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Majláth-tér 2. szám alatt.

Mindinkább közeledünk azon idő
ponthoz , melynek eldöntésre kell 
vezetni az európai válságot.

Anglián kivül egész Európa ki
merült a roppant állandó hadseregek 
tartási és a felfegyverkezés iszonyú 
költségeitől, még legkevésbé érzi ezt 
a frauezia köztársaság, pedig ma
holnap már negyedfél milliónyi lesz 
ennek hadserege, — még ekkora 
fegyveres embertömeg felett egy ál
lam, egy uralkodó sem rendelkezett*.

Francziaország legkevésbé érzi, 
mert nem külföldről kölcsönvett pén
zen, liauem saját évi bevételeiből 
fedezi a hadiköltséget, mert az ér
tük kiadott péuz Fraucziaországbau 
maiad és mert ott a corruptió nem 
ment át normális állapotba, minél
fogva kevesebb költséggel nagyobb- 
szerüt lehet előállítani.

Berlinben ezen körülmény elég 
aggodalmat kelt, jól érzik ott, hogy 
az egész németbirodalmi egység — 
mely Ausztria nélkül amúgy sem 
teljes — csak ephemer állapot és 
közeledik a revancheharcz időpontja, 
melyet pedig Elszász és Lotharingia 
visszaadása nélkül nem fog elkerülni.

Ezen ravancbeháboru pedig vég
zetesnek ígérkezik lenni a német 
császárságra nézve nemcsak azért, 
mert számra nézve a franczia had
sereg felülmúlja már a németet, — 
nemcsak azért, mert a frauezia had
sereg tüzérsége is már meghaladta 
a németet, mely pedig csak is a 
tüzérség túluyomósága által győ
zött; nem csak azért, hogy a mi- 
velt Európa, de még a kevésbé mi- 
velt keleti népeYsy mpathiája is a fran- 
cziák Ugye felé hajlik, hanem ki
válóan azért is, mert két hatalmas 
elem a katholicismus és a socialis- 
mus a német lutheránus császárság
nak ellensége lett, ezen két elem, 
mely a hadseregnek közel felét teszi, 
nem igen fog harczolni az isteufélő- 
séget képmutató vén zsarnok és 
rendszere mellett, a mint nem har- 
czoltak 1866-ban Ausztria mellett 
sem Poroszország ellen a délnémet 

f 1 — —

t k a e i  a.
A  b a a a ró zsa .

(Allegória.)
Még mi előtt eljött volna 
Piros pünkösd reggele,
Már elhallott a pünkösdi 
Bazsarózsa levele.

Alig hintő sugarát rá 
A mosolygó kikelet,
Bimbót hozott s a bimbóból 
Széles, kerek virág lett.

Hamis, ledér pillangóknak 
Nyitotta fel mézkelyhét 
S a  pillangók mind kiszívták 
Életadó erejét.

Kapálgattam, öntözgettem 
Karót vertem melleje.
Mégis, mégis idő előtt 
Föld porába esett le.

I tt  szegénykét eltiporták,
Sár, izemét lett belőle,
É« m int ilyet belé dobták 
Szemét közé, gödörbe.

Tiszta szívből szánom szegényt,
Szép virág volt, kár érte . . . .
Kora élvnek és gyönyörnek 
Ez rendesen a vége . . . .

Hejh i pedig ha nem virágzott 
Volna olyan hamar e l ;
Pünkösd napján a kalapom 
Mellé tűztem volna fel.

II]. V ira d y  Pereaez.

A s ö n g y ilk o s s á g , m in t  ne a n y a g i  
ro m lá s e r e d m é n y e  a  m a g y a r  tár*  

sa Ü a lo m b a n , — s  e n n e k  o k a i .
(Folyt, és vége.)

Az 1867. évi XII. t. ez. gyakorlati al
kalmazása, még azok közt is, kiket Deák 
nevének nimbuaa a kormány pártjába von-

hadeontingensek, ezen két elem a 
franczia köztársaság győzelmétől 
várja a felszabadulást és nem fektet 
arra súlyt, hogy az elszász és lot- 
haringi elfraucziásodott testvéreket 
kényszerítve német állampolgárokká, 
vagy a monarchikus elv szerint 
alattvalókká tegye.

Emelkedik már több hang észak
német vidékekről is, mely sürgeti a 
két elrablott tartománynak vissza
adását Francziaország részére oly 
szerződés mellett, mely megengedné 
a német császári hatalomnak kiter
jesztését kelet felé a habsburg-lotba- 
riugeui ház rovására, a berlini po
litika pedig sohasem válogatta az 
eszközöket, mik által a hoheuzollerui 
fejedelmek házi hatalmát Öregbíthette 
és nagyon is összetudja egyeztetni 
az Í8teufélőséggel a rahlási hajla
mokat.

Az ily német-franczia szövetségre 
nézve pedig a bécsi politika vaksága 
nagyon kedvező, ez a helyett, hogy 
arra igyekeznék, mikép örökölt el
lensége a porosz mouarchia házi ha
talmát megtörje és Szadováért revan- 
cheot vegyen, előmozdítja annak 
czéljait az által, hogy saját hatal
mát Magyarország elnyomorításá
val, az egységesítési eszeveszett tö
rekvésekkel és bosnyák kalandokkal 
meggyengitse, ily politika mellett 
egy frauezia-osztrák-magyar szövet
ség és ezzel a porosz hegemónia 
megtörése lehetetlen.

Ha tehát a franczia-némct re- 
vancheháboru helyett egy frauezia-
uéiuci bm> • u: < en
nek nagyszerű következményeivel, 
ezt egyenesen a bécsi politika ké
szíti elő. — Nekünk ugyan már 
nincs sok válogatni valónk — cse- 
hebbül amúgy sem lehetünk már.

— Szegedi k ir. biztossá a m i
niszterelnök öcsc8e Tisza Lajos lesz kine
vezve, noha ezen kinevezés ellen már elő 
legesen hangosan tiltakozott a közvéle
mény. A kir. biztosság mellett működő 
tanácsba hir szerint kormányilag kinevez
tetnének Komjáthy Béla és Bakay Nándor 
pártuukheliek, továbbá Horváth Gyula,

zott, —  több szakadárt teremtett, — a köz
jogi ellenzék pedig a mindinkább hango
san nyilvánuló közvéleményből szíván táp
lálékát folytonosan erősödött, —  minek- 
folytán a fenebb jelzett elemekből kikerült 
s polezra vergődött intézd férfiaknak ket
tős feladatuk volt: anyagi előnyök és szem
kápráztató kitüntetések nyújtásával leke- 
nyerezni saját embereiket, — s az európai 
modern államokból transportált szabadelvű 
belreformokkal s különösen az anyagi vál
lalatok pártolásával s az ipar látszólagos 
emelésével élét venni az ellenzék kifaka- 
dásainak. — Az első iránynak eredménye 
lett, hogy számos boldog családfő, —  ki 
esetleg követválasztás alkalmával a kor
mány egy-egy koripheusa megválasztásá
nak elősegítésével érdemeket szerzett, ki
ragadtatott csendes tuskulanumából s be
levonatott a nagyzolás ördögétől megmé
telyezett fővárosi élet légkörébe. Az egy
szerű rustiknst, kinek egyéb érdeme nem 
volt, minthogy nevének viselőit néhány 
generatióig visszalelé kimutathatta —  beül
tették egy minisztertanácsosi karszékbe, s 
midőn szabadkozott a szellemi erejét fe- 
lyülmuló állástól, felvilágosították, hogy 
egyéb teendője nem lesz, mint néha nap
ján félórára megjelenni a  bnreauhan ott 
egy regaliát elfüstölni s a hó elején a fi
zetés felvételét nyugtázni. A munkát majd 
elvégzi a concipista, meg a diurnista. Mél- 
tóságos és nagyságos urak nem szoktak 
dolgozni. Mert, hogy el ne felejtsem a mi
nisztertanácsosi álláshoz nem csak fizetés 
hanem illő czirn is dukál —  A táblabiró 
ivadék egyszerű nemes gondolkozásával 
sehogy se fér meg az uj helyzet. Vala
hányszor családja körébe tér, mindannyi
szor kifejezi vágyát ezen elviselbetlen 
sine curát a csendes falusi munkássággal 
cserélni fel. S ezt meg is teszi vala, ba 
meg nem gátolnák a nemzetes asszony 
könnyei. — A nemzetes asszony, kit a 
cseléd most méltóságosnak nevez a rövid 
idő alatt egész átalakuláson ment keresz
tül. Az egyszerű falusi asszonyból — fő
városi selyemkirakat léte, megmételyezve

Végh Aurél és Tallián Béla. — A kir. 
biztosság a Szegeddel határos algyői Pa- 
lavicim-féle urasági házban fog székelői. 
A tanácsba kinevezve lesznek még Dobó 
Miklós szegedi plébános, Jankovics Mik
lós és Rónay Béla képviselők, a kir. biz
tos mellé műszaki tanácsosai Lechner La
jos mérnök osztály tanácsosi ranggal.

— A k i s b i r t o k o s o k  földhitel
intézetének ügyében némely képviselők 
kiknek az uzsorás bankok jobb módja 
nagyon szivüköu fekszik, találtak elég 
gáncsot arra, hogy a törvényjavaslat le- 
tárgyalását késleltessék, raostanról az őszi 
ülésszakra és azuíáu ismét a tavaszra el
napolják. — Ezek ellenében az intézet 
alapítói nagy tevékenységet fejtenek ki, 
hogy a provokált nézet különbségek ki- 
egyeztetvéu a törvényjavaslat még ez ülés
szakon letárgyaltassék, a pénzügyminiszter 
erre hajlandónak is mutatkozott és a pün
kösdi ünnepek alatt értekezletet tartott 
ez ügyben. A kormánypárt értekezletén az 
elnapolási indítvány ellenében elhatározták 
hogy napirenden hagyják a törvény- 
javaslatot és elfogadják a bizottság szö
vegezése szerint.

Országgyűlés.
A képviselőház május 29-iki ülésén a 

rendőri kihágásokról szóló törvényjaslat 
tárgyalása alkalmával ai igazságügyi bi
zottsághoz utasított módosltványokat tár
gyalta s az anyakönyvek vezetésére vo
natkozót a bizottság fogalmazásában egy
hangúlag, a részegségre és lerészegitésre 
vonatkozót pedig szótöbbséggel elfogadta.

Ezután az 1878. évi közösügyi rend
kívüli kiadások fedezéséről szóló törvény- 

! javaslat tárgyalására tért át a ház. A 
függetlenségi párt kivételével az egész ház 
hozzájárult azon 14,670.080 ft. megszava
zásához, mely, mint Csanády Sándor füg
getlenségi képviselő megjegyzé — Magyar-
Z Z F P J & & P M &  forintnak,

Következik ezután az lf?hf.*‘(|vi i a . 
t. ez. módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalása. E javaslat megszünteti az il- 
letékszabási törvény azon rendelkezését, 
hogy a késedelmi kamatok félévenként egy 
százalékkal növekedjenek. A késedelmi 
kamatok állandóan 6 ° 0 bau állapíttatnak 
meg. A javaslat egyhangúlag elfogadtatik.

Következik ezután a beszállásolási 
törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása, 
melyben Pulszky .igost, Eötvös Károly és 
Szilágyi Dezső vettek részt. — Az ülés 
végén Irányi Dániel interpellálta a vallás 
közoktatási minisztert a tótajku tanítók 
számára nyitandó magyar nyelv tanfolyam 
ügyében és Tisza Kálmán telelt Helfy ál- 
tal a novi-bazári conventio ügyében hozzá

a divattól,s megszállva a fényűzés dae- 
monától. Oh a nők igen hamar változnak. 
S minél szeszélyesebb ingatagabb a nő, 
annál nagyobb befolyása van a férfira. Az 
asszony könyek siettetik a tragoedia mene
tét, s bár felkiált is „ha asszony köoyek- 
től esnék teherbe a told, ördögök szület
nének' ellenállni nem bir, üldözi a nagy
zás átka s a szédítő mélység elé ér. . . A 
nagy czim és magas állás költséges ház
tartást igényel, egyik kielégített szenve
dély a másikat s/.Uli s a mily arányban 
nőnek az igények, oly arányban szapo
rodnak a váltók. A fényes állás ezentúl 
csak nyomort és küzdelmet takar s a 
vége vagy öngyilkosság, mit Balajthy vá
lasztott, vagy a börtön, hova Szalay Zsig- 
mond, Reviczky Sándor és többen jutottak.

Azon osztály —  az intelligens mun
kások osztálya, melynek életéből e képet 
felmutattam, —  anyagi és erkölcsi sttlye- 
désére még egy más körülmény is döntő 
befolyással volt.

