
s
I

V. évfolyam. Pécs, 11877. junius 16-án 24-ik szám.
Eliflietéil d íj:

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 15 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tár).

H ir d e té s e k  á ra :
Egy négyhasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 8krt 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyilt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i ir o d a :
Ferenciek ntcza 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban. Blauborn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a liptai külvárosban, Bölnn C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti easinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

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

Majláth-tér 22. szám alatt.

A dunai átkelés.
Az orosz sereg el van helyezve 

az Alduua mentén, a számba vehető 
átkelési pontok miudkét oldalon tá
madó és védmiivekkel ellátvák, a 
tartalék utánnyomulása biztosítva, 
az átkelési eszközök elhelyezve, a 
szolgaseregek egyeduralkodója, maga 
is gyenge és gyáva halandó, de 80 
millió embertársa felett élet és halál 
uraságot bitorló fehér cár ott van 
seregének háta mögött, ó'riztetve ön
érdekleső és hatalomsóvár udvaron
cai által, biztatva felséges (? ) sze
mélyének közelségével a mészár
székre vitt szolgahadának vezérlőit 
előléptetés és kitüntetések csábjaival, 
hogy ne kíméljék a keresztény vért 
akkor, midőn az orosz kényuraság 
európai és ázsiai dictatorsága forog 
kérdésben, mindéhez járul a Duna 
apadása és most már naponta vár
hatjuk az átkelés kísérleteiről villany 
szállította és felvillanyzó híreket.

Minő állást foglal el Ausztria- 
Magyarország ezen óriási küzdelem
mel szemben, mely, ha a támadó 
oroszunk kedvezőleg dőlne el a bi
rodalom nagyhatalmi állását menten 
orosz vazalli teugésre szállítaná le, 
azt mai nap sem tudjuk biztosan, 
de annyi kétségtelen minden előjel
ből, hogy Ausztria-Magyarország el 
van határozva actióba lépni, ha an
nak ideje bekövetkezett.

Ez pedig azon pont, melyben a 
birodalmi politika vezetői nagyban 
eltérnek a közvéleménytől, mert ez 
utóbbi már ma látja idejét annak, 
hogy az éjszaki hatalom terjedésé
nek határozott és hatalmas , meg
állj t“ kiáltson: az osztrák-magyar 
hadseregnek már indulóban kellene 
lenni, hogy a vakmerő ország és 
embervablónak hátába támadva, !áe- 
dánhoz hasonló vereséget szerezzen, 
felszabadítsa és egyesítse Lengyelor
szágot, minek segélyével egyszer 
mindenkorra véget vessen az örökös 
veszedelemnek és a háborúnál rosz- 
szabb örökös fegyveres békének.

Úgy látszik azonban, hogy' Bées- 
beu csak azt várják, hogy az orosz 
fegyverek a Dunán átkelve, egy el
határozó diadalt nyerjenek, hogy 
azután könnyű szerrel megtámadva 
más oldalról a már legyőzött, meg
gyengült ozmán hatalmat, kivegyek 
részüket a zsákmányból. — Ezen 
zsákmány, amint azt már kijeleltnek

mondják, ugyan nagyon sovány fa
lat ahoz képest, arait magának szánt 
a hatalmas cár, de kötve hisszük, 
hogy' még azt is átengedje Ausztriá
nak. - Más hangon beszél majd 
akkor a krimi háború alkalmával 
cserben hagyott szövetséges, ha a 
Balkánt szerencsésen átlépte és a 
török főváros kezében lesz! „Manet 
alta mente repostum."

Szerencsénkre a bécsi rövidlátó 
politika dacára még nincs okunk 
kétségbe esni; a Duna, a Balkán 
még nincs átlépve a hóditó sereg 
által, a török hadsereg vezérlete pe
dig résen áll és ha nem is gátol
hatja a barbárok berontását, annyi 
több mint bizonyos, hogy' olcsó áron 
nem fogja azt megengedni, bizonyos 
az, hogy a Dunán átkelt oroszok 
egy harmada sem látandja Konstan
tin városának minaretjeit, ha a sze
rencse állandóan is kedvez nekik és 
végső esetre vannak az izlam-nak 
még oly segélyforrásai is, melyeket 
eddig nem vett igénybe, de igénybe 
venni okvetlen fogja, ha Európától 
elhagyatva nem lesz oka elejét venni 
a török birodalombeli keresztények 
lemészárlásának, ami be fogna kö
vetkezni , ha a végső szükségben 
Mohamed zászlója kibontatnék.

Jól tudja ezt a kereszténység 
felszabadítását hazug ajkaira vett 
zsarnok, jól tudja, hogy nem szabad
ságot, hanem sirt és szolgaságot hoz 
hitsorsosainak nyakára,kik alig hogy 
az alkotmány’ által felszabadulva, 
még nem is Ízlelték meg annak ál
dásait, de éppen ezért siet a kelet 
paradicsomának meghódításával, ne
hogy a nélküle eszközlőtt felszaba
dítás által e szép tartományok az 
ő zsarnokuralgásától örökre eles
senek.

Ilát a még mindig lehetséges 
török győzelem esetében hogy ál
lunk majd? — Bizony' nem felelhe
tünk reá máskép, hogy ott, hol hu
szonnyolc év óta. — A keleti kérdés 
nem lesz megoldva, az orosz hata
lom addig, mig Lengyelország helyre 
nem áll, mindig fenyegető lesz a 
keletre, Ausztria - Magyarországra 
nézve, a fegyveres bé -e tovább is 
kiszivaudja a nép erejét, megbénítja 
a polgárosodás haladását és ez mind
addig tartand, mig az orosz zsarnoki 
hatalom belső rothadás következté
ben összeomlik. — De miért vár
junk addig, midőn itt a kedvező al

kalom , egyszer mindenkorra meg
szabadulni az „éjszak rémes ár
nyaitól?” ____

— A q nótu  ü gyben  k ik ü ld ö t t
országos bizottság junius vége előtt alig 
végzi be munkáját, addig a vám és bank- 
ügyi bizottságok nem bocsájtkoznak a 
kiegyezési javaslatok tárgyalásába, azután 
hozzáfognak feladatukhoz és mindaddig, 
mig befejezik együtt maradnak. — Mint
hogy azonban az osztrák képviselőház 
nem akarja még a nyáron a kiegyezési 
javaslatokat tárgyalni, a magyar ország
gyűlés is elnapoltatni tog junius végén és 
szeptember elején ül ismét össze.

— A  h o n v é d e lm i m in is z té 
rium palotájának (Budán a Szt-György 
téren) leendő építésének költségei, melyek 
az ez évi költségvetésből töröltettek, a jövő 
évi költségelőirányzatba ismét felvétettek. 
— Úgy látszik tehát a kormány e palota 
építését halasztbatlan égető szükségnek te
kinti !

— V erh o v a y  G y u la  c e g lé d i o.
képviselő választása sok huzavona után 
raegsemmisitetett az illető országgyűlési 
bizottság által, mert a f. évre érvéuyes 
múlt évben készült választói jegyzékekben 
választónak sehol sincsen beírva ; ha ezen 
indok pártatlanul és becsületesen alkal
maztatni, a képviselőház tagjainak nagy
része elvesztené mandátumát. Egyébiránt 
Verhovay újra megválasztása kétséget nem 
szenvedvén az egész nem tüuik fel egyéb
nek, mint kicsiny ember kicsinyes bosz- 
szújának.

O R S Z ÍG 6 Y Ü L É S .
J u n i u s  11. P a u l a y  K o r n é l  be

mutatja a közigazgatási bizottság jelenté
sét a gyámság és gondnoksági ügyek ren
delkezéséről szólló (javaslat tárgyábau. 
R a g á l y i  G y u l a  kérdi a kormányt: 
meddig kívánja még, hogy a parlament 
együtt ülésezzen s micsoda tárgyakat akar 
elvégeztetni? — T i s z a  K. Ragályinak 
kívánságát, hogy a teendők iránt a ház 
tájékozva legyen, jogosnok elismeri, most 
azonban türelmet kér s a gyámügyi (ja
vaslat tárgyalását csütörtökre kitiizetni 
kéri. A tjvaslat a csütörtöki ülésre napi
rendre kitüzetik.

K Ü L F Ö L D .
l’ár is .  Miuiszterválságról s egy Du- 

faure-kormányról szólló hírek keringenek. 
Gambetta oda nyilatkozott, hogy az adó 
nem lesz megszavazható, mig a Broglie- 
kormány le nem köszön. A Paris-Lyon 
középtengeri vaspálya főnökei lepecsételt 
iratokat kaptak, melyeket egy sürgöny 
vétele alkalmával, melynek elküldése je
leztetek, felbontani tartoznak. Ez iratok 
azonnal teljesítendő instructiókat tartal
maznak. Egyszersmind nyomtatott falra
gaszokat is kaptak, melyeket a lezárt uta
sítás értelmében kell majd annak idején 
kitölteniük. A falragasz értesíti a közön- 
séget, hogy a hadsereg mozgósítása kö-

vetkeztében a társulat összes szállitó esz
közei igénybe vaunak véve a nevezett célra.

Roma.  A „Magyar Állam" szerkesz
tője által vezetett magyar küldöttségnek 
hódolati feliratára a pápa azt felelte, hogy 
ő neki Magyarország mindég vigasztalá
sára szolgált. Megdicsérte a magyarok 
buzgalmát és megáldotta a küldöttséget. 
A lengyel zarándokok előtt pedig oda 
nyilatkozott, hogy Lengyelország vissza
állítása nem lehetien.

P r á g a .  Rieger az Aszakoffhoz inté
zett iratra megkapta a választ, mely fel
hívja a cseheket, hogy szakadjanak el 
Romától s egyesüljenek a keleti szlávokkal.

A  harctérről.
A Dunán való átkelést gyakran meg

kísértik az oroszok, de bár jelentékenyen 
túlnyomó erővel rendelkeznek, sikerhez 
jutni a török éberség miatt, nem tudnak. 
Az oroszok öt torpedó esolnakot bocsá
tottak a Szulina előtti páncélos hajók el
len. A törökök tüzelése következtében kettő 
elmerült s a rajta volt legénység elfoga
tott; a többi visszafordult Kilia felé. Hi- 
rorn torpedó elsült anélkül, hogy a török 
hajókban kárt tett volna.

A montenegrói hősöknek mindég sző
kébbre szorul a tér. A törökök folyvást 
beljebb hatolnak. — Krsztác-Garanszko 
mellett egész nap tartott az ütközet. A 8 
montenegrói zászlóalj által megszállt Krsz- 
tácot 20—25 török zászlóalj támadta meg. 
A monteuegröiak visszavonultak s a törö
kök megszállták Krsztácot és Muratovicsit, 
valamint Aszvikot is. A Podgoricát meg- 
támadók pedig visszaverettek. A Krsztác- 
uál öszpontositott haderő Nikszics fölsza
badítása végett támadásra készül. A Krsz- 
tácuál nagyobbrészt szuronnyal vívott csa
tában mind két részről több ezer ember 
hullott el. Spuz és Podgorica közt folyvást 
harcolnak.

Az ázsiai harctéren az oroszok Oki
ból visszavonultak Pcmakba. Karsznál 
semmi nevezetes nem történt. Piperi-kerü- 
letben ágyubarc volt. Az Erzerum’ Zevin 
és Bardeszből kiküldött török hadosztá
lyok közeledésére az oroszok minden harc 
nélkül nagy sietséggel kitakarodtak Ulti
ból és Pennekgerdből. A török csapatok 
mindkét helyet megszállták s az ellenség 
üldözésére mentek.

A vidékről.
Tekintetes Szerkesztő Ur!

