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A horvátok aratása.
Tény lett a horvát-szlavon ha

tárőrvidék feloszlatása és bekeble- 
zése az anyaországba, melynek ha- 
sonfelét teszi.

Rég kívántuk, hogy megtör
ténjék ; a határőrvidék már e szá
zad-elején nem felelhetett meg ere
deti rendeltetésének, nem volt már 
akkor egyéb, mint tátongó seb 
Magyarország alkotmányos testén, 
az önkény intézménye a magyar 
szent korona területén és az önkény 
eszköze mindannyiszor, midőn Bécs- 
ben a magyar alkotmány adta sza
badság ellen ármánykodtak.

Túlélte magát és dicstelen múlt 
ki a világból. — Utolsó akcziója 
volt Jellasics, Róth és Philippovics 
betörése Magyarországba 1848-ban, 
ekkor részint lerakta fegyvereit a 
sokkal gyengébb ujoncz honvéd 
zászlóaljak és gyttlevész nemzetőr
ség előtt, résziut sebes futással ke
resettmenekvést a hazaárulást bosz- 
szuló honvéd villogó fegyvere elől, 
Jelasics újabb kísérletei 1849-ben 
nyomorúságos véget értek, kevesen 
a betörők küzül látták ismét hazá
jukat és a kik hazatértek, azoktól 
bizonyosan elszállott a kedv egy 
ujabbi kísérlettől, csak olyan hor- 
vát ultráknak jár el a szájuk, kik
nek soha sem volt alkalmuk meg
érezni a magyar honvéd szuronyá
nak hegyét, — hogy ebből saját 
tészkükben nem vehettek gyökeres 
leczkét, azt köszönjék a kétszáz- 
ezernyi számban nemzetjogellene
sen rablóként betört orosz hor
dáknak, máskülönben már igen 
szelíd báránykák lennének a most 
henczegésükben minden képzelhetőt 
túlliczitáló horvát ultrák.

Azt azonban, hogy mi módon 
történt a feloszlatás és bekeblezés 
már nem helyeselhetjük, nem azért, 
mert semmikép sem tér össze még 
a megnyirbált 67-es alkotmánynyal 
még fen hagyott jogokkal, mert 
intézkedik rólunk — nélkülünk, és 
semmifélekép sem oldja meg a meg
nagyobbított horvát-szlavon tarto
mányok viszonyait Magyarország
hoz kivált pénzügyi tekintetben. — 
Minden teher Magyarországra hárit- 
tatik, — minden előny a horvát- 
szlavon tartományé lesz.

Oda vitték önhiresztelte böl
csességükben a mi közösügyes kor
mányaink, hogy most már nem 
csak folytatjuk a nagy tributum 
fizetését Ausztria részére, de adó

fizetői — tributáriusává — lettünk 
saját tartományainknak !

Miért hogy e bekeblezés nem 
történhetett meg az ujabbi magyar- 
horvát pénzügyi kiegyezés előtt, 
hogy azonnal számba véve a ha
tárőrvidék csekélyebb jövedelmeit, 
— mert a mentességek ott fentar- 
tatnak ezentúlra is, — a pénzügyi 
kerelési eredmények mérlegelésével 
igazságosan megoldathassák a pénz
kérdése ?

A mi bölcs (?) kormányunk 
ezekre nem gondolt, hanem elvál
lalta a bekeblezett határőrvidék 
összes kiadásait a visszalévő nyolez 
évre és fedeztetni fogja a roppant 
hiány latot a magyarság véréből.

A végrehajtási árverések utján 
kisajtolt utolsó magyar filléreket 
is elküldik a nagy horvátország 
alapjainak megszilárdítására, — 
nincsen olyan követelmény, mely
nek ha Bécsből intézik., meg nem 
felelne a mi kormányunk, ennek 
nincsen más gondja, csakhogy leg
felsőbb kegyben maradhasson, — 
hogy az alsóházban meglegyen a 
szolgálatkész többség, arról a mi 
szégyenletes viszonyaiuk között nem 
oly nehéz a gondoskodás, mint a 
választások újra megmutatták.

Amerikai humbug. ▲ magyar kor-
uiuuj megtiltotta az amerikai sertéshús 
bevitelei, ü&souloképeü járlak el Ausztria 
és más államok kormányai is. Amerikanau 
ezen reudeietek miatt na^y mozgalom 
iudult meg a sertészteuyésztux es expor
tálók között, azt követelik a kormánytól, 
hogy eszközölje ki e reudeietek vissza
vonását, a melyek kiadatásának oka az 
volt, hogy az amerikai sertésuus a benne 
nagy mértekben előforduló iricüiuek műit 
veszélyes az egészségre. A teutermtetl 
mozgalom következtében az amerikai kor
mány terjedelmes slatisiikai müvet adott 
ki a sertesttíuyesztearol és a sertéshús 
ledolgozásaiol Amerikában. E hivatalos 
kiaovany szerint csakis rendkívül ritkán — 
egy szazaiéinak csak töredeke — dolgoz
ta ik  tel olyan sertés, a mely tncniuosus 
lenne s így a kitiltó rendeieiek indokolat
lanok. Érdekes tudni, houuét vette az 
amerikai kormány a ser lesek feldolgozá
sára vonatkozó adatokat. Az egyes íparo- 
>ok szolgáltatlak azokat a kereskedelmi 
kamrakiuk s a kormány elfogadta miül 
hiteleseket. Eddig csak úgy, mint naluna 
szokott az efléle elkészülni, de azt mar 
rosszul teltek az amerikaiak, nogy a sta- 
tisiikara bíztak ügyük vedeimet, keresték 
volna inkább lei üudapeslen a hamisítóit 
és fuchszmos borok ügy véd és képviselő 
protektoiait egy vastag csouio bankóval s 
ezek minden statistika uelaui is kivívják 
a tncluues amerikai sertéshús szabad
ságát.

Mikor nem  akarják, hogy nynvánoa
végtárgyaiasra jusson. — A nazai közön

ség már kezdi elfelejteni a „kisbirtokosok 
intézete** — ügyével kapcsolatos Végli 
Ignácz-fcle affért — Múlt hetekben egy 
süket, vak és béna hivatalszolgára bízták 
Végh Ignácz kíséretét s akkor Végh meg
kísértette a szökést, mely azonban még 
sem sikerült, már akkor megjegyzé né
mely lap, hogy mintha szökését bizonyos 
körökben óhajtanák — Végh azonban na
gyon unalmasnak találhatta a most már 
közel k é l  év i v i z s g á l a t i  f ogságo t ,  
mely a l a t t  a v i z s g á l a t  még mo s t  
s i n c s e n  b e f e j e z v e .  — Folyamodott 
szabadlábra helyezéséért a részére mások 
ál;al telajánlt kétezer forint biztosíték le
tétele mellett — A vizsgáló biró nem 
adott helyt a kérelemnek és vádlott e 
miatt fellebbezett a törvényszékhez. — A 
fővárosi lapokban külöubözöleg kommen
tálják a hosszú vizsgálati fogságot stb, s 
nagyon természetes, hogy azt mi is bot
ránynak tartjuk s hisszük, hogy a tör
vényszék a kérelemnek helyt fog adni. — 
Ha pedig Végh azután elpárolog a magyar 
hazából s végtárgyaláskor neui lesz beál
lítható, akkor úgy hisszük a biztosítékot 
betevők aunak elvesztése felett netn fog
nak búsulni, mert hát végtárgyalásra nem 
keiül a dolog és azok a/, unalmas vizs
galati iratok szerencsésen el lesznek te
metve.

Tiaaa Kálmán meglátogatta valaaató
kerületeit a híres Szepsi-sz.-Györgyöt és 
Nagyváradot, csináltatott magúnak a híva 
taluokok áltál nagyszerű hűhót, kreatúrái 
tartottak neki öt az egekig emelő, émely
gős es undorító ü.ivuzlő beszédeket és ő 
válaszolt üres szavakban annyit, n.int 
semmit, az egész szemfényvesztő komé
diát azután hosszasan megtáviratoztatta 
valamennyi napilapnak Budapestre. — A 
nagyváradi hivatalnok-sereg kiválóan tűn 
tette ki magát a taipnyulogatásban, nejeik 
sem maradtak vissza, adtak Tiszának egy 
zászlót és egy albumot (valószínűleg, hogy 
meg ne felejdkezzék róluk). — Nagy vara 
dou történetesen Szilágyi Dezső éppen ott 
tartózkodott és az ellenzék fáklyás zené 
vei akarta őt kitüntetni, azonban a „sza
badelvű** Tiszakormáuyuak még „szabiidéi 
vubb- polgármestere betiltotta azt, nehogy 
a Tisza-imádta valahogyan csorbát szen
vedjen — Éhez azutan magyarázat nem 
kell.

Külföldi hírek.
1-sö Sándor Bulgária fejedelme hét 

évre absolut hata.mat szavaztatott meg 
magának az e czélra egybehívott nemzet- 
gyűlés által és pedig egyhangúlag, mert a 
uenáuy ellenzéki a gyűlésen nem jelent 
meg. — A készeutartott jegyzőkönyveket 
a képviselők aláírták s ezzel hitelesítet
ték — Ekkor kitűnt, hogy 78 bulgár kép
viselő sem írni sem olvasni nem tud, az 
összesen 29 mohamedán képviselő mind 
aláírta törökül a jegyzőkönyveket. — A 
törökok örülnek a változáson, mert a volt 
bolgár kormány emberei minden képzelhe
tőn túlmentek a zsarolásban, a volt kor
mány ueháuy föembere már is elpáiolgott 
Bult&reszibe, mert viselt dolgaik most majd 
vizsgálat ala kerüluek s nekik valószínűen 
vau okuk tartam attól, hogy vád ala ke
rüluek. —

Az állítólagos szultán-gyilkosok pere 
az Ulemák tanácsa alá került, kiknek meg 
kell a dolgot vallási szempontból ítélni és 
véleményűket adni, — Mithád pasa meg
betegedett és visszautassá a szultán orvosa 
által neki készített élelmet tartva a mér
gezéstől.

Don Carlos a hírhedt spanyol trón- 
követelő, kit már franczia trónkövetelőnek 
is megtettek a legitimisták az orleánsi 
család iránti gyűlöletből, kiutasiitatottFran- 
czia országból, mert nyilvánosan kicsiny- 
lett*; a köztársaságot és újra felkelést akart 
rendezni a spanyol határon. —Don Carlos 
Londonba ment, családja ott maradt Pá
risiin.

A francziák tuniszi hadjáratukban 
végre bevették az összebombázott Sfax 
tengerparti várost, és várat, melybe az 
arab felkelők befészkelték magukat, a 
megszállásnál állítólag 26 holtat és 200 
sebesültet vesztettek a francziák, az ara
bok vesztessége az egész hadművelet alatt 
30<)0, egy más távirat szerint a bombázás 
alatt meghalt az arabok közül 400 és 800 
megsebesült. — Ennek daczára Tunisz 
legnagyobb része felkelésben van, azon 
törzseket melyek nem akarnak résztvenni 
a lázadásban a lázadók kirabolják, bason- 
lókép kiraboljak a kormány és az euró
pai) k birtokait is, a franczia haderőt na
gyon fel kell emelni arra. hogy a lázadók
kal sikeresen megküzdbessen. ez pedig 
igen nehéz lesz, mert Oran és Algír tar 
tománvok is lázadásban állanak a hol 
Buamena csapatai szállongnak kirabolva 
mindazokat, kik vonakodnak részt venni a 
felkelésben. — Tripoliszból a törökök 
szítják a vallásháborút. — Gambetta lapja 
azt írja ez alkalomból: „ha a szultán bé
kében nem hagy bennünket, majd eszére 
térítjük;- — annyi bizonyos, hogy a szül 
tán számit arra hogy a francziak elfog
lalják Tripoliszt is és ezzel támad egy 
európai bonyodalom, mely az osztozkodó 
ellenségeinek erejét leköti.