Az uj aera első évében 1867-ben a 
belügyeiben szabad lábra állott Magyar- 
ország, — illetve azon intéző térfiak, kik
nek kezébe volt téve sorsa, a 18 évi 
anyagi veszteségeket egy év alatt akarták 
helyrehozni. Az állam által kedvezménye
zett vállalatok után, vállalatok keletkeztek, 
melyek az államnak ugyan deticzitet, —  
de az „intéző köröknek' nem is álmodott 
hasznot hoztak. Csiklandós példák ragad
ták meg a legkomolyabb puritánok lelkét 
is. ..  Egy nagyon s> erény körülmények 
közt élő somogymegyei földbirtokos szol- 
gabiró országgyűlési követté választatik s 
alig két év alatt irányadó férfiúvá lesz. 
Ez ugyan még magában nem lett volna 
csodálatos, de kit nem fogott el a bámu
lás azon, hogy az egyszerű falusi kurialis 
házból, — mely a hét szilvafa között úgy 
állott, mint az alföldi csárda, melynek 
„kidőlt, bedőlt az oldala, bele jár az is
tennyila' — nagygyá cseperedett apró por- 
tentómnál már bivataloskodása első évei
ben csak úgy hevert a 40,000 forint, hogy 
azt el is lehetett lopni, úgy hogy a gazda

intézett interpellatiójára, —  g válaszát a
többség tudomásul veszi.

A május 30-iki ülésen folytattatott a 
katona beszállásolási törvényjavaslat tár
gyalása. E napon Szilágyi D., Mocsáry 
Lajos és Orbán Balázs mondottak hatásos 
beszédet a kormány ellen, mely ezen ja
vaslat tö vényerőre emelésével az ország
gyűlésnek a katonai elhelyezésre vonatkozó 
jogát adja fel. — A törvényjavaslat rész
letes tárgyalása hosszú vita után a május 
31-iki ülésen bevégeztetett. Az ülés végén 
Szilágyi Dezső a habarékpárt nevében ki
jelenti, hogy miután módosításaik elvettet
tek, a javaslat harmadik felolv'sásakor 
ellene fognak szavazni, —  daczára, hogy 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadták. 
— Végül több apróbb kérvényt intézett el 
a képviselőház.

A junius 4-iki ülésen tárgyalta és be
fejezte a ház a katonai beszállásból kelet
kező teher arányosabb czéljából a megyék 
által kivethető pót adóról szóló törvény- 
javaslat tárgyalását. —  Az ülés végén a 
szombati Uléseu el nein intézett kérvények 
fölött határozott a képviselőház.

Külföld.
A gyilkosságok, merényletek, gyújto

gatások és mérgezések hazájában Orosz
országban a válságos helyzet egyre tart, 
sőt roszabbra fordult. Vad állatokból álló 
hatalom s emberi érzelmekből kivetkezett 
elkeseredett s elaljasodott nép a legnemte
lenebb fegyverekkel vívnak egymással élet 
halál harezot. Mindeuiket a felkorbácsolt 
düh ösztönzi tevékenységre, mindegyik 
aljas czélért küzd aljas eszközökkel, s igy 
bármelyiké lesz a győzelem átok forrása 
leend az. Oroszország annyira el van most 
foglalva saját belügyeivel, hogy megszűnt 
a külpolitikában tényező lenni. Gorcsa- 
koffuak Suwaloff általi belyetttesitéséről 
szóló bir kevés viszbangra talált az európai 
sajtóban. Egész Európa csak a nihilismus 
lh!frcz"Íűmenáfélei“ -

A kiewi végztörvényszék meghozta 
Ítéletét az elfogott nihilisták felett, kik közül 
Brandner Lajos porosz alattvalót, bárom 
nemest s egy magát megnevezni nem akaró 
egyént halálra, a többi elfogattakat pedig 
Sibériába kényszermunkára ítélt, s ítéletét 
azonnal végre is hajtatta. De bármiként 
igyekezik a kormány a nihilismus ineré
nyeit megtorolni, nem képes azt vissza 
rettenteni borzasztó útjáról. A politikai 
gyilkosságokat most a politikai gyujtoga 
tások váltották fel. Nem malik el nap, 
melyen város fala, vagy helység ne legyen 
a lángok martalékává. S a gyújtás mindig 
a nihilistáktól ered, kik már annyira men
tek vakmerőségükben, hogy előre bejelen-

csak napok múlva véletlenül jött rá, hogy 
néhány rongyos ezer forintja hiányzik! 
Persze ez mind a hivatalos órákon kívül 
űzött vállalkozás és gründolás becsületes 
gyümölcse volt 1 — Egy másik nemes 
ember vidéki professoroskodásból össze
gyűjtött 1 0 0  db ezüst hnszas s nehány db 
ezüst lázsiással az előbbihez hasonló sze
rencsével felmegy Pestre 8 három év alatt 
két palotát épít, mindkettőt két emeletre 
s földes úrrá is lesz, még pedig Magyar- 
ország éléskamrájában, —  a Bácskában.

Ezen és ezekhez hasonló esetek láttára 
azután az egész társadalmat meglepte az 
alapítási és vállalkozási szédelgés. Még a 
házi-szolga is gründolt. Az értékpapírnak 
nevezett szemét a pénz és termény tőzs
déről majdnem teljesen kiszorította a pénzt, 
melynek értéke ritkulása arányában mesé
sem emelkedett.

Ekkor a törvényhozás a fönebb jel
zett okokból s azon nemzet gazdászati 
elvből kiindulva, hogy az árakat egyedül 
a kereslet és a kínálat közti arány sza
bályozza, egy merész s a korszellemének 
megfelelő szabadelvű intézkedésre hatá
rozta el magát. A modern államokat maj
molva az 1868 évi XXXI t. czikkel eltö
rölte az uzsora törvényt s ez által a hitel 
forgalomban korlátlan tért nyitott a sza
bad versenynek g független határokat biz
tosított a kamat iáb hullámainak. E kor
látlan szabadság megfelelt ugyan a keres
kedelem s a nemzet gazdászat modern 
fogalmának, de Magyarországban czéljának 
épen ellenkezőjét eredményezte, mert az 
úgy is már a szédelgésig hajtott vállal
kozási és gründolási hajlamoknak aj szár
nyakat kölcsönzött. A bankok és pénzin
tézetek egész légiója keletkezett, a legtöbb 
természetesen pénzalap nélküli részvények
re. Minden utcza sarokra kiírták „Geld 
för alles' s nem lehetett péznt kapni sehol, 
vagy ha igen, csak méregdrága s magát 
a tőkét is felyülmnló uzsora kamatok mel
lett. Bartai (Hitelviszonyaink és az uzsora 
törvényjavaslat) kimutatása szerint. 1867- 
ben volt Magyarországon 57 takarék pénz-

tik a tüzet, a napját sőt az óráját is 
még pedig Írásban. Figyelmeztetik a lakó
it?0*’ hogy meneküljön, paczkáznak a 
hatósággal, s a tűz pontosan azon órában 
tlt ki, melyre be lett jelentve. S a kormány 
tehetetlen e borzaztó pusztítással szemben.

Németország, mely a „vasember'poli
tikája által a legszorosabb elszigeteltségbe 
vitetett, valamenyi európai állam közt a 
legkevésbé érzi magát biztosságban, Aasz- 
tria Magyarországra nem támaszkodhat, 
Angliát egészen elidegenítette ma ától, 
Oroszországnak gyűlöletét vonta magára, 
és a csak nem rég vele kaczérkodó Olasz 
ország is megharagudott rá a vám tariffik- 

legelső állam mely Németország 
véd vám politikája ellen nyilatkozott s már 
ki is monda minő ellen intézkedéseket 
teend Svédország volt s most legújabban 
Scbweicz szollitotta fel az európai liatal 
másságokat egy visszatorló kereskedelmi 
koaliczióra, s Belgium, Németalföld, Olasz
ország, Francziaország és Auglia már 
kijelentették hozzá járulásiikat ezen aján
lathoz. Valószínű, hogy Spanyol- ós Orosz
ország is befognak lépni e koaliczióba.

A mindinkább viruló erősödő és szer
vezkedő Francziaország általános félelmet 
kelt Németországban. Ehhez járul az álta
lános elegedetlenség a népnél a munka 
hiány miatt. Bismarck most sokkal rosszabb 
helyzetbe jutott, mint volt a social ista tör
vény behozatala előtt. Akkor még e-ak 
belellenséggel kelle küzdenie. Most meg
van e bel-ellenségmég mindig veszedelmes 
alakban, s Francziaország felöl látja emel
kedni a Nemezist, mely lassú léptekkel 
halad az elkövetett igazságtalanságok és 
országrablásokérti leszámolásra, s lassú 
me8 gondolt haladása a leszámolás biztos 
bekövetkezését jelenti.

A novi-bazári kalandról szállongó hí
rek komoly alakot kezdenek ölteni. And- 
rássy elküldötte már Zichy grófhoz utasi- 
tását, hogy a portánál Ja novi-bazári be
vonulást jelezze. Zichy a távirat vétele 
után azonnal kihallgatást kért szultánnál, 
az"«ioaiiT)n-fcsr"*"-i/crt’nzi.£Á?t"‘WuOUrtr:-fe» 
fegyverzését követelte a portától, —  a 
nagyvezér azonban az albánoknak a porta 
általi lefegyverzését lehetetlennek, vagy 
pedig nagy veszélyekkel járónak állította.. 
Az expeditió megkezdését már csak ezen 
eltérés gátolja.

Pécs-Baranya a székes- 
fehérvári o. kiállításon.

III.
A pécsi püspöki urodalom kiállított 

tárgyai közül kiválik a négy szép lytho- 
graphkőlap. Mindegyikre egy egy kísérleti

tár 68,037,991 ft. forgalmi és alap tőkével 
1875-ben már 199takarékpénztár, 97 külön
féle bank és 85 hitel szövetkezet csábí
totta kölcsönre a hitelszomjas közönséget 
melyhez még a hatóságiig engedélyezett 
rabló barlangok, a zálogházak járultak; —  s 
mig az 1867 ben működött 67 pénzinté
zetnél 6 - egész 8 % kamatra lehetett köl
csönt kapni, a 478 ra s ezentúl is folytonosan 
szaporodó pénzintézeteknél a kamat egész 
18%ig feisrófoltatott, sőt néhol a különböző 
czimeken szedett illetékek még ezt a szá
zalékot is meghaladták. 8  mig továbbá a 
kevesebb pénzintézet képes volt a pénz
piaciról, a magán tözséreket, ba nem is 
teljesen kiszorítani, de legalább működé
süket korlátozni, addig épen akkor midőn 
majdnem minden sutban pénzintézet emel
kedett, a magán uzsoráskodás leginkább 
felburjánzott, akkor Űzte fosztogatásait leg- 
szemtelenebbttl, legszabadabban, s minden 
tartózkodás nélkül.

A végromlás elősegítéséhez még más 
ok is járult.

A koronázás által alkotmányossá lett 
fejedelem, s különösen a nemzetünkkel 
szive mélyéből rokonszenvező királyné több
ször és hnzamosb ideig időztek fővárosunk
ban. A napi sajtó, 8 az ez által készített 
közvélemény ezen ténnyel már neteljesülve 
Litták Engen és Kannitznak a birodalom 
leendő súlypontjáról mondott jövendölését. 
A pezsgő életnek indult ifjú Pest kezdte 
lenézni a vén Bécset, fiécs pedig mindent 
elkövetett, hogy az osztrák népdalt igazolja :

Es gibt nnr eine Kaiserstadt.
Es gibt nur eine Wien.
187ü-ben szentesített törvény hirdette 

a Budapestté egyesülendő fővárosnak, a 
kölcsön vet( 24 millión felemelkedő jövendő 
nagyságát. Becs és Pest versenyt épült 
és szépült, csakhogy mig Bécsben pénzzel 
építettek, addig Pesten hitellel.

A királyi pár gyakori megjelenése 
ünnepélyeknél, mulatságoknál, lóve. senyék
nél stb. indító oka lett a főrendek már & 
múltból ismert költekezését hasoniithatla- 
nnl folyt)! utaló pazar fényűzésének, minek



kép van rajzolva s annak lenyomata is ki 
van állítva. A képek és iratok a legjobban 
sikerültek s a szakférfiak előtt nem kis 
feltűnést keltenek. A kő maga mészpala s 
a pécsi püspöki urodalomnak h.-hetényi 
birtokából való. Mint halljak a püspök úr 
ő méltósága a kő jeles tulajdonságai nak 
tudományos megállapítása után rendes bá
nyászati művelés alá véteti a kőtelepet, 
mi által nemcsak a lythograpbkő czitneu 
Bajorországba vándorló pénz marad itt
hon, hanem a H.-Hetény vidékéről való 
szegényebb népnek egy nj jövedelmi forrás 
nyittatik meg.

