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Majláth-tér 22. szám alatt.

Az osztrák quóta-bizott- 
ság válaszához. |

Lelki gyötrelemmel jár azon kín
lódások, őszinteség hiányát matató 
álokoskodások, a való igazság elfer
dítésének, szembeötlő tények szem
telen eltagadásáuak szemlélete, mely- 
lyel jár azon alkudozás, melynek 
eredménye leendne a közösügyes 
kiadások quótája.

Az osztrák bizottság megkiildé 
viszouizenetét a magyarnak, nem 
illik toliunkhoz, azt akkép jellemezni, 
mint a hogy megérdemelné, elég 
ahoz. hogy állításait ugyan minden
féle szemeuszedett sophismákkal tá
mogatja, de azok valódisága felől 
senkit meg nem győz, mert alkotói 
maguk is ellenkező meggyőződésben 
látszanak lenni.

De hát mit tegyenek azon ter
mészet- és észelleues szerencsétlen 
nyűgben, melyet a Deák feltalálta 
— Andrássy és Beust által pateu- 
tirozott kiegyezési modus reájuk úgy 
mint reánk erőszakolt és melyben 
kormányembereiuk oly’ jól érzik 
magukat, mert ők még nem érzik 
ezen nyűg nyomását, hauem sietnek, 
helyzetük előnyét kizsákmányolni.

Az osztrák bizottság nem adhatja 
fel azon előnyös helyzetet, melybe 
a közgazdasági unió által jutott, mely 
folytatását képezte az önvédelmi 
harc után bekövetkezett törvényel
lenes egyesítésnek, mely éveukiut 
száz millión felül jövedelmez hazánk 
hátráuy ára osztrák polgárok zsebeibe, 
de az osztrák bizottságnak arról is 
kell gondoskodni, hogy a fokozott 
közösügyi kiadások, melyek fokozá
sát pedig ők a magyar delegátióuak 
tulajdonítanak, ne legyenek oly el- 
viselhetleuek, mint Magyarországon, 
mert hát ők nem akarják, hogy a 
szegény adózó utolsó vetőmagjától, 
ágya párnáitól megtosztassék, nem 
marad más választása, mint Magyar- 
országra hárítani a terhet, elvégre 
az osztrák képviselők csak kis része 
van Béesvárosa érdekeihez kötve, 
nagyobb része egy egységes német 
birodalom kebelében talán még job
ban erezné magát, nincs érdekében, 
Magyarországot a végromlástól meg
óvni, a bécsi szatócs szellem pedig 
oly rövidlátó , oly ejbizakodott^a

Í százados hizlalás és dédelgetés foly
tán, hogy nem is gondol arra, mi- 
í- kép Magyarország elszegényedése

5 első sorban jár saját anyagi kárá
val, hogy tettleges elválás esetében 

| Bécs jelentősége annyira leszáll,
* mint a hajdan hatalmas Velence-é, 

a bécsi pénznadályok pedig ugyan
csak halmozzák a gyuanyagot, mely 

'éleszti az t'égilletlenség lángját és 
előbb-utóbb i z elválásra fog vezet
n i, ha csak a bécsi politika el
térve veszélyes irányától, fel nem 
adja a politikai és közgazdasági 
egységet és meg nem elégszik a né
peket egyedül kielégíteni képes sze
mélyes unióval.

A magyar bizottság, eltekiutve 
azon megrövidítésektől, melyek felől 
pedig meggyőződve vau, számba sem 
véve azokat, mintha úsznánk a jó
létben 29 százalékra teszi azon 
részt, melylyel a közösügyi költsé
gekhez hozzájárulhatunk, az osztrák 
bizottság 31 százalékot követel, te
hát két százalékot a magyarra há
rítván, ugyanannyival saját terheiu 
könnyíteni kiván.

Egyéb képtelenségek közt azzal 
is indokolja kívánatét, hogy a kö
zös vámbevételekből Magyarorszá
got nem illetne több 12 százaléknál, 
mert csak ennyi a magyar határ
vámok tiszta bevétele, de nem is 
akarja számba venni, hogy az osz
trák határvámokon behozott áruk 
nagy része nem osztrák, hanem ma
gyar fogyasztó által vétetik meg 
és hogy ha Magyarország határ
vámot állítana az osztrák tartomá
nyok ellen, akkor vámjövedelrae 
tízszeresre emelkeduék, mert hiszen 
az tudni való, hogy bevitelünk 
óriásilag túlnyomó része uyugotról 
és délnyugotról jő, a keletről jövő 
pedig alig számba vehető. Nem kell 
bővebben magyarázni, hogy az 
osztrákok jól tudják ezt — sajuos 
hogy jobban tudják, mint sok ma
gyar, kinek tudui kellene, de hát 
ük ezt most tudui nem akarják.

Folyik tehát a lealázó alkudo
zás, az erkölcsteleu reászedés, a 
hazugság ördögének tömjáuezuek, 
rágalmazzák egymást, kifosztást pa
naszkodnak és ezt mindazért, hogy 
tovább is közösségben maradhassa- 
uak, hogy ezen közösség elölvén

mindkét oldalon a haladást, mind
ketten elnyomorodjanak.

A kormányok é9 kreatúráik 
pedig a világért sem engednék meg
bolygatni ez átkos közösséget, mert 
hát akkor erkölcsösen is lehetne ám 
kormányozni és reájuk már semmi 
szükség sem lenne.

— A képviselőim* igazság
ügyi bizottságában Chorin és Hammers- 
berg képviselők indítványozták, bogy a 
választások elleu intézett kérvények alaki 
kellékei lelett is a curiai bíróság Ítéljen. 
— Azonban a kormány és pártja nem 
adja ki kezéből a pártigazság szolgáltatás 
fegyverét, Percei miniszter és sattcllese 
Horváth Lajos ellenkezése folytáu a bi
zottság feutartotta erre nézve a képviselő- 
ház bírálatát, és igy ott maraduuk, a hol 
voltunk.

— Az osztrák és a magyar
kormány abban egyezett meg, bogy a 
quótaügy tárgyalását, bárminő lesz is 
eredménye, most befejezik, bogy a dele- 
gatiók szeptemberben összeülhessenek, a 
quóta-bizottságok jul. I)—8-ka előtt alig 
végzik be teendőiket.

— Cegléden, mivel ez évben
Verhovay (íyula már nem választható, a 
függetlenségi párt elhatározta ideiglenesen 
megválasztani Molnár .Samut a párt alel- 
nökét, ki ezen áldozatba béegyezett. — 
Jövő évben azután a megválasztott kép 
viselő lemondása után Verhovay újra meg
választható lesz.

v;*- Bécsi jól értesült körök
ben komolyan l>eszélik, bogy a bécsi kül
ügyi kormány a cár kivánatára megkí
sérti a portát arra bírni, hogy teljesen 
mondjon le a Montenegróban kivívott 
eredményekről; ha pedig ez nem sikerülue 
akkor fegyveres erővel kéuyszeriteudi arra. 
(De mi joggal ?) Molinary és Rodicb Bécs
ijén voltak. — Dalraatiából ismét bosuyák 
menekültek érkezését jelentik, mert ezt ürü
gyül használják fel az igazságtalan iu- 
vasió meutegetésére.

— Az oroMZ baráti politika,
helyesebben politikátlanság elítélésében az 
osztrák-lengyel lapok sem akarnak hátra- 
maradui. — Az egyik megróvja a lengyel 
reichsrathi képviselőket, hogy nem teljesí
tik kötelességüket úgy mint ezt az ország 
közvéleménye kívánja. — Szégyen a len
gyelekre nézve, a midőn a pápa maga a 
lengyel jog vélelmezésére szónokol, midőu 
a magyarok oly következetesen interpel
lálnak, a lengyelek csak azért hallgatnak, 
hogy senkit se sértsenek. — A másik oda 
utal, hogy a lengyeleknek ugyanazon po
litikát kell követni, mint a magyaroknak.
-  Európában nem lehet bízni. Egyedül

a'magyar és lengyel azon nemzet, mely 
belátja a veszélyt és küzd ellene. — Vi
gyázzon a tespedő Európa, nehogy késő 
legyen felébredui akkor, midőn a kozák 
hordák mint hajdan Attilla seregei már 
elözönlötték a cultura által elpuhitott, az 
álcázott zsarnokság romlott kormányai ál
tal megmételyezett nemzetek lakta térsé
geket.

— Törökország területi épsé
gének feutartására vonatkozó somogyine
gyei átiratot a Pest- Pilis- Solt- Kiskuu 
megye évuegyedes közgyűlésén pártolni 
elhatározta, felirata azonkívül a nemzet
közi bíróság felállítását hangoztatja szük
ségesnek. — Somogymegye ezen átiratát 
a pécsvárosi tanács közgyűlési tudósítá
sunk befejezése szerint elvonta a napirend
ről és csendes álomra szánta. — Arad 
megye nagy lelkesedéssel szinte pártolja 
felirattal a törökbirodalom integritását.

— Mozgósítási hírek. Egy bé
csi lap újabban miudazou cáfolatok dacára, 
melyeket a napokban a financiális moz
gósítási készülődések ellen felhoztak, azt 
jelenti, hogy a tiuaucialis kürokbeu komo
lyan tárgyalnak egy esetleges közös köl
csönt, mely a mozgósítás esetén szükséges 
lesz; hozzávetketőleg 100 mülió forint név
leges összeget említenek.

— Bosznia és Hercegoviná
nak osztrák és magyar (?) részről való 
megszállása ismét kisért, sőt mi több a 
tegnapi lapok bevégzett ténynek tekintik 
a mozgósítás elrendelését. E célból voltak 
Kodich és Moliuári osztrák generálisok 
legközelebb Bécsben, hol is illetékes he
lyen 2 hadtestnek felállítására uézve tör
tént megállapodás. A megszállás s illető
leg az aetióba lépés indokául valami meg
nevezett európai és osztrák érdekeket em
legetnek a jól értesült bécsi lapok. Továbbá 
mások még azzal is indokolják a Bosz
niába való bevonulást, hogy a mi hadse
regünk a törökök által jól eltángált inon 
tenegróiakat megvédje a végsemmisités 
ellen. Tehát, a mitől tartottunk, már uéháuy 
nap múlva bekövetkezik, mert azt az 
osztrák érdekek kívánják. Lekommeu- 
dirozzák a hadsereget a töröknek tönk
retétele s ez utón egy kis délszláv 
provincia elnyerése végett akkor, midőu 
országszerte haugosau nyilatkozik a köz
vélemény a török birodalom integritásá
nak feutartása mellett. Budapesten az 
orsz. képviselők közt nagy izgatottságot 
keltett e hir, mely miatt ma (szombaton) 
többen iuterpellatiót intéznek a kormány
hoz, mely az eddigiek után ítélve, úgy 
látszik, engedelmes mungója a bécsi ka- 
marillának. Közvetlenül lapunk bezárta

előtt azon tudósítást vesszük az előbbi 
gyönyörűséges hírekhez, hogy az "ország 
gyűlést valószínűleg e hó végén bezárják, 
uehogy az occupatió nemzetellenes müve 
valami akadályra találjon itt nálunk. Szo
morú helyzet, kétségbeejtő kilátások!

O R S Z Í 6 6 Y Ü L É H .
A június 14-iki képviselőházi ülésben 

a gyámsági és gondnoksági ügyek rende
zéséről szóló (javaslat részletes tárgyalása 
megkezdetvén, a 15. Ili. lK-án tartott Illés
ben egész a 174. í?-ig letárgyaltatok, a 
további tárgyalás, a miniszter távolléte 
miatt, egyelőre félbeszakitatott. — H e I f y
I. a keleti háború ügyében interpellált, 
mondván a többek között a kormáuv po 
litikája azt sejteté, hogy mindaz, a mi ha 
tárainkon történik, a monaickia beleegye
zésével és helyeslésével történik. Interpel
lált továbbá a P e t ő (y életben létéről 
szóló hírek mibenléte ügyében. T i s z a  
válaszolja, hogy a kellő intézkedéseket 
megtette, a vizsgálatról azonban még je 
leütést nem kapott. I r á n y i n a k  a keleti 
bábom ügyében egy hó előtt tett interpel 
latiójára Tisza K. válaszában reményét 
fejezi ki, hogy közel vau az idő, midőn 
meglehet ismertetui a keleti bonyodalmak 
kai összefüggésben álló politikát s akkor 
az adatok alapján az interpelláló is mis 
kép fog ítélni.