Mik Itta 1881. julius hó 17.
Tekintetes szerkesztő nrl

A „Pécsi Figyelő** múlt heti számá
ban megjelent, s a polgári iskolák előnyei
ről irt elme futtatásaimra adott szerkesz
tői jegyzetekben foglalt bírálata ás tuierős 
kifejezései arra késztetnek, hogy arra ér
dem szerént válaszoljak, és netalán félre
értett kifejezéseimet helyreigazítva, az ol
vasó közönséget állításaiul valóságáról meg
győzzem — Miért is remélem, hogy vá
laszomat becses lapjába felvenni és azt 
egész terjedelmében, a jövő számban köz
iéül kegyeskedend.

Ugyan is én mondtam, hogy óhajtandó 
volna mikép a küllőid példájára, a ma
gyar országgyűlésbe, minél több iskolázott 
művelt iparos, kereskedő, gazdálkodó föld
birtokos és gyáros jöhetne be, kik abból 
azou táblaidról és prókátori elemet kiszo
rítanák, mely a mostani törvényhozásban 
csak rósz törvényeket tud alkotni, mert 
nem a maga fejével gondolkozik, hanem 
neháuy vezéregyéniség esze után járván, 
minden roszra (dobzse) igent bólint fejével 
és kitűnő mamelukká növi ki magát.

Hát bizony akármikép demonstráljuk 
is, ez állítás válódiságát, vagy valótlansá

gát, az egy mindig igaz marad, hogy a 
mostan meglevő és 1867 óta alkotott sok 
hiányos és vajúdó rósz törvények megho
zásában, legnagyobb részben, a képvise
lőkké és nem képviselőkké választott ügy
védi karnak, a kormányt támogató t ö b b 
s é g e * )  közvetve és közvetlenül befolyt. — 
Avagy nem igaz-e, hogy az ügyvédi kar 
t ö b b s é g e  támogatta a kormányt 1867. 
óta minden cselekményeiben, korteskedé- 
seibeu, választásoknál és tulloyális különc
ködéseiben, s nem az ügyvédi kar t ö b b 
sége  **) tör-e mai napság is pálezát Ma
gyarország függetlenscgeuek és államisága 
o&k szent eszméje felett? — Nem az ügy
védi kar t ö b b s é g e  és az ügyvédi kama
rák hallgatták el ugyan az a példátlan rósz 
bagatell törvényt, ***) mely elküldi az or
vost, az ügyvédet, a kereskedőt és iparost 
20 Írtig terjedő követelésének megítélése 
véget az alperes falusi birájához Oaorágra, 
Malomba, és Bagoiára? és nem az ügy
védi kar t ö b b s é g e  türi-e egész cyms- 
mussal, hogy van egy törvény, mely az 
ügyvédi kait páriává alacsonyltja az ál
lamban, midőn bélyeg vagy illeték tarto
zásának, le nem róüatasa esetén börtönre 
ítéli, őt szabadságán és becsületén meg- 
becsteleniti; mig az ország legutolsó pol 
gára ettől mentési ítélik? Es végre nem az 
ügyvédi kar t ö b b s é g e  túri-e birka nyu 
galommal, hogy hoznak telette egy tör
vényt, mely megengedi, hogy öuO írtig ter
jedő kereseteknél, a nem ügyvéd is kepvi 
vélheti a peres felet, és igy telburjánoz- 
tatja a lelketlen zugirász nádat, mely a 
legmagasabb qualificauóval képesített ügy
védi kart arczul csapja?

Soroljak-e fel több indokot, az ügy 
védi kar t ö b b s é g é n e k  példátlan cinis 
musa mellett? Pedig hát azt hiszem, hogy 
a magyarországi ügyvédek t ö b b s é g e, jogi 
tanulmányait nem Debreczenben és más 
kicsinyeit jogakadémiékon végezte, és ügy 
védi, valamint az utóbbi időben tudori ok
levelét nem ily helyekről szerezte. — Mert 
méltózt&ssék elhinni szerkesztő ur, hogy a 
kormány táborában sütkérező mamelukok, 
legtobbnyire a magának nagyobb tudomá
nyos készültséget arrogáló jogtudósok és 
tekintélyt követelő ügyvédek taburáoól ke 
rülnek ki, a kik az éietbölc&esseget a len- 
álló kormány támogatására, és ioyálitásuk 
fitogtatására, kizárólagos tulajdonokul te
kintik? **•*)

•) De csak is többsége és esen többség mm 
valami uagy.

**) A legujabbi választásoknál már kisebb
ségé lett a tooo.ség.

**•) A pécsi ügyvédi kamara sem hallgatta 
el, de a toboi sem, lia czikltetó tudna, mily erő* 
os talaló bírálatok innen is, onneu mentek lel a* 
ig.izságügyminrazteruez, nem írna igy, a nogy ír. mi 
tudj uz és azért téve Jeaet helyre kell igazítanunk. — 
Sajnos hogy az Ügyvédi kain.rak leg^udokoit^bb 
felterjesztcsei egyet> semmik, mint lalra hányt 
borsok.

••••) Ha csak ezeket érti czikkiró úr, nincs 
kifogásunk ellenne, de esen lesi puskás es kapzsi 
fráterek csak névszeréut ügyvédek, tettleg infor. 
maeziékból szereznek ezreket ezrekre, nem a be
csületes fáradságos munka utáni jutalom kell ne
kik, nem tudományukkal védik jól fizető, — mert 
nem egyenes úton járó — clieuseiket, hanem köl
csönös protectióval, ily módon szaoaduluak fel 
azután a fucbsin, méregkeverő borhamisítók sat. 
sat. Exempla sunt odiosa.

TÁRCZA.
H em encs p a ta k ja . *)

Helyt ad az ibolya fehér gyöngyvirugnak, 
Fecskék csicseregnek, arany pillék szállnak, 
Zzong a parti füzes, vig szel hajtogatja . . . 
Vígan folj lefelé Kemenes patakja.

Vig a patak, vig. de szomorú molnárja — 
Zöröghet a malma, nem gondol reája.
Búghat az ereszen páros galamb szépen:
Nem törődik véle, más van az eszében.

Kemeneai molnár császár kátonúja 
A falu-házhoz biró beczitálja;
Biró boesitálta, még ma el kell menni,
A nagy szerelemnek véginek kell lenni I

Pár hónapja van csak — mintha ma lett volna. 
Tettek igaz esküt az öreg templomba 
Hisz egymás esókját is alig ösmerték még, 
b ahol itt kell hagyni bites feleségét

Megfogja a kezét, meg csak elereszti . . . 
Búcsúzna, búcsúzna . . . tisszer is elkezdi . . . 
Éjb, hiába úgyis! az Isten megáldjon.
Hites feleségem, aranyos virágom!

Páros tubusának szereim i bugása.
Az volt a mi édes napjainknak mása 
ölyü a galambnak: válás a sziveknek . . .
Hej aassony, félek hogy nagyin is szeret ek!

Elérti az asezooy, két szeme kigynllad,
Azután elfutja szomorú borúlat. 
ó  lenne hfitelen V! Esküvel fogadja:
E lőb b  fo ly  f ö l f e lé  K em enes p atakja!

Helyt s á a  gyöngyvirág piros vadrózsának, 
Fecskék csicseregnek, arany pillék szálkák, 
Áll a parti füzes, szellő eem bolygatja . . . .  
Lassan faly leírté lomén** patakja.

Báráti emlékül Mikszáth Kálmán árnak.

Járnak a malomba, csak a vize gyösze!
Annyi itt az őrlés, kitart egesz őszre 1 
Az a sok szép legény, szemrevalo gazda,
Mind csak ide tódul, mind csak idehozza,

Hozza a buziját, hozza a szivét is 
„Erkölcsös* az asszony, hátha talán . . . mégis .. 
Ott a kovács szene, — puhul a vas tőlel . . . 
— Barna menyecskének egy se kell belőle.

Helyt ad a vadrózsa virág hervadásnak . . .
Hű az asszony szive, nem ad helyet másnak. 
Hány sobajtoz érte, hány meg is siratja . . .! 
Ni bizony még kiapad Kemenes patakja

. . .  Rekkenö nyári nap. Zivatar kózelget 
Kocsik gyülekeznek fenn a patak mellett.
Mind a vizet várja, mind azt rim inkodja . . — 
Hátha még megindul Kemenes patakja . . . ?

Ott legeslegvégül a kocsik sorában 
Szolga legény búsul, búsul egymagába)
Mikor jön ő sorra? s mi le s z  a s  ő sorja?  
Remeg szive is, mikor elgondolja

Hej egykor,hej egykor! — de már annak vége! — 
Nézhetett szabadon szép asszony szemébe, 
Szólhatott is hozzá, meg is csókolhatta . . . 
Verje meg az I s te n -------a kiért elhagyta!

Szép fejét lehajtja, szonorún lehajtja. —
Ott a malom ablak, piros kendő rajta.
Libeg, mintha véle ssrtlöcske kötődnek: — 
Lesi <* molnáráé régi szeretőjét.

Egyre lesi, nézi, s csak azt veszi észre 
Felszivárog egy köny fekete szemébe,
Követi a másik, követi a többi 
8 mindemk vádra kér. tudsz is te szeretni!

„Tadok, mert szeretem; mást nem is szerettem I* 
S lrborul az asraony kétségbeesetten 
Egyszere megdordül, fcllcg azt morogja: 
Megindul, de tanúján Kernen#* patakja!

Nosza, M legények! hamar a munkára!
S zúg a hab, lógy a szem, jár a garat, j írja. ..  
Nó meg egy kocsival, — az utolsó csónak!
. . . Barna legény maradt a legutolsónak

Bemegy a malomba, feltölti a zsákot, 
bzota anul jár-kel, dolga után lát ott. 
barna ki* molnárné tüzes szemet hány ra . . 
Barna legény úgy tesz, mintha meg sem látná.

Keszked a szép uszony, pirosabb lesz egyre; 
Szólni is akarna . . . .  sírni is szeretne 
Zavaros ár zúdul . . . .  hab télül a hab a 
Alig fér medribe Kemenes patakja!

Jón az éj, liüvöe éj. — „Jaj milyen hideg van! 
Hat maga nem fazik ?M — A legény megdobban. 
„Jöjjön be a házba, jöjjön be egy szóra!
Egy kis édes borra! jó puha czipóra!

Omlik a viz egyre, álom as eséae . . . 
Elhallgat lassan a malom ketyogése . . . 
Kereke megfordul s füzes azt susogja: 
F ö lfe lé  fo ly ik m á r  K em enes p atakja!

Csáktornyái Lajos.

Iá Am I v a s  m ár . . .

Késel van már aa idő,
A mikor ta innen, 

Eltemetve örömöm,
Meeue, messe költözöm...............

Hová? . . . Tudja Mm!

Majd ba hervad a viráoy
8 a zokogó tzéllel 

Zizegve hull a levél 
8 gólya, fecske útra kél:

Akkor megyek én e l

Közel van már u  idd,
Pár hó innso-onaan,

És a nagy nap, a melyen
Váudor-utam m< gkezdem,

Hirtelen betoppan

Bár mimtam jöhet már
Akár a holnappal,

Készen vagyok az útra 
Gazdagon megrakodva

Gonddal, búval, bajjal

Közel vau mar az idő,
A mikor én innen, 

Elt-metve örömöm,
Messze, messze költözöm..............

Hová? . . . Tudja Isten!

Megyek, megy k s bolyongok,
Mint a világtalan;

Éj ki tudja, hátha még 
Vezérlő kart nyújt aa É g -

S üdvre visaen utam?!

Várady Ferencz.

M aytr Sándorhoz.
Fogadd tivözletem te pályatársam,
Ki a költészet szentelt templomában
Már elfoglalsz — bár még szerény — helyet,
Fogadd t  szókat egy olyau kebeltől,
Molyét hason vagyak hevítenek föl 
Fogam! el Őket koszorú helyett —

Magasztosan szép templom a költészet, 
Bübtjas fényei as érseméayek 
8 öröklámpája a szép szerelem,
Papjai a költők — ott ülnek sorban.
Dicsőség éa ihlettől áthatottam,
Közötök téged is meglát szemem.

Megl itlak, — olyan vagy mint ki fogságból 
Kijő a szabad tenn-szetbe s ámul 
Hogy milyen l'dvöziiők bájai,
Forró nívódból előtör az lsek

Miként virág a mely tavaszkor ebred 
8 melyet elő a nap négy lángja hí.

