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Hirdetéseket elfogad: Külföldön 
Bareck J. és Társa Erfurtban 

Haasenstein és Vogler, Bteiner A. 
Hamburgban, Dilibe G. L., Knoll 
Igirácz Frankfurtban. Oppelik A. 

fcchalek Henrik, Mosse Rudolf: 
Bécsben. Magya or zágban: Neu- 
berger és Braun, Goldberger A. 
V., Láng Lipót, Schwarcz Gyula 
-cmoeyi 1 . „Első magyar nemzet

közi irodá“-ja Budapesten, kiadó- 
hivatalunk és Janovazky II. király - 
utczában levő hirdetések felvételi 

irodája Pécsett.
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mezőgazdaságunk megoltalmazása czél-A magyar uiarhakivitcl 
veszedelme.

Azon veszélyek, melyek mezőgaz
daságunk egyik legfontosabb ágát, a 
marhat enyésztést fenyegetik, sokféle 
természetűek és erélyes védelmi rend
szabályokat igényelnek.

Angolország kíméletlen eljárásának, 
— midőn tudtára adta a német kormány
nak, liogy az ürübevitelt Angolországba 
teljesen eltiltja, ha csak a német kor
mány határozottan meg nem tiltja az 
Ausztria-Magyarországból jövő juh és 
ürübevitelt — az lett a következmé
nye, hogy a német szövetség-tanács 
engedett az angol kívánságnak és most 
már Németország is el fogja zárni 
határait Ausztria-Magyarország Urübe- 
vilele elől. Ennek okát nem Magyar- 
ország vagy Ausztria állategészségügyi 
rendőrintézményeiben kell keresni , 
hanem azon körülményben , hogy 
Oroszországot, melynek marhakivitele 
állandóan a dögvész gyanújában van, 
annyira veszélyesnek tartják, hogy 
Angolországban úgy adják elő a dol
got, mintha a ragály osság az Ausz
triából és Magyarországból jövő marha- 
szállítmányokra is kiterjedne.

Kérdést sem szenved, hogy nekünk

jából végre a gazdasági szükség által 
parancsolt védelmi rendszabályokhoz 
kell nyúlnunk.

E védelemnek két irányban kell 
érvényesülnie. — Először visszatorlási 
rendszabályokban azon államok ellen, 
melyek állítólagos, nagyobbrészt ko
holt dögv-szek Űrügye alatt Ausztria- 
Magyarországnak kétoldalú szerződé
sek által biztosított, jogát kétségessé 
teszik, úgy, hogy Magyarország ezután 
is épen úgy, mint ezelőtt kötelezve 
van ezen államok iparczikkeinek be
hozatalát kedvezményekben ívszesiteni, 
holott Magyarországnak a folytonos 
vámemelések és beviteli tilalmak foly
tán lehetetlenné válik azon jogok él
vezete, melyeknek megnyerése képezte 
az okot arra nézve, hogy az illető 
kereskedelmi szerződések egyáltalában 
megköttettek.

A védelmi rendszabályok második 
részének, a mely szintén elkerülhetet
lenül szükséges Magyarországra nézve, 
abban kell állania, hogy Magyaror
szágnak a folytonosan a marhavész 
gyanújában lévő Oroszország előtt, 
valamint Oláhország és Bulgária előtt 
is, a mely helyeken az állategészség
ügyi rendőrség angol és német felfo

gás szerint nem elég megbízhatóan 
van szervezve, határait esetleg el kell 
zárnia.

Nem kételkedünk abban, hogy a 
magyar kormány nem fogja elmúl ~z- 
tani, hogy a magyar vágó és vonó
marba jó hírnevét ilyen eszközökkel 
is megvédje, hogy a Magyarországban 
létező állategészségügyi rendőrintézmé
nyek példásan szigorú kezelése valódi 
és állandó hasznot biztositson a ma
gyar mezőgazdaság számára.

De nemcsak juh, hanem sertéste
nyésztésünket is veszedelem fenyegeti.

A földmivelés-, ipar és kereskedelmi 
miniszter erre vonatkozólag elrendelte, 
hogy miután a kőbányai veszteglő in
tézetből Németországba indított serté
sek között többször lett a pata- és 
szájvész megállapítva, úgy, hogy a 
sertéseket a határról visszautasították, 
ennélfogva „minden a belföldről Kő
bányára érkező sertésszállitmány leg
alább is 10 napig elkülönítve tartas
sák és csak azután szabad ezt a többi, 
már ott levő tálkákhoz hajtani; a 
külföldre ellenben csak oly sertések 
szállíthatók, melyek legalább 30 napig 
voltak Kőbányán megfigyelés alatt.*

A „Pester Lloyd“-nak azt Írták 
erre vonatkozólag kereskedői körökből,

A „Pécs“ lárczája.

Eszmetöredekek az ethnologia köréből.
(Folytatás.)

Kégente magasztaltak a maorik vendég
szeretetét és nemeslelkttségét, most ritkán 
hallani erről. A fiatalabb nemzedék nem 
gondol másra, mint a pakolni pénzére. A 
szokások s a jellem hanyatlása legfeltűnőb
ben a városokban mutatkozik. A városi maori 
sokkal büszkébb vagy sokkal restebb, sem
hogy az európaihoz szolgálatba álljon s ren
des munkával keresse élelmét, hanem iukább 
kóborol utczákon és korcsmákban és így 
testileg s lelkileg sülyedt proletárrá lesz, I i 
terhére vau nemcsak az európai telepitvé- 
nyeseltnck, de még saját honfitársainak is. 
Így tehát az európai művelt,cég, több előnye 
daczára, melyeket a bcnszülőtteknek nyújtott, 
ezekre mégis úgy hat, mint titkos méreg, 
mely egész életüket megsemmisítéssel fenye
geti. A vendégszerető vad ember számitó, 
fontolgató kalmárrá lett, a mi ruhánk fe
szessé, a mi eledelünk beteggé tette őt.

Hddig Hoclistetter. Láttuk ezekből, meny
nyire sülyedtek a maorik az európai művelt
ség hatása alatt. Igaz ugyan, hogy értelmi
ségek bámulatosan kifejlődött: fölvették a

keresztény hitet, járnak iskolába, sőt egyes 
tudományokban és művészetekben is feltűnő 
haladást tettek. S igy, ha a megbirálás al
kalmával csak az értelmi fejlődés jönne te
kintetbe, akkor tagadhatatlan, hogy a mao
rik műveltsége emelkedik, de ha az erkölcsi 
érzületet is tekintjük, akkor műveltségüket 
sülyedönek kell nevelnünk.

Talán azon ellenvetést lehetne itt tenni, 
hogy igaz ugyan, mikép a maorik erkölcsi 
érzülete s társad iImi viszonyai meg nem fe
lelnek azon magas foknak, melyen mi ál
lunk, de hogy mégis tisztábbak azok jelen
leg, mint az európai ember megérkezése 
előtt, mert legalább egy szennyfolt, t. i. az 
emberhús evés, épen az európai műveltség 
hatása alatt szűnt meg. És ezen ellenvetés 
látszólag igaz.

Ámde megjegyzendő, hogy a természetes 
népek egész másképen határozzák meg az 
erkölcsi jót és rosszat, mi.it mi azt tcszszük. 
Ha talán túlzás is van azon tudósításban, 
mely szerint egy néger azon kérdésre : mi 
jó s mi rossz ? azt felelte, hogy jó, ba ő 
meglophatja szomszédját s rossz, ba szom
szédja őt lopja meg; vagy azt, hogy jó, ha 
ö elrabolhatja másnak feleségét s ro.-sz, ha 
az ő felelégét rabolják cl; de tény, hogy a 
természetes népek erkölcstanában a hasznos
sági elv az uralkodó.

Jól mondja Tylor: „A vad népek er
kölcsi szabályai elég reálisak ugyan, hanem 
sokkal engedékenyebbek, mint a mieink. Igen 
jól alkalmazhatjuk a gyakran használt ha
sonlatot, mely szerint a vad emberek gyer
mekekhez hasonlítanak, erkölcsi és értelmi 
viszonyaikra is. A vadak jobb társadalmi 
élete igeu bizonytalan egyensúlyban tűnik 
föl, melyet szükség, kisértés, vagy erőszak 
nagyou is köunyen megzavarnak s akkor he
lyébe lép a vadak rosszabb élete, melyet 
annyi szomorú és borzaszt'! példiból isme
rünk.**)

A művelt ember a jót magáért a jóért 
teszi, a rosszat pedig kerüli, mert erkölcsi 
rossz. A műveletlen népek csat akkor te
szik a jót és csak akkor kerülik a rosszat, 
ba felnek. A mit mi erkölcsi érzületből te
szünk, azt ők csak félelemből teszik. Ha a 
körülmények olyanok, hogy nem keil felniük, 
akkor a legrosszabb, a leggpnoszabb tettekre 
is képesek. Ilyen szempontból mondhatta 
Lubboclc: „Erkölcsiség felelősséget zár ma
gába s igy nem gondolható belátás nélkül. 
Az állat sem jjiicm erkölcsös, sem nem er
kölcstelen. A vad ember nemcsak gyakran, 
hanem majdnem mindig a bűn uralma alatt 
áll, de ezt nem lehet neki vétkiil fö'róni. 
Azonban minél magasabb a szellemi erő,

*) Tylor: Anfange iler Cukor 1. köt. 31. 1,
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hogy ezeknek a rendszabályoknak a 
kőbányai helyi és sertéskereskedelemre 
a legveszélyesebb és leghátrányosabb 
következményei lesznek. Erre azonban 
illetékes oldalról a következőkben vá
laszolnak : Ismeretes a közönség előtt, 
hogy a midőn a múlt év október ha
vában a kőbányai veszteglő intézetbe 
a száj- és patavész beburczoltatott és 
e miatt sertéskiviteliink elől a német 
birodalom határai el lőnek zárva, mily 
erőfeszítéseket kellett a magyar kor
mánynak a német kormány nyal szem
ben tenni, hogy újra megnyithassa e 
fontos kiviteli ezikkiink piaczát.