A lythograph köveken kívül 3 féle 
szászvári szenet, váraljai mázföldet,  
jókora palatáblákat, h.-hetényi fehér ho
mokkövet, kárászi fekete porzót, az újbá
nyái csepegő barlangból való mohkövüle
teket, egy nagy tönk kövült gyertyánfát, 
mely annyira megtartotta a korhadozó 
gyertyánfa színét és alakját, hogy caah 
érintésre hiszi el a szemlélő, miszerint az 
csakugyan nem fa, hanem kő. Ezen meg
kövült tönkhöz egy érdekes uépmouda fű
ződik, melyet adandó alkalommal külön 
közlünk. Érdekesek még az említett ura
dalom tárgyai közt a h.-hetényi erdőből 
való 10 db pipaszár, melyek egy egészen 
nj s még szakemberek előtt is teljesen is
meretlen fanemből valók. A pipaszárak 
szép egyenes növésüek, majduem egészen 
fekete színűek, s kérgük csupa apró rücs 
kökből áll. A meggy és jázminpipaszárak- 
oak hatalmas versenytársává lehel még e 
fanéin. Kár, hogy eddigelé csak egy bok
rot ismernek az egész erdőben.

A pécsi székesegyházi urodalomból 
sötét szürke, és sárga síkos barna alap
színű márványt, s végre sárgás homok
követ látunk kiállítva, mely utóbbi kő 
Baranyában nagyon keresett czikk. —

Mind e tárgyakhoz közel egy csinos 
kerek márványasztal vonja magára a Iá- i 
togatók ügyeimét, nem annyira ugyan a 
munka művészi ti volta, mint iukább a kő
anyag szépsége által. Az asztal lapja ké
kes alapszínű s fehér sávos pécsi már
ványból készült, melybe csillag alakbaui 
érdekes színválasztékban a legszebb ba 
ranyai márványokból egyes darabok van
nak berakva. Az asztal ára 100 ft ké
szítette Piácsek Károly. — Ez is egy mű, 
mely kézzel foghatóau bizonyítja, hogy 
nálunk mily alkalmas tere van a kőiparnak.

Kőszénnel mintegy 12 □  m. helyet 
foglal el Baranyamegye a kiállításon. A 
dunagőzbajózási társaság sajtolt szénből 
két óriás oszlopot Állított fel, ezek közt 
pedig egy hossza asztal nyúlik végig, 
melynek fiókjában a társaság különféle 
bányáiból való kőszenek vannak elhelyezve,
u. m. vasasi, szabolcsi, pécsi, aztán több 
minőségű fűtő- és kovácsszén. A társaság 
e kőszéngyttjtcménye valóban imponálóan 
van kiállítva. —

Nem le-z talán érdektelen, ha itt Dr. 
állal a magyarországi kőszénfajok gáz- és 
hamútartalmának megállapítására tett tu
dományos vizsgálatát s illetőleg annak a 
baranyai szenekre vonatkozó eredményét 
telemlitem.

Egy vámmázsa pécsi kőszénből ugyanis 
419 angol köbláb gázt lehet kifejteni, s a 
fényerő 3 gyertyával egyenlő, egy mázsa 
kőszén után marad 77 font kox.

A szabolcsi kőszén egy vámmázsája 
ad 388 ang. köbl. gázt, s a fénye egyenlő 

gyertyáéval, kox lesz másjával 79 font.
A vasasi kőszén egy v. ni. ad 549 

angol köbláb gázt, melynek fényereje 
egyenlő 4 gyertyáéval, koxa 79 font.

Összehasonlítva a baranyai szeneket 
a hazai többi szenekkel, azt látjuk, hogy

folytán a fiatal mágnások közül többen, 
kik a politikai közélet porondján is sze
repeltek, tönkre mentek. Gróf Keglevics 
Béla, gróf Ráday László, gróf iSzapáry 
Iván, gróf Széchényi Ödön majdnem 
egy év alatt vesztették el összes ősi bir
tokaikat. A főrendekről, talán épen az 
egyenlőség kedvéért átszivárgón a költe
kezési és fényüzési mánia a régi fogalom 
szerint „közép osztálynak” nevezett nem
zet zömére is, úgy a szellemi munkával 
foglalkozókra, mint a nagy és kis birto
kos, nagy és kis keresktdő, nagy és kis 
iparos osztályra. A közélet minden tere 
s az emberiség minden szükséglete a .d iva t"  
uralma alá került. Kocsi, bútor, öltözék, 
fegyverek stb. stb. a majdnem hetenként 
változó divat szerint lettek szükségesekké 
és váltak haszonvehetetlenekké. Még a 
házak is divat szerint épültek. Egyik csa
lád a másiknak fényüzési hajlamait tnlár- 
vsrezte s e közben a férfi nem szerzett, a 
nő nem takarított. A szolid munka meg 
szűnt tisztességes foglalkozás lenni. A lá
nyokat a hiúság vásárja számára a fiukat 
felett nyegles pazarló urfiakká nevelték. 
Az apa váltóit megkétszerezték a fiuk 
váltói. Az anya ékszerek után futkosott s
azalatt a leányok elbuktak.......... Ekép
különösen a fővárosi családok nagy részére 
ráillett. A könyelmüség azután csakhamar 
megtenné keserű gyümölcseit. A hitelleli 
visszaélés tönkre telte a hitelt. Egyik szé
delgő vállalat a másik után bukott meg. 
A büntető törvényszékek tárgyalásait leg- 
többnyire bukott intézetek ügyei töltötték 
és töltik be a mai napig. A miskolezi 
ki házasító egylet után számos társulat és 
vállalat a büntető törvényszék előtt szá
molt be. A hivatalos lap vaskos kiadásban 
jelent meg s hasábjai legnagyobb részét 
árverési hirdetések tölték be. S hogy a 
nyomor teljes legyen közbejöttek a szűk 
esztendők, minek folytán az élelmi sierek 
mesésen megdrágultak, s az ingatlan bir
tok értéke rohamosan alászált.

Ehhes járult még a törvényhozás egy 
jslette félszeg intézkedésének szomorú ered-

a stajerlak aninai kőszén után a vasasi 
tartalmazza a legtöbb gázanyagot.

A pécsi kosnak 18, a vasastnak 14, 
s a szabolcsinak 20°/0-ja hamutartalom.

Baranyai kőszenet kiállított még a 
Prieck-féle kőszéubánya társaság egy jóko
ra s csinos szekréuynyel. Minőségileg külö
nösen a kovács szenét kell kiemelnünk, 
mely mint ilyen tudvale/őleg a legjobb 
nemcsak Baranyábau, hanem messze földön 
is. A szekrényhez mellékelt érdekes sta
tisztikai adatokból felemlítjük a következő 
közérdekű adatokat: 18f45-bau (első év) 
termelt a társaság 5000 m. mázsa szenet. 
1871-ig csak lassan emelkedett a termelés, 
a midőn egyszerre 150000 rn. mázsára rú
gott. Legnagyobb volt a társaság termelése 
1873-ban (420000 m. m.) 1887 ben 135000 
1878-ban 245000 m. m. S ezzel elvégez
tük szemlénket a bányászati osztályban 
levő baranyai bányaterméuyek felett. Követ
kezik az erdészeti osztály.

Baranyától találunk itt egy nagy pyra- 
inissal keréktalpakat és küllőket NVlosy 
István és Kálmán araktól us háziipari czik- 
keket n. m. iszalagól font székeket, put
tony- és kézikosarakat O Bányáról, melyeket 
Schmidt Ignácz plisp. urodalmi főerdész 
gyűjtött és állított ki. Ezen háziipar czik- 
kek dicsérő tanúságot tesznek az ottaui 
lakosók szorgalmáról, melyet a jury remél
hető elismerése hihetőleg nagyban fokoz 
majd. A puttony- |és szőllőgyüjtő kosarakra 
legutóbb Gf. Czirákyné L. Beréuyből tett 
megrendelést.

Z á ra y  K áro ly .

*) Múlt heti szamunkban adott kiállítási tu
dósításra nézve Vogl János pécsi kőfaragó mester 
úrtól azon helyreigazítást vettük, hogy a Pécsvárosa 
által megrendelt, általa elkészített és a kiállításra 
küldött márvány asztal nem Baldauf u- rajza, ha
nem égésién saját tervezete után készült el. Szerk.

A zugprókátorságról.
A zugprókátorság egyre terjed, a csa

lárd mesterség kezd bizonyos rendszeres
séget ölteni magára, mely ha nem is di
csekszik a bíróságok és hatóságok párt
fogásával, kérkedni kezd azok — türel
mével. Ez a inegfüretés pedig oly alakban 
áilitatik szemeink elé mintha bizonyos jó
akarattal állana kapcsolatban. Olyan s:m- 
miházi növény a zugprókátorság, mely 
minden talajban megterem, szívós, kitartó, 
él, mig a föld minden nedvet kiszívja, 
terjed mint a szerbtövis, melyet pedig tűz
zel vassal is alig lehet kiirtani. Ha sima 
ké zel nyúlsz hozzá, megszúr, ha kitéped, 
elszórott magjaiból még veszedelmesebb faj 
keletkezik. Még a börtön nedves levegő 
jétől sem vész ki, sőt ha njra napvilágra 
kerül valóban ijesztővé válik.

Tartózkodtunk eddig e fajjal tüzete
sen foglalkozni és bcléletüket nyíltan fel
tárni, átengedvén őket azoknak, kiknek 
lett őrködni, tartózkodtunk főleg azért ne
hogy kenyéririgy séggel vádoltassunk, mert 
elég sajnos, vannak olyan emberek, kik 
az üldözöttekből martyrokat szeretnek csi
nálni nem törődve azzal, hogy az üldö
zöttek közönséges bűnösek. De most mi
dőn a zugprókátorság valóban veszedel
messé kezd lenni, továbbra nem ballgat- 
haank még azzal sem törődve, ha felszó
lalásunk egyik rugójakint az önérdeket 
vennék is, mert ha annyi küzdelem árán, 
annyi nélkülözéssel és gonddal szereztük 
meg diplománkat és czntán kell élnüuk és 
ha becsülettel meg akarunk élni, még 
most fs ezer akadálylyal kell raegküzde- 
nüuk —  természetes, hogy nem szívesen 
látjuk, ha a törvény által nekünk fenntar

tott kü'.őrfben Urplégáé korlátozott tért 
holmi éhenkórász- férgek túrják fel. Egy
szer és mindenkoron óvakodnunk kell az 
atyafiságos összekeveredéstől.

Az ügyvéd immár tisztában lehet azzal 
hogy érdekeit önmagának kell meg
védeni. A zugprókátorság ellen emelt il
domos felszóla'ásaink, érzelgős panaszaink, 
tiszteletteljes előterjesztéseink, alázatos fel
irataink sőt a perbefogatás sem használtak, 
terjed az, virul és gyümölcsözik jobban 
mint valaha. Összes tevékenységünkre, eré
lyűnkre és a becsületesség kértelh itlen szi
gorára vau szükség, hogy e veszedelmes 
faj kiirtására vállalkoznánk.

Nézzük kikből ál! e faj? Tegyünk 
úgy mint Thaisz Elek és vessük le előbb 
a keztyüt mielőtt a lebujba megyünk zseb
metszőket fogdosui.

Csalás és sikkasztás miatt börtönben 
ült félig tanult emberek, kicsapott falusi 
jegyzők, az akadémiából kirúgott korhely 
„jogászok,” a dijnokság nyomorúságait 
kiszenvedett iugyenélök, olyan mindenfélét 
kipróbált, emberek kiknek legbecsületesebb 
foglalkozásuk az árulkodás, és bátran hoz
zátehetjük: s. a. t.

Ilyenekből áll a zugprókátorok faja, 
mely naponkint megmássza a bíróságok 
lépcsőit, túrja a telekkönyveket, rálép az 
árvák nyilván könyveire, betolakodik a 
legszolidabb pénzkölcsönző helyekre, sőt 
körülháloz egykét Ugyefogyott collegát is, 
hogy ezek nem épen diszis ügyvédi tol
lával dicsekedheasék.

De még ez nem minden. Ezek a bűn 
jellegét nyíltan viselik. Vannak kik „ti
tokban” működnek. Ezek a törvényszék, 
hatóságok, közhivatalok szolgái, dijnokai, 
írnokai és alárendelt tisztviselőikből ke
rülnek ki. Ezek „benn” laknak, táplálkoz
nak, mint ruhában a moly. Működésüket 
bizonyos jogosultság jellemzi, ők az állam 
szerencsétlenei, kik szegényes fizetésük mel
lett „tisztességes kenyérkeresetre” vanuak 
utalva és megbízóik előtt bivatalos tekin
télyük fontosságával dicsekedhetnek. El
adósodott, uzsorások kezei között nyögő 
szegéuy nép ez, mely soha sem teljesiti 
küteleségét, mert uiucs önbizalma, életereje, 
munkakedve és nem bízik a jövőben. Mu
lasztásaik, visszaéléseik, a megvesztege- 
tésrei hajlandóságaik, ruindeu hivatali te
kintélyt nélkülöző zilált életmódjuk köte
tekre terjedő példákat szolgáltatnának a 
büntettek és vétségek krónikájához.

Lesz a ki erre azt mondja, hogy ké
nyes tárgy akadt tollánk hegyére. Elég 
szemrehányással kell megkUzileuüuk, liogy- 
sem továbbra is „ne bántsd virágnak” 
tartsak e fajt. Eléggé kényeztettük, dédel
gettük, tápláltuk szivarral, aprópéuzkölcsö- 
nökkel, váltó giroval*) elnézéssel, hogy sem 
háiadatlansággal vámoltathatnánk ha ki
mondjak, hogy a közerkölcsiség, a törvény
tisztelete, a bíróságok és közhivatalok tekin
télye ügyesbajos felekés saját érdekeink

• - .  . .  » v t a u u  tttrui uotn  touvt,

nem szabad.
És mivel foglalkozik e veszedelmes 

faj ? Merő ámítással. Segélyt szerez a pénz
kölcsönzőnek és uzsorások körmeibe szo
rítja, beadványokat szerkeszt és elkölti a 
bélyegárát, vagy lenyalja a bélyeget, ügyet 
vállal el és pereket idéz elő hanyagsága 
által, felszólalásokat csinál törvényes kel
lékek nélkül, konkolyt hint a családi bé
kébe, a bűn sikamlós terére készteti a 
könnyen hívőket és végre és mindenütt 
mindenben zsarol, csal és lop.

Elámitja a törvény közegeit, ámítja 
ügyfeleit, ámítja saját hozzá tartozóit és 
ámítja önmagát, mert megjön az idő, mi- 
dőu a siker helyett bűnhődnie kell.

*) Nagyon rosszul tették, a kik tették. Szerk.

* kímélettel tartoznánk mi e faj-w SfflS£3
annyira" gye ĝék t̂eMlnk-e, hogy e faj ki-

méletlinküeti rtget kell
kell a czikkünk elején említett joakaras
£ k  u ü * d U i - h *  ». N. «jjj<; « * ■
rósz néven tőlünk ha az intéző kezek éré 
lyére és szigorára számolunk

Mi fellobbantjuk a szikrát Nem tar 
tünk semmitől ha kijelentjük, hogy azon 
esetre ha a zugprókátorság tovább™ , 
olv arezot pirító vakmerőséggel űzetnék, 
nem fogunk késni nyíltan megnevezni azo
kat kik tizik és azokat kik elősegítik, elő 
segítik akár mulasztás akár egyébb okok
ból. Addig is a törvényszék elnöke, az 
alispán, a polgármester, az Arvawék. el
nöke, a péuzügyigazgatóság főnökében 
fektetjük bizalmunkat. Nem papirra tett 
rendeletek által, hanem erély, kérielhetlen 
szigor, folytonos ellenőrzés által várható a 
siker. A zngpiókátorságot paragraphusok- 
kal kiirtani nem lehet. A szánalom és hu
mánus bánásmód még nem adnak jogczi- 
met a zugprókátorok megtürésére és a te- 
lekkönyek nyilvántartása bizonnyára nem 
fog szenvedni azért, ha a tisztelt telek
könyvvezető ur ujjara koppantegyiknek má
siknak „kifelé befelé.” Az ügyvédi kamara 
büntesse szigorúan azokat, kik elég szemér
metlenek segédkezet nyújtani a zugpróká- 
lorságnak és signálják a tiltott cselek
ményt.**) ,

A sajtó pedig használón fel minden
alkalmat feltárni a visszaéléseket és a — 
mulasztásokat is.

Csak tőlünk függ, hogy a szikrából 
tűz legyen, a vasat majd könnyebben meg
szerezhetik az illetők.

Egy ügyved.

**) Nem fog késni vele, mihelyt az adatok 
és bizonyítékok beszolgáltatnak. Szerk.

A  pécs-kárász kertészeti egyesület 1879. 
m ájus 18-án B ánffay Simon elnöklete a la tt 
T allián  K á ro ly , báró Skerlecz K á ro ly ,  
B án tler Ö tön, 'Peitlcr Im re, K a ra y  N án 
dor, M endhk Ágoston, Schuprm ger Joa-  
chim, Zsinkó István , K á ro ly  Ignácz, E n 
yel A dolf fia egyleti tagok, Varga József 
igazgató s pénztárnok s H antosy L ajos  
egyleti jeggzö  s N ovak J ó z se f  egyleti ker

tész jelenlétében tarto tt 
k ö z g y ű l é s  j e g y z ő k ö n y v e .
Elnök ur ékes elnöki beszédének végeztével 

a gyűlés főtárgyára a tisztujitásra térvén, az összes 
tisztikar nevében kijelenti lemondását, mely után 
Tallian Károly egyleti tag meleg szavakban elő
sorolván Bánffay elnök ur sokszoros érdemeit, fel
hívja a közgyűlést, hogy a leköszönést el ne fo
gadja, hanem kérje ismét volt tisztelt és szeretett
elnökét ezen állásmk megtartására. Miután 
Hosszas eijeiues a u .,  a.  luui.vaay ioiytan egy
h an g ú it elnökké ismét Bánffay Simon megvalasz- 
tatott, — ismét felvéve a szót meggyőző ékesszól- 
lással előadván közeíismerést érdemlő, a közügyek 
körüli halmozott elfoglaltságát, megköszöni a hozzá 
ragaszkodó szeretet s tisztelet eme nyilvánulását, 
hat,uozatát megváltoztatván, a választást megkezdi, 
— a szavazatszedő bizottságba kinevezi Károly 
Ignácz és Karay Nándor tag  urakat, kik is mint- 
»gy s/4 óra lefolyása után a szavazat-ezédulákat 
beterjesztvén, következő eredményt tüntettek ki: 

Elnökké választatott egyhangúlag Tallián Ká
roly, alelnökké: Mendlik Ágoston, pénztárnok s 
igazgatóvá: Varga József, jegyzővé: Hantosy Lajos, 
ügyvéddé Kerese Kálmán.

Választmányi tagokul Pécsiek: Angyal Pál, 
Dr. Bandtler Ödön, Erreth A n ta l, Egry József 
Grabarits Béla, br. Skerlecz Károly, Hegyessy

Antal, Bánffay Simon, Dr. Dobszsy Antal, Btf,
József, Bora Mátyás, Zsinkó István, Schspri^ 
Joachim, Szeifricz István Rédeky Alajos Esti 
Mátyás, Novotarszky Antal, Ludvigh Jánoti , 
Ignácz, Jilly Alajos, Pataky Lncidus, J n * ^  
Ferenoz.

Vidékiek: Jeszenszky Zoltán Megyefúy , 
Kubinyi Elek n.-bolyból.

üjonan választott elnök nr Tallián Király „  
elnöki széket elfoglalván, minden előtt koszosait 
fejezi ki a benne helyezett bizalomntk, B u k j  
Simon vo lt egyleti elnök nrnak a hála s elisneráa 
némi megjutalm izásául örökös tiszteletbeli elnökké
választását javasolja.

Egvhangulag éljenzések között elfogadtatott 
Banthler Ödön ur indítványára, hogy egyl,. 

tünk nemcsak a szőllészet a gyümölcs terjesztés 
tette czéljivá s ismeri feladatán!, hanem a kori. 
szatot is. Sajnálattal olvasott egy gazduig, 
lapból egy czikket, mely szerint a „barenyamegyei 
gazdasági egyesület” az egész megyét 1 0  bortenni 
kerületre osztotta s Pécs sz. kir. várost k ih a g y j  
ezen kitétellel: „Pécs-ázent-Lirinozi kerület* czim- 
mel em líti: kéri a közgyűlést intézkedjék az iránt, 
hogy Pécs sz. kir. város hatósága éljen jogavsl ■ 
kérje a „baranyamegyei gazdaság* vezéreit, hogy 
azon, kerületek közé felvétessék mint „Pécsi bo. 
r á s z a t i  k e r ü l e t ” — s ezzel kapcsolatban a mi 
egyletünk is az „ o r s z á g o s  b o r á s z a t i  egylet*, 
tel kapcsolatba jöhessen, s boraink keresettségének
nagyobb lendületet szerezhessünk.

A közgyűlés teljesen osztván indítványozó nr 
indítványa fontosságát megbízta ugyan ót, hogy 
magát sz országos borászati egyesület elnökérel 
Molnár Pállal érintkezésbe tévén, — az abbai be- 
léphetés módozatai iránt tudomást szerezzen, s zz 
egylettel szerzendő adatait annak idején közölje.

Pénztári jelentés annak állapotáról 1878. jan. 
1-tól decz. 31-ig mely szerint:

Múlt évi pénztári maradvány 127 ft 21 kr.
a dárdai uradalom 1 0  ,
Pécs város közönsége 6 „
tagdíjakból ügyvéd által beszedetett 140 „
ezen összegek jan. 2 -tól szept. 1 1 -ig

6 °/„ kamatai 5 ,  23 kr.
tagdijakból befolyt 128 „

Összesen: 416 ft 47 kr.
K i a d á s :  Jegyző évi fizetése 30 ft

az egyleti kert kerítés kőfalának be-
vakoltatása s kijavíttatása . . 177 „ 85 kr.

betétek kiadási naplóira . . . . 1  .  80,
egyleti pénztárnok évi fizetése . . 50 „
Taizs nyomdásznak az évi könyvecs-

kék kinyomatásáért . . . . t* >
állami és városi a d ó ...................... 34 „ 48 .
Schniider Henrik egyleti szolgának

a gyüjtóivek széthordása s a tagi
illetmények beszedéséért . . . 15 » 6 0 ,

egész éven á t különféle levelezések, 
a könyvecskék szétküldése s meg-
hívásokra posta bélyeg . . . 3 „ 57 ,

kiadás: 319 ft 20 kr.
marad tiszta: 97 „ 27 ,

Egyelőre tudomásul vétetvén elnöki indít-
vány folytán annak tüzetes megvizsgálására § > 
jövő választmányi gyűlés elé terjesztendő jelentés- 
tátolro Uiküldotott K á r o l y  I g n á c z  és J i l l j  
A la jo sb ó l álló bizottság.

Kapcsában egyleti pénztárnok bemutatja sión 
bizottság dolgozatát, mely a múlt valasztmsnyi 
gyűlés által a végre küldetett ki, hogy a hátralé
kos volt egyleti tagok névsorát tartalmazó lajstrom 
nyomán különítse el olyanokra, kik fizetés képte
lenek és kik fizetésre képesek, de fizetni vonakoi- 
uak s beperlendök lesznek, — minek eredményét 
következükben mutatja ki. Beperleudő lesz 18 Ug, 
— 0 2  írtig, a néplajstromból törlendő lesz 25 tag 
140 írtig . Végre a hátralékos községek szintén kü
lön kitüntetve lettek 8 azoktól leendő behajtás iránt 
a járási szolgabirák s megyei alispán nr felkeres
senek.

Elfogadtatván, az alispán | árnak felkérérjre 
ogyleti elnök ur kiküldetett.
^ ^ ^ E g y le t^ é n z ^ r^ ^ je le n t i^ io g ^ ^ ^ ő h ^ llb -

métye is. Kimondotta ugyan is a törvény- 
hozás a czivilizátio s a korszellem kívá
nalmához képest a zsidóemanczipacziót a 
nélkül, hogy az ország régi polgárai, a 
magyar nemzet test, anyagi érdekeinek 
megóvására kellő honosítási törvényről is 
gondoskodott volna. E félszeg intézkedés
nek gyászos eredménye az lön, hogy szá 
mos jött-ment idegen bitang, ki a nem
zettel együtt érezni nem is tudott, nem is 
akart, magyar állampolgárrá lenni esze 
ágában sem volt az ország minden vidé
kén naponta megejtettett árveréseken potom 
áron összevásárolta a legjobb birtokokat. 
Mikor azután a magyar vagyonnak zsír
ját kiélte, erejét kiszívta, eredeit kiirtotta 
a fundus instructust elpusztította, akkor a 
csak évek szorgalmával és nagymérvű be
fektetésekkel helyre állítható s már szá
mításból adósságokkal is megterhelt birto
kot a legelső baleknak jó áron nyakába 
sózta, ő pedig az összeharácsolt pénzzel-  
eltüstölgött jobb hazát keresni. Én magam 
nem egy esetet tudok ilyet.

Ezen tények mindenki előtt ismere
tesek, s ezekből kitűnik, hogy nálunk a 
szabadverseny nem szülte azon hatást, 
mi más nemzeteknél, s rendes viszonyok 
között a szabadverseny természetes követ
kezménye szokott lenni. Mikor azután 
elvisel hetlenné kezdett válni a helyzet, 
mikor az ország minden részéből egymást 
érték a feljajdnlások, mikor bukások és 
„zilált anyagi viszonyok” miatti öngyil
kosságok napi renden voltak, számos jó
hiszemű jótállókat rántván maguk után 
a tönk szélére, mikor az egyes fosztogató 
uzsorások vakmerőségig magas kamat 
zsarolásai türhetlen állapotot idéztek elő, 
általános lett az óhai e bajon segíteni 1 
Társadalmi téren indult meg a mozgalom 
g a társadalmi mozgalom tevékenységre 
sarkalta a kormányt.

A kormány bizottságot hitt össze mely
nek feladata volt az elharapózott nyomor 
orvolásának módjára véleményt adni.

A bizottság véleménye az volt, hogy 
a bajon tárvéoyhozási utón kell segíteni 
s igy jött létre az 1877 évi VIII t ez. 
azon módosítással, hogy a törvényes kamat 
lábot 8%-ban állapította meg.

Ámde ezen intézkedés nem hozta meg 
a tőle várt eredményt. Ma is ott állunk 
ahol eddig. A hitelforgalom lendületet 
nem nyert, olcsó kölcsönöket kötni nem 
lehet; az uzsora, és pedig az előbbinél 
sokkal veszedelmesebb alakban, az álta
lánossá lett váltó kölcsönök alakjában ma 
is teljes virágzásban van és ezen uzsorát 
a váltó jogi és forgalmi természeténél 
fogva ellenőrizni, korlátozni és akadá
lyozni nem lehet.

A váltó a kereskedelmi fogalomra 
nézve igen szerencsés találmány, mert 
hivatása a kereskedelmi világban közve
títeni a pénz és árn forgalmat, könnyíteni 
a szállítást, rövidíteni a kereskedelmi Ugy- 
letekböljszármazó követelések kölcsönös ki
egyenlítését. — De czélja és hivatása csak 
is ez és nem egyéb. 8 ha most lekintetbe 
vesszük, hogy Magyarországban a keres
kedelmi világ legtöbbnyire csak könyveli, 
számlák és ellenszámlákkal egyenlíti ki 
követeléseit és tartozásait, s a ropant 
mennyiségű váltó, mely forgalomban van 
kisbirtokosok hivatalnokok és háziparosok 
által bocsáttatik ki, ügy bátran elmond
hatjuk, hogy nálunk az uzsora a legve
szedelmesebb alakban van legnagyobb 
virágzásban.

A váltó oly embernek való, ki elő
nyeit feltudja használni, ki kereskedelmi 
ügyletekkel foglalkozik, s kinek ennél
fogva jövedelmi forrását naponkénti for
galma s időszakonkénti nyeresége képezi 
de kinek bevételei az év bizonyos meg
határozott szakára vannak szorítva, vagy 
aki bizonyos megharozott napon kapja ki bi
zonyos meghatározott fizetését, azt a váltó 
tönkre teszi. A váltó szigorú félté! eleinél, 
rövid lejáratánál fogva oly kölcsön ügyle

tekre melyeknek feladata volna olcsó hitelt, 
befektetésre alkalmas gyttmülcaöző tőket 
szerezni, nem czélszerü, mert a befektetett 
tőke csak az esetben lehet gyümölcsöző, ha 
olcsó és hosszú lejáratú s a váltónál mindkét 
eset lehetetlen, —  s minthogy, a hitele
zők, és pedig úgy a pénzintézetek mint 
magánosok, máskép kölcsönt nem adnak 
csak váltóra, mert ennél az eljárás szigorú 
gyors kifogást nem tűr, a kamat korlát
lan, s a tőkét egy évben négyszer sőt több
ször is megforgatja, igy azok kik ma 
magán szükségleteik, fényüzési hajlamaik 
stb. kielégítésére, —  tehát nem p.oducktiv 
czélra kölcsönt vesznek fel: oly adósságot 
csinálnak mely mint a havasok tetejéről 
megindult lavina, minél tovább gördül 
annál nagyobb lesz, s feltartózhatlanul 
rohan a mélységbe magával rántván min
dent, mit útjában talál.

Eszményi czélok.s erkölcsi motívumok 
tisztán materiális irányú korijukban nem 
uyujthatnak segélyt a pazar fényűzés 
közt nyomorral küzdő embernek. — A 
vallás sem adhat vigasztalást. Az anyagi 
nyomor üdvös voltának elméletére épült 
nyoicz boldogság tana ellenében ma már 
azt mondja a praktikus világ, hogy hasz
talan ott megváltoztatni a szavakat, hol 
nem lehet megváltoztatni a dolgokat. Bár
mennyire nevezze is a vallás a szegénysé
get, a tűrést a testi hiányokat stb. bol
dogságnak, a nyomor ismertető jelei vol
tak azok mindig és maradnak örökké, 
s ott legkevésbbé elviselhetök, hol a jólét
ben duskáskodó pazar fényűzés közelé
ben vannak, vagy mint legtöbb esetben 
ennek eredményei. Mert ott, hol a nyo
mor, legyen bár a legnagyobb, általános, 
ott soha sem kéazti öngyilkosságra az 
embert, a közös sors lelki megnyugvást, 
— a közös szenvedés az érzékek közös 
eltompnlását eredményzi. .imde közepette 
a földi javakban fölig duskáskodó pazar 
tékózlásnak, a belekben mardosó éhínség, 
vagyifelpiszkáltau a mások jólétén elsápadt 
irigységtől, a tirsadalmi rend elleni me

rényletre vetemedik, vagy ha az egyéui 
becsületesség nem lett áldozata az anyagi 
bukásnak — a halálba!

Hány fegyver dördült el már igy * 
megtépett jellemek kezében s a társadalom 
süket e borzasztó jelenséggel szemben, — 
8 a vallás, mely ritkán tudott, leeresz
kedni azon szerény szolgálatra, hogy az 
ember társadalmi bajait enyhítse, csak teher 
a nyomorban küzdő felvilágosodott lélek
nek. Csak az elkeseredés női az ember 
szivében, ha a szegénység üdvös voltá
ról hallja deklamálni azt, ki ezreket ad 
ki uzsorára, ki epigrammatikus példabe
szédeket gondol ki a fényűzés ellen, oly 
kéjlakokban, melyek fejedelmek irigysé
gét hívják fel, a lelki szabadság felett 
dagályoskodik, mig térdei meghajlanak 
a zsarnok szemtelen, s elkényeztetett udva- 
ronczai előtt, ki a keresztény türelem isteni 
fenségét dicsőíti ugyanazon tollal, mel
lyel a vallási türelmetlenség menydörgé
seit irta meg s hirdeti az egyszerűség és 
takarékosság keresztény erényét azon kön
tösben melyen ragyog az ezüst-, arany és 
drágakő. Nincs ma már az egyház szolgái 
közt Knox, ki házról házra járjon és Stuart 
Máriához és bekiáltsa, hogy „a csipke > 
a drága ékszer az ördög uász ajándéka, 
mely a lelket a pokolnak szerzi meg. Pinú* 
felpénze, mit a nászkosárba dob.”

Ezen iszonyú társodalmi fekélyt ma 
már csak a társadalom oszlathatja el- Á 
civilisatió teremtette mostani alakjában, 
s a civilisatióuak kell megsemisiteni azt 
A józanabb rész alkoson védfalat, mely*3 
a nagyzás Don Qisotte jai át ne törhess®’ 
nek. Munka és takarékosság légy®3 * 
jelszó. Ezt emelje gyakorlti érvényre klllö' 
nősen a fiatalság, melyen komnk bal W- 
nya leginkább meglátszik, • melynek nafjy 
része azon utón indnlt.el, melynek végpontja 
a golyó és a haliám!

Mxüer Bódog.
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rWM S fensége M je i uradalma igazgatóságihoz 
4 ill0u valasztinanyi gyűlés alkalmasai kiküldött
• (essége által 1 8 6 0  évben az egylet fennállása 
idejére evenkint 5t> ftnyi segélyösszeg kintalvá- 
nroias* iránti megkeresésre nem is válaszolván, 
indítványba hozza, hogy a multi megkeresésünk
ben tett nyilatkozatnak értelmében ő fensége ma- 
í&3 személyéhez forduljon az egylet.

Elfogadtatván, a kérvény fogalmazása iránt 
Bmffy Simon ur kéretett fel, ki azt elfogadni szi
vei volt

Sehajiringer Joachim indítványba hozza, hogy 
be idolt „Memoranduma* szerint közgyűlésiig elv
ben elfogadott azon tervezet, hogy az egyleti kertben 
egv megfeleli kertesrlak 9 paVillon építtessék, mely
ben az egylet gyűléseit tarthatja, csak elvben fogadta 
el. kivitelére nincs phisicai erő, jónak tartana, ha 
a baranyamegyei egyesülettel bizonyos módon meg
állapodásra ju tn i hajlandó volna, — ugyanezen 
egyesület a pécs-kárász kertészeti egyletet fiókként 
(ália) egyesíteni önmagával s minő módon s fel
tételek alatt történhetnék meg ez.

Bánffy Simon s többek felszólamlására egy
hangúlag ezen eszme elfogadtatott s újólag meg
választatott elnök nr Tallián Karoly megbizatott, 
hogy ez érdemben magát a baranyamegyei gaz
dasági egyesület elnökségével érintkezésbe téve, 
sémi tájékozást szerezni, s ezen szerzett adatokat 
a gyűlések egyikén felhozni szíveskedjék.

Több tárgy nem lévén. A gyűlés eloszlott.
P écs, 1879 majns 27-én.

Uantosy
egyleti jegyző.

M ik ló so n  1879. junius 2-án.
Pünkösd napjaiban van Gyüdön a 

legvészesebb bucsnjárás. Találni itt ájtatos 
búcsújáról az ország 3—4 kerületéből és 
e napokban néha számuk egyszerre az 
5—6000 et is meghaladja. Miután e zarán
dokok az ország különböző vidékeiről kere
sik fel e kegyelemhelyet, nem érdektelen, 
itt ez alkalommal kissé körülnézni.

Ha meglátogatjuk a templomot, lát
hatjuk az érkező népet, mint iparkodik az 
oltárhoz lépni, hogy annak kölöuböző részeit 
megcsókolja. Innen azután az úgynevezett 
„Szentknthoz* megy a menet, hogy a víz
ből mindegyik igyék, s kis korsócskába 
töltve a bonmaradottak számára is vigyen 
és ott helyt abban meg is mosakodjék. A 
vallási érzet e kifejezéseit csak tisztelhet
jük, de h í meggondoljak hány ezer külön
féle (tán ragadós) betegséggel biró ember 
forda! itt meg évente, kiknek tán még 
csókjától nedves helyére az egészséges uj 
csókot nyom; sebei mosdó vizébe a legegész 
ségesebb ember is mosakodhatik: igazán 
helyén látnok a népété tekintetben legalább 
is óvatosságra inteni, mert különben éper. 
igy válhatik ilyen látogatott bucsujáróhely 
s. különféle kórok legalkalmasabb terjesz
tőhelyévé és ahelyett, hogy haza áldást 
vigyen, vihet mérget és igy átkot a bucsu- 
járó. —

Feltűnő e zarándoknép között mint közös 
tulajdon a tisztaság, józauság és erkölcs. Ve- 
rekedés.lopás, csalás és más kihágások ezek 
részéről igen ritka esetben követtctik e l ; de 
annál inkább használják itt fel szegény 
becsttltes népünk jóhiszeműségét különféle 
iparlovagok és kuruzsiók,

A templom körül ólálkodik egy kol
dus, kinek számára (mivel szörnyűén nyomo
rult) hogy ében el ne vesszen, egy kis 
tiu kér alamizsnát. Nagynénje véletlenül 
ráismer nővérének 3 év előtt elveszett fiára. 
Szegény nővérem, kiált fel, tavai halt meg 
bánatában, mivel egyetlen gyermeke 
elveszett. A gyermek zavarba jő nem tudni 
fél-e, avagy már nem emlékszik vissza jól 
a történtekre. Erre kezdik vallatni a most 
már félig kigyógyult koldust és mivel val
lani nem akar: bekisértetik Siklósra a 
szolgabiróságboz, a hol egyelőre lesz ideje 
a becsületes kenyérkeresetről elmélkedni. 
Ez történt májas hó 3i-én este. Reggel, 
vagyis jun. hó 1-je valóságos szerencsétlen 
nap lett a Gyüdön gescháttölő koldusokra 
nézve. A szolgabiróság ugyanis razziát tar
tatott e társadalmi szemétre, mely alkalom 
mai körülbelül 30 ily jómadár került lépre, 
kik minden irányban eltolonczoltatuak. 
Van ezek között egy, ki mellett egy mintegy 
1 léves szép intelligens arczvonásokkal biró 
leány gyermek van. Kérdőre vonatván, 
honnan kapta e leányt, adós akart maradni 
a válasszal és igy már ismét „Egy lopott 
gyermek történetet-1 személyesítő gyermek - 
kel van dolgunk. E jómadár, mint hallom 
szintén itt fogatott vallatás végett Hiszem, 
hogy a szolgabiróság ismert erélye a valót 
mielébb kifogja deríteni.

Tudjuk, hogy a szolgabiróságnak, ha 
ieladatáuak megfelelni akar, sok a teendője 
azonban talán talán még is akadt volna 
idő, hogy e föutebbin kívül a Rendőrség 
figyelmét a kuru/slásra is kiterjesztetette 
volna.

Meglehetősen ismerem szép hazánk 
vidékeit és azért bátran mondhatom, hogy 
megyénk hihetőleg a legtöbb kuruzslóval 
bír. Megvan* itt minden falunak tisztelet 
a kivételnek a maga knrnzslója. Különösen 
Siklós és vidéke gazdag ily szédelgőkben. 
Gyödön népesebb bncsuk alkalmával lát
hatónk az árasok sorában több asszonyt 
is, kik mindennemű növényt, gyökeret, 
sőt követ is árainak. Időt vettem magam
nak, és egy ily szédelgő háta mögé állot
tam. Nem kelle várnom, a vevők megle
hetős számmal jelentkeztek. Fogfájás ellen 
rózsás fűim gyökerét, fülszaggatás ellen 
ennek rozsa alakn levelei forrázatát; szív
fájdalom ellen fenyő tobzocskát; hogy 
állandó legyen félje avagy jegyese, kova
darabot; láz ellen, ezerjótüvet; főfájás 
ellen tsraez-gyökér és igy tovább minden 
elgondolható baj ellen tadnak ezen csalók 
szert a szegény (különösen alföldi) népnek 
eladni. Ezen, legtöbb esetben semmit sem 
érő tárgyak agy adatnak el, mint a me

lyek azért mivel a gyüdi hegyből valók, 
csalhatatlanok. Megtörténik ilyenkor gyak ■ 
ran hogy a babonás nagyanya saját uno
káját, anya leányát vezeti e csajókhoz és 
igy azután ezt is babonássá teszik. Hiába 
beszélt ilyeneknek a néptanító természet
tanról: a kuruzsló- és öreg néuék elbeszé
lései közben bizony a legtöbb esetben 
(üstbe megy annak fáradsága.

Népünk alapjában m'-g tiszta erköl
csű, de a mai viszonyok között még szel
lemi tekintetben nem elég önálló, hogy a 
számára minden oldalról felállított csapdá
kat észrevegye. Legyen a közigatásnak 
a> ra is gondja, hogy az ilyen fajta szédel
gőktől kik a társadalmi testen valódi 
élősdiek, mentek legyüuk. .állítson dolog- 
házakat ahol az ilyen munkakerülőket is 
lehetne hasznosan foglalkoztatni.

. . . . s — p.

Különfélék.
— A nőegyleti jótékony cídokra hol

nap a Tetyén tartandó janiális alkalmával 
a tekepályán elnyerhető bárom rendbeli 
dij is lett kitűzve. — Ezzel kapcsolatban 
meg kell említenünk, hogy a uőegylet ezen 
nyárimnlatságot, ágy mint, a farsangi évad
ban egy á'arczos tánczmulatságot éven- 
kint aiapszabályszerüieg kitűzött czéljaira 
rendezi, egyéb jótékouy czélokra csak 
akkor rendezhet mulatságot, vagy gyűj
tést, ba erre hatóságilag felhivatott, és agy, 
mint mait évben a behívott tartalékosok 
családjai és a sebesültek segélyezése 
czéljából erre a miniszter által különösen 
felhatalmaztatott. — Az egylet kormányilag 
nem kifogásolt és tudomásul vett alap
szabályaihoz köteles alkalmazkodni és te
vékenységét azokon tál nem terjesztheti 
ki. — Ezt azért jegyezzük meg, mivel a 
„F. Z.* csütörtöki számában a uőegyletet 
hívja fel, bogy az árvízkárosult szlavóni
ai lakosság részére is tegyen valamit. Kü- 
löinben pedig szláv és honátbarát kor
mányunk amugyis gondoskodik arról, bogy 
évenkiut néhány magyar millióval segé- 
lyeztessenck a drága bratyek.

— Meghívás. A  szerencsétlen szegedi 
társak segélyezésére és azoknak szeoié- 
mélyesen leendő kiosztására, valamint alap
tőkéje javára alulirt egylet f. 1879. é. jnn. 
8 án  kirándulást rendez a bányatelepi 
gesztenyésbe, melyre t. ez. munkáspártoló 
urak és munkás társak tisztelettel mighi- 
vatnak. Indulás 5 órakor reggel. Részvéti 
illeték személyenkint 20 kr. tisztelettel az 
I. Pécsi munkás-, beteg- és rokkantak egy
lete. Kellemetlen idő beálltával a kirán
dulás 14 nap múlva tartatik meg. Üdítő 
szerekről gondoskodva van. Gyülekezési 
hely: Huzatér, egyleti helyiség 2. sz.

— Lapunk szellemes kiilmunkatársa 
K a r a y  L a j o s  tvszéki jegyző múlt hó 
29 én egy bangó kitüntetéssel tette le a 
második tndori szigorlatot a budapesti 
egyetem jog- és államtudományi kara előtt. 
K r a s z n a y  M i k l ó s  ügyvédjeiéit és tör
vényszéki aljegyző, fiatal intelligencziánk 
e tehetséges és előre törekvő tagja ugyan
ott e hét folytán tette szinte szép sikerrel 
az első tudori szigorlatot. — Gratulálunk 
nekik.

— Pesti koronasör contra pilseni. —
Nagy vita tárgya volt e betekben azon 
kérdés, a két sör közt mellyik jobb, izle- 
tesebb, egészségesebb. — Okot adott erre 
azon körülmény, hogy Eresényi jóhirü 
sörcsarnokában ez idő óta nem kapható 
többé a pilseni és igy e csarnok sok évi 
vendége nem élvezheti többé ott a meg
szokott és megszokottságból kitűnőnek hi- 
resztelt és tartott cseh gyártmányt. — 
Azon vendégek, kik nem voltak előlege- 
sen értesülve, hogy a pilseni sör helyett 
pesti koronasört ittak, a külömbséget alig 
vették észre, sőt többen azt kitünőbbnek 
találták, de azért találkozott még elég 
vendég olyan is, ki a fizetésnél, mert a 
pesti sör olcsóbb, megtudván, hogy hazai 
gyártmányt ivott meg, — utólagosan talált 
uérni képzelt kifogás', mire azután meg
eredt a kérdés feletti békés tárgyalás, 
mely ugyan nem fejeztetett be sem egy 
nap, sem egy bét alatt, de a mely felett 
a sörivó közönség még is kimondotta az 
Ítéletet azz.il, b>gy Eresényi pesti ko
ronasörét szorgalmasan fogyasztja. Az Íté
let azzal indokoltatik, hogy a pesti sör 
szinte oly jóízű, nem okoz étvágytalansá
got, sőt többeknél étvágyat gerjeszt, hogy 
továbbá olcsóbb is, fogyasztásával pirtol- 
jnk a hazai ipart, a pénzt uem váudorol- 
tatjuk a külföldre és az érte fizetett adót 
a magyar, nem pedig az osztrák kincs
tárba. — Monhatjuk, hogy elég nyomós 
indokok.

— Rendőri hirek. Tegnap reggeli 3 óra
kor a helybeli gyalog ezred két vitéz őr
mestere vezetése alatt néhány az iparos 
osztályhoz tartozó fiatal emberből álló cso
port jól beragasskodott állapotban azon 
utszában, melybeu azon hölgyek laknak, 
kiknek csak kereszt nevük van s ez is 
hamis, megrohantak egy korcsmát s a 
korcsmárost nejével együtt úgy elrakiák 
és összeszurkálták, hogy a városi orvos 
véleménye szerint legalább hat hétig lesz
nek kénytelenek az ágyat őrizni. A 
rendőrség csak kettőt tudott a garázdál- 
kodók közül a hűvösre szállítani. — A 
Makár-utczában egy szolgáló leány újszü
lött gyermekét az árnyékszékbe dobta s 
maga állítólag Sumonyba menekült. A 
rendőrség intézkedett visszaszállításáról.

— Forgó Szerda. Egy helybeli föld- 
tulajdonos múlt szerdán kiküldi cselédjét 
szántani. Alig telik el negyedóra, midőn 
látja a gazda, hogy cselédje a lovakkal 
együtt visszatér. „No, baj van János ?* — 
kérdi a gazda. — „Bizony majdnem uagy 
hiba esett uram, én már majdnem elkezd
tem szántani, mikor megtudtam, hofcy ma

forgó Szerda van, s a mely jószággal e 
napon szántanak az nagyasszony napig 
megdöglik,* Bizouy-bizoity még egy epo
chával hátra vagyunk!

— A  tortrix ' pilleriana nevű lepke 
áiczái, melyek a szőlőkben nagy pusztí
tásokat vihetnek végbe, a siklósi szőlőhegy 
égés', oldalán mutatkoznak aránylag oly 
számmal mint a mait évben. Jó volna tán 
közaégenkint a birók által a népet már 
most, mielőtt nagyobb károkat tett, arra 
figyelmeztetni, hogy e kártékony hernyót 
pusztítsák.

— Hernyópusztitás. Volt alkalmunk 
e napokban észlelni, hogy mily rettentő 
pusztításokat vitt végbe a hernyó e tavasz- 
szai. Baranyamegyei hegyháti járásban és 
folytatólag Kaposvárig alig láthatni gyü
mölcs fát, mely száraz kórókint ne me
resztené ágait az ég felé. — Kaposvár tt 
láttunk másfél öl magassága terjedelmes 
rózsabokrokat, melyeken százankint szo- 
morognak a bimbók egyetlen levél nélkül, 
mert ezeket sem kímélte meg a pusztító 
rovar sereg, a szorgalmasan tisztitó és fé- 
regirtó gazdák minden igyekezete és fá
radsága kárba vész a többség hanyagsága 
miatt. — E csapást nagyban előmozdítja 
az is, hogy nagyon pusztítják a kiválóan 
hernyó fogyasztó madarak — a sylviák 
— kedvelt búvó és költő helyeit a sürü bok
rokat és cserjéket, pedig egy csalogány 
pár, nem számítván a többi talán kevésbé 
ártalmas apró rovart, naponkint saját és 
hat fia részére 300 hernyót szükségei, ezen 
szükséglet tiz nap alatt 3000 hernyót tesz 
ki és pedig az aprajából, mely még igen 
sok levelet pusztított volna mig elérte kellő 
nagyságát, mely tehát tiz nap alatt 45,000 
levelet — egy gyümölcsfa összes lombját 
felemésztett volna. Egy csalogány pár te
hát két, három gyümölcsfa termését meg
menteni képes. — Az annyira üldözött 
házi verebek is nagy pusztítói a hernyók
nak kivált a költés idejében, ezt magunk 
is tapasztaltuk, midőn egy veréb-párt fia
iknak hernyókkali etetése alkalmával meg
figyeltünk, nagyon kár tehát ezeket üldözni 
és fészkeiket elpusztítani.

— A  nyilvános koldulás és házalás 
teljes megszüntetése végett már több ízben 
felszólaltunk, tette ezt alkalommal az egész 
hazai sajtó, azonban eredménye majdnem 
semmi. — Siklósi levelezőnk tndósitása 
szerint ime ismét két gyermeklopási eset 
derittetett ki és hány van ezeken kívül 
gyermek, ki csupán a nyilvános koldulás 
áldozata í — Ajánljak a siklósi levél elol
vasását.

— Szakirodalom terén előnyösen ismert 
siklósi rabbit, Roth .áront nagy csapás érte. 
Fia ki már 23 éves volt meghalt. Dr. 
Kohut tartotta szokásos ékesszólásával 
fölötte az emlékbeszédet. A bolt tetem 
nagy részvét mellett kísértetett az örök 
nyugalom helyére. Legyen neki könnyű 
a föld !

— A  mi elkényeztetett drága testvé- 
reink ott a Dráván túl ugyancsak hála- 
adatosak amaz évi bárom millióért, miket 
kormányunk a szegény magyarságtól vég
rehajtás atján kisajtol, hogy a borvát- 
szlavonitáknak adott az általuk önzőleg 
kitöltött fehérlapnak — no és a horvát 
szavazatok igényeinek megfeleljen. — E 
napokban Vmkovczén ünnepély tartatott a 
polgárosított határőrvidék kormányzójának 
látogatása alkalmából. Felv utak ekkor 
mindenféle szinü nemzeti zászlót, csak a 
törvényes nemzeti — a magyar — sehol 
sem volt látható. — Eszéken, mely város 
pedig még pár évtizeddel ezelőtt előnyö
sen tüntette ki magát Zágráb ellenében 
magyar érzelmeivel, olyanuyira lábraka- 
pott a magyar gyűlölet, hogy nem is ta
nácsos közhelyen magyarul beszélni, pórul 
járna a zenész ha magyar darabot kisér
tene meg játszani nyilvános helyen. De hát 
miért gyűlölnek bennünket annyira, a mily 
mértékben szeretik pénzünket, midőn kor
mányunk amúgy is csak szláv érdekben 
áldozza a magyar pénzt és vért ? — Nem 
értjük.

— Virchoto és az oláhok tudvalevőleg 
igen nagyra voltak vele, bogy ők a rómaik 
egyenes utódai, mely hiedelmet külömhen 
több tudós, első sorban Huufalvy Pál ala
posan megczáfolta. Virchow utazásából 
visszatértében Bukarestben tartózkodott egy 
ideig s ez alkalommal egy tiszteletére ren
dezett diszebéden kijelentette, bogy a romá
nok koponyái — tatár eredetre vallauak. 
Képzelhetni e jelentésre a románok elször- 
uyüködését, mely általános megbotránko
zássá fajult, midőn a híres anthropolog azon 
nézetének adott kifejezést, hogy a jelen
legi román nemzedék uem más mint korcsa 
a rómaiak által betelepített gonosztevőknek 
s az eredetileg ott lakott tatárnépségnek. 
Talán e nyilatkozat kiábrándítja végre az 
elbizakodott Trajánfiakat.

— Beküldetett. Van-e a budai külvá
rosi temetőben felügyelet? — Ez lehetet
len, mert különben nem történhetnék meg, 
hogy a virágok, mikkel a kegyelet a 
kedvesek sírjait felékesiti, letépetnének, 
elvitetnének és valóságos vandalismussal 
kiszaggattatnának. Ez régi panasz agyán, 
de senkinek sem jutott eszébe, miként ez
iránt orvoslást sürgessen, s meglehet, mi
ként a panasz nem volt oly általános, 
mint most, de hogy is ne, midőn látják, 
bogy mindez büntetlenül cselekedhető. — 
Hogy az érdekeltek mit éreznek ilyen lát
ványokra, nem kell mondanom. Alapos 
gyanúink vannak; de ezúttal csak annyit 
jegyzünk meg, miként különösen posztul 
azon sírokról az ékítmény, melyek nin
csenek fizetett ápolók felügyelete alatt, — 
de azért azok sem mentek, melyekért 
fizetnek, föképen ha hozzá a sir tehetősebb 
családé. Végre csak annyit, tapasztal
tuk , miként a temetőben rend helyett 
rendetlenség uralkodik, s azok akik tu

lajdonképen hivatva volnának a szigora
felügyeletre, nélkülöznek minden érzést és 
valóságos üzletet csinálnak magoknak a
temetőből, a rendetlenségből, a pécsi 1a- 
kósság, mely oly szeretettel ápolja szere 
tetteinek sirjait jogosan elvárja, miként 
ily botrányok megszűnjenek.

— Egy munkás császárné. A  japáni 
császárné, ki fiatal korában a selyemszö
vést tanulta meg mesterség gyanánt, nem 
rég egy egész vég selymet szőtt, melyből 
magas férje s anyósa részére öltözéket 
készittett. A császárné — kinek neve 
Hareeo (tavasz) — nemrég magára vál
lalta egy leányiskolában a bizonyítványok 
kiosztását, mit úgy végzett el, hogy a ta
nítványokhoz buzdító szavakat intézett.

I R O D A L O M .

5= Magyar Dal-Tár ciimtt ziebköoyr fog 
augusztusban megjelenni, mely közel 400 kedvelt 
népdalt tartalmazand. E gyűjtemény egyrészben 
önálló mii, másrészt a már több ezer példányban 

: elterjedt Bállá Gábor Magyar Dal-Albumának ki
egészítő részét képezi, a mennyiben az abban fog
lalt és zongorára alkalmazott 2 0 0  dallamhoz éne
kelni szokásos népdalokat (dallamok szerint tér
rendben; tartalmazza összegyüjté Limbay. Kiadja 
Hennicke Rezső könyvárus Győrött.

Előfizetési ára fűzve 60 kr., diszkötésben 1 
frL A „Magyar Dal-Album* ára fűzve 1 frt. 20 
kr., diszkötésben 2 ft. 40 kr. Előfizetések a kia- 
dóhoz intézendők.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
„A* Anker* 1879-dik év április 

havi Uzletkimntatása. — A hóban a társu
latnál benyüjtatott összesen 346 bevallás 
820.160 frt biztosítandó összeggel, és pedig 
239 bevallás 611.205 írttal halálesetre, és 
107 bevallás 208.955 írttal életesetre.

Kiállítva lön 208 kötvény 486 532 
írttal halálesetre, és 100 kötvény 203.035 
írttal életesetre ; összes tehát 308 kötvény 
689.056 írttal.

A havi bevétel volt 99.056 frt halál
eseti dij és 98.996 frt betétetekben, összesen : 
198.052 frt.

Halálesetekért kifizettetett 57.996. frt.
Ez évben benyüjtatott 1722 bevallás, 

3,863 236 frttal, és kiállíttatott 1643 köt
vény: 3,338.184 frttal, ugyanezen időben 
bevétetett 9,247.45 frt; — halálesetekért 
pedig kifizetett: 184.527 forint.

A társaság működése kezdetétől fogva 
halálesetekért kifezetett 8.613.168 frt, és 
az 1871/78-ik túlélési társulás (Associatio) 
eredméuye 9,648.509 frt volt.

GABONA ÁRAK
a f. é. május hó 31 -én tartott heti vásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 8.40 ft. 8.10 ft. 7.40
Kétszeres „ „ *• 6.40 „ 6.10 * " *
Rozs „ „ 9 5.20 „ 5.10 9 •
Árpa. „ „ w 5.20 . 5.00 9 *
Zab » 5.70 „ 5.50 9 •
Knkoricza 9 5.30 „ 5.10 » *

Hajdina 100 klg. ft. 0.00 
Széna „ „ „ 2.50
Szalma „ „ „ 1 . 0 0

3 7 " i i t - t é x / )

Beküldetett.
Rendkívüli fontos, mellbajok és ma

kacs köhögésben szenvedők részére az or
vosok által eddig legjobbnak elismert és 
meglepő sikertől koronázott gyógyszer (a 
gumókor minden fokában, gégeharut, idült 
köhögés, vagy rekedtségnél)

a dr. M lller-féle
m o h n ö v é n y n e d v .

A szenvedő emberiség ezen szerben a mellre 
nézve rendkívül becses eszközt bir, mely
nek biztos gyó gyerejére nézve feltűnő bi
zonyíték rejlik abban, hogy fenállásáuak 
rövid ideje alatt, daczára a számtalan, fen
nen dicsért és ajánlott szereknek, magának 
mindeufelé utat nyitott. Eredeti tégelyek
ben van gyermekek és felnőttek számára. 
Egy tégely ára használati utasítással együtt 
50 kr.

Pécsett valódi minőségben egyedül 
kapható B e e h  V ilm o s  füszerkereske-
reskedésében. 98 (6—2)

Bekttldetett.
Az ételek és italok helyes választéka nagy
fontossága az emberek jólétére nézve, ki
vált azért, mivel e részben a legkisebb 
vigyázatlanság első sorban az emésztő szer
veket gyöneiti és melyek elhanyagolása 
gyakran hosszas gyomorbajokat von maga 
után. Mintán azonban ilv vigyázatlanságok 
a legnagyol b óvatosság mellett sem ke
rülhetők ki, felhívjuk a figyelmet a dr. 
Miller-féle, Bécsben 1868-ban hatóságilag 
megvizsgált
görcs ellent védbalsaamra,
mely a gyomor tevékenységét szabályozta, 
a gyomor *s belek mindennemű heveny 
és idült lobjait, a hányást, hasmenést, szél- 
kórságot, mindennemű gyomorbántalmat, 
étvágytalanságot, gyomorkatarrbnst feltűnő 
rövid idő alatt megszünteti. Egy üveg ára 
használati Utasítással I frt 50 kr. fél üveg 
80 kr.

Pécsett valódi minőségben egyedül 
kapható Reeh Vllaaon fttszerkeresko-
désében. ____

MAO f  FKRENCZ
ii. — .IdÉ É H M i______ _______H A K 8 CM EMIL KIS J é S S E F

felelős sserkeettő. Bierkesstő tárt.

E C i x c L e t é s e l s z ,
99. ( l - l )

A Himesházi határban.
egy egykerekű felülcsapó igen jó karban 
lévő és egész éven át bő vízzel biró :■

malom
szabad kézből kedvező föltételek mellett* 
eladó vagy bérbe adó. Értekezhetni Pécsett 
belvárosi országát 18. sz alatt a tulajdo

nossal.

Eladó ház- és t é g l a # .
A pécsi kölcsönös se- 

gélyző egylet
tulajdonához tartozó a pécsi határban fék vő s

„mexieói csárda“
név alatt ismeretes több szobából és kony
hából álló lakház, ngy a

Kum ner-féle felső és 
alsó téglavetők

ott lévő lakbázakkal és egyébb felszere
lésekkel ajánlat alján kedvező feltételek 
mellett

örök áron eladatnak.
Venni szándékozók felkéretnek, mi

szerint az eladás tárgyai közül egyik vagy 
másiknak vételára iránt zárt ajánlataikat 
fo ly ó  év i J u n i u s  15 tg  az egyleti 
igazgatóságnál beadni szíveskedjenek.

Az eladás iránt véglegesen az igaz
gató tanács fog határozni.

P é c s e t t ,  májas 27-én 1879.

Kindl József,
95 (2—2) üzleti igazgató.

H ird etm én y .
A pécs-baranyai köz
ponti takarékpénztár

igazgatósága részéről ezennel köztudomásra 
hozatik, miszerint a jelenlegi pénzviszo- - 
nyok folytán az intézeti alapszabályok 
16 §-ban foglalt jogköre alapján mai na
pon tartott ülésében elhatározza : 

hogy az intézetnél eddig

6 ° |0 kamat
mellett elhelyezett tőkék után f. évi

julius hó 1-től kéz ve 5°|0, 
kamat

fog fizettetni, megjegyeztetik azonban, mi
kép a nyereményrészes betétek — melyek 
után az intézet bét évi feuuállása óta közel

1 4 = . 0 0 0  f t o t
fizetett ki — ily nyeremény osztalékban az 
eddigi arányban ezentúl is résaesitetni fognak.

A váltó leszámítolási üzletben és a 
kézi zálogokrai előlegek ntáu ugyancsak 

j u l i u s  h é  1 - té l
a kamatláb hasonló arányban fog leszál- 
littatni.

Egyszersmind közbirré tétetik, mikép 
a kedvezőbb pénzviszonyok folytán alulirt 
igazgatóság elhatározta, a jelzálograi köl- 
csöuüzletet is megkezdeni és fekvőségekre 
első tételrei betábíázás mellett

7%-ra ”  I
kölcsönöket adai.

Jelen határozat oly figyelmeztetéssal 
tétetik közzé, miszeriut a betétek netaláni 
felmondására nézve az egyleti alapszabá
lyok 19 § bán előirt és a betéti könyvecs
kékben is kitüntetett határidő fog irány
adóul szolgálni.

Pécsett, 1879. májns hó 28-án 
a pécsbaranyai központi 

takarékpénztár igazgat*- 
%  ( 3 - 2 )  aága.

Steiner Adolf
szállodája

István főherczeghez
Budapesten a Ferencz-József-téren első 
rendű és legjobb hírű szálloda a gőzhajók 
kikötőjének közvetlen közelében, a legdí
szesebb és a legsűrűbb forgalma város
részben szolgáltat igen kényelmesen be
rendezett szobákat 70 krtól felfelé, — szol
gálat külön nem számitatik fel, elismert 
jeiességű konyhája és pinezéje a legpon
tosabb szolgálat mellett igen mérsékelt 
ára. —• -árnyas természetes kert. és kávé- 
terem a szállodában kínálkozik. Haviszo- 
bák megegyezés szerint. — A nagy terein 
lakodalmak, táncz és mág vigalmak és 
ünnepélyek részére mérsékelt áron szá
mitatik. 85. (12—4)



Képes árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve,

Párisi világkiállítás 1878-ban. Arany érem és több más jutalm at nyert
a  le g jo b b

Egyszersmind ajánlunk .

járgány-cséplőgépeket,
sorvetó-gépeket, ekéket, boronákat,

Bakerfele rostákat, :
trleuröket, szecskavágókat, 

valamint minden más egyéb a gaz- 
szakmába vágó s a legkltü-

nöbb szerkezetű gép-és eszközöket. oZT, . , . ' .
m -  J * £ U ,  a  « « * * * *  ingyen én b a S E í i S Í S Í *  

MindennemU javítások jól és olcsón eszközöltetnek.

G y á r h e ly l s é g :

IX. k., Rákos-utcza 7. sz,
Javíto tt gőzmozdonyok.

N yom atott lilynál Pórgett 1879

P I R N T T Z E R  A L A J O S

• - y  m # 'A y- . ----  , '■ ------—7̂— ■ I t V * 7
'.e ze r üQynoKe <\l 1 7 7 0 ’révMtn a la p ít ta to t t  ^ép^yarnaK

CH.BURRELUSONS THETFORDBAN, ANGLIA
Az^eQyeriUtt c s e p l ö i ^ e k  feltalálói, a já n l ja  .-ezen §yar felülmulhatian
Ôzmozdünyait é:Ĵ yzcséploH.nem;Külön&en mindennemű mező -

gaz da s á Qiu ^épeit^Íe^utányo^b jóikon ét kedvező feltételek mellett
t v *  /a^^ingYe.AjiitfiTientve;

Alólirott igazgatóság részéről köztndomásra bozatik, hogy a jelenlegi 
péozviszonyok által indíttatva az egyleti alapszabályok 41-ik §-ában foglalt 
jogkörénél fogva mai napon tartott Illésében elhatározta:

hogy a régiebb betétek ntán is ft é. Jnllns hó l-töl kezdve 
a betevőknek eddig fizetett 6°/# kamatok 5#/#-ra, valamint egyidejűleg ugyan
azon naptól fogva a kézi zálogokrai előlegek és a váltók ntjáni kölcsönök 
ntán eddig fizetett 8% kamatok 7°/»-ra fognak leszállitni; — azonban az 
ingatlan birtokra ketyegett jelzálogos kölcsönökre vonatkozólag, a fejlődő 
pénzviszonyokboz alkalmazandó s lehetségessé válandó könyitő intézkedések 
a jövő év kezdetével szándékoltalak foganatba vétetni.