Hiszem engedni fog kérésemnek, és 
becses lapjába felveendi válaszomat azon 
k i h í v á s r a ,  mely feleletül a „Pécsi Fi
gyelő" 2U-ik számában megjelent. — Az 
ötös számú szerkesztői jegyzetek helyettem 
megtették a feleletet, azonban szükséges
nek tartottam a t. falusi lelkész urnák cá
folatán keresztül nézni, vigyázva: nehogy itt 
ott talán ismét zavartnak tetsző cikkem
mel bár kit is akarva megsértsek.

a) Bocsánat, én nem egyenesen csak 
azért kezdém hinni fin. püspökünk távo
zását, mert állítólag l’écsett lakni nem 
szeret, hanem „azért is," mert tudom, hogy

az ily nemszeretésnek következménye az 
odább juthatási óhaj; melynek teljesítése 
oly nagy urakuál könnyű, és nem tartot
tam célszerűnek a Veszprémbe juthatási 
óhaját püspökünknek avval indokolni, hogy 
\  eszprémben a kétszer annyi jövedelmet 
keresi, jóllehet a több jóttehetésrei nemes 
szándékát*) ismerem !

b) Pető veniam collega uram, én azt 
a bohót nem mondottam, és észszel nem 
is várhatom : hogy megyei papot nyervén 
püspöknek, „minden egyesnek baján se
gítve lceud", kedves falusi lelkész ur! ne
kem e téren talán több a tapasztalásom, 
és jól tndom, hogy 400 embernek bijáu 
segíteni nem foghat a püspök, még akkor 
sein, ha infallibilis, és hogy ember marad, 
ha a püspöki consecratiót tízszer kapta 
volna is, — azért igen is, támaszkodjék 
senatusára, ámde a consistoriumon kívül 
ne bízza migát egy külön tanácsadójára, 
a ki nálánál még inkább fallibilis ember. 
Engedelemmel én zavart cikkemben ezt 
mondám.

c) Azzal, hogy az eddig 75 pécsi 
püspök közül csak kettő volt pécsmegyei 
kanonok, szerintem collega uram amúgy 
is gyengén védett ügyére mit sem bizouyit, 
legalább azt nem, hogy a vidékiek me
gyénket, melyet soha sem láttak, jobban 
kormányozhatták volna, mint a megyebe
liek, és ba cikkíró paptársam szerint ne- 
küuk is mindég voltak hírneves embere
ink, a kik másutt lettek püspökökké, akkor

d) Bizony-bizony mondom: akkor is 
jobban szerettük volna őket mi tarthatni 
meg, mint szerették őket ott, a hova ju
tottak. — Beb szép! collégám az archí
vumból kikutatta: hogy megyénk kilenc 
egyént adott püspöki székre, számtalan 
kanonokot, prépostot ajándékozott vidéki 
káptalanoknak. Ez mind isteni gondvise
lés utján történt ? — Én hiszek isteut, is
teni gondviselést; — eddig még szabad
kőműves sem vagyok, azért szomoruau 
nézem a polcra juthatási aljas álutakat, 
az ajánló és nevezőre gyakorlott emberi 
befolyásokat.

e) T. szerkesztő ur! ön cikkíró tár
samnak pontjait oly remekül kiséri jegy
zeteivel, nem vette észre annak az akkor 
még püspöke ügyének legrosszabb advo- 
catiáját? „Kilencedfél század óta az isteni 
gondviselés csak kettőt engedett juttatni 
megyebelit megyénk cathedrájára! mintegy 
emlékeztetve bennünket az üdvözítő sza
vaira" nemo propheta acceptus est iu sua 
patria" — ily szavakkal sújtja a falusi lel
kész püspöke ügyét, melyet védeni készült.

f) Uram collega uram, ön szerint is 
exempla sünt odiosa „és mégis kíméletle
nül neki ront egy valakinek, kit ismert —

*) Tehat a veszprémi püspökség a pécsinél kétszer 
annyit jövedelmez! Kzzel egybekötve a fel
tételezett jótékonysági hajlamot megfejti 
azután eléggé azon feltűnő tényt, hogy volt 
püspökünk az egyházi szempontba sokkal 
tekintélyesebb — mert érseki palliummal jaro 
— pécsi püspöki széket szívesen felcserélte 
a veszprémi egyházilag egyszerű püspökség
gel. Most maraveszprémi egyházmegye két
szeresen örvendhet. Szerk.

T Á R C A ,
■&»p r - n K ö szö n et.* )

j  jogy születtem, s voltam boldog gyermek, 
, - r!Mitr az a vágy lelkemben fogamzott,

A mely faluin határán túl repült,
S többé nyugodni soha nem hagyott. . .  

Köszönöm!

Hogy e vágyat a gyermek kebelben 
Korán széjjel tépte irigy kezed,
S nemcsak szárnyait szegéd tövében, 
l)e békóba, — súlyos rabba tetted . . .  

Köszönöm!

Hogy játékod, melyet velem kezdtél, 
Mulattasson, titkon el-el jövel,
3 a szabadság mézes fonalával 
Elcsabitad és újra eltökél. . .

Köszönöm!

S hogy lelkem csüggedni még sem tudott. 
Örvényekhez vezetted utamat,
Sugdostad, hogy a dicsőség ott kél, —
S elómbe tártad fájó múltamat..

Köszönöm!

Hogy visszatértem s feledtem mindent, — 
Egy angyal hő, forró szerelméért;
Utamba dobtál egy uj csalódást, 
Boldogságomért kivetted a b é r t . . .  

Köszönöm!

* Mutatvány a szerző sajti alatt levő 
összes m ü v e ib ő l, melyekre még folyvást 
lehet előfizetni Aigner bájosnál; ára a 3 kö
tetnek arcképpel Íüzve4 f t ,  diszkótesben ti ft.

Hogy újra, újra, — mint bolygó zsidó, 
Vagy mint tibolyodott járok, futok;
Hogy a remény is ellenségem lett,
Beszéli, hogy célhoz sohsew jutok . . .  

Köszönöm!

Hogy ily jó vagy te énhozzám oh sors!
A milyen jó nem lehet mostoha,
Hogy életem koparabb a szirtnél,
Es nincs nyugtim, nincs örömem soha . . .  

Köszönöm!

Igen, köszönöm! hisz mind tőled van,
S el nem maradhat érte a hala!
Vedd e szót, mit magadnak hagytál itt 
Érte lelkemben, — dicső sors ! 11a ha! 

Köszönöm!
Tóth Ede.

T ö rö k  d a lo k ,
j

G  s hazunkban egy anyától születtünk. 
'^ ^ ^ £ g y  bölcsőben, egymás mellett pihentünk. 

▼ Egy emlőnek édes teje nevelt föl.
Egy ösvényen indultunk ki keletről.

Később aztán elszakadtunk egymástól,
Mi uj hazat itt szereztünk, ti máshol. 
Máslett nevünk,más a nyelvünk, más ház óik, 
Más oltáron, más Istennek áldozunk.

Találkoztunk, nem ismertünk egymásra, 
Üdvözlet volt: harci ágyuk zúgasa.
Kardot nyujtánk egymás felé kéz helyett, 
A testvérarc almainknak réme lett.

l ’atakszamra piroslott a nemes vér.
Várna alatt, tíalambócnál, Szigetnél. . .  
Testvérharc bán egyre folyt a mi vérünk -- 
Csoda,hogy még ki nem vesztünk, hogy élünk

De most újra békesség van közöttünk, 
Szövetséget, barátságot kötöttünk.
Legyen örök, legyen szent e barátság, 
Felbomlását évezredek se lássák!

Kulcsár Jőssel.

Mindenféle.
Hogy csalta meg a muszka az Isteut? 

Hercennek a hírneves orosz agitátornak 
„Kolokol" cimU lapjából egy érdekes cik
ket közöl a „Vas. Újság", mely találó pél
dával illustrálja a muszka agyafúrtság csali), 
áruiányos és esküszegő elemeit. Egy jó
módú paraszt, lova eladására indulva, át 
akart úsztatni a Volgán, de elkapta a sodró 
ár s vitte egy veszedelmes örvény felé. A 
parton emberek álltak, köztük pópák is. 
A szerencsétlen ember kétségbeesetten kia
bált, hogy segítsenek. „Mit adsz — kérdé 
az egyik pap — ba megszabadítunk ?“ A 
nyomorult nem habozott soká és szorongá
sában odaígérte a templomnak a lova árát. 
Sikerült őt lovával együtt kiszabadítani. 
Ment, a pap által kisértetve, a város felé, 
ahol a vásár volt tartandó. Egy magános 
ház palánkján meglátott egy kakast. — 
Nem sokat törődött vele, hogy a másé — 
megfogta s az iszákjába dugta. Megérkezve, 
kiállt a piacra. A szép ló csakhamar sze
met szúrt s nem sokára körülfogták a ve
vők. „Hogy adod“ „Tizenöt réz kopek" 
(Egy kopek alig egy krajcár) „Megbolon 
dúltál? vagy minket tartasz bolonddá?" 
„Nem én Szent Miklósra mondom, hogy 
a lovam ára tizenöt kopek." „Jól van itt 
a pénzed! addsza a lovat! szólt egyszerre 
busz ember, kínálva a vételárt. Ekkor a 
paraszt elő húzza a tarisznyából a kakast 
és szól: „De én a lovamat anélkül a ka

kas nélkül nem adom." „Hát a kakasnak 
mi az ára ?“ kérdék. „Száz rubel!“ A szép 
ló testvérek között is megérte a száz ru
belt s a vevő alkudozás nélkül leolvasta 
a pénzt a lóért és a kakasért. A paraszt 
aztán zsebredugta a kakas árát a száz ru
belt, — a ló árát, a tizenöt kopeket pedig 
átadta a papnak. Így csalta meg a muszka 
magát az istent is.

remegve sietett kocsijához, és evvel a rend
őrséghez, hol az esetet följelentette. A nyo
mozások már meg is kezdettek, azalatt 
pedig azon gondolattal vigasztalhatja ma
gát a grófné, hogy taláu valamelyik vissza
utasított udvarlója követte el e tréfát, hogy 
magát megboszulja, vagy, hogy csókot 
kapjon.

Furcsa kaland. De Marccnaux grófné, 
a párisi előkelő világ egyik legszebb s leg
büszkébb hölgye május utolsó napján igen 
sajátszertt kaland hősnője lett. A szép időt 
délutáni kirándulásra használván fül a bou- 
lognei erdőbe, megállította hintáját a fő- 
utnál, maga pedig egy elhagyott ösvényre 
tért, gyönyörködve a természetben. Egy
szerre azonban egy rongyos, s vad külsejű 
fickó ugrik eléje. A grófné megrettenve 
hátrálni akar, de ez megragadja karját s 
egy erős fütyköst forgatva feje fölött, ezen 
szavakra fakadt: Ha kiáltani merészelsz, 
halál fia vagy, föltettem magamban, hogy 
addig meg nem halok, mig valamely elő
kelő nőtől csókot nem kapok. Most itt van. 
Csókoljom meg! Ezen nagy elhatározás 
kinyilatkoztatása után a gavallér odatartá 
ajkát, mely a tüskés bajuszszal nem ép
pen csábitónak kínálkozott. A grófné látta, 
hogy a fickó hatalmában van, ki azonkí
vül is mindig fenyegetőbben forgatta füty
kösét; mit tehetett mást? Behunyta sze
meit és — megcsókolta a párisi Rinaldót. 
„Nem ingyeu tette" szólt most az, s a 
meglepett hölgy kezébe egy ötlrankost 
nyomván, hirtelen eltávozott. A grófné

Agyúból kisütött leány. A circusmulat- 
ságok s látványok vérfagylaló jellegének 
versenyzése Londonban ez idő szerint te
tőpontját érte el. Miss Cacel, ugyanaz, ki 
már a kisütött ágyúgolyó felfogása által 
a modern bikaviadalok s gladiatori harcok 
kedvelőinek előkelő kegyenee lett, újabban 
a circusban a szó szoros érteluiébeu ágyú
ból sütteti ki magát s kisütve félkörben 
repül, mintegy kéteiueletnyi magasságban 
s oly hosszan, mely körülbelül két akkora, 
mint a budapesti vigadó nagy terme. Ezen 
barbár mutatvány, mely azouoan természe
tesen óriási néptömeget vonz folyvást a cir- 
cusba, csak úgy lehet létesíteni, hogy az 
ágyú töltése nem éri a leányt, hanem csak 
egy erős rugót, mely azután az ágyúban már 
beunülő 8 csak fejével kinéző leányt ma
gasra röpíti. Miss Cacel napjában kétszer 
löketi ki magát. Néhány emberbarát közbe 
akart lépni, hogy e borzasztó s minden
esetre életveszélyes productiót beszüntessék, 
de sikertelenül. Hiába! a civilisatió sem ké
pes megölni az állatit bennünk s a cirko
sok főkép azért látogatottabbak, miut a 
színházak s múzeumok, mert itt ugrások, 
légtáncok, késdobálások 8 más eféle bar
bár mutatványokkal izgatják az embereket.



ule éu is) — ki mindamellett, hogy ifjú
éi o-i első éveit árnyas pontok homályosi- 
tották. melyek mint nyilvános titok min
denki előtt ismeretesek voltak, és még is 
anélkül, hogy valaha kanonok lett volna 
saját megyéjében ptlspüknek volt kinevezve, 
de a kinek az óreg kanonokok a kik ta- 
uárai voltak, előtte már régóta a stallum- 
l,an ültek, most kénytelenek neki hódúim, 
de i'Nizi bizalommal soha sem viseltettek 
iránta, valamint a külpapság sem, „most 
már azt kérdem öntől, illő-e, szabad-e azt 
az egv valakit ujmutatva annyira pellen- 
bérezni? teheti-e ezt v’aiaki az cg} híz meg- 
szégyeuitése a felség tanácsosainak meg
rovása nélkül, ki ily egyént püspöki székre 
juttatott; — és ha mióta a kath. egyház 
áll esak ez az egy eset hozható fel, hiszi-e 
ön- hogy ügyét ellenem ügyesen, oksze
rűen védte?**) . .