A német kormány végre engedett 
a tartós közbenjárásnak, de csupán 
azért, mert meggyőződött arról, hogy 
a kormány által foganatosított szigorú 
rendszabályokat itt lelkiismeretesen 
alkalmazzák és ezen szigorú eljárás 
kizárja a lehetőségét annak, hogy a 
járvány Németországba behurczoltas- 
sék. Annak idején kereskedőink han
gosan jajveszékeltek a német határ 
elzárása miatt és Kőbánya tönkreme- 
nését jósolgatták, ha a határzár még 
sokáig tart. És most, midőn a kormány 
minden rendszabályának az a czélja, 
hogy sertéskivitelünket egy talán el
rendelendő német határzár eshetősége 
ellen megóvja, ezen rendeletet mint 
Kőbánya sérelmét tüntetik fel. Sokszor 
megtörtént már, hogy a kőbányai 
szállásokban elhelyezett sertések között 
száj- és patavész állapíttatott meg. 
A vizsgálat mindig azt tüntette ki, 
hogy a jáivány kitörése annak tulaj - 
donitható, hogy a vidéken összevásá
rolt egyes darabokat (az úgynevezett 
paraszt-sertéseket) a Kőbányán levő 
csoportok közé eresztették, a melyek
ről aztán a ragály az egész csoportra 
kiterjedt. Semmi sem természetesebb 
tehát, mint az, hogy a kormány e 
baj elhárítása végett elrendelte, hogy 
az ilyen Kőbányára vitt sertések, mi

Szer d á n ________________________________

minél élesebb az Ítélő tehetség, annál na
gyobb azon ember erkölcsi romlottsága, ki 
az elsőt elpazarolja s a másodikkal visszaél. 
Egészben véve azon végső következtetésre 
jutunk, hogy a vad népek, daczára nagyobb 
gonoszságuknak, kevésbé bűnösök, mint a 
művelt emberek. Az előbbiek nincsenek sem 
erkölcsileg alacsony állapotban, sem nem mű
velhetik a nemes erényeket.” *)

Sok úfleiró elbeszélései közt olyanok is 
vannak, melyek a természetes népek kiváló 
becsületességéről, erkölcsi jóságáról látsza
nak tanúskodni. Ámde azon magasztalt je l
lemesség csak addig tart, míg valamely cse
kély jelenség a vad ember indulatát föl nem 
ébreszti s őt valódi vad emberré nem vál
toztatja. így pl. Lamanon, La Pérouse kísé
rője, egy napon azt vitatta, hogy a vadak 
sokkal jobbak, mint a kultúremberek. Más
nap azonban épen ezen dicsért vademberek 
gyilkolták őt meg. Cook rendkívül dicsérte 
Havai lakóit s épen ők lettek gyilkosai. 
Wallace kiemeli a pápuák igazságszeretetét 
s jóakaratát, a milyet sok fejlettebb népnél 
hiába keresnénk; de épen ezen pápuák, ha 
az európaiakkal ellenségesen találkoznak, oly 
rosszlelküek és kegyetlenek, hogy méltán 
kétkedni lehetne, vájjon vannak-c emberi 
érzelmeik ? A karibok vidám, becsületes, jobb

előtt az egyes csoportokba bevegyül- 
nónek, 10 napig elkiilönitve megfigye- 
lendők ós ezen idő lefolyása után 
egészségi állapotuk konstatálandó.

A másik megtámadott rendszabály
nak abban rejlik az oka, hogy a német 
határról naponként érkeznek pana
szok a fölött, hogy a Kőbányáról 
Németországba szállított sertéscsopor
tok között száj- és pata vészben szen
vedő sertések vannak és azzal fenye- 
getődztek , hogy a német kormány 
kényszerítve lesz a járvány belmrczo- 
lásának megakadályozása végett sertés- 
beviteli tilalmat kibocsátani. Hogy 
ezt elhárítsa, a minisztérium elrendelte, 
hogy külföldre csak oly sertéseket 
szabad szállítani, melyek Kőbányán 
legalább ö0 napig állottak és a me
lyeknek egészségi állapota szakértők 
által nem kifogásoltatott.

E rendszabály kétség kiviil szigorú 
és egyes kereskedőknek kárt is okoz; 
a kormány azonban, ha csak az egy
oldalúság vádjába nem akar ju tn i, 
nem térhet ki a szükség elől, hogy 
oly rendszabályokat léptessen életbe, 
melyek az országban létező összes 
baromtenyésztők érdekeit vannak hi
vatva védelmezni.

A baranyamegyci gazdasági 
egyesület közgyűlése.

Jelen voltak : Nádosy Kálmán elnöklete 
alatt Antal Pál, Borsos István, Dezső Mik
lós, Kgry József, Freytagli Ferencz, Frejtagh 
Lajos, Hegedűs Imre, Jeszenszky Árpád, Je 
szenszky Ferencz, Kiss Ferencz, Kovácsy 
József, Kovácsics József, Keller István, Lasz- 
berg Arthur gróf, Liebbald Béni, Mcndlik 
Ágoston, Nagy Károly, Ottocska (léza, Péter 
Simon, Rosenbaum Hcrinanu, Sey László, 
Szegedy Fülöp, Thaler Gusztáv, Vörös Ist
ván egyesületi tagok és Vörös Mihály titkár.

Olvastatott az elnöki jelentés, mely a

érzésre képes nép, többi közt különösen ki
emelendő, hogy daczára, hogy a kurare-mér- 
get szolgáltató Strychnos toxifera földjeiken 
tenyészik, nyilaikat mégsem mérgezik meg. 
Ámde hadifoglyaik iránt a lehető legkegyet- 
lcnebh bánásmódot tanúsítják.

Összefoglalván a mondottakat, látjuk, 
hogy a műveltség fokozatát igen nehéz meg
állapítani s hogy az emberiség művelődésé
ben úgy haladás, mint hanyatlás is észlel
hető, olyképen, hogy a kettő sokszor pár
huzamosan ha'ad egymás mellett. A rendel
kezésünkre álló kútfők azt mutatják, hogy 
alacsony állapotban levő népek előremenő 
fejlődés, azaz haladás utján följuthatnak a 
műveltségnek aránylag legmagasabb fokára ; 
de mutatják azt is, hogy magasan fejlett 
Dépek visszamenő fejlődés, azaz hanyatlás 
utján elveszthetik műveltségüket. Ez oly 
alapigazság, melyet megtámadni, vagy épen 
tagadni alig lehet.

Csakhogy itt azon kérdés támad, vájjon 
mi erősebb, a haladás vagy a hanyatlás? A 
haladás fölülmulja-e a hanyatlást, vagy a ha
nyatlás a haladást ? E kérdésre felelni jövő 
czikkünknek lesz feladata.

lí. G.

Tekintetes Közgyűlés!
Azon ősi szokás, melynél fogva minden 

jóravaló gazda az év fordultával visszapil
lant a lefolyt év eseményeire, hogy abból 
következtetést vonjon a jövőre és kerülje 
azt, ami neki ártalmára lehetne, ellenben 
vaskitartással iparkodjék megvalósítani azt, 
ami neki előnyös és hasznot hozó, rója rám 
a kötelességet, hogy egyesületünknek a le
folyt évi működésére visszapillantsak és szá
mot adjak tisztemnél fogva az egyesület múlt 
évi munkálkodásáról.

Egyesületünk működése csak szűk ke
retbe foglalható, mivel sem anyagi ereje, sem 
pedig tagjainak száma nem engedi, ho#-y 
talán világra szóló események megvalósítá
sában forgácsolja szét csekély e re jé t; de 
iparkodott azon határok között, melyek mű
ködését körvonalozzák, megtenni azt, ami az 
egyesület czélja: emelni a löldmivelést és a 
vele karöltve járó állattenyésztést; megmu
tatni gazdáinknak, hogy észszerű gazdálko
dás mellet még a mostani nehéz körülmé
nyek mellett sincs okuk kétségbe esni.

Hogy ebbéli kötelességünknek mennyire 
feleltünk meg, legyen szabad tevékenységünk 
szerény eredményét elősorolnunk.

Egyesületünk saját szaklapját a lefolyt 
ávbeu is díjtalanul küldé tagjainak és ezáltal 
iparkodott azon szellemi táplálékot, amely
nek szükségességét ma már mindenki kény
telen elismerni, aki csak gazdáink igazi bol
dogulását szivböl óhajtja, azon időben és 
módon hozzájuk juttatni, amikor arra nekik 
lignagyobb szükségük van és azt a legköny- 
nyebben fordíthatják hasznukra. A lap he
lyes szerkesztésének legjobb bizonyítéka azon 
körülmény, hogy az megyeszerte kedves ven
dége a gazdinak, azonkívül a magas minis- 
terium is a szerkesztőhöz intézett kegyes 
leiratában tudomásul vévé annak megjelenését.

Második fötörckvésünk oda irányult, 
hogy a lapunkban elvetett magot megérle- 
lesrc is segítsük és azért a  múlt éti köz
gyűlés határozata folytán ránk ruházott kö
telességnél fogva iparkodtunk az állattenyész
tés emelésére díjazással egybekötött szarvas
marba és sertés szemlét tartam.

Ezen szemlék megtartásában kettős őzéi 
elérése lebeg az egyesület előtt. E lőször: 
sarkalni a birtokosokat a jobb anyag beszer
zésére és annak helyes tenyésztésére; má
sodszor : dijakban olyan gazdasági eszközö
ket és kisebb gépeket juttatni kezükbe, a 
melyeknek czélszcrüsége átaláuosan el van 
ismerve és a melyeket a szegényebb gazda 
talán ritkán, vagy épen nem szerezne be. 
Az egyesület a lefolyt évben két szemlét 
tartott. Egy sertés és egy szarvasmarba szem
lét. Az első szeptember hó 7éu  Pécsett tar
tatott meg a sertéshizlaló mellett, amelyre 
28 fél által 831 darab sertés hajtatott. Dijak
ban kiosztatott 7 félnek 9 drb 10 frankos 
arany és 6 frt ezüstben, azonkívül hatan 
nyertek diszokmányt. A szarvasmarha szemle 
a lefolyt évben szeptember 8-án Németbóiyoa 
tartatott meg, mely alkalommal 119 fél á l
tal 204 drb szarvasmarha hajtatott. Ezen 
fémesen sikerült szemle alkalmával 23 dij 
osztatott ki 480 fit értékben gazdasági esz
közök és kisebb gépekben, öten pedig disz- 
okmányuyal lettek kitüntetve. Nein hallgat
hatom el azon szomorú körülményt, hogy 
egyesületünknek ezen, az állattenyésztés elő
mozdítására irányult nemes szándékát a m a
gas ministerium semmivel sem támogatta. 
Csakis megyés püspökünknek áldozatkészség t, 
ki 100 Triót adott a szem e költségeire és az. 
egyesület több tagjának nagylelkűsége, mcl) 
utón az egyesületi titkár fáradozását 110 frtnak 
gyűjtése koronázta, tették lehetővé, hogy 
tervünket ily szép sikerrel valánk kéjwsek 
végrehajtani. Nem mulaszthatom el azon ked
ves kötelességet, hogy ezen alkalommal is 
özv. Majláth Györgynéő nagyraíltóságinak ]a 
kegyesen adományozott 20 írtért és a Maiss 
és vidéke mezőgazdasági elülcgogyletnek, 
valamint Tartióczy gépgyárosnak az egye 
sűlet.ick ajándékozott, mintegy 05 frtot éré

következő:

') Lublock : Urspruag dér CivilÍMtioo. 421 1.



Sz erdítn Február 25- én
gazdasági gépek és eszközökért őszinte kö
szönetét mondjak.

Termelési kísérletek a lefolyt évben ke
vesek által eszközöltettek, mégis legyen meg
engedve ezen alkalommal megjegyeznem, hogy 
az évek során át termelési kísérletre szét
osztott különféle kitűnő magok ma már megyc- 
szerte elterjedtek.

Egyesületünk abbeli felszólamlásának, 
hogy a megyénket több irányban átszelő 
vasutak állomásain marba felrakodók létesit- 
tessenek, bár nem teljes mérvben, de mégis 
volt eredménye; mivel ily felrakodó a lefolyt 
évben több helyen lelt felállítva.

Megyénk területén az egyesület támo
gatása mellett méhészeti, gyümölcsészeti és 
borászati előadások az illető vándortanárok 
által több helyen tartattak, melyek nem ke
véssé működnek közre a közvagyonosodás 
emelésére és gazdáinknak a megélhetésre több 
és több jövedelmi forrást nyujtnak.

Nem hagyta figyelmen kívül egyletünk 
azon körülményt sem, miszerint a folyó évi 
országos kiállítás alkalmával megyénk borai
val, mint legjobb termékünkkel, részt ve
gyen. E végre törekedett a megye minden 
bortermő vidékéről anyagot gyűjteni, mely 
szándékúban nagyban elősegittetett a pécsi 
szőlősgazdák egyesületének azon nemes el
határozása által, hogy a pécsi hegy terméke 
az egyesület által óhajtott collectiv kiállítás
ban a megye boraival együtt szerepeljen.

Egyesületünk a Pécs-baranyai kertészeti 
egyesület által felállítandó aszaló költségeihez 
újabban 17 írttal járult.