Jelen határozat a hivatalos, valamint a helyi lapokban is azon figyel
meztetéssel közzététetik, hogy a betétek netaláni felmondására az egyleti alap
szabályok 45-ik §-ában*) előirt batáridő fog irányadón! szolgálni.

Kelt Pécsett az 1879. évi május bó 15-én tartott igazgatósági ülésből.

88. (3 -3 ) A pécsi takarékpénztár 
igazgatósága.

Alulírott tisztelettel jelenti, hogy
azon

csipke-gallér
(Spitzen-Echerpe) a csekély részvét miatt 
csak j a a l a z  3 0 -á n  fog hnzatni. Midőn 
ezt a n. é. közönségnek tudomására hozom 
szives részvétet kérek tisztelettel

Párizs! balon.

*) 45. §. Felmondás 100 forintig nem kívántatik, 100 frton felül 500-ig 8 nap. 500 
írton felül 1000-ig 15 nap, 1000 fiton felül 5000-ig 30 nap.

a*- BILIN! ' m
s a v a n y u v i z .

Nagymérvű szénsavas sziken} tartalmánál fogva (10000 súly részlet
ben 83.6339) minden néknetfoldi savanyú vizek között határozottan az első he
lyet foglalja el, s kitűnő hatással bir a vérnek lugany savitására, sikeresei! 
működik a gyomorégés, gyomorgörcs, gyoniorhurut, az úgynevezett bugysav, 
diütlicse, föveny, hagy és vesekövek ellen ; hasznos szolgálatot tesz a köszvény, 
idült csuz, idült hólyag- és tüdőhurut, epekő vés ülés, máj-elzsirosodás, nyálkás 
aranyér cs gürvélykór ellen, mint azt Hillrotb, Ülttel, Ultzmann, 
Ivauchtch stb. tanárok sokszor eléggé elismerték. De mint lellris- 
sltö s kellemes Hal Is, bsr és cznkorral, vagy gyümölcs- 
szörppel keverve napról-napra nagyobb tért loglal el a 
blllnl savanyuvlz. ^

Főraktár:
m a g y a r  k i r á l y i  n d v a r i  á s v á n y - v I z - » z A I l l t ó n á l

Budapesten, Erzsébettér 7. sz.
K a p h a t ö  m in d e n  g y ó g y t á r b a n  é s  fü s z e r k e r e s k e -  

( lé sb e n , ú g y s z in t é n  v e n d é g lő k b e n  is . 9 2 .(1 2 - 2 )

(Kizonyltvány.) Az öntől vett Kurrel-féle gőz cséplő készülékkel 
igen megvagyok elégedve, valamennyi egyébb gyártmánynál cfőbbvafóvá te
szem, 8 nem mulaszthatom el önnek eziránt teljes elismerésemet fejezni ki. 

Déva, 1878. agusztus 10. 90 (12—3) Lázár Lajos.

Részvételre meghívás
a  H am burg á llam  által biztosított nagy pénz- 
sorijátélt nyeremény-esélyeiben, melyben

8  m il l ió 1 7 7 .6 0 0  b ir . m rk .
1879. junius 11-tól 1879. november 12-ig biz
tosan nyeretik.

Az nj 7 osztályba osztott játékterv 86.000 
sorsjegy közt 44 ,000  nyereményt foglal magá
ban és pedig esetleg 80 (5—5)

400.000 bir. márka
különösen azonban
nyer.
1
1
1
1
1
2
2
5
2

12
1

24

Márk
250.000
150.000
100.000 
60,000
50.000
40.000
30.000
25.000
20.000
15.000
12.000
10,000

nyer.
5 
2

54
6 

71
217

2
2

531
673
950

24.650
stb.

Márk
8000
6000
5000
4000
3000
2000
1500
1200
1000
500
300
138

stb.

A nyereményhuzisok tervszerüleg hivatalo
san vannak megállapítva.

Az első legközelebbi nyereményhazására 
m á r  j u n .  t i — 12 é n  

leend, melyre
1 egész ered. sorjegynek á ra  csak 6 m árka 
vagy ír t  3.50 o. é. 1 fél ered. sorsjegy 
á ra  csak 3 mrk. vagy frt 1.75, 1 negyed 
ered. sorsjegy á ra  1‘ , mrk. vagy fr t —.90 
és ezen az állam álta l biztosított eredeti 
sorsjegyeket (nem pedig eltiltott ígérvényeket) 
az Összeg beküldése vagy postai befizetés 
m ellett a legtávolabb vidékekre is elküldöm 
bérmentve. Kisebb összegek postai levéljegyek
ben is beküldhetők.

A Steindecker ház rövid idő a la tt nagy 
nyereményeket 125,000 m.. 80,000 m., 30,000 
m., 20,000 m. és több 10,000 márkás stb. nye
reményt fizetett ki érdekfelmnek és ez által szá
mos család szerencséjéhez járult.

A befizetések a nagy nyeremény-esélyekkel 
arányban igen jelentéktelenek és a szerencse 
megkísérlése csak ajánlható.

A megrendeléskor minden résztvevő meg
kapja a hivatalos tervet és húzás után a hiva
talos nyeremény-jegyzéket.

A nyeremények kifizetése vagy elküldése 
tervszerüleg és a szerencsés nyerők óhajtása 
szerint történik.

Megbízásokat posta fordultával bizalomteljesen 
kérek intéztetni régi ism ert ezégemre

H. 8 T E I X D E C K E B ,
D a m m th o rstra sse  

bank- és váltó üzlet. Hamburg.
U. i. a Steindecker ház — mindenütt 

mint solid és reális ismeretes — külön reklá
mokra nem szorul; ezek tehát el is maradnak, 
mire a tisztelt közönség külön figyelmeztetik.

p iJeps ia
E (Nehéz kór) orvosol és gyó

gyít Dr. Kllllsch szakorvos 
Dresdá-ban (Neustadt) levélbeni 

értekezés utján. Eddig már 11,000-nél több 
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.

71 (14—8)

P á r i s i  v i l á g k i á l l í t á s  1878.
érem gőzmozdonyok és cséplőgépekért, dlszokmány ntl mozdonyokért és több más díjjal.

M A R S H A L L  S O N S  &  Comp Lmtd.
gazdasági gépgyárosok GAINSBOROUGH (Angliában)

8 7 ( 6 - 4 )  B U D A P E S T ,  v  c z i - k ö r u t  jg8̂ ,  s z  n i .
Tisztelettel meghívják raktáruknak, u. m.

nagyobbitott tüzszekrénynyel, szabadalmazott Expansiv-Excenterrel, előmelegít övei, szaba-Bőmoxdo&yftik,
lil

dalmazott szalmafütési készülékkel vagy anélkül; legújabb szerkezeti! 

elkészítő művel és az eddigi minden tekintetben czélszerünek bizonyult s általában kitűnőnek

elismert üszögtisztitó-készülékkel, őrlőmalmaik stb. megtekintésére.

A í a r « l l í » l l  f i n n  a  ű r  P n m n  í  m i d  a *• CZ közönséget mielőbbi megrendelésre felkérik, hogy a közelgő 
XU-dJ. o l i u . l l  k J U llo  VX v U l l l j J i  U L U lA ls cséplési idényre minden kívánságnak pontosan megfelelhessenek.

H a s r n i  gyógyszerek.
(Házi-és kézi gyógyszertárok)
a legjobb minőségben kaphatók Slpöcz 
István gyógyszertárában a „Szere- 
csenbez“ Pécsett.

Soda-viz.
Alolirt a t. ez. közönségnek szives 

tudomására hozom, hogy újabb beren
dezések folytán azon helyzetben vagyok 
állandó vevőimnek a soda-vizet ingyen 
kézhez szállíthatni.

Ebbéli rendelések gyógyszertá
romban fogadtatnak el.

Slpöcc István, 
gyógyszerész

34. (10—6) Pécsett.

2247 Mohácsi járás szolgabirájától.-
k. i. 879.

Mohács nagyközségi — 800 ft. évi 
fizetéssel összekötött —

jegyzői állás
a volt jegyző lemondása folytán üresedésbe 
jővén, annak Mohácson a község házánál 
választás ntján eszközlendő betöltésére

1879. évi Junius hó 26-ik
napjának reggeli 9 órája tűzetik ki.

Az 1871-ik évi XVIII t. czikk 74-ik 
§-ára való figyelmeztetéssel felhivatnak a 
pályázni óhajtók, miszerint szabályszerűen 
felszerelt folyamodványukat bezárólag f. 
évi junius bó 25-ik napjáig nálam adják be. 

Mohácson, 1879. évi május 28-án.

Sey Lajos,
szolgabiró.97 (3-1)

fogfájás ellen.
S c h n lh o f K á r o ly  Róbert

manchesteri lakás által feltalált

osztrák/«\császári é, 
m a g y a r '0 ' királyi

kizárólag, szabadalmat
nyert

SOPIANA-SZAJSZESZ
Hat ás a:

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orrüreenek 
(odvas avagy müfogak. dohányzás vagy bármi mii 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolitis

2. Erősbiti a pelyhüdt foghust és az ingó föl
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi I 
fogak zománezát és óv a fogfájás ellen. ’ *

3. A szá)- és orrüreg mindennemű súlyos (skor
butítás) bantalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja 1 
foghust és edzi a nyákhártyákat. ‘ *

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fáié 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel Bem 
elegy íte tt szájszeszszel inegnedvesittetik. ™

5. Diphteritis és más torok baj oknál igen si-
keres gargarizaló szer. 67. (9_q]
M egren delések  e lfo g a d ta tn a k : D r . Sehol- 
h o f  A d o l f  orvos u rn á i és m inden  gyógy.

s z e r tá rb a n  Pécsett.
W e is z  F cren cz u rn á i Hohác*, Pét rósz 

g y ó g y sze ré sz  u rn á i Siitlós, H eindlhofer 
R ó b ert u rn á i Zom bor, T ö rö k  J .  gyógy, 
sze ré sz  és É d e sk u ti L . u ra k n á l Bpest 
D ie b a lla  G y ö rg y  g y ó g y sze ré sz  u rn á i Síé-

ken i e h é r  v á r o t t .

Ház-eladás.
A Svastlts Lajos-félc malom utcz*

6. sz. alatti egy emeletes ház, többrendu 
melléképületek és kerttel együtt

szabad kézből eladandó,
— vagy f. évi octóber hó 1 tői bérbe
adandó.

Bővebb értesítést ad Szncsica Ká- 
roly Ug\véd (Huuyadi-uteza 1. sz. alatt) 

Pécsett, 1879. évi május hó 20-án 
_________________________  94. (3-1)

szeg rendszerre 1, 2 3 és 4 vonó marha erőre, szalmaszoróval, szil 
és tisztitó t rkezettel faálványon, vagy egészen vasból; legujab 

(tartós kiállításban jutányos árakon Bécs és Pestre vitelbér mentest
-----  és a gépek bibátlanságáérti jótállás mellett szállít.

Pb. Hayfarth és társa gépgyára Hajnal Frankfurtban. 
Megbízható erélyes ügynökök kerestetnek- ^3 (13_ 4)

68 1 0 -9 Alapittatott 1822. ben.
Kir. szab.

T r i e s t i  A z i e n d a  A s s i c u r a t r i c e
Az osztrák-magyar birodalom legrégibb bizt. intézete.

Biztosítéki alap 12 miiló ft.
rí Magyarországon a biztosítást legelsőhben honositá m eg57 éves működése 
Óta tűz-, jég- és életbiztosítási károkért összesen több, mint lOO millió ftot 
kárpótolt.

Biztosit:
a) tűzkár ellen,

letekre e^en> különös tokintettel a gazdasági érdekekre és szükség-

c) tökét, élet-, halál- és kiházasitási esetre.

ni Az Azienda, a biztosítás általánosítása czéljából, a közönség érdekében
Oly 0ICS0 dijakat szab, hogy mindenki képes magát e biztosítás által károk
tól megóvni.
. ,  , A!*)lirt ,'“ tézeti képviselők mindennemű biztosítási ajánlatokat elfogadnak 
és felvilágosítást készséggel nyújtanak.

A Triesti Azienda Assicuratrice. 
Pécsi főügynöksége H e rm a n n  é n  P ie r n ik a r s z k i.