Neked e nap, ez örök, ragyogó nap,
Mely szülőanyja mindegyik dalodnak 
Neked e nap az égő szerelem —
A régiek is mint szívók bálványát 
A napnak éltető tűsét imádták;
Te is előtte fekszel térdeden.

8 tömjénként himporát képzeletednek 
8 zsoltárként érzeméuyit hü szivednek 
Elküldöd buzgón t&ndérfényihez —
8 egyszerre hangzik örömsugta szózat: 
„Üdv és dicsőség eme halandónak 
Ki templomunknak egyik papja lesz."

így zeng a költők üdvözült csapatja 
8 e szókat égboldogsággal fogadja 
Ki ép a szent oltáron térdepel —
Sugárit rá veti az öröklámpa 
8 a végig remegő üdvzsolozsma ra 
A fe la v a to tt  költő igy felel:

„Köszönet nektek, égieknek serge 
A kikre nézek mint porszem a szülre 
Tiángcó lólekből ezer köszönet,
Ti énnekem ime kijelölitek 
A mennyei utat, a melyre térjek 
Hová rég vonzott vágyam engemet.

Tudom ugyan, hogy mennél magasabbra 
Száll fel a sas, a természet viharja.
Anaál könnyebben érheti el őt —
De mennyi üdv, ob szívnek mennyi kéje 
A csillagoknak tünde közelébe!
Szállhatni boldogan az égiek előtt.

8 bármint törekszem, ha oda nem ékek 
Hol ti nyugodtok örök dicsőségtek 
Napsugarakból szőtt ba bóráin, —
Csak oda jussak a honnan egészen 
Gyönyörködhetem telketek fényében:
Valók akkor legmerészb álmaim.

Lenkei Henrik.



Ezek és Ilyenek többségét óhajtanéin 
én a magyar parlamentből kiküszöböltem!,
és helyüket iskolázott, mlreit és tudomá
nyos iparosokkal, gyárosokkal, fölülni Te
leikkel és kereskedőkkel betölteni, kiknek 
meggyőződése bazafisága és lelkiismerete 
nem áruezikk, hanem szilárd gránit osz
lop, melyen a reáctió mérgezett nyila el
tompul. ***••)

Hiszen ba meggondoljuk, bogy az or
szágban létező ügyvédi kar, mily hatalmas 
tényező lehetne, ha független állásánál fogra 
feladatat jól megoldva az actióba lépni 
akarna; csak is egy fuvalmába kerülne a 
mostani kormány éa pártjának toraröpitése, 
mert számtalan peres felekkel való foly
tonos érintkezéseivel 5 teremthetné a köz
véleményt, s használhatná fel Magyaror
szág f iggetlenségének kivivására.

De Tisza Kálmán jól tudja mit csi
nál, ő csinál doctorokat, hogy gyógyítsa 
ki a függetlenségi lázban szenvedőket. — 
Oh mert kevés van ezek közül a ki pro- 
tectió nélkül nyer diplomát és tudori ok
levelet, tehát lüggetegség és alárendeltség 
a mostani jelszó.

Enyit kívántam a tek. szerkesztő ur
nák vad dünvel nekiment elmefuttatásomra 
irt szerkesztői kritikájára válaszolni. ••****) 

E gy is kóla széki tag.

A pécsi keresk. és ipar
kamara első közös ülése.

E hó 18-áo tartá első közös ülését a 
pécsi keresk. és iparkamara a bel- és kül
tagok tömeges részvétele mellett saját 
csiuosan berendezett helyiségében. Az ülést 
a kamara elnöke Kellemfy Károly nyi
totta meg a következő beszéddel:

Mindenek előtt fogadják őszinte kő* 
szünetemet azon nagybecsű bizalmukért, 
inelylyel engem megtisztelve a földmű
velés ipar és keresk. minisztérium múlt 
évi decz. 8-án kelt rendelete folytán életbe 
léptetett pécsi keresk. és iparkamra élére 
állítottak, mely kamara az 1868. VI. t. 
czikknél lógva a keresk. és ipari érdekek 
hathatós képviseletére van hivatva. Igen, 
uraim, kamaránknak nagy és szép missi- I 
ója van. A várakozás, melyet a közvele- ■ 
meny minden a hazánk anyagi regenera- 
ti ója terén müködö egyének, testületek és 
eg^éb közegekhez ffiz: a mi kamaránkra 
is kiterjed.

És e várakozás nagy!
Éu meg vagyok győződve, hogy min

ket, kik a kamara ügyeinek vitelével meg 
vagyunk bízva, eber és folytonos figye
lemmel kiseruek majd polgártársaink, ba 
vájjon kerüleiüuk ipari és keresk. köz- 
ügyeinek nemes szolgálatában megtesszuk-e I 
□uudazt, a mivel nazáukuak s az álla- I 
lünk képviselt ügynek tartozunk.

Én részemről ezennel ünnepélyesen 
kinyilatkoztatom, hogy az Öuök bizalma 
és a törvény áltál rámrubázott teendőkben 
mindenkor a legteljesebb ügybuzgósagot 
és soha meg nem ernyedő tevékenységet 
fogok kifijteni.

Hogy azonban az én törekvésemet 
az óhajtott siker koronázza, megkérem az 
urakat, hogy a kamarai törvényben kisza
bott teladoioknak megfelelve, engem mű
ködésemben támogatni szíveskedjenek.

Így ha majd minket a jót és igazat 
czélzo intentio közösen fog vezérelni, s ba 
vállvetve együtt muukálkoduuk, akkor hi
szem, hogy nekünk csakhamar hely íog 
jutni azok között, kik sikerrel fáradoztak 
azon jobb kor létesítésén, mely után buzgó 
imádság epedez százezerek ajakán.

Isten áldást rajtunk s az általunk 
képviselt intézményen!

S ezzel van szerencsém a pécsi ke
resk. és iparkamra első közös ülését tör
vényesen megnyitni.

E tetszéssel fogadott beszéd után fel- 
olvastatott a kamara ügyrendé, mely elfo
gadva jóváhagyás végett a fóldm. ipar és 
keresk minisztériumhoz lesz felterjesztve. 
A kamara pénzkezeléssel s illetve pénz- 
tárnoksággal (mely tiszteleti hivatal) Varga 
Elek bízta meg. A kamarai adókulcs az 
eloöknek kimerítő magyarázatokkal kisért 
javaslata szerint 2g/°-ban lett megállapítva, 
a mi, a bárom megyében átlagosan be
folyó kereseti adóra kivetve mintegy 
5800—400 forintnyi jövedelmet biztosit 
a kamarának.

Ezzel szemben a kamara évi költség 
előirányzata 4500 frttal lett javaslatba 
hozva, mi tekintve, hogy más kamarák évi 
budgetje 10—120U0 frtra is felrúg, meg
elégedő belenyugvással el is fogadtatott.

A kamarai helyiség és annak bebúto
rozása ügyében tett elnöki intézkedések 
jóváhagyattak. Titkárnak megválasztatott 
Záray K.

A pécsi keresk. és ipartársulatnak 
megengedtetett, hogy gyűléseit a kamara 
helyiségéin n tarthassa.

Végezetül megemlítjük még, hogy a 
pécsi kamaránál rövid íenállása óta is a 
teendők nagy halmaza gyűlt már össze, 
mely elöleges tárgyalásra az illető szak
osztályoknak lesz kiadva. Keméihető tehát 
a pécsi kamarának helyiségében élénk í 
tevékenység íog uiiudig uralkodni. Aztán 
csak áldásos is legyen!

Tekintetes szerkesztő úr!

ha a Dráván visszajutás kellemetlenséget 
meg nem zavaija.

Ugyanis már menet észrevettük, hogy 
tőlünk a nyílt táblán kitett, szabály elle
nére is több dij vétetett s ugyanezt kellet, 
visszmővet több átkelő féltol hallanunk 
Figyelmeztetni kötelességünknek tartjuk 
ennélfogva a bérlőt, K. G. urat, hogy pénz- 
szedőjére, ha mindjárt vő is jó lesz fel
ügyelteim, hogy a nagyszámú átkelőket 
bár ezúttal kímélje meg, úgy látszik meg
szokott de nem valami jellemző eljárásától.

—r —1

*****) Áx eddig heralAJíztütUk éppen sem bi
zony mtak he gránit oszlopoknak, — csak szedje 
elő eket sorra.

*****’! És a végén az csattan, hogy czikkiró 
úr nem értette agyán a hivatásoknak becsületesen 
megfelelő, állasak függetlenséget anyagi előnyök
nek alá nem rendelő ügyvédeket, de m-gcsillago- 
zott a ina csikkében k iv é te l  n é lk ü l tört pálezat 
a prókátorok felett, a mi azután csakugyan nem 
jaija. bzerk.

Harkány kellemes élvei közt jött tu
domásunkra b. Braudau ö méltósága által 
f. h. 24-ikéu meguyaandó virag-kiálutás 

i híre, melyre mint Bácska róna vidékéről 
| Baranya es Somogy jelentékeny ínjainak 
I megszemlélésére kirándulok előre megalla- 
I pitott úti tervüuktol ekéroleg a megújítást 
j megelőzve a szép vállalat megtekintésére 
I f. ho 2u-ikan 1). Miholyeczre kiraudultuuk.

Az utazó nem ismer láradsagot, nincs 
I teher, nincs kellemetlenség, ha vagya tel- 
I jesülhet, igy történt velünk is.

A por noha ujjnyi vastagon rakódott 
ruháinkra s a nap egetö sugarai, miut a 
nagyító hasonlat szokta mondani a vesét 
is izzóvá tette, a Dráván áthaladó repülő 
híd pedig epen megbetegedvén, a munká
sok gyógykezelésén kiuszeuvedelt s így az 
unalmasau lassú komp áttételere voituak 
2—5 ór. i hosszú idou at várakozók, mind
azonáltal kedvlelve uajtotiunk a veudég- 
lonoz s léptettünk a kiállítás érdemei
nek egyik jeientékteleunek látszó, de 
fontos tenyezóéüez a mukertészhez. hogy 
nekünk a kiállítás meg ekinlheteset 
kieszközölvén aboan legyen kalau
zunk. A nyajas ember nem tapasztalt szí- ! 
vességgei tett kérésünknek eleget s mi rö
vid perez múlva bámuiuattuk közelről, be- 
hatou s meg in agy árazottan mind azt, mely
hez pár nap múlva ezreu áldoznak időt, 
fáradságot s melyre Dráva környéké va
lóban buszke lehet.

A kiállítás már mindenben teljesen 
befejezve van, csak az utak egyengetesén 
dolgozik még vagy 50 munkás, hogy még 
a másodrendű mellékessegek rendessége is 
hozzá járuljon az összbangzaiboz: kellemet 
varázsolni a szembe, lm esnem a czélt; a 
vendég közönség bámulatát hosszú időre 
megnyerni, a virágorszagnak pedig barátot 
szerezni.

A látottakban teljes örömünk foko
zódott csak, midón a műkért in.ndeu idő
ben szabad mcgtekiutheiesét hallottuk azou 
commentarral: „E kert csak is a közönség 
élvezetére vau feutariva s valóban a Oaro 
ö méltósága a legnagyobb örömét ahbau 
leli, ha a vendégkönyv minél teltebb a 
látogatók neveivel.- Igazán nehéz volt el
válni a természet tündéreitől s ini bar utón 
már, de a lélek iolyton még a virágok kö
zött járt s talán továbbra is ott marad,

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári ügyek.

— Szabó Mihály- — Szűcs Márton 
ellen 492 frt 63 kr. s jár. iránt

— Hoffman Erzsébet — Valentin Ka 
talin ellen 780 frt. s járulékai iránt.

Kácz Ferencz és Kácz Mária — Rácz 
! Ferencz és társai ellen kérkedett jog meg- 
: szüntetése iránt.

— Szántó József és neje — Deszaotsits 
Dragujló és neje ellen tulajdonjog iránt.

— Lőrincz Ferencz — Lőriucz János 
ellen birtokkozösség megszüntetése iráut.

— Filakov Kiara — Golubor Márk 
és társai ellen örökség megítélése iránt.

