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Majláth-tér 2. szám alatt.

Novi-Bazárba!
A múlt évi boanyáktáuez után 

következik ez évi nyári mulatságul 
az albáutáncz.

Ennek az ára nem 160, hanem 
300—400 millió lesz, és ehhez arány
lag holtakban és sebesültekben a 
véráldozat.

Vér és pénzáldozat a nemzet 
akaratával homlokegyenest ellenkezd 
irányban baladó önkényes katonai 
uralom oltárára, vér és pénzáldozat 
az emberiség örökös ellenségei a 
gonosz széliem részére és nagyobb 
dicsőségére.

A sátán  soha elégedettebb nem 
lehetett, m iut akk o r, midőn az ú g y 
nevezett hazabölcse a  közösügyes 
delegátiós a lk o tm án y t k ifa rag ta , e 
faragvány segélyével a vakságáró l 
rég ism ert bécsi po litika  most m ár 
igazán tönkre  teheti a „birodalm at," 
mire a n y iit abBolutismus soha Bem 
fanyarodhatott volna, m ert félt a 
népek szívós ellenállásátó l, ez ellent- 
állás m egvau törve, m ost m ár v ihe
tik az ifjúság, a férfiak sziue-javát 
a bosnyák-albáu  m észárszék re .

A mozgósítási parancs kiadása 
egy pár nap, vagy hét alatt várható, 
az előkészületek lázasan folynak már, 
el vau határozva, hogy meg kell 
leuui még e nyáron a megszállás
nak és ha az egyezményben meg
határozott csekélyszámu csapat nem 
elegendő, annyival meauyi elegendő 
lesz.

Az albánok pedig gondoskodtak 
affelől, hogy még a múlt évi meg
szálló csapatok száma se legyen 
elegendő, az albáuliga központi bi
zottsága Novi-Bazárba helyezi át 
székhelyét és magát permanensnek 
nyilatkoztatja, 60,000-nyi serege 
szervezve és begyakorolva, a leg
jobb fegyverrel felszerelve van, — 
a barcz kitörésekor azonnal a kettős 
számra felemelhető ezen sereg, miből 
egyelőre a fenyegetett határpontokra 
15,000 embert állítottak ki, a hadi 
adót kivetették és erélyesen szedik, 
magától értve, hogy ott még a czi- 
vilizátió nem haladt oda, hogy az 
adók magán zsebre jutnak és az 
élelmezési szállítók a „nem szállí
tásból" gazdagodnak, ott még a 
sápot sem ismerik és a török bak- 
aist sem, a kivetett csekély adó

T  Á  R C 2  A .
E g y  m e n y e g z ő  ü t ő n .

Menyegzőre hívtak. Én biz elmenék.
Vidám voltam, mint a azivárványoe ég,
Nem is csoda kérem, mert remény felett 
£z is, az is, minden igen kedvezett.
Többek közt, egy vöíél késő érkezett 
így tehat én lettem vófól a helyett,
8 a véletlen ép ogy hozta magaval 
Nyoszoljóm lett egy szép, gyönyörű angyal,
Mint a ragyogó nap, úgy mosolygott rám, 
Majdnem elolvadtam szeme sugarán 
Nem is feledem el — őrzi az eszem —
Ezt a szép menyegzőt soha, soha sem.
Szólt a toronyóra — hat óra volt pont,
Midőn elkísértük a szép menyasszonyt 
8 a vőlsgényt Isten oltára elé,
A hol a  pap őket összeeshető.
Az alkonyaié nap ragyogott reánk,
Midőn a templomból haza baUagank.
Benn a házban készen vart mar az asztal 
Jó ételekkel éa jó italokkal.
Csirke, liba, récze s milaoipecsenye,
Katykariugós torta éz sok csemege 
Annyi, de annyi volt, hogy az szörny itsóg!
Meg nem ette volna tíz annyi vendég.
Pedig a ki adta! harminczan valánk, 
igaz, hogy egy sem volt közöttünk falánk.
Ittunk, idogihunk és beszélgetőnk.
Dőlt a szó belőlünk és a bor belénk.
Szólt a felköszöntő és a dalra dal 
Egybe kötve szilaj magyaros tancczal.
Zongorára jártak és oly hevesen,
Hogy csapa egy víz lett ingem, mindenem.
Még is, csak azért is újráztuk váltig 
Három a táacz — mondtuk járjak halálig 1 
Szebbnél szebb leányók Valinak jelen,
Bennem fel ia ébred biz’ a szerelem ;

tehát fedezni fogja a hadiköltsé
geket.

A török kormányzó pasa pedig 
nyugodtan nézi a liga gy ülésezéseit 
és nem avatkozik dolgukba, ő tudja 
miért ?

Bécsben a szervezett elleutállást 
jó ürügynek tekintik a hírhedt con- 
ventiónak halomra döutéséhez, a ka
tonai párt, mely amúgy is dúlt-fult 
eme conventió miatt, most alkalmat 
nyert a diplomatia fölötti feusőbb- 
ségének megéreztetésére.

Pedig hát az egyik vak, a másik 
világtalan, vagy éppen szem-telen 
és e szövetkezet hová is vezethetné 
a „monarchiát" mint a tégfeloszlás 
felé?

Ha kibontakozva a hármas szö
vetség hináraiból Plevna előtt, de 
még Plevna után is a berlini koncz- 
OBztás előtt a bécsi politika bátran 
szembeszáll az orosszal, a keleti 
kérdés réme mindenkorra eloszlatva 
lenne, két hatalmas és megbízható 
szövetséges az angol és török állana 
mellette, Európa tapsolna hozzá, a 
bűnös érzetében franczit* revanchetól 
rettegő Berlin, az irigykedő és koucz- 
leső Olaszország moczczani sem 
nerne, az oláh, szerb, feketehegyi 
az uj bolgár államocskák térdet 
fejet hajtanáuak az uj protector előtt, 
Oroszország uralgása & keleti ke
resztények felett meg volna törve, 
most annyit sem respectálják a fe
kete-sárga lobogót, mint a törökét, 
a mi osztrák, a mi fekete-sárga azt 
gyűlölik és megvetik most a keleten 
a mohamedán és keresztény, az óhitű 
és katholikus egyaránt. — A bos- 
uyák politika tönkre tette az osz
trák befolyást a keleten, most már 
a porta sem hinne a bécsi diploma
tának, ha ez véd- és daczszövet- 
séggel megkináluá is.

A bosnyák pozitió foglalás Novi- 
Bazár nélkül nincsen kiegészítve, ezt 
állítottuk már múlt évben a bosnyák 
expeditió befejezésekor és miutáu ez 
már megtörtént és a visszavonulás 
már lehetetlen volt, azt javasoltuk* 
hogy a novi-bazári hadállást meg 
kell szerezui a portától szövetség 
árán, de a jó bécsi urak megakar
ták azt szerezui — iugyeu, ezért 
pedig uem adja oda a szultán, kit 
ezen elhatározásban a „kedves barát 
és szövetséges" a minden oroszok és
Mi tagadás benne, szólok őszintén,
Soha macskát zsákba nem árulok én.
Repdesett a lelkem, mint az a madár 
A mely fütyörészve ágról ágra száll,
Vert a szivem szörnyen, miként a kovács 
Izmos kezei közt a nagy kalapács,
S a bija volt, hogy az öröm közepeit,
Mint pohár a tüzbe széjjel nem repedt 
Kimondhatatlan nagy kedvvel malátánk 
álig a piros hajnal nem mosolygott ránk.
Nem is volt meuyegző soha tán  ily víg . . .
Miért is nem tartott ítélet napig!
Vagy legalább addig tartott volna hát,
Mig válszthattam vön egy oldalbordát.
Mert biz ha kialszom most jól magamat 
Szemem bár milyen szép lányra is akad, 
Megeshetik könnyen, könnyen ha mondom,
Hogy majd józanfővel nem házasodom,
8 mi boldogít akkor? Az édes tu d a t:
Nem nyögök, mint sok más a papucs a la tt!

II] YArady Ferenez.

A. p é c s i  k e r e s k e d e le m  é r 
d e k é b e n .

(Hogyan kellene pártfogolni a kereskedelmi iskolát)

Pécs nem oly jó mint hire. Az idegen 
azt hiszi, hogy itt rendezett viszonyokat 
talál mindenben, s legalább is oly arczu- 
lata várost, mely a többi vidéki városokat 
jóval túlhaladja. A mi Pécs fekvését illeti, 
igen természetesen, hogy e részben még 
többet talál, mint a mennyit várt vala s 
csakhamar elmondja magában, hogy a 
természet mindent, j»z ember minél — ke
vesebbet — tett e város érdekében. Ha az 
indóbáztói befelé haladunk, sok port nyél- 
hetünk s kéreggel bevont fehér fákat l e 
hatunk, melyek azt, amit tőlük várnánk: 
árnyékot, üdeséget nem adnak. Majd egy 
egész utcza csupa kőfal; egy fordulás es 
jamét puszta kőfallal, meg apró bázakkil

nihilisták czárja nagykövete által 
sikeresen megerősít, a szultánnak 
nincs ahoz ereje, hogy nyiit hábo
rúba álljon Ausztria-Magyarország
gal, de erre s z ü k s é g e  s in c s e 'u , 
az orosz sem támogathatja nyíltan 
a szultánt, de erre sincs szüksége, 
majd gyakorol hatást az egyik a 
mohamedán, a másik a keresztény 
albánokra, majd kapnak segélyt kéz 
alatt miukét részről és ha tengernyi 
vér és sok milliók árán elfoglalják 
a feketeaárga zászló részére a uovi- 
bazári hadállásokat, akkor a porta 
még semmit sem vesztett, az orosz 
pedig sokkal közelebb ért czéljához, 
mert a polygott birodalmat ezzel 
mindenkorra harczképteleuné tette 
maga ellenében.

Az oroszbarát ésbosuyák politika 
szerzett bárom uj elleuséget a török
albán és olaszt, a két régi titkos 
ellenség az orosz és porosz meg 
maradt és markába uevet a bécsi 
ostobaságokon.

— Ab Igasságflfgrmininter
a bíróságok segédszemélyzetének szük
ség követelte szaporítására nézve elren
delte az előmunkálatokat, s igy okunk 
van hinni, hogy azok as égető bajok, mely 
igazságszolgáltatásunk menetében fölszinre 
emelkedtek, talán már egy pár év múlva 
orvo8oltatnak.

— Azon kellemes hírrel lépet
tünk meg, hogy az őszszel egybegyülendő 
dclegácziók elé terjesztendő hadügyi költ
ségvetésben előreláthatólag tekintélyes ösz- 
szeg fog kéretni oly czélból, hogy a mo
narchia vártüzérségének elavult anyaga 
legalább részben is fokozatosan kiküszü- 
böltessék a várak ütegeiből és az ostrom- 
parkokból és az Ucbatius rendszer szerint 
készült 12 és 15 czentiméteres aczélbronz 
ágyukkal helyettesittessék.

— Országon értekezlet tarta
tott e hó 15 én Sz. Fehérváron a hazai 
ipar érdekében, összcsereglettek az ország 
minden vidékéről a választott küldöttek, 
tartattak nagyszerű szónoklatok, azután 
azt határozták, hogy majd máskor hatá
roznak, azaz hogy a többség ellentmon
dása daczára választottak — kineveztek 
egy 24-es bizottságot, mely arra van hi
vatva, hogy az egész mozgalmat szépsze
rivel eltemesse. — Az elégttletlenek na
gyobbrészt ezen bizottság kinevezése előtt 
odabagyták a gyűlést a faképnél, mert 
meggyőződtek, hogy a feltolakodott szó
vivők erélyes actiót nem akarnak és csak 
azért léptek fel, hogy minden erélyes tettet 
elnyomjanak. — Mi egyébiránt a tervezett 
és meghiúsított védegylettől amúgy sem 
vártunk sikert hazai iparunk érdekében,

kötünk ismeretséget. Végezetre, ha már 
felvergődtünk a tetőie, jobbra egy nagy 
házat pillantunk meg, mellette pedig idét
len házikókat, melyek a kisvárosiság egész 
jellegét teljes virágzatában tüutetik fel. 
Keresünk nyilvános kerteket: „olyan nincs!" 
— mondják; keresünk nyilvános sétaha- 
lyet: van egy, mely azonban oly picziuy, 
hogy mikor javában akarnánk sétálui, 
vissza kell fordulnunk, mert már kikoptunk 
belőle. Bizony nagy baj ez annak, a kinek 
szőlőt, kertet vagy hintót és lovat az ég 
uem adott. Az ember mindjárt meggyő
ződik róla, hogy itt a kizárólagosság ural 
kodik és valódi közszellem, mely közlel- 
kesültséget tételezne fel, nincs. Ennek ki 
áuya szüli aztán a pangást, mely minden
felé ólomsúlylyal nehezedik.

Adjatok egy kis közszellemet, csak 
kevés, habár rövid ideig tartó középüle
tet, melynek alapvonása igazi hazaszeretet 
legyen, és Pécs két év alatt oly arczula- 
tot nyer, mely megszerzi számára azt a 
dicsőséget, hogy Budapest után Pécs lég 
szebb városa édes hazánknak. Vagy mi
kép tehettek azok az alföldi városok, s 
némely városok a felvidéken oly rohamos 
haladást, hogy most aránylag túltesznek 
az ősmivellségü s a török hódoltság be
következtéig hírneves szépségű nagy Pé
csen. Felesleges is bizonyítgatni, hogy a 
közszellem s közvélemény — sugalta köz
akarattal, mely akadályt, áldozatot nem 
ismer. S itt Pécsett tulajdonképeni áldo
zatra nem is volna szükség. A mely vá
rosnak oly utczáá, vannak, mint a Mária- 
utcza vagy a téli estéken gázfényben tün
döklő király-uteza, s oly tere mint a S/.é- 
cbéuyi-tér, ott áldozatról nem is lehet szó: 
ott csak hozzá kell fogni a munkához, 
s vége lesz a disztelenségnck. Néhány há
zat építeni és itt-ott egyengetni, bisofly

miut azt már többször hangoztattuk és 
pedig egyszerűen azért, mert nem a negy
venes, hanem a hetvenes — a felülről 
inaugurált csalás évdizedében élünk és 
mqr) a hazajias iparvédegyleti tagok csak 
ujjabb kizsákmányolásnak tétetnének ki 
azon lelketlenek által, kik az osztrák 
iparterményeket hazai termények gyanánt 
elárusítanák. — Ezért újra ée folyton csak 
azon meggyőződésben maradunk, hogy 
csak elkülönített vámterületen, helyes vám
politika mellett védhető meg iparunk, miu
tán pedig ez a közösügyes állapotok alatt 
elérhetlen: Ceterum autem censeo; — a 
közösügyes kiegyezkedést el kell törölni !

— A horvát országgyűlés
nyári ülésszaka junius 14-én kezdődött- 
meg. Felolvastatván azon bizottság jelentés 
mely a királyi párnak az e/.üstmeuyeg- 
zője alkalmából a horvát országgyűlés 
szerencsekivánó feliratát átadta, Starcse- 
vics képviselő kijelentette, hogy miután 
azt látja hogy a feliratban van politikai 
enunciácó is, azt batárzottau rosszalani 
kénytelen. Szónok Párhuzamot von a mos
tani és azon szerencsekivánatok közt, melyek 
száz éwel ezelőtt Mária Teréziának kifejez
tettek, valamint a monarchia akkori és 
mostani helyzete közt. Viharos időhen lépett 
a trónra Ferenez József és a horvátok vérü
ket ontották érte, amiért azonban kevés 
köszöntet arattak. Ezért a későbbi hábo
rúkban nem is küzdöttek oly áldozatkész
séggel, mint előbb. Ma a monarchia hely
zete rosszabb, mint Solferino után volt. A 
helyzet kétségbeejtő s ha őszintén szóltak 
volna a királylya!, ez a szerencseki véná
tokra bizonyára azt felelte volna, hogy 
mint atya boldog, de a mint király sze
rencsétlen. Elnök figyelmezteti szónokot: 
ne vonja be a vitába ő  felsége személyét. 
Starcsevics folytatja beszédét s azt mondja 
hogy Horvátország helyzete a lehető leg
kedvezőtlenebb. Szónok kötelességének tart
ja kijelenteni, hogy rossxalja a felirat azon 
részét, mely Horvátország határtalan áldo
zatkészségét helyezi kilátásba. Erre a Bécs
ben járt küldöttség jelentése tudomásul 
vétetett. Egy immunitási ügy elintézése 
után az ülés véget ért. A pénzügyi bizott
ság megkezdte működését.

— Debreczeni egyház botrány 
cziin alatt Írja az „E—s,“ hogy a debre
czeni polgárságot a legnagyobb izgalom
ban tartja ama hallatlan botrány, mit a 
kormánypárt kortesei a ref. egyház vá
lasztásainál előidéztek. — A debreczeni 
derék polgárság megakarta tisztítani egy
házi elöljáróságát, nehogy az úr háza po
litikai botrányok és fogások tanyájává 
alacsonyitassék le, mert bevitték az egy- 
háztanácsba a pártoskodást, a politikát, 
ott főzték ki Tisza fogadtatását ott czir- 
kalmazták ki a (feldöntött) diadal (?) kaput, 
a mi igen rósz vért szült, enuétfogva télre 
vetvén a reájuk tukmált nyomtatott sza
vazativet, 1600-an szavaztak oly Ívvel, 
melyre az nj presbyterium névsora volt 
nyomtatva, mig a régi presbyteriumra csak 
300 an adtak szavazatot. — Révész Bálint

nem kerül oly sokba mint sokan hiszik 
és állítják. Sok közhasznú épületet lehetne 
igy közköltségen létrehozni. Egy-egy szép 
ízlésű iskolaépület; szépművészeti csarnok 
vagy nemzeti színház, melyre valljuk meg, 
— nagyhírű Pécsünknek nélkülözhetetlen 
szüksége van ; bányacsarnok vagy bánya
palota, melyet, miut a gazdagjövedelmü 
kőszéubányák jelenlegi birtokosa, a cs. 
kir. szab. dnnagőzhajózási társaság saját 
költségén építtethetne ; bizonyára oly át
alakulást idéznének elő, mely a szépet a 
hasznossal a legszerencsésebben egyesítve, 
egyelőre beláthatatlan hasznot vonna maga 
után.

Pécsnek haladnia kell, mert itt az or
szág véghatárán nemzeti rendeltetése van 
e kies fekvésű, vonzó bérezek- s völgyek
kel koszorúzott, s a legjobb levegővel meg
áldott városnak. S ezt elfogadva, be kell 
látnunk, hogy édeskevés történt a való 
czél megközelítésére. Hol találjuk meg itt 
azt az irodalmi mozgalmat, mely nem is 
Kolozsvárral, Nagyszebennel, Pozsony nyal, 
Sárospatakkal, hanem csak Debreczenneí 
is kiálthatná az összehasonlítást, nem is a 
versenyt? Pedig erre szüksége van, ha 
valóban központja s erődje akar lenni az 
ország véghatirán lakó magyarságnak; 
ha munkálni akar nemzetiségünk, nyelvünk 
érdekében.

Azt mondják, van Pécsnek dalárdája, 
mely fényt, dicsőséget áraszt e városra. 
Az a kérdés, hogy milyet ? Ma már min
den valamire való kis városkának van da
lárdája, mely ha nem is oly híres mint a 
pécsi; magyar darabok előadásában túl
tesz a péesin, vagy kiállja a versenyt vele. 
8 ebben van valami, mit viszonylagos ér
demnek tudhatni be, ha ugyan itt szót te
hetni róla; a mi aztán a  többi műveket 
illeti, azokban a  pécsiek az elsők, a leg-

pttspök tizenhárompróbá8 Tisza luatueluk 
látva ezen szégyenletes fiascót érvényte
lennek jelentette ki az 1600 szavazativet, 
mert nyomtatva voltak és érvényesnek a 
300-at mert azokat maga nyomtatta. — 
Azonban a debreczeni ref. polgárság e 
hallatlan botrányra küldöttségileg kijelenté 
püspökének, hogy inkább vallását változ
tatja, semhogy ez erőszakoskodást eltűrje. 
— A kissebbség egyezkedni óhajtana — 
elhi8szük ; ámde oly emberekkel, kik ké
pesek ily botrányt előidézni, egyezkedni 
valóban bűn volna, mert azok nem egyház
tanácsba, hanem egészen máshová valók.

— A  S lo v e n s k a  K a t i c a  ö r ö k 
sége. — A legfőbb itélőszéken közelebbi 
napokban fordult meg ezen ügy, melyből 
kitűnik, mikép katb. papjaink mégis nem 
oly nagyon ártatlanok a szláv propagan
dában, mint Zs&mborkréthy József múltkor 
a képviselőházban a nyitrai káptalan e 
szemináriuma mellett tartott véd beszédében 
vitatta. — Az eset, miut a Törvényszéki 
Csarnokban olvassuk, következő: Cserven 
Tamás beszterczebányai nagyprépost 1866 
bán végrendeletet tett, melynek 18-ik pont 
jában a hagyományok levonása urán ma
radt összes vagyonában a Slovenska Ma- 
ticát tette örökösévé — azon óhajtással, 
hogy kövesse híven czéljait. Mivel azon
ban ezek a kizárólagos szláv érdekek, 
illetőleg panszlavizmcs terjesztésében iisz- 
pontosuluak, — s mivel evégett hazaelle
nes üzelmeket gyakorolt, a kormány azt 
1875. nov. 12-én beszüntette s végleg fel
oszlatta, és igy akkor midőn Cserven pré
post meghalt — 1876. évben — s az örök
ség megnyílt a 81. Matica már nem léte
zett. — Az oldalrokouok, s az egyház, 
mely a Kolonicsíéle egyezmény értelmé
ben a főpapok után sziutéu örökösödik, a 
végrendelet érvéuytelenitéséro pert indí
tottak, melyben a tszék a végrendeletet 
érvénytelennek mondotta ki, s nz öröksé
get felpereseknek Ítélte; a kir. tábla pedig 
felpereseket elutasította; ellenben a legf. 
itélőszék az oldalrokonok s egyház javára 
a tszék Ítéletét hagyta helyben; s köv. 
elvet állított fel: „Azon egylet, melynek 
az örökhagyó vagyonát végrcndeletilcg 
hagyta mint örökösének, törvényesen s 
véglegesen feloszlattatváu, s az örökhagyót 
túl nem élvén, tehát miut jogiszemély többé 
nem létezvén: a végrendeletnek ezeu — 
örökö't nevező — része érvénytelen, s a 
törvényes örökösödésnek hely adaudó.

Országgyűlés.
A Tisza Kálmán által összekorteske

dett második országgyűlés első ülésszaka 
f. hó 14-én hevégezte áldástaian életét. 
Száznegyvenhárom ülésen letárgyalt és 
törvényerőre emelt miniszteri javaslatok 
közt csak egyetlen egy találkozott, melyet 
a nemzet osztatlan lelkesedéssel fogadott 
t. i. az, mely a magyarnyelvnek a népis
kolákba^ kötelező oktatásáról szól. A 
többiek részint károsak — részint pedig 
uem a mamcluk többség állal megs/.ava-

elsők közé tartozhatnak az országban. Ha
nem ebből valami nagyobb haszon ránk 
nem háramlik; s ha művészeti szempont
ból nem termékenyítő, úgy nemzeti szem 
poutból még kevésbbé az; szórakozás, mu
latság tárgya, mely egy évtized ó a foly
vást azouegy körben mozog, csak kivé
telesen fogad magába új elemeket. Az 
egész tehát oly dolog, melyről komolyab
ban nem vitatkozhatni. Ipar, művészet, ke
reskedelem, tauügy volnának ama tényezők, 
melyek itt elsősorban figyelmet érdemeljek. 
Nem is más, mint nemzetiségi ok iudilá 
legnagyobb királyaink egyikét, nagy Lajost 
arra, hogy ide egyetemét állítson. E főiskolá
nak messze földről kellett vonzani fiatalságot, 
s nagy darab földön kell vala befolyását 
érvényesítenie, hogy fogadva és adva, az 
állami megszilárdulás elvét a magyar mű
veltség számára előmozdítsa és megvaló
sítsa. S akkor másként is állott a magyar
ság Ugye itt az egész környéken Dráván 
innen szintúgy miut Dráván túl. Hogy mind 
nyelvileg, mind műveltségiig óriási ha- 
uyatlás következett be az egyetem elpusz
tultéval : köztudásu tény. Az ide özönlött 
idegen elemek elboriták nyelvünket, el- 
fojták nemesebb öntudatosságunkat.

A czél az, hogy ezt ismét helyreál
lítsuk, a mire nézve legbiztosabb módot a 
jól szervezett s hazafias szeüemtől áthatott 
iskola nytyt. S ime Pécs városát ez irány
ban vád nem érheti. Polgárai sokat tettek, 
mi gazdagabb s nagyobb városnak is be
csületére válnék. A kezdemény megvan, 
csak folytatni, fejleszteni kell. Leányaink 
érdekében még legkevesebb történt. Van itt 
magánintézet elég, egyik jobb a másik
nál; van itt zárda, melyet a város segé
lyez, de a melynek népessége oly nagy, 
hogy kedvező eredményt e miatt ott 
csak kivételesen matathatni fel. Ha a le-



zott alakban lehetnek hasznosak a nem
zetnek. Ezen Ülésszak legnevezetesebb 
pontját a tüntető codex képezi. Minden
esetre viszás helyzet, hogy bíróságunk, 
például főbenjáró ügyekben ma a tizen- 
kik ncz'dik század utolsó negyedében is 
Szent István törvénykönyve, továbbá az 
1486, 1492 és 1563 iki törvények szerint 
Ítél, s igy égető szükségünk volt egy a 
nemzet erkölcsi lényének megfelelő büntető 
és rendőri töuéuyköuyvre. .<4mde hogy a 
Cseinegi által a német büntető törvény- 
könyvből és a „Code Napóleon “ ból össze
kotyvasztott és a többség által keresztül 
erőszakolt zagyvalék a magyar nemzet 
szellemének és jellemének mennyire nem 
felel meg, azt annak idején az ellenzék 
több jeles jogásza kimutatta. — A rend
őri kihágásokról szóló törvény, melynek 
csak nem rég megejtett tárgyalásánál az 
ellenzők is belefáradt a többséggel! küz
désbe, — teljesen a rendőrség kényére 
bízza a polgárok szabadságát. — Egyes 
§§ ai mintha csak egyenesen arra volná
nak számítva, hogy a kétértelmű beszéd
jeiről híressé vált belügyminiszter gondol
kozásának legyenek nagyidőkre szóló ta
núbizonyságai. — Különben nincs oka már 
Tisza Kálmánnak rettegni, hogy neve a 
magyar történelemben elfeledve lesz. — 
A berlii i szerződés törvénybe igtatása 
altul szentesített bosnyák politika már 
eddig oly keserű gyümölcsöket hozott, — 
s az ugyancsak megszavazott és törvénybe 
igtattatoit bosnyák foglalási költség, mely 
majd a jövő évi adóemelésnél mutatja ki 
foga fehér.t, oly nevezetessé teszik Tisza 
Kálmánt, hogy úgy fogják nevét emle
getni, mint nemzeti történelmünk egyik 
szomorú időszakában a Kun László sze
kerét. — A vág-völgyi és Kassa-Oderbergi 
vasút ügye szinte nem utolsó helyet foglal 
el a parlamenti botrányok közt. — Ezen 
utolso ülésben is három botrányos ügy 
elodázásáról vádolta pártunk a kormáuyt. 
Az első a muszkavezető gróf Forgách Antal 
mentelmi ügye, kit a balassa gyarmati tör
vényszék sikkasztás és birói zártörés miatt 
kiadatni kért. Az ezzel egyidejűleg bea
dott kisebb mentelmi ügyek mind elintéz 
tettek, csak Forgácbé nem, mi általános 
felháborodást idézett elő. Orbán Balázs 
meg is kérdezte a többségtől, hogy ezen 
elhalasztással talán 1849-iki szolgálatait 
akarja megjutalmazni Forgáchnak.

A másik tál étel Trefort miniszternek 
szólt s Helfy által találtatott fel. Helfy 
ugyanis az alapok és alapítványok keze
lésére nézve egy határozati javaslatot 
nyújtott be. A komány bárom ízben meg 
Ígérte, hogy napirendre tűzi ki, — s most 
megint ad grecas kalendas elhalasztotta. 
— .Szóba hozta végre ugyan ő a novi- 
bazári expedíciót, és a szállongó hírek el
lenéin!) felvilágosítást kért a miniszterel
nöktől, ki az interpellaczióra azzal felelt, 
hogy felolvastatta a királyi leiratot, mely
nél lógva a ház f. évi október 2-ig el- 
napoltatik.

Mintha csak azt mondotta volna: 
.Menjetek haza lábatlankodók nem jó 
nektek mindent megtudni.1* — Az ülést 
az elnök a szokásos jelentéssel s egy 
rövid I uc uzó beszéddel zárta be.

Külföld.
Sándor czár nem ment el Berlinbe 

kedves szomszédja és elvtársa a vén kép
mutató aranymenyegzője fényének emelé
sére. Pedig igen szívesen fogadták volna. 
Ezer palaczk pezsgőt btitöttek be tisztele
tére, s ő az italnak nem ellensége. Meg
inná a Néva vizét is ha pezsgővé változ
nék. — S azután nagyon szereti a dóri
dét, — az ünnepélyeket s a zajos mulat
ságokat, mint minden oly ember, ki lelki
ismeretével nincs jó barátságban, s ezért 
külső szórakozást keres magának. — 
Golyót is öntöttek szántára Berlinben, 
tndván. hogy ő ezt is szereti nagyon. — 
Csakhogy a pezsgős palaezkot akkor sze-

ánykák átlépték a népiskola küszöbét, ak 
kor már nem lelnek több alkalmatosságot 
további képeztetésökre, mely nekik mint 
jövendőbeli anyák- és gazdasszonyoknak 
biztos támaszt adhatna, — egy szóval, 
nincs polgári leányiskolánk. Reáltanodánk 
legkevésbbé sem részesül ama rokonszenv- 
ben, melyet megérdemelne és nincs felsőbb 
polgári fioskolánk. Végre kézműveseink, 
iparosaink nagyon mostohán vannak. Ina
saik, gyakornokaik látogatják ugyan a 
vasárnapi iskolát, de itt megint a nagy 
szám az, mi a sikernek útját állja. így 
tehát fiatal iparosaink és kereskedőink 
minden műveltség, minden készültség nél
kül nőnek fel; ha tanéveiket bevégezték, já 
ratosak ugyan mesterségükben vagy üzle
tükben, de azon túl annyi műveltségük 
sincs, mint egy népiskolát végzett növen
déknek. Különösen a kézművesek vannak 
e részben hátra. Hogy mily sötét tudat
lanság uralkodik ezek között, arról csak 
az alkothat magának tökéletes fogalmat, 
a ki velők közelebbről érintkezett a t  ki 
működésükben megfigyelte. Ilyen ami ki
látásunk, s komolyan kérdezhetjük, vajjen 
emelni fogja-e az ily saijadék a mi elha
nyagolt sőt egészben véve még nagyon is 
kezdetleges kereskedelmünket ? A dolog 
teljes világosságban áll előttünk és lát
juk következményeit. Nálunk e részben a 
puszta szükségesség uralkodik. Inasnak 
felszabadulnia bármikor lehet s kereske
dőink nem a tanult., a müveit egyént ke
resik, hanem azt, aki erős, aki jól meg
termett, hogy ne annyira szellemével, lelki 
tehetségével, de inkább testi erejével tud
jon használói. A szakképzettség, melynek 
miként minden müveit országban első he

réd, ha az ő számára durranik, — a golyót 
pedig úgy, ha más ember fejét fúrja ke 
resztül. S kéz alatt megtudta, hogy Bér 
linben lehetnek olyan emberek is, kik II. 
Sándor czár helyett Nikolajewics Sándort 
várták az ünnepélyre, kinek fejére már 
kimondták a halálos ítéletet. — S azután 
arra sincs kilátás, hogy Európa békéje 
ellen valami uj összeesküvést lehetne csi
nálni a hármas császári szövetség alak
jában, mert I. Ferencz József császár és 
apostoli király is kijelentette hogy nem 
vehet részt az ünnepélyen. 0  legjobban 
érzi magát itthon népei körében. Kárát 
vallotta eddig is az oroszbarátságnak, s 
igy nem kér többet belőle. —

A franczia lapok a magas egyénisé
gek elmaradását igen élesen fejtegetik, s 
okadatolják. A német hirlapok pedig ezen 
váratlan elmaradásokat azzal kommentál
ják, hogy Vilmos császár agg kora s azon 
gyengélkedése következtében, mdy a ba- 
belsbergi szédttlési roham óta nála beállott, 
nem képes semmiféle mozgásra. Minthogy 
azonban a felséges vendégek jelenléte 
Vilmos császárt igénybe vette és kifárasz
totta volna, mert személyesen kellett volna 
fogadnia császári vendégeit, ennélfogva az 
udvari körök sokkal czélirányosabbnak 
tartották tudatni az öreg császár romlott 
egészségi állapotát a bécsi és szt. pétervári 
udvarral. Denique csak ravasz ember az a 
Bismarck, mindenre tud kadencziát.

A novi-bazári expcdiczio kezdetét vette. 
A porta, mielőtt a bécsi kabinet hozzá ez 
irányban formaszerü felhívást intézett volna, 
kiküldötte biztosait az occupátio előkészí
tésére. Osztrák magyar részről három tiszt 
ment át a határon ezek közü1 azonban 
Sauerwald századost a lumi magaslatok 
szemléje alkalmával megtámadták az őrt 
álló belföldiek és szuronyokkal kergették 
vissza. — Ez volt az osztrák-magyar po
litika első fogadtatása Növi-Bazár földén. 
A török biztosok, szinte visszavonultak s 
felfüggesztenék működésüket.

Az albán liga Prizrendbeu gyűlést tart
ván elhatározta, hogy a tartományt mindeu 
invasio ellen raegvédeliuezi. Tizenöt ezer 
embert küldött is már a fenyegetett on- 
tokra, kik össze is ütköztek a rendes tö 
rök csapatokkal s azokat szétszórták.

Növi Bazár városában 8 tagból álló 
felkelő bizottság működik, mely éjjel nap 
pal ülésez s szervezi a felkelést, kiveti a 
pénz és véradót, mit a lakosság nagy lel 
kesedéssel bocsájt rendelkezésére. A török 
kormányzó Ozmán pasa hadosztály pa
rancsnok nem tartotta tanáesosu k bele
avatkozni a bizottság ügyeibe.

Az angol parlament előtt egy igen 
érdekes nemzetközi jogi kérdés fordult 
meg. Az angol kormány ugyauis daczára 
annak, hogy elismerte a porta fenségi jogát 
Cyprus szigetére, most mégis a Cyprus 
számára veretett ujpénzre a szultán arczképe 
helyett az angol királyné arczképét tették. 
E miatt kérdés intéztetett az angol parla
mentben, hogy kinek rendeletére történt 
ez? mire az állam kincstár-őr nyugodtan 
felelte, hogy az övére és a parlament a 
választ tudomásul vette. Különben, hogy 
Cyprus szigete nem occupátio, haueiu való
ságos annexió az angol kormány szemei
ben, kitűnik abból, hogy a porta fenható- 
ságát mindinkább semmivé teszik s a szi
getet a szó szoros értelmében angolositják.

Pécs-Baranya a székes-fehérvári
o. kiállításon.

VI.
A borászati osztályba a legnagyobb 

contingenst megyénk adta. I'écs Baranyá
ból 24-en állítottak ki borokat. E/.ok közt 
a legtöbben Helyesfáról valók, (egyszerű 
földművesek) kiket Nádosy ur buzdított a 
kiállításban való részvételre.

Megyénk lakosságának a bortermelés 
lévén fő kereseti torrása, csodáljuk, hogy 
még többen is nem állítottak ki borokat. 
A baranyai 24 kiállító a tö bi egyes me
gyékből való kiállítók számát jóval felül 
múlják ugyan, mindazáltal e számmal nem

lyen kellene állania, itt tekintetbe se jő, 
avagy csak mellékes járulék gyanánt vé
tetik. Ez bizony nyomorúságos állapot. 
Mert jól tudjuk, aki gyermekkorában nem 
tanul, később még csekélyebb kedvet 
érez a tanulásra s az ily módon fejlődött 
emberből, legyen bár milliomos, nem lesz 
egyéb szatócsnál, az ilyen sem a hazati- 
ságnak sem a haladásnak nem lép szol
gálatába. Pedig mily kedvező és irigy
lésre méltó alkalmat lelnek városunk és 
környékünk fiai, ha nem keresik boldog
ságukat a távolban, s ha komolyan akar
nának tanulni.

Van ugyanis itt Pécsett, amit sokan 
nem tudnak vagy tudni nem akarnak, egy 
nyilvános kereskedelmi középtanoda, olyan 
minő ezenkívül mindössze csak három ta
lálható széles nagy Magyarországon, t. i. 
Budapesten, Temesváron is Kolozsvárott. 
E  kereskedelmi akadémián kiváló képzett
ségű középiskolai tanárok kiírom osztály
ban s naponkint hat órában kimeritöleg 
adják élő a kereskedelem valamennyi ága
zatát, s a kereskedelmi téren nálunk leg
szükségesebb nyelveket, a magyar alap 
nyelv mellett a francziát és németet. Nagy 
előnyére válik az akadémiának, hogy táp- 
intézettel van összekötve. Minő szerencse, 
hogy m< st saját szemünk előtt tanulhat
ják Újaink azt, amiért ezelőtt nagy költ
séggel külföldre kellett vándorolniok, hogy 
onnan tudatlanul térjenek haza. Ilyesmi itt 
meg nem történhetik, mert a szülék foly
vást a közelben látván gyermekeiket, köz
vetlen meggyőződésből szereznek tudást 
tanulmányi mivoitnk felől, s rögtön intéz
kedhetnek ; holott a külföldi távolság okoz
ta elszigeteltség miaft rendesen csak ak-

lchelünk piegelégcdvc, már csak azért is, 
mert megyénk közel 59 ezér cat. hold 
szőllőterUlet ugyancsak elég szőllősgazda 
közt oszlik meg. De hát úgy vau az, hogy 
sokan vannak a hivatottak, de kevesen a 
kiválasztottak, vagyis azok, kiknek az ilyen 
haladási mozgalmakhoz érzékök volna. — 
Borkereskedőiuk légiójából egyet sem lá
tunk e kiállításon képviselve.

A jurynak a pécs-baranyai borokra 
általánosságban kimondott véleménye ked
vező, biztató.

Leginkább tetszett a jurynak az, hogy 
Baranyából nem állítottak ki alfele „ön
magukat túiélt aszuborokat, hanem csupa 
„újabb keletű, “ tisztán kezelt, u. n. keres
kedelmi borokat.

A 24 borkiállitónk nagyobb része leg
inkább azzal nyerte ki a jury kedvező Íté
letét, hogy tiszta tájborokat állítottak ki, 
mi a mi megyénkben, hol a legtöbb szőllő- 
ben Isten a megmondhatója, hány szőllő- 
faj tenyészik — örvendetes jelenség. Igaz, 
voltak olyanok is, kik rátukmálták üve
geikre, hogy ebben ilyen meg ilyen fajú 
bor van, de biz a jury a legjobb akarat 
mellett sem tudta a fajjelleget felfedezni. 
Az ilyen körülmény utáu nagyon sokat 
vont le az illető kiállító számításából. Bo
rokat állítottak ki megyéukből: Auber 
Nép. J. Mohácsról, B e c k  Márton földmű
ves Kassa, El v e r s  Nándor Karancs, 
G a u z e r  Nép. J. esperes M.-Kéménd, 
Hú t i  l ö s z  János Szt. Lörincz, I z s a  Jó
zsef földműves Helyesfa, M áj 1 á th  György 
Bakócza, M a r o s y  Ignácz körjegyző He
lyesfa, N á d o s y  István és Kálmán helyes
fai fajborokat, N e n d t v i c h  Sándor mér
nök villányi borokat, P a j t á s  Fülöp He
lyesfa, Pécsi püspöki ,  s z é k e s e g y h á z i  
k á p t a l a n i  és p a p n ö v e l d é i  uradal
mak, S á n t a  László Helyesfa, S i m o n  
János, S i mon  Péter Helyesfáról, Si sko-  
vi t s  Tamás Gödre, S c h a u m b u r g  Lippe 
herczeg Dárda, S z a b ó  János Helyesfa, 
S z a k c s o v i t s  József gazdatiszt Csoboka, 
S z i l y  László Mágocs, Tó t h  József He
lyesfa, W i t e u b a r t h  Péter Nyomja, Zá- 
g o n y i  György N.-Harsány, E i s n e r  Bér 
nát N. Harsány. Eddig a terménykiálütás- 
ban való részvételünk, mely mindenütt osz
tatlan elismerésre talál. Ipari czikkeiuk 
szintén nagy számmal vaunak s úgy hogy 
majdnem mindegyik osztályban találunk 
néhányat. Persze, a milyen kiterjedt ipa
runk van Baranyában e téren is többel 
lehetuénk képviselve, ha . . .  de hagyjuk 
a sok „ha‘-kat, mert nagyon sokat kellene 
felsorolnunk.

Iparosaink közül képviselve találjuk 
itt először a vasipari osztálybau H a b e- 
r é n y i  P á l  pécsi gépgyárost, kiuck — 
mellesleg legyen mondva — az ország 
dunántúli alvidékén egyik legjobban 
vezetett üzlete van, mely mint ilyen az 
orsz. iparegyesület által versenyképessé
géért éremmel ki is lett tüntetve. Haberé
nyi két stabil gőzgépet s különféle gaz
dasági eszközöket állított ki, melyeket 
mind korrekt és szolid kivitel és árbeli 
olcsóság tesznek ajánlatossá.

A pécsi P r i  ek-féle vasgyárt a kiál
lításra hozott tárgyai után ítélve szintén 
azon ipari vállalatok közé kell soroznunk, 
mely becsületére válik megyénknek s mely 
gyártmányai értékének tekintetében bátran 
kiállhatja a versenyt az e nemű külföldi 
gyártmányokkal. E gyár egy 8 lóerejü 
csinos és compact gőzgépet, több kitűnő 
szerkezetű szőllőprést, szőllőmorzsolót, söp- 
rüprést stb. állított ki.

R u e p p r e c h t  János pécsi harang
öntő és szivattyú gyáros is kitett magáért. 
Két díszes és „jó torkú, harangja, melyet 
ugyancsak sokan meg-megkougatuak, han
gosan dicsérik mesterüket. Egy nagy s 
több kis kézi fecskendő s különféle szi
vattyú ezek Ruepprechtnek többi kiállítási 
tárgyai.

Az eddig elősorolt három ezéget azon 
körülmény dicséri leginkább, mely szerint 
a kiállításra hozott tárgyaikból csak ke
veset bo/nak haza; mert azok nagyobb 
részét illő árakon eladták. Záray K .

kor ébrednek öntudatra, midőn gyakran 
helyrehozhatatlan anyagi kárt szenvedtek 
és gyermekük szellemileg megtörpült.

Oh igen, hadd menjen az ifjú kül 
földre, ha már egyszer befejezte tanulnia 
nyait, ha kész ember, s józan ítélő tehet
séggel dicsekedhetik. Akkor egy hónap 
alatt többet tapasztal, többet tanul mint 
éretlen korában évek a la tt: csakis igy for
díthatja a külföldön tanultakat hasznára; 
csakis igy fogja megkülönböztetni tudni a 
jót a rosztól s ellesni s hazahozni az*, mi 
magyar földön is gyümölcsözni fog. Más
különben ne mozduljon gyermekkorában, 
mert nem lesz belőle sem hazafi, sem szak
ember. Nálunk a kereskedőnek ép oly jó 
hazafinak kell lennie mint szakembernek ; 
egyiket a másik nélkül nem képzelhetjük 
anélkül, hogy ezen vagy a másik oldalon 
oly hibát ne látnánk, mely előbb-utóbb 
társadalmi utón is romlást fog okozni. A 
mely kereskedő egyik szemével Zágrábba 
kacsint, a másikkal Bécset óhajtja, az nem 
fog lendületet adni városunknak ; örökös 
félember lesz az, ki mint igazi magyar 
polgár számba sem jöhet. Az igazi ma
gyar kereskedőnek e városon, ez orszá
gon kívül nincsen helye s e szerint intézi 
ő minden működését. Hazafi ő első sorban, 
hogy szolgálja a magyar kereskedelmet; 
s magyar kereskedő, hegy betöltse emberi 
és ha’/afiui hivatását.

8 e részben a Porgesféle kereskedel
mi akadémia Pécs város legjelesebb szak
férfiúit egyesítvén, hazafiui szempontból is 
legörvendetcsebb kezességgel szolgál. Nem 
tanul ott elvtelen világpolgárságot az ifjú, 
hanem igazi hazafiságot szi keblébe, s a 
magyar irodalom s a magyarság szcrcte-

T örvén yú zéki csarnok.
Előadott polgári ügyek.

Nagy Mihály felperes, — Bolmanácz 
Mladen alperes ellen tulajdonjog. — Kóné 
István felperes, — Stadtla Regina alperes 
ellen tartási dij. — Klie András felperes,
— Klie József alperes ellen holttá nyil
vánítás. — Mertl Sebestyén felperes, — 
Ackermann János alperes ellen 500 ft iránt.

Büntető ügyek kitüzettek:
Junins 24.: Vukajlovics István szülői 

bántalmazással vádolt ráczmeoBkei lakós 
bűnügyben végtárgyalás. — Spiczer József 
vásárosdombói lakós ellen bitói zárt'réses 
sikkasztás miatt végtárgyalás. — Tőrök 
Lőrincz és neje vásárosdombói lakós ellen 
csalás miatt kir. táblai ítélet kihirdetés.
— Láng Bernát monostori lakós ellen 
csalás miatt végtárgyalás. — Műszer -Adáni 
és társai virágosi lakósok ellen hamis 
okmány készítés miatt végtárgyalás.

Junius 25.: Balog János püspök-bo- 
gádi lakós ellen emberölés miatt végtár-

Eralás. — Schieber Mártonná szül: Schlicz 
atalin ellen lopás miatt kir. táblai ítélet 
hirdetés. — Paul Jakab pécsi lakós ellen 

halált okozó testi sértés miatt végtárgyalás.
Junius 27.: Márton .Idám magyar- 

egregyi lakós ellen szülői bántalmazás 
miatt végtárgyalás. — Horváth József sz.- 
lőrinczi lakós ellen lopás miatt végtárgya
lás. Szalai János eperei lakós ellen bűn
ügyben kir. táblai Ítélet kihirdetés. — 
Paczanovics Balázs és társai biijáni la
kósok ellen súlyos testi sértés miatt vég- 
tárgyalás.

Különfélék.
— A nőegyleti tettyei nyári mulatság 

jövedelmezett 677 frt 14 krt, miből azon
ban a költségeket levonva csak 250 frt 
67 kr. marad az egylet czéljaira. — Az 
egyleti választmány ezúttal hálás köszöne
tét jelenti ki a mulatságban részt vett tisz
telt közönség irányában szives támogatá
sáért.

— Szerdán f. hó 25-én délelőtti 10 
órakor a tornacsarnokban a tanitóképezde, 
és egy gyakorló iskolájának toruás/.ati 
zárvizsgája, ép úgy csütörtökön vagyis f. 
hó 26 án esti 6 órakor a főgymnásiumi 
iskola- és disztornászat megtartatik. A 
növendékek t. rokonai, az iskola hatóság 
a torna egylet tagjai és tornászainak bará
tai ezzel értesittetve, annak meglátogatá
sára, mely bárkinek is szabad, tisztelettel 
ineghivatnak.

— A „pécsi zeneegyleta alapszabályai 
értelmében, a t. ez. egyteti tag urakat az 
1879. junius 22-én d. e. 10 órakor, a zene- 
cgyleti teremben (Örzen-félc házban (tar
tandó közgyűlésre ezennel teljes tisztelet
tel meghívja a választmány.

— A  helybeli nyilvános kereskedelmi 
középtanodában az évi vizsgálatok f. hó 
23, 24, 25, 26 án d. u. 2 órakor foguak 
megtartatni.

— Hamisított sajtolt élesztő. Vaiszlóról 
azon panaszt vesszük, hogy a múlt pün
kösdi ünnepekre az ottvidéki kereskedők 
Pécsről hamisított és rósz sajtolt élesztőt 
kaptak és ezzel vevőiket is megkárosítot
ták, mert az ünnepi süteményekre való 
tészták keletien maradtak. Felhívja egy
úttal a városi közegészségügyi bizottságot, 
hogy ezeD gyártmánynak előállítását szi
gorúan megvizsgáltassa.

— Borzasztó bányaszerencsétlenség.
F. hó 17 én a szabolcsi Zsigmond bányá
ban az összegyűlt bányagáz meggyulása 
folytán nagy robbanás történt, melynek 
két munkás teljesen áldozata lett, másik 
kettő pedig súlyosan megsebesült. Ugyan
csak f. hó 10-én a szabolcsi Schroll bá
nyában járt szerencsétlenül egy munkás, 
ki a kocsiknak az úgynevezett „bánya 
kosárba- szállításával volt elfoglalva, s egy 
kocsi véletlenül agyongázolta.

— Halálozás. Littke Lörincz, a ha■* 
sounevü s messze földön ismeretes borke
reskedő ezég alapítója, f. hó 16 án rövid 
szenvedés után 70 éves korában elhunyt.

tével, a magyar viszonyok ismeretévéi tá
vozik onnan. Végre ami a tápintézetet il
leti, Porges ur családi élete nyilt könyv, 
melyből kiki csak a legszebbet s a leg
jobbat olvashatja. Az ifjú ott a leggondo
sabb ápolásban részesül, s egy perezre sem 
távozhatik engedelem nélkül. Folyvást any- 
nyira sarkában vannak, hogy rósz társa
ságba, illetlen magaviselettt körbe nem 
elegyedhetik; s hogy tanulnia kell s ta
nul is, az magától értetik. Ily tápintézet 
jó és gondos szülék előtt megbecsülhetet
len és valódi jótékonyság városunkra.

Fájdalom! e kereskedelmi akadémia 
négy évi fennállás után enyészetnek néz 
elébe, ha városunk áldozatkész fiai, ma
gát a várost is segítségül szólítva, sürgős 
támogatását azonnal meg nem kezdik. A 
harmadik osztályt az idén be kellett zárni 
immár s ha közöny tovább tart, rövid időn 
azt fogja hirdetni a fővárosi sajtó, hogy egy 
bizonyos városban a jóhirnevü kereske
delmi akadémia megszűnt.........................

Vagy nem kellene-e mostani törekvé
seink és haladásaink közepett megalapí
tani e kereskedelmi akadémiát, ha az nem 
léteznék már? Mennyi áldozatába kerülne 
az a városnak. Most csak támogatásáról, 
pártfogolásáról van szó, hogy tulajdono
sának a terhek viselését és gazdag szer
tárai fenntartását megkönnyítsük. A mit a 
várostól évi segély gyanánt nyerne, azt 
bizonyára kamatostól visszafizetné. így is 
a tápintézetében elhelyezett inaktól jött 
bevételek a városnak hajtanak hasznot, s 
itt eredményeznek pénzforgalmat, ami bi
zonyára nem egy embernek s családnak 
szolgál keresetforrásul.

Más városban nagyra volnának oly

Temetése barátai, ismerősei és tiszWr 
nagy részvéte mellett 17 én nagy pon*.1 
val ment végbe. Linkében a v á lla lk ^  
szellem, a munka és takarékosság T i  
stereotyp alakja hunyt el. — Béke ha®, 
vaira.

— A napszám hallatlan drágáim* 
miatt panaszkodik a „MármarosiTárogató«
— Az élelmi csikkek olcsósága mellett 
80 kr. egy férfi napszám és felhívja a kapi. 
tányságot, hogy bírságolja meg azonlu. í 
dákat is, kik a napszámot felárverelik. 
Bezzeg volna nálunk több bírságolni való 
és első sorban egy budai külvárosi polgir. 
társunk, ki legújabban tengeri kapál*,, 
kor a napszámot 150 krra árverelte fel. _  
Pedig ő legjobban tudja, hogy a könnyen 
szerzett magas napibér a munkásra re® 
hoz áldást, hanem inkább romlást, mert 
hozzászoktatja öt a tivornyázásra és bő 
költekezésre, minél fogva külvárosi népünk 
éppen a magas napibérekről hírhedt szé
delgés! évek alatt merült el az adósságok 
árjába. — Azt becsüli meg legjobban az 
ember, a mit munkával kiérdemelt, az ebül 
szerzettnek ebül kell vesznie és megesik 
majd, hogy a napi bérek folárverelése mel
lett a munkaadó gazda és napszámos egy
aránt tönkre megy.

— A  székesfehérvári orsz. kiáüitáttt 
résztvett pécs-baranyai kiállítók képviselő, 
jétől megkerestettünk annak közlésére, hogy 
a bíráló bizottság által megállapított ki
tüntetések valószínűleg csak e hó 30 in 
fognak ünnepélyesen kihirdettetni. A ree- 
lamátio ügyében a legnagyobb rendetlen 
ség történt. Ugyanis a bírálati szabályzat
ban az áll, hogy a jury ítéletei közzé lesz
nek téve, hogy azok ellen egy bizonyoz 
határidőben reclamálni lehessen. Mivel 
azonban időuek előtte egynéhány ítélet 
egyik másiknak tudomására jutott s ezek

I majdnem mindegyike zúgolódni kezdett, 
nagyobb kravall kikerülése végett jónak 
látta a bizottság az Ítéleteket ki nem hir
detni. A nagy titoktartás ellenére is sike
rült egyik másik jury tagtól, kik jó is
merőseim, néhány pécs baranyai kiállító ki 
tüntetését megtudnom. Ezek közül — sze
rény uézetem szerint — a kiknek kitün
tetését nem találtam illő arányban érde
meikkel, ötnek érdekében reclamatoit je
lentettem be, azonban csak egynek voit 
eredménye. Váltig jártam utánua, hogy 
valamennyi p csbaranyai kiállító kitünte
tését megtudjam, hogy ott a hol kell, rec- 
lamalhassák, de bizony nem lehetett, mert 
a jury tagok felkérve lettek, hogy semmi 
áron se közöljenek valamit a jury meg
állapodásaiból. Evvel aztán a hinuk for
rásai mindenütt beszikkadtak. A mintegy 
300-ra menő reclamatio tehát mind ma 
gán utón szerzett tudósításokon alapul. 
Záray Károly.

— A mozgósítás előjelei. A fővárosi 
katonai szertárbau nagyban dolgoznak. 
Ezelőtt csak katonai erővel dolgoztak, de 
most ezekhez még polgári mesterembere
ket is szerződtettek; u. m. kovácsokat, 
bognárokat, szíjgyártókat stb. A munka 
kora reggeltől késő estig tart. Leginkább 
az uj kocsik készítésével vesződnek. A 
kocsik ugyanazon tengelyre lesznek építve, 
rniut az előbbiek, csak hogy inkább paraszt 
mint szekerészed kocsihoz hasonlónak. 
Erősen m egvasaltalak, hogy a novibaziri 
sziklás hegyeken eltűrés nélkül haladhas
sanak keresztül. — A honvédelmi miniiz 
tér értesítette Pestmegyét, hogy a köze
lebbről elreudeleudő mozgósítás alkalmára 
megalakította a lóavatási bizottságokat.'

— A tolvaj és az orgazda. Legköze
lebb Máramaros valamelyik községben tör
tént, hogy egy izraelitát felszólította bör
tönből kiszabadult oláh ismerőse, misze
rint a közöttük folyt titkos üzlet utáu ré
szeltetné jutalmazásban miután most garas 
nélkül vau. Mózsi reflektálva a múltakra, 
utasította ismerősét, hogy hozna hozzá 
ismét levágni való marhát valamelyik éjjel 
s akkor teljesíti kiváuságát. A oláh meg 
bosszankodva a méltatlan eljáráson elment 
éjjel a Mózsi istálójóba és egy tejelő szép 
kövér, fejér szőrű tehenét korommal feke-

tanintézettel, melynek igazgatója a leg
kiválóbb kereskedelmi szakférfiú és egy 
Ízben már országos ügyben is nyert volt 
megbízatást, midőn boldogult nagynevű 
b. E ö t v ö s  J ó z s e f  közoktatásügyi mi
niszter tanügyi tanulmányok végett kül
földre küldé. Ismételjük, nagyra volnának, 
és tuduDk több várost, s egyet különösen 
itt a dunántúli kerületben, amelyben mind
egyre emlegetui szeretik, hogy ennyi éí 
ennyi iskola virágzik ott s többek között 
két magán finevelő in'ézet is. Ha e város 
dicsekedni szeret, s gyakran miden alap 
nélkül az egyikre nézve; akkor Pécsnek 
még nagyobb oka van dicsekedésre, mert 
oly intézetet rejt falai között, minő az 
egész magyar birodalomban csak három 
van; s mely úgyszólván páratlan, ha is
mételjük, hogy kiváló gondoskodás tár
gyává tett tápintézettel áll összeköttetésben.

-Szép városnak nem hátrálhat iöbbé; 
ma sétányt kap holnap meg uj középül^ 
tek s ékes paloták emelkednek. Nyílni 
fognak kerteink és Pécs hírneve csökkenni 
nem fog. Nem fog bizonyára, ha defét 
polgársága a műveltség utján halad 8 
pártfogolja, ha kell áldozattal ia támo
gatja azt, mi egyfelől első feltétele hála- 
dósának, másrészt pedig valódi értékének 
legbiztosabb kútfeje: az iskolát. Értjük 
többek között s első sorban a pécsi -ke
reskedelmi akadémiát, mely hivatva van 
kereskedelmünk tényezőinek lendületet 
adni: kereskedői osztályunk műveltségi 
színvonalát európai magaslatra emáhn- 
Kívánjuk, úgy legyen.

Sellye Gábor.



festve, az istállóból kivezette és fel- 
költötte Megbízóját a szerzemény átvétele 
,r*at. Mónii igen jónak találta az aqositiét s 
M mnal adott is a fekete tehénért 30 ftot. 
Sehogy azonban a vélt káros által a tehén 
nála "meg találtassák, még azon éjjel & 
gélét ben levágta, megnyuzta és bőrét a 
készen tartott hamvasba tette. Azonban a 
tehén fejéhez nctn lévén elegendő ideje, 
azt levágta, s a pinczébe dobta. Nejéuek 
korán dolga lévén a pinczében elszöruyü- 
ködve látta a 100 frtos tehenük bepudo- 
rozott fejét, s midőn a rászedést férjének 
tudtul adta, kevésbé múlt hogy boszusá- 
gába saját fejét is le nem harapta. Ez 
időtől Mózsi kétségbe esetten gondolkodik 
a felett, hogy ki volt nagyobb gazember 
ő e, vagy pedig a ki rászedte s hogy 
tulajdoukép kettejük közül ki érdemelné 
legjobban a hóhér kötelét?

— Nugyonszeretik egymást. Bismarck 
berrezeg a oerliui császári pilóta fehér 
termében az arauylakodalmt fogadtatás 
alkalmával Vilmos császárnak alázatosan 
kezet akart csókolni, de az agg császár 
ezt netn engedte, felállt karszékéből és át
ölelte s arczon csókolta a vas kanczellárt. 
Auguszta császárné persze elfogadta a Bis
marck kézcsókját.

— A romok álól. Szegedről Írják. 
Egy összeomlott rókusi háztető alatt négy 
holttestet találtak s jelentettek be a ható
ságnál ; egy öreg házaspárt s egy fiatalabb 
asszonyt kisdedével együtt. E szerencsét
lenek szomszédai az állítják, hogy a szo
bába nyomait magas viz miatt már nem 
bírtak kimenekülni: az épület azután rövid 
idő alatt rájok szakadt. A fiatal asszony 
egyhetes gyermekágyas volt. Ugyanaz nap 
egyik városi szolga édesapját vették ki a 
romok alól; a holttest közel volt a felosz
láshoz. Hogy mennyit rejtenek még az 
összes külvárosi romhalmazok maguk alatt 
azt csak akkor tudják meg határozottan, 
ba a viz ezen heiyckről is jobban 
lehnzódik.

— A czitrom-herczeg. A párisiak ily 
néven hívták Hollandia elhunyt trónörökö
sét, valószínűleg az „orani" és „orange" 
nevek drasztikus analógiája alapján. A 
berczeg java idejét elég hóbortos életmód 
mellet tölté Párisban s igy a „citrom-her- 
czeg“ elnevezés a párisiak részéröl indo
kolt bizalmaskodás volt. Tömérdek czifra 
dolgot közölnek most a párisi lapok a ber
czeg kalandjairól. Szeretett bachanáliákat 
rendezni, melyekre hivatalos volt a „fél- 
világ" minden szép tagja. Ezekkel a demi- 
moudeokkal a berczeg csak per tu viszony
ban állt s valamenynyit igen közelről is
merte. A hollandi kormány sajtópert készül 
indítani azon lapok ellen, melyek a köuy- 
nyelmU ifjú emlékéről most még a halotti 
szemfödőt is letépik.

— Edde község Van egy község 
Somogybán, hívják Eddének. Arról neve
zetes pedig, hogy ember emlékezet óta 
egyetlen lakósa sem volt soha börtönben. 
Az urodalmi korcsmárosok egymás után 
szöknek meg, mert ha egy fertály év alatt 
fél akós kordot csapra üt, megnynlósodik 
benne a bor, mintán senki sem issza. A 
község lakósaijó földmivelők, állattenyész
tők, és istenfélő békés polgárok. Ha egy 
kissé komolyan gondolkodik az ember, 
nem jön-e azon következtetésre: hogy van 
itt egy 38 év óta szolgáló becsületes, jó 
tanító, kinek mindig legfőbb dolga volt 
lelkiekben részesíteni tanítványait s a népet. 
Meglehet, hogy az ő tanításának, fárado
zásainak gyümölcse érik most a lakosság 
erkölcseiben, Jó lenne, ha a kormány, a 
vármegye egyformán gondjai alá vennék 
a példás tanítót, ki ilyen polgárokat nevel 
s kiiüntetnék. Mi ezennel figyelembe ajánl
juk. (Somogy).

— Borászati dolgok Amerikájából' 
Az „American. Agric.* Texasból egy tu
dósítást hoz, melyben az áll, hogy Texas
ban a legszebb eredményt az európai szől- 
lőlajok oltásával Dobossy (hihetőleg ha
zánkfia) érte el. S Californiában Tokayban 
Köhler ésFröbling 140acresszőllőültetményt 
készítettek, s azt folyvást nagyobbitják.

— A socialismus Budapesten. A  mun ■ 
kások e napokban több rendbeli gyűlést 
tartottak. Ezek közt legnevezetesebb a dob- 
utczai Probás/.ka helyiségben volt, hol 
mintegy 100,120 au vettek részt saz iparos
kongresszus határozatainak nagy része 
ellen hevesen fakadtak ki.

— Egy makói foldesur, hogy a szegedi 
képezdei tanulók közköltségen lett ellátása 
folytán a városi közönségre nehezedő adó
többletet enyhítse, annak felét magára 
vállalta, amennyiben a napokban három
száz forintot küldött be a polgármesternek, 
hogy a jelzett címen keletkezett kiadási 
többlet terhét a városnak némileg köny- 
nyitse. Ezen makói földesur a csaDádi 
megyés püspök, ki a szegediek nyomora 
enyhítésére,mint tudva van legelőször ajánlá 
föl szeretet-adományát.

— Gyilkosság. A múlt héten zzaplon- 
czai gazdag oláh tűnt e l ; ki mivel egy 
zsidót ölt meg, elvolt Ítélve, de kezesek 
mellett szabadon bocsáttatott s megenged
tetett neki hogy fogság büntetését téli azaz
oly időticn töltse ki, midőn kevés a munka. 
A felbőszült zsidók azonban kimondták 
reá az Ítéletet s meg ölték. S hogy a bűn 
elkövetésének semmi nyoma se maradjon 
zsákba tették, melynek fenekére köveket 
raktad és szekéren Técső alatt a Tiszába 
dobták. A napokban azonban megtalálták 
az eltűnt oláht. Két gyaons zsidót sikerült 
is elfogni és a szekeret megtalálni mely
nek hátnlsó tengelye véres még most is, 
mely főbizonyitékot képez az egész eset 
földerítésénél. Két zsidó el is van fogva, 
egyik, kit leginkább terhelt a gyanú, mert 
az oláh megölt zsidó az o fia volt, 
másik pedig kinek birtokába találtatott u 
véres szekér.

— Megcsípett szerelmes pár. Kelle
metlen meglepetés ért a napokban egy vidé
ki szerelmes párt a budapesti főpostán. 
F fy  fiatal meoyecsko megszökött tériétől, 
mintán meglopta, hogy annál kényelme- 
seoben n*azhassék. A pénzt Budapestre, 
posie resUote adták föl. A férj azonban 
nyomába jutott a szerelmes pár műveletei- 
nek és nyomban táviratozott a fővárosi 
rendőrségnek. A szerelmesek Budapestre 
érve, a főpostára mentek a pénzért, de 
ott már két rendőr várakozott rájuk, kik 
a főkapitánysághoz vitték őket.

— A váló pereknek az újabb időkben 
rendkívüli szaporodása tűnt fel. A buda
pesti kir. ítélőtáblához a nnlt héten Deb
recenből tizennyolca fölterjesztés érkezett 
válóperek iránt. Természetesen ezek csak 
reformált vallása házas felek pereire vonat
kozhattak. A katb. házas felek váló ügyei 
még mindig papiblróság Jalá rendelvék 
ég ezeknél is óriási a válóperek szapora- 
sága, noha tudvalevőleg a katb. szentszé
kek a házasság érvénytelenítése esetén 
kívül végelválást soha sem mondanak ki.

— Gyors törvényszék és lassú fináncz.
A kassai kir. törvényszék kerületéhez tar
tozó peresfelek azon kivételes helyzetben 
vannak, hogy a körülményekhez képest 
lehető gyorsan kapnak igazságot. Külö
nösen a nálunk is annyi panaszra okot 
szolgáltatott sorrendi tárgyalások s vételár 
felosztások elég gyorsan követik egymást.
A fináncziának ez sehogy sem tetszik. 
Atirt a törvényszéknek, hogy ne siessen 
oly nagyon, mert nekik nehézséggel jár 
az adóhátralék kimutatását beszerezni. A 
törvényszék a törvényre utalva, mely gyors 
eljárást követel, a tinancz uraknak szerény 
kívánat ukat visszautasította. Erre fogták 
magokat azon urak és feladták a törvény
széket a miniszternek azon kérelemmel, 
hogy rendelje meg a lassúbb igazságszol
gáltatást. Kitelik a minisztertől, hogy meg
rendeli. Hej ba a mi törvényszékünk is oly 
gyorsan haladna, szívesen felcserélnők fi- 
nánczaiukat a kassaiakkal!

I R O D A L O M .

== A „Nem zeti k ö n y v tá r“ czimü vállalatból 
ismét három megjelent füzet küldetett be. A 22-ík 
füzet tartalm a: Kazinczy Ferencz: Pályám emlé
kezete 5. — A 23-iké Vitkovics Mihály müvei 2. 
— A 24-iké: Kármán József müvei 4. Kiadja 
Aigner Lajos Budapesten. Egy füzet ára 30 kr.

= ..M a g v a m v e lv ta n  ‘ olvasmányokkal, gya
korlatokkal és ismétlő kérdésekkel. Az elemi népis
kolák felsőbb osztályai, ismétlő és ipariskolák szá
mára irta Mártonfy Márton. — Kiadta Maurer 
Adolf Kassán. A szakbirálat igen kedvezően nyi 
latkozott felette. Ára kötve 60. kr. Minden példány 
után 2 kr. az árvízkárosult szegedi néptanítók ja
vára esik. Nagyobb megrendeléseknél kedvezményi 
zázalék adatik.

=  A „Leányok Lapja ' ötödik évi folya
mának második fél évre bocsátja előfizetési felhí
vását. A „Leányok Lapja" a legnagyobb gonddal 
megválogatott olvasnivalókkal látja el olvasóit. A 
serdültebb korú leányok számára van szerkesztve: 
Tartalm az: erkölcsnemesitó költeményeket, elbeszé
léseket, rajzokat, történelmi vázlatokat, ismeretter
jesztő közleményeket, apróságokat, ujdonsági rova
tot, elmeélesitő szó-, sakkrejtvényeket ás ezeken 
felül tömérdek hasznos útbaigazító, oktató czikke- 
ket a női kézimunka, báznpar s háztartás köréből. 
Mindaz, mi elapban megjelenik a legnagyobb gond
dal van irva. Selejtes semmiségeket, izgalmas, ide
gekre ható közleményeket nem tartalmaznak hasáb
jaink. Egyszóval e lap oly olyasmányokat nyújt 
ifjú olvasóinak, melyek a szivet, lelket nemesen 
képzik, az értelmet fejlesztik. Julius hó elsőjétől 
Rantman Frigyes veszi át a lap kiadását, s 5 még 
az eddiginél is fényesebb, elegánsabb kiállításban 
jelenti meg a „Lányok Lapját." Ara félévre 2 frt.

== „Képes V ilág tö rténe t"  irta; Dr. Rib.iry 
Ferencz. Ezen már ismertetett munkának I kötet 
8—10 füzete jelent meg Mebner Vilmosnál Buda
pesten. Örömmel jelenthetjük, hogy a munkának 
nemcsak díszes alakja és külseje van, hanem hogy 
tartalma is teljes elismerésünket megérdemli. Az 
első hat füzet tartalma következő: az előszó után, 
melyben szerző röviden előadja, óriási haladást te tt 
az utolsó harmincz év alatt a történettudomány, 
külónössen a régi keleti népik történeteire nézve, 
s micsoda elvek szerint fogja munkáját szerkesz
teni, — a bevezetés következik. Ezután következik 
A keleti népek története. S meg kell vallanunk 
hogy Bibáry nagy szorgalommal tanulmányozta az 
angol, franczia és német tudósok ebbeli kutatásait, 
s nagy ügyességgel tudta azoknak legfőbb s leg
biztosabb eredményeit megválogatni és rendezni, 
az emlékek, az építmények, szobrok és festmények 
s a feliratok feltárják előttünk az ó-egyptomiak, 
khaldeaiak, assiriaiak és babüonieiak allami és tá r
sadalmi életét, köz és magánügyeit, szokásaikat, 
erkölcseiket és vallásukat A zsidó nép hagyomá
nyaira, a biblia elbeazéléseire is uj világosságot 
derítenek az ékiratok és hioroglyfák megfejtései. 
Ezen nj kutatásokról irodalmunkban eddigelé csak 
elvétve volt szó. az eddigi világtörténeti tanköny
vek teljesen mellőzték s az ókort csakis a szokott 
módon tárgyaltak. Kétségkívül Ribáry Ferenozet 
Heti az érdem, hogy azokkal töredékesen már aze
lőtt, most pedig világtörténetében teljesen és össze
függően ismertetett meg bennünket. A mű nyolca 
kötetre van tervezve az 1 a keleti népek, a II a 
görög macedón, a I li  a római történetet fogja tar
talmazni, két kötet a közép- és barom az njjabb 
korra van szánva. Egy kötet 15—18 füzetből a la 
kul, ára minden füzetnek. 30 kr^

=  Előfizetési felhívás az Apollo zeneműfolyó- 
irat julius-deczemberi folyamára. Az Apollo zene- 
müfolyóiratot nyolez évi fenállasa a la tt annyiszor 
ismertettük már és ajánlottuk 1 1. zenekedvelő kö- 
lönzég figyelmébe, hogy e helyen elégnek tartjuk 
a hozzunk legutóbb beküldött jnninsi füzet tartal
mának közlése mellett a L közönzéget csnpáu arra 
figyelmezteti, hogy a lap kiadóhivatala a folyó évi 
julius—deczemberi félévi folyamra nj előfizetést 
nyit. Ezen félévre sz előfizetési dij barom forint 
amiért a t  előfizetők mintegy 80—35 darab válo
gatott zenemüvet, táncz-, szalon- és klaszikus senét 
zongorára, kedvelt népdalokat elegáns zongora á t

iratban és külön énekre letéve, a hébe-korba har- 
moninmra s zongonkisérettel más hangszerekre 
ir t zenemüveket is kapnak. A folyó évi juniasi 
szám tartalma ez: 1. Ábránd Mendelssohn — 
Bartholdy Bódogtól, 2. Szerenád gordonkára és 
zongorára Bella J . L.-töt. -8. Lehullott a fehér 
rózsa levele, lassú és fris Müller Józseitől. 4. Piros, 
piros, piros, népdalcsárfiás á Piros bugyelláris czimü 
népszínműben énekelt legkedveltebb népdalokból, 
Vágvölgyi M. Bélától. Ezen szám előfizetés utján 
csak 50 krba, egy négy oldalra terjedő íenemü 
tehát csak 12 krba kerül. Hogy a minden egyes 
számban megjelenő valamennyi (4—6) zenemű 
mindenki igényeinek teljeeen megfeleljen, az lehe
tetlen,; mert mig a zenekedvelők egy nagy része 
csaknem kizárólag tánezzenét játszik, a másik rész 
csak a klaszikus zenét kedveli, s akinek példánl 
nincs alkalma hogy kettősöket (hegedűvel, gor
donkával) játszék, az egyelőre ily zeneműnek hasz
nát nem veheti,; de éppen azért nyújt oly sokfélét 
a vállalat, hogy a rendkívüli olcsó ár mellett min
denki teljesen kielégítve legyen még akkor is, ha
csak a neki megfelelő zenemüveket veszi számba, 
a még igy is a rendes árnál hasonlithatlanul ol
csóbban veszi a neki megfelelő zenemüveket, z 
mellette még azon előnye van, hogy más iránya, 
zenemüvekkel is megismerkedvén, ez által úgy 
ízlés mint technikai tekintetben haladásra mintegy 
kényszerítve lesz.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
megyénk értelmes tanítóihoz!

(Felolvastatott a siklósvidéki tanítógyülésen Nagy- 
Harsányban.)

Bortermelő megyében lakván, hivata
lunkhoz illő, hogy a bortermelést figyelem
mel tanulmányozzuk s a helyes szakköny
vek s lapok által tudomásunkra jött fon
tosabb, hasznosabb s a szőllőszet s borá
szatra vonatkozó közhaszna haladást ne 
csak a gyermekek, hanem a felnőtteknek 
is adjuk át, intsük, serkentsük a tudomány 
vívmányaira, mutassuk meg hogy s mikép 
gondolkodnak a boitermelés terén jártas 
s tapasztalt szakférfiaink.

De tudjuk azt jól, hogy mily nehéz 
a tudományt átadni a népnek, mert fájda
lom, a nép zöme konokul ragaszkodik a 
régi roszhoz s a czélszcrü és okszerű uji 
tásnak makacs ellensége, sőt a néptanítónak 
akárhányszor, ba magasztos hivatását a 
néptanitást bármi téren nemes hévvel s 
tűzzel felkarolja, a méltatlanság jut elis
merés helyett; de ezt nem tekintve, küz
deni kell nemesen a népért.

Sajnosán tapasztaljuk, hogy földésze- 
ink épen a borászat terén nagyon hátra 
vannak, mert a szőllőmivelés, termelés, 
pincze s borkezelés ma is épen úgy törté
nik, mint évtizedek, vagy talán századok 
előtt; a főldmivelés terén nem igy van, 
itt láthatjuk a haladást, a többféle ekék s 
a jobb fajta bnza, árpa s knkoricza ter
meltetik ; — mig a borászat terén alig 
valamicske lendület itt-ott mutatkozik; — 
hány szőllős gazda még nem is ismeri a 
szőliőfajokat s nem tudja kevésbé azok 
minőségét sem ; de még azt is bátran ál
líthatom, hogy nem igyekeznek a minő
ségre gondot fordítani, hanem a mennyi
ségre fektetik a fősúlyt, a legfinomabb 
faj 8zőllő kiirtatik, mert keveset terem, a 
sok termő, de a legsilányabb faj, sok ter
mése végett ápoltatik s gondoztatik.

Egyesült erő lehet az csak, m ly cso
dákat mivelhet, de egyesíteni az erőket 
felette nehéz; épen ebben rejlik a bölcs tu
domány, mely felénk hangzik s kitartókká 
tehet, ha hivatásunk e vezér árboczát meg
ragadjuk : „Többet észszel, mint erővel." 
— Értekezletem bortermelő községeket il
let s valóban nemes feladatát teszi az a 
pályatárs, ki nemes és kitartó hévvel ka
rolja fel ez elhagyott ügyet a nép javára. 
Lehetetlen be nem látni a népnek azon 
óriás haszon!, mely ez által nem csak me
gyénkre, hímem korunkra is hároinolkat. 
Országos mozgalom indult már meg e té
ren, sőt a borászati lapok s könyvek, ha
zánk jólétét, hírét, becsületét s elismerését 
szolgálják — a közelebbi években a szöllő- 
kivitel külföldre nagy mérvben megkezde
tett, szóval boraink hírnevessé tételére mi 
is néptanítók téuyezők kell hogy legyünk, 
velünk s nem nélkülünk kell hogy tegyen 
az ország e fontos ügyben ezután is, mint 
eddig; — de a szép frázis röpülékeny; 
bármennyit értekezuém e gyönyörű tár
gyamról, mind semmi, ha tett nem követi; 
egy tevékenységre hivom fel collegáim 
figyelmét, mely a megye együttes műkö
désére kötelez bennünket is. A borterme
lők sorsán s helyzetén iparkodik s óhajt 
segíteni megyei gazdasági egyesületünk e 
zászlót már lobogtatja is, kiv mindenkit e 
hang s neküiiK néptanítóknak szép előnyö
det ad. Itt az egyletben fogjuk hallani a 
komoly vitát a borászat köréből; értekez
letem eleget tenne, ba ez egyletről önök 
érdeklődést szereznének. Itt a megyei gaz
dasági egylet megalakitá a megyei bor
termelők szövetségét, melynek fontosabb 
teendője közé tartozik, a sok fontos közt 
még a külföldi piacz megszerzése is me
gyei borainknak. Nem lehet eléggé méltá
nyolnánk nagyjaink e fenkölt nemet gon
dolkozását.

De mi módon alakíthatunk hát s mi 
módon lehetünk mi is tagjaivá s mit te
hetünk a borászat terén röviden körvona- 
lozom ez alábbiakban.

Községeinkben szólítsak fel az értel
mesebbeket arra, hogy havonkint egyszer, 
vagy kétszer a pinezészet köréből tartandó 
eszmecserére az iskolában megjelenjenek, 
ha szaakönyveink épen nem volnának 
ott van a „Bárány amegy el gazd. néplap", 
melynek egy évi dija l  frt s az előfizető 
egyszersmind az egylet tagjává válik. Kész
séges szivvel segédkezet nyújt e megyei 
gazd. egyleti bortermelők szövetsége min
den tudakozódására,sőt bármely szőllőtermő 
község borait, ha érdemes felkarolja s párt

fogolja. Buzdítsuk a népet, keressünk utat, 
módot, kutassuk ki az eszközöket s min
dent kövessünk el arra nézve, hogy köz 
ségeinkben a bortermelést mivelni — ne 
csak elősegítsük helyes s okos tanácsaink 
által; — hanam a szétlevő erőket csopor
tosítva egyesítsük hazánk s népünk jólé
tére. — Sokat igen sokat mondhatnék még, 
de az is csak repülékeny szó lenne, azt 
hiszem e néhány szóból is értett az, ki 
nek bajlama s vonzalma vau az ügy iránt, 
többet ér a tett a sz hí á l, ha azért valaki 
pályatársaim közül óhajt e téren is velem 
kezet fogva működni, bármi készséges vál
lalatra mindig ébren leend a megyei gazd. 
egylet; én is mi csekélységemtől telik a 
szives felvilágosítást bármikor megadom, 
s ez elhagyott a parlagon hevert ügyet 
híven szolgálni bivatali szent kötelmemnek 
ismerendem. Örvendetes tudomásul felem
líthetem azt is, hogy tekintetes Vajda Já 
nos úr, mint a Siklós-Villány vidéki pincze 
egylet elnöke e téren a működést meg 
kezdettes az e vidék értelmiségét rövid időn 
alakulandó tanácskozásra meghivandja.

Adja Isten, hogy mielőbb e tárgyban 
többet matathassunk s a tétlenség pólyájá
ból kibontakozva, megyénk borügyéhez 
nagyobb érdekeltséget kelthessünk.

Isten velünk!
Zágonyi György, 

néptanító s
bor. term. egyl. igazgató.

GABONA ÁRAK

3 7 - i l t - t é r / )

Helybeni

irodába
alkalmazást keres egy gymnásiumi 
nyolez osztályt végzett fiatal ember. 
Tudakozódhatni a kiadó hivatalban.

Ház-eladás.
A S van tltnL n joa-fé len ia lom  ntcza 

• i. sz. alatti egy emeletes ha/., tüUbrend'l 
melléképületek és kerttel együtt

s/abad kézből eladandó,
— vagy f. évi octóber hó 1-től b é rb e -
adniidó.

Bővebb értesítést ad S x n e s ic a  K á 
ro ly  Ugi véd (Hunyadi-utcza 1. sz. alatt.) 

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

A himesházi határban
egy egykerekű, felülesap i, igen jó karban 
lévő és egész óven át bő vízzel biró:

malom
szabad kézből kedvező föltételek mellett 
eladó vagy bérbe adó. Értekezhetni Pécsett 
belvárosi országút 18. sz. alatt u tulajdo

nossal. 99. (2—0)

* í. é. junius hó 14-én tartott heti vásáron.
I. oszt. II. oszt. III oszt.

Búza 100 klg. ft. 8.30 ft. 7.8J ft. 7.50
Kétszeres „ „ .  6.40 „ 6.00 „ —. —
Rozs a n * 5-40 „ 5.30 „ —.—
Árpa n n » 5.80 „ 5.50 „ —.—
Zab s n „ 5.80 „ 5.50 „ —.—
Kukoricza „ 5.30 „ 5.20 „ —.—

Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna w » 9 2.50 - 1
Szalma m n m 1.00

Harkányi fürdő.
Alulírott tisztelettel értesíti a nagy 

érdemű közönséget, hogy vasárnap 
junlua 29-én

t á n c z v i g a l m a t
és minden vasárnap ESTÉLYT rendez, 
melyre a t. ez. közönséget tisztelettel 
meghívja

Bliimel Ferencx.

Belépti dij a tánczvigalomra 1 ft.
Kezdete 8 órakor.

A magas aristocrátia és t. ez. közönségnek 
ajánlom 1850. évben alapított 

bútor és díszítmény i telepzetemet.
R é c s  é s  P á r i s

összeköttetésben lóvén elsőrangú gyáraival, 
mindig azon kellemes helyzetben vagyok,

tökéletes bútorzatot
a legolcsóbb áron és legújabb minta sze

rint idom- és izlésteljesen előállítani. 
Rajzok és fényképekre kívánatra in

gyen szolgálok.
Budapesten, Ferencz József-tér 5 sz.

Bamberger Frigyes,
kárpitos és diszitő.

Madarász-féle házban, Ország-ut 
5. sz. alatt — egy földszinti — 

k ü l ö n  b e j á r a t ú

utczai csinos szoba,
julius hé 1-én bérbeadandé. — 
Bővebben a nyomdai irodában — 
ugyanott.

Egy képzett segédjegyzö
nőtlen, beszél magyarul németül, egy havi 
ingyen próbaidő felajánlásával, — ajánl
kozik. — Bővebb tudósítást nyerhetni 
Pécsett e lapok kiadó hivatalában.

111. (1—1) i

A kis piacz táján egy fekete táblába kö
tött zsebkönyvecske több Írásokkal együtt

e l v e s z e t t
A becsületes megtalálója, a ki ugyan

azt a tekintetes városi kapitányságnak át
adja, 20 frt jutalmat kap. (1—1)

Szerkesztői nyílt p6«ta.
P. Gjr. .Síim ni 550 példíny. — Milán iJőuk 

engedi elolvassuk.
N. B. Pécs. Közleménye lapunk múlt heti 

számában röviiebben bar, de élesebb illusztratiórs 
talált már.

N A G F  FE R E X C Z
laptulajdonos.

U A K S C II E M I L  K I S  J  Ó Z s  R F
felelői szerkesztő. Szerkesztő társ.

E C ir d -e té .a e U s : ,
Kellemstlen szájszag 3* 

fogfájás ellen.
S c h u lh o f  K á r o ly  B á b é r t

manchesteri lakos által feltalált

osztrálw *\császári * 
magyary&f királyi 

kizárólag, szabadalmat
nyert

SOPIANA-SZAJSZESZ
H a t á s a :

1. A Sopiana-szájszesz a sz aj - és orrüreguek 
(oávas avagy müfogak, dohányzás v.i»y bármi más 
okból eredő) minden bűzét n»o ntalanut eltávolitia.

2. Erósbiti a petyhüdt loghust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket. meggátolja a fogkő képződését, védi a 
fogak zomanczat és óv a fogfájás ellen.

3. A szál-és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
butikusl bancalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog husi pár csepp, vízzel nem 
e le g y íte tt  szájszeszszet megnedvesittetik.

5. Diphteritis és más tirokbajoko »l igen si
keres gargarizaló szer. 67 .(11-0)
Megrendelések elfogadtató t':: Dr. H e tiü l- 
h s f  A d o lf  orvos urnái és minién gyógy - 

szertárban P é c s e t t .
Weisz Ferencz unni! VI tt h ite s , Pét rósz 
gyógyszerész urnái NI k Iós , f f  "ind'kifér 
Róbert urnát Z ttin b  »r, Török ■T. gyógy
szerész és Édeskuti L. uraknál B p e s t, 
Dlehull i György gyógyszerész urnái S z é 

k e s f e h é r v á r o t t .

B e k ü ld ő t ő l  t.
Rendkívüli fontos, mellbajok és ma

kacs köhögésben szenvedők részére az ör
vösek által eddig legjobbnak elismert és 
meglepő sikertől koronázott gjógysz -r ( i 
gumókor minden fokában, gégehurut, idült 
köhögés, vagy rekedtségnél)

a  d r . ^ l i l l e r - f ó le
m o h n ö v é n y n e d v .

A szenvedő emberiség ezen szerben a mejlre 
nézve rendkívül becses eszközt hir, mely
nek biztos gyógyerejére nézve feltűnő bi
zonyíték rejlik abban, hogy fenállásáaak 
rövid ideje alatt, daczára a számtalan, fen
nen dicsért és ajánlott szerekn 'k, magának 
mindenfelé utat nyitott. Eredeti tégelyek
ben van gyermekek és felnőttek számára. 
Egy tégely ára haszuálati utasítással együtt 
50 kr.

Pécsett valódi minőségben egyedül 
kapható Reeh Vilmos füszerkereske- 
reskedésében. 98 (6—4)

Bekiildetett.
Az ételek és italok helyes választéka nagy- 
fontosságn az emberek jólétére nézve, ki
vált azért, mivel e részben a legkisebb 
vigyázatlanság első sorban az emésztő szer
veket gyöngíti és melyek elhanyagolása 
gyakran hosszas gyomorbajokat von maga 
után. Mintán azonban ily vigyázatlanságok 
a legnagyol b óvatosság mellett sem ke
rülhetők ki, felhívjak a figyelmet a dr. 
Miller-féle, Bécsben 1868-ban hatóságilag 
megvizsgált
g ö r c s  e l l e n i  v é d  b a lz sa m r a ,
mely a gyomor tevékenységét szabályozza, 
a gyomor és belek mindennemű heveny 
és idült lobjait, a hányást, hasmenést, szél
kórságot, mindennemű gyomorbántalmat, 
étvágytalanságot, gyomorkatarrbast feltűnő 
rövid idő alatt megszünteti. Egy üveg ára 
használati utasítással 1 frt 50 kr. fél üveg 
80 kr. ... }

Pécsett valódi minőségtietr egyedül 
kapható Reeh Vilnss íttaeerkefesko- 
désében.



Párisi világkiállitás 1878-ban, Arany érem és több
I f *  »  le g fő b b

inas jutalm at nyert

Egyszersmind ajánlunk

jargany-cséplőgópeket,
sor vető-gépe bet, ekéket, boronákat,

Bakeríelfl rostákat, 
trlenrQket, szecska vágó kát, 

valamint minden mái egyéb a 
“ a k n á b a  v á g ó i r a  l e r k  

»obb szerkezetű gép-és eszköSö 
Árjegyzékek és felvilágosítások ing 

Mindennemű javítások íai

Gyárhelylség:

IX. k., R ákos-utm  7. sz.
Irodahelyiség:

IX. k., üllői-ut 35. sz,
Szabad, YMkerctü cs< 

és bérmentve küldetnek 
olcsón eszközöltetnek. *Javított pőznioidonyok.

üjoiCAty.l L’íu s  Mihályé*! ióooe't 1879

2247
k. 1.8797

Mohácsi járás aioigabi rá|alától.

Pályázati biráetmény.
Mohács nagyközségi — 800 fft. éri 

fleetéssel összekötött —

jegyzői állás
a volt jegyző lemondása folytán Üresedésbe 
jővén, annak Mohácson a község hálánál 
választás utján eszközlendő betöltésére

1879. évi Jun iushó26-ik
napjának reggeli 9 órája tűzetik ki.

Az 1*71 ik évi XVIIÍ t. czikk 74-ik 
§ ára való figyelmeztetéssel felhivatnak a 
pályázni óhajtók, miszerint szabályszerűen 
tclszerelt folyamodványukat bezárólag f. 
évi jnnins hó 25-ik napjáigiiálam adják be. 

Mohácson, 1879. évi május^ 28 án.

8ey Lajos,
97 (3—3) szolgabiró.

H a s o n r i gyógyseri
(Házi- és kézi gyógyszertárok)
a legjobb minőségben kapliatók H lpőe* 
l a t  v é n  gyógyszertárában a ,  Szere- 
csenhez"1 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.

Sipöcz István, 
gyógyszerész

34. (10—7) Pécsett.

a r  RIMN1
s a v a n y i ív l t .

X a g y m é r v ü  s s é n s a v a *  » * lk e n y  tartalmánál lógva (10000 súly részlet
ben 33 0339) minden németföldi savanynvizok között határozottan az első he
lyet foglalja el, s kitűnő hatással bir a vérnek lugany savitásara, sikeresen 
működik a gyomorégés, gyomorgörcs, gyomorhurut, az úgynevezett hugysav, 
diiithese. föveny, hngy és vesekövek ellen ; hasznos szolgálatot tesz a koszvény, 
idillt esn/., idlt't hólyag- és tüdőhurut, epekövesölés, máj clzsirosodas, nyalka* 
aranyér és görvélykór eilen, mint azt K i l l r o t h ,  lk i t tc l ,  I  It/.iiiunn, 
I v a u c i i i c l i  sth. tanárok sokszor eléggé elismerték. O e  m iu t  l e l t r i N -  
Nitfi M k e l le m e s  i ta l  1*. b o r  é s  c / u k o r r a l ,  v a g y  g y ü m ö lc s -  
M»örppel k e v e r v e  u a p r ó l - a a p r a  n a g y o b b  t é r t  f o g la l  e l a 
b i l i  ni Navaiiym viz.

Főraktár:
m a g y a r  k i r á l y i  u d v a r i  A n v f in y -v ií- s z á ll i t t i i iá l

Budapesten, Erzsébettel1 7. sz.
K a p h a t ó  m in d e n  g y ó g y t á r b a n  é s  f t t s v e r k c r e s l ie -  

t lé sb e u , ú g y s z in t é n  v e n d é g lő k b e n  In. y2.(i2 4)
KS&JL&IPL-W

um

(bizonyItványü) Az öntől vett Illírrel féle gőzcséplő készlettel 
megvagyok elégedve, valamennyi eddig is ismert gyártmány elé helyc- 
s nem mulaszthatom cl önnek eziránt teljes elismerésemet kifejezni.

Déva, 1*78. agusztns 10. 
mám

90 (12— 5) l.a/.ár li«joN.

|  r m  f a t t i i n i  k  gépgyár rfensnytirsulit
1879. évi julius 20. délelőtt 10 órakor

Pécsett saját helyiségében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. ez. részvényesek, figyelmeztetéssel az alap- 

szabályok 25-ik §-ára, tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat.
1. A vashámori és gépgyári ingó felszerelvény értékesítése és

2. Az^en'felszerelvényért fizetendő 4000 frtnyi kártérítési ősziét
feletti rendelkezés.

t  i X * bX m“ ' M— « -a*"* 3
választása. •

Kelt a pécsi kőszénbáuya és gépgyár ré szv én y  tár adat igaz
gatósága részéről 1879. évi junius 14-én tartott üléséből.

Kószits Szilárd,
1 1 3 .(3 -1 ) t4r8UlatÍ tÍtkáF-

iwy m m

Árverési hirdetményi
A mágocsi kir, vallás alapítványi 

urodalom
részéről közhírré tétetik miként a mág,^ 
uradalomhoz tartozó alól megnevezett tár 

gyak 1880-ban Január 1 tői kezdve,
187®  é v i  J ú n i u s  3 5 -é n  délei**.

ÍO  ó r a k o r  1
a mágocsi uradalmi irodában nyilvint* 
árverés utján haszon bérbe fognak adatni 
zárt ajánlatok folyó évi Junius 24-én 4 

óra délutánig elfogadtatnak, 
ha csak a feltételekben melyek Mágotson 
az uradalmi irodában a szokott hivatalos 
órákban betekinthető kiirt módón szer. 
késztetnek és Ígéretűkhez képest 10°/ 
bánat pénzzel ellátatnak, ellenkező esetben 
azok vissza fognak utasitatni utó ajánla
tok vagy ntó ígéretek semmi esetben sem 

fogadtatnak el.
1- Ör A mágocsi nagy vendégfogadö 

ahhoz tartozó csárdákkali szeszes 
italmérési jog 3 évre 2900 ft,

2- or A nagyhajmási szeszes
ital mérési jog 3 évre. 206 ft.

3- or Nemeröi csárdái szeszes
ital mérési jog 3 évre. 10 ft,

4- er. Jenői falusi szeszes
ital mérési jogletyoki csár
dával 3 évre 328 ft.

5 őr Jenői Lakatos csárdái 
szeszes ítalmérési jog 3 évre 46 ft.

6- or mágocsi országos és heti
vásárok helypénz besze
dési jog 3 évre. 477 ft.

7- er mágocsi IV számú pin-
cze 3 évre. 52 ft.
Kelt Mágocson 1879 évi Junius 

hó 4-éu.
mágocsi kir. alapítványi tiszttartóság. 

K im  Z s i g m o id .

/ /

BROGLE J. &  MULLER gép- és rostalemez-gyárosok
B u d a p e s t ,  M a r g it - h id  k ö z e lé b e n ,

ajánlják a már közelgő idányre honunk több gazdnságí kiállításán 
versenyképességért első díjjal jutalmazott s javított 

T V i n l l V - I P Í l í O f '  fáUhat" Porsvitákkal, konkolyt, bükköny,
X  I  Í v  I l i  “ J t / l l k O L  aabot stb. választó rosta), mely gépiek 

szapora és tiszta munka-ered tuénye miuden más alléié gyartmánynyal 
versenyez, valamint

T i o ' / f l f / l  p A ü t ó  1/ BaA er mintájára. Rostáink az elis- 
X l o ^ b l l / v f —I  \7 Ö L ctii\ .m e rt legjobb, Backer rendszere szerint 

készitvék, az eredetitől semmiben sem térnék el. s ennélfogva munka- 
eredményük is azonos marad az eredetiével 

Ajánlják továbbá tisz tit  A-rostókhuz é s  e sép lögépp lkbfz  való ros- 
tu lcm ezeik e t mindennemű minta és nagyság szerint, a legjuíányesabbáron. H Á -  Árjegyzékek ingyen és bérmentve.

113. (10 1) A közúti IA vonul u v a sp á ly a  a  g y á r ig  közleked ik

p ile p s ia
(Nehéz kór) orvosol és gyó
gyít Dr. Killlsch szakorvos 
Dresdá-ban (Neustadt) levélbeni 

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

71 (14—10)

E
P á r i s i  v i l á g k i á l l i t á s  1878.

3 arany érem gőzmozdonyok és cséplőgépekért, diszokmány uti mozdonyokért és több más díjjal.

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

87 (6—6) B U B A  P E S T ,  v á c z l - k ő r u t  3f  .íí, szán t.

^'m ozdonyaik,
régi

Tisztelettel meghívják raktáruknak, n. m.
nagyobbitott tűzszekrénynyel, szabadalmazott Expansiv-Exeenterrel, eiőmelegitővel, szaba

dalmazott szalmafűtési készülékkel vagy anélkül; legújabb szerkezetű 

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

élűmért üszögtisztiiú-készülékkel, őrlőmalmaik stb. megtekintésére.

A f o r u l l u l l  Hr r 'n iT Y n  í  r n f r l  a t- ez közönséget mielőbbi megrendelésre felkérik, hogy a közelgől'AdX b l l í l l l  OUllo VX vUllXJJ. lilU lU i cséplési idényre minden kívánságnak pontosan megfelelhessenek.
O0~ Képes árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.

Sfceiner Adolf szállodája 

István foherczeghez
Budapesten a Ferencz-József-téren első 
rendű és legjobb hirü szálloda a gőzhajók 
kikötőjének közvetlen közelében, a legdí
szesebb és a legsűrűbb forgalmú város
részben szolgáltat igen kényelmesen be
rendezett szobákat 70 krtól felfelé, — szol
gálat külön nem számitatik fel, elismert 
jelességű 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 terem 
lakodalmak, táncz és más vigalmak és 
ünnepélyek részére mérsékelt áron szá
m a ik -  85. (12—6)

|8zeg rendszerre 1, 2 3 és 4 vonó marha erőre, szalmaszoróval,szita 
f és tisztító szerkezettel faálványon, vagy egészen vasból; legújabb

----- K.aitós kiállításban jutáuyos árakon Becs és Pestre vitelbér meutesea
J T  — „ é* a géPek bibátlanságáérti jótállás mellett szállit.
i n. .Tlayfarth és tirsa gépgyára Hajnal Frankfurtban 

Megbízható erélyes ügynökök kerestetnek’ g3