Hazánk keleti határain folyó pánszláv 
izgatások és hazaáruló üzelmek iránt K a a s 
Ivor tett interpellatiót. A juuius 1 :♦ iki 
ülésben Magyarországnak az 1878-iki pú 
rizsi közkiállitásou leendő hivatalos rész
vételével járó költségek fedezéséről szóló 
tj vaslat tárgyalásánál, a költség 150,000 
Írtban szavaztatott meg. A honvéd orvo
suk szervezéséről szidó tjvaslat szintén 
elfogadtatott. A 20-áu tartott ülésben N a g y  
F e r e n c z  a magán zálogházakra vonat
kozólag tett indítványát, miután ebben a 
minisztérium már intézkedett, visszavonja.

K Ü L F Ö L D .
A Fraueiaországbau felmerült esemé

nyek élénken foglalkoztatják a sajtót. A 
juuius lli-áu tartott parlamenti ülésbeu 
Broglie Mac-Mahounak üzenetét olvasta 
töl, melyben hangsulyoztatik, hogy az al
kotmány 5. cikkelyében foglalt reudsza 
bálynak, mely az elnököt a senatus bele
egyezésével a kamara feloszlatására fel 
jogosítja, alkalmazása szükségessé vált. 
Az ide vonatkozó indokokat előadván, 
azon meggyőződését fejezi ki az elnök, 
hogy Franciaország az ő szándékainak 
igazat fog adui. Az ülések folyvást viha
rosak. A 19-iki ülésben C a s s a g u a c  vá- 
lalkozott a köztársaság gyalázására. Pesiu 
többször közbekiálltotta: „Ez hazugság!" 
Loui s  15l ánc  dicséri a republicáuusok 
egységét, kiknek az ellenséges pártok

T Á R 6 A .

j f t i  M ÁG LYÁRA! *)|
rmetést láttam á öiazoboriuüeli : 

^ .^ S z iu ia t  keaerrtid hangozott <u emsk,
IZP Meg volt fizetve minJeo kóny, ima,
“  s  hiú tetszelgés tartott gyaszbeszédet.

Szép laawui ineut a halottas szekér 
S én, a míg láttám, forró láztól égtem. 
Dobjatok maglyara, ha meghalok,
S hamvaimat szórjátok szét a légben!

A megszokásnak cicomáira 
S jajszóra életemben soh'se vágytam:
A ki szeretett, könyjét airja el 
Magányos, titkos, csöndes éjszakakon;
S nevem ne gúnyos sírkereszteken,
Hauem -  ha méltó — hú szivekben éljen. 
Dobjatok máglyára, ha meghalok,
S hamvaimat szórjátok szét a légben !

koporsóban, — négy arva deszka közt, — 
Őrök tespedés szűk lakába zarva.
Undok férgekkel társalogni lenn.
Hova nem jut el égő nap bugára! 
Börtönből uj börtönbe menni csak,
3 örökre ott maradni, lenn a mélyen! 
Dobjatok máglyára, ha meghalok,
3 hamvaimat szórjatok szét a légben!

Xem, nem hagyhatlak el én tégedet, 
Veszek s küzdelmek forrongó világa! 
Izgalmas felszín, napsugaros ég,
Világosság, fény, eszme, muukatárma!

*) Mutatvány a szerző sajtó alatt levő kóte 
tóból, mely legközelebb fog megjelenni a Petőfi- 
társaság könyvkiadó vallalatabao.

Vegyüljön egygyé veletek porom,
3 tapadjon hozzatok szaszféleképen. 
Dobjatok máglyára, ba meghalok,
3 hamvaimat szórjátok szét a légben!

Ne nyerjen részt belőlem a homály,
A nyüzsgő mélység kettős éjszakája;
Igya felhulló véremet a nap,
3 testem porát a vihar kapja szárnyra, 
Hogy — bar lelketlenül — de akkor is 
Forrongjak, égjek, mint éltemben égtem. 
Dobjatok máglyára, ha meghalok,
3 hamvaimat szórjátok szét a légben!

Endrödi Sándor.

Harmat sincs már-----*)
arrnat sincs uiar a virágon,

Y j  '^o.l.t-v.-l sincs a száraz ágon;
Te se vagy már hű szerető,
Jobb is nekem a temető.

Tavaszkor szerettél híven,
Nyáron hitegetted szivem; 
őszkor már reám se néztél,
Télen pedig férjhez mentél!

Tóth Edr.

*) Mutatvány a szerző sajtó alatt levő ösz- 
szes müveiből, melyekre még folyvást (ebet elő
fizetni Aigner Lajosnál; ára a 3 kötetnek arcképpel, 
főzve 4 írt. diszkütésben tj írt.

Cserelem és vls.
Ne csodálja senki, hogy e két ellen

tétet egymás mellé állítjuk, melyek közt 
oly iszonyú különbség látszik létezni, mint 
a nap és éj, hideg és hőség, Shakespeare

és Amtmaun, Patti és veréb közt; mert 
mindjárt olyan alaposau bebizouyitandjuk, 
mintha magyar történetbuvárnak szület
tünk volna, hogy ha nem éppen viz is a 
szerelem, de többnyire csakhamar vízzé 
válik s hogy úgy hasonlít a vízhez, mint 
egyik vízcsepp a másikhoz. — A szere
lem gyakran küunyekből születik, s mi a 
könuy?— Viz! A szerelem pedig folytat- 
tatik szerelmes levélkék által; és mi ezek 
tartalma? — Viz!

A szerelmet versekkel erőszakolják ; 
és miből állanak rendesen a szerelmi ver
sek? — Vízből!

A szerelem könnyekkel végződik az 
oltárnál, s ha a könnyek megannyi gyöu- 
gyök lennének is, még sem jobb vizüek 
az első szerelmi könnyeknél.

Szerelmük miatt Leanderként vizbe 
is ugranak a szerelmesek; tehát gyauit- 
hatólag viz a szerelmesek eleme.

A szerelmet égi háborúhoz is hason
líthatni, s az égi háborút mindig eső kö
veti, mig a szerelemben az eső előzi meg 
a menykőcsapásokat. Sajnos azonban, hogy 
villám- és jégháritókat találtak csak fel 
eddig, és a házassági zivatarok ellen még 
semmi óvszer nem létezik.

Közmondás szerint borban igazság 
rejlik, vagyis: a borivók igazak, és e sze- 
riut bölcsek. — De ki hallotta, hogy a 
vízben bölcsesség rejlik, s valódi bölcs 
egyszersmind szerelmes volt volna ?

Egyik-másik folyóra vagy patakra rá
fogják, hogy hamis vizű ; lehet, de én azt 
mondom, hogy az asszonyok könnyzápora 
is hamis ám.

A viz állhatatlan, majd fogy, majd apad; 
hát a szerelem ugyan mikor volt állandó ? 
Soha 1 tí megvagyok győződve, hogy ezen

állításomat valamennyi házas férj igazolni 
fogja, ki e sorokat olvasaudja.

A vizet könnyen tol lehet zavarni és 
ugyan kinek boldogsága zavartathat!k meg 
küuyebbeu, miut a szerelmesé?

A viz mellett könuytt marad a fej. 
Hát a szerelmesek léjében ugyan mi vau, 
habár mindig ittasoknak látszauak is ?

Mindenütt tapasztaljuk, hogy a viz- 
gyógyászat terjedése óta a szerelmesek 
szaporodnak, a házasságok ellenben gyé- 
rülnek; ámde e mellett a tébolydák lakói
nak száma szemlátomást szaporodik, háza
sok, vagy szerelmesek által-e? azt ezúttal 
ne.ii akarjuk nyíltan kimondani.

Lehet-e vízre házat építeni? Nem! 
ÉpithetUnk-e szerelmesek ítéletére, vagy fo
gadásra? Én nem tudom s a választ azon 
szép hölgyekre bízom, kik e soraimat ol
vasni fogják.

A vizbe esett ember a szalmaszálhoz 
is kap. Hát a szerelmes ember nem kap-e 
a legkisebb reménysagár után is?

Tudtomra valamennyi költő közt csak 
Pindár volt oly bohó, hogy a vizet megé- 
neklé; habár azon bohók száma nagyobb 
is, kik szerelmeseiket éueklék meg, azért 
még épen nincsen bebizonyítva, hogy ezek 
költeményei nem vizenyősek.

Adám is csak addig volt boldog a 
paradicsomban, mig Évába szeretett; mi
helyt azonban papucsa alá szoritá őt Éva 
és a megismerés fájának almáját torkába 
kényszerité, azonnal vízzé váltak rá nézve 
a paradicsom örömei. Közmondás szerint: 
a korsót addig viszik a kúthoz, mig eltö
rik. En azt mondom ; A szerelmes addig 
bohó, mig szarvait a házasság igája el

koptatja, hogy azutáu díszesebbeket, vagy 
legalább nagyobbakat kaphasson.

A zsidók azt moudják; a víznek nincs 
gerendája, tehát nem iebetne benne józa
nul bízni. Ki látott valaha szerelmest, kibe 
bizalmat lehetne helyezni ?

Midőn nagyon melegen süt a nap, 
azt szokták mondani a szürös-ködmönös 
természettudósok: „vizet buz.“ A holdvi
lág elleuben a szerelmesek fejére hat, az
az: szintén vizet húz. — Miudazou álla 
tok, melyek állandóan vízben laknak: ué 
mák; következéskép egyetlen okus hangot 
sem hallatnak. Ugyan kérem, ki hallott 
már szerelmesek ajkairól valódi okos szót 
hangzani ?

Midőn vizre gondolok, mindig egy
szersmind az özöuviz jut eszembe, ezzel 
pedig némely fényes családaíuk adósságai; 
ha ellenben szerelemre gondolok, akkor 
egyszersmind balga tetteim jutnak eszembe 
s ezekkel a tenger csöppjei.

Egyébiránt csalhatatlauságot éppen 
nem követelek magamnak s ha tisztelt 
olvasóim közül a férfiak minden vizemet 
borrá változtatják, a szép hölgyek pedig 
készek engem tökéletesen meggyőzni arról, 
hogy a szerelem kéjei valóban édesek, 
úgy minden eddig felhozott állításomat 
tüstént ünnepélyesen vissza fogom vonni.

Addig azouban folyvást makacsul 
kiáltom: a viz és szerelem közt nincs 
különbség; mert ime e tárcát nagy sze
retettel kezdém írni és mégis — vizenyős 
lett.



ej:'épülésétől félni semmi okuk nincs. A 
köztársaság megmentette Franciaországot, 
s túl fogja élni ellenségeinek minden ma- 
ueuverjéit. Ke n a u l d  León  egykori rend
őrfőnök a kamarát és az elnököt védel
mezi. ( l iuiseul a napirendet indítványoz
za. G a m b e 11 a jellemzi a napirend indo- 
kának jellegét, mely 362 szóval 158 ellen 
elfogadtatott. A senatus 20-iki ülésben felol- 
\astatott Depeyre-uek a kamara felosz
latását ajánló jelentése, minek sürgősségét 
megszavazták. A baloldal kívánságára a 
vita másnapra balasztatott.

A háború.
A Dunamentén felállított oroszok szá

mát 200,000 emberre teszik, az átkelés
azonban bár azt a cárnak Plojestbe ér- 
keztével bizonyosnak állítottak, mindeddig 
komolyan meg nem kísértetett. Mikor 
kezdik meg a komoly átkelést, most még 
bizonytalanabb, miután a cár, a dunai 
átkelés nehézségei a főhadi szállásról ér
kezett rósz hírek és a törökök támadása
inak kisérletei által oly idegessé lett, hogy 
a dunai harctért odahagyui jónak látta. 
De félt attól is, hogy zavar esetén a ro
mánok, kiket ő hadseregével a nyomo
rúságig megboldogitott. ellene merényletet 
fognának elkövetni. Most már Ausztriába 
veti bizalmát az orosz, aunak segélyével 
remél sikert az átkeléshez, aunak se
gélyét kérte tol arra is, hogy a Monte
negró szivébe hatoló török haderőt, ha 
máskép nem lehet, ellen-haderővel is meg
akadályozza Cettinjébe jutni. Ekként a 
„henezegő" már „kunyorá!ó„ lett No 
de nem hisszük, hogy az osztrák had
sereg egy rabló, zsiváuy bandának se
gélyére siessen; ha bár jól értesült kö
rökben úgy beszélnek, hogy Ausztria 
teljesíteni fogja Sándor cár kívánságát 
s fegyveres erővel is kényszeritendi Tö
rökországot a Montenegróbóli kivonulásra.
— Egyptomból 12,000 főnyi segély had 
érkezett Konstantinápolyba. — Az abkhá- 
zok, támogatva a török flotta által Csarn- 
esaránál az oroszokat, a törökök pe
dig a beskei és bányalukai kerületek
ben a bosnyák felkelőket megverték.
— Erzerum körül jelentékeny csaták foly
nak. Kars folyvást ostrom alatt van. Az 
oroszok az ágyuharcban nagy vesztesége
ket szenvednek.

Pécsvárosi közgyűlés
1877. évi junius 18-án.

Elnök l’erczel Miklós főispán: biz. 
tagok közép számmal jelentek meg. A jövő 
rendes közgyűlés határnapja aug. 27-re 
tűzetvén a gyűlés átment a napirendre. 
Felvétetett mindenek előtt polgármester 
előterjesztése a város szervezetében az el
múlt öt évi tapasztalás alapján teendő vál
toztatások és módosítások eránt. A szer
vezési munkálatnak átvizsgálása szüksé
gesnek ismertetvén fel e célra egy 24 tagú 
bizottmány választatott főispáu ajánlatára, 
melynek tagjai következők: Bedő Imre, 
Blaubom Antal, Blauhorn Gusztáv, Bubreg 
Antal, Egri József, Erreth János, Fekete 
Mihály, Förster Béla, llaksch Emil, Hor
váth Antal, Dr. Hölbling Miksa, Krasznay 
Mihály, Dr. Koharics Károly, Kovácsies 
Károly, I)r. Mendl Alajos, I’app József, 
Kadenich János, Kadocsay Mátyás, Kath 
Mátyás, Reinfeld .Sándor, Scbapringer Joa- 
cbim, Simonfay János, Dr. Szeredy József, 
Weiller János, Zsolnay Vilmos.

Következett polgármester előterjesztése 
a tavaszi és őszi rendes had gyakorla
tok alkalmával felette terhessé lett katonai 
beszállásolás beszüntetése tárgyában. Pol
gármester azt javasolja, hogy az általa 
megtekintett kassai sátortáborban épített 
deszka falazatú barakkok helyett fageren
dákból felállított és téglával kifalazott 
(Rigelbau) barakkok épitessenek s cserép
pel fedessenek be. — A szigeti külvárosi 
kaszárnyák térés telkén nyolc, a Batthyány 
kaszárnya telkén négy ily épület férne el 
és betogadna 2000—2500 embert, felállí
tásuk a tégla és cserépen kívül, melyet a 
városi közönség szolgáltatna, körülbelül
16,000 írtba kerülne. — Ezen javaslat 

egyhangúlag elfogadtatott. Részletes javas
lat, terv és költségvetés előteijesztése vé
gett a gazdasági és szállásolási bizottság
nak adatott ki megáliapitatván egyelőre, 
hogy az építési költség a háztulajdono
sokra a szobák számának (lakrészek) ará
nyában legyen kivetve, minél fogva egy 
egy szobán körülbelül 1 frt 80 kr. — 2 
frt teher esnék egyszer mindenkorra, a 
tentartási költségek a városi közönséget 
fogják illetni, és ennek, úgy az adandó 
építési anyag fejében a háló krajcárokbóli 
jövedelem a közönség házi pénztárának 
javára essen. — A tanács felbatalruazta- 
tott, hogy tapasztalás szerzése céljából 
már ez évben egy barakkot felépitessen, 
melynek költsége visszatérítés mellett egye
lőre a házi pénztárból előlegezendő. — A 
kassavárosi mérnöki hivatalnak a barakk 
tervek másolataiért 50 frtnyi jutalom sza
vaztatott meg, és elhatároztatott, hogy 
polgármester urnák a kassai útiköltség 
megtérhessék.

Nagyobb vitát idézett elő a közig, 
bizottság javaslata azeránt, hogy a város 
szabályzási terve elkészítessék és előre 
raegállapitassék. A városi főmérnök annak 
dacára, hogy a szervezéskor éppen azért 
lett a tőmérnöki állomás a már meglevő 
mérnöki mellé rendszeresítve és jó fizetés
sel ellátva, hogy a munkaerőben hiány 
ne legyen és mindenek előtt ezen szabály
zási terv elkészítessék, — ezer nehézsé
geket támaszt, hogy magától elodázza e 
munkálatét, ezért előlegen szakértői bizott

ságot kér, hogy ennek segélyével azután 
a munkát külön dijjazandó mérnökökre 
átruházhassa, célját azonban nem érte el, 
mert kötelességévé tétetett a munkába 
bekezdeni, és ezután tervezetét felülbirálat 
alá terjeszteni, egyúttal köteleztetek idő
ről időre a munka elhaladásáról a köz
gyűlésnek jelentést tenni.

A gazdasági választmány előterjesz
tése a körezetvám díjtételek megváltoz
tatása iránt, hogy a súrlódások elkeríthes
senek elfogadtatott, hasonlókép a kövezet
vám bérlőkkel kötött egyezmény, mely 
kapcsolatos ezen díjtétel változtatással és 
a várost egy fenyegető kártérítési pertől 
menti meg. — Ezen határozat életbelép
tetése kormányi helybenhagyástól függ.

A múlt évi árvapénztári számadások 
felülvizsgálatára kiküldött bizottság jelen
tésében foglalt javaslatok az árvapénztár 
kezelése körül elfogadtattak, — a pénztári 
ellenőr és helyiségre vonatkozók pedig a 
szervezési bizottsághoz utasitattak.

Ezután mogjrlcut ismét a tengeri kí
gyó, mely tisztán megfogható és felism *r- 
hető alakban már 6 —8 év óta évenként 
egyszer-kétszer megjelenik a bizottsági 
közgyűlésen, a tárgy csekély és nem egyén, 
mint két-káruiu holdnyi bérbe adott városi 
szántóföld, melyben a bérlők mindannyi
szor csalatkoznak, mert a tavaszi árvizek 
annyira ellepik, hogy szántóföldnek egy
általában nem használható. — Nincs is 
ebben semmi kétség, elismeri a gazdasági 
bizottság, a tanács és a közgyűlés is, mi
vel azonban a testi és lelki üdvösséget 
lekötelező ezen bérleti szerződés szerint 
bérlő semmiféle elemi csapások miatt bér
elengedést nem vehet igénybe, a közgyű
lés sem a bért cinem engedi, sem a szer
ződést nem bontja fel.

Főispán a határozatot a felszóllalók 
többsége szerint mondja ki, ennek folytán 
továbbá is szerencsénk lesz ezen tengeri 
kígyóhoz, mely ugyancsak nem válik Pécs- 
városának, mely pedig ezreket áldoz éven
ként nemes célokra, — dicsőségére.

Élénk vitát idézett elő a belypénz- 
szedési jog bérlőinek kérelme hatósági ol
talomért oly bujtogatók ellen, kik a hely
pénz beszedése körül zavarokat idéznek 
elő, minél fogva a jövedelem csonkitatik. 
Ezen kérelem vizsgálat és eljárás végett 
a kapitányi hivatalnak adatott ki, jelen
tése bekivántatván.

A napi renden volt többi ügy magán 
érdekű volt, ezekből csak a házi magán 
vízvezetéket kérőket említjük meg, mert 
ezúttal a közgyűlés nem szavazta meg azo
kat egyszerűen, hanem előleges vizsgála
tot rendelt, valljon az ily vízvezetékek a 
közönség károsítása nélkül megadhatok-e V 

** *
Most azonban szólnunk kell oly tárgy

ról, mely nem volt a közgyűlés napirendén, 
de melynek ott kellett volna lenni és pe
dig első sorban. — Valljon ki adott a 
városi tanácsnak arra jogot, hogy a társ- 
törvényhatóságoknak a városi törvényha
tósághoz intézett publico-politikai tárgyú 
átiratait sutba tegye, és a közgyűlési tár
gyalástól elvonja. — Ily átirat több érke
zett a legutolsó rendes közgyűlés óta, 
bennünket So mo g y  megy e á t  i r a t a  ér
dekel főkép, mel y  a t ö r ö k b i r o d a -  
l om i n t e g r i t á s á n a k  f e n t a r t á s á t  
h a n g s ú l y o z z a .  — ügy látszik alapos 
az „Egyetértés," azon értesülése, hogy a 
kormány utasította a főispánokat, a köz
gyűléseken a keleti kérdést érintő indítvá
nyok tárgyalását megakadályozni, azokat 

I elfojtani. Minő a főispán utasítása, ahoz a 
tanácsnak semmi köze, de kötelessége elő
terjeszteni a társtörvényhatóságok átiratait 
nem akkor, mikor neki tetszik, — hanem 
a beérkezés utáni első közgyűlésen. — 
Meglátjuk a jövő közgyűlésen, képes lesz-e 

I e részbeni mulasztását mentegetni.

A pécsi és fekete vizek le
eresztésére nézve némely 

észrevételek.
A magyar példabeszéd azt tartja: ahol 

panaszos nincs, ott bíró sincs. Itt másként 
történt a dolog, panaszos nem volt, de 
biró volt. Holmi mérnökök feltolták ma
gokat s kerestek panaszost, hogy belőle 
magoknak nagy hasznot csináljanak. — 
Soha gondolatjába se jött egy érdekelt 
félnek se, hogy a pécsi és fekete vizek 
leeresztéséről ők gondoskodjanak, mert 
ezek már le voltak eresztve. Az uradalmak 
a regulátiót, segregátiót, commassaHót 
meg sem kezdhették addig, mig a vizek
nek kanálisokat nem csináltattak, mig a 
földeket biztosan szárazzá s szántóföldekké 
nem tehették, mert az 1836-iki segrega- 
tionalis törvények világosan rendelik, hogy 
a jobbágyoknak olyan földek adassanak, 
melyek mindig szánthatók legyenek. — 
Valamint hát akkor az uradalmak minde
nütt magok erejökkel készíttették a kaná
lisokat : úgy azokat fenn is tartani köte
lesek, nehogy a volt jobbágyoknak adott 
földek a vizek miatt basználhatlanokká 
tétessenek; és ha valahol ilyenek történtek 
és a vizek miatt panaszok emeltettek, ezek 
csak a kanálisok elhanyagolása miatt té
tettek és az uradalmakat érdekelné a pa
nasz annyival inkább, mert a volt jobbá
gyoknak sehol egy talpalatnyival sem 
adatott több föld, mint amit az 1836-ban 
hozott 800, 1000, 1200 négyszög ölével 
kiszabott segregationalis törvények rendel
tek, minden ezeken kívül felmaradott tér
ségek lettek az uraságoké, úgy hogy ek
kor mintegy novadonátiót kaptak, a segre- 
gátiók által mindenütt nagyszerű pusztáknak 
jöttek kizárólagos használatába. Nem ve
szíthetik el hát úgy is szűkén kapott föld
jeiket vagy rétjeiket a volt jobbágyok az 
által, hogy a vizek a kanálisok elhanya

golása által elborítják földjeiket, de arra 
se szoritfathatnak igazságosan, hogy ők 
a méregdrága kanálisok készítése által 
njra vegyék meg földjeiket, melyeknek 
ára egyszer már úgy is ki volt fizetve az 
uragágoknak. A magok jobb voltokért kö
telesek az uraságok a kanálisokat tisztán 
tartani, külömben visszaesik minden a 
régi állapotba, lesz a vizé, ami a vizé volt, 
lesz a volt jobbágyoké, ami hajdan azoké 
volt. Hogy ezekről gondoskodni kell, azt 
józan ésszel senki sem tagadhatja, de hogy 
ezen gondoskodás a volt jobbágyokra erő- 
szakoltassék, ez az igazsággal meg nem 
fér, aki a hasznot a sok puszták által el
veszi, köteles a terheket is viselni. — — 
De hogy is jött ez felszínre? ki volt ezeu 
költséges tervnek készítője? Akár ki volt, 
de nem hihetjük, hogy ez által a közön
ségnek akart volna használni, hanem sok
kal inkább magának egy nagyszerű ge- 
sebáftet akart csinálni, zsebünket kiüríteni 
és a in igáét megtölteni, mert azon hat
száz zer tor ntns terv. a Duna regulátió-
ián  h4 TI \ iry l l t á s - ' il : *!i ;inrt. ti ;*n |>

oly in V I/ ■k ' p if i. m ■I vek neli i
v g v  1» k . 1 p  . r ú <v \ <7, i r 111 ik.
llogV •17. iTti*/ v i lé * 041 »Z •’ir'>; »k’i i a g
ta'áfia tk “r? y Pl* ViA.  Ily Ml ii î y-*/. -rü
tervet csak ország is mérnöki k fír kés/.irfiet
és országos költséggel és csak kormány 
tehetné azt a nagy költséget, nem pedig 
mi szegény kizsarolt néhány községgel.

Hát arról számolt-e azon tervelő, hogy 
ha tel jesittetnék terve, valljon marad indó 
lenue-o munkálata századokig. Néhány év 
múlva nem iszapoltatuának-c he a vizárkok 
gondozása nélkül. Neui ismét az a költsé
ges lccsapolás lenne-e szükséges? Ezen 
költséges lecsapolással nem csinálua-e ne
künk több kárt mint hasznot? Nem hagyta-e 
ki a számításból, hogy a Dráva vize le
folyása nem áll-e magosabban, mint a fel
jebb levő kanálisok medre és kivált ára
dáskor? nem a Dráva boritaná-e el a 
mélyen ásott kanálisokon a menteni szán
dékolt térségeket? igy alsó felső vizek, 
magunkat is házainkból szorítanának ki.

Azonban eddig, különösen ősszel és 
télen szoktak lenni esőzések, ekkor meg 
nem is ártanak a vizek a földeknek, sőt 
használnak, mert a következő nyáron min
dig gazdagabbak a termények, a Nílus 
kiöntése teszi Egyptomot is gazdaggá, 
csak az az ártalmas, mely rombol, elseper 
magával mindent, mint a hegyekről lero
hanó vizek, de a mi vizeink csendesen 
folyó, lassú menetű vizek, kivált ha tisz
ták a kanálisok, békességben, kár nélkül 
lefolynak, sőt — amint mondám —• van
nak olyan évek is, mikor sehol egy csepp 
viz sem mutatkozik, és ezek az évek a 
legszerencsétlenebbek, terméketlenek, szűk 
esztendőt ezek okoznak, kivált ha cister- 
nákról nincs gondoskodva; megbosszulta 
magát mindenütt a természet, ahol azt 
félre vezetni akarták.

Ne bosszankodjék azért reánk senki, 
ha mi az ilyen szükségtelen hiábavaló 
szerfölött költséges tervek kivitelébe soha 
bele nem egyezünk, itt a ni. minisztérium
nak állana kötelességében, az országos 
mérnöki kar által tervet készíttetni és azt 
elébb megvizsgálni, szükségessé, hasznossá 
a vidékre nézve, vagy az eddigi kanáli
sok is tisztán tartás mellett elegendők-e, 
melyre egy. felügyelőt kérünk csak, kinek 
kötelessége legyen, az árkokat szemmel 
tartani.

Drávaparti.

Hirlapirodalnii azédel- 
gések.

A ki ismeri hírlapirodalmunkat a 40 
és 5Ü-e8 évekből s a ki figyelemmel ki
sérte annak az utóbbi években való fej
lődését, az előtt ugyancsak feltűnő az ak
kori s a mai napi hirlapirodalmi szellem 
közt levő különbség. Oka ennek részint a 
lapszerkesztés és kiállítás terén tett nagy 
haladás, részint a megváltozott korszellem, 
de leginkább a lapoknak egymás agyon- 
licitálására törekvő reklám bajszában rejlik.

Ez utóbbi körülmény az, melyet e 
helyütt úgy akarunk feltüntetni, mint azt 
a vidéki közönség nem egy értelmes kö
rében hallottuk megbírálni.

S igy azért a mit itt elmondunk hisz- 
szlik, hogy a fővárosi lapszerkesztők már 
t. i. azok, a kik érintve érzik magukat — 
legkevésbé sem neheztelnek majd ránk, 
hanem ellenkezőleg remélni merjük, hogy 
szívesen veszik a lapjaikra vonatkozó 
s itten uralkodó vélemények őszinte tol
mácsolását.

Nézzük tehát miut vau az olvasókö
zönség az u. n. politikai nagy napi lapok
kal. Hogy az itt elmondandók nem vala
mennyire vonatkoznak, azt már előbb 
mondtuk. Politikai napilapjaink most majd
nem kizárólag a keleti háborúval foglal
koznak. 15 nagy hasáb közül legalább 
is 10 a keleti babomról szól.

Bizony, ha az ember végig néz egy 
ilyen lepedő nagyságú lapon s látja, hogy 
10— 12 hasáb harci hírekkel van tele, 
csodálta, hogyan történhetett ennyi egy 
nap alatt. Mohó kíváncsisággal neki esik 
az olvasásnak s mikor légig olvasta a 
tucatra menő rőfnyi hasábokat, hát csak 
látja, hogy vajmi kevés történt.

Ott vannak például a táviratok. A 
lapnak majdnem minden oldalán van egy 
pár eredeti, nem eredeti, kiollózott, letor- 
diíott péle-méle össze-vissza hányva.

Egy csekély, jelentéktelen tény 5—6 
táviratban van felemlítve, mindegyik előtt 
nagy betűkkel ott áll: „eredeti távirat." 
Valójában pedig egy az eredeti (s ez is 
rendesen ugyanazon szavakkal a többi 
lapokban is megjelenik) a többi csak más 
‘ 7a vak kai van előadva.

Van egy pár politikai napilap, mely 
a közép osztály lapjának vallja magát, 
előfizetési ára 10 frt. az ilyen lap egy fél 
hasábnyi vezércikken kívül csupa „eredeti" 
táviratokkal traktálja olvasóit. E táviratok 
csupa üres szóbalmaz, melyekből az ember 
nemhogy tájékozhatná magát, hanem el
lenkezőleg — ha kétszer is figyelemmel 
olvasta el azokat, nem tudja, hogy tulaj
donképen hányadán áll a világ. Miért ? 
Mert a tények és eseményekről szóló hí
rek összeállításában semmi rendszer nincs.

E hiba csekély kivétellel valamennyi 
politikai napi lapnál észlelhető. Hja, de 
a lapot meg kell tölteni, a lap pedig nagy 
8 igy tehát 24 óra alatt nem sokat lehet 
válogatni.

Nagy hiba továbbá az, hogy napi
lapjainkban sem ni beosztás nincs; nem 
úgy miut az ezeknél sokkal nagyobb kül
földi lapuknál, melyekben minden a maga 
rendes rovarjában van.

E rendszertelenség hiánya miatt ná
lunk mindig az egész lapot kell átolvasni. 
Hinv ember teheti ezt?

Itt van például egy pár „legolcsóbb, 
s a kö/.ép HZtályuak s oerkesztett n ipi Isp, 
.ii -ly.ífC akkorák, hogy ni az a Közép 
osztálybeli kezdettől végig akarja azt át
olvasni — egész iiip>u át mist ne tegyeu 
miut csak olvasni. Pedig a mi azon lapokban 
15 bosszú hasábon végig húzódik azt a 
sok fölösleges sallang, ismétlés és elleu- 
nioudás elhagyása mellett 5 hasábban is 
eléggé bőven és részletesen lehetne meg
írni. Hja, de ezek a lapok az iv nagysá
gával s az olcsó előfizetéssel s nem a kellő 
rendszerrel szerkesztett, tömött, s válasz
tékos tartalommal akarnak koukurrálui

Ismeretterjesztő, mulattató tárcák, tár
sadalmi, közgazdasági vagy más hazai és 
vidéki közérdekeket tárgy azó cikkek vajmi 
ritkán jelennek meg e „leguagyobb" és 
„legolcsóbb" lapokban.

Egy, rendesen számról számra össze- 
firkantott regéuyuyel töltenek meg 1—2 
hasábot, melyet alig hisszük, hogy 10 J 
előfizető vagy olvasó közül 5, mondd Öt 
elolvasna. (Különben jobb is, hogy el nem 
olvassák).

Van aztán olyan lap is, melynek mun
katársai úgy a hírlapírói képzettség, miut 
a hírlapírói lelkiismeretességről vajmi ho
mályos fogalmakkal birnak.

Akárhányszor olvashatni az ilyen lapok
ban „hajmeresztő" és „borzasztó" rémhíre
ket, melyekről ezen vagy azon magyarországi 
községből „tudósítják" a szerkesztőt. Több
ször utánanéztünk ily helységeknek a biv. 
helységnévtárban s nem egyszer volt al
kalmunk meggyőződni, hogy a megneve
zett helységnek bire sincs hazánkban. A 
polemizálás, cáfolgatás, jobb értesültségnek 
titogtatása s más efféle humbuggal szintén 
bőven szolgálnak e lapok.

Hát még az előfizetési reclamok. Az 
egyik több kötet regényt, a másik minden 
hétre egy „speciális haditérképet" a har
madik meg valami képet Ígér előfizetőinek. 
Bizony maholnap még megérjük, hogy 
egynémelyik szerkesztő finom tajtékpipát, 
szép kostököt, kassai soukát vágj' égj’ 
oldal szalonnát ad minden előfizetőjének 
praemiumkép.

A szédelgés, a humbug igazán az elő
fizetési felhívásokból látszik ki. — Miuden 
évnegyedben újabb és újabb fajta recla- 
mokat csinálnak e lapok.

Tekintélyes lapjaink — minők a töb
bek közt az „Egyetértés" és „Pesti 
Napló" lapjukban egy pár szóval felhív
ják a közönséget az előfizetésre; keveset 
Ígérnek, de annál többet adnak. Az u. n. 
„legolcsóbb" s „legjobban értesült" lapok 
azonban óriási plakátokon az émelj'gésig 
ajálják magukat a fővárosban, úgy miut 
a vidéken, a vidéki lapok szerkesztőinél 
levélben könyörögnek, hogy lapjukról 
„kedvezően" s „ajánlólag" megemlékezni 
szíveskedjenek, minek viszonzásául ők 
aztán cserepéldánynj-al szolgálnak. Egy 
másik szerkesztő mintaszerűen összeállít 
egy számot (telve speciális térképekkel 
s eredeti táviratokkal) és a vidéki lapoknak 
mellékletül adja stb. stb.

H°gy az ily vásári nagyhangusággal 
csinált reclam és kunyorálás nem válik a 
birlapiroknak tisztességére s hogy ezáltal 
valamennyi hírlap tekintélye is nagy csor
bát szenved, azt a vidéki közönségnek ide 
vonatkozó véleménynyilvánításaiból gyak
ran volt alkalmunk következtethetni.

Vég:Ul még egj'-két napilapnak olcsó
ságáról is hadd mondjunk valamit.

V an egy lap mely akkora mint pl. a 
„Pesti Napló," megjelenik mindennap s az 
előfizetési ára csak 10 frt. A ki csak né
mileg is ért a nyomdászat és a lapkiadás
hoz, az minden számvetés nélkül is állít
hatja, hogy ilyen lap, ha pl. 4000 ezer 
előfizetője volna is (a mit nem hiszünk) 
nem állhat fen pusztán előfizetési és hir
detési jövedelméből, s hogy okvetlen kell 
valami „mellékjövedelmet" húznia, hacsak 
szerkesztője, egy-két bó alatt egy pár ezer 
forintot nem akar ráfizetni lapjára. (Ilyen 
szerkeztő aligha van hazánkban.)

Eyy másik lap — előfizetési ára valami
vel töbfi — újabban esti lapot, meg isten 
tudja hányféle kedvezményt is ad, annél- 
kfil, hogy előfizetési árát felemelte volna. 
Hogy előfizetői pedig „tetemesen" szapo
rodtak volna, abban Tamás vagyunk; mert 
mint mi tudjuk sokan pártoltak el tőle, 
mióta a vásári nagy dobot megütögette.
Az ilyen lapoknál, melyek rendesen füg
getlenséget és szabadelvttséget is fitogtat
nak : nj'ilvánvaló, hogy olcsóságuk catói 
köpenyege alól valami subventiónak ló
lába lóg ki.

Szolidság, rendszer a szerkesztésben, 
magvasabb tartalom (ha kisebb alakban

is) lelkiismeretesség, ildomosság’ g önér- - 
zetesség az, mit ezek után a hirlapolvagó 
vidéki közönség óhajaként említünk fel itt 
egyik másik fővárosi lapszerkesztőnek
őszinte megszivlelésül. (y.

Dunaszekcsői levelek.
IX.

Midőn leveleimért Írom és még egyre 
folytatom, néma p o l i t i k a  vezérel egye
dül, ostromolván és ostorozván ennek túl
kapásait, hauem egy magasabb eszme, a 
k ö z e r k ö l c s i s é g  lebeg szemeim előtt, 
az e m b e r i  m é l t ó s á g  és azon szent 
törekvés, hogy a uépüuk s z e l l e mi  élete 
nemes  hűl j  ö n.

S épen azért, a mi ezt megakidi- 
lyoztatja, az önérzetes közerköíesiséget 
sérti, azt útból eltávolítani, 1 győzni biva 
tásomnak ismerem; mert nem csak a 
k a r d  kezünkben eszköz az ellenség le
győzésére, hanem és talán még hatalma
sáét) a t ol l ,  mely a magasztosaid eszmé
ket leírja s igy azokuak szárnyakat köl
csönöz, hogy a hazáuak, sőt a nagj 
világnak téréit bejárhassa, a magvat el
hintse, mely az anyagi s szellemi jólétnek 
érvényesítésére kellő gyümölcsöt hozand.

Minden magasabb törekvés és cél elé
rése á l d o z a t o t  kivan és miut a törté
nelem lapjai igazolják, kívánt minden idő
ben. Nekünk azonban aggodalmasan ku
tatnunk nem szabad: vájjon ki lesz az 
áldozat? de hivatásunk szerint tenuUuk 
kell, mint azon isten sngalja, ki bénulták 
lakik a költőként: „El isten beuníták, 
sugalma hevíti szivüuket." A kebel ezeu 
szózatát vajba miudeu ember megértené 
nem csak, hanem azt követné is!

A ki hivatást érez magában és elég 
erőt e bydrával megküzdeui, az küzdjön 
meg, és ba egy fő helyett bét uő is — 
elvégre a kitartó haza és küzdelem ki 
fogja oltani életét. Csak az ily kitartó és 
csüggedetlen harcosok vívták ki és tógják 
is uimdig kivívni a szent szabadságot és 
egyenlőséget; ha ezek elcsüggednének, 
veszve volna annak Ugye, veszve örökre!

Engem ez érdemben olyasmi vezérel, 
mi nem veheti figyelembe a reám nézve 
kedvező viszonyokat és körülményeket. Éu 
magamnak soha sem fogok az ellentábor
ból barátokat szerezni, ez jellememmel 
nem fér össze, hanem igenis küzdeni s 
harcolni fogok a végső leheletig, s miu
tán, mint a közmondás tartja: „fejétől 
büzhüdik a hal," miuden lelketlen és jel- 
lemteleu kormány ellen, mely nem a küz- 
erkölcsiség és közjóiét érdekében működik 
és igy a haza s nemzet ellensége, azok 
megrontója, harcra kelni s velem minda
zok, kiket igaz hazafi érzület vezérel, és 
nem piszkos és aljas önérdek tetteik ru
gója.

Reám nézve s nekem csak addig be
cses az élet, mig azon öntudat dagasztja 
keblemet, hogy e m b e r i  s h a z a f i a i  
kötelmimnek megfeleltem — a többi nem 
az én gondom; rövidebb, vagy hosszabb, 
az egyre megy. Úgy hiszem, így véleked
nek mindazok, kik előtt a h a z a  nem csak 
szólam, hanem szivüket, lelkűket áthatja 
a valódi hazaszeretet.

Nem kívánjuk, nem óhajtjuk azok ba
rátságát, kik az emberiségnek ellenségei 
— a feketesárga had emberei, különösen 
a felsőbb rétegekben nem ismerik el az 
e m b e r t  a közsorsu honpolgárban; ez 
előttük csakis rabszolga, pária, igavonó 
marha. Az ilj-enek kegye, barátsága, jó
indulata minden önérzetes emberre inkább 
megszégyenítő, mint kívánatos. Néni fog
juk kegymosolyaikért sem fejünket, sem 
derekunkat, még kevesebbé térdeinket meg
hajtani! íS tudván és tapasztalván, hogy 
n a g y z s a r n o k o k  csak úgy létezhetnek, 
ha őket a kiszsarnokok (szolgalelkek föl
felé) hordozzák vadaikon, ezeu k i sebb  
z s a r n o k o k a t  kell nekünk szellemi re- 
putatiónkkal fogyasztani, irtani; ba csak 
szőrmentében bánunk el velők — ez őket 
még inkább elbizakodottá teszi. Tekintet 
és kímélet nélkül kell e rákfenét a nem
zet, a magyar nemzet testéből kivágni; 
mert csak igy menthető meg a nagy, de 
b e t e g  uemzettest, hogy njra visszanyerje 
hajdani életerejét és az átélt ezredévet 
újabbakkal toldbassa meg.

Ha ezt nem teszszük, az egész test 
wegíenésedik és menthetlenül veszve van: 
kidől az élők sorából. Ezt tétlenül nézni, 
szó nélkül hagyni lehetetlen! Én magam 
környezetében, más sajátjában tegye meg. 
a mit tehet — küzdjön, harcoljon a gaz 
törekvések ellen, ostorozza vérig a nem
zeten elkövetett bűnöket és — célt érünk. 
Hazánk fölviruland!

Elmélkedjünk most egy kissé a köz
lőitek fölött.

\  an Duna-Szekcső mezővárosának évi 
fizetéssel ellátott ügyvéde; tehát a köz
pénztárból fizettetik, mit jól megjegyeztetni 
kérek. \  ajjon, mint ilyen vállalhat-e egj’es 
polgárik ellen, kik évi fizetéséhez járulnak, 
peres ügyeket? — Ez, ngy vélem, a ter
mészeti jogok ellen van, és ha igy, azon 
ügyvéd ur igen helytelenül cselekszik és 
azért törvényellenesen, midőn egyes hely
beli polgárok ügyét szintén a he l ybe l i  
p o l g á r o k  el l en,  kik őt fizetik, ismé
telve mondjuk, védelmez:; mi több, midőn 
ezen védelemért magát a közpénztárból 
különösen is dijaztatja — tehát ismét azok 
pénzéből is nyer jntalmaztatást, kik ellen 
agái. ^

„ ^ zen természetellenes eljárás nem tűr
hető tovább; módot kell találni annak be
szerelésére. Működése úgyis egyik félre 
sem hasznos és áldásos; ezt igen könnyű 
adatokkal bebizonyítani, különösen ha » 
tanodahelyiségre vonatkozó v é t e l ü g y e t  
akarnék szellőztetni.



rgyvédünk működése nálunk csak 
bonyolultabbá teszi az ügyeket — azt 
tartják: könnyebb a zavarosban halászni, 
s hogy ez nálunk igy volt és van, felho
zott a d a t a  i ni a déli napnál világosabban 
igazolják.

Nem kétlen a Dunaszekesői Consor- 
tium is megteszi a kellő lépéseket arra,
hogy 200 frtnyi haszontalan kiadástól me 
nekűljön és talán még más lépéseket is 
teend, szeretné már, hogy adásvevési ügyei 
véglegesen tisztába hozassanak.

Nagy áldás leend reánk, ha kappasz- 
tóinktól megmenekszünk; majd ezek ön
érdekes és gyáva uszályhordozói is belá- 
tandják egykor, hogy őket annak idején 
eldobandó eszközül használták föl és ha 
taláu vagyonosodtak is altatók — nem 
lesz rajtok isten áldása: mert a ki polgár
társa elnyomásán akar gazdagodni, annak 
működésén csak átok lehet. Megérdemli, 
hogy elpus dúljon!

E g y i k n e k  pusztulását a másodiké, 
harmadiké stb. követendi majd; ez szilárd 
meggyőződésünk. Igen. a sokszor emlitett 
K. volt azon derék és bölcs fértiu, ki a 
neve lés  ü g y é t  egyik védence érdeké
ben fljunen hangoztatá nyilvánosan a tör
vényszék előtt és hiányának és a mi tét
lenségünknek akarta betudni s folröni a 
gaztettet — lám, lám a nevelt, müveit és 
képzett férfiak is megbotlanak, vagy mi? 
a mint láttuk: tehát .hátrább az agarak
kal." .Söpörjön kiki a maga háza előtt!

A higgadtan gondolkodó t. olvasóra 
bizoui annak megítélését: vájjon mi rout- 
juk-c a népet ? mi tartjuk-e vakságban az 
elmeket? mi fosztogatjuk e azokat, kik 
véres verítékkel szerzik meg napi kenye
rüket és befizetik utolsó fillérüket a küz- 
pénztárakba? — mi áinitjuk-e a népet? 
mi akarunk e más birtokán osztozni? mi 
akarjuk-e feldúlni a vallási meggyőződést 
és megrontani a jóerkölcsöket ?

A veszélyes és nagy' mérveket öltő 
corruptió más oldalról jön — fájdalom, 
hogy már-már a nép között is elharapód- 
zik! Ne adja s ne engedje a magyarok 
istene, hogy annak dudva- és bojtorján- 
gyümölcseit szedni kényszerüljünk; de fé
lünk mégis, hogy a keserű almába kell 
harapnunk: — azonban mégsem csügge
dünk : a nemzet jobb szelleme őrködik 
felettünk és riadóra ébresztendi a honfiak 
jobbjait, kik ha kell, életüket, véröket ho- 
zandják áldozatul, tudván, hogy a hon 
martyrjaiuak kiontott vére lesz a magyar 
nemzet t e r m é k e n y s é g e !

Nem kívánunk, nem óhajtunk ősha
tónk szent földén véres katastrófákat elő
idézni s épen azért küzdünk és harcolunk 
a s z ó és tol l  erejével. Az emberiség ma- 
gasztosabb eszméit, a kor kívánalmait tö
rekszünk érvényesíteni s épen azért har
coljuk a szellemi szabadság szent harcait.

Ki nincs velünk, az ellenünk van; 
tehát nem barátunk, hanem ellenségünk. 
Ex fructibus corum cognoseetis cos !

Sarlós Gerö. ^

Különfélék
Julius hó elsején ez év harma

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

A „Pécsi Figyelő" előfizetési 
ára julius— december félévre 2 írt 
50 kr., julius—september negyed 
évre 1 frt 25 kr. Élőfizethetni a lap 
homlokán megnevezett helyeken.

— A jövő évi párizsi közkiállitásra a 
pécsvidéki kiállítási bizottsághoz a mai 
napig a következő bejelentések érkeztek: 
1. Cs eh  cs. k. kamarás 24 palack bor. 2. 
En g é l Ado l f  és  fiai saját erdejükből 
nyert fákból készített fakészletek és ipar 
készítmények. 3. F o g l  J á n o s  egy már
vány asztalt, szentelt viz tartót. 4. H e r t e 1 
K o u r á d kazán tisztitó szert. 5. L i 11 k e 
L. 24 palack bort, és ehampaguert. 6. 
N o w o t a r s k y  A n t a l  25 darab aspara- 
gust. 7. Ifj. Se h o l c A n t a l  50 palack 
sört. 8. T a n s s i g  Z s i g m o n d  12 palack 
bort. 9. Z e l e s n y  K á r o l y  7 nagy fény
képet. 10. Z s o l n a y  Ví 1 mos kőgyurma, 
porcellán és agyag áruk és művészeti tár
gyak, korsók és mindennemű gazdasági 
és ipar cikkek, kávé, thea- és ebédlő kész
letek, díszedények, tálak, különféle fény- 
Uzési cikkek, majolicák, terracották ma 
gyar-olasz-franeia,- hollandi, perzsa- és in
dus stylusban készítve. 11. P i n t é r  J ó 
zsef talajkocka. 12. H a m e r l i  J á n o s  
bőr-keztyűket.

— E r d é l y b ő l  t á v i r j á k : hogy  
a birtoktagositás alkalmából Balázsfalva 
mellett fekvő Hosszú-Aszót (Küküllő-megye) 
éjjel 60 román megtámadta. A támadók 
a falu útjait elállották, a menekülőkre lö
völdöztek. A faluban a harang félrevere
tett. A lakosok a támadókkal nem mertek 
szembe szállni. A kimenekült úri családok 
mintegy 300-ra teszik az ottlétük alatt ej
tett lövések számát. A szolgabiró Enyed- 
ről és Fehérvárról azonnal katonaságot- 
kért, azt táviratozván e helyekre, hogy 
Hosszú-Aszón a románok rabolnak. Ezen 
zendülést általában oláh bujtogatók kül
földről intézett müvének tartják.

— A m. kir. pénzügyministertöl egy 
ukáz érkezett a városi tanácshoz, melyben 
ennek cári stylusban tudtára adatik, hogy 
az állami illetékeket az aratás beálltával 
haladéktalanul szedje be s hogy ebben a

fizetésképtelenségek által ne akadályoz
tassa magát, mert elleukező esetben a 
„ministerium indíttatva érzi magát a reu- 
delet élét e város tanácsa ellen intézni." 
Nos tisztelt adófizetők, halljátok, fizesse
tek, mert uagy a szükség pénzre, hogy 
Hercegovinát és Boszniát mielőbb oeeu- 
pálni lehessen.

— A pécsi jogakademia derék tanári 
karának egyik széptudományu tagja: l)r. 
Daeuipf Sándor urnák a „Magánjog és 
tárgya, különös tekintettel a magy. ált. 
magánjog coditicatiójára" cimü müve e na
pokban került ki a sajtó alól. E jeles mű
ről — mely minden helybeli hönyvkeres- 
kedőnél 2 írtért kapható — jövő számunk
ban tüzetesebben emlékezünk meg.

— A pécsi polgári casino megnyitási 
ünnepélyéül múlt szombaton közestebéddel 
egybekötött táncestélyt reudezett saját he
lyiségében. A csak most alakult társulat 
tagjai nagyrészt családjukkal jelentek meg 
szép számban és Dankó Gyula jeles nem
zeti zenéje mellett kifogyhatlan jó kedv és 
derültséggel mulattak vasárnap felvirrad- 
táig. Ezen társaság az év folytán több ily, 
a nyilvánosság feszét távoltartó, a fényűzést 
mellőző, inkább családias mulatságot szán
dékozik rendezni.

— A hivatalos lapból: Árverések, 
Püspök-Bogád (Pécs) Tóth Péter ingatla
nai 679 frt jnn. 24-én. Bubreg Mihály 
(Pécs) ingatlanai 1933 frt és 8000 frt. jul. 
27-én. llormmg György (Lancsuk) jul. 2. 
2778 frt. — Horváth Mihály 2062 frt. 
(Mohács) jul. 16. — Csóka Zsigmond 565 
frt. jul. 13. (Mohács).

— A pécsi nyilvános kereskedelmi 
küzéptanodábau a vizsgák hétfőn jun. 25. 
és kedden 26 án, délután 3 órakor ve
szik kezdetüket, mire a t. ez. közönség 
figyelmét felhívjuk.

— A pécsi .Petőfi kör" tagjai saját 
költségükön egy majálist illetőleg julialist 
rendeznek jul. hó 2-án az Uszöghi erdőben.

j£ — Halálozás. Özv. Weidingcr Ferenc- 
né szül. Rauschenberger Borbála e hó 20- 
án életének 92-ik évében végelgyengülés 
következtében jobb létre szenderült. Áldás 
és béke porain.

— Váljon mit akarnak ? A  budai cs. 
kir. hadfő biztosság megkereste városi ta
nácsunkat az iránt, hogy az itteni börgyá- 
rosok és tímárok árukészlete és gyártási 
képességéről részletes kimutatást és jelen
tést küldjön fel mielőbb. E tudakozódás 
azt sejteti velünk, hogy a cs. kir. hadügy
minisztérium már jó eleve gondoskodik 
a megszállandó Bosznia és Hercegovina 
mezitlábos vitézeinek bocskorral való ellá
tásáról.
(n? — A  „pécsi zenekar“ június hó 25-én 
a casiuó helyiségeiben a pécsi zeneegylet 
pártoló tagjai számára ez idei III. zene
estélyét tartja, a miisorozata következő: 
1. „Török induló8 Kücken. 2. „Felhívás 
táncra" Weber C. M. 3. „Souvenir de 
Bade,8 gyors-polka, először. Strauss Ede. 
4. „Finálé" Lohengrinből Wagner R. 5. 
„Athalia," nyitány Mendelsohn B. 6. 
„G’schichten aus dem Wiener M aid" ke
ringő Strauss J. 7. „Loreley" Paraphrase 
Neswadba. 8. Először : „Bécsi világkiállí
tási egyveleg" Fiby. A hangverseny után 
éjfélig táncmulatság. Kezdete esti 8 ’/, 
órakor.

— Helyi hírek hiányában szóljunk 
valamit az időjárásról, mely ellen ugyan
csak sok itt a panasz. Meleg, nagyon 
meleg van, 3 hét óta egy csepp esőuk 
sem volt, pedig a kukorica, burgonya és 
másnemű vcteméuyek már nagyon szorn- 
juhozzák az „ég könnyűit." E száraz idő
járás igen kedvező volt a megyeszerte 
gazdagon termett takarmányfélék lekaszá
lására és behordására, mit már minden 
jóravaló gazda befejezett is. A szőllő is 
szépen elvirágzott hegyeinken. Az eső te
hát megeredhetne már 2—3 napra.

— A múlt héten országszerte villám- 
gyorsasággal elterjedt azon örömhír, mely 
szerint Petőfi él s egy szibériai bányában 
munkás-felügyelő — valótlannak bizo
nyult. Mauasses Dániel, ki azt hircsztelte 
hogy Petőfinek 3 éven át ruhatisztítója 
volt s hogy ez évi jan. 23-án vált meg 
tőle — sohasem járt Szibériában, hanem 
mint csaló és örökséghajhászó különféle 
nevek alatt kujtorgott Erdélyben. Kolozs- 
megye alispánja előtt a Petőfi ügyben tett 
vallomásai egytől egyig képtelen hazug
ságok. Igyan-e vallomás folyama alatt 
rájöttek, hogy az ipse nem is Manasses, 
hanem Pap János nevű csavargó és tol
vaj. Menten elfogták.

— Az ipartársulatok és szakoktatás. 
Az iparos oktatás szervezése fölött éppen 
most foly a munka, ehez természetesen 
bírnia kell a minisztériumnak azon ösz- 
szegek kimutatását is, mely összegeket az 
ipartársulatok az iparoktatás céljára for- 
dittatnak. Majd minden hazai ipartársulat 
kötelezte magát, hogy a tiszta jövedelem 
10 százalékát az iparoktatásnak szenteli. 
Ennélfogva a minisztérium fölhívta az ösz- 
szes ipartársulatokat, hogy számadó gyű
léseiken pontos vagyonmérleget készítse
nek s ebben az iparoktatás czéljára aján
lott összeget határoznák meg; malamiut 
azt is, hogy azt hova fordítják. Az elöl
járóságoknak pedig kötelességükké téte
tett, hogy a föntebbiek lelkiismeretes tel
jesítésére ügyeljenek, a vagyonmérlegeket 
évenként mutassák be a tanácsnál, a múlt 
év végéig terjedő időszakot Illetőleg pedig 
a kimutatásokat május végéig mutassák be.

— A .Szint Világ" szerint égy uj 
csillag van feltűnőben a színészet egén, 
mely még csak a jövőben fogja fényét 
szétárasztani. Ez az uj csillag C z i g á n  
Laura k. a., ki Szigetvárott mint műked
velőim lépett fel „Falu rossza" népszínmű
ben, Finom Rózsi szerepében. A kisasz- 
szony most 14 éves, és mégis oly alapos 
felfogással játszta el szerepét, hogy nem 
sok kívánni valót hagyott. A népdalokat 
szép csengő hangjával igen hatásosan éne
kelte. Atyja szándékozik e feltűnő jelensé
get a sziniképezdébe adui.

— Hogy fogják a — férjet ? Egy atya 
valamelyik vidéki lapban köszönetét mond 
egy biztositó társulatnak, hogy az kiadta 
az ő leányának azon biztosítási dija', me
lyet ezelőtt 17 évvel Ígért a dij lefizeté
sekor. A praktikus atyja — mondja a 
„Nagyvárad" — ezt fökép azért tette, 
hogy az esetet a házasulandó fiatal em
berekkel tudassa. Természetesen tudomá
sul vette mindenki, a kiket az csak illet 
és illethet, mi miatt annyi kérője akadt a 
leánynak, hogy alig győz válogatni kö
zülük.

— Becsületsértés-e az osztrák-magyar 
elnevezés? — E kérdés most bírósági el
döntés alá kerül. — A péceli csárdában 
bor között mulatozó polgárok hazafias 
elvhü része a múlt választások alkalmá
val kormány jeleltre szavazott társaiknak 
szembe lobbautotta az osztrák-magyar cí
met, a mit ezek annyira zokon vettek, hogy 
becsületsértést látva abban, e címen bepe
relték polgártársaikat. — Mindenesetre még 
vigasztaló, hogy jó magyar népünk c címet 
becsületsértésnek tekinti, mert kormány 
embereink bizony fel sem veszik.

— A falusi gyermekek és a korcsmák. 
Győrmegye közigazgatási bizottsága igen 
helyes intézkedést tett. Felelősség terhe 
alatt meghagyta a községek előjárósá- 
gainak, hogy a tanköteles gyermekeket 
bármi adandó korcsmái mulatságok köré 
való csoportosulástól eltiltsák; ezen tilal
mat a községekben szokott módon kihir
dessék s a tilalom megszegői ellen saját 
hatáskörükben a legnagyobb szigorral jár
janak el. E paedagogiai szempontból ig :u 
életrevaló intézkedés követésre méltó pél
dául szolgálhat a többi közigazgatási bi
zottságoknak is; mert tudvalevő dolog, 
hogy a serdülő ifjúság erkölcsi érzékére 
mily befolyással vannak a szokásos korcs
mái verekedések és duhaj kodások búcsúk 
és más ünnepek alkalmával.

— Gyermek rablás történt ismét Nyir- 
egy házán. A piac közepéről tűnt el egy 
három éves leány, kinek anyja ott zöldsé
get árult. — Ezen gyermek rablások pedig 
uem más célból követetnek el, minthogy 
a szerencsétlenek megcsonkittatván jövedel- 
mes koldusüzletre fel használtassanak. — 
Lelkiismeretlen bűnrészesnek kell tekinte
nünk az oly szolgabirot, ki kivált buesu- 
helyekeu az ily koldus üzelmeket a leg- 
szigoruabban uem üldözi.

— A magyarországi német sógorokra 
keservesen panaszkodik az augsburger né
niké egy délmagyarországi levelezője. Nem 
tetszik neki, hogy a magyar németek nem 
a rácokkal, hanem a magyarokkal tartanak, 
magukat magyaroknak vallják és szivük 
mélyéből gyűlölik a magyarok ellenségeit.
— Hja midőn ezen németek őseik bejöttek 
nagy Germaniából, akkor ott még otthon 
i olt talán a német becsületesség és az uno
kák egy lovagias nemzet fiai közt nagy
jában megőrizték azt, holott a levelező 
nem sokat hozhatott ez erényből magával, 
mert azt szeretné, hogy a német és rác 
vendégek egyesülve kitúrják a magyart 
ősi jogaiból. — Ily jó madarak egész lé
giója tartózkodik városunkban is, hol igen 
jól érzi magát s nem is titkolja sőt han
gosan nvilványitja magyarellenes érzel
meit, mi csak is a legfokozottabb magyar 
birkatürelem mellett lehetséges. — A rom
lottságnak kedvező mai kormányrendszer 
mellett pedig igen kétséges, valljon ezen 
sehounai bevándorlott hazaellenes elemek 
utódaiból lesznek e oly jó magyar hazafiak, 
minők a már most benszülött német ajkúak ?

— A bikaviadalok vad élvezetéről netn 
tudnak a madridiak leszokni, sőt annak 
kedvéért még a kormány ellen is tüntetnek. 
A minap San Carlos marquis a képviselő- 
házbau egy javaslatot terjesztett elő, mely 
a bikaviadalok eltiltását célozza. Alig ju
tott ez a madridiak tudomására, midőn 
ezrenként tódultak a színkörbe, hogy Fras- 
cuele híres viadort, ki néhány hó előtt 
mesterségénél megsérült, első felléptekor 
tüntető fogadásban részesítse.

— A kivágott ruha. Ebédre hitt meg 
egy missionáriust a családapa, melynél a 
házi kisasszonyok a kellettnél kivágottabb 
ruhában jelentek meg. A gondos apa szük
ségesnek látta a dolgot a divat követel- 
ményévél mentegetni. „Nem tesz semmit
— nyugtatá meg végre a missionárius, — 
meg vagyok én ehhez szokva, hiszen tiz 
évig éltem a vadak közt.8

— Magyarorazág műveltségi viszonya 
( troszországhoz. Magyarország lakóinak 
száma (Erdélyt beleértve) 13 millió, az orosz 
birodalómé 65 millió. Magyarországban 
megjelenik 428 lap Oroszországban 377. 
Magyarországban tehát 30 ezer lélekre jut 
egy hírlap, mig orosz országban csak 172 
ezerre. De Oroszországban valószínűleg 
nincs annyi hátralékos előfizető, mint nálunk.

— Fuss vagy — házasodjál. Natal 
tartományban, Afrika déli részén a káder 
királynak passiója jött elrendelni, hogy az 
„első gyümölcs" ünnepén a „Nelouhto" és 
„Hloko8 ezredek katonát az általa kisze
melt nőkkel összeházasodjanak. A szerel

met azonban erőszakolni nem leket s sok 
férfi s leány megszökött e megtiszteltetés 
elől. A haragos fejedelem azonban elfog
ván őket, mindnyájokat kivégeztette s a 
holttesteket kitette az utakra, hadd lássák 
az idegenek az ő hatalmát s mint bűn
hődnek azok, kik a törvénynek ellen sze
gülnek.

Lapunk mai számához csatolt 
melléklet a „Vasárnapi Újság" és 
„Politikai Újdonságok," „Nemzeti 
Hírlap," „Képes Néplap," „Háború 
Krónika", „Kelet Népe," „Jogtudo
mányi Közlöny," „Közigazgatási 
Lapok" és „Község Lapja" hírlapok 
előfizetési felhívását és a Frankliu- 
Társulat könyvárjegy- zekét tartal
mazza.

Rövid liirek.
— Kovács Zsigmond veszprémi püs

pök installatiója hir szerint t. évi szeptem
ber 8-án, kisasszony napján lesz Veszprém
ben. Pécsett f. é. aug. hó 1-ig marad.

— Adakozás. A m. kir. honvéd tisz
tek vagyontalan özvegyeinek és árváinak 
ellátására szolgáló alap javára a XX. ki
mutatás szerint összesen 25.202 frt. folyt be.

— Debrecenben bizonyos kétes állam
jegyek jöttek forgatómba, melyek követ
keztében csak maga a takarékpénztár 66 
ezer frtig károsodott volna.

— Ritka szép tünemény volt látható 
tegnap délben Pozsonyban, a nap körül 
élénk szinvegyUléktl udvar képződött s kö
rülbelül egy órán át gyönyörködtette a 
város lakóit.

— Hosszú élet és nagy család. Hód- 
mező-Vásárhelyen egy 94 éves ember halt 
meg, ki 10 gyermeket, 93 unokát és 37 
szépuuokát hagyott hátra, s igy összesen 
140 sarja van életben.

— Erdélyben nagyon szomorúak a köz- 
biztonsági állapotok. E hó 20-áu Deaun 
rablóvezér huszad magával H. Aszón egy 
toldbirtk jsuál nagymérvű rablógyilkossá
got követett el.

— Kutya dolog. Pécs sz. kir. város 
területén levő kutyák után a jövő évre 
1522 frt. 50 krban van az adó felvéve.

— Budapesten mint a lapok írják je
lenleg mintegy 20—30 ezer frtra menő ha
mis ezüst váltópénz vau forgalomban. E 
piculákat sárgaréz és ólom keverékből ké
szítik, aztán egy kissé beezüstözik a ha
misítók.

I R O D A L O  M.

UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK
kaphatók:

P é c s e t t  V a le n t in  K á r o ly
könyvkereskedésében (főtér a „Nádor“ felett.) 

Dillinberger E. Gyógyászati vény-zsebkönyv bél
és külbetegségekre 1 frt 60 kr.

Dillinberger E. Vény-zsebk. a nő- és gyermek- 
betegségekre 1 frt

Domokos Jenő. Természettan 1 frt 72 kr.
Dudits Miklós. A hasonszenvi gyógyrendszernek 

alkalmazása a közéletben 3 frt
Fehér J. Kíséri, természettsn I. 2 frt 80 kr. 
Grosz. Orvosi kalauz, különös tekintettel az első 

magyar gyógyszerkönyvre 3 frt
Dr. Grosz L. A törvényszéki orvostudomány gya

korlati kézikönyve 3 frt 60 kr.
Gyarits és Trattner. Természettörténet. Képekkel, 

kötve 2 frt
Haeckel E. Az eredeti nem eredete és törzsfaja

40 kr.
Hartman K. F. Boldogságtan; fűzve 1 frt 50 kr., 

kötve 2 frt 20 kr.
Természet és orsvostudományi segéd könyvek. 
Hajdú Gy. A vegytan és ásványtan tankönyve 1 ft. 20 
Hazslinszky F. Magyarhon edényes növényei 2 ft. 80 
Heitzman K. A sebészi kór és gyógytan alapvo

nalai I. 2 frt. 50 kr.
Hollózy 8. Népszerű csillagászat 114 képpel 2 ft. 80 
Horváth J. Meckanica. 1. rész. Kinematika 1. köt.

102 abraval 2 frt. 40 kr.
Huníalvy J. Csillagos ég. Csillagaszati földrajz

2 ft. 50 kr.
Huiley Th. B. Előadások az elemi élettan köréből 

86 ábrával 4 frt.
Jamin Kohn. A kísérleti természettan I. rész 1 frt.

80 kr. II rész 1 frt 60 kr.
Kecskeméti Lajos. Kétes elme állapotok a törvény

szék előtt. 1 frt. 30 kr.
Kvassay Jenő. Vizeinkről. 1 frt.
Gróf Lázár Kálmán. Hasznos és kártékony álla

tainkról. 1 frt
Linkess J. Növénytan. 2 frt.

H  A „Vasárnapi Újság" junius 17-ki szama 
követkevö tartalommal jelent meg: Kmety György 
(arcképpel). — Déryné naplójából. — Stambulban 
(képpel). — Kmety diszkardja és rendjelei a nem
zeti múzeumban (3 képpel). — Az azsiai csatatér
ről: Bajazid vára Török-Örményorszagban (képpel).
— Magyarok szibériai fogságban és Petőfi. —
„Servadac Hector kalandos vándorlása a naprend
szeren át.“ Verne regénye (2 képpel). — Négy 
költemény Tóth Ede müveiből. — Adriai képek: 
Kazuga; Boche di Cattaro. (képpel). Hermann 
Ottótól — „Sarnil" Karcolat Junius Brutustól. — 
Irodalom és művészet, stb. rendes hetirovatok. A 
„Vasárnapi Ujság“ előfizetési ára negyedévre 2 
irt. — Az emlitett hetilap melléklapja: a „Háború- 
Krónika" cimü uj képes heti közlöny évnegyeden
ként 50 kr.

=  „Az összehasonlító irodalomtörténeti 
lapok * X-ik füzete jelent meg közetkezö tarta
lommal: Don llaincz. Commentario incdito de el 
Quijote. — Buttler: The Appeal. (Vörösmarty szó
zata) — Philosophie des Romana. Vége. — Dr. 
Gedicke: Die verhángnissvollen Thránen, japani- 
sches Drama. — Don Larrivera: Maria Antónia.
— Cassone: II. trombettiere di Sákingen. — Iro

dalmi Szemle. — Symmikla sat. — Szerkesztik 
Dr. Brassai Sámuel ésDr. Melczl Hugó Kolozsvárott.

=  Mekncr Vilmos kiadasaban (Budapest, 
Kalaputca 4.] megjelent Montépin X. regényének 
„A házasság tör és drámái" 10. füzete. Ára 25 kr.

§= A „Magyar zenészeti Lexikon" első fü
zete megjelent. E kézi könyvben foglalvak a zene
tudomány legszükségesebb ismeretei; hazai é ná
lunk polgárosult zenészek, zeneszerzők, hangszer
készítők, zeneirók és kitünóbb zenekedvelők rövid 
élet vagy ismerteié rajzai, a hangszerek ismerte
tése és a zenében előforduló idegen szavak ma
gyarázata. Szerkesztő Ságh József. Az 1-sö füzet 
ara 70 kr. — Kapható Taborszky és Parsch zenemű- 
kereskedésében Budapesten.

Megjelent a „Tűzoltó a tűzoltás es tűzoltó 
intézmények elméleti és gyakorlati ismertetése, 
tekintettel főleg hazai viszonyainkra." Irta Ada- 
niovits Adám ügyvéd és komaromi tűzoltó parancs
nok. E kellő szakértelemmel szerkesztett miivecs- 
ket nemr-ak tűzoltóknak, hanem közig, hatósá
goknak és községi elöljáróknak is ajánljuk. Ára 
1 frt. Kapható Komaromban a szerzőnél és hely
ben Valentin K. könyvkereső

— Sajtóhiba igazítás. Lapunk múlt 
heti számában „A vidékről* keltezett valasz 
szövegében Apolló helyett „Apella" — ki zsidó 
volt — olvasandó.

I íT 37-ilt tér*)

• * -  h sok s r e ip á s  -W
mely engem ért, arra indított, a pécs-har- 
kány-siklósi úton utazó nagyérdemű kö
zönséget e helyütt megkérni, hogy To
ronyban levő vendéglőmbe egy pár pohár 
kitűnő bor avagy fris

kőbányai sörre
betérni szíveskedjenek, a hol egyszers
mind jó és olcsó ételeket is kaphatóak 
Számos látogatást kér

KOHN MÓR,
vendéglős Túrouynau.

W *  Egy tanonc
felvétetik Blauhoru Antal fltszerkereskedé- 
sében.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vallal 
felelőseget! a szerk.

Szerkesztői Szenetek.

G. J. licremend. Ezen alakban nem közöl
hető. Az ügy komoly és azért komolyan Írva, a 
szereplő személyek és a tett színhelyeinek meg
nevezésével kell a nyilvánosság elé adni, nemcsak 
az erkölcsi, hanem a törvény előtti felelőséget is 
kell elvállalni.

® urnák helyben. Jövő heti számunk
ban adjuk.

laptulajdonos.
Hz i KS CH E M I L  K I S  J Ó Z S E F

íelelos szerkesztő. Szerkesztő társ.

[ H i r d e t é s e k .

Ház-eladási hirdetés.
Az ó-pósta utcában 7 sz. a. lévő 

emeletes ház szabad kézből eladó. Bő
vebb értesítést ad a háztulajdonos.

153. [2—1]

Egy tan ító
ajálkozik kisebb gyermekek (6 
— 12 év mellé) házi magán érá
kat adni. Bővebben a kiadóhi
vatalban. 1^  _2 j

■  Ház eladás. | f l
A Budaiváros főutezában levő 19. szA m u 
ház

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—2)

$



NORTH BRITISH AND MHRCANTILB liiz k á r-b iz to s itó -ré sz v é a y tá rsa sá f .
Alapitatott 1809-ik évben.

B i z t o s i t e l s z i  su ls t^p  o . é .  -4=2 z r ^ i l l i ó  ezüstben.
A társaság székhely London és Edinburgh.

Pécsi íoügynöksége: S C H W ^ f l I ^ Z  urnái
(bank- és váltóüzlet).

A társaság biztosit a legelőnyösebb teltételek mellett

T Ű Z K Á R O K  ELLEN
lak- és gazdasági épületeket, mindennemű gyárakat, és gépeket, aríí-rak tárakat bútorokat, felső és tehérruhanemüeket-,

.. • ■

Gépszijakat
legjobb liátbörbol Elké
szítve ajál olcsó áron

Rosinger Ferencz
i5o (3—2) Pécsett.

földművelési és gazdasági eszközöket,! barmokat, termény- és takarm ánykészleteket stb. stb.

" ö - l Ö 2 n - ö s  :
1. A társaság 1809-ben alapittatott és igy a legrégibb társaságok közé tartozik.
2. Alapittatása óta a vezénylet szakadatlanul Európa legtekiutelyesebb bank- és kereskedelmi házainak kezében van.
3. A társaság biztosit tűzkárok ellen miuden módozat szerint, és sem a dijak olcsóságábra, sem a nyújtott leltételek előnyösségére nézve nem áll

gyzett okmányai értelmében minden tekintetben aláveti magát a magyar törvényeknek

;>. A társaság folyton azon czélra törekszik, hogy óvatos üzletvezetés és kárfelvételi esetekben loyal 
bizalmát kiérdemelje és dicsekedhetik is azzal, hogy ezt eddig mindenütt bő mértékben élvezé.

más szilárd társaságok mögött.
4. A társaság a budapesti kereskedelmi törvényszéknél bej 

' és bíróságoknak.
magatartás által a közönség becsülését

L ó i k  István
több kiállításon ki- 

tüntetett 1
l á b b e l i - g y á r a

Budapesten, ország-ut 17. sz.
ajánlja férti, női és gyermek lábbeli 
gyártmányait a legujabbi divatminta 
szerint szilárdan készítve mérsékelt 
árak mellett. 140 (3—3)

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

TAKARÉKTÜZHELY.

Mindenháztartásbannélkülözlietlen
sT-rvíp esy í6ÍR

g-TESZ  — 'á  A.
A tisztelt közönség kiváló figyelmébe ajálom e célból rak- 

árornat és műhelyein*t, m “ly ilyeneket a légii j abb modora asztal- és inás 
talakban. valamint falba rakottakat, mindennemű szobakálybákat piciiből és öntött 
vasból, fa-, kőszén és cocks tiittésre, és egyéb e szakba vágó tárgyakat a legol
csóbb árak és elismert legjobb szerkezet mellett dús választékban 
tartalmaz.

R E S T R I T S  Í R R E .
lakatos mester Pécsett.

Király-utca 31. sz., saját házában.

r , ~  | xtg  2  t

~ i ZZ i P -

R a tto n  i-féle
KIRÁLY-
KESERÜVII

szétküldik

M ATTO N! és WILLE, BUDAPESTEN
b u d a i ke.serü só s /b r fá su k n a k  tu la jd o n o s a i.

mm.

Levélfceli
megrendelések

■ontos ess!

G yönyörű  szép

dói ruhakeimé
a letjdűsabb válti

b á m u l a t o s  c
megazprc/liutök

"BUBGER
v.itáru-ra!ítá 
n d a p e  
(Eulerczeg-utcza
NSü!::'; i;i*ycn 

bei iiieiilve.
,  27 Ití

142

Nélkülönözhetlen minden háztartásnál!
Alulírott ajálja nagyérdemű házi asszonyoknak 

b o r e c z e t jé t  (vörös \agy fehér), egy hektolitert 10 ft. 50 kr. 
e c z e t- I é l jé t  „ » » „ „ 9 „ 63 „
b o re c z e t jé b ő l  „ „ „ „ litert — ,  14 ,

I f P 1 Eczetlél 8, ÍO és 12 kr-jával literét.
‘ Ezúttal nem tartom fölöslegesnek, megjegyezi, hogy az eczet-lél 
miuden kéusav nélkül készíttetik, miért is kéretitek a t. ez. 
gazdaaszonyok a valódiságról személyesen meggyőződni. — A tek. orvos 
uraknak is bátran ajánlom boreczetemet.

Teljes tisztelettel
(4 -3) I ’OMCH A X IH tÁ .8 , Pécsett, Kazinczy-utcza 3 sz.

A nemzetközi áru- kiállítás Bécsbeu, feloszlatása miatt az. alábbi áru tömegeket 
.  kővetkező meri. o k r i r i n  5  f r t  g 5  „  g .  ^

szükséges.
áron adja: csak

1 igen jól járó p o n t o s s á g i  óra,  ara 
uvozott 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  p o n g y o l a  cipő,  
elpusztithatlau 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

2 kis o l a j f es t mény,  híres mesterek má
solatai, elegáns keretekbeu.

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

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

2 j e l l em-  fej,  egész uj, igen eredeti tréfa.
1 elegáns V i c t o r i a - s é t a k o s á r k a ,  szin-
gazdag műhimzéssel.
6 jeles, es. k. szab. e v ő k a n á l .
3 „ „ „ „ k á v é s k a n á l .
G jap. csésze , kitűnő miuőség.
G db. Dr. Dupout-féle egészségi szappan.
3* darab.

X
X

:

> ■
S  ]fia
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^Hirdetmény.
Alolirott tisztelettel tudatja, miszerint 

mindennemű gabona, büvelyesveteméuy, 
burgonya és malomgyártmáuy szállítások 
után, — melyek a mohács-pécsi vaspálya 
állomásairól ( szögre vagy Pécsre menesz
tetnek — folyó 1877-ik év juuius 15-től 
kezdve, a szállítási iltetékek többé uem a 
rendes díjszabás szerint, hauem az 1875-ik 
év szeptember 1-én kelt I. szín. külön ár
szabás díjtételei után számíttatnak.

A nevezett czikk féle szállítások me
lyek ezen külön árszabásban nem tartal
mazott mobáes-péesi pálya állomásokról 
kerülnek feladásra-anuyiban számíttatnak, 
az ezen állomásokat megelőző, legköze
lebbi állomás, külön árszábás díjtételei 
szerint, a mennyiben a rendek ársza- 
bát díjtételei olcsóbbaknak uem mutat
koznak.

Pécsett, 1877. juuius kó 12-én.

A mohács pécsi vasút 
iizletvezetösége.

ti. i

8̂  ^  ^

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

|Ü T  Valamennyi itt elősorolt 38, szolid kivitelű, tárgynak összesen, ára : 
csak 5 frt. 63 kr.

Czim: Nemzetközi áru-kiiU lifás, Becs, Burgring 3.
Vidéki megrendelések pontosan utánvét mellett teljesítetnek 

NB. Miután a kiállítás nem sokára bezáratik, a vidéki megrendeléseket szíveskedjenek 
116. [10—7] lehetőleg gyorsau beküldeni.
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SCHAFFER és SCHÖNBERGER
elhelyezési intézete

Budapesten, váczi körút 63. sz.
:2,.i ,03

Elhelyez és megrendel azonnal ügyes es megbízható eg yeneket mindeu szakmából  ̂
* u .B .: könyvvezetőket, pénztárnokokat. írnokokat. hA/.relOgyeloket. mezogazdészati eig 
.i erdCszeii tiszteket kereskedői segédeket, nevelőket, nyelv , zene- es rajztanunkat.| 
Imer^.k. két gépészeket, gyári munkásokat stb. ílaktarnokokat, telügyeloket kapusokat, ház-? 
femestereket, mű- és zőldségkertészeket, szakácsokat, irodaszolgakat, komornakat, inasokat,Ife mestereket, mö- és zoldségkertészeket,.
kp továbbá __

gazdaasszonyokat kulcsárnoket. társalgónkét utazási kísérőket német francziu,^ 
angol, olasz és magyar nevelőnőket, pénztárkezelő-nőket, szamveyo-noket, bolti leányokat 

narriló-ndket. dobany-tiizsdék, szállodák, vendéglők s kavehazak szamara. áj
Gyors is pontos kiszolgáltatást biztosítva becses megbízásokat kér : -J

SCHAFFER és SCHÖNBERGER J
elhelyezési intézete.

A t ez. uraságoknak a szükségelt egyének díjmentesen ajánltatnak. _  T 
Állomást keresők minden szakmából 8, legfeljebb 14 nap alatt nyernek bizto-p  
sitás mellett jó állomási

.hHUjU-Ájil 6

Höl gyeknek
ajánlható az általánosan 

elismert s hivatalosan megvizsgált
ártalmatlan]val<5di

R A V IS S A H T E

3

8

_____Ezen yilághirii és felülmúlhatatlan
borszépitöszer pillanat alatt a legszebb, lég - 
természetesb ilju arcszint idézi elő, a bőrt 
fehériti, frissíti és tinomitja, a lég behatá
saitól védelmezi, eltávolít legrövidebb idő 
alatt szeplöt, majtöltokat, orrvörösséget s a 
bőr minden tisztátalanságait s a rizsport, va
lamint minden kendózöszert fölöslegessé tesz.

Nagy, eredeti párisi üvegtok frt 2.50
Ki» „ „ „ frt 1.50

Kapható valódi minőségben
P écsett: Sipőcz István ur

gyógyszertarában.
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít 

Schwarz Henrick 
központi szétküldést raktára 

BUDAPEST.
Mária Valeria-utcza 9.

Nyomatott Taizs Mitiáiyuái Pécsett 1877.

H atározott óvás ham isítás ellen!
27 éven át kinróbálva!

Dr, P O P P  J . O .

cs. k. udvari fogorv. Becsben Bognergasse 2.

Anatherin-priiparatumai.
Cre» fogak kitöltésére

nincs hatályosabb és jobb szer, miut fogónja 
melyet mindenki könnyen és fájdalom nél
kül bele helyezhet odvas fogaiba, mely az
tán a fogrészekkel és foghussal teljesén 
egyesül, s a fogakat a további elromlástol 

i óvja s a fájdalmat csillapítja.

Anatiieriii-szájviz
üvegben 1 frt 40 kr. a legkitűnőbb szer, 
esúzos fogfájdalmakban, gyulladásoknál, a 
foghus daganatai- és sebeinél; fölolvasztja 

j a léte -ő fogkövet és megakadálzozza annak 
uj képződését; az ingó fogakat a foghus 
erősítése által szilárdítja; s midőn a foga- 

! kát és foghust minden ártalmas anyagtó- 
j megtisztítja, a szájnak kellemes trisseséget 
j kölcsönöz és már rövid haszuálat után eltá- 
j volitja a kellemetlen szagot.

Auatheriu fogpasla.
Ezen készítmény a lehelet frisseséget 

j és tisztaságát fentartja, azonkívül a fogak- 
| uak hófehérséget kölcsönöz, azok romlását 
! megakadályozza és a foghust erősbiti ára 

1 frt 22 kr.
Dr. Popp J. G. növény- fogpor*.

A fogakat oly szépen tisztítja, hogy 
annak naponkénti használata által nemcsak 
a közönséges fogkő eltávolittatik, hanem a 
fogak zomáueza is mindinkább tökéletesből 
Egy doboz ára 63 kr. o. é.
Popp aromatikuN fogpasztája.

Sok év óta a legbiztosabb óvszernek 
fogfájás ellen és a legkitűnőbb szernek vau 
elismerve a szájüreg és a fogak ápolására 
és fentartására. Egy darab ára 35 kr.

R A K T Á R A I :
P é c a e t t : Kuuz, Sipőtz, Kovács, 

gyógyszertárában. Zsolnay W. és Zách K. 
uraknál. — K o n y h á d o n :  Kramolin nr 
gyógyszertárában — M o h á c s o n : Fyrker 
J- gyógyszertárában — M ik ló so n : Teleky 
A.gyógyszertárában — B a j á n :  Misichies 
urnái és itj. Uerzfeld fiainál. — K após*  
v á r ó  f f : L)aras J. Schröder A. gyógyszer 
tárában és kohu J. urnái. — K z rg z á rd o n : 
Babsay M. gyógyszertárában. — T o ln á n :  
Eichtel, Uroff J. gyógyszertárában. — Hö* 
g y é sx e n : Rausz St. fiai. — V illá n y b a n : 
Fekete E. gyógyszertárában. — Z o m b o r 
b á n : Ealcione G. & Heindlhoffer RobeTt 
uraknál.— P a k s o n :  Flórián Jáuos gyógy 
szertárában. — V e r ö c z é n : Besz F. t -  
gyógyszerésznél. — B á t ta s z é b e n :  Posch 
gyógyszerész urnái, M z lg e tv á ro n : Kö 
háncs K. urnái, V a lp á u : Deszatky gyógy
szerésznél, M á g o c s o n : Szép gyögysze 
résznél, K a lo c s á n :  Schiuksvics gyógy 
szerésznél. 34. (13—4 >
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