— Golubor Mihály — Zlatovics An
tal ellen tulajdonjog vagy 3üO frt. vissza- 
itélése iránt.

— Scbapringer J. — Landschitzer 
Férd. ellen kereskedelmi pere 361 frt. 80 
kr. s jár. Dánt.

— Blum Ádára — Beyer Péter ellen 
tulajdonjog megítélése iráut.

— Ulrich Keresztély — Fürszt Áb
rahám ellen 828 frt. 50 kr. s járulékai 
iránt

Kovácsovics Ferencz — Vitoevics 
Miklós ellen 5b0 írt. 50 kr. s jár. iránt.

— Kiaincz Katalin — Kraiocz Jószef 
ellen válópere.

— Özv. Kis Iványi Józsefné szül. Ko- 
lya Rachei és Kis ivanyi Maria férj. Kis 
Istvánná, Kis Ivanyi Zsófia férj. Poroszka 
Lajosné ellen tulajdonjog bekebeleze.iuek 
eredeti érveuyteleuseg alapján leeudő meg
semmisítése iránt.

Főik András — Róth János ellen 
szolgalmijog érvénytelenítés iránt.

— Kedl Erzsébet, Wabl Józsefné és 
Redl, Erzsébet Eiuliug Jánosne — Taubner 
Borbála előbb Kedl János özvegye most 
•Sziebner Markué ellem örökösödési kere
sete.

Előadandó büntető ügyek:
Juli 26-án Fraukenthaller Jákob és 

Urbach Gáspár ellen hamis vád, illetőleg 
hamis tauuzas. 27-en Hanga bamu és ueje 
ellen hamis okirat készítés. — Tatai Jó
zsef lopás.

Különfélék.
— A  pécsi kereskedelmi és iparkamara 

a földművelési, ipar ea kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter m. évi decz. ho 8-ról és 
f. é. jun. 2o-rol kelt rendelete folytan 
vegleg megalakulván hivatalos működését 
saját helyiségében, (Pécsett Auua-utcza
2. sz. 1. em.j e ho 18-an meg is kezdette.
A kamrai hivatalos orak d. e. 9—12 és 
d. u. 2 —5 óráig vannak megállapítva. Pé
csett, 1881. jui 18-án. Az eluokseg.

— A  „lécsi Dalárda" /. hó lG-án 
tartotta meg az üazoghi erdőben 1. aiap- 
szahalyszeru uaiestelyet. Ezen mulatság 
volt egyike a legsikerültebb, legélvezete
sebb mulatságoknak, melyek az idén az 
üszöghi erdőben tartattak. Közönség igen 
szép számmal volt, a jó kedv sem niauy- 
zott, úgy bogy a mulatság bele uy uralt az 
éj késő óráiba. A dalarda megérdemelte 
a sikert, inén mindent elkövetett, a mi 
csak a közönség tetszésére és kényelmére 
szolgálhatott.

— A szt. Eerencziek templomáról.
A hét elej u tekintettük meg a mérnöki 
hivatalban a Baiüauf által készített terv-

Nyáron.
(U o u d o l> t* k .)

Valahol olvastam, hogy sajátságos 
vonzó-erő következtében előbb-utóbb a 
napba lóg veszni földünk.

De e föltevést nem látszik igazolni 
a tapasztalás.

Meit annyi évek óta bogy az emberi 
goodolkozás legyőzte a babonákat és elő
ítéleteket, kellett volna némi böfokozatot 
észlelni. De ellenkezőleg.

Tavaszaink hóval boritvák, nyarunk 
oly hdvös, kellemes, mi bennünket azon 
nézetre vezet, bogy bolygó tekénk őrege- 
d.k, veszt benső hevéből, a hogy lesz idő 
midőn majd ténynyé válik azon második 
bjpotbesis, mely a föld elvesztését benső 
tüzének végleges kialvása következménye
ként tünteti löl.

NŐ de a végkifejlés tőlünk még na- 
gjon távol lehet, majd csak ezred évek 
inuítáD, mikorra már a mérges föld gyom
rából porainkat rég kihányta, s a szeszé- 
yes szellő ide-oda szórta a nálurknál 

tökéletesé utódaink szemeibe.
Istenem! mennyi küzdés, reménykedés, 

csalódás, minden czél, minden ok nélkül.
Vágyaink, szenvedéseink, szerencsénk, 

boldogiaiauságunk oly ideiglenesek!
Mikor születünk, jajszó van ajkunkon, 

s a bosszú életen át hányszor ismétlődik 
az, sokak panaszszavától zsibong a nagy 
világ, s egyik sem mondhatja hogy a 
szenvedés csak a magáé, nincs megadva 
neki még az a keserű vigasztalás sem, bogy 
vádolhatná sorsát a miért c s a k  ót sqjtja.

A tudomány a világ-fájdalom, az 
öröm s s tudatlanság, e világon minden 
— minden relatív!. . S ez kétségbeejtő I

Vájjon naprendszerükben van-e a mi 
földünkhöz hasonló csillagul?

Vájjon az emberiség oly nyomorult, 
elhagyatott-e más égitesteken is mind itt f

Ah úgy didergek, fázom, ha szomorú 
zorsonkcs gondolok,,,,.

rajzot, * mely szerint lenne a szt. Feren
cnek temploma megujitaodó. A tervrajz oly 
csinos alakban állítja elénk a már avult 
templomot, bogy valóban díszére válnék 
városunk e részének. Lássuk csak A jelen
legi bemenet lelett a tető magasabbra 
emeltetnék és a homlokfalra egy freskó
szerű — graphitos-r^z lenne készítendő. 
Azon felére pedig, mely a ohm-féle 
házra néz, a toronyialával egy irányú épü
let lenne vonandó, bolt helyiségekül alkal
mazva és az épitsndó bolt sarkától a Stir- 
ling-féle ház sarkáig díszes vaskerítés uu- 
zatnék számos diszitménnyei. Az egész 
építkezési költség 900J frtra tehető, mely
ből a város csak 4000—4050 frt viselne, 
a többit a rend fedezné a házhelyekül 
eladott kert jövedelméből.

— Nagy botrány az utr.zán. Szom
baton esteli harangozás előtt izgalmas 
jelenet folyt le a toutczábau az Onetkó- 
féle kereskedés előtt. Kereky Mihály két 
doktorátussal és Fürst egy doktorátussal 
biró joggyakoruokok hoidármódra vere
kedtek. A verekedésnek egy harkányi mu
latság volt az indító oka, ugyanis a mu
latság alkalmával a bor hatása alatt 
(mer t  máskép nem lehetett) Kereky és 
Fürst közt a; „Solem solem nép! hep! 
bep!“ miatt ősszekocezanás történt, úgy 
hogy rövid czifra titulázgatas után tettle- 
gességre került a sor, Edrst bottal Kereky 
sezét súlyosan megütötte, s hogy az ütést 
melegében katványozottan vissza ne kapja, 
a vendéglő előtt várakozó iogaton vitézül 
megugrott. Szombaton este találkozott Ke- 
reky Fürsttel először a lefolyt harkányi 
viszálykodás után. Ekkor a városház elou 
szóba bocsátkoztak egymássvl és lakóul- 
kus dialóg után Kereky Mihály F'üistöt 
Magyar Miskásan arczul ütötte. Fürst bot
jával kezdett Hadonászni, de csakhamar 
bebizooyult ő rajta is, mint már sok in i- 
son, a közmondás igazsaga, nugy: a bot
nak két vége van. Lelt nagy nép csődü 
lés, tömve volt az utcza a bámulok soka 
ságival; de senki sem lépett a dulakodók 
közé, bogy szétválasztotta volna őket, c-ak 
nagy sokara a rendőrség vetett véget nz 
olyuipusi játéknak. — Az ügy átadatott 
a kir jarasbiróságnak. — A jelen e et 
annyira botrányos, bogy nem vagyunk ké
pesek roszalisuIlkát eleg erö.-eo kifejezni, 
es sajnálkozásunkat a felett, iniszeriut in
telligens fiatal emberek annvira megfeled
keznek magokról, hogy oiy végletekbe 
hagyjak magukat az indulat által ragad
tatni, mely egész életükre kiszóló csorbát 
ejthet jellemükön.

— Öngyilkosság Hocheneyy József 
közőshadseregbeli badnagy, és segédtiszt, 
vasárnap délután lakásán forgó pisztollyal 
véget vetett életének A goiyo szivet lurta 
keresztül s a uátáu at menve a szoba tá
lában állt meg. Az öngyilkos tettének oka 
még eddig ismeretlen. Valószínű azonban, 
hogy a most oly divatos, de szer felett 
ostoba jellegű amerikai párbaj áldozata 
lett a fiatal nadnagy.

— Aléy egy öngyilkosság. Ugyancsak 
vasárnap délután történt ez is. Kopt, ker- 
tészlegéuy állásából elbocsátatvau, egy 
darabig hely nélkül tengődött és késobo 
Kbtt inukéi vésznél ideiglenesen tartózko
dott ; lereszekedve, Költ lakásán a fakamra 
ajtaja ieletti szegre te.akasztotta magát. I 
Nevezetes az, bogy mig Kopt' magái fel- 
akasztá Kott egjik kerteszlegéuyc j .izuen 
alvá délutáni álmát ugyan-azou kaiuiái.au.

— Az aratás. Nagyban folyik a ga- 
bonafoldeken a munkálkodás, de van is 
kedvező szép idő reá. Városunk határá
ban, meg mint halljuk a vidék több he
lyén már keresztben fekszik az árpa, búza, 
rozs, több gazda már szorgalmasan fel
használva az alkalmas időt, ki is nyom
tatta az árpát. Aratási .pisodként felemlítünk 
egy mulatságos jelene.et, melyet a lefolyt 
hetek estém naponta láthattak a ,Kraj- 
czar kaszárnya" eiött jiró-kelok. Valahány 
kocsi haladt el a kaszárnya előtt megra
kódva vidáman enekió arató leányokkal, a 
rakonczátlaukodó bakák a kaszárnya ahla-

kokból Öntözéssel fogadták őket. Minden
ablakból 5 - 6  csajka tíz zuhant as arató 
leányok nyaka közé, lett szörnyű zsivaj,
sikoltozás, mindazonáltal nem származott 
harag; noha kissé sok tréfának, de hát
mégis csak tréfából történt.

— A vasúti üzletvezetőség értesít ben 
nünket, hogy a május és junius hóban v*. 
sár és ünnepnapokon Úszőgb és Pécs közt 
közlekedni szokott kejvonatok, ezentúl nem 
közlekednek. Vegye a közönség tudomásul!

— IUés napja. Szerdán volt Illés 
napja, melyről az a vélelem áll föo nagy 
idők óta, hogy borzasztó égiháboruval.
dörgéssel, villámlással, — jéggel szokott 
járni és ha Illés napján nincs égiháboiu, 
azoutul, a melyek lesznek, nagy károkat i.eui 
tesznek. Hala az égnek átestünk minden 
baj, minden elemi csapás nélkül Illés nap
ján is, de azért még biztosítva nem va
gyunk.

— A  kánikula ez idén korábban kö
szöntött be és ugyancsak nem tréfál, ki- 
akarja pótolni a hideg tavasz és nyár
előben mulasztottakat — E hó 11-től 
kezdve városunk felett felhőtlen kék az ég 
es a fon óság most uiár éjjel is kiállhat- 
lanabb kezd lenni. — A tavasziak és sző
lők e forróságtól még nem szenvednek 
inkább hasznukra van, mert a megelőzött 
sok esőzés utóhatását megérzik. — Egyéb
ként a forróság majdnem az egész vilá- 
gou egyforma mérteiben dühöng. Páiisban 
olyan. Hogy kocsikerék, lólába beleakadt 
a megolvadt asphaltba; Londouban meg 
talán sohasem volt olyan meleg, mint e 
nyáron. New-Yorkból jnl. i3-iki kelettel 
azt lávirják, hogy Amerika nyugati ál ta
milban m ijdnem mindenütt luO-107 fok 
Fahrenheit között változott a hő foka 
Cincinnatiban egy nap alatt 27 ember halt 
meg napszurás következtében s Indiano- 
polisban, Chicagóban is sok embert foszt 
uieg életétől a napszurás; az ellen Észak- 
Aiuerikában, a legégetőbb forróság hazá
jában azzal védekeznek az emberek, kü 
ionosén a mezei munkások, hogy kalapjuk 
ala nedves Káposzta levelet tesznek, melyet 
minél gyakrabban megnedvesitenek ismét 
Az üdítő italok kozott, s igy neveznek 
rendesen mindent, mi hidegségénél fogva 
pár pillanatnyira felfrissít, de aztán anuál 
jobban hevít, legkitűnőbbnek, .sőt egyedül 
üdítőnek a ezitromos viz bizouyult, mit 
különösen Amerikában rendkívüli mérték
ben — isznak. Több helyről vettük a panaszt, 
hogy a barom ti dk tömegesen hullanak; erre 
nézve tauácsadoiag megjegyezzük, hogy a 
baromfiak hullásat meggáuando naponta 
többszőr adandó nekik inas víz, azonkívül 
igeu hasznos a baromfiak egészségére a 
vízben vasdarabot tartaui.

— Tolvaj. A budai külvárosban a 
bét derekáu Déger János nevű szabó éj
fél tajbau a takarna rája bán tolvajt pillan
tott meg és nagy felindulásában rálótt 
Szerencsére nem talált. A lövésre elősie 
tök a tolvajban a háziasszonyt ismerték 
fel. — Furcsa világot élüuk. Manapság 
úgy látszik az a szokás, hogy a jómódú 
házigazda lopja meg a szegény zsellért, 
nem pedig ez azt.

— A  „Jó pásztorhoz4 czimzett vendég- 
lobén múlt vasárnap csaknem nagy szeren
csétlenség támadt. A borozók többet önt
vén fel a garatra a kelleténél, összeszó
lalkoztak, az összeszólal kozákból vereke
dés tejlodott ki, mi közben a dulakodók 
levertek a petróleum-lámpákat. Tűz tá
madt; csak a hirtelen segely és megfeszí
tett erő volt kepes a lángok hatalmát 
uit-gzabolázni.

— Kézre került sikkasztó. Karos N. 
szegedi mészáros legény, ki a minapiban 
bzegedeu több mim 3U0 Irtot sikkasztott 
el es Pécsre menekült az igazság szolgál 
tatás büntető k**ze elöl, — elfogatott. Szer
dán délelőtt egy szegedi reudorbiztos és 
egy közrendőr kíséretében Szegedre szál
líttatott.

Fölkusztam a tudatlanság örvényéből. 
Rettenetes tüskés volt az ut, megkarczol- 
tam gyönge tagjaimat, s a Fikeui az is 
sebheut lett tóle.

Benéztem abba a nagy könyvbe me
lynek természet a neve. 5 megraszkodtam 
oly ijesztő volt az mit láttam

Az ösvilág szörnyszülöttéi igéző sze
mük hatalmával mély üregeikbe vontak.

Láttam az lchtyosaui üst — ijesztő 
hüllő, gyík fővel, bosszú ekteleu testtel — 
reám vicsoritá krokodil fogait, melyekkel 
őp egy gyöngébb faj-rokonát tépete szét

Körülötte a hüllők sokfele nemei, 
óriás alakjaikkal, öblös száj-nyillusaikat 
felém tatva; s éles karmaikkal az öles 
madarak hajamat rángatták, s ruhám iod- 

| rait tépdestek.
I Ijesztő volt e kép, mely miutegy 

borzasztó álom uralta lényéinél.
Aztán láttam hegyeket, melyek mo

zogtak a nagy síkságokon, élet volt rajtuk 
minden rögben. Ezer-meg ezer részekre 
oszlódon töl a tömecs, s ezredik része oly 
parány, hogy a szem még a legerősebb 
nagyító üveg daczára 18 alig látüatá.

Egy sajtdarabon pedig millió apró 
féreg élödött a górcsőn uézve.

Borzasztó volt az, midőn egymást 
fölfalták s helyüket nyomban uj generauó 
foglalta el.

Pillanatnyi létük mire való ? mi haszna 
van velők a természetnek.. . .

Így gondolkodtam, s a fejem majd 
szét repedt bele!

Miért is téptem szét a bilincseket, 
melyek szellememet fogva tárták ? meg is 
csak boldogabb voltam, míg előttem cse
kély személyem jelentékeny volt.

Eiébb merész gőggel járultam sze
meimet körül, mint a ki számára létezik 
a világ. Addig láttám meddig a határ 
ment, lejem fölött egy sötét boltot, rejts 
a tündöklő csillagokat.

— A Venus fénylik legszebben, as

lesz az én csillagom! igy szóltam őn“ 
hittem

S ablakomra dőlve hányszor pana
szoltam el sorsomat e csillagnak, midőn 
sötét éjeken a hiú eszményképemre való 
gondolat nem hagyott nyugodni.

Képzeltem, nogy majd csillagom által 
eljutnak a keserű szemiehanyát-ok ahhoz 
kit illetnek.

Balga én! . . .
Most a Vénás- és töménytelen tár

saiban nagy világokat szemlélek, s az 
égbolt egy végtelen ür, melyben a mi föl
dünk, mint egy porszem rohan millió sze- 
renc&etfen teremtményeivel egy Kmeretlen 
jövő elé.

Előbb a zöld termés, kék begyekkel 
határolva állott. Úgy tekintettem mint egy 
szép festményt.

S ha néha ábrándokat szőve az erdő 
hús lombozatu fai alatt sétáltam, az ágak, 
rezgésében, a levelek susogasában hango
kat veltem megkülönböztethetni.

S így írtam naplómba:
„Ról a  gondolkodtam. Szivemet úgy 

égettek az egymással viaskodó érzelmek.
Enyém lesz-e ö valaha? boldog le- 

szek-e vele? ily kérdések keletkeztek szi
vemben.

.Szeret", igy szólt a remény, s a 
kétség a „nem" szócskával gyötört.

S ekkor a fák levelei elkezdtek sut
togni, öiömkönjek szőkéitek szemeimbe, 
mert többször ismételve a szavakat, ezt 
véltem hallani:

„Tied lesz ő, tied a s ír ig !" -------
8 most ekép következtetek :
A szellő ingatja a fát s ez erejét a 

naptól lehet származtatni, mint mindent, 
mi a teimészetben valami átalakuláson 
megy körösztüL . .

Akkor nem kutattam a léáezők . k- 
szerüsegét, a virág egyszerűen virág, a 
padár madár volt előttem, szemeimnek

mindmegannyi kedves tárgyai, de bennök 
a csodalatost nem értettem.

A kukacz undorral töltött el, a légy 
létezését gyakran kárhoztattam, s a szú
nyog czéiszeríitlensége eilen zúgolódtam

8 most mindezekben a termeszei 
nagyságát látom.

Mily magasan állhat tökéletlenségünk 
fölött az örök eszme, az Isten! . . . .

Mily eirendezcs! egy időben élődnek 
a kártékony állatok e» egyébb termények 
a hasznosakkal, mintegy egyik a másik 
hatásait ellensúlyozva.

A vizekben halok, rákok, békák s a 
habarezok töménytelen száma. A mezőkön a 
búza, árpa, köles és a kipirosló pipacs 
virág.

A fákon érlő gyümölcsök, hernyók s 
az azokat pusztító verebek.

önmagából nem lehet ez minden. Az 
anyag független az erőtől, a mi történik 
egy törvénynek látszik hódolni, mely a 
mindenség urának határozatait foglalja 
m agaban...............

Teljes lélekkel igyekszem saját esz
méimet visszatükrözteini e papíron.

S midőn elolvasom soraimat, szeret
ném azokat a lángokba vetni.

Minden szó, niindeu sor oly viszony
lagos! ............Hányán Írtak már ugyan
ily eazmeket más formába burkolva ?

Miért nem tudunk mi emberek terem
teni? Az élet-boldogság problémája ott 
kezdődik, a hol az ember teremtem kezd.

Ez a tökély legmagosabb foka, a mit 
azobnan az ember sohasem érhet el

Tanultam, csak azért, hogy elöljem a 
künn örvénylő Acheronokból szivembe ol
tott kínokat; csak azért ismerkedtem meg 
nagy természetvizsgálók müveivel, hogy 
elvonva gondolataimat a hűtlen, bűnökkel 
sáfárkodó emberiségtől, vigaszt merítsek a 
természet nagyszerű mivoiUuak megisme
réséből.

S Ip ax előbbi évek Cüűjjfrüi elcsflg*

I gesztének, mivó fog tenni e legnagyobb 
csalódás, mely a létezőket közelebbről 
szemléltetve azok megismerését örök tá
volságba helyezi ?! . . .

Mi lenne belőlem, ba e nehéz órák- 
S  bau nem nyújtaná karját a hit, a hit, 
j nielynélkül magasra tornyosulnának az 

öngyilkosok hullái a temetőben?! .
Hah! kinek volua bátorsága vv*gig 

küzdeni ezt a rettenetes életet a túlvilág 
reménye nélkül ? . . , .

Ezek az én nyári gondolataim. S 
bigyjétek, nem a legboldogtalanabbak.

E holt idényben, mikor mindenki siet 
ki a zöldue, mikor mindenki az unalom 

| ellen panaszkodik; én csendes, hallgatag 
i; vagyok, mint a ki meg vau nyugodva.
|í A szúnyogok felkeresik az emberi 
:i vért szívják, s megtelnek azzal. S az em

berek mi útba csak a rut példa elriasztana 
ókét, bt két hagynak mindenkinek. Vagv 
a hőség laukasztó hatalma teszi őket ár
talmatlanokká?!?

Éltemben mindig a 4 évszak külön, 
különböző beny omásokat idézett nálam elő 

A t a v a s z  virágaival meghozta a 
rózsát, de a kezeimhez csak a tövizs ju
tott, a mely betuita magát szivemig s ott 
iszonyú pusztításokat vitt vegbez.

Az 0 s z, édes*bús dalok közt az el
hervadt rtmény ágakra fűzött uj zöldet, s 
ha néha-néha a kétség ijesztgetett, felém 
hajolt s ellensuiyozgatta a rósz benyomá
sokat

A t é ! ügyetlen, fagyos volt mindig. 
Hó takarója ala vannak temetve a legszebb 
álomképek.

A n y ár, az békén hagyott, semmi 
különös örömben nem részesítvén, de meg
kímélve minden nagyobb szenvedéstől is.

Oh! az én kívánalmam oiy csekély,
8 még ahhoz is alig lehet reményem, 
bogy öiököa nyara lenne lelkemnek: ke* 
v é s  ő r öm a kevés  s z enve dé s s e l .

ZsankaJ



— Halálozás. F. hó 12-én temették 
Stern Brnő támási tanítót, ki tüdővészben, 
elte 20-íz évében meghalt, Stern Ede ka- 
touai vallás-b iztos fiat, szülői, a  rokonság 
es számos öemerósóuok meleg részvéte 
mellett. S tern Ernő mar mint tanuló az 
egész tanári kar és iskolatársai becsülését 
és szere te té t bírta, és szüléi iránti ragasz- 
loüáaa áltál azok örömét képezte, és mint 
iixiuio is köztiszteletben állott, a  m iért is 
ti  mén lévő tanítók és kópéidéi tamilok 
uagy része kísérte és a temetőben a ko
porsó leeresztése alkalm ával egy bucsudalt i 
rengtek. Nyugodjék bekevel!

— I tt a gomba-idény. Temérdek sok 1 
gombát noznak be naponkint u piacira, | 
külöuöseu pedig szerdau és szombatou a . 
Kis es nagy hetivásár lkaiméval. A gomba I 
igen kedves eledéi, azonban nagyon vi
gyáznunk kell, nebogy mérges gomba ke- j 
juijöa aszU iuukra. — Éppen e nót íolya- ; 
tuan esett meg a kővetkező eset. N'yauyay ! 
Jozsel lafureszeló nejevei a  Mecseken egy 
kezikosar sárga gombát szedett össze. ; 
tíüza v itték , tóztek belőle és eltek. A i 
gombák közt —  tiatal légyölő gaioczák j 
* voltak s igy törtéut, hogy a m erges j 
gombává! jó llakott laíúrészelő pár oiy 
szőrayen rosszul lett, hogy csak is a gyor
san érkezett orvosi egéiy volt képes ki- | 
ragadui okét a  hauil torkából. — Fölhív- j 
juk ezutUl reudorsegüuKet is, bőgj valamint 
eddig is szorgalmasan vizsgálta a piaczi j 
arukat, úgy ezután is leg jen  goudja a 
piacinkra, különösen a gomüaáiuk iránt.

— A  sátortáborból. A  csutaris/cola 
befejezetvén a no végével elköltöznek \ 
lisztjei. Mi előtt elhagynak városunkat a | 
iuuk tisztek, tanczesteiyt lógnak reudezui, ( 
4iou remény oeu, hogy a varos közöusége j 
uagjszamu megjeleuesével fényesen sike
rültté teszi az es té ly t, hogy az kedves ; 
euuékü maradjon a uvozó honvéd-tisztek 
emiekezetebeu.

— f  igyelmeztetés. Figyelmeztetjük a i 
törvény em oereit es a vadászukat, m iszerint 
legyenek úgy elemmel a vadászati törvények 
itttut. M űit szombaton egy falusi a lja ti j 
Kei szép südö uyuia t á ru it & főtéren, pe- 
Uig uiig  messze vau — augusztus 15-iae. •
J j lesz Kissé vigyázni, s az illetőkkel 
uieguletteUn a törvény be nem tailásauak |
Keserű izét.

— baleset. Tegnap reggel öt óra : 
után az uszógui állomásról jövő vonat, a 
rniut a siklósi utcza végen robogott keresi- i 
tűi, egy asszonyt gázolt el. A szei eucsetleu , 
nem si.audéKOsau, uanem vigyázatlanság kö- j 
ve kenőben ju to tt az .ördög lova* ala.

— A  „ Lövész Egylet* e hó 17-én 
ta rto tt czéiiovese alka.m aval 310 lövés ; 
te letett, ezek közül 12ti ta lá lt, 255 kor. : 
Az 1. dijat gró f Giovauelli közös hadse
regbeli százados, a  11. d ijat K aiser H. F. ! 
n jerte  el.

— Mohácson, f. hó 9-én a „Kereszt* 
vendéglő nagy termében a  kereskedelm i 
hualság U uczestélyt reudezett, melynek ; 
tiszta jövedelméből egy „mouácsi keresae- 
deioii őuképzo es oetegsegelyzó egylet* 
alapját akartait megvetni. D aczára, nogy 
nem csaptak bű-bo t előre, az estélyi si
kerültnek lehet m ondani; pedig egész dél
után es este zivatar és egibauOiU volt.
A közönség csak 10 óra feie kezdett gyü
lekezni, de reggel aunal neüezeoben hagy
ták el a termet szúnui nem akaró „ujia" 
zassal. — l’iszta jövedelem lett: 65 írt 
9o kr melyet a .mohácsi takarékpénztárba 
Helyeztek a lent jelzett czimeu. Ez alka
lommal leluitizetest tettek: Fiscber Bau-jor 
i>j kr, Weisz Bernét, Zentárói: 50 kr, Bá
rány Paula k. a. 1 Irt, Verüoi Ármin 50, 
beutscu Lipot 6 írt; Trebitser Gyula 50 
kr; Mnisiik Alajos 1 írt;Kobn József ő j  
kr; Auber Pista 5o kr; Toldy lguaoz 2 
írt; Auber Karoly oO kr; Lutauei Miksa 
50 kr; Dr. Hermann Mauó 5u kr; öcble- 
singer Mór 1 írt; Goidarbeiter Mauó 50 
kr; Preli Géza 30 kr ; Klem Józsel D. 
özekcsorol 50 k r; Meyer Vilmos Becsből 
2 I r t ; itj. Culimanu k rigyes 00  k r ; Ko- 
senieid bimou 2 írt; Kogi Antal 2 írt; Bi- 
nesics Dezső 2 frt; K gyicsai Kovács Béla 
2 frt, Grosz Jozsel 2 ír t; özattier Peter 
2 Irt, Kouig Ferenc* 2 frt; Kacskovics I 
Jenó 2 Irt; Guttmann Lajos 2 Irt; Dupp- 1 
ler Mór 1 I r t ; Gebauer Tudor 2 tr t; k »r- | 
kas Lajos 2 i r t ; Frank Mór 2 Irt öcbvai z 
Bernét 2 írt; Knsztovits Milán 2 trt; j 
öcüoq lguacz 2 írt; Módor Alajos i  irt; 
Biáttler Vimos 2 irt; Hergert Jozsel 1 in ;  i 
Mebiwehrt Józsel 1 Irt; NVeruer József 1 
írt. , . ,

— A  Villányból közölt „d ctoti ku- 
riozum*-okra néz ve ugyanonan egy oivas- 
batbiü alairasu  czato ia to t vettünk, melynek 
érdemleges része az, hogy Lorencz János 
ár o tt busz éve gyakorló orvos, de a 
doktori czim et nem arrogáija , czim táblájau 
sincsen és mostan a megye álta l ideigle
nes községi és k ö rönosnak  van helyettesit- 
?e. — b r . H eller ú r pedig a mellett, hogy 
az összes orvosi tudomány ok tudora, meg 
állatorvos is , ki m ár többször marhavész 
idején hasznos szolgálatokat te l t  a  me
gyének. —  Székhelyéről távozását elég, 
ha betegeivel tuda tja  és e tek in te tben  nem 
tartozik kötelességgel a  közönség irányá
ban, i^abbi távozásának pedig meg van az 
a nyomos oka, bogy hat heti fegyvergya
korlatra behívatott.

— Halálozás. — Fingelnagel Mik- 
lót kiérdem ült ném etm ároki ta n ító t tem et
tek  e bő 11-én Herczeglakon. —  A né
metmái oki iskolát á tvette  edes attyátó l 
1836-ban és v iselte törheilen horga lommal 
annak te lk e it 1880-ig. —  Köz.* t gének o 
volt apostola, őrangyala és jótevője 8 ezért 
em lekt o tt  le lejthetien  m arad . —  T tu e -  
tesére eg jb rgyű llek  az egész vidék tanítói 
és egy gyásaihorá lt m eghatóan énekeltek 
m egboldogult tá rsuk  tetem ei fe le tt —  
U gyanekkor ft. ü ra y  A tts ia  baám  espe
res, plébános, bogy em lékezetesebbé te
gye a  tem etkezés bnn tpé lyét, nagylelkű 
adom ányt aján lo tt fel k é t szegény tauitó 
árvái részére. — Terünk nem  engedi, hogy

helyt adjunk a  megboldogult fe le tt b ek ü l

dött nekrológnak, befejezését azonban ide 
iktatjuk: — .Pálma*, „kereszt* nem ju
tott osztályrészedre e földön, de majd a 
csillagos ég felett virít számodra is a 
megérdemlett jutalom hervadhatlan ko
szorúja !

Halálozás. — Szondy János Pe
reked község nyugalmazott tauitója e hó 
20 án balt meg élte 73 évében és e hó 
22 én temeitetett el a perekedi sirkertben 
számos tisztelőinek résztvéte mellett. —
Az elhunyt jő tanító és hazafi volt, a régi 
gárdához tartozott és kötelesség bű jó ha
zafiakat nevelt fiaiban a hazának. — Bár 
követnék jó példáját minél számosabban 
akkor a hazára bizonyosan jobb jövö de
rülne. — Áldás és béke lengjen porai 
felett!

— Értesítés. A  .  Népjog* mai száma, 
a melytől sokaknak okuk volt tartaui. a 
kir. ügyészség megkeresésére b e t i l t a t o t t  
s a szám szétküldésé hivatalosan megaka
dályoztatok. — Mindent megtettünk, hogy 
a lap j övő he t i  számának kiadása ion- | 
akadast ne szenvedjen. A most elmaradott 
számért kellőképen kárpótolni fogjuk elő
fizetőinket. Addig is e rövid értesítés szét
küldésére kötelezetteknek éreztük magun
kat. Kaposvárott, 1881. jul. 13 Krátky 
Jáuos, a .Népjog* szerkesztője és kiadója.

— Osztrák viszonosság. Míg a ma- 
gyar pénz- és hiteliutézetek a náluk jel
zálogos kölcsönt élvező felektől, nemcsak
a hazai, hanem a bécsi és trieszti bizto- ' 
sitó intézetek biztosítási bárczáit is kész
ségesem elfogadjak, addig az osztrák, ne- j 
vezetesen pedig a stíriai takarékpénztárak, 
a magyar biztosító-társaságok bárczáinak 
elfogadását megtagadjak, s adósaikat arra ' 
kényszerítik, hogy jelzálogul szolgáló ingat- 1 
lau'ágaikat csupán osztrák társaságoknál | 
biztosítsák. Minden commentár nélkül | 
egyszerűen csak coust&láljuk e lényt és ; 
reméljük, hogy a hazai pénzintézeteink 
követni fogjak az osztrák intézetek által | 
nyújtott példát.

— Jégverte bucsusok. A  bessnyöi ■, 
búcsúról vasárnap este hazatérőket zunogó 
zápor eső erte utói, majd apró jégszemek, 
később gaiamb- sót tyúktojás nagyságú 
jégdarabok hullottak a védtelen ajtatos 1 
hívek fejére, az  égiháboru szabad mezőu | 
érte őket utói s igy nem volt hova mene- j 
külmök, az eseruyö mit sem használt, ' 
foszlányokban hullott szét a jegcsapasok- 
tol s számos sérülés is törtéül. A jég — 
miut halljuk — a nucsusokon kívül ku
koricában is tetemes kárt okozott. (Kosszul 
imádkozták.)

— Earagyorgyevits herczeg bokszegi 
urada.man.ik eladásáról olvassuk. — Az 
5ooo kai. uoid szántóföldből és erdőség
ből allo urodalmat a az összes fundus 
instructussal és ingóságokkal együt egy 
millió frankért (380000 frt) adta el a volt 
szerbiai iejeúelein három franczia tőke
pénzesnek. Az eladásból csupán a herczeg 
magán használatára szolgáló szobabútor vau 
kiveve. Az uj birtokosok egyszerű polgá
rok, kikuek egyke családjával együtt pár 
hét múlva beköltözik a bokszegi kastélyba 
s itt is fog lakni állandóan, az uj birto
kosok tetemes oefektetéseket szándékoznak 
teum a birtok emelése s jövedelmezővé 
tétele érdekebeu; a 300j  uoldnyi erdő 
egy részei kiirtani tervezik, s az uradal
mon levő tó segélyével mesterséges öntö
zéssel akarják ellátni a birtokot, melyen 
szesz- és pezsgőgyárakat is fognak folál- 
littaoi. A pezsgőgyártásra a lejedeleintől 
vásárolt jeleutekeuy bor mennyiséget, 
továbbá a jobb minőségű magyarán és 
egyébb aradvidéki teher borokat fogják 
kihasználni az eielmes francziak. A je
len volt franczia szakértők oda nyilatkoz
tak, hogy a magyarali s álltalábau az arad
vidéki torok kuüuőeu alkalmasak a pezs
gőgyártásra és a jo kezelés mellett alig 
foguak a fraoczu pezsgőtől különbözői. 
Egyelőre 200 ezer frankot szántak befek
tetésekre. A vevőket illetőleg sokan azt 
állítják, hogy a Francziaorszagból kiuta
sított jezsuiták megbízottjai

— Hogyan fogyunk? Magyarország
ból az Egyesuli-allamokba kivándorolt I b i i 
ben 3, lo72-ben 228, 1873-bau 1347, 1874- 
ben 962, 1875-ben 776, 1876-ban 630, 
1877-ben373, 1878-ban 64Ö, 1879-ben 632. 
1880-bau 4363 egyén.

— Magyar burgundi bor Franczia- 
országban. Keményi Antal ur írja a követ
kező uagyérdekü sorokat: Nem hallgatha
tok el borászatunk érdekében egy örven
detes tényt, mely e napokban jött tudomá
somra egy barátom levele által. Nemrég 
itt járván Piotényi barátom és hazánkfia, 
felkért, neveznék forrást, amelyből jeles 
magyar vörös bort vitethetne ipja Macal- 
lister urnák Francziaországba. Én régeb
ben ismervén Konsmies L. urunk Kis-Té- 
tényi borait, mert azokkal élek, ezen for
rást tanácsoltam neki és abból Ploté- 
uyi barátom nyomban két akó fi
nom Burgundit és két akó könynyeob 
vörös bort rendelt. A borok hat hét
tel ezelőtt elmentek Macaliister ur mint 
megrendelő részére, és erre vonatkozólag 
veszem a levelet, a melyből a Konzmics- 
féle magyar borra következő passust vonok 
k i: „E napokban a Korizinics-féie bort is 
lehuzatluk üvegekbe. Rendkívüli tetszés
ben részesült és mind a kettő, de különö
sen a finom buiguudi, mindenki miut a 
legfinomabb és páratlan bort dicsérte, úgy
hogy apósom az éveken át raktárba helye
zett bordeauxi borait el fogja most árusí
tani, mert ezen magyar borok után mást 
— azt declaráija — nem méltó inni!* Meg
jegyzendő, hogy a vendégszerető Macallis- 
ter ur pinezéje Beaumauoizi kastélyában 
(Departement ű’ludreset Loire) ismeretes 
az egész megyében arról, hogy a legjobb 
franczia borokkal van ellátva. Úgy meg
öl ültem ezen votumnak a magyar bor fö
lött, mintha magam lei mellem volna Ko- 
nzmics boiát, es nem állhatom meg, hogy 
az olvasó közönséggel is ne közöljem ma
gyar borászatunk érdekében e meleg elis
merést Íme mire viheti basánkban is az

értelmes termelés, a fajok helyes ki válasz 
fása, és a megfelelő erjesztés, elbánás, szó
val pinczekezelés. A mennyire tudom, mert 
hiszen többször felkerestem a derék ter
melőt tusculomában. neki most tiszta bur
gundi ültetése 22 fertály és abból külöm- 
böző korú bora mintegy 300—4ü0 hecto- 
liter. Előtte Kis-Tétényban bizony seoki 
sem tette fel azelőtt, hogy a legjelesebb 
Chamberlain-féle franczia burgundival bát
ran vételkedő bort lehessen ott termelni. 
Persze 20 évi kitartó, értelmes és ernye- 
detlen munkának lett ezen szép siker méltó 
eredménye, például másoknak is, kik, bár 
minél többeu, követnék e példát.

— Hazai iparunk ujru Itndülése — 
Gáspár Antal és fiai Marosvásárhelyt gyárt 
állítottak, hol hazai lenből nyári mosható 
szövetek készülnek férfi öltőzötek részére. 
— Ezen gyártmányok melyekért a székes
fehérvári és déecsi iparkiálütásokon ezüst 
érmet kapott, az országos magyar ipar 
egyesülettől szintén ezüst érmet és verseny
képességi igazolványt. — Volt alkalmunk 
e szöveteket látni, — (Burgits Gyula 
helybeli szabómesternél ferencziek utcza 
22. szám megtekinthetők) s valóban meg
érdemlik a közönség meleg pártolását, 
melynek segélyével rövid időn ki lehetnek 
szorítani az efféle gyarló osztrák gyárt
mányokat.

— Mai számunkban közzétett Neid- 
linger G. hirdetményére különösen figyel
meztetjük t. olvasó.nkat. Nevezett czeg 
vaódi Singer-féle varrógépekből állandó 
raktárt állított fel városunkban.

•- Egy özvegy, minden házi dol
gokban jártas nő ajánlja m agát: 
házié ügyelőnőnek, vagy kulcsárnő
nek. Értekezhetni a hiadó hivatalba 

—  E gy jó  családban nevelt és 
kiképzett hajadon, ki úgy a házi 
teendőkben, női kézimunkákban já r 
tas, mint gyermekek tanításával is 
foglalkozott már, óhajtana egy hely
beli vagy vidéki úri családnál érin
tett teendőkben állandó alkalmazást. 
Részletes értesítéssel szolgál a lap 
kiadóhivatala.

buzdítjuk a fiatal jeles tehetségű költőt a 
további buzgó tevékenységre a külalak s 
egyébb technikai szabályok s z i g o r ú b b  
figyelembe vételével: addig más részről 
felhívjuk a műpártoló és olvasni szerető 
közönség ügyeimét s egész lelkiismeretes
séggel ajánljuk az élvezetes müvet szives 
pártfogásába.

Kapható a szerző lakásán Posta- 
utcza 31. sz. és minden helybeli könyv
kereskedésben

A r a  1 f r t .
—— Srcithmáry mivelő iét történetéből, lettey 

Nándor és táisánal megjelent a 20—24 fűiét, 
befejezve a középkort targjaló II. kötetet és 
megkezdve az uikort annak nevelésügyi fejlődésé
vel A középkorhoz nagy szorgalommal készült be
cses tárgymutató vau csatolva mely a középkor 
miudeu nagyobb < seméuye, művelődés törtéuelmi 
mozzanata és személye iránt rögtön útba igazit, 
m g a leszármazást táblák könnyű áttekintését 
adják, az uralkodó házak geneologiajanak.

A könyv ba teljes lesz, mit a Kiadók ez év 
végére Ígérnek egy.ke lesz hazánk legszebb iro
dalmi diszmüveiuek, ez okból is ajánljak minden 
művelt cs*Ud könyvtarába leeudő beszerzésére.

A Képet családi lapok 42-%k számának 
tartalmi: Viasz-szárnyon; Elbeszélés a migyar 
magasaabb társadalmi életből, irta Erdélyi Gyula.
— Hisz úgy van. úgy . . . .  Dengi János költe
ménye. — Utazás leanynézöbe. Deák Gyula rajza.
— Ipar és rovar világban Tennészetrajzi csevegés. 
Kedves vendég. Rajz a családéletből, irta Rózsa 
Gyula. — Gondolatok. — Az úrnő és csrlédje 
Elbeszélés; irta keresztes K. — óriás magtárak 
New-York kikötőjében. — Fókavadászat Funlaud 
szigetén. — A kis kaczér. — Mozaik: Irodalom 
és művészei, — Egyveleg. — Történeti apróságok.
— szerkesztői üzenetek. — A hét története.

Képek: Uriasi magtirak Ne»-York kikötőjé
ben, — Fóka vidászat Neufuudland szigétéu. — 
A kis kaczér. —_A krinolin. — Az uszály.

Melléklet; A „Relytélyes hazassag“ czimü 
regény 401—416. oldala:

klőfizetési ára egész évre U frt, félévra 3 frt, 
negyedévre 1 frt. 50 kr. Az előfizetés postautal
ványával MkHt&Eli VILMOS kiadóhivatalába 
(Budapest kalap-utcza ti. sz.) küldendő.

Közgazdaság.

Irodalom.
§= K ö l t e m é n y e k .  Ezen czim alatt 

jelentek meg a napokban Mayer Sándor 
költői munkálkodásának egybegyüjtött 
gyümölcsei. —

Mayer költeményei oly természetűek, 
hogy nem is tartjuk szükségesnek bevárni 
a főváros kritikáját, mint irányadót, a 
nélkül is elmondhatjuk egész bizonyosság
gal szerény véleményünket, egyszerű s rö
vid Ítéletünket.

A költemények túlnyomó részben ly- 
raiak, a fajt tekintve dalok, melyekben a 
fiatal költő hamisittatlanul tálja elő az 
epedö kebel legszebb érzelmeit s oly ked
vesen festi a szerelem bűvös hangjait, itt- 
ott egy meglepő hasonlattal, hogy valóban 
kénytelen az olvasó a csinos dal hatása 
alatt elérzékenyülve a költővel érezni.

Különös erővel bír az elegikus hang 
festésénél Oly szívhez szólók dalai, hogy 
lehetetlen mást hinnük, minthogy azok 
csakugyan igazán ótérzett és átélt érzemé- 
nyek kifolyásai.

A szerelmi dalokon kivül vannak 
Mayernek egyéb meleg hangú lyrai költe
ményei is, melyeket inkább nevezhetnénk 
lyrai elbeszéléseknek, mint daloknak, noha 
a dalok közé vegyitette őket a szerző Így 
például „A jó Hona néni*, mely nem 
annyira a benne foglalt gondolatok szép
sége, mint inkább könnyű folyása és a 
természetes egyszerűségben is oly szép 
hangja által tűnik fel.

irt Mayer elbeszélő költeményeket is. 
Átlag véve ezek is sikerűiteknek mondha
tók. Itt azonban inár több és nagyobb ár
nyak merülnek fel a fény mellett, mint 
lyrai költeményeiben

Könnyen belátható; a mennyiben a 
szárazon elbeszélő költemény remek meg
alkotására sokkal, de nagyon sokkal több 
erő kell, mint egy lyrai költemény sikeres 
megírására. Pusztán az észre százszorta 
nehezebb hátúi, mint a szívre. A szív húr- 1 
jait egy gyenge, de édesfájó hang is képes 
r zgésbe hozni, mig az ész tetszését csak nagy 
és gyönyörű gondolatok nyerhetik meg.

Van azonban Mayernek az elbeszélő 
költemények közt is nem egy csinos és 
csinosabb költeménye, melyet kifogásolás 
alig érhet.

De mint minden emberi alkotásban, 
úgy Mayer műveiben is vannak hellyel- 
közzel némi fogyatkozások.

Semmikép sem tudjuk megérteni, mit 
akar a szerző „ Hogyan írtam első verse
met* czimü költeményében ezen sorokkal 
mondani:

„Elolvastam minden
Szíven minden verset,

S k e z d t e m  í r n i  s e m m i t  
H o g y  e l n e  f e l e j t s e k .  

Szerző érthrti; de biztosítjuk, hogy más 
ezt meg nem fogja érteni. Nagyon fránya 
furcsa!

Találtunk még egyéb kisebb hibákat 
is; többek közt, ba ugyan hibának vehető, 
csupa asszooáncziából állanak rémei, csupa 
önhangzói rímek viszik a fö szerepet, más
salhangzó rímek, melyek a költeménynek 
ha»g/.atos csengést, a fülre kedvesen ható 
haiighullámzást adnak; — igen szűkén 
mutatkoznak. Azon kivül az alakokban 
sem találuk nagy változatosságot; pedig 
hát: „A változatosság gyönyörködtet!*

A füzet legcsinosabb költeményei a 
kővetkező cziműek: „Költészetem.*, „In
nen onnan.*, .Olyan vagy te.*, „Késő éj 
volt.*, „Nem ver meg engem az Isten.*, 
„Erdőben 1. II.*, „Na csakugytn szépen 
vagyunk.*, „Visszaemlékezés.*, Otthon.*, 
„Egykori vakáczióim.*, .Hol már olyan 
régen vagyok.*, „Búcsú a gyermekkor
tól.*

▲ fönnebiek után, mig egyrészről

Varrógép-ipar. ▲ hol sok as ellen
ség, sok a becsület is, — mondá egykor 
egy bátor lovag. Mai napság számos gyá
ros élhetne ezen szavakkal, aki valóban 
csak harczi gondolatokkal foglalkozhatik, 
midóu látni kénytelen, hogy törekszik száz 
uieg száz ember is az ő nevét s ezzel 
gyártmányainak jósága által kivivott jó 
hírnevét is eltulajdonítani, csakhogy igy 
saját készítményeiket a közönségre miudeu 
fáradság nélkül rátukmálhassák.

Valamennyi nagyvilági czikknek, mint 
a Hoff-féle malátakivonat, a Wertheim- 
kasszak, a Tbonet bútorok satbnek, habár 
győzelemmel is, de folyton h&rczolmok 
kell készítményeik utánzóival, de egyiknek 
sem oly sokat, mint a Singer Comp. ezég- 
nek Uj-Yorkban, mely tudvalevőleg a vi
lághírű eredeti tíiuger-féle varrógépeket 
gyártja, mert a legtöbb varrógépgyáros 
Ausztria- és Németországon, kik ezen gé
peket utánozzák, nem árulják ezen czik- 
keket, miut az mai egyéb versenyczik- 
kekuél szokot előfordulni saját nevök alatt, 
mint Maier vagy 8chulcze-íéle varrógépe
ket; nem, hanem kényelem okáért, saját 
csekélységük teljes elhallgatásával, a lö- 
uebbi okokuál fogva gyártmányaikat miut 
Singer-féle varrógépeket akarják eladni. 
Miután azonhau a német gyártmány az 
amerikai, vagy az angol gyártmány nyal 
szemben mindenkor, fíeuleaux szavaival 
élve, olcsó, de rósz, ennélfogva az eredeti 
Singer-téle varrógépek jó hírnevének ki- 
moudhatlan kára vau, mely csakis a vevő 
közöuség elövigyázata által hárítható el.

Miuden szakember mindjárt az első 
pillanatra fölismeri a használt külföldi 
anyagok jósága, valamint minden egyes 
géprész fölülmulhatlau pontos és egyeule- 
tes összeállításából, hogy eredeti binger- 
téle varrógéppel, vagy valami utánzattal 
van-e dolga; a nem szakavatott pedig, 
hogy a károsodástól megmeneküljön, szi
gorúan figyeljen a következő külső ismer
tető jelekre:

Minden valódi Singer-féle varrógép a 
karján „The Singer Míg. Comp. N.-York* 
fölirattal ellátott árujegyet visel, továbbá 
utón „The Singer Mauufactunug Comp.* 
teljes ezégiratot arany betűkkel.

Miután számtalan gyáros, kik a Sin- j 
ger-féle varrógépeket utánozzák, csalódás 
ókáért utánzataikat hasonló, csakhogy más 
fóliratu árujegygyei látják el, ez okból a 
Singer Comp Uj-yurkban, mint készítmé
nyeik biztos ismertető jeléül minden gé
pet angol nyelven irt igazolvány nyal (ere- , 
deti bizonyítvány) ad el. Ezen igazolvány 
az illető e edeti Singer-fele gép számat 
viseli s a The Singer Manuíactunng Comp. 1 
eluöke, valamint Észak és Közép-Európa 
vezérügynöke; Neidlinger G. ur által van 
aláírva.

Végül még kiemelendő, miszerint az 
eredeti Singer-féle varrógép, mely vala
mennyi nagyobb kiállításon több mint 100 
legfőob jutalomdijjal lön kitüntve, a pá
risi világkiállitáson 1879-ben újból nagy 

! kitüntetéssel, az arany éremmel lett di- 
i jazva.

Ezen uagy eredményeket a Singer 
Comp. kitűnő kézműves varró gépei mel
lett kiváltképpen legújabb családi varró
gépeinek köszönheti, mivel az oly elmés 
szerkezettel bír, hogy az minden iegkisebb 
változtatás nélkül a 'legvékonyabb molt is 
ép oly kitüuően varrja, mint a legvasta
gabb szöveteket s bőrt; könnyen kezel
hető egyszerű szerkezetű s ez által, Tala- 
mint tartósággá szilárd és izlésteljes ki
állítása által tűnik ki minden mai varró
gép fölött.

Különösen megemlítendő, miszerint 
esek most a legújabb ál vány berendezéssel 
szállíttatnak, mely állal a tiprás lényege
sen meg van könyitva, amely teljesen z^j- 
talan munkálkodást enged, ügy nemkülön

ben lábgörgőkkel is el van látva, úgy, 
hogy ezen gépet könnyű szerrel és min- 
deu legkisebb erőfeszítés nélkül lehet egy 
helyről a másikra gördíteni, mig ezelőtt 
viuni kellett. Az ujabüi elmés készülékek, 
melyek az eredeti Singer fele varrógépek
hez mellekeltetuek, még a gyakorlatlanok
nak is lehetővé teszik az olyan mnnkákát, 
mint ránezrakas, szeges és hímzéseket 
bámulatos pontossággal és gyorsasággal 
áliuaui elő. Ezen gépek híres gyara ni iá
dén egyes részeket maga készít hozzá s 
így azon helyzetben van, hogy a legjob
bat a legjuiauyosabban szállíthatja.

Mindezen előnyöket tekintetben véve, 
a phiiadeifiai világkiállítás júrija az ere
den Singer-féle varrógépeknek odaítélt 
legfőbb dijt a következókoen indokolta: 
kitűnő családi varrógép, mely a legjobb
nak bizonyult mechanikai találmányok 
legnagyobb számát egyesíti magában, hogy 
a küiöubözö részeknek megunható mo/ 
gás kőlcsóuóztessék; a szerkezet egysze
rűsége, szilárd kivitel, a munkaképesség 
kitüuo jósaga és menuyiaége, s az egész
nek eredeti és tökéletes volta.

Gaskern A. T. vezérigazgató
Ascher Mayer titkár.
Hatoley R. I. elnök.

Az egyesült államok centeuniál bi
zottsága.

Ezen híres gyár Pécsett, Neidliu- 
ger G. ur által Királyfő utcza Magyar 
király szálloda épületében van képviselve.

A rad i b o ráasa ti bank . A rad  inegye 
több nagybirtokosa franczia tőkepénzesek 
segélyével az ottani piacion borászati bán 
kot akar alapítani. Ezen intézetnek az 
aradi prouiomorium bortermelésének eme 
lése lenue a czélja, különösen a bort ki 
vánnák nagyobb mértekbeu kivitelképessé 
teum. Ezen czélbói a bauk azon sxoiobir 
tokosoknak, kik szőlőiket javítani s fejlesz
teni akarják, jelzálogilag biztosított kölcsö
nöket adna. Ezenkívül a bank alkalmazna 

í szakképzett hivatalnokokat, a kikuek fel 
adata volna a szőlőbirtokosuknak az ok 
szerű művelésre irányul* törekvéseit tá 
inogatni, különösen pedig a helyes pmeze 
kezelés á lu l a bort ki vitelképessé tenni. 
Végül a bauk bizomáujilag gyakorolna a 

I boreladást s előleget adui borra. A bank 
| alapításának terve közel van a megváló 

sitashoz s létrejöttén annál kevésbe lehet 
[ kételkedni mivel több nagybirtokos vesz 
j az alapításban kiváló részt.

Gabona-árjegyzék.
Pécs sz. kir. városában 1861. évi julius 

hó 20-án tartott heti vásárról.

) » 11 frt. -
Búza j középszerű . . 10 • 50

) legalábbvaló . 10 20

) jó . . . . 10 •
Kétszeres ) középszerű. . 9 80

) legblábbvaló .. — ■

) » .................... 9 frt. 50
Rozs ) középszerű. . 9 „ 30

) legalábbvaló .. ~ • —
) jó . . . 7 Irt.

Árpa ) középszerű . 6 n 50
) legalábbvaló . — „ —
) jó . . . . 6 frt. 50

Zab j középszerű , 6 • 80
j legalábbvaló . — » —
) j ó . . 6 frt. 50

K u k o rica )  középszerű . 6 » 30
) legalábbvaló . — • —

Széna ) ! . . . . 3 frt. —

Szalma ) s . . . . 1 frt. 50

A „Pécsi Figyelő- jul. hó 9-keu kelt ^8. s z a 
mában „Orvosi Curiosumok" czioie alatt V. aláí
rással helybeli orvosaink megtimadtata. k, — m i
után V. aláírást nevemmel kapcso.atba hozzák, mi 
reám nézve kellemetlen kerem a szerktsz.őseget 
vagy a werző teljes nevet kiadui, vagy e helyett 
kimondani, bogy a sorok írója nem en vagyok.

Villány 1881. julius ho l„-an.
Weisz Lipót.

Készséggel igazoljuk, hogy az érintett közle
ményt nem Weisz Lipót úr küldte be hozzánk, 
özerk.

2 4. sz.

Nyilatkozat.
A „Pécsi Figyelő* 28-ki számában meg

jelent azon czikkre mely dr. Heller Lajos 
villányi orvos urra volt irányozva és mely
ben a nevezett orvos ur hivatása teljesítésé
ben hanyagsággal vádoltatik, kötelességem
nek tartom a „Pécsi Figyelő- tisztelt olva
sóinak tájékozásul, kijelenteni, miként dr. 
Heller Lajos ur községünkben igen sokat 
megfordul, mert a nép bizaimát ő bírja, de 
határozottau állíthatom, hogy még nein volt 
reá eset midőn érte mentek, akár nappal, 
akár éjjel, hogy rögtön kocsira nem ült volua, 
mindenkor a legnagyobb készséggel jött, s 
betegjeiért minden lehetőséget elkövet, szó
val; igen ügyesés lelkiismeretes orvos. De 
tudok oly esetet is, midőn a beteggel laká
sára mentek, ő a/.ouban nem lévén hon, a 
szegény beteget ismét haza vitték, s midőn 
dr. Heller Lajos ur haza jött, házi gazdája 
elmondotta néki, hogy ilyeu s ilyen beteggel 
voltak uála és várták, a nevezett orvos ur 
azonnal kocsi után küldött, minthogy azon
ban a legnagyobb muuka idő lévén, kocsit 
azonnal nem kaphatott, gyalog indult el és a 
legnagyobb forróságban 1 és */t órai utat 
tett meg csak azért, hogy a betegnek enyhü
lést szerezhessen.

M.-Bóly, 1881. julius hó 18-án.

T 6 th  V ilm o s
kjvgyiő



A mohai ÁGNES-forrás
hazánk egyik lsgtxénMvdasxbb

s a v a n y  uv i ze
kitűnő szolgálatot te«x főleg az emésztési 
zavaroknál a a gyomornak az idegrvndxzer 
bánta.m in alapuló bajaiban. Áltálában a 
▼íz m nd azon kóroknál kiváló ügyeimet 
érdt-m-l, melyekben a szervi élet támoga
tása es az idegrendszer működésének föl- 

fokozáaa kívánatos.

Borral használva m ar i i  k i
terjedt kedveltzégnek Örvend.

Friss töltésben mindenkor kapbstó

ÉDESKUTY L.
m k udv. asá llitónál E r is é  bet-té ren
Úgyszintén minden gyógytárbnn, fösaer- 

kereskedésben es vendéglőkben.
197 [10-6]

•i Ezen rovat alatt megjelentekért ne
felelősseget a szerk.

i vállal

3T F E B E 1 T C Z
laptulajdoous.

H a k a c h .  E aaoA l, Tóm m m f,
felelős szerkesstő. szerkesztő társ.

H ird e tés ek .

M ária -ce lli 
gyomor-cseppek

jeles hatású gyógyszer a gyomor 
minden bántalmai ellen,

és főlQlmuIhatatlan az 
étváar ki*ny, xyomor- 
gyengeiéx, roaaazagu le
helet, síelek, savanya 
fslbüfögés, kólika, gye- 
m orhurut, gyomorégés, 
buxyköképsödés, túlsá

gos nyálkaképsödes, 
sárgaság, undor és há
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered) gyo- 
morgörcs, saékaaorulat, 

a gyomornak tú lter
heltsége étel és Ital ál
tal, gUiaste, lep és máj- 

betegség, aranyeres 
bántelmak ellen. 

202. »z (0 -4 )
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Kapbató: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész urnái.
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.
Központi szétküldési raktár nagyban 

és kicsinyben.
B r a d i  K á r o l y ,

„az őrangyalhoz"czim zettgyógyszertárában  
Kremsirben, Morvaországban.
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Örökeladási hirdetmény.
\(elv szerint ezennel közbirré tétetik, 

hogy a "Szt.-Benedeki magy. kir. közala
pítványi uradalomhoz tartozó, közvetlen a
KapOöVir-Nagy-Kanizsai országút mellett
fekvő úgynevezett „Kapóstól  mal om" 
moll áriakkal és a malom előtt elterülő 
a 1070 6 holdnyi berekrét, 280 négyszeg 
öl belsőség és 311 ,<0o hold malom és
halár-csatornákkal, úgy nem küiőubeu az 
uradalmat megillető malom és v.zijoggal 
együtt, Lakócsán az előjegyzett hivatalnál 
folyó évi augusztus hó lu-én délelőtti 11 
órakor írásbeli zárt ajánlatok benyujtha- 
tásával összekötött nyilvános szóbeli árve
résen örök áron el fognak adatni.

Erről venni szándékozók oly megjegy
zéssel éi tesