel — uj szín
házat építtet és a terv és költségvetés a kormány 
jóváhagyását is bírja, elkérte az idevonatkozó építé
szeti és pénzügyi adatokat tájékozás végett. Érdekes, 
hogy az uj színház építése ott a városháza újjáépí
tése van kapcsolatban és nálunk is a városház ki
bővítése és átalakítása égetően szükséges, mert a 
gyámpénztár tűzveszélyes állapota, a számvevőségi 
helyiség szűk volta (a számadási ügyiratok a torony 
egy fülkéjében vannak elhelyezve), a kézi levéltár 
mindinkább szaporodó terjedelme, a főlevéltár való
ságos Augiás istállóhoz hasonló állapota, a mérnöki 
hivatalnak a város folytonos emelkedése miatt szapo
rodó munkálatok és tervezetek végetti elégtelensége, 
de a rendőrség jobb elhelyezése miatt is a kibővítés 
nagyon is indokolt és elkerülhetlen, aztán miért is 
vettük meg oly nagy pénzen a szomszéd házakat, ha 
a kiépítést mindegyre halászijuk, holott gazdaságilag 
se lenne az káros.

A cs. k. sz. Dunagözhajoza8Í társu lat hajó
zási forgalma a lefolyt évben a társulat által közzé-
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tett mérleg szerint felette kedvezőtlen volt. Ez ered
mény épen nem volt váratlan, mert a hajózás kez
detén a rendkívüli rossz időjárás nagy károkat oko
zott, később is nem volt kedvező a/, időjárás, a ru- 
mánini vámháboru tetőpontját érte, a fekete tengeren 
és a Balkánon a kereskedés teljesen szünetelt, a 
mohács-pécsi vasút üzleti eredménye sem felelt in g 
a várakozásnak, a foganatba vett takarékossági rend 
szer pedig vajmi keveset lendített a jövedelmeken. 
Így tehát az osztalék csak 2 '/i százalék. De remény 
van a javulásra, mert a politikai helyzet javult, a 
vízállás is kedvezőbb és ha még Romániával az 
egyessé" sikerül, biztos kilátás van a múlt év hiá
nyát nemcsak fedezni, de a jövedelem is tetemesen 
szaporodni fog.

Tanítói pályázatok. A h a t  i n a i  r. k. kántor- 
tanítói állásra pályázat van hirdetve május 10-ikéig; 
a v a i s z l ó i  kántoriam állasra május 2-ig, a p a á r i  
kántor'tanítói állásra május 12-ig, a rácpetrei anya
egyházhoz tartozó n é m e t p a l k o n y a i  fiókközség 
kántortanitöl állására május Jl-ikéig és végre a 
villányi plébániához tartozó J a k a b f a I u fiókkozség 
kántoriamtól állására május Il ikéig.

Nagyatád-barcsi vasút létesítésére törekszenek 
a somogymegyeiek s ez ügyben a következő felhívást 
bocsátották ki: „Felhívás! Azon tudattól vezéreltetve, 
hogy egy Barcsról kiinduló és Tarnóca, Csokonya, 
Visonta, Görgeteg, Hosszufalu, Lábod, Bodvica és 
Nagy-Atád község határait átszelő, a szobi vasutál 
lomásnál végződő helyi érdekű vasútnak létesítése, 
ezen vidék anyagi emelésére hatalmas tényező lenne, 
sőt rövid idő alatt a helyi érdekű vasutak korlátol
tabb céljait messze túlhaladó jelentékeny szerepet 
vívhatna ki magának, már annáltogva is, hogy nem 
csak e vidéket, de a Duna-drávai vasúttal való csat
lakozásánál fogva Somogymegye központját Horvát
országgal annak már kiépült és Barcsról kiinduló 
vasútja utján egyenesen összeköttetésbe hozná, alul 
Írottak lépéseket tettünk ezen vasútvonal kiépítésé
nek engedélyezéséért. Ezen vasutépitési tervünk kivi
telét azonban csuk úgy eszközölhetjük, ha az illető 
érdekeltség felfogván ezen vállalatnak az egyesekre 
is kiható gazdasági hasznait, bennünket jelentékeny 
anyagi támogatásban részesít és biztos tájékozást 
nyújt, hogy a nagy közönség az általunk annak ide 
jén kibocsátandó vasúti részvények mily részét veszi 
át. Felhívjuk tehát Somogymegye és különösen a 
közelebbről érdekelt vidék mezőgazdáit, kereskedőit 
és iparosait, szóval minden rendű és rangú lakosait, 
hogy karolják fel ez ügyet és kötelező ajánlataikról 
bennünket aláírásaikkal biztosítani szíveskedjenek. 
Nagy-Atádon, 1887. évi ápril hóban. Itj gróf Szé
chényi Imre, gróf Széchényi Aladár, Tál.ián Gyula, 
llirsch Adolf, Soproni építő- és földhitelintézet, Mel- 
ler Manó, Steiner Ignác soproni lakósok. Meller Dá
vid. — A felhívás mellé egy aláírási ív is van csa
tolva, mely az aláíró kötelezettségét megjelöli. A 
vállalatban való részvétel, illetve részvényszerzés le
hetőleg köunyitve van, mert a 100 forintos részvény 
ára sem fizetendő egyszerre, hanem azon arányban, 
minőben a vasútépítés munkálatai előre haladnak.

Betegseg miatt Brem József, a nagy-vejkei 
curatia kezelője egészsége helyreállít hatása végett 
papi teendőinek végzése alól egy időre felmentetett.

Orgyilkosság. Tegnap tárgyaltatott büntető bí
róságunk előtt a Bacsvanin Czvetko, Szimo és Vla
dimír dárdai lakosok elleni bűnügy. Jovics lVro esti 
G—7 óra tájban szívben találva egy lövés által az 
utcán ineglövetett. Bacsvanin Czvetko a rendőrség 
és vizsgáló biró előtt bevallotta, hogy Jovics Perot, 
midőn az reá lőni akart, meglőtte, ugyancsak Szimo 
is elismerte, hogy ezután a fivére által elveteti 
fegyverrel szintén reá lőtt Jovicsra. Egy tanú latta 
őket háza előtt véresen futni Ké.-őbb tagadták a 
tettet s azt állították, hogy kínoztattak, de a tört 
fegyver Szaino istállójában találtatott meg. Tagadá
saiknál megmaradnak s az egész eset sok rejtélyes
séget mutat le l ; a harmadik vádlott ellen azonban 
semmi bizonyíték nincs. Az ítélet a tárgyalás nagy 
terjedelme miatt délelőtt meghozható nem volt.

Uj reform átus templom Kaposváron. A kapos
vári rv. ref. gyülekezet mar a múlt évben megvásá
rolta a Honvéd-utca és a Leteti-utca sarkán levő 
szép telket, hogy oda templomot és lelkészlakot 
építsen. A legutóbbi gyűlésen a templom és p plnk 
épitését elhatározta s hír szerint már ez évben a 
papiak egészen kiépül és a templomot is lehetőleg 
tető ulá kívánják hozni. A templomot igeu szépre 
tervezik, a néinet-ladi katholikus templom mintájára, 
40 méter magas toronynyal. Valóban örvendetes, 
hogy a kaposvári kis ref gyülekezet ily lelkesedéssel 
lát hozzá egyházának megerősíti* éhe/, s temploma 
felépítéséhez; a kiválóan alkalmas, magas helyen 
épülendő templom a várost is nagyon fogja díszíteni.

Moyegett leány. Folyó hó 12-én Somogyvárác 
Antal és neje mohácsi lakósok a szőlőbe menve, o tt
hon hagyták Manca uevü 11 eves leányukat, ki este 
6 óra tájban tüzet rakva, vac orafözés közben ruhája 
meggyuladt. A lány megijedve nagy sikoltozással ki
szaladt az udvarra, hova uz utcán járó-kelők segé
lyére siettek s eloltották a tüzet. A szerencsétlen 
leány teste borzasztó égési sebekkel vau bontva s 
felgyógyulásához csak a lehető leggondosabb orvosi 
gyógykezelés inellett lehet remény. — Említésre 
méltó, hogy D e u t s c h  Kornél városi pénztáros épen 
ezen időben menvén el a helyszín előtt, a szeren
csétlenség láttára 1 frt 15 krt adott, hogy ezen a 
szükséges enyhítő szerek és orvosságok gyorsan be 
szerezhetők legyenek. K jó tett önmagát dicséri.

Végzetes lövés. Hezedeken az urasági csősz 
Trolter Antal, társával és segédjével Ubotics A ctó 
uapszámassal a kukorica-inorzsolás után elmentek 
orvvadászatra, őzekre lesni. Elfoglaltak leshelyeiket 
de hogy — bogysem Trotter elhagyta helyét és ész
revétlenül elékerült Uboticsnak. Ez gugguló helyze
tében egyszerre egyik közeli bokorban zörrenést 
hall, azt véli, vad, céloz, lő — és jó barátja, testi- 
lelki hive Trotter arcon találva, holtan rogyik össze. 
Ubotics jajgatva eldobja fegyverét és siet magát fel
jelentem. Az e hó 20-án megtartott végtárgvuláson 
Zsolnay György kir. ügyész vádja és Bolgár Kálmán 
védelme meghallgatasa után a törvényszék Uboticsot 
a gondatlanság által okozott emberölésben vétkesnek 
mondván ki, egy évi fogházra ítélte.

A budapest-pécsi vonat, 311. és 312. sz. sze
mélyszállítással egybekötött tehervonatainak Budit - 
pest-Kelenfőld és Pécs között f. évi május hó 1 -töl 
leendő, közlekedése folytán a ra. kir. államvasutak 
igazgatósága ugyanazon naptól kezdve a fentnevezett 
vonatokhoz csatlakozó 25. és 28. sz. vegyes vona
tokat fogja Budapest személypályaudvar és Budapest- 
Kelenföld között forgalomba helyezői. A 28. sz. vonat, 
mely f. é. május hő 1 -én menesztetik először, miül
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Budapestről este 7 óra 45 perckor és a május hó
2-án menesztendő 25. sz. vonat érkezik Budapestre 
reggeli G óra 20 perckor.

Angol lap, a „Weekly News," Gőthe Faust-já- 
nak budapesti előadásáról, mely most közérdekű tár 
gvat lapunk mar hónapokkal ezelőtt kimerítő tá ré i
ban méltatta, így ir :  Gőthe „Faust“-ja múlt héten 
adatott Budapesten magyar nyelven. Dóczy Lajos ur 
fordítása, melyet a sajtó igen dicsért, valóban zse
niális és az eredetinek te jesen megfelelő. Fémes 
kiállításban mutatták be és Belgrád. Pozsony és Te 
mesvár színigazgatói a célból voltak jelen az elő
adáson, hogy mielőbb ők is szinrehozhassák. Hat 
a pécsi Faust-előadásról mikor fogunk Írhatni V

Véres te tt. E hó 14-én d. e. a duna-zekcsöi 
sziget egyik szállásán Komadiner Ferenc agyonütve 
találtatott. A gyanú Bakó István és neje — a meg
ölt veje és mostoha leánya — ellen irányulván, ezek 
nyomban elfogattak és kihallgattattak, a mikor is 
azt vallották, hogy Komadiuer velők viszályban él
vén, már több Ízben megöléssel fenyegette őket. A 
mondott nap reggelén is Komadiner állítólag haltát 
fogott s azon kijelentéssel, hogy mindkettőjüket ki- 
végzi, nekik rontott, mire aztán ők is kalapácsot 
ragadván, védelmezték magokat és addig ütötték- 
verték fejbe és mellbe, inig le nem rogyott s a sok 
ütés agyrázkódást okozván, a halál agyszélhüdés kö
vetkeztében beállott. A tettesek vizsgálati fogságban 
vannak.

Szabadelvű párt alakult f. hó li-ikén  Zöm
borban. Elnök : Bartal József takarékpénztári igaz
gató, alcluök Lallosevits Jakab és ScháfVuer József. 
Képviselőjelöltül kik láltatott Koczkís Zsigmond.

A hatvani nemzetközi ekeverseny, melyet az 
országos magyar gazdasági egyesület a pestmegyei 
gazdasági egyesülettel együtt rendez, április 30 án 
és május 1-én fog a hatvani indóház melletti Karsay- 
féle nagy-telfki pusztán, mely még Pestmegyében 
fekszik, megtartatni. A bejelentéseket a Beniczky 
Gábor elnöklete alatt levő rendező bizottság már le
zárván. a következő eredményt je lö lh e tjü k : egy- 
barazdás eke bejelentetett 32 db, mélyítő eke 14 db, 
ke tűs eke 19 db, 3 barázdás eke 10 db, altalaj- 
porhanyitó *-ke 3 db, combinált eke 7 db, összesen 
85 db. A gőzekékböl a Ganz é j Fowlcr fogúi k gőz- 
ekéket bemutatni Előbbi a cséplőgépekhez használt 
locoiuobilos gőzekét, melynek átalakítása mozdonynyá 
a gyár felfedezése s mely az érdeklődést nagyon le 
fogja kötni, fogja bemutatni. Fowler kettős rendszerű 
gőzekét fog működésben tartam. A Frank Proctor- 
féle gőzásógépekre nézve ugyan még határozott Ígé
ret nem történt, de Joerger baden-badeni bankár 
csak váratlan akadály esetén fog elmaradni a hatvani 
versenyről A versenynyel gépkiállítás is lesz egybe
kapcsolva, de csak az újdonságot képező gépekből. 
Ilyenek nagy számmal fognak a verseny területe mel
letti barakkban kiállíttatni. Habár még csak uégy év 
múlt el az agárdi ekeverseny óta, mégis az azóta 
e téren történt haladásinál fogva e verseny temérdek 
újat és igy vonzót fog nyújtani a gazdaközönségnek. 
A hatvani ekeverseny látogatása a gazdaközönségre 
nézve igen előnyös és könnyű, mert nagy számú vo
nat közlekedik onnan mimlt n irányba, s a versenyt 
látogató közönség tetemesen mérsékelt hely-áru je
gyeket fog használhatni. A versenytér melletti vasúti 
restaurant a nagyszámú közönség ellátására beren
dezve lévén, fennakadás e részben fenforogni nem 
fog. A rendező bizottság most már derekasan neki 
lóg a részletes munkának és úgy a versenytér helyes 
beosztása, mint a várható nagyszámú közönség ellá
tása és kényelme érdekében mindent megtesz.

A tavaszi virágkiállítás igen fényesnek ígérke
zik. A kiállítási bizottság lázas tevékenységet fejt ki, 
hogy az előkészületeket i iejekorán bevégezhesse. A 
váró-ligeti nagy iparcsarnok középső részének fenyő- 
gallyakkal való díszítéséhez a napokban fognak hozzá. 
A kiállítás hatásának fokozásához nem kis mértékben 
lóg hozzájárulni az idén a szökőkút is, mely a kiál
lítás alatt működni fog, mihez a nemes céi iránt való 
tekintetből a szükséges vizet a főváros ingyen bocsá
totta az orsz. magyar kertészeti egyesületnek rendel
kezésére. A kiállítási bizottság nagy gondot fordít 
arra, hogy a látogatóknak az ott idő/ést minél kel
lemesebbé tegye s azért a Kehrer-féle jóh:rü cukrász
dát hideg ételeket és üdítő italokat kiszolgáltató butiét 
felállításával bízta meg s gondoskodott arról is, hogy 
a közönség jó zenét élvezhessen, mely célból sikerült 
neki a főváros egyik legjobb katonai zenekarát; a 
Molioáry-ezredét megnyerni, mely a kiállítás alatt 
minden nap délután 3-től 7 óráig fog a Csarnokban 
játszani.

Áruló bocskor. Szalántai levelezőnk Írja : Nem 
hiszem, hogy kötelünkben volna oly csendőr-őrs, 
mely oly tapintatosan képes legyen kideríteni a va
lót, a bűntényeket s nyomozni a tetteseket, mint 
épen a mi igazán szakavatott, derék egerághi csend- 
örjeink. Kovács János és Szabó Sándor egerághi 
csendőrök március 30-án megjelenvén Devecser kő/, 
ségben, ott egy panaszos előadja nekik, hogy tőle 
12 sonkát, 28 hurkát, 1 gömböcöt, 2 kotló-tyúkot 
és 4 ludat loptak el; a panaszosnak senkire sem 
volt gyanúja s igy annál nehezebbnek látszott eleinte 
a tettes kipuhatolása iránt indítandó vizsgálat. A 
csendőrök a helyszínén teremvén, látták, hogy a 
liszttel teleszórt padló bocskor-nyom ikra enged kö 
vetkeztetni. Tudták tehát, hogy a büutény elkövetője 
nem v dalin cd/.más atyafi, nem valami divatos hölgy, 
ki drági lábacskáit holmi ujdivatu, likitós szinü 
lábbelibe bujtatja el, hanem igenis . . . bocskoro* 
vitéz. Elöhivattatott tehát a Devecser községet ott 
tartózkodásával boldogító, valamennyi bocskort vitető 
atyafi, kik számra összesen 5 en valamik A községi 
csordás bocskorának nagysága épen egyenlő volt azon 
nyommal, melyet a bocskor a lisztbe piugált a pad
lózatra, sőt bosskorszija el is árulta, hogy valami 
lisztes jószág között bahrálódhatott. Az atyafi taga
dott persze mindent a végletekig. A nyomozást tel 
jesitő jó urak csak annyit kérdeztek tő le; nincs sehol 
semmiféle rokona ? mire előadta, hogy igenis Vókány- 
ban van egy kolduló anyja. A csendőrök kocsira 
ülnek, mely őket Vókányba vigye. A kérdéses nöuél 
megtaláltak 7 sonkát S midőn kérdőre vonjak az 
asszonyt; honnan vette a sonkákat, a/zal válaszolt 
hogy télen leölt egy diszDót, onnan vau neki. Miután 
pedig köztudomás szériát minden élő (ha mindjárt 
jobblétre szenderült) disznónak is 4 lába s ebből fo- 
lyólag csak 4 sookája lehet, helátta maga az asz- 
szony, hogy szerepét az egyszer ugyancsak eljátszotta 
és — bevallotta a valót. A devecseri csordást átad* 
tak a kir. ügyészségnek-

Derék hitközségi tanáos. A szegszárdi r. k. 
hitközségi tanács múlt hó 27-ikéu tartott gyűlés vi
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egyhangúlag szavazta meg egy ifjúsági méhes felállí
tásának költségeit. Az összes beruházást s más egyéb 
költségeket Abatly József tanító vállalta magára, ki 
az okszerű méhészetet is minden dij nélkül fogja 
tanítani. A méhes — melynek építtetésével a hitköz
ségi elnök, Abafty József és Untermülbu gondnok 
bízattak meg — még e hét folyamán elkészül. 
Minden hitközség követhetné e jó példát.

Balassa Bálint, történeti regény, irta P. Szath- 
naáry Károly. (Egyetemes regén} tár. 11. évfolyam, 
12-ik kötet, Budapest, Signer és Wolfuer kiadása.) 
Termékeny regényiróuk, ki tárgyait mindenkor az 
es nnéuyekben oly gazdag és drámailag változatos 
magyar történelemben keresi, ezúttal kétszeres ér
telemben „történeti1 regényt irt, amennyiben nem
csak történelmi szintéren játszanak a benne elbeszélt 
események, de hőse egyszersmind irodalomtörténe
tünknek egyik legkiválóbb és legrokonszenvesebb 
alakja: az első Balassa Bálint, a 17-ik századvégé
nek kitűnő lantosa, kinek élete annyira valóságos 
regény, annyira tele van szerelmi és harci kalandok
kal, fordulataiban annyira gazdag és meglepő, befeje
zésében annyira tragikus és minden részletében any- 
nyira alkalmas a lélektani fejtegetésekre, hogy csodálni 
való, miért nem vonta magára már előbb Íróink 
figyelmét. P. Szathmárv Károly szerencsés tapintattal 
választá e legújabb műve hőséül az ékesszavu lan
tost, ki annyit szeretett és annyit szenvedett. S nem
csak a hős egyénisége és viszontagsígai, de hazánk 
akkori állapota, egyrészről a bécsi udvartól való 
függés, másrészről a török hódoltság s hozzá még 
az erdélyi zavarok oly bőséges anyagot nyújtanak, 
hogy a regény, elejétől fogva végig, akár korr.íjzi 
szempontból (mert szerzőnk a végvárakban, nemesi 
kastóyokban, a bécsi udvarban és az erdélyi fejede
lem környezetében folyó életet egy iránt elevenen festi) 
akar egyszerűen csak a mese szempontjából tekintve, 
folyvást érdekes marad. Ara csinos piros vászon- 
kötésben 50 kr.

Tórhiany miatt számos, már kiszedett közlemé
nyünké* ki kellett hagynunk s a hétfői megyei köz
gyűlésről, valamint sok más tárgyról is csak jövő 
számunkban hozhatunk tudósítást

Irashiba csúszott be lapunk mait számának ogv 
kis ujdouságába. a mennyiben a pécsi kereskedelmi 
és ip a rt< ?stü  l e t  helyett azt irtuk, hogy az ipar
k a m a r a  módosított alapszabályai terjesztettek a 
városi tanácshoz, mit ezennel helyreigazítunk.

Vegyes hirek. Verőcei P e j a c s e v i c h  Péter 
gróf, volt horvát-szlavon-daluiát miniszter, az unió
párt lelkes hive meghalt 84 éves korában. — B o r- 
s o d y  György bonyhádi albiró a  szegszárdi törvény
székhez bíróvá neveztetett ki. — K o h a r i t s Lajos 
volt szegszárdi városi pénztáros, később a népbank 
igazgatója meghalt szélhüdés következtében T u- 
b o 1 y Gyula nagykanizsai ügyvéd eljegyezte Bclus 
Paulát.

*

Az en haziezerem. G 5r«4 (M íjjvarorsz ig.) Te
kintetes ú r!  Az ön k itűnő, Brandt 11 gv igyszerész- 
féle svájci labdacsai heves uivdobogisomból - nehéz 
léglést bujámból teljesen kigyégyitottak, miért is 
ezennel hálás köszönetemet nyilvánítom Nem mu
laszthatom elejeles liáziszert munkáik is a|.íciia,u 
M asain  pedig a rendelet szerint tovább  i* használom 
Teljes tisztelettel Egeimen Adolf, vendéglős. Brandt 
lt. gyógyszerész svájci labdacsai a gyógyszertárakban 
kaphatók, egy doboz á ra  7(1 kr I*e' vedó je-iycrr lie- 
hérkereszt vörös mezőben) s Brandt lí névaláírás ira 
figyelni kell.

A közönség köréből.*)
Tekintetes Szerkesztő Ur!

Becse, lapja április 14-iki számában .A k , us-g k 
rdiol- rovatabaa a barcsi takarákpéaxtárral .gye.ált 
szövetkezetre vonatkozólag P a j t á s  F e lt,, barcsi laki- .Utal 
aláirt közlemény jelent meg. melyet -  bár érdekűi,kben a 
birl tp utjáiii igazeiáit, vagy maategetódzéet zaftáeégfc 
tartjuk - a közönség iránti tiszteletbál z nélkül nem ! ,..v. 
ha tjuk : w

Szomorú dolog, hogy egyletünknek oly tavin van, ki 
térelm ri orvoslására mán mMot ama talál, mint hogy azivo- 
keaerv.it a szomszéd vármegyébe* In ti ki. kolatt 
bályok és a kerw k « rv . .lapján ktoslehbi é> óéba n  '■
Utat is találhatott volna

A barcsi segély-szövetkezet a takarékpénztár k-b Ívben 
de ettél függetlenül M M  Igazgatusag es felügyelő hízott' 
sággnl 1383-I.au alakult, első évtársula'a a/ ah.pazab ilvok
szerint — melyek az alakuló gyűlésen felolvastattak _
18ö8. december Jl-én záródik le.

A folyó .-VI közgyűlésen az igazgatóság évi jeleutéaé- 
beu kiemeli.', hogy ! i . db kátrányt volt kénytejoa bepere ti 
ez.'k kásái 3 db december vegéig reudeztet-tl: az igazgatú- 
8ág kifejezést adott azon aggodalmának is, ángy az eg ,, . 
valószínűleg veszteség fogji érni, m-ly ma m.'g számszerűleg 
meg nem állapítható Tekintettel azonban a Pajta. „ . 4 h ,, 
felhozott viszonyokra, kijelenthetjük, miszerint a leg-zigoruabb 
szám lás szeiint az egyleti tag.dm.lt nem hogy a b,Ű zetett 
tőkéjük lenne megtámadva, de 3«,-on leim , t , u  nyereményt 
fog hajtani. A ve-zt-srg „ka, hogy általánosan j . nitelh.-i, v h 
régek melyek maga- tagsági dijat lize.tek s önnek aranyában 
kölcsönt nyertek, időközben üxoteske,.teletek leltek. I z ü g, 
jelentés már eléggé indokolja az ügyvédi előleget.

Pajtás ur azoubau az évi jelentésre nvm Ügyelt hanem 
felolvasása után azonnal a perköltségek Iránt interpellált — 
e thémába annyira bele lovagolta magát, hogv kárba veszeti 
az Igazgatósának azon kijelenté*!, mely szénát a ,,erkölts, 
gek részben behajtanak. Mi p dig Pajtás urason  nel,érmémét 
illeti, hegy papírra I 7 frt ifo kr. kiadatott volna eg a ,.v alatt 
-  nem áll és ha interpelláló a mérleghez csak valamit . rtene 
nem diflicultálta volna ezen vagyonként szereplő teteit mely 
10 évi beszerzésre vonatkozik es 5 ev alatt a k dts 
Iából lelratlla. °

Paitá- ár azon állítás., hogy a tagok sajat pénzünkét 
■ '.veszik, sem felel meg s valóságnak,inért akkor nem l e t  volna 
szükség egy segély-szövetkezet alakulatát*, vesztei'grc sem 
lenne kitatásunk, de Faj ás urnák sem volna alkalma ilv e!.-«i> 
tnlau felszólalásra, mert állítólagos sérelmei egyedül személyes 
kérdésre vezetettük vissza, ezekre azonban e helyi n ívHck- 
tatui mohóságunk neui engedi.

Midőn még kijelentjük, hogy Pajtás úrral e téren több - 
nem foglalkozunk, maraduik kiváló tiszti-lettel

Barcstelep, 1837, április 9-éu.

A Barcsdravavideki takarékpénztárral egyesült 
öns. szövetkezet igazgatósága.

•) E  rovatban szívesen közlünk közérdekű felszólít] i»okaf 
de értök felelősséget nem vallatunk.

Április 23-án.



H I R D E T É S E  K.
Törvényszéki csarnok.

Polgári ügyek.
Április 5 én előadatott K is s f a ln d y  Imre kir. tszéki 

biró á lta l: Pamiur Zsuzsa és Pandur Eszter, Pandúr János 
elleni jerök atyai örökség megítélése iránt Fábián ÁH ám 
Zsebe János elleni pere birtokba helyezés iránt. — P i l c h  
Antal kir. tszéki biró á l ta l: ifj. Korpás János és neje ViHa 
Zsnasa, Korpás Joli férj. Tóth Jézsefné és Csőszi Dávid mint 
kk. Korpás József gyámja ellen 600 írt hozomány erejéig be
kebelezett zálogjog törlése iránti perök — Fiillor Józsiin j 
szül. Kengl Erzsébet, Kováid l.ajosné szül. Cifra Erzsébet és 
Ruvald Alajos ellem pere zálogjogok tö ri se iiant. — Driesz 
Lajos, Leidekker József és neje úgy társai elleni pere a ha
tározatlan birtokarány mogállapitása iránt. — Tury J ál, mint 
Goócs Gyula gondnoka, Engelman Mór elleni pero ügyvédi 
dij iránt. — Lederer Bernátné szül. Fischer Netti, Lederer 
Bernát elleni tulajdoni igénypere.

Április 7-en előadatott B o g y a y  Pongrác ts/éki biró 
által Bakó István és érdektársai, László Pál elleni perök 
ingatlan tulajdonjogának megítélése iránt. — László Pál Bakó 
István és társai elleni njitott pere. — K a n f m a n n  Nándor 
tszéki biro által* Bedekovits Alajos, özv. Berec Károlyné és 
társai elleni pere 1431 frt 86 kr iránt.

Büntető ügyek.
April l>-an: Breitung Márton ellen sikkasztás miatt. 

— Uglisa Jocó és társai ellen súlyos testi sértés miatt.
Ápril 15-én: Horváth Imre és Hofbaaer János elkn 

uzsora vétsége miatt.
Április lü-án Lehöc György és társai ellen súlyos testi 

sértés miatt — MQcke István ellen váltóhamisítás miatt.

(■aboua-Ar jegyzék
a Pécsett 1887. évi április 16-án tartott hetivásárról.

100 kik garmm jó középszerű legalább való
Búza . . . . 9 frt 80 kr, 8 frt 90 kr. 8 frt 80 kr
Kétszeres . 7 „ — „ 6 „ 80 „ 6 . 60 „
Rozs . . .  6 „ 60 „ 6 ,  50 „ 6 „ sO ,
Árpa . . . 6 ,  50 , 6 „ 40 „ 6 » 40 B
Zab . . . 6 .  30 n 6 * 20 , 6 n 10 „
Kukorlcza • ■ 6 „ 20 . 6 „ 10 „ 6 „ — „
Hajdina • • . — „ — „ — » — .

M é t e r m á z s a :
Széna . . . 2 frt 80 kr. — Szalma . . 2 frt — kr.

Szerkesztői üzenetek.
Sellye. Köszönjük a rólunk való megemlékezést. Pár 

nap múlva elegendő idővel rendelkezünk az átolvasásra s bí
rálatot mondunk. ÍMvözlel

Nagy-Körös. Annyira el vagyunk foglalva, hogy magán
levelezésre egy percet sem fordíthatunk. De pár nap meg — 
b aztán kipótoljuk.

Szalánta Igen szívesen veszszük. Kérjük azonban a 
helynevek megjelölését.

Szigetvár. Váratlanul beállt s elháríthatatlan körülmény 
következtében kénytelenek voltunk már kiszedett cikkét s több 
apróságot mait számunkból ki hagy a i.

Laptulajdonos:
^ v £ I la .á . ly .

Felelős szerkesztő: 
’ e i l e r

N y ilt-té r .

Nyersselyem basztruhakat (eftész selyem) 9.80
ír té r t  egy teljes öltözet, valamint nehéz mi
nőségben, két egesz öltöny vételénél vámmen
tesen házhoz szállít HENNEBERG G. cs. kir 
udvari szállító selyemgyáros Zürichben. Min

ták kiváuatra. — Levelek 10 krba kerülnek.

A Pécsett, Király-utca 19. sz. a. 
levő és 76 év óta fennálló

v a s -  é s  s z e r s z á m -  
k e r e s k e d é s

kedvező feltételek mellett eladó.

HircLetéseüs:
9 52 vg 1887. ^ rVe ré s i h ird e tm é n y .

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. 
ez. 102. ij-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a pécsi kir. járásbíróság 1886. évi 12,904.sz. végzése 
által Singer K. Katalin végrehajtató javára itju 
Mészáros Ferenc pécsi lakos ellen 46 frt 50 ki tőke, 
ennek 188G. év junius hó 10. napjától számítandó G"0 
kamatai és eddig összesen 16 Irt 12 kr. perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag felülfoglalt és 694 írt 80 krra becsült 
bútorokból álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak. _ . . .

Mely árverésnek a 2936 1887. számú kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Pécsett, 
alperes lakásán Ópósta-utca 49. sz. a. leendő eszköz
lésére

1887. év április hó 28-ik napjanak d. e. 9 oraja
határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 
t. ez. 107. ;j-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez. 108. §-ábau megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett, 1887. évi ápril 17-éu.
KREMMER FERENC,

kir. bir. végrehajtó.

A p écsi k ő sz é n b á n y a  és  g é p g y á r  
ré sz v é n y tő l su la t ig a z g a tó sá g a  részéről 
ezennel közhírré tétetik, hogy az 1880. évi 
október 1-től 1887. m á r c i u s  31-ig terjedő 
fél évre a

mérleg'
W  v tá r s a  lati p é n z tá rb a n  a  szab o tt
h iv a ta lo s  ó rá k b a n  a ló liro ttn á l b e te k in th e tő . 

Pécs, 1887 április 19.

B la u h o rn  L ajos,
igazg Ing és penztárnok.

A ki kétségben van a felett, n
hogy a hírlapokban főidő-sert gyógyszerek közül melyiket 
használja betegsége ellen, az írjon egy levelezőlapot Richter 
kiadó-intézetének Lipcsébe s kérje a „Betegbarát“ ezimü 
röpiratot. E könyvecskében nemcsak a legjobbaknak bizo
nyult háziszerek vannak részletesen ismertetve, hanem

betegségekről szóié Jelentések
is olvashatók. E jelentések mutatják, hogy igen sok eset
ben egy egyszerű háziszer is elegendő arra, hogy még 
a látszólag gyógyíthat lan beteség is szerencsésen elhárit- 
tassék. Ila a betegnek a mogfelelő gyógyszer rendel
kezésére áll, akkor még súlyos baj esetén is gyógyulás 
várható, s oz okból egyik betegnek som kellene a „Beteg
barát11 megrendelését elmulasztani. E figyelemreméltó 
könyvecsko segélyével sokkal könnyebbon választhatja 
meg a szükséges gyógyszert. A röpirat megküldése a 

megrendelőnek k ö l t s é g é b e  nőm  k e rü l .

▼ A V A  V  ̂  V A T A V A  ’SF’ A T A T

i6.:vg.i8b7 árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. LX. t. ez. 

Í02. $-a értelmiben ezennel közhírré teszi, hogy a 
pécsi kir. járásbíróság 1887. évi 1760., 1827., 1828., 
1829., 1862., 1782. ős 1862. számú végzése folytán 
ilju Scholtz Antal, Weidlingcr Zsigmond, Warscbitz 
Károly, Laubei Rezó, Nádosy Kálmán és társa, Win- 
ter Mátyás és lloímaiin Károly rézérc  Dámpf Károly 
és neje ellen 250 frt, 600 fri, 450 frt, 800 frt, 144 
frt, 150 frt és 350 frt töke s járulékai erejéig telje* 
í-itcit biztosítási végrehajtás alkalmával le- és felül
foglalt és 453 írtra becsült kályhákból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a 2131/1887. számú kiküldést, 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Pécsett, 
alpeicsek lakásán (Ferenciek utca 7.) leendő eszköz
lésért;

1887. ev április lio 29. napjanak d. u 3 oraja
határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. 
§*a értelmében a legtöbbet Ígérőnek beesáron alul is 
eladat ni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881

Figyelm eztetés !
Az általánosan ismert, jó hónévá le örvendő és 

több oldaiulag kitüntetett sósborszesz készítményeim — 
kelendőségénél fogva — sok utánzásnak 1-vén az utóbbi 
időben kitéve, elhatároztam, hogy azokon dinje yemet 
módosítom és arra kék nyomatban saját házam külső 
alakját veszem tol, bejegyeztetvén azt egyszersmind 
védjegyként a budapesti iparkamaránál.

évi LX. t. ez. IIIH. g 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Pécsett, 1887,

illem .11 i.t 1'i tolt feltételek

április 17.
Kremmer Ferenc,

kir. birósági végreit; jl ■

|  E Q Ü IT A B L E  )
& az Egyesült Államok éietblztositó-tarsasága \  
*  „NEW-YORK-ban. í
■ wm  3436 m .

tási állomány 1886. dec. 31-én 1,717.0()0 m:iik;
Az uj felvételi k kitettek:

1884-ben 1885-ben 1886-ban
.‘>6 >,000.000 408.000,000 4.4,00u,u00 márki

jf Az ösHzalap entelke á'tt 1ms6 jan. 1 -tói H87. jan 1 Ág
27.000,0<X má káról 321.000,000 márkára. Sj

°  A tiszta nyereményt ihlet 18Í-7 jan. 1 -éti 6800<',t)Ort H
irkát tesz ki mait 

lilái kával
Tőkebefektet. M k Ki 
A kötvények •< év 
kötvény vissza* mari,
A 100.000 -iollárl.i

vllPZ VIBZOII 
inelkcdet. 

pában 1600 ,<* 
kifognsnlh.

yitva ISOoo.t mi)

i márkán felül, 
latiok. Minden

W. riileg csak is 7 " , kamatoztunk, az azon 
P  lióra rugó nyereség kizárólag a biztosítót!

4 'n i ,  . t , v .i r .u  .  / .r r/,c

Ilimen é
Tulv:' 3

ni-

t
P kötvény vissza* (sáriad és leszállítási jog;
“ A 1 OO.OtH) dollárból álló részvénytőke t.laps/al ...

felüli sok
Oltottak j&vara esik. , 

A liga/;gat óság Magyarország részére: 
k  B u d a p e s t ,  - ^ - n d . r á c c y - ’u.t 2 .2 .
O Füügynőkség Pécsett:
í  M  <  >  I  .  >  A  1 *  3 1 .  I I  r n á  I .
% 1660 
W W W - ' ^ W  ■ W ' - W  ■

I ^ O l l l O S

cpitu urak. építészek es építőmestereknek,
szabadalmazott vasütkiizo szerkeztü ablakai ni

bámulandó olcsón előállítható, épngy szabadalmazott 
ajtóim egymásba tolt fordulat ereszték rendszerrel, me
lyeknél évek utáni b.-szaradásnál ;itlátsz<> hasadások elő 
nem fordulhatnak és a szerkezet is sokkal tartósaid), 
mint az eddigieknél Minti ablakok és ajtók vasalva 

megtekinthetők telepemen.

Régi kivülrr nyíló ablakok a fenii rend
szerre jutányos áron átváltoztathatok.

TESCHAUER VINCE
Budapest. V . Lipót-körút 8 — 10, épitöasztal >s.

«.v £> ^ V * ' v^/fi v<* :

Az épitéf/.eti idény inegkez tével batt.rkodon 
tiszteletteljes jelentést tenni, miszerint rakt it<>mlian 

a b-gkitüuőbb minőségű

(R-3

|
ü
2?két különösen

neg tartására, ko- g jö  
tokát, tüzmentes JJL

;. 1

o 3 ‘m S K

*

A sósborszesz
gyors enyhítést eszközöl:

csuzos szaggatás, fagyás, fog- és fejfájdalmak, szem- 
gyenges *g. bénulások sfb. ellen Fogtisztitó szerül is 
igen ajAulhat >. a mennyiben a fogak fényét elősegíti, 
a foghust erösblti cs a száj tiszta, szagtalan Ízt nyer 
;i szesz elpárolgás;* után, valamint ajánlatos e szer fej
mosásra is, a hajidegek erősbitésére, a fejkorpakepzödes 

megakaüályozasára és annak eltávolítására.
Ara egy nagy üveggel 80 kr, egy kisebb 

üveggel 40 kr.
Használati utasítás magyar vagy néme*. nyelven 

bizományosaim névsorával ellátva, minden üveghez in
gyen mellékeltetik.

Ifi rá a a y K álm án
Budapesten. VI ik kerület. Muzeumkörut 23-ik szám.

Védjegy: 319. és 320. szám.
Kapható P écsett: Mnldini lukács, Nick Károly, 

Blauhorn I., Simon János, Obetkó Zdgmond, Lili János, 
Kizer János, Ottinger G.. Reeh Vilmos, Tigltnanu A., 
S] itzer Sándor, Böhin Nándor, Bökni ('- F., Frankfurter 
Albert, Cserei Antal. Spitzer Jakab, Till Sándor, Nagy 
Gusztáv. Blaihorn .Miliály, Gyimotby Gyula. Dobszay 
Antal. Lej a István. Irgalmasolc gyógysz- Spitzer Aduin, 
/ ' i g a  La-/.ló, Kovács Mihály. Blauhorn Antal. Ilerdlein 
Lajos, Véber Ferenc/., Berec Karoly, Sipő< István és 
llergert József, Balás Ödön. Mautner Mór ••* Mi'zky 
Mór umkn l 1682

í u r n á m  f ú r n á m
A pécsi köszénbánva és gépgyár 

részvénytársulat

Urendes közgyűlés
1 8 8 1. n jn  il li<> 2 8 -a n  d. c. 10 ó ra k o r

saját helyiségeiben tat tat ik m*g, melyre a t. > részvényesek 
-  tigyelmeztetí88el az alapszabályok 24-ik íj-ára — ezennel 

megbivatuak

T á r g y s o r o z a t :
I Rés/vényátiratás. 2. Igazgatósági ős felügyelő 
bizottsági jelentés. — 3 Osztalék iránti határozat. — 

4 Indítványok.
Kelt a pécsi köszénhánya és gépgyár részvény- 

társulat igazgatósága részéről 1887. évi március hó 
28 án tartott üléséből.

K o s z i t s  S z i l á r d ,

t m í K M t a i i t M H t

ti
1

i épitétizeli-niész, liydraiili-inész. ^ 4  

ronian-cenieiit, l» roiii.m -cem eiit, "5? 
i valódi (tcrlmoosi parlaiid-ceinent,'»-)? 

mező és vakolat-gipsz
1 készletet tartok eredeti gyári arak mellett továbbá 

a helyben újonnan szerkesztett prés •*>ndszer szerint ’
' berendezett cement ;iru gyáramban, kitűnő és valódi 

portiam! cementből lemezeket, természetes, vörös és 
fekete sziliben, különféle nagyságban, közönséges és 
mesterséges márványban gyártok , mindennemű épület- 

1 di-/itmenyeket szállítok, elvállalok cement-epítési 
marka latokat u in. veneciai terrazi, gránit-, mozaik- 

1 padozat, cement talpazat, vizvezetö cemeiit-csatorna 
* falak szárazzá tétele, vízvezetékek belyreállitását, 

szarvasmarba abrak-sorompok. abrak lehütö-kudak * s 
* izgyüjtök elkés/.itc ct

1 Sfeyer homokkövet karszti és karrarai márványt 
kelhpimi. mettl hi keramit es karrarai márvány la 
pokat, elszigetelő kátrányos lemezeket küf

' elönyorek fa lak száraz állupotbani megt: 
szenkátrányt, aspha t. köfedel peplapok 

^  téglákat, keresztágakat, falkapcsokat legjobb mm .
ségii vasból, ngy.szmtén gazdasági (jepeket és szer- 3 c  
számokat stb. a legolcsóbb árak mellett .szállítok ; \ i  
általában minden ;*/■ építészeti és (>cp(zakmabit vágó &>$ 
megrendelések leggyorsabban ég legjutiínyosabban 

teljesittetnek-

i í  S A H T O B V  O S / , l i í l {  ) ,.
1681 Navv- Kanizsán.

J V c K e tt, l í c e u m i  ny*»m il

! E lő n y ö s  m e llé k k e r e s e t !
I O O  ejrész * lO O  ir to t  k e re sh e t h a v o n ta  
nálunk mindenki, a törvény állal megengedett 

sorsjegyek részletfizetés melletti eladásával 
toké os kockáztatás (ris ico ) nélkül. *2 3 (

Ajánlatok intézendők: 167J
A Fővárosi váltóüzlet-társ. Adler es Társához Budapesten.

I  T raiili Ifi. ÓNlbirwii v
| j  k ö n y v  ke l e s  k e d é s é b e n  P é c s e t t

| kaphatók az újabban megjelent k5nyv*k:

Szolgálati kézikönyv
H a magyar népfelkelés számára (a uépfelkelési tiszti 

tanfolyamok tankönyve vá'Zonkűtésbcn 1 frt .0  kr.

V
Seress Imre:

V ii'iiOiK (ólok
(Verses hamore&zk) 50 kr.

* ARANY JÁNOS hátrahagyott ira ta i
j| és levelezése 2. fűiét, 4»t kr.

y
I I Márkus József: A TILOSBAN. 1 forint. 

| |  lfi«*r t  'f » m ln l * * u r  tápril bó menetrendje) úOkr

H O i v a t l a p o k
I uj évnegyedére is felhívjuk a t. hölgyközönség be- 

j j esés ügyeimét. Tisztelettel

Traub B. es Tarsa könyvkereskedése
Y Pécsett.

du* o < n z » r : —
» J 'c su l Károly) 1SS7.

! A *  . . A Z I E W D A ^
osztr. francia elemi és baleset bizto- 

} sitó társulatnál biztosított épület- és | 
készleteimben szenvedett tűzkárom , 
nevezett intézet által gyors és legeou- ■ 
lansabban liqaidáltatott, miért is az 
„AXIENDA •• pécsi főiigynökségének , 
köszöneteni f nyilvánítva, a nevezett1 

társulatot legmelegebben ajánlom. 
Csokoládé, 1887. ápril 5.

1£ n i t  l i l  K á r o l y .
sörfőzde-tulajdonos

Eladó
inövelde uradalma 
lójából a kivetkező I

s z ő l l ő v e s s z ö k b ö l :
pécsi papnövelde uradalma kökényi es 

szilvási szöllöjeböl a következő fajú gyökeres

Bárány farkit 
Fehér gyöngy 
Fehér mézes . 
Spanyol 
Olasz rizlintf .

2500 darab 
1000 „ 
1500 .
1500 „
170(1 „

Bővebb felvilágosítást nyújt:

S Z A B Ó  E L E K
uradalmi intéző

i  *ir■VtJOV t,0"* 4

Könyv- és papirkereskedés
0  I' ru u 1) B. és T őrsa fi

P é c s e t t

Q
ú
nB u  r u  H í ja  r á  n n  e g y e

^ n ag y  fali té r k é p e i
tervezte Gönczy Pál min. ttnácsos.) Ü

A térkép 155 centim éter szeles. 135 cmeter magas r í  
Jik J *  gyönyörű szép, tisz ta  szinnyomatban,

P J  Iskolai, hivatali és irodai használatra.
lekiutvi. a térkép nagy költségű kiadását, ki-nnyü 

|  Jl uiegs/.erzcs végett a legolcsóbb arakat szabtuk, u. ui.

jÁ  1 1  j

Baranyam. nagy fali térképe H
4 lap papiron iellmzatlan 5 Irt M

j
r e  
* «
y

0
0y
h

. . . írt
vászonra felhúzva 7 frt

r, „ fényezett
faluddal s akasztó karikákkal 9 frt

Felhívjuk a vidéki lelkész, tanító és körjegyző 
r.*k. k ZM-gek es liatósago'c nagybecsű ügyeimet c 
elltek tér k- i > n ity r  érzésé re.

ügyan it t kapható:

Magyarország megyéinek U
k é z i  n l l a s s i t  k

cinci füzc-to» kiHilvanr. szintűn e jö n ió r í  kiillltaalMin a j
Í J  mindkettő Posnrr K Lajos t s  fia niMotiactoben t.

>z0lt s un, inelv e l-u f í lim m yitj. a té ík-ink  I I
j - r  naep. tiszta kiállitását.
I I  Minden (özet ára I frt 2a k r .  ta rtalm a: 5 m rjye f  i  

kézi térképe 45;55 cm. alakban: küldetik I frt 40 
f  4 kr. elöleges beküldésé eseten bermentve. különben 1  j  
t i r  postai utánvétel mellett. — K.idig I —V. tüzet X ü

X l  A lent a ;in l. tt térképek köiivTkereskedésiltik- M
O bt-n megtekinthftők. Xz,

Számos megrendelést kér tisztelettel f  J
*“ ifi- fit 1> J  Ó K  rV  a  r  H  2 1

könyvkereskedése Pécsett. 4 J

Mindéi hzmrnld kéiiitadajnlikel izében riAmbM
•  nJ.M -'í' , CMa mentesek minden artaima:

i* -'edniénvny.1 tnlhalznklr. az alt's
zz.iriek betek.»ék.einel k. unjen liaebajt. k . ,  térmztil k . 

gyógy-zer sem kedvezőbb s amellett egészen ártatlauabb 
«  ^  l e  »• 43 I í  e  ( 1  é  n  « k l i  o  t

? legtöbb betegségeknek e ! ztos forrását a cuk- 
L- V . , akJ,a "üatt meg gyermekek íb szívesen veszik, 
uilwarí V ^r80* eKJ igen uiegtiszUdo lizonvitvanyt nyert 
udvar, tanácsos Pitha tanártól lettek kitüntetve ’

m labdacsot tartalmazó 15 kr Egy heti
rva'ir i i * ®  dobozt, tehat i20 labdacsot tartalmaz, ara i-sdK i ir t o. e
0  V A S ' Minden doboz a melyen e < óg: gyogszertar zum 

l * Leopuld nem all és a busó oldslan vei
jegyünket nem hordja, az hamisítvány, melynek megveti 

j s  * -f- €7"-* léUH ;i k--Z'»nség óvatik Ige"
%/JL&J44jU n J ' j t f lo i c é *  fiflyplni kell. hogy ne egy 

r08SZ* 8emmi ‘•redmeuyl neu 
biro de fppnseggel arta'ma* 

wtU  "  keszLmrnyt kapjanak. H ta
rozettan kel kérni Neustein-fele Erzsébet labdacsokat 
ez«-k a borítékon é- baszn lati utasításon az n t lato. to 
aláírással vannak ellátva. — Főraktár: Becsbeu Apothi! e 
„zum heiligen Leopold“ des Neusteln Ph Belváros. Eoke 
dér Piánkén und Splegelgasse
Raktár Pécsett í Kovács, Si(.5ci s Zsiga gvógysz tarában