Az egyesületi ügyek elintézésére tarta
tott 0 igazgató-választmányi ülés. Az ügy
darabok száma meghaladja a 170 et, melyek 
mind elintézvék.

Ezek volnának az egyesület működését 
feltüntető adatok, melyek az egyesület éle
téről tanúskodnak.

Egy szomorú kötelességet kell még tel
jesítenem, amikor c helyről is tudomásul ho
zom, hogy egyesületünk igazgató-választmá
nya közül a lefolyt évben négyen ragadtat
tak ki a kérlelbetlen halál által az élők 
sorából. Es pedig: Hutbflösz János, Polkák 
János, Szontagh Mátyás és Tibiassy József. 
Legyen könnyű a föld, mely poraikat takarja.

Egyúttal van szerencsém tisztelettel je 
lentenem, miszerint egyesületnek tagjai múlt 
évi közgyűlésünk óta 27-tel szaporodtak.
Van tékát az egyesületnek alapító tagja 33 

5 frtos rendes tagja . . .1 1 5
i „ » .  . . .  m

összesen . . 469
Egyesületünknek múlt évi kiadása a mel

lékelt és a számadást vizsgálók által helyes
nek talált számadás szerint:

bevétel . . . .  1GG2 frt 48 kr. 
kiailás . . . .  1551 „ 54 „

marad 110 frt 0 4 kr.
Megjegyzendő, miszerint a bevételben 

előfordul Engel Adolf és fiai által lefizetett 
100 frtnyi alapitó tőke, mely összeg a folyó 
évben tökesittetni fog. Hogy egyesületünk 
anyagi helyzetét kellőleg felderítsem, örömmel 
tudathatom, miszerint az egyesület törzs
vagyona 4% -os aranyjáradék kötvényekben 
névérték szerint 4300 frtot tesz ki. Midőn 
tiszteletteljes jelentésemet szives elfogadására 
ajánlom, egyúttal kérem a pénztárnoknak is 
a szokásos felmentést megadni.

Az 1884. évi pénztári számadás kifogás
talannak találtatván, elfogadtatott és a folyó 
évi számadás felülvizsgálatára Krasznay Mi
hály és Hegedűs Imre kérettek fel.

Az 1885. évi költségelőirányzat minden 
léteiében elfogadtatott. Ennek kapcsán elnök 
lölemlité azon körülményt, hogy az egyesü
letnek a tagok által történendő tűz- Ó3 jég
kár biztosításnál százalék fejében nem meg
vetendő ösbzeg biztosittatik; miért is fclszó- 
litandók az egyesület tagjai, hogy biztosító

saikat csakis ,Az első magyar általános 
biztositó tá rsa ság in á l eszközöljék, hogy ez 
által az egyesület czélja eléressék.

Elnök felszólitá a közgyűlést, hogy az 
egyesületnek folyó évi működését határozza 
meg. Tekintetbe véve, miszerint a folyó évben 
az ország fővárosában országos kiállítás lóg 
tartatni, a melyen az egyesület collectiv bor
kiállításával veend részt, a megye pedig a 
lókiállitást fogja nagyobbitani, batározatilag 
kimondatott, hogy az egyesület folyó évi 
működését oda fogja irányítani, miszerint az 
országos kiállítás minél jobban sikerüljön. 
Elnök ennek kapcsán jelenté, miszerint a 
kiállítási kérdőíveket ez ideig 47-en küldötték 
be, a kiknek részvétük a kiállításon bizo
nyosnak veendő. Egyúttal a megye borterme
léséről készített statisztikai adatokat, térkép- 
vázlatot stb. bemutatá, mely alkalomból a 
közgyűlés elnök ö nagyságának fáradhatetlan 
kitartásáért jegyzőkönyvileg köszönetét sza
vazott. — A részletek keresztül vitelével az 
igazgató választmány bízatott meg.

Olvastatott a földraivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi m. kir. minisztériumnak 
38851. számú leirata a bécsi hizóállat kiál
lítás tárgyában. — A programúi az egyesület 
lapjában közzéteendő és egy példáuy a bellyei 
uradalomnak küldendő.

Ugyanazon minisztériumnak 60715. sz. 
leirata a katonai kincstár részére szállítandó 
termények tárgyában lapunk más rovatában 
olvasható.

Olvastatott u. a. minisztériumnak 59259. 
számú, a sertésbőr feldolgozása tárgyában 
érkezett leirata. — Az egyesület lapjában 
közzéteendő és a netán előforduló eset a 
kereskedelmi kamarával közlendő.

Mátics Antal és Pécsi Mátyás szebényi 
szölőmuukúsok kérelme anyagi támogatásért, 
miután az egyesület f. évi jövedelme már 
kimerittetett, elutasíttatott.

Az országos gazdasági egyesület átirata 
a tény észvidékek beosztása tárgyában, miután 
a közgyűlésen jelenlevő közgazdasági előadó 
kijelenté, hogy a minisztérium nem ragasz
kodik úgy sem szigorúan a beosztáshoz, az 
érdemleges válasz megadásával az igazgató 
választmány bizatik meg.

Az országos kiállítási bizottságnak a 
baromfi kiáilitás tárgyában intézett átiratára 
hatiroztatott, hogy miután a város területén 
a legutóbbi időben alakult egy társaság, a 
mely épen az észszerű baromfi tenyésztést 
tűzte ki főfeladatául, ennélfogva felkérendő 
a nevezett egyesület az országos kiállításon 
való részvételre, a mikor az egyesület támo
gatásáról előre is biztosittatik.

Az eloök indítványozó, hogy a magas 
minisztérium kéressék fel, miszerint a ter
melési kísérletre szánt kitűnő magvakból 
megyénknek is juttasson. Az indítvány egy
hangúlag elfogadtatott és annak k'-resztül 
vitelével az elnökség bízván meg, a közgyűlés 

véget ért.

A „Barcsi sertéshizlaló részvénytársa
ság" e napokban tartotta közgyűlését és 
minthogy részvényei közkézen forognak, nem 
leend felesleges annak lefolyását ismertetni.

A .Barcsi scrléshizlaló részvénytársaság” 
rendkívüli közgyűlése f. hó 11-én volt, tá r
gyát: .az igazgatóság jelentése eddigi mű
ködéséről és a további befizetések megszava
zása* képezték. A jelentésből a következő 
résileteket tartjuk felemlitendőnek : •

________ . P É C S *
Az igazgatóság utasításához híven egye

sült a kiküldött helyszínel* bizottsággal és 
megszerezte a Dráva folyó és déli vasút 
mentén fekvő 23 hold nagyságú telket, hold
ját 850 forintjával. Mielőtt azonban az épít
kezéssel foglalkozott volna, szükségesnek ta
lálta egy szükebb körű bizottság útnak indí
tását hogy ez Magyarország nagyobb hizlaló 
telepeit megszemlélve, a nyert tapasztalatok 
alapján tegye indítványát A bizottság tényleg 
bejárta a Kőbányán és Győrött lévő hizlaló
kat és a m. é. május hó 15-én tartott igaz
gatósági gyűlésen nézeteinek oda irányuló 
kifejezést adott, hogy a versenyképesség ki
vívása feltétlenül kivánja a telepnek nagyobb 
szabását, illetőleg modern berendezését, habár 
ez által a vállalat az alapelvvel szakit.

A gyűlés egész teljességben magáévá 
tette az indítványt, melyet a részvényesek 
érdekével ősszeegyezönek talált, annál is 
inkább, minthogy a felszerelések vétele körül 
tanusitandó fukarkodás később hátrányokat 
szülne és intézkedett, bogy egy építészeti bi
zottság a beküldött tervek tanulmáuyozásával 
és azok előterjesztésével az illető költségve
tés kíséretében foglalkozzék. A következő m. 
é. julius hó 9-éu tartott igazgatósági ülés 
behatóan tárgyalta a fennfekvő terveket és 
költségvetéseket és az elfogadót1 ajánlat után 
a munkálatukhoz fogott. Az idő elöhaladása 
a czélba vett építkezések befejezését gátoló 
ugyan, mindamellett jelenleg már mintegy 
2500 darab sertésre rúg az állomány és ala
pos azon remény, hogy a szállások elkészül
tével a létszám megkétszeresedik, a berende
zések pedig oly nagyszabásúak, bogy esetleg 
lOOOO darab is csekély kiadási töblcttel elhe
lyezhető lesz.

A szállítási kedvezmények kicszközlése 
végett is megtétettek a kellő lépések és mig 
egyrészt a déli vasút máris tetemesen leszál
lította a díjtételt Becsig, ugy hogy ez olcsóbb 
mint Kőbányáról, addig a kültúldi fogyasztó 
állomások végett tolyuak az alkudozások.

A részvénytőkéből eddig 90,000 forint 
körül lön kiadva és minthogy az előirányzat 
szerint a befektetetések mintegy 145,000 
forintot fognak igényelni, szükségessé vált a 
kibocsátott 2000 darab 100 forintos részvény 
utáu a teljes névértékig érő befizetést köve
telni, illetőleg a még visszalevő 30%  három 
részletben a közgyűléstől kikérni, mert a  
többlet hivatva leend forgótőke gyanánt sze
repelni.

A jelentés felolvasása után Fuchs A. úr 
felvilágosításokat, utóbb odairányuló határozat
hozatalt kívánt, hogy az igazgatóság a jelzett
145,000 forintnál többet befektetési czélokra 
ne használhasson, de ezen kötelezettségtől a  
közgyűlés hosszabb vita után elállott, meg
elégedvén azon ígérettel, hogy a lakirékosság 
ezentúl is szem előtt fog tartatni. A befize
tések kiírásához a felhatalmazás megszavaz
tatott és ezzel a közgyűlés be is rekesztetett.

Levelezés.
Beremend, 1896. február 18*

Az e b d ü h  g y ó g y í t h a t ó s á g a .
Tekiotetes Szerkesztő úr 1

Becses lapja egyik közelebbi számában 
közölt „foghagymás" recipe ellenében tekin
tetes szerkesztő űr engedelmével a víziszony 
ellen egy . m ű t é t t e l ” ismertetem meg az 
olvasó közönséget, mely vidékünkön nagyban 
dívik, mon dhatom, bámulandó eredménnyel. 
Hogy azon betegségek közül, melyeknek az 
emberiség ki van téve, egyike a legiszonyub- 
baknak — a víziszony, mindenki tudja, kit 
vagy hivatása, vagy pedig kíváncsisága veze
tett ily szerencsétlenek köré s közelebröl 
szemlélhette azon kint, fájdalmat, melyeknek 
a veszett eb által megmart egyének tárgy ai 
s tanúja volt azon sysiphusi erőlködésnek, 
melvlyel kínjaiktól menekülni, szabadulni 
törekesznek — de hasztalanul! Ezen beteg
ség ellenében a mai orvosi tudomány tehe
tetlen 1 Vannak ugyan egyének, mint pl



Horvátországban, vagy pedig nálunk is, k.k, 
mint mondják, a víziszony ellen csalhatatlan 
panacea birtokában vannak — azonban titku
kat csak nagy összeg arán hajlandók kormi- 
nyoknak vagy pedig másoknak felfüdni. A 
vidékünkön működő két sokacz operateur 
nem ily Önző; szívesen segítenek szenvedő 
embertársukon ingyen is — s titkukat bárki 
megveheti tölök — akár egy marok rósz 
dohányért. — Ezen betegségnek közvetlen 
okozói legtöbbnyire a gazdátlan ebek, melyek
ről senki fia sem gondoskodik, kivéve egyes 
közigazgatási hatóságok rendeletéit, melyek 
az ebek ellen kiadott egyes üdvös ukazukkal 
megindítják ezek ellen a háborút s néha-néha 
mégis újítják; azonban indolens népünk eine 
rendcleteket végre nem hatja s fájdalom 
nincs, aki azokat végrehajtassa.

így történt, hogy Petárda községben 
múlt évi deczeinbcr hóban két férfi u. m. 
Jankovits Antal s Ivánovits Sztipó veszett eb 
által megmarattak, Kolar Marinka pedig egy 
megmart eb vére következtében inficiáltatott. 
1885. évi február 5-én csütörtökön délután 
Jánkovics Antalon a kitört víziszony egyes 
jelei mutatkoztak, február 8 án azaz vasárnap 
reggel tetöponját érte el s délután 2 órakor 
örökre megszabadult borzasztó kínjaitól. A má 
sik két egyén még most is ép egészségnek 
örvend, mert ezeken az operatió végrehajta
tott, a veszett eb marásának áldozatul esett 
egyénen pedig nem. Az egész műtét igen egy
szerű s az illető sokacz operateur szerint 
a következőleg kell eljárni:

A veszett eb marása után 9-ik napon a 
nyelv alatt levő 2 ért kell vizsgálni azon 
czélból, hogy az operatio már végrehajtható-e 
vagy nem. Ha a műtétet még végre nem le
hetne hajtani, a patiens minden 3-ik napon 
köteles az operatőrnél megjelenni (vagy pedig 
fizetés reményében ez látogatandja meg a 
patienst) aki mindig csak a nyelv alatti két 
ért vizsgálja, vájjon elég duzadtak-e, vagy 
pedig, mint ö magát kifejezte, elegendökép 
„érettekbe, hogy a műtét végrehajtassák. 
Ez utóbbi esetben sklocájával (bicska féle) 
az említett 2 etet felmetszi, melyekből a ko
romnál is feketébb vér csörgedez s ezzel az 
operatio megtörtént, a baj pedig örökre elhá- 
nttatott. Megjegyzendő, hogy ugyanezen mű
tét nemcsak a veszett eb által megmart em
bereken hajlatik végre hanem az állatokon 
is, ép ily módon s sikerrel.

általam  nagyon tisztelt egyéntől, kinek 
szavai igazságához a kétség legkisebb nyoma 
sem férhet, hallottam, hogy az említettem 
operatio segélyével nehány uradalmi, veszett 
igás barom is megmentetett s különös! egy, 
a melyen eme operatio végre nem hajtatott, 
iszonyú kínok között adta ki páráját. Ezen 
műtét következtében veszett sertések s más 
állatok is mentettek meg vidékünkön a biz
tos elhullástól! Az általam leirt operatió 
elolvasása után a doctor urak fejőket tán 
kétkedve csóválják; a 9. és 3-ik naphoz kö
tött megvizsgálást babonának keresztelik, e 
műtétet az orvosi tudomány szempontjából 
elitélik s talán veszélyesnek is kürtölik, 
minderre csak azt válaszolhatom, hogy föl 
Aesculap tanítványai 1 Az említett operatiot 
tegyék tanulmányuk tárgyává s elévülhetet
len érdemet szerzendenek a szenvedő embe
riség körül, ha az itt megadott alap, eszme 
tökéletesítése által ily szerencsétlenek közül 
csak néhányat is sikerülend megmenteniük, 
vagy ha tetszik, foglaljanak mások állást 
eme műtét ellen, theoretice beszéljenek pro 
vagy contra, mindennek daczára erős hitem s 
meggyőződésem, hogy az itt felhozott tények 
igazságát megezáfolui s a felhozott operatiok 
valóban bámulatra méltó sikerét elvitatniok 
nem ríkerülend. Kám nézve pedig a legna
gyobb jutalom lenne, ha egyetlen egy ily 
szerencsétlen szenvedő embertársamon eme 
közölt operatio által segíthetnék.

S z e r d á n ____________________________

Ritka község látott annyi bált, mint 
nemes Baranyamegyébe bekebelezett Bercmend 
községe. Volt itt 2 ifjúsági, 2 polgári, egy 
izraelita bál, melyen higadtvérfl nem izraeli-

ták is részt vettek s volt végül beremendi 
lakósok által a kassádi tanító vendégszerető 
lakát n rendezett „batyubál", mely várako
záson felül fényesen sikerült! Ide nem szá
mítván azon számtalan „bálokat", melyeken 
a zenét cseh kintorna szolgáltatta.

*
Múlt kedden a farsangi B iclianaMáikat a 

torjánczi község korcsmájában tartó atyafia
kat egy az ablakon keresztül intézett lövés 
szétugratta. Az áldozatul kiszemelt I’etrovics 
Pávó arczán súlyosan megsérült s a lövés 
egyik kezének ujjaitt is szétszakgatta. A me
rénylet, úgy látszik, boszu müve, mit, vala
mint a teltestis, a megejtendő vizsgálat lesz 
hivatva kideríteni. Ph.

_______________ , P É C S‘_____________

Hírek,
A főrendiház szervezéséről szóló törvény- 

javaslatot a hétfői ülésen a képviselőház nagy 
többsége elfogadta a részletes tárgyalás alap
jául. A szavazás-eredmény összeszámítás után 
a következő: 452 igazolt képviselő közül,
elnök nem szavazván, 233 i g e n n e l ,  157 
n e m m e l  szavazott, távol volt ü l. E szerint 
a képviselőház 70 szavazatnyi többséggel fo
gadta el a kormány törvényjavaslatit. — Az 
olleninditvinyek természetesen elestek.

Halálozás. A r á n  y János özvegye szül. 
E r c s e y  Julianna hosszas szenvedés után 
meghalt Budapesten, f. hó 19-én. A boldogult 
mintaképe volt az önfeláldozó hitvesi hűség
nek. 1819-ben született Nagy-Szalontán. .Atyja 
ügyvéd volt. Arany Jánossal 1840-ben lépett 
házasságra. Két gyermekük volt. A z  egyik 
László, ki a magyar földhitelintézet igazga
tója, a másik Juliska, ki azonban már 
18G5ben meghalt, egy Piroska nevű leánykát 
hagyván maga utáu hátra. Temetése nagy 
részvét mellett szombaton történt. Áldás 
emlékezetén.

A városi közgyűlés lefolyásáról, mely 
hétfőn d. e. 9 órakor tartatott s a Ilarcs- 
drávavidéki takarékpénztár részvénytársaság 
f. hó 12-én tartott közgyűléséről térhiáuy és 
az idő rövidsége miatt csak jövő számunkban 
hozhatunk kimerítő tudósítást.

Eljegyzés. S c h n p r i n g c r  Zsigmond, 
a pécsi légszesz gyár igazgatója, eljegyezte 
W e i s z m a y e r  V a l é r i a  kisasszonyt, dr. 
W c i s z m a y e r  német-búlyi körorvos mű
velt és szellemes leányát.

A közvacsora költségeihez az eddig 
kimutato.takon kivül járult még P l a i n c r  
Lajos ügyvédné 3 frttal, mely adományért a 
nőegylet lapunk utján mond köszönetét.

Gyászhir. Mély részvéttel értesülünk, 
hogy J ó f e j ű  János baranya-scllyei uradalmi 
bérló hosszas és kinos szenvedés után folyó 
hó 18-án reggeli (i órakor férfi kora virágá
ban jobb létre szenderült. Az oly korán el
hunyt férfiú széles körben ismert és közked- 
vcsségben álló volt; benne az ősmagyar 
typus hamisitatlan és méltó képviselője szállt 
sirba. Temetése nagyszámú rokonok, barátok 
és ismerősök, valamint a vidék összes értel
miségének megható részvéte mellett pénteken 
d. e 11 órakor történt. Emléke sokáig élni 
fog barátai szivében. Nyugodjék békében!

A gyermekhangverseny és szinielöadás,
mely vasárnap délután az építendő szegények 
háza javára a „Hattyú* teremben tartatott, a 
közönség rendkívüli érdeklődése mellett folyt 
le. A nagy helyiség zsúfolásig megtelt elő 
kelő nézőkkel, kik a tapsokkal egyáltalában 
nem fukarkodtak, és méltán, mert a hang
versenyben résztvevő kis műkedvelő művészek, 
(Mutschenbaclier Irén, Wész Béla, Bolgár 
Tivadar, Maiéter Laczi, Angster Emil) — 
Angyal Béla és Uáski Béla urakat természe
tesen a kicsik közé nem számítva — mind
annyian — korukhoz mérve — szép zenei 
képzett-égről tettek tanúbizonyságot, különösen 
M u t s c l i c n b a c h c r  Irén és VV é s z Béla

kik tiszta zongorajátékukkal valóban szép 
reményekre jogosítanak fel, valamint Maleter 
s Bolgár is hegedüjátékukkal. Jó hatást keltett 
a főgymnáziumi dalárda éneke: a legnagyobb 
tetszést azonban a „Werucr'-féle nőnövclda 
növendékei aratták szépen csengő összbangza- 
tos karénekükkel, mit minden Ízben viharos 
taps és újrázás követett, minek következté
ben a hangverseny-rész teljes 2 óra hosszáig 
tartott. A hangverseny után Kisfaludy „Sz - 
get szeggel" czimü 1 felvonásos vígjátéki 
követ kezett. A szereplők : /álltái Paula, Geb- 
liardt Katicza, Várady Géza. Jeszenszky Feri, 
Koharits Feri, Ponauer Kálmán és Gebauec 
Emil kivétel nélkül jól tudták szerepeiket, 
kitünően voltak maszkírozva s helyivel-közcl 
még hatottak is elfogulatlan játékukkal, kü
lönösen Várady Géza, mint földesúr, Koharits 
Feri mint ügyvéd s Jeszenszky Feri, ki va
lóban i f ii csinos huszárkapitány volt s az 
uniformisban egészen otthonosan, elemébe, 
érezte magát. Az előadás tiszti jövegelme igen 
tekintélyes összegre rúg. A gyerm ‘k-hang- 
verseny tehát (városunkban az első.) teljes 
sikert aratott, mi dr. Mutschenbaclier Viktor 
és neje fáradhatatlan buzgalmainak köszönhető.

Dr. Várady Antal fővárosi tanárt, is
mert írót és lapunknak is munkatársát f. hó
21- én G é z a  nevű Itat éves kis fia halálává 
mély családi gyász érte A megszomorodott 
szülők gyászát enyhítse a nagy számit isme
rősök őszinte részvéte.

Dr Kohut Sándor volt pécsi, most nagy
váradi főrabbit — mint lapunknak Írjak — a 
newyorki izr. hitközség egy f. hó 15-én érke
zett távirati értesítés szerint 5UJiJ dollár 
(12000 Irt.) fizetéssel egyhangúlag főrabbijá
nak választotta A megválasztott hitszónok 17. 
távuatilag késznek is nyilatkozott az uj ál
lom is elfoglalására. Hívei nagy síju á la tta l-a  
fájdalommal látják távozni szeretett hitszó
nokukat és csak az az egy körülmény nyújt 
nekik némi vigaszt, hogy a new-yorki válasz
tás ugv anyagilag, mint erkölcsileg igen 
kedvező.

Néhai Poltz Károly vezérőrnagy özvegye 
kérelmet terjesztőit a belügyminiszterhez, 
hogy boldogult férjének és Ottó fiának tete
meit a nagyvárad olaszi temetőből Leibachba, 
a családi sírboltba szállíthassa.A belügyminisz
ter a kérésnek helyt adván, erről ieuatilag 
ludósitá Sál Kereucz nagyváradi polgármestert 
hogy annak idején a szükséges intézke
déseket megtétethesse.

A pécsi kereskedelmi és iparkamara
1885. évi február hó 20-án (csütörtök) d. u.
4 órakor saját helyiségében, (Anna utcza 4 . 
sz. I. cin.) rendes közülést tart. A napirend 
tárgyai: 1. Elnöki előterjesztések. 2. A ka
marai iroda jelentése. 3 A kamara múlt évi 
zárszámadásának előterjesztése. 4. A mr.rczali 
ipartársulat kérvénye az általa létesített m ' ;ter- 
inasiskola segélyezése iránt. 5. A pécsi szől
ősgazdák egyesületének beadványa a mohács- 
pécsi vasútnál a borszállításra nézve fenálló 
tarilfa leszállítása érdekében a kamara r é 
széről teendő felterjesztés iránt, 0. Ko eh 
Ferencz köszénbányatulajdonos beadványa a 
budapest-pécsi, mohics-p'isi és pécs-herc i 
vasutak állomásfőnökei által űzött szénáiusi- 
tás betiltása érdekében a kőzm. és közi. m. 
kir. ministeriumhoz intézendő felterjesztés 
iránt. 7. Rizek és társainak beadványa, mely
ben a cs. kir szab. dunagözliajózási társasig 
bányatelepén alkalmazott gépészek jogosuhl- 
lan ipargyakorlásának korlátozása énlekébeu 
a kamara közbenjárását kérik.

Halálozás. M a r e s c h  Venczel, a buda- 
pest-pécsi vasút fiatal hivatalnoka meghalt 
Budapesten, f. hé 8-án 23 éves korában. Az 
elhunyt tanulmányait városunkban végezte s 
szorgalmáról, önfeláldozó fiúi szeleteiéről 
volt ismeretes. — W e h n c r  József baranya- 
megyei születésű fővárosi nyugdíjazott igaz
gató tanító meghalt f. hó 13-án, éjjeli 11 
órakor, élete 81. évében.

Kamarai hangversenyek. A pécsi zene- 
egyletnek márczius hó 1-én, 8-án, 15-én és
22- én mindenkor délután 4 órakor B a 1 d a u f
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Anna és W e i s z m a y e r  Valéria kisasszo
nyok, G i r a r d i József, K i s s  Géza, Dr. 
M u t s c h e n b a c h e r  Viktor és 1’ r e it s z 
Adolf urak közreműködése mellett rendezendő 
kamarai hangversenyeire a műsorozatot kö
vetkezőkben adhatjuk : Március 1-én: Mozart 
d dur (juartette, opus 10, l t i e s z  Ferencz: 
opus 20, „Allemanda," zongorára és hege
dűre, S  p o h r Louis: f-dur Nonetto, opus 
ISI, hegedű, mély hegedű, cello, contrabass, 
llauta, oboa, clarinett, fagott és kürt. — 
Március 8-án: Spor: quartett, op. 3 d-moll,
C. M. W e b e r :  Graud duó clarinetto és 
zongorára op. 48, előadják K i s s  Géza és 
F i s c h b a c h  urak, Schubert Es dur trió, 
op. 100, előadják llaldauf A. k. a ,  Lőhr és 
Zollcr urak. Március 15-én: Onslov es-dur, 
quintette, op. 2, Hach: concert zongorára és 
két hegedűre és P r e u s z  Adolf ur zongora
hangversenye. — Március 22-én: lleethoven 
c-dur quintette, op. 20, Thuma fuvola hang
verseny, Dr. Mutschenbacher Viktor ur zou- 
gora hangversenye és „Dalok," előadja Weisz- 
irayer Valéria kisasszony. A műsor, mely 
válogatottságánál fogva ritka műélvezetet 
Ígér, azt hisz-zűk minden zenebarát tetszését 
megnyeri. Ajánljuk a hangversenyeket a kö
zönség legmelegebb figyelmébe. Belépti dij 
mind a négy hangversenyre tagoknak 2 fit, 
nem tagoknak 4 fit. Bővebbet a falragaszok 
tartalmaznak.

Gya3zhir, V i t é z  Antal meghalt hosszas 
szenvedés után f. hé 22-éu, életének 30 ik 
évében Temetése kedden d. u. -t órakor tör
tént. Az engesztelő szt. miseáldozat ma dél
előtt 0 órakor tartatik a város templomban. 
— Özvegy G a n g 1, született H e 1 I e r Te
réz meghalt 20-án este fél 8 érakor 79-ik 
évében Temetése vasárnap d. u. 4 órakor 
történt. ■— H a j n i k  Jáuosné született S z a- 
la y  Eleonóra meghalt 24 én reggeli 4 éra
kor, életének 01-ik évében. Temetése ma, 
szerdán d. n. 4 érakor történik az Iskola- 
utczai 13-ik számú házból. Az engesztelő szt. 
miseáldozat pedig csütörtök d. e. 0 órakor 
fog a várostemplomban tartatni. Nyugodjanak 
hókében.

A pécsi kath. legényegyletben f. hé
22-én tiszt. Streicher Jézset belvárosi káplán 
ur felolvasást tartoti a kath. legényegyletek 
feladatáról. A szép számmal jelenvolt egyleti 
ifjúság és vendégek nagy érdekkel hallgatták 
a káplán urnák felolvasását, ki az életből 
merített tények alapján a jelenvoltakat telje
sen meggyőzően bizonyító, hogy a kath. le
gényegylet az iparos ifjúságot a könnyelmű
ségtől és annak kiszámíthatatlan rossz kö
vetkezményeitől megévja s hogy a kath. 
legényegylet ápolja gyenge, még el nem rom
lott szivünkben legdrágább kincsünket,a vallást, 
mely az élet semmi körülményei között sem 
enged a tiltott és bűnös útra lépni. Meg
szerzi a kath. legényegylet az üzleti ifjúság
nak a polgárság becsttlését és tiszteletét, mely 
őket, bárhova menjenek is, mint elválhatlan 
társuk kiséri. Az elnök, Károly Ignácz, hálás 
szavakkal köszönte meg a felolvasó urnák 
ezen igen fontos tárgyú előadását, melynek, 
mint a felolvasás alatt tapasztalt feszült figye
lem is igazolja, minden szava az iljuság szi
véig hatott és nem kétli, hogy annak jó ha
tását az élet fényesen fogja bemutatni.

Menetrend. A hajózás a Dunán (egyelőre 
Budapest és Mohács közt) e hó 21-én ismét 
megnyílván, a menetrend a következő : Buda
pestről Mohácsra naponként 10 érakor délelőtt, 
Mohácsról Budapestre naponta 12 órakor 
■délben.

Pécs sz. kir. város iskolaügye. Váro
sunkban a tanköteles gyermekek száma 4480, 
még pedig a rendes iskolákban 3383, (1652 
fiú, 1731 leány) az ismétlő iskolában 1097 
(660 fiú, 432 leány.) Az iskolák száma 19; 
ezek közül, 9 elemi, 1 polgári, 1 községi 
jellegű szerotetház, 4 felekezeti jellegű elemi 
magán iskola és 2 elemi, 1 kereskedelmi és 
I óvóiskola. Alkalmaztatásban van öl rendes 
és 29 segéd tanító, kik közül 67 képesített. 
A zeneiskolát 103 tanuló látogatja. Az isko-

Szerdán________________
Iák jövedelme volt mull .-vbeu készpénzben 
99517 frt, terményekben 15082 fit, összesen 
114.629 frt, (az előző évben 61599 frt. E 
jövedelmek származtak a) 186,G31 Irt értékű 
ingatlanból 11232 frt; b) 940 frt tőke kama
taiból 46 frt; c) tandíjból 10475 frt; d) 
á l l a m i  s e g é l y b ő l  s e m m i ;  e) 
községi segélyből 88.535 frt; f) egyházi se
gélyből 3914 frt; g) egyéb forrásból 427 frt. 
Kiadás volt: a) rendes tanítók fizetése 
32255 fr t;  segédtanítóké 7730; b) fűtés, 
tisztítás, javítás 4066 frt; c) felszerelés 494 
frt, d) szegény gyermekek segélyezésére 746 
frt; e) vegyes szükséglet 11611 frt; f) tőké
sítés, vásárlás és építésre 51097 frt, összesen 
111629 frt. Az iskolába járók száma emel
kedett 4439-ről 4480-ra, teliét 41-gyel.

Jutalomjáték. Holnap csütörtökön lesz 
Arányúié Vilma asszony jutalomjátéka. Elő
adásra kerül „Czifra Juczi" népdráraa, mely 
mű már azért is bír érdekkel, mert helyi 
termék, még hozzá oly jeles, közszeretetben 
álló férfiúk első kísérlete, milyenek, Dr. Illés 
és Arányi. 11a e kiváló momentumhoz hoz- 
záveszszűk még azt, hogy a jutalmazandó 
Arányi Vilma asszony fiatal törekvő színésznő, 
ki szerepkörét mindenkor a legjobban betöltő 
s igy a közönség elismerésében is mindig 
részesült, biztosra vehetjük, hogy látogatott 
s érdekes előadásnak nézünk eléje.

Körrendelet. A földmivelés- ipar és ke
reskedelemügyi minisztérium a következő fon
tos kiirrendeletet bocsájtá közzé: a bor és 
pálinka sem élelmi szernek, sem kerti vagy 
mezei terménynek, sem házi iparczikknek nem 
tekiutbetök, miért is azoknak heti vásárokon 
való árusithatására az 1884. XVII t. c. 50 
§ a értelmében csak a helyben lakó van 
jogosítva.

Árva-ügyünk. A városi árvaszéknél az 
elmúlt félévben gyámság és gondnokság alatt 
álllott 1533, kik közül csak 436-nak volt 
vagyona. Iskola köteles 875; téuyleg iskolába 
járt 834. A vagyon érték 931,948 frt 22 kr, 
mely összegből kiadatott, 268,408 frt 60 kr, 
70 gyermek a lludolfinumban, 21 pedig magán 
eltartónál volt kint Gyámság alól felszaba
dult 82 egyén, közülük 07 vagyontalan. A 
kiadott 2.18,408 frt 00 krból 106,706 fit 99 
kr az adóhivatalhoz került letétbe.

A pécsi kir. fogházban az elmúlt félév 
végén 178 rab volt, kik közül 127 bent nyert 
foglalkozást és pedig 37 kosárkótő, 18 szal- 
mal'onó, 8 czipész, 5 asztalos, 6 kapezakötö, 
külső munkára alkalmaztatott 53. IJabmunká- 
hól befolyt összesen 1485 frt 69 kr. Az ösz- 
szes költség 21875 írtra rúgott, miből munka
keresmény és téritmény czimen 4291 frt vé
tetvén be, a deficit 17584 frt.

Szatmármegyei árvízkárosultak részére
Baranya vármegyében eszközölt gyűjtés ered
ménye. Siklós nagyközségben 23 41 frt, Szt-Lő- 
rincz község 1122, Szt.-Dienes 5'27, Cs.- 
Mindszent 2’— Kacsota 2‘10, Szt. Gál 4-30, 
Szt.-Iván 140, Batiua község tiz polgára 
2 50, Magy-peterdi körjegyzőségben 4.50, 
Migocs községben 2 50, Sellye lfi-65, Bog- 
dása 5 24. Marocsa 2'— Iványi 2'— Kákics 
5 46. Baksa, Babarcz-szőllős, Egerszegli, Mo- 
nyoród. Kisdér, Bodony, H.-Szt.-Márton, Ten
gerin, Tésenyl — 1 frt, Hicsérdi körjegyzőség
ben 11.— Bellye község 9 24, Kopács 22 50, 
Darócz 11 88, Laskó 5 25. összesen 159 frt 
42 kr. Mely összeg a Nmlt. m. kir. belügy
minisztériumhoz felterjesztetelt.

Korcsmái verekedés. Szombaton éjjel 
L á n g  nialom-iitczai korcsmájában, állítólag 
az ottani szolgáló miatt, ki a mulató és táu- 
czoló munkások éz iparosok között megkü
lönböztetést tett, amennyiben ucui akart min- 
deukivel tinczolni, verekedés, majd késelés 
támadt, minek következtébeu többen megsé
rültek, különösen 2 munkás, kik orvosi ápo
lás alatt vannak. A nagyobb vérontást a 
gyorsan odaérkező rendőrségi őrjárat meg
akadályozta. Ez ügyben a vizsgálat folyamat
ban van.

„P É C
Mi újság ? Gyorsan, jól és hitelesen adja 

ineg a választ erre a kérdésre mindennap a  
müveit magyar olvasóközönség legkedveltebb 
lapja a „Pesti Hírlap," mely valóban megér
demli azt a nagy felkarolást, melynek utóbbi 
időben alig van párja. Nincs e lapnak egyet
len száma, melyben vagy országgyűlési, vagy 
kaszinói, vagy színházi s egyéb humoros kar- 
czolat, továbbá adomák, élcek, mulattató tár
ozók nem volnának. Rendes munkatársai közt 
foglal helyet legkedveltebb elbeszélő Írónk s 
ina szinte páratlanul álló jeles humoristánk, 
Mikszáth Kálmán (Scarron) mellett két leg
jobb élczlapszerkesztőnk: dr. Agai Adolf 
(Csicseri Bors) és Bartók Lajos (Don l'edrő) 
a lap belmunkatársa. Vezércikkeit elsőrangú 
publicisták "Írják, kik a lap szabadelvű és 
minden párttól független iránya mellett 
különböző pártállásaik daezára szépen megfér
nek egymás mellett, mint Pulszky Ferencz, 
T ő r s  Kálmán, B e k s i' cs Gusztáv, P e s t y 
Frigyes, dr. IC e n e d y G é z a  (Quintus) 
felelős szsrkesztő, stb. Tárczáit a leg
ügyesebb tollú s legkedveltebb Íróink szol
gáltatják a régi és az uj gárdából : Boros
tyám Nándor, Agai Adolf, Mikszáth Kálmán, 
Bartók Lajos, Beniczkvné-Bajza Lenke. Tóth 
Béla, Radó Antal, Sziklay János, Tábori Badő 
Antal, Sziklay János, Tábori Róbert, Lat- 
kóczy Mihály, Sebők Zsigtnond, stb. Kél spe
cialitása a Pesti hírlapnak, hogy hétfőn és 
ünnep utáni napon is 4 oldalas' mellékletet 
közöl, mit ma egyetlen egy európai lap sem 
nyújt; továbbá előfizetőinek hetenkint 4 ol
dalas, albumba köthető zeneinellékletet aján
dékoz, tehát 70—80 érdekes zenedarabot éven- 
kint. Előfizetési ára mindezek mellett igazán 
jutányos: negyedévre 3 frt 50 u r ;  egy hóra 
1 frt 20 kr. „Mutatványszámokat levelezőlapon 
kifejezett óhajra egy hétig ingyen küld a ki- 
adóhivatal (Légrády testvérek, Budapest, Ná- 
dor-uteza 7. sz.)

Rászedett furfang. Szép piros levelű, 
szűz magyar dohánynyal házalt Szaloután Bi- 
harmegyébeu a napokban egy tönkrement tenkei 
gazda. Bevetődéit ott egy csizmadiához is, do 
vásárt nem csinálhatott vele, mert a mester 
nagyon pocsék árt szabott a szép portékának. 
Boszut forralt erre a nemes csizmadia, a tá
vozó gazdát sógorához utasítván, kinek — 
mint mondá — „több pénze van, hátha meg
veszi." Jól megmagyarázván neki, hogy hol 
lakik és hogyan hívják a gazda fel is ke
reste a „sógort," de mekkorát dobbant a 
szive, midőn az egyszer csak igy szólt: 
„Ugyan minő ármányos küldte kendet ide? 
Hiszen ez itt a pénzügyőri laktanya, én meg 
a szemlész vagyok." Remegve adta most elő 
a szegény kelepczébe esett ember, mikép járt, 
mire a szemlész igy gondolkodott: „Ezen a 
szegény emberen nincs mit keresni, de hadd 
iakoljon az ármányos csizmadia, ki most bi
zonyára nagyokat nevet csirizes markába." 
Teljes büubocsánatot Ígérvén tehát a felvilá
gosított embernek, visszaküldte öt a csizma
diához azon meghagyással, hogy annak vala- 
mikép nyakába sózza a dohányt, úgy a hogy 
kérte. A tenkei örült a szabadulásnak ás rö
vid idő múlva a dohány potom áron a csiz
madia birtokában volt. Fél óra múlva pedig 
már hat darab fináncz jelent meg a fondor 
csizmadiánál és nemcsak, hogy a tilos por
tékát azonnal elvették tőle, hanem még 150 
frt pénzbírságra is ítélték, mit be is hajtot
tak már.

Az országos kataszteri bizottság csü
törtökön tartott ülésében a 7-es küldöttség
nek beadott jelentése szerint az 1883-ik év
ben 155,752,882 írtban megállapított tiszta 
jövedelem apadna 1,792,725 írttal, 876,481 
frt pedig még egyelőre függőben volna ha
gyandó. Az ország 15 kataszter-kerülete kö
zül a p é c s i  kerületnek 11,268,426 írtban 
megállapított tiszta jövedelme apadna 216,043 
Írttal, ini a többi kerületekhez viszonyítva 
csaknem a legkedvezőbb arány. Ezenkívül 
megjegyzendő, hogy Lippe herczegnek Bara- 
nyainegyében fekvő birtokán létrehozott csa
tornázási, védmüvek költségeire a törvény
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értelmében a kataszteri igazgatóságnál bizott
ságilag a tiszta jövedelemnek 10% -a liqui- 
diltatott. — A pénteken folytatólagosan tar
tott ülésben a 7-es küldöttségnek a járások
ból beérkezett felszóllamlásokra vonatkozó 
előterjesztései tárgyaltattak. A p é c s i  kerü
letnek 33 járásában a földrészek száma 
2,200,202 ; a tiszta jövedelem eredetileg 
11,268,410 fiiban volt megállapítva, azaz: 
holdankint 4 frt 52 krbau. Felszólamlás be
érkezett 222,133, azaz a íól'részletnek 10.9 
•/,-a. A járási bizottságok szerint apadt a 
tiszta jövedelem 497,229 írttal, azaz: 4.5°/0- 
la l, vagyis: a jövedelmet holdanként átlag 
4 frt 31 krban állapították meg, ellenben a 
kerületi bizottság szerint az apadás 441,037 
frt, azaz 4 °l0 s igy a tiszta jövedelem hol
danként átlag 4 frt 34 kr. A hetes küldött
ség hozzájárult eme határozatokhoz 22 já
rásra nézve, de 9 járásra nézve, tekintettel a 
nagymérvű apasztásra, uj vizsgálatot javasolt, 
mit az országos bizottság V i z s o l y i  Gusz
táv óhajtása ellenére, ki a végleges határo
zatot valamennyi járásban függőben ha
gyatni kérte, mig azokat az utazó ügynökség 
bejárja, el is fogadtatott. — Az összes jöve
delmi fokozatok végleges megállapítása az 
egész országra csak egy későbbi, a nyár fo
lyamában összehívandó ülésben lesz fogana
tosítható.

Pécs - miholjacz - nasicz-vrpoljei vasút.
Eszéken — mint a „Drau* Írja — nagy meg
ütközést keltett az a budapesti hír, hogy a 
kormánynál tárgyalások folynak, melyek a 
budapest-pécsi vasútnak Miholjacz, Nasicz 
irányban Vrpoljeig való meghosszabbítását 
czélozzák. E hir annál kellemetlenebbül ha
tott az eszékiekre, mivel, ha megvalósul, 
Eszék mint a dályai csatlakozás áltel kelet
ről, ez által nyugatról elszigeteltetnék s a 
mellett ama jelentékeny kereskedelmi forga
lomtól is megúsztatnék, melyet a Diakovár 
és Nasicz közti területtel fentart. A megle
petést fokozza az is, hogy Eszéken épen e 
vasúti ügyben nem rég cnquette lartatott, 
melyen nemcsak határozottan tiltakoztak az 
említett vasúti terv engedélyezése ellen s 
általában az ellen is, hogy a budapest-pécsi 
vasút vonala Szlavóniába meghosszabbittas- 
sék addig, a míg Eszéktől Nasiczon át a 
határ-vasutig építendő csatlakozás nem bizto- 
sitlatik, hanem mert az cnquette egy tagja, a 
ki azt állította, hogy a kormánynak ez ügyre 
vonatkozó intencióit jól ismeri, határozottan 
kijelentette, hogy Budapesten miuden oly 
megoldást kerülni fognak ez ügyben, melyet 
Eszék ellenezhetne. Az eszékiek a fentcmli- 
tett hir vétele után azonnal süigönyöztek a 
felső város országgyűlési képviselőjének Buda
pestre, a ki a hirt nem czáfolta meg s táv
iratilag csak azt tudatta, hogy hiteles tudósí
tást az ügy állásáról levélben fog küldeni. 
Eszék a további lépéseket e tudósítástól tette 
függővé.

Kimutatás. A. .B. Szt.-Lőrinczi vörös- 
kereszt fiók egylet* által f. hó 10-én tartott 
jótékony czélu táncz mulatság alkalmával be
folytak a következő nagylelkű adományok: 
Nádosy Kálmán, ifj. Jeszenszky Ferencz ország
gyűlési képviselő 4—4 frt, Benkő Gyula 3 frt, 
Nádosy István, Trixler Károly, dr. Rames- 
hofer Sándor, Molnár János, Auerhammer 
Jósztf 2—2 frt, Siska Károly, Konczey György, 
Balog Lajos, Kohnberger Heinrlcb, Engel Ja 
kab, Bráuer Ferencz, Fried Ármin 1— 1 frt, 
Decleva Imre CO kr, összeseu 28 frt, 60 kr, 
mely nagylelkű adományokért fogadják az 
adakozók az egylet legmélyebb köszönetét. 
Kelt B. Szt-Lörincz 1885. febrár 16-án Kajtár 
Sándor báli pénztárnok, Benyovszky Mór báli 
ellenőr.

A „szabadsagharcz-szobor* létesítése cél
jából Barauyavánnegye törvényhatósága terű 
létén eszközölt gyűjtés eredménye : Pécsi já 
rásban : Bos-ta, Garé, Ócsárd, Regényé, Szilvás 
és Szőke községek egyenként 1 frt, továbbá 
ezen járás több községében összesen 6 frt 30 kr. 
a baranyavári járásban: Vörösmarth község 
15 fr t;  Siklósi járásban 10 frt 20 kr-; hegy
háti járásban 38 frt 65 k r ; mohácsi járásban :
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Dályok község lakosai 6 f r t ; Maiss község 
lakosai 11 frt 40 k r; N. Nyárád község lako
sai 5 frt 20 k r ; Somberek község lakosai 
2 f r t ; Pécsváradi járásban semmi. Szt.-lőrinczi 
járásban • baksai körjegyzőség 7 frt 84 k r ; 
m.-mecskei körjegyzőség 8 frt 80 kr; sellyei 
körjegyzőség 44 frt 22 k r ; szentlőrinczi kör
jegyzőség 7 frt 40 k r ; végre Pitz György 
bicsérdi lakos 1 frt, összesen befolyt 170 frt 
1 kr, mely összeg Budapest főváros tanácsá
nak nregküldetett.

Mentelep Nagy-Atadon M inta „Somogy* 
Írja, a székesfehérvári raéutelep ozorai osz
tálya -— megnagyobbítva, t. i. 260 ménlóval 
és 180 katonával — 1887. julius hó 1-én 
A tádra helyeztetik át, mi nemcsak Atádra 
és járására, hanem az egész megyére nagy 
haszonnal fog lenni, mert uemcsak Somogy, 
hanem Tolna és B a r a n y a m e g y e  is onnan 
fogják az apalovakat kapni. — A méntelepet 
Meller és Hirscli Adolf építik és 130 — 140 
ezer írtba kerül; évi bér 6500 j r t ; a bérlet 
tartama 25 év. A szerződés már megköttetett. 
Az építkezés májusban fog megkezdetni.

A tolnamegyei takarék és hitelbank 
részvénytársaság 5-én tartá alakuló gyűlé
sét. Elnökké P e r c z e l  Dezső ajánlatára 
egyhangúlag S z é c h e n y i  Sándor gróf vá
lás-tatott meg. Az igazgató-tanácsba közfel
kiáltással beválasztattak: Berurieder József, 
Döry Dénes, Döry Jenő, Förster F'erencz, Ge- 
orgevits Pál, Goldberger J. Mór, Leopold 
Lajos, idősb Mayer János, Mikó György, dr. 
jSass István, Schneiderbauer József, Stanko- 
vénszky János. Az alapítók az igazgatóság 
tagjaivá a következőket jelentették b e : Fer- 
tig Sándor, Martin Ferencz, Steinecker Fe
rencz, dr. Szigeth Gábor. A felügyelő bizott
ságba beválasztattak: Jeszenszky János báró, 
Leitersdorfer József, Nagy N. János, Steins- 
dörfer József. A .Tolnamegyei Közlöny* va
lószínűnek tartja, hogy vezérigazgatóul dr. 
Szigeth Gábor fog megválasztatni.

A földmivelés ipar- és kereskedelem
ügyi minister az ország valamennyi gazdasági 
egyesületéhez a következő felhívást intézte: 
A cs. és kir. közös hadügyministerium múlt 
évi deczember hó 12-én 3940./XII. sz. alatt 
kelt rendeleté értelmében a hadtcstparancs- 
nokságok figyelmeztetve lettek ama fenálló 
szabályra, mely szerint a hadsereg számára 
szükségelt termény-beszerzésekről kellő köz
hírré tétel czéljából úgy a megye közönségét, 
mint a gazdasági egyesületeket is minden egyes 
esetben és idejekorán értesítsék. Miután ezen 
intézkedés főczélja az, hogy a szükségelt ter
mények bevásárlása, illetve biztosításánál az 
egyes termelők és az egyes községek közvet
lenül vehessenek részt, és ez által terményeik 
értékesítésére közvetítés mellőzésével itt is 
alkalom biztosittassék, felhívom az. egyesüle
tet, miszerint ezen intézkedésről a gazdakö- 
zőnséget azzal értesítse, hogy a szóban levő 
tetmény-szükséglctek biztosítása és bevásár
lásánál a termelő közönség és az egyes köz
ségek a katonai kincstár részéröl még azon 
előnyben is részesittetnek, hogy egyenlő árak 
mellett mindenkor az ő ajánlataik lesznek el
fogadva és biztosíték avagy bánatpénz letéte
lére nem köteleztetnek. Budapest, 1885. jan.
16-án. M a t l e k o v i c s .

Gabnakivitelünk a külföld nyugati álla
maiba München, l'asszau és Feldkirch váro
sokból érkező jelentések szeriot az utóbbi 
időkben igen élénk volt. Délnémet piaczokra 
nevezetesebb árpa és maláta szállítmányok 
mentek s részben búza i s ; Schweicz azonban 
nagyobb részt magyar búzát és lisztet szál
lított. A Rajna-hajózás nehézségei, melyek 
utóbbi időkben észlelhetők és a kilátásban 
levő gabona-vámok eredményezték azt, hogy 
a nyugatra irányuló üzleti’ ériutkezézek ez 
időszakban szokatlanul nagy kiterjedést vet
tek. Az arlbergi vasúton a közlekedés, jó l
lehet az áruk száma igen nagy, simán megy, 
főként azért, mert nagyobb havazások a 
vonal mentén eddig még nem voltak.

Fehér holló. Midőn országszerte általá
nos a panasz, hogy néptanítóink fizetése
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legtöbb helyeu az általuk teljesített óriási 
munkához a legnyomoruságosabb ar'nyban 
áll, jól esik tudomást vennünk oly auitóról „ 
ki szerény állásában nemcsak nagy va-vont 
szerzett, hanem azt a legnemesebb czélokra 
fordította. E férfiú S a p y  Lajos kábái (hajdú 
megyei) református tanító, kt 30.0C3 ,rtra 
rugó összes vagyonát közoktatási czélokra ha
gyományozta. A magyar tanitói karnak 
sok ily derék tagot kívánunk.

A dragonyosok uj egyenruhája. A közös 
hadsereg dragonyos lovassága legközelebb 
prémes bekecset kap az u. n. „fegyverkabát* 
formájában, mig a dsidasok prémes ul ' i k. t  
kapnak. Minden kabát két soros gombé, 
fehér birkabőrrel bélelt, prémes galléru, uj
júin poszfóhajtókás s valószínűleg még e 
hónap folyamán szét fognak osztatni.

Biróválasztás karhatalommal. Zsadány 
községben — mint bihari levelezőnk Írja — 
az elöljáró választás nagy zavargásokkal járt, 
úgy, hogy a kétszeri választás meghiúsulván, 
a megye alispánja a belügyminiszterhez kar
hatalomért folyamodott, ki meg is engedte, 
hogy a választás napjára 106 főnyi katona
ság rendeltessék a helyszínre. F. hó 10-én a 
lakosság nagy boszankodására be is vonult 
a katonaság a helységbe és ott maradt 4 
napig, mig a község folyamodására vissza 
nem rendeltetett. Ott tartózkodása mindennap 
104 Írtba került.

Vegyes hírek. A f r a u e z i a  v á m  b i 
z o t t s á g b a n  a gabona-vám emelése elle
nében Germain azt indítványozta, hogy a 
földadó töröltessék el s helyébe a szesz-'.dó 
jelentékenyen emeltessék. Javaslata, jóllehet 
Tirard és Méline miniszterek ellene szóllo - 
tag, 6 szavazattal 2 ellenében clfogattatott.
E szavazás következtében Graux, a bizottság 
védvámos előadója leköszönt; helyébe Duval, 
a szabad-kereskedelem elvének hive választa
tott. A következő napon Gertnain indítványa 
6 szóval 5 ellen visszautasittatott. — F i á t h  
F e r e n c z  b á r ó ,  Veszprémmcgye főispánja 
hosszas betegség utáu meghalt Veszprémben, 
70 éves korában. — Az a n g o l  k o r m á n y  
rendeletet bocsátott ki, melyben a Németor
szágból Angliába irányított juh, kecske és 
sertés szállítást eltiltotta, okul adván, hoj.tr 
az Angliából kitiltott osztrák-magyar és 
orosz juhok Németországba szabadon bevihe
tők. — B e r k e s  L a j o s ,  a népsze.u és 
kitűnő czigány-primás meghalt szerdán reggel 
Budapesten. — B a c h  Jenő felső-ireghi köz
ségi jegyző eljegyezte Busbach János némedi 
földbirtokos kedves leányát Jankát. — S í p o s  
Sándor ozorai postamester, minthogy a posta
igazgatóság a megejtett vizsgálat alkalmával 
sok rendetlenség nyomára jött, áUásától fel- 
függesztelctt. — Dr. B é l á k  Sándor enyingi 
körorvos eljegyezte I’esthy hál uzdi földbir
tokos leányát, Rózát. — Dr. P i r n i t z e r 
Béla szegszárdi ügyvéd jegyet váltott Leiters
dorfer József vállalkozónak leányával Helénnel.
— B i i u  Gáspár hites ügyvéd és Somogy- 
megye volt szolgabirája meghalt Bogláron
6-án életének 65-ik évében.— M o n y o r ó -  
k e r é k i  és  m o n o s z l ú i  gróf Erdódy 
István kir. fölovászmester fia Gyula 24-én 
vezeté oltárhoz sárvári és felsővidéki gróf 
Széchenyi Jeuö leányát Emíliát Tarnóczán
— D u n a  - F ö l d v á r o n  a városi fogyasz
tási adópénztárnok, a 27 éves ifj. Ősz István, 
mint az Egyetértés Írja, miután a megejtett 
péuztárvizsgálat több ezer forint hiáuyt kon
statált, halántékon lőtte magát.
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Az „Ország-Világ" e legkitűnőbb képes 
lap legújabb, 8-ik száma a szokottnál is gaz
dagabb tartalommal jelent meg. Az érdekes 
közlemények sorát Jókai Mér koszorús regény
írónk „Kártya" czimfl kitűnő humoreszkje 
nyitja meg. Khartumról Huszár Imre i r t



ismertető czikket, több levelet közölvén Gor
dontól, melyeket a hős tábornok nővéréhez 
intézett. Hatala Pétertől .Jeruzsálemtől Jaf- 
fáig* czimmel találunk egy rendkívül érdekes 
közleményt. A Washington emlék felavatása 
alkalmából Benedek Klek ir szép alkalmi czik
ket, közölvén Washingtonnak egy múlt szá
zaiban festett arczképét s ezenkívül az észak- 
amerikai függetlenségi nyilatkozatot aláírók 
nevének hű másolatát. Tolnai Lajos „A falu 
urai" czimű mind érdekessebbé váló regénye, 
a Sámi Lászlónétól angolból fordított .Művész
világ" czimű életkép s Feszt A.-tól egy leírás 
Fiúméból egészítik ki a nagyobb közlemények 
változatos csoportját. Van továbbá két szép 
költemény Erdőd! Dánieltől és Bíró Pál szé
kely népköltőtől. Végül heti tárcza Székely 
Huszártól és a rcudes rovatok : tudomány és 
irodalom, színház és művészet, újdonságok 
rövid hírek, nők világa, köuyvpiacz, vidéki 
élet, sport, hymen, gyászrovat, innen-onnan, 
rejtvények stb. A képek közül kiemeljük a 
már említetteken kívül Khartumot, hat fiumei 
képet, a Waschington emléket és az alapkő- 
letételt. Az „Ország-Világ" előfizetési ára 
egyevre 10 Irt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 
50 kr. Az előfizetési pénzek a Pallas irodalmi 
és nyomdai részvénytársasághoz küldendők, 
gránátos-uteza G-ik szám.

A „Kiállítási Lapok" Bátli Károly által 
szerkesztett és a Deutsch M.-féle müv. inté
zet által díszesen kiállított képes 29-ik száma 
megjelent a következő tartalommal:Kiállítóink. 
Előzetes csoportszemle. (111.) Erdészet (V. 
cs.) Bányászat és kohászat (VI- cs.) — Sza
bályzat a bor s egyéb szeszes italok kiállítása 
tárgyában. — Kiállítási Krónika. A lakáskér
déshez A szállodások és vendéglősök nyilat
kozata. A kiállítási terület elzárása. A föv. 
Iparos-kör közgyűlési határozata. Kisebb ja
vadalmazás. állami tisztviselők kérvénye. A 
Gregersen-féle pavilón (képpel). Külföldi kiál
lítási közlemények : Páris, Amsterdam, Bue- 
nos-Aires, Lipcse, Mainz, Klagenfurt, Görlitz, 
Becs, Steyr. — Egy amerikai gyümölcskiál- 
litás. A kik negyven év előtt aranyérmet 
nyertek. -— Elfogadott bejelentések városok 
szerint: XXX. cs. Iparoktatás. XVI. cs. Ru
házati-ipar (folyt. 340 — 008. sz.) — lllusz-

Szerdán_____________ ___ _________ ,P  É C S*
tráczió: A Gregersen-féle pavillon. —Hirdeté
sek. Az 1885. évi II. évfolyam előfizetési 
dija 6 frt, félévre 3 frt.

A p len i aertéah lz la ló  társaság lset! 
tudóul tása.

F e l h a j t á s :  366 darab kövér, 131 
félkövér, — drb sovány disznó, 23 drb Büldő.

j í r a k :  kövér disznó, minőség szerint 
46—48 kr. klg.-kint. Félkövér 44 kr. dara
bonként 20 klg. p á r o n k i n t  45 klgr. élet- 
suly leszámításával. Sovány disznó — kr. 

S ü l d ő k :  30-33 kr. klg.-kint élősúlyban. 
Kukoricza ár 5 frt 75 kr. mm.

G abon a -ár jegyzék
Pécs sz. kir. városában 1885. évi február 

hó 21-én tartott hetivásárról.

) j ó  . . . .
100 kiló ára.

. . . . 7.70
Búza: ) középszerű . . . . .  7. 0

) legalábbvaló . . . .  7.—
) j ó . . . .

Kétszeres:) középszerű . . . 6 30
) legalábbvaló • . . . —
) jó . . . . . . . .  6.50

Rozs: ) középszerű . . . .  6.30
) legalábbvaló . . . .
) jó . . . . . . . .  7.—

Árpa: ) középszerű . . . . .  6.50
) legalábbvaló • • . . —.---
) jó . . . . . . .  6.50

Búza: ) középszerű . . . .  6.40
) legalábbvaló . . . .  ---.---
) jó . . . . . . . .  5 80

Kukoricza: ) középszerű . . . . 5.70
) legalábbvaló . . . . ---.---

Hajdina . . . .
Széna ) 5 . . 2.20
Szalma ) - 2 .....................

Február 25-én

V Á M U T I  J I E X E T R K l t f l I

A Budapest-Dombovár-Üszögh! vonalon;
Budapestről indul & 302. sz. vonat reggel 8 ó. 15 p
Pécsre érkezik „ „  .  „ d. u. 5 „ 35
Pécsről indul „ „ „ „ „ „ 6 „ 55 „

Az Üszögh-Dombovár-Budapestl vonalon :

Pécsre érkezik a 301. sz. vonat d. e. 10 ó. 15 p*
Pécsről indul » *» » H B 11 3 05 „
Bud&p-Kelentöldre érkezik „ n este 8 „ 18 .

A Mohács-Barcsi vonalon :
Budapestről indul az 1. ez. vonat reggel 8 ( . 16 p.

„ „ a 11. ,1 „ este 7 .  45 .
Pécsre érkezik az 1. a d. u. 6 „ 48 „

» n % 11. ,, n reggel 7 .  53 „
Pécsről indul az 1 „ n d. u. 6 órakor

„ n a 11. „ „ reggel 8 „ 10 „
Barcsra érkezik az 1. „ este 8 .  17 ,

* a 11. , d. e 10 .  59 .
A Barcs-Mohacsl vonalon:

Barcsról indul a 2. sz. vonat reggel 8 ó. 20 p
*i *» a 12. „ d. u. 5 órakor.

Pécsre érkezik a 2. d. e. 11 .  oa .
>) t> a 12. „ „ fsto 7 .  .

Pécsről indul a 2. d. e 11 .  17 ,
» n a 12. „ „ este 7 „ 38 „„ „ a 16. „ „ reggel 6 .  io  „

Mohácsra érkezik a 2. n n d. u 1 „ 54 „
„ n a 12* „ éjjel 10 „ 07 „
» a 16. x ■ leggel 8 „ 58 ,

A szentesítő üzenete.
F. B. Juttassa az „ő“ kezeibe s bizonyára több 

sikert fog  aratni.
F. Zs. Megelőzték Önt. Üdvözlet.
Beremend. Múlt számunkra későn érkezett. 

Köszönjük.
Szt.-Lörincz. Terünk rendkívül igénybe lévén 

véve, becses közleményét csak most hozhattuk. — 
Reméljük, hogy jövőre is felkeresi lapunkat.

U. B. Az előbbi üzenet sokat megmagyarázhat. 
Küldeményeit köszönjük.

Felelős szerkesztő és kiadS tulajdonos
Fekete Mihály.

H I K I D E T I É J S E I K : . .

83. szám
1885. .

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi I.X. t. ez. 102 §-a 

érlel méhen ezennel közhírré teszi, hogy a kaposvári Kir. jbiróság 
4750 1884 számú végzése által Weillcr Vilmos kaposvári lakos 
végrehajtató javára Stauber Dávid mágocsi lakos ellen 1485 frt 33 
kr. tőke, ennek 1884. év október hó 10. napjától számítandó 6%  
kamatai és eddig összesen 06 írt 80. kr. perköltség követelés ere
jéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával biróilag le cs utóbb 
l'rbaii s Nagel bpesti kereskedő ezég részére 60 frt 17 kr és jár. erejéig 
első sorban, Kaufmann és Lichtenstein bpesti kereskedő C’.ég ré
szére 1H7 frt 0!) kr s jár. erejéig másodízben, Klein Dániel bpesti 
kereskedő ezég részére 186 frt 93 kr. s jár. Dusinszky & Comp. 
bécsi kereskedő ezég részére 136 frt 22 kr. s jár. erejéig e két 
utóbbi javáia együttesen harmadizben és Unger Antal bpesti keres
kedő ezég részére 71 Irt 30 kr. és jár. erejéig negyedizben felfll- 
foglaltatott és 1592 frt 50 krra becsült házi bútor és vegycskeres- 
kedési ezikkekböl álló ingóságok nyilvános árverésen eladatuak.

Mely árverésnek a 4ől|1885. sz kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszínén, vagyis Mágocson az alperes lakásán leendő eszköz
lésére 1885 ik év mártius hó 9 ik napjának délelőtt 9 órája és esetleg 
kővetkező napjai batáridőül kitiizetik ős ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok ezen árverésen az 1881. LX. t. ez. 107. § a értelmében a leg
többet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

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

/folt Sásdon 1885-ik évi február 23-án.

Schubert Manó.
kir. bir. végrehajtó.

•  T a k a r m á n y  i
:  r é p a  - m a g  \
•  »
•  40 méter mázsa, csira képes, má- •
£  zsánkint üszögki vasúti állomáshoz «
•  szállítva, zsák nélkül, nagyobb meny- £
•  nyi8égben 26 frt. Kissebb részle- •
0  tekben 30 frtért számítva eladatik. •
•  Megrendelések az uradalmi szám- ^
9 tartósághoz czimzondök •

1  f i s z ö s h f t x s .  Í
•  •
< 9 9  • «



Leggyorsabb és legolcsóbb

személyszállítás

AMERIKÁBA
kétezer Létenként

a brémai kitűnő délnémet Lloyd
császári uómet pos 'a  és

gyorsposta gőzöse által 
a mn bécsi cs. kir. helytartóság 

által engedélyezett

Sockl Móricz
főügynöksége közvetítésével 

B e c s  I . ,  P c s t g a s s e  IbT r. ©„ 
& J T  Min dea tudakozódásra azonnal

Egy i Síi 58̂ fS
négy utczai szobával, konyha, pincze és 

padlássalf. é. áu r̂il Ita-ó 3.-én.
bérbe kiadó,

(T“ esetleg örök áron eladó. *
Bővebb értesítést a kiadóhivatalban.

Ruha-szövetek
egyedül tartós gyapjúból egy középnagyságú férfi számára

egy öltönyre I 
3-10 métert <
számítva, t

jé gyapjúból 4 frt 96 kr.
jobb ,  8 , —  ,
finom .  10 „ —  »
egész finom I , 40 ,

Utazó piáid-ek darabja 4—5—8—12 frt. Igen finom 
öltönyök, ntdrágok, felöltök, kabát és esőköpeny-szövetek, 
borzas, szőr-pokrócz, katona, kamgarn, cbeviot-szövetek, tri
kók, női és biliárd fedő, peruvien, doszking-szövetek kaphatók

aiapittatott Stikarofszky János lass-ban.
gyári raktárában Brünnben.

Minták, szabómesterek számára mintalapok és 10 fiion 
felül utánvételi megrendelések ingyen küldetnek.

Állandó posztó-raktáram több mint 150,000 frt értékű 
és magától értetik, hogy nagy üzletembau sok 1—5 méter 
hosszaságu maradék-szövet található, melyeket igen leszállí
tott előállítási árakon vagyok kénytelen elárusítani. Minden 
értelmes ember beláthatja, hogy ily kis maradékokból min
tákat küldeni nem lehet, mert akkor belőlök nem maradna s 
igy tiszta szédelgés, ha posztó-üzletek maradék-mintákat hir
detnek, mert ily esetekben a posztó-minták egyes darabkákból 
ós nem maradékokból származnak s az ily eljárás czéljai 
igen megfoghatók.

Maradékok, melyek nem tetszenek, kicseréltetnek vagy 
pénz visszaküldetik.

Levelezések e lfogad ta tn ak  ném et, m ag ya r, cseh, lengyel 
olasz és fra n czia  nyelven.

Franczia baraczkfák
:< o  legfinomabb megnevezett fajban I méter 
magasságig, jó ágazattal Í O O  drb. .‘t O  frt; 
I  drb. 3 5  kr. Egy méternél magasabbak, jó 
ágazattal, HMI drb, :t.» frt; I drb. 4 0  kr. 
•t uj korai faj 1 drb. 5 0  kr.

Novotarski A. és fia
Pécsett,

^  Van szerencséin a nagyérdemű !§ 
I) közönséget értesíteni, hogy miután $

Schwarz-féle házban lévő

1  boltom kiadandó,
mindennemű bútoraim leszál- í  flitott áron. f

í  Mély tisztelettel T*

|  Mészáros Ferenczné. 8
I  885. I

A út»fc,-3id J  J  .j,

Pacher E. Pécsett. 1
Szécsényi-tér 17. sz. (a bazár alatt.)

Ajánlja dúsan felszerelt

üveg és porozelián
nagy gyári raktárát

mindennemű vendéglői és kávéházi edényekből, nemkü
lönben a legjobb minőségű Steyer és angol-aczél evő
eszközökből, Niki, alpaca és China-ezüstnyelü evőesz
közökből kitűnő aczélpengével, czinaerél. Niki, alpaca 

és china-eztíst kanalakból

^arantia amellett,
nikl, alpaca. ch ina ezü st és lukirozott p léh -tá lczákból, 
th ea-szü rökbil, L ign u m san ctu m  kugli golyókból és u j-  
ságtartókból, valamint teljes konyhafelszerelésekböl, u. 
m.: emailirozott pléh és vasedények kitűnő konyhakések, 

szóval fakanáltól kezdve minden a

lcgjutányosabb gyári-árak mellett,
nagyobb készpénzbeli bevásárlásoknil külön kedvezmény 

ajánltatik:

Vidéki megrendelések gyorsan és 
pontosan eszközöltetnek

Kiváló tisztelettel

P A C H E i l  E D E

•»*

Nyomatott a ljctuou nyomdában (Feszti Károlynál; Pécsett 1885.