g) Emberismereteim ritkán tévesek; 
azért bocsásson meg falusi lelkész ur, ha 
egy elhunyt derék egyénnek, (kinek oly 
falusiasán neki rout) még sírjában is vé
delmére kelek. Hitem szerint az a falusi 
pap — kiben mi nem látszólagos, hanem 
alapos tudományosságát, papi erényessé
gét, szóuoki tehetségét, s több nemes tu
lajdonait tiszteltük — kinek legszebb tu
lajdona az volt: hogy senkinek nem hízel
gőit, semmi, de püspökség után sem 
vágyódott, az a szerény falusi pap valóban 
pnblica existimatióban részesült, — és na
gyon sajnáljuk, hogy a végig élvezett 
köztisztelet mellett esak eollega uramnak
— kellett kiábrándulni.

h) Ha abban, hogy Radonay korát 
felhoztam, collégám mit sem talál nyoma
tékost Ugvemre, ugyan kérem: mit nyom 
ön ügyére felhozott’ Herényi kora? kinek 
mint okos, tudós, tapasztalt, rendszerető 
főpapnak csak hat kanonokjaival több 
baja volt, mint az egész megyei papság
gal. kikről így ir Herényi: „komines quasi 
phrenetici, nuili ratioui loeurn praebent, aut 
propter obtusuni cerebrum nec dare pos- 
sunt.“ Rettenetes valami! Radonaynak en
gedetlen kanonokjai voltak ; és ezek közt 
egy Ravasz nevű volt, „qui nőmén et ómen 
bábuit,“ ámde ön szerint Herényi kano
nokjai iránt hoiniues pbroenetici, qui prop
ter obtusuni cerebrum nulli rationi locum 
praebere poterant.* Szegény Herényi! ily 
emberek közt neked sem tanácsadód sem 
súgód nem lehetett.

i) Ön szerint Klimo, Eszterházy ven
dégszerető püspökök voltak, mohácsi, ná- 
dasdi curiájokbau gyüjték magokkör.é a 
vendégek nagy seregét, ismerték is pap
jaikat! kegyed szerint tehát lakmározás a 
helye a meg és kiismerésnek! Szerintem 
—" ha csak bizonyos oldalról nem — 
semmi esetre sem.

k) Éu hivatkoztam az egész ország 
előtt ismert tényekre, de még is több kí
mélettel, például Szepessyre, kiről ön azt 
mondja, hogy H. kanonokká neveztetése 
még most is nyomja lelkiismeretét. I ram 
teremtőm! hiszen collégám szerint minden 
embernek iueg van a gyengéje, kérlek 
elégeld szegény Szepessynek eddigi szen
vedését, juttasd valabára szent színed elé.
— Szerintünk1) A. kanonokká promotió- 
ját helyeselte az egész megye, csak egy 
falusi lelkész nem, önszerint alkalmasint 
szegény Scitovszky is szenved még, — mert 
hát szerette a hirhordást! — kedves col
légám! kinézte ugyan sz.-Pál leveléből 
minő legyen a püspök „ugyan bőimét te
hát azok a püspökök, kiknek majd az 
majd amaz a gyengéje, kiknek egyike 
szerette a hirhordást, a másik függ a sú
góktól stb. ugyan ezek kinevezésénél nem 
működtek c külbefolyások?!

l) Ön még is.generosus paptársuram.
— Ezt mondja: Ám ha más megyét vizs
gálunk, ott is csak ez történik a mi ná
lunk, és azt kell mondanunk „e est tout 
eomme chez nous“ roppant vigasztalás! 
igy, és ezt tanítja ön iskolájában is ? je 
vous remercie. — Higye el nekem collé
gám, én a malconteutek közé nem tarto
zom de vigasztalásai és utánkövetkező 
állításai reám sem kielégítők; mert habár 
a mnlt században 40 kanonok közül csak 
1 2 lett a lelkipásztorkodó elerusból felvéve, 
a többi mind aulieus, vagy máshonnan 
becsempészett volt. a jelen században pe
dig 44 kinevezés történt, és ezen stallu- 
mokra 3 udvari pap, és 8 tanár volt fel
véve, 3 közvetlenül más megyéből ide 
hozva (már nem becsempészve) a többi 
30 a lelkipásztorkodó papságból lett ki
nevezve. Hogy ez önnek, habár falusi, 
de igazságszerető lelkésznek ki az 1870. 
négyes eandidatió végetti resensust lehe
tőnek mondja, mert egynémelynek kineve
zése váratlan és feltűnő volt, hogy ez 
mondom önnek is Ínye szerint történt: 
Credat Judcus Apollo! Es ha itt nekem 
is szabad paritással élnem: vájjon mikor 
volt .Szathmármegye boldogabb, akkor-e 
mikor ott 30 év alatt csak két aulieus, 50 
éven aluli pedig egy sem lett kanonok ?

**) Váljon a „falusi lelkész* urnák szabad volt-e 
ezen püspökre ujjal mutatni, — noha meg 
nem nevezte, — nem tudjuk, de nekünk sza
bad és ennél fogva nem is hallgatjuk el, hogy 
lett volna bármely egyházmegyébe kinevezve, 
a botrány még is nem volt elkerülhető, ily 
embert csak a magyargyülöló, feketesarga- 
szinü, szlávtámaszu és az orosz cár kegyel
méből élősködőit reactió pártolhatott, a pá
pai jóváhagyás pedig, — mennyiben annak 
helye volt, mert az apostoli kettős kereszttel 
járó jog akkor szünetelt — a katb. egyház
nak igen igen sokat ártott. — fto de mi nem 
tudjuk még most es talán soha sem is tudjuk 
meg, mért engedte meg az isteni gondvise
lés ezen embert püspökke lenni! Szerk.

*) Kinek remek „latin stylussal irt* História Capi- 
tuli 5 Eccles, munkája már maga kiérdemelte 
* (tallumot.

vagy _  vagy ? — a müveit, tapasztalt püs
pöknek okait keresni nem akarom.

m. Ft. falusi lelkész u r! bevallom: 
miszerint éu (zavart) értekezésemmel ha
bár az elhunyt egy-két püspökeinknek, 
vagy egyházkormáuyaik, melyeknek feje 
a püspök, itt-otti administrationalis hiá
nyait fel is euilitém csak is azért, hogy a 
kassai indítvány után mi is megyebeli 
egyént óhajtanánk püspöki székünkre, 
melynek tulajdonait a szerkesztő ur oly 
szépen festi. — kihez még az irigység 
kigyója sem fér, de hogy ezt szándéko
san’ s különösen azért tettem volna, hogy 
nm. püspökömet megleckézzem. vagy orra 
alá tormát reszelni akartam volna, — ta
gadom. — Akartam csak azt: hogy a 
netalán ismét resensust okozható kijelclés- 
nél ne offieiat timor, — keressen Udvö- 
sebb orvoslást.

Záradékul csak pár szót még tisztelt 
falusi lelkész úrhoz. Hirok én is annyi 
észtehetséggel, hogy felismerjem nehéz ál
lását, egy oly főpapnak, kinek annyi em
berekkel, és azok kívánságai, sokszor kö
veteléseivel kell küzdenie, mert Seneci 
példái szerint, in eodem prato bős herbaui 
querit, cauis leporem, cieouia lacertaiu 
„(vous étes tort honuéte Monsieur ) en
gedje meg tehát nekem is, hogy ugyan 
azon Seneea példáit folytatva kiegészít
hessem : in eodem prato dente lupus, cornu 
taurns petit, — azért keresem az üdvös
ség herbáját, az által senkit sem bántva, 
ha felhordott okaim nyomán, egy publica 
existiinatióval bíró megyebelit óhajtottam 
püspökünknek.

Ez nem „uj iskola* (bár most igen 
„agyon virágzik!), sőt azt se mondhatni, 
hogy „régi*: ez „örökös*; mert a*, emberek 
közt mindig voltak és lesznek is olyanok, 
kik nem elégedve meg az egyenes utón 
elérhető eredményekkel, a mások jog*u ^ 
érdekei feletti erőszakoskodással is igye
keznek lételüket „kényelmesebbé* vará
zsolni; -  és olyanok, kik az ily erőszakos 
„népboldogitók* árnyékában csuszkáivá, 
azok üdvös tetteit raegéneklik. . .

Tudom én, liogv az éu irmodorom, mely 
„a szeget a fején találja,* nem tisztességes! 
Hanem ha a íogadatlan (vagy fogadod-j 
prókátor „szokatlan* komoly s bölcs köpet 
vágva a legoesmányabb dolgokra is hyui- 
nust zengedez. ki a sajtót csak akkor es 
azért használja, hogy rászorult védencéit 
saját testével is fedezze, — ki csak azért 
ir hogy álokoskodásaival a közönséget 
félrevezesse . . .  nem hogy a k ö z é r d e k 
nek,  l iauem hogy b a r á t a i n a k  szol 
gál  jón . . Ezen irmodor aztan „tisz
tességes”. ..  Természetes, hogy ezen modor 
az, mely a sajtó tekintélyét emeli!

Már iszen a tisztesség fogalmára uezve 
úgy látszik, nemcsak a „gyakorlatban, ha
nem ez „elméletben*1 is meg oszlik véle
ményünk. Az igaz hogy „nem is a leg
kellemesebb az, midőn valakiről (nem ugyan 
a „tisztesség ruháját,“ hanem az álarcot 
letépik és azután is szüntelen résén álla
nak! . . Hanem mégis igy van az jól.

Sajnálja Sz. ur, hogy „személyváloga
tást teszek,“ holott szerinte „a szemen sze
dett embereken kivül más szereplők is van
nak"  No lám! hát a többiekért nem ve-

Mohács, 1877. junius 4-én.*)
Érdekes olvasni Szebényi uram újabb 

erőlködését. . . Be türelmes az a papiros! . . 
Mennyire vesztegeti bölcs tanácsait s men
nyire bebizonyítja védence ártatlansá
gát! . . Ő—Sz. ur! — nekem azt ajánlja, 
hogy „a dolgot úgy tüntessem fel, mint 
az a valóságban létezik.* „Tiszta igazság 
ról beszél, holott épen az a baja, hogy az 
igazságot nagyon is „tisztán* tálaltam fel. 
Valóban mulatságos!

„Különbséget tegyek a lényeges és 
nem lényeges között* ? . Hiszen épen azéi t 
neheztelnek rám az illető urak, mivel meg
különböztettem a lényegeseket és csak 
a z o k a t  említettem! . .

„Kerüljem a személyeskedést és az 
egyéni becsmérlést* ? . . Ejnye !

Ha én valamit írok, óhajtom, hogy a 
közönség az előálitott dolgot világosan 
meg is értse! Én „zsákban macskát nem 
árulok!!. A komoly s nehézményezett dol
gokat előadva — hacsak tiszta munkát 
akarunk végezni — lehetetlen az azokhoz 
úgyszólván hozzánőtt szereplőketellhallgatni. 
Vagy tán nem az a célja a sajtónak, hogy 
olvasó közönség előtt a tények s netáni 
visszaélések felderitessenek s az iHető sze
mélyek inegrovattassanak: — hogy az ér
dekeltek jogaik s érdekeik megvédésére 
résen legyenek, s hogy a múltból tanulsá
got vonjanak a jövőre?! . .

Ez nem személyeskedés. Személyeske
dés az, midőn valaki a közügyhez nem 
tartozó „magán* dolgokkal köti össze a 
személyeket. Ellenkezőleg: komolyabb köz
ügyekben, különösen hol gyökeres orvos
lás- és megrovásra van szükség, a szemé
lyeket elhallgatni csaknem annyi lenue, 
mint valamiben — sánt i ká l n i .  Itt a cél 
nem „botrány-bajbászat,* hanem a logika 
és igazság követelménye: a betegnek is
mernie kell baja forrását, hogy kerülhesse 
az ártalmas befolyást.

Nem az én „kifakadásaim* „becsmér- 
lik* az illető urakat, hanem ők ma g o k  
sa j á t  f é n y e i k  á l t a l . . .  Az én hibáin 
csak az, hogy a „tájképet* a maga ter
mészetességében mutatom be, mig néme
lyek a Sz. ur művészi ecsete által „saját 
Ízlésük szerint* festetik azt. . . A kéz elég 
ügyes ugyan, csakhogy miivé „csinált,* 
mig amaz „igazi.*

Mi baj az, ha a nyilvános szereplők 
felemlittetnek ? Hiszen az őszinte s egyenes 
utón járó, jó szándékú emberek nem irtóz
nak annyira a világosságtol! . . Miért kom
promittálja tehát Sz. ur ügyetlensége által 
ártatlan barátait, hogy úgy tünteti fel őket, 
mintha a sötétségben jobb szeretnének ma
radni?! . .  Hiszen a nevezetesebb embereket 
s tetteiket másutt is sokszor emlegetik!. . 
Csupán a zsarnokok, visszaélők, meg azok 
„hízelgői* azok, kik rosszul érzik mago
kat, ha emlegetik. . . .

Hiszen ha indokolatlan a megtámadás, 
meglehet azt cáfolni, és a közönség, mely 
jobbára ismeri az egyéneket s körülménye
ket, kiismeri az igazat is, úgy hogy a névre 
illetéktelen szenny nem ragad.

„Következtetéseimben esalbatlannak* 
én magamat épen nem tartom; de hogy 
ez esetben a részletes tényekre alapított 
állításaimban csalódtam volna, azt csak 
általánosságban mondja Sz. ur; az által 
azonban, hogy a részletekbe beleharapni 
még második levelében se tartja célszerű
nek, — maga is feltünteti: hol az igazság.

Nehezen esik a védő ur lelkének az 
én „irmodorom*. . .

Elhiszem, hogy ez az ő és pajtásai 
magas tetszését nem képes megnyerni! Tu
dom én, hogy az igazat a mai világban 
kimondani nagy „vakmerőség,* sőt „go- 
rombaság** is; — hogy bizonyos dolgokat 
elkövetni „szép,** de azokról szólani „illet- 
len“ ! Tudom én, hogy a zsarnokok útjába 
valami akadályt gördíteni „helytelen,“ mig 
azok körül hajlongni és kegyes intéseiket 
lesni hasznos és követésre méltó!. . . Ezt 
tartja legalább a Szebényiek és elvtársaik 
életbölcselete.

* Tárgyhalmaz miatt múlt heti szamunk bői 
kimaradt. Szert

valami az oldalát!
Megróttam én már a könnyelmű s kö

zönyös közönséget is eleget, hogy legfon- 
tosabb érdekeit lábbal tiporni engedi; de 
remélem, hogy a vezérek, kik a közönsé
get már évek óta úgyszólván orránál togia 
vezetik az erkölcsi tőtéuyezők a legbü- 
nösebbek!

Ha vaunak ezeken kivül még egyesek, 
kik Sz. ur szerint különösen megrovandók 
lennének: t e s s é k  ve l ük  elő ál l a  ni ! .  . 
„Ha Sz. uram oly igaz és bátor ember, 
mint a milyennek mutatja: m i é r t  nem 
beszél  ér t  be t ű  l é g ? . .

Azt is moudja Sz. ur, hogy Mohács 
pénzviszonyai már előbb is rosszak voltak, 
és hogy „ennek más oka vau, ezt kipuha
tolni nem nehéz, de orvoslása bajosan esz- 
közölbető.**

íme! csak ezen egy tétéi is mily fénye
sen bizonyítja a bölcselő ur farizeusságát!.. 
Ha tudja, hogy az ok másutt van, — hogy 
azt kipuhatolni nem nehéz: miért uem adja 
azt elő. Mit kétszinüsködik? Miért ne lehetne 
azt orvosolni, ha akarnék? . . Ha én „tájé
kozatlan vagyok a város ügyeiben**: miért 
nem világosítja és hívja tel a közönséget, 
hogy az általa ismert bajt orvosolni sies
sen?!. Ha én „részrehajló** vagyok: egé
szítse ki ő a való igazságot! . .

Azt mondja Sz. ur, hogy már 4-dik 
éve, hogy az urb. biz. működik és én „csak 
most vettem időt magainnak a barlangba te
kinteni és hogy nem érvényesítettem jo- 
gomat.“

Csaldódik Sz. uram! betekintgettem én 
azon barlangba már évekkel is ezelőtt i lla 
tetszik, a pécsi lapokból bármely nap ki
mutathatom!); csupán az urb. biz. k i a d á 
s a i r ó l  volt szerencsém mostanában szó- 
laui. . .

A képv. testület — miként már mond
tam is — az urb. biz. mint külön testület 
nyomása alatt állott a meunyiben mikor 
ennek pénz kellett, mindig azzal fenyege- 
tődzött, hogy ha a város pézt nem ad, 
akkor azon jövedelmeket, melyek az úr
béreseket illetnék s melyek a város pénz
tárába folynak, saját rendelkezésére küve- 
telemli; vagyis hogy: a birtokosok egye
teme saját jövedelmeit a várostól külön 
kczclemli.

Ezen bonyodalom kikerülése volt az, 
mely a kép. testület többségét a követelt 
pénz kiszolgáltatására rábirta. Különben 
itt nem arról volt szó, hogy mennyit és 
mily részletes felhasználásra adjon a város? 
Ezt az urb. biz. maga csinálta ki: a r é s z 
l e t ekr e  a képv.  test. s o h a  be nem 
folyt .  . . Mikor egyszer az elv el volt 
fogadva, hogy a költségeket a város fe
dezze: „előlegezze**: akkor már nem arról 
volt szó, hogy a k. t. mennyit akar adni 
és mire, hanem arról, hogy az urb. bizott
ságnak mennyi tetszik és hogy a város a 
hiányzó pénzeket (nagy kamatokra) fel
vegye. Ily módon az urb. b. elnöke az 
illető számlákat aztán beadta és a város 
— természetesen: az urb. biz. f e l e l ő 
sége  me l l e t t  — kifizette.

így állváu a dolog, azt gondolom: 
megrovásommal uiég nem késtem el, és 
pedig anuál inkább nem, mivel az urb. 
biz. se a k. testületnek, se a birtokosság- 
uak, se senkinek — az éu tudomásom sze
rint — m ég e d d i g  s o h a  nem s z á 
molt.  . . Remélem azonban, hogy mikor 
a „kulcsot beadja,“ melyhez oly görcsösen 
ragaszkodik s mihez oly közeli a kilátás: 
a k k o r  s z á m a d á s a i t  is s z í v e s k e d i k  
ma j d  e l ő t e r j e s z t e n i !  . . .

Azt mondja továbbá az érdemes ur, 
hogy miután a k. testiletben annyi értel
mes ember van „feltenni is őijöngés volna, 
hogy némelyek garázdálkodásainak nem 
lehetne útját állani.“

Lehetni lehetne, hanem azon értelme
seknek határozott és erélyes összetartásra 
lenne szükségük, a mi pedig: n i ncs .  Es 
ismeretes, hogy vannak egyéniségek, kik 
különös ügyesség és tulajdonságokkal bír
nak arra nézve, hogy — különösen ha már 
állásuk is kedvező és „befolyásuk** van — 
környezetük többségét „kapacitálva*1, vagy 
legalább ártatlanná vagy közönyössé téve, 
úgyszólván ezek vállain emelkedjenek. . . ,

A ki ezeu bűvkör hálójába esni nem akar, 
nőt annik szövői ellen határozottan tellepai 
merészel, annak sok kellemetlenséget kell 
tűrnie' . . És mit tehetnek egyesek vagy 
nehányan? Hisz a többség határoz . . es
a jegyzőkönyvbe és esak a többség Hatá
rozata jut, ha esak a kissebdségi észre
vételek nem küveteltetnek.

Különben ez állapot sok inás nagyobb 
községben, sőt a megyékben és országgyű
léseken sem oly ritkaság. - - bajuos! de 
az önérdek és protekció többnyire uralko
dik a kedélyeken: az  e r k ö l c s i  onal-  
l ó t l a n s á g  még  i g e n  nagy-

A felsoro lt képviselők különben esak 
a papiroson vanuak nálunk, miután p. a 
virilisták legnagyobb része egész esztendőn 
át csak alig megy feléje is a gyűléseknek, 
és — megvagyok győződve, hogy; ha az 
okoskodó ur benn lenne a k. testületi) m, 
épen ő lenne az, ki az említett „járszala-
o-on“ a legügyesebb mozgásokat végezné!..

Azért iukább legyek én „ál-aristides, * 
mint bizonyos basák báránybőrbe öltözte
tett „igazi’ eseruátouy;‘-a! . .  . Es ha bár 
bekövetkeznék is az uj augur jóslata, hogy 
t. i. mint olyannak „nekem kellene távoz
nom*': a jósló lealázó szerepére még se 
válalkozuám soha!. .  . . . .

Különben hogy annak, mit némelyek 
oly forrón óhajtanának, épen az ellenkezője 
az, mi kezd teljesedésbe menni: anol az 
uj jós épen most vasárnap, saját sze nei — 
és füleivel, maga is meggyőződhetett, a 
midőn t. i. a városházán e végből össze
gyűlt birtokosok igen nagy tömege az urb. 
biz. és annak hírhedt vezérei oly erősnek 
feltüntetett állványát oly e g y é r t e l mü l c g  
fe ldöntöt t e .  . . .

Ezen nagy recsesenés egyszersmind a 
legesattanósabb cáfolata mind azon magasz
ta ln a k ,  melyet a nagylelkű ur szerelme 
tárgyaira ojy bőkezüleg pazarol. . . Méltók 
egymásra. Ölelközhetnek.

A mi a „pajtáskodást** illeti: ebbeli 
tanácsát is jó lesz előbb magára alkoj- 
mazni: én a „magam lábán* szoktam járni, 
és e tekintetben engem nem oly könnyű — 
„táncra vinni” . . .

Hogy nekem még több türelmem van 
mint Sz. urnák: ime bebizonyítottam: több 
türelem kell ugyanis valakinek a minden 
őszinteséget nélkülöző okoskodásaival csak 
szóba is állni, mint a tények és igazság 
ellen védekezni.. Hanem a Sz. ur kedvé
ért e türelmet többé nem alkalmazom.

Serli.

Különfélék
Julius hó elsején ez év lurini- 

dik évnegyede kezdődik. T. olva
sóink közül azokat, kiknek előfize
tése e hó végével lejár, kérjük, h >gy 
újítsák meg elíifiztéseiket minél előbb, 
n e h o g y  a lap k ü l d é s é b e n  fen- 
a k a d á s  történjék.

A „Pécsi Figyeld* előfizetési 
ára julius — december félévre 2 írt 
50 kr., julius—3epteraber negyei 
évre 1 frt 25 kr. Előfizethetni a lap 
homlokán megnevezett helyeken.

— Az 1878-iki párisi közkiállitás 
magy. orsz. köszponti bizottsága a nyilvá
nult óhajtások folytán a bejelentési batár
időt af. évi julius ló éig hosszabitotta meg. 
Miről a kiállítani szándékozó tiszclt kö
zönség azon figyelmeztetéssel értesittetik, 
hogy tekintettel a kiállításig még hátra 
levő idő rövidségére, ezen újabb batáridőt 
pontosan megtartani szíveskedjék. Enge l  
S á n d o r  a pécsvidéki kiállítási bizott
ság titkára.

— Az őszi és taviszi hadgyakorlatok 
alkalmával városunkban elszállásolandó 
több ezer katona elhelyezése és a szállá- 
solási nagy teher könnyítésére végre pol
gármesterünk kezdeményezésére barakk
épületek felállítását hozza a gazdasági 
bizottság javaslatba. — Ezen barakkok 
számra tiz a szigeti külvárosi városi lak
tanyák térés telkén, nemkülömben a Bat- 
tyány laktanya telkén lennének felállitau- 
dók és felállitisi költségük nem kerülne 
többe, mint az egy évi katonaszállás meg
váltás, ezen megváltási összeg beszedve 
fedezné az építés költségeit, melyhez a 
város is némi anyaggal hozzá járulna. E 
felett a hétfői városi közgyűlés fog dön
teni és úgy hisszük, hogy ezen a közóhaj
tásnak megfelelő tervezet kivitele nem fog 
akadályokba ütközni.

— Egy régi rósz szokásra figyelmcz- 
tetjük a rendőrséget. Ugyanis a pécsi kofák 
nagy1 része mindennap, de különösen heti 
vásárok napján már kora reggel, vagy a 
vásárokat megelőző estéken kimennek a 
vámház elé s ott a vásárra jövő falusiak
tól összevásárolják a baromfiakat és más 
élelmi szereket, melyeket aztán jó nyere
ség mellett ők maguk adnak el a piacon. 
Ezen a közönség rovására li/.ött elővéte
lekkel — mint halljuk — leginkább az 
ennek megakadályozására kirendelt hajdúk 
feleségei és bizalmas ismerőseik szoktak 
foglalkozni. Jó lesz tehát, ha a rendőrség 
felettes közegei egy kissé utána néznek e 
régi visszaélésnek.

— Városunk választó polgárainak 
névjegyzékét már összeállította a központi 
bizottság. E névjegyzék bizony szomorú 
adatokat szolgáltat politikai és társadalmi 
közéletünk zilált mivoltáról. A közügyek 
iránt való közönyösség és résztvétleuség 
és az aláhanyatlott anyagi jólétet úgy 
hisszük félre magyarázbatlanul konstatálja 
e jegyzékből kivett azon adat, mely sze
rint e város választásra jogosult összes 
polgárai közül négyszázuál több a jövő 
évben uem érvényesítheti választóképessé
gét. Az összes választók számi az egész

város területén esak 1328. Ebből esik 
belvárosra 705, a budai külv. 343, a szi
getire pedig 280. A két külvárosban 4 - 
múlt évhez képest egyuéhányuyal szaporu. I 
dott a választók száma, a belvárosban 
ellenben teteraeseu megcsappant. S itt j„ 
az adónak be nem fizetése miatt legi„. í 
kább olyanok m iradtak ki a Uj stromból, * 
kik annak idején szolgaitag hódolói vo|. 1 
tak az elmúlt évtized sok jött-ment ueui- 
zetkoldusitó kormányainak, szerepekre ver- j 
gődtek s vakon rohantak a politikai 
hajszban, mindenütt az önérdeket tolva I 
előre. De vajmi sokau csalódtak számi- : 
fásaikban! És ezek az emberek, kiket az f  
elkáprázoft közszokás „tekintélyeseknek* 
nevezett el, mi, hogy az ő közvetett köz- 
remüködésökkel létesített helyzet snlya 
rájuk is nehezedik — szépen viszahúzód- 
nak. Az általuk Urtutfi nyegleséggel m -g. 
fitymált „ó nép* azonban még mindig m:g. 
állja helyét, bízik és remél. S ez jól van igy.
A legközelebbi választás már uiues messze: 
az igazak és önzetlenek reményeinek tn;g- 
valósulása tehát közel van.

— „4 pécsvárosi közig ugatás] bízott- l 
ság junius 13-án tartott rendes havi illé
séből a szakelőadók havi jelentéseik le- 
morzsolásától eltekintve, csak két tárgy 
érdemes említésre. Az egyik a vallás és 
közoktatási miniszter leirata, melylyel a 
Pécsett felállítandó női polgári iskola ügyét 
tárgyaltaim s felette jelentést tetetni kivin,
A közig. b. a tanoda szükségét elismerve, 
az államsegélyt annál inkább méltányos 
nak tartja, mert Pécsvárosa eddig mir 
nem a törvényes 5, hanem 15 százalékát 
az egyenes adónak fordítja iskolai eétokra 
s nagyobb megterbeltetése azért sem volaa 
igazságos, mert a felállítandó női polgári 
tauoda előre láthatólag nemcsak a város, 
hanem a megye és közel vidékének pol
gárai által is igénybe fog vétetni, minél 
fogva nem pusztán városi, hanem közérdek 
forog fen. — A városi közgyűlés tudva
levőleg a költségek */s részére vállalkozott, 
de 2/s részre államsegélyt kért. — A má
sik tárgy volt Förster b. t. indítványa, 
melynél fogva e bizottság félévi működése 
közben szerzett tapasztalatokból inlulva, 
felterjesztés volna intézendő a korm inya íz 
a közig, bizottságról szóló törvény módo
sítása, a bizottság hatáskörének kiterjesz
tése, esetleg a törvény megszüntetése ér 
demében. — Az indítvány elfogadtatott és 
szükebb bizottság neveztetett a törvény 
észlelt hiáuyainak kitüntetésére és a fel- 
terjesztés pontjainak kijelölésére. A bizott
ság azon egyhangú meggyőződésben van, 
hogy jelen szerkezetében és hatá körrel 
üdvösét alig tehet a közigazgatás érdeké
ben.

— Az ipar kihágások alkalmával kirótt 
pénzbírságok letéteméuyezése tárgyában a 
kereskedelmi miniszter körrendeletét inté
zett a törvényhatóságokhoz. E szerint az 
ipari kihágások alkalmával kirótt pénzbír
ságok azon község pénztárába fizetendők, 
hol a kihágás elkövettetett. A befizetett 
bírságok iparcélokra fordítandók.

— A legutóbbi fő api kinevezések^al- 
kalmával „Papsajt* cim alatt a köve kezí 
jó humora megjegyzést Írja az „Üstökös*:
„A szombathelyi püspök Szabó, a kassai 
püspök Schusztcr, a veszprémi Kovács.
Hja! szegény az eklézsia, a szegény ma
gyar püspök meg nem élhet, ha valami 
mestersége nincsen.* Nemkülömbeu humo
ros, de egyszersmind együgyű a péed-kllí- 
városi szőllőbirtokosok és kapások észjá
rása, mely szerint ezek Kovács pécsi püs
pöknek Veszprémbe való áthelyeztetnél 
örömteljes megnyugvással fogadták azért, 
mert e püspök ittléte (1869) óta még nem 
volt a pécsi begyekben jó szüret. Okát 
ennek a folyton jég és fagy által sújtot
tak abban találják, hogy a volt püspök 
valószinüleg nem igen ért a hathatós imád
kozáshoz.

— Párbaj helyett békebiróság. Egy 
helybeli közhivatalnok s egy baranyame- 
gyei fiatal földbirtokos e napokban valami 
kényes természetű ügyben össze koccan van, 
előbbi felheviiltségében állítólag sértő ki
fejezések és megjegyzésekkel illette ellen
felét, mire ez menten elégtételadásra szál
lította fel azt. Az elégtételadással pedig 
néma jelenben nagyon elterjedt ostoba pár- 
bajvivást, hanem az ügynek egy általuk 
egyenlő számban választandó fedhetlen jel
lemű egyénekből álló bíróság áltál való 
eldöntését kötötte ki. Ellenfele elfogadta e 
józan észből eredt s uem eléggé dicsér
hető ajánlatot. Mindketten pedig becsüle
tükre fogadták, hogy a bíróság ítéletének 
aiávetik magukat. Ézen a maga nemében 
mai napság unicumnak mondható bíróság 
e hó 9-én a legnagyobb titokban vette ez 
említett ügyet megbirálás alá, melynek 
eredménye az lett, hogy a hivatalnokot 
egyhangúlag Ítélték el egy áltála kijelöl
hető jótékony cél javára névtelenül fize
tendő 25 frt és ellenfelének a bíróság színe 
előtt való megkövetésében. Az elmarasztalt 
kifogás nélkül fogadta az Ítéletet. 8 most 
szent a béke közte és volt ellenfele közt! 
anélkül, hogy egyik a másikát a mai kor 
megfinomult érzelmeit sértő párbajozás vé
res gyalázat-bélyegével illette volna. Persze 
ily eljárás csak önérzetes és józauesztl 
férfiaktól telhetik ki s nem a mindinkább 
szaporodó és minden a becsületről helyes 
fogalommal biró ember megvetésére érde
mes léha és hígvelejű karcbősöktől, kiknek 
kigyógyitására az uj büntető törvényjavas 
lat ide vonatkozó paragruphusai sem eléggé 
szigorúak.

-  A nyilvános z í vizsgák községi nép 
iskoláinkban, Pécs sz. kir. város községi 
iskolaszéke f. évi május hó 23 án tartott |  
ülésének határozata szerint, a következő 
napokon és rendben tartatnak meg: I _ A 
b e l v á r o s i  közs ég i  i s k o l á n á l :  jú
nius hó 22-én délelőtt a IV. 23 áu d.



ITI. 25-én (1. e. az I. 26-án d. e. a II. 27-én 
(1. e. az V. 28-áu d. e. VI. osztályban. A 
zeuevizsga megtartására pedig t'. é. junius 
lió 20 napjának délutáni 4 órája tűzetett
ki. II. A s z i g e t i  k ü l v á r o s i  közs. is
kol ánál :  junius hó 21-én délelőtt a III. 
22-én d. e. az I. 23-án d. e. II. 25-én d. 
e IV. fiúosztályban. 26-án d. e. az l. 27-éu 
,1. e. a II. 23-án d. e. III. leányosztályban. 
111. A b u d a i  k ü l v á r o s i  közs.  i s k o 
lai! ál és pedig aj a serházutcai iskolánál: 
junius b<i 22-én délelőtt a IV. tiuoszt. dél
után a 111. leányoszt. 23-án délelőtt az I. 
leányoszt. délután az I. tiuoszt. 25-én .dél
előtt a 11. fiúosztályban, b) a felső váinház- 
atcai iskolánál: junius hó 25-én délután 
az 1. leányoszt. 26-án délelőtt a II. leány
oszt délután az I. tiuoszt. 27-én délelőtt 
a II. tiuoszt. délután III. fiúosztályban e) 
a b á n y a t e l e p i  is k ó l á n á l :  junius hó 
28-án. W e r n e r Mag d o l n a  vezetése alatt 
álló m a g á n -1 e á n y t a n o d á n á l  a zár
vizsgák a következő napokon tartatnak 
meg: junius 30 án délelőtt és délután az 
1. il. Í1I. és IV. osztályban, Julius 2-áu 
délelőtt és détutáu az V. és VI. osztályban. 
Miud e vizsgálatokra az érdekelt szülőket 
és a tanügy barátait meghívja az iskolaszék.

— A pécsi tanitö-képezdei i/jitság s 
a képezdével összekötött gyakorló iskola 
növendékei e hó 20-án d. e. 10—11 óráig 
zárvizsgát tartanak a tornacsarnokban, — 
melyre az érdeklődőket ezennel meghija 
az ifjúság.

— Lapunk múlt számát egy vidéki 
t. előfizetőnk e sorok kíséretében küldte 
vissza: „T. kiadóhivatal! Ha a mellékelt 
lapot a keleti harctérről küldték volna ide, 
még akkor is különbnek kellene lennie. 
Én előfizettem a lapra, mert szeretem ol
vasni. ily összerongyolt, összeázott s ösz- 
szcgyűrt példányon azonban a mint az 
hozzám érkezett nem vagyok képes csak 
egy sort is kibetüzni. Ez eset most már 
negyedszer ismétlődött nálam stb. Közöl
tük ezen a kiadóhivatalunkat legkevésbé 
sem érhető panaszt, hogy az illető posta
hivatalok illetékes helyről figyelmessé té
tedének a küldeményeknek a szekér pos
tákon való gondatlan és hanyag elcsoma- 
golásból eredő s egyre szaporodó külde
mény sérülések megszüntetésére.

— A pécs-barcsi vasut-társaság múlt 
héten tartá évi rendes közgyűlését. Ezen 
vasúti vállalat jövedelmezőségre nézve az 
állam biztosította és ezen biztosítékot él
vező vasutak közt első helyen áll, függő 
adósságai nincsenek s a beruházási köl- 
csönt még ez évben törleszteni reményű 
az igazgatóság. A forgalom élénkítésére 
nagy lendületet igér a kormány törekvése 
hogy a tengeri hajózás, különösen az osz
trák magyar Lloyd magyar kőszenet hasz
náljon tel. Ennélfogva lehetséges, hogy 
közel jövőben e vasút nem szorul többé 
állami biztosítékra. Múlt évben volt az ösz- 
szes nyers jövedelem 559,193 frt 32 kr.
I zleti kiadás volt: 287,*35 trt 38 kr., te
hat tiszta jövedelem volt: 272,356 frt 94 
kr. —■ Az állam terhére maradt 88,108 
trt 66 kr. kamatbiztositék.

— .4 siklási mértékhitelesítő igazoló 
nyilatkozatára vettük az őt vádló vo- 
kanyi ft. plébános urnák vizonzását, melyben 
állításainak fentartásával azok igazolására 
hivatkozik Markó Gergely és Zsifni József 
tanukra. Ezzel az ügyet lapunkban befeje
zettnek kell kijelentenünk, mert a tény va
lóságának kiderítése a közhatóság teen
dőinek kóréhe esik.

— Ezt tessék olvasni! Herbst ur, az 
osztrákok u. n. Deákja beszédett tartott e 
héten a kiegyezésről és a többek közt — 
igen jellemzően — a következőket mon
dotta: .A vámügy nehézségei ismeretesek. 
A prohibitiv rendszerhez nem akarunk visz- 
szatérni; de az osztrák ipar nem nélkülöz
heti a védelmet, melyet mos élvaz. Az ál
lam, mely mindenkorra földművelő állam 
akar maradni, nem fedezheti a modern 
állam költségeit. Ausztriának fejlesztenie 
kell iparát, vagy le kell mondania. Poli
tikai tekintetek miatt nem szabad fölál
dozni közgazdasági érdekeinket." Tehát 
Ausztriának okvetlenül fejleszteni kell ipa
rát, Magyarországnak meg nem, vagyis, 
ha mi azt mondjuk az osztrákoknak, amit 
ők nekünk: akkor „szakkrr morrdió" t 
kiabálnak és jajgatnak. Nagyon érdekes 
tudni, hogy az osztrákok vezérei mikép 
fogjak föl szövetségünket. Jegyezzük meg 
magunknak, és használjuk tol ott, ahol 
lehet és kell! Kautz-féle nemzetgazdasági 
tanároknak pedig mutassunk ajtót.

— Ez is reform. A  honvéd parancs- 
nokság legújabb rendelete szerint megtil
totta a honvéd tiszteinek, hogy az eddig 
utazásnál is használt könnyű zubbonyt és 
pantaulót ezentúl is hordhassák, s meg
hagyta hogy ily alkalomnál a menet öltö
zet használandó, mely tudvalevőleg vörös 
posztó nadrág és attillából áll.

— Az „Egyetértés" hadi tudósilója 
Éukács Gyula ur a török kormány két 
rendeletével (fermán) útra kelt, ezek egyi
két a török hadügyminiszter, a másikát 
Edhem pasa nagyvezér adta ki, az elsőt 
a szultán sógora küldte meg Lukácsnak 
levele kíséretében. Ezen fermánok értelmé
ben megengedtetik Lukács urnák, hogy a 
hadseregnél a központban tartózkodhassék 
és a hadparancsnokság mellett mint attaehé 
legyen. Megengedtetik, hogy a hadsereg 
minden mozdulatánál jeleu lehessen és 
minden más tudósítók felett előnyben ré- 
szesittessék, ső t az is, hogy  t u d ó s í t á 
s a i n a k  s i k e r e  s z e m p o n t j á b ó l  a 
h a d i  t a n á c s k o z á s o k b a n  is r ész t  
vehe ssen.  — Európa egyetlen hírlap 
harci tudósítója sem dicsekedhetik eddig 
ennyi előnynyel, mely csakugyan rendkí
vülinek mondható.

— A „Magyar Polgár“ hiteles tuiló- 
sitása szerint Fogaras vármegyében egy

titkos oláh bizottság létezik, mely oláh 
ifjakat, ezek közt szabadságolt katonát és 
hadkötelezetteket szállít át Romániába. 
Egy szállítmány már meg is érkezett Plo- 

jestbe. — Ugyané lap egy .Szibériából 
legköz debb hazaérkezett szemtanúval, Mo- 
uesses D iniel nevű, 49-ben orosz fogságba 
került földművelő által Pe t ő f i  életben lé
tére vonatkozólag felvett hivatalos nyomo
záshoz nagyt'ontosságu részleteket közöl. 
Ennek vallomása szerint 2000-nél több 
foglyot hurcolt ki az orosz, kiknek egy 
része a hadsereghez besoroztatott, másik 
része pedig a szibériai ólombányákba vi
tetett, az utóbbiak közt volt — Monesses 
vallomása szerint — „egy bizonyos1* Pe
tőfi nevezetű fogoly is, ki eleintén a bi- 
nyákban dolgozott, később pedig a bányá
ban munkásfelügyelővé lett. Monesses ez 
év január havában került haza szülőföld
jére : Kolozs megyébe. Kiváncsiak vagyunk, 
ha vajon a kormány a Petőfi életben lé
tére vonatkozólag újabban több oldalról 
felmerült s hitelt érdemlő adatok nyom ín 
megteszi-e a kellő lépéseket arra, hogy a 
nemzet holtnak vélt s legnagyobb költőjét, 
ha csakugyan él — mielőbb viszontláthassa. 
A „Petőfi-társaság" külöinbeu magáévá 
tette e szent ügyet s igy hisszük, hogy a 
kormánynál tett és még teendő erélyes 
sürgetéseire talán mihamarább kiderítve 
lesz á való. Adná az ég! (Az említett val
lomásokat sok részben alaptalannak mondja 
a mai „E-r.* Szerk.)

— Hamis bankók. Budapesten leg
közelebb rendkívül sok hamis öt forintos 
jött forgalomba. A főkapitányság szóbeli
leg értesítette a nagyobb kereskedőket, 
nyilvános pénztárakat, kávéházi és egyéb 
vendéglői főpincéreket, hogy a beszedendő 
ötösöket figyelemmel kisérjék s az „R n 
33“ vagy „R r 33“ jegyű ötforintosokkal 
netán fizető egyének rögtöni letartóztatá
sáról büntetés terhe mellett gondoskodja
nak. — A hamisítványok s gépmunkák 
ügyesek, nehezen istmerlietők fel. Jól lesz 
nálunk is vigyázni.

- -  Oláh zsiványság. Hogy mennyire 
megvan érve a „barbár“ török ellen síkra 
lépett Oláhország a független királyságra, 
azt a következő épületes eset is bizonyítja: 
A csernovici tőrabbi távirati jelentése sze
rint múlt vasárnap a moldvai területen 
fekvő Durabany városában az oláhok a 
„zsidókat fényes nappal megrohanták* és 
a legbrutálisabb módon bántalmazták. A 
zsidók közül mintegy 120-an megsebesül
tek; a véreugző oláhok kirabolták laká
saikat. a zsinagógát pedig megszeutségte- 
lenitették. Durabany, hol az iszonyú vé
rengzés elkövettetett, alig két mérföldnyire 
fekszik az osztrák határtól.

— A „ B. N~-han olvassuk: „Kezdünk 
igazi bürokraták lenni. Épen ma beszélte 
valaki, hogy K. bírósági végrehajtó, vég
zés kézbesítésére lévén kiküldve, alperest 
halva a ravatalon találta. Az érdemes férfin 
nem jött zavarba teendője iránt, hanem a 
bölcs eljárási szabályok torrásából merítve 
tanácsot, a végzést a ravatalhoz szegezte 
s ezen tényét következőleg örökité meg a 
kitöltendő blankettán: M. alperes halva 
találtatván, a 23274. számú végzés általam 
ravatalára kiszegeztetvén, annak tartalma 
nékie megmagyaráztatott. Az ember szinte 
hajlandó hinni, hogy ehhez az úrhoz szab
ták a perrendtartást szántszándékkal.

— Haines híres angol színész volt, de 
még híresebb adósság csináló. Egy nap 
két törvényszéki szolga üldözőbe vette, 
hogy vagy fizessen 200 fontot, vagy a 
börtönbe hurcolják. Haines már kész volt 
az utóbbira, miden már távolról észreveszi 
az ely-i püspök kocsiját, melynek köze
ledte jó eszmét szült a színész agyában. 
„Uraim” fordult a szolgákhoz, „itt jön 
nagybátyára a püspök. Azonnal beszélek 
vele és meg vagyok győződve, hogy e 
csekélységet szívesen fizeti ki helyettem. 
A színész a kocsi elé lépett és a püspök 
megállittatta kocsiját. „Mylord" szólt Hai
nes halkan, „e szerencsétlenek itt lelki 
furdalástól kiuoztatnak és öntől várnak 
vigasztalást.* A püspök telve részvéttel 
tekintett a szolgákra. „Jöjjetek holnap 
lakásomra és kivánságtoknak eleget te
szek." A törvény szolgái ily jótállás mel
lett szabadon eresztették a színészt. Más
nap megjelentek a püspök lakásán. „Nos, 
mi bántja lelkiismereteteket?“ — „Oh, 
kérem a mi lelkiismeretünket mi sem bántja. 
Mi csak azért jöttünk ide, mert Haines 
200 fonttal adós és méltóságod tegnap meg
ígérő, hogy kívánalmunkat kielégíti." — 
A püspök ugyan belátta, hogy a színész 
az ő nevével visszaélést követett el, de sza
vait ma már ineg nem másíthatta és egy 
sóhajjal kifizette Haines adósságát.

Rövid liirek.
— Gazdasági kiállítás Pozsonyban. 

A pozsonymegyei gazdasági egylet szep
tember 30-án, október I. és 2-dikán gaz
dasági kiállítást rendez.

— Igazán árvák atyja volt Gábor 
János kereskedő Maros Vásárhelyen. Éle
tében 27 árvaleányt nevelt fel és házasí
tott ki, a 28-ik kiházasitására épen most 
készült, de ebben a halál gátolta meg a 
nemesszivü embert. A napokban halt meg 
64 éves korában. Huszonhét leánya és 
ezektől 45 unokája sírtak koporsója fölött.

— Az ujszegedi árvízkárosultak fel- 
segélésére külföldről is érkezett mintegy 
300 frtnyi adomány.

— A medsidie-rendet újabban Pulszky 
Fereucz, Erődy ií. Hermann Ottó és b. 
Kaas Ivor fogják megkapni a Corvina- 
ügy körüli fáradozásaik elismeréséül. Her
mán Ottó derék természet búvárunk elv
ből ellenezvén a rendjel viselését, indít
ványozza, hogy a nyerendő jelvények el

fogadtatván emlékül a mufceümba tétes
senek.

— Egy muszka tisztet lövöldöztek 
össze f. hó 8-án a csabai pandúrok, már 
t. i. hogy a lövéspróbánál egy piugált 
muszka tiszt volt a czéltábla.

I R O D A L O M .

UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK
kaphatók:

Pécsett Valentin Károly
könyvkereskedésében (főtér a „Nádori felett.) 

Abt Antal. Kísérleti természettan 2 ft. 20 kr. 
Abt Antii. Pótfüzet Abt kisérl. természettanához

1 ft. 80 kr.
Argenti 1>. Ha.sonszenvi gyógyul íd. 2 köt. (1 ft. 
Argenti l). Hasonszenvi utitárs 2 ft.
Balogh K. Az ember élettana. 2 kötet ti ft. 
Balogh K. Általános kór- éj kórjelzéstau It. ii.50 
Balogh K. Gyógyszertan, 70 képpel 3 ft.
Balogh K. A sajatlagos roncsoló toroklob 

(Diphtheritis) GO kr.
Bardócz L. A felfedezések és tanulmányok tör

ténete 2 ft. 50 kr.
Bardócz L. A mechanica alapvonalai 1 ft.
Batizfalvi S. Gyakorlati testtenyészet 88 ábr. 3 ft. 
Bernolak J. A sze uészet kézi könyve. Ábrákkal

3 ft.
Bernstein A. A természet könyve. Közérdekű ol

vasmányok a természettudományok köréből. Meg
jelent eddig 12 füzet. Egy füzet 50 kr.

Bock Ernő Károly. Az egészség négy könyve. A 
magyar nép szükségeihez alkalmazva, 38 
ábrával 3 ft.-

Bock Ernő Károly. Egézségtin a nép sz imára 1 ft 
Corzan-Avendano Gábor. Földünk östörtén-lm 

Kötve 2 ft.
Császár K. A csillagos ég. 104 ábrával kötve 3 ft. 
Darwin Károly. A fajok eredete 10 ft.
Dékany Dr. R. elemi vegytan 1 ft.

=  Mehuer Vilmos könyvkiadónál (Buda
pesten. Kalap-utca 1 ) megjelent: „Csak Jasa !•' a 
török küldöttség látogatisunak emlékkönyve. Irta 
Dr. Erődi Béla. Ez album kilenc ivre terjed és rész
letesen adja a corvinák visszaajandékozásának és a 
török küldöttség látogatásának történetét, tizenegy 
képpel és csinos borítékkal van ellátva. Ára fűzve 
1 frt 25 kr., diszkötésben 2 frt 50 kr. Olvasóink 
ügyeimébe ajánljuk.

KÖZGAZDAS ÁG.
— „Assecurazioni Generáli.“ A tár- 

saság mint az előbbi években, úgy az 
idén is közzéteszi a lefolyt üzletévben 
eszközölt kárkifizetések részletezett kimu
tatását. Mai számunk hirdetési rovatában 
levő összetes kimutatás értelmében a tár
saság 1876-ban 18,331 kártételért 5.848,942 
frtot fizetett ki. Ebből esik Ausztria-Ma- 
gyarországra 2.630,530 frt, Olaszországra 
1.007,709 frt, a német császárságra 249,143 
frt, Francziaországra 658,281 forint, Nagy- 
britániára 259,216 forint, Oroszországra 
806,947 frt, és 237,U 1 frt egyéb álla
mokra Egyptomot és Ejszak-Amerikát is 
beleértve. Kifizetett károk részletezett ki
mutatása mellett, a társaság még az éven- 
kint zárszámadáskor levő, körülbelül fél 
millió forintnyi kár-tételeket kell megem
lítenie, mely kár-szerződések, az üzlet ter
ritoriális kiterjedése dacára, körülbelül 
csupán félhavi üzletidőszaknak felelnek 
meg. Az „Assecurazioni Generáli" társaság 
45 évi fennállása óta károkért 116.498,981 
forintot fizetett ki, mely összegből 18.705,692 
forint a legutóbbi trennumra esik.

tér’)

A sok sorscsapás
mely engem ért, arra indított, a pécs-har- 
kány-siklösi úton utazó nagyérdemű kö
zönséget e helyütt megkérni, hogy Tn« 
ronybaii levő vendéglőmbe egy
pár pohár kitűnő bor avagy fris

S É F * kőbányai sörre
hetérni szíveskedjenek, a hol egyszers
mind jó és olcsó ételeket is kaphatnak. 
Számos látogatást kér

K u l in  m ó r ,
vendéglős Túronyban.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vallal 
felelőséget a szerk.

Szerkesztői üzenetek.
„Dunaszekcsöi,“ és „Drávaparti" levelek ki

szorultak lapunk ezen számából és jövő szamra 
maradnak.

.\ A G V FEKEXtZ
laptulajdonos.

IIAKSCH E M1I> KI S JÓ Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

HI RDETÉSEK.

A
ház

Hl
Budai’

Ház eladás.
aiváros főutezáhan levő 19. s z á m ú

rendkívüli
olcsó árért megvehető. A pénznek is csak 
egy része fizetendő mindjárt. A többire 
pedig 6°/0 fizetendő. Értekezhetni ugyan- 
ott a tulajdonosnál._________ 147 (3—1)

Egy tanító
ajálkozik kisebb gyermekek (6 
— 12 év mellé) házi magán órá
kat adni. Bővebben a kiadóhi
vatalban. hő (3—1)

149 (2—1)

Hirdetmény.
Alolirott tisztelettel tudatja, miszerint 

mindennemű gabona, hüvelyesveteméuy, 
burgonya és raalomgyártmány szállítások 
után, — melyek a mohács-pécsi vaspálya 
állomásairól üszögre vagy Pécsre menesz
tetnek — folyó 1877-ik év junius 15-től 
kezdve, a szállítási iltetékek többé nem a 
rendes díjszabás szerint, hanem az 1875-ik 
év szeptember 1-én kelt 1. szín. külön ár
szabás díjtételei után számíttatnak.

A nevezett ezikk féle szállítások, me
lyek ezen külön árszabásban nem tartal
mazott mohács-pécsi pálya állomásokról 
kerülnek feladásra-annyibau számíttatnak, 
az ezen állomásokat megelőző, legköze
lebbi állomás, külön árszabás díjtételei 
szerint, — a mennyiben a rendek ársza- 
bát díjtételei olcsóbbaknak nem mutat
koznak.

Pécsett, 1877. juuius bó 12-én.
A mohács pécsi vasút 
üzletvezetösége.

n5(i—i) Hirdetmény.
Mely szerint a vaiszlói vallás alap. 

uradalom számtartósága részéről, ezennel 
közhírré tétetik, miszerint a vaiszlói uro-
dalomhoz tartozó

Vaiszlói nagy vendéglő 3112frt.
Hídvégi korcsma 616 „
Monyoroskai csárda 251 „
Besentzei bormérési jog

épület nélkül 230 „
kikiáltási ár mellett 1877. évi julius 1-től 
illetőleg 1878. évi január 1-től három egy
másután következő évre haszonbérbe adan
dóik lévén, vállalkozni kívánók felhivatnak 
folyó évi junius hó 19-én reggeli 10 óra
kor a vaiszlói számtartói irodában, felsőbb 
jóváhagyás fentartása mellett zárt aján
lattal egybefoglalt árverésen megjelenni.

Bánatpénzképpen 1 G°/0 kívántatik 
meg. A szerződési feltételek naponta a 
számtartói irodában megtekikthetők.

Hátralékos haszonbérlők, vagy az 
urodalommal perben álló felek a bérletből 
kizáratnak.

Az urodalom az ajánlat tevők közti 
szabad választási jogát magának fentartja.

Utóajánlatók el nem fogadtatnak.
Kir. alapsz. ánitartóság Vaiszlón 1877. 

évi juuius 5-én.

1877 SZám 144- (2~ 2)

Árverési hirdetmény.*
A pécsváradi számtartóság részéről 

közhírré tétetik, miszerént a hirdi határban 
fekvő uradalmi csárda sör, bor és pálinka 
mérési joggal, 46m /I(.J0 hold szántóföld, 
a4*/i6oo holdrét, és 12“ 71(.00 hold legelő
vel együtt 1878-ik évi január 1-től számí
tandó 18 évre, vagy is 1895-ik évi deeem 
bér utoljáig, 1877-ik évi junius 22-éu 
Pécsváradon a számtartósági irodában dél
előtti 10 órakor megtartandó nyilvános 
árverés utján, felsőbb jóváhagyás fentar
tása mellett haszonbérbe fog adatni.

Bánatpénzül 100 forint készpénz lészen 
az árverés megkezdése előtt leteendő.

Rendesen szerkesztett, 50 kros bélyeg
gel, a lentebb említett bánatpénzzel ellátott 
írásbeli ajánlatok szinte elfogadtatnak, ha 
azok az árverés megkezdése előtt legalább 
fél órával a számtartósághoz — a hol az 
árverési és szerződési feltételek is a hiva
talos órákban olvashatók, — benyujtatnak.

Hátralékban lévő, vagy az uradalom
mal perben álló bérlők az árverésben részt 
nem vehetnek.

Kir. alap. számtartóság Pécsváradon
1877-ik évi junius hó 4-én.

391YSnij szám 135. (3—3)18.7. v

Árlejtési hirdetés.
A Nagyin, m. kir. közm. és közi. Mi

nisztérium f. é. Mártius hó 10-én 6267. sz. 
a. kelt intézvényével a Baranya megyebeli 
Budapest-eszéki államut 285/, 33 mértföld 
közötti szakaszának 1877—1880. évekbeni 
fenntartására szükséges kavics előáll itása 
iránt ujabbi verseny tárgyalást elrendelni 
méltoztatott.

Az 1877-ik évben a 28b/g—30*/, mért
föld közti szakaszára engedélyezett 440 
két köbméteres rakásoknak a nagy harsá- 
nyi bányábaui termelése annak szállítása 
a villányi vasúti állomásig, továbbá annak 
elfuvarozására a monostori vasúti állomás
tól említett szakaszra annak aprítása, és 
felhalmozása 3287 frt. 50 kr. összeggel.

A villányi kőbányából termelendő 770 
két köbméteres rakásnak a dárd ú  és eszéki 
vasúti állomásból a 30*/,—33 mértföld 
közti szakaszára való elfnvarozása aprítása 
és felhalmozása pedig 3416 frt. 07.5 kr. 
összeggel összesen tehát 1210 rakás 6703 
frt. 57.5 kr. költség összeggel engedé
lyeztetett.

Ezen négy évi szállításnak verseny 
tárgyalás utjáni biztosítása céljából a Ba
ranya megyei kir. építészeti hivatal helyi
ségében Pécsett Junius hó 18-án délelőtti 
10 órakor zárt ajánlati tárgyalással egybe
kötött nyilvános árlejtés fog tartatni.

Felhivatnak ennélfogva a vállalkozni 
szándékozók, hogy 5°/0 bánatpénzzel ellátva 
érintett helyen és időben megjelenjenek, 
mely a vállalat nyertes által 10°/0-ra kie
gészítve biztosítékul fog visszatartatni.

A zárt ajánlatok 10°/a biztosítékával

vagy készpénzben, vagy p-dig elfogadható 
magyar állami papírokban ellátva hol az 
árengedék, — vagy emelés betűkkel is 
kiírva legyen, valamint a borítékon is ki
írva legyen az, hogy az ajánlat melyik 
vonalra tétetik legfeljebb Junius hó 17-én 
déli 12 órájáig alolirt hivatalnál benyúj
tandók.

A részletes kimutatás és szállítási fel
tételek alólirt hivatalnál a rendes liivata 
I08 órákban megtekinthetők.

Baranyamegyei kir. építészeti hivatal.
Pécsett 1877. évi május hő 25-én.

507
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Árverési hirdetmény.
Mely által az alolirt számtartóság ré

széről közhírré tétetik, miszerént a pécsvá
radi uradalom tulajdonát képező, s a szi - 
lágyi határban fekvő 260400/16(,0 hold tér
fogatú tagositott, csupán száutófölből álló 
birtok 1877-ik évi junius 21-én Pécsvára
don a számtartósági irodában délelőtti 10 
órakor nyilvánosan megtartandó 18 évre, 
felsőbb jóváhagyás fenntartása mellett ha
szonbérbe fog adatni.

Bánatpénzül minden hold után 1 frt, 
s igy összesen 260 forint készpénzben lé
szen leteendő.

írásbeli, 50 kros bélyeggel, s fentebb 
jelzett bánatpénzzel ellátott ajánlatok szinte 
elfogadtatnak, ha azok az árverés megkez
dése előtt legálább is fél órával alolirt 
számtartóságnál benyujtatnak.

Bérhátralékban lévő, vagy az uroda- 
lommma! perben álló bérlők az árverésben 
részt nem vehetnek.

Királyi alapítványi számtartóság Pécs
váradon.

1877-ik évi junius hó 4-én.

Csak 3 napig tart itt a t kéletes

végeladás
károlyfürdöi kereskedésünk

tökéletes feloszlása miatt kénytelenek va
gyunk teljes raktárunk valódi francia ék
szer- és chinaezüst-gyártmányaink

W tT  SOVel
a gyári értéken alól végeladni.

Következőkből láthatni nagyon olcsón 
szabott árunkat:
6 asztali kés frt. 3.501 Mind a 34
6 „ villa „
6 evő kanál „ 
6 kávés kanál „

3 5 0 | darab csak

frt. 12.
Mind valódi francia Chinaezüstböl. 

Továbbá minden a háztartáshoz szükséges 
eszközök u. m .: cukorfogó, só-, ecet- és 
olajtartó , dohányszelencék , theakészlet, 
asztalkendő fogantyú, tojástartó, késpalló, 
gyertyatartók, tej- és levcsmérő, főzelék
kanál stb. 152 (1 — 1)

Nagy választékban
ékszer- és eszménycikkek, melltűk, fülbe
valók, utánzott Brillant aranyba fogva, 
medaillonok, óraláncok, kézelőgombok, 
gyűrűk, stras-kövek és aranyban, doublé 
Dagyitóüvegek, továbbá bécsi bőrkészítmé
nyek, pénzlevél, szivar, dohánytárcák és 
legyezők. Nagy választmány valódi tajték 
és borostyánkő szipkákban.
Mind ugyanazon meglepő olcsó árokou.

Eladó helyiség: Slajláthtéren Trixler- 
féle házban, vasárnap reggeltől kezdve.

Höl gyeknek
ajánlható az általánosan 

elismert s hivatalosan megvizsgált i 
ártalmatlan, valódi

M I M I I É

_____Ezen világhirii és felülmúlhatatlan ,
bőrszépitöszer pillanat alatt a legszebb, lóg- \ 
természetesb ifjú arcszint idézi elő, a bért 
fehéríti, frissiti es linoiuitja, a lég behata- 
saitöl védelmezi, eltávolít legrövidebb idő 
alatt szeplöt, majfoltokat, orrvörösséget s a 
bor minden tisztatalanságait s a rizsport, va
lamint minden kendözöszert fölöslegessé tesz.

Nagy, eredeti párisi üvegtok frt 2.50
Ki....................................  frt 1.50

Kapható valódi minőségben
Pécsett: Sipőcz István ur

gyógyszertárában.
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít

H c h w arx  H e n r ie t t  
központi szétküldést raktára 

BUDAPEST,
Mária Valeria-utcza 9.

■ ■■ .i 4*
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NORTH BRITISH ü l  MERCANTILE tiizk á r-b iz to s itó -r sszv én y tá rsa sá g .
Alapitatott 1809-ik évben.

B i z t o s í t é k i  s u ls u p  o- é -  4=2 a o c L il l ió  ± © :rIjo .t ezüstben.
A társaság székhely London és Edinburgh.

Pécsi főügynöksége: SOHHE"^\ 7B T7"IEX-ZvdI©S urnái
(bank- és váltóüzlet).

A társaság biztosit a legelőnvösebb feltételek mellett

T Ű Z K Á R O K  E L L E N
lak- és gazdasági épületeket, mindennemű gyárakat, és gépeket, arii-rak tárakat bátorokat felső és fohérrulianemüeket-, 

földművelési és gazdasági eszközöket,} barmokat, termény- és takarmánykészleteket stb. stb.

a M - e g j e g ^ s r a é s e k :
1. A társaság 1809-ben alapittatott és igy a legrégibb társaságok közé tartozik.
2. Alapittatása óta a vezénylet szakadatlanul Európa iegtekintelyesebb bauk- és kereskedelmi házainak kezében van.
3. A társaság biztosit tűzkárok ellen mindeu módozat szerint, és sem a dijak olcsóságábra, sem a nyújtott teltételek előnyösségére nézve nem áll 

más szilárd társaságok mögött.
4. A társaság a budapesti kereskedelmi törvényszéknél bejegyzett okmányai értelmében minden tekintetben aláveti magát a magyar törvényeknek 

yés bíróságoknak.
5. A társaság folyton azon czélra törekszik, hogy óvatos Üzletvezetés és kárfelvételi esefekbeu loyalis magatartás álta‘ a közönség becslilését és

bizalmát kiérdemelje és dicsekedhetik is azzal, hogv ezt eddig miudenött bő mértékben élvezé. ló i (3—1) £'~
__ ‘

Gépszijakat
legjobb hátbörből ké
szítve ajál olcsó áron

Rosinger Ferencz
130 (3—i) Pécsett.

Minden háztartásban nélkülözhetlen
* S J  j ó

L TAKARÉKTÜZHELY.
» A tisztelt közönség kiváló figyelmébe ajálom e célból rak

táromat és műhelyemet, mely ilyeneket a legnjabb modoru asztal* és más 
alakban, valamint falba rakottakat, mindennemű szobakályhákat pléhből és öntött 
vasból, fa-, kőszén és cocks füttésre, és egyéb e szakba vágó tárgyakat a legol
csóbb árak és elismert legjobb szerkezet mellett dfis választékban 
tartalmaz.

MKSTItlTS IjlRE.
lakatos mester Pécsett.

K i r á l y - u t c a  31* ne., saját házában.

Lőrinc: István
több kiállításon kl< 

tüntetett 1

l á b b e l i - g v á r a
Budapesten, ország-ut 17. sz.
ajánlja férfi, női és gyermek lábbeli 
gyártmányait a legujabbi divatminta 
szerint szilárdan készítve mérsékelt 
árak mellett. 140 (3—2)

Árjegyzék és mértékvevési utasítás 
a vidékre ingyen és bérmentve kül
detik. Megrendelések rövid idő alatt 
pontosan teljesittetnek ki.

f  £_ r  ic  :  rr

5- «— <t,

M atton  i-féle
KIRÁLY-
KESERÖVIl

szétküldik

M A TTO N I és W ILLE. BUDAPESTEN
b u d a i keserüsőafor v a so k n a k  tu la jd o n o sa i.

Levélbeli
megrendelések'

'pontos eszközlése/

G yönyörű  szép

rűői ruhakelmék'
a legdúsabb választékban

[bám ulatos  olcsón!
megszerezhetek

HAMBURGER ADOLF,
divatáru-raktárából 

Budapest
kcronderczeg-utcza 8.

Miuíitk ingyen és 
bérnientve.

2746

Nélkülönözhetlen minden háztartásnál I
gjH Alulírott ajálja nagyérdemű házi asszonyoknak

boreczetjét (vörös vagy fehér), egy hektolitert 10 ft. 50 kr. 
eezet-léljét „ * - „ . 9 B 63 ,
boreczeijéböl „ „ „ - litert — „ 14 „

ÍÍ Eezetlél 8, ÍO és 12 kr-járal literét,
y Ezúttal nem tartom fölöslegesnek, megjegyezni hogy az eczet«lél
!* minden kénsav nélkül készíttetik, miért is kéretnek a t. ez.
w gazdaaszonyok a valódiságról személyesen meggyőződni. — A tek. orvos
y uraknak is bátran ajánlom boreczetemet. 
ü Teljes tisztelettel
j  142(4—2) E'OSCH AXDRÁ8, Pécsett, Kaziuczy-uteza 3 sz.

k i a o c L - c L t c t t á L S ^ -
a trieszti cs. kir. szab. 140 (t—i)

általános biztosító társaság Assicurationi Cenerali
által biztosított feleinek 1876 évben kifizetett 13MI kárnak 5 697.538 99-nyi összegben <G
az egyébként mentések és kárfelvételek alkalmival odaítélt -lUlmiias/z éi felezett ki*Ja*nkoik 

151 ,403.15-nyi összegben, igy tehit összesen 5 848 912 frt Oá krjak.

Az intézet által fenállása óta kifize ett kármegtéritásek összege
116.499,981 írtra rúg.

I!! ZEXiarcLetés I!!
A nemzetközi áru-kiállítás Pécsben, feloszlatása miatt az alábbi

a következő mesés olcsóságu C r . l  C C  L m n  ó  
áron adja: csak «  I I I .  OU  K i .  U.

1 igen jól járó p o n t o s s á g i  óra,  ara- ! szükséges, 
nyozott lánccal, jól járásáért kezesség 
vállaltatik.

2 valódi japáni v i r á g - v á z  a, legfinomabb 
festéssel, melyek minden teremnek díszére 
válnak.

1 pompás f é n y k é p - a l b u m ,  gazdagon 
aranynyal díszítve.

1 pár elegáns k e l e t i  po n g y o l a - c i p ő ,  
elpusztithatlan bőrtalppal, urak és höl
gyek számára.

1 szép a s z t a l i  c s e n g e t y ű ,  jeles új 
aranyból.

1 teljes j a p á n i  do h án y z ó k és z l e t ,  min
dent tartalmazva, mi egy dohányzónak

Valamennyi itt elősorolt 38, szolid kivitelű, tárgynak összesen, ára : 
W  csak fi frt. 65 kr.

Cziin: (Nemzetközi áru-kiiUlitás, Bécs, Burgring 3.
Vidéki megrendelések pontosan utánvét mellett teljesítetnek

NB. Miután a kiállítás nem sokára bezáratik, a vidéki megrendeléseket szíveskedjenek
116. [10—61 lehetőleg gyorsan beküldeni.

áru-tömegeket 

és pedig
szükséges.

2 kis o l a j f es tmény,  híres mesterek má
solatai, elegáns keretekben.

1 z e n e - h a n g s z e r ,  melyen miudenki a 
legszebb darabokat játszhat ja.

1 teljes kis p o r c e l l á n  ké s z l e t ,  6 sze
mélyre, ajándékra különösen alkalmas.

2 j e 11 e m - f e j, egész uj, igen eredeti tréfa. 
1 elegáns Yi c t o r i a - s é t a k o s á r k a ,  szin- 
gazdag műhimzéssel.
6 jeles, cs. k. szab. e v ő k a n á l .
6 „ r „ „ k á v é s k a n á l .
6 jap. csésze,  kitűnő minőség.
6 db. Dr. Dupont-féle egészségi szappan. 
38 darab.

SCHAFFER és SCHÖNBERGER
elhelyezési intézete

^70(30-12) Budapesten, váczi körút 63. sz.
Elhelyez és megrendel azonnal ügyes és megbízható egyéneket mindeu szakmából 

l*u. m.: könyvvezetőket, pénztárnokokat, írnokokat, házfelügyelőket, mezőgazdászul! és 
[^erdészeti tiszteket, kereskedői segédeket, nevelőket, nyelv-, zene- és rnjztanitókutj 
7rr mérnököket, gépészeket, gyári munkasokat stb. Itaktárnokokat, felügyelőket, kapusokat, ház-p̂  
'ál mestereket. mű- és zöldségkertészeket, szakácsokat, irodaszolgakat, komorunkat. inasokat, W

továbbá: Sj
:gazdaasszonyokul, kulcsárnőket. társalgónőkel, utazási kísérőket, német, franezia,
- angol, olasz és magyar nevelőnőket, pénztarkezelö-nöket, szamvevö-nöket. bolti leányokat,0/ 

|(F áruló-nőket, dohány-tőzsdék, szállodák, vendéglők s kavéházak szamára. Xo
_ Gyors és pontos kiszolgáltatást biztosítva becses megbízásokat kér: jS

SCHAFFER és SCHÖNBERGER í
elhelyezési intézete.

A t ez. uraságoknnk a szükségelt egyének díjmentesen njánltatnak
Állomást keresők minden szakmából 8, legfeljebb 14 nap alatt nyernek bizto-! 
silás m e l l e l  I j ó  állomást. __ _ _________ ____ __ __ Oí

Karok
összege

Irt kr

Költségek
összege

frt kr

Magyar királyságban  
Enns alatti koronaországban 

„ fölötti „
Morva és Sziléziai „
Cseh „
Gács és bukovinai „
Stájer „
Krajna „
Karinthiai „
Az osztrák tengervidéken 
Tirol- és Vorarlberg koronaországba

Belga királyságban
D a n  . »Német császárságban 
Bajor királyságban 
Baden nagyhercegségben 
Braunschweig hercegségben 
Bréma banza-városban 
Elszasz tartományban 
Hamburg hanza-városban 
Lübeck „
Mecklenburg-Schwerin nagyhercegségben 
Mecklenburg-Strelitz nagyhercegségben 
Porosz királyságban 
Reusz fejedelemségben .
Szász királyságban 
Szász-Coburg-tiotbai hercegségben 
Francia köztársaságban 
Nagybritanniai királyságban 
Holland királyságban 
Olasz
Lichtenstein hercegségben 
Romániában 
Orosz császárságban 
Svéd királyságban 
Spanyol „
Európai Törökországban 
Egyptomban 
Éjszak-Amerikában

összeg

1788
728
101
ÍH

2368
U
65
17

8
167
t>5

151

300 
4 
6

US
2

14
1
3
4

111
4

48
1

833
1-5

4423
1

34
1659

45
13
21

4)
| 13331j

952330 88 
603950 50 
66414 15 
5.5973 14 

542147 52 
7978 85 

90148 66 
11560 89 
3163614 

132755 41 
58c29 32

55827 98 
1875 93

59319 78 
4165:07 
1875' -  

12033 26 
29 23 

6738 85 
1650 

6000! — 
Ö2501 

72057 62 
17136 

8176821 
23 75 

658281 47 
259216 76 

3748 38 
1007709 69 

120 -  

14565 — 
806947 69 
48519 29 

525 
17551 99 
10830 32 
8933 31

35439 06 
14955 31 
3267 25 
1479 82 

13240 80 
149 71 

1573 56 
280 82 
355 II: 
339 82 

2564 19
Ii

'4399 65
569753890115180.3 15

Összesen: frt 5.848,942 .05

| Az Assicurationi Generáli Triesztben 1831-ben alapított tirsaság 4 200.990 ,>. ért. 
Irtayi alaptőkével rendelkezik, 4000 darab teljesen forgalomban levő 105'J frtos részvényekben, me- 
>í«í™ » <0 befizettetett, mig a többi 70” „ a részvény esek által kezesekkel ellátott kötvények által 
biztosíttatott.

A* WJ&wjtember Li mérleg szerint a társaság a különféle biztosítási agakban 13.993,003 frt

az
lég

Nyomatott Taizs Mihálynál Pécsett 1877.

14 krnyi díjtartalék és 1647.674 írt 38 krnyi kompleiiv nyeremény-tartalékkal rendelkezik.'
• i . életbiztosítások után befolyt dijakból az A ssicurazioni Generáli társaság, mint ez 

érintett mérlegből kitűnik, 12.635.587 frt 76 krnyi díjtartalékot gyűjtött, mely ugyanazon mer 
szerint kizandag tehermentes hazak és telekbirtokb.au, valamint pupillarbiztos zálogokban vannak be- 
lektctve: ezen̂  befektetéseken kívül még több milliót investalt a tarsas ,g szilárd hitelpapírok és vál
tókban. A halai-, elet- és járadók-biztositások különféle kategóriái az utolsó fenn idézett mérleg ér- 
tel ineben v..n.)S«4 frt nsszegnyi díjbevételt eredményeztek.

Az 1875-ben átvett elemi biztosítások készpénz-dijai 7.831,821 frtra rúgtak, s a nem esedékes 
rodtak'tf d ' me 10.a80.8i? frtot tettek, érintett mérleg értelmében 10.996,680 frtra szapo-

Toke- és járadékbiztosításokon kivül az ember életére, az A ssicurazion i G eneráli tarsa 
sag meg kővetkezőkre biztosit:

ellen épületekben és azok tartalma, gazdasági termények, szabadbani farakt irakra, jé* - 
károk ellen mezogazdasagi terményekben;
és folvőkon** ellen aruk, termények és marhánál szallitás közben sz irazon és tengeren, tavakon

. - . A. társaság ezenfelül minden lehetséges könnyebbitést nyújt úgy a dijak és díjfeltételekben, vá
jj" í  .kar°,k .lljsz,‘mola9aU!l1- mely«k kesspenzbeni kifizetése mindenkor p utosan eszközöltetik 
Késztetés karkimutatasok kívánatra a föügynökség irodájában Budapesten as intését 

‘ bazaban, Jtorottya-utca 10. sz. a., valamint annak minden ügynökségeinél kaphatók.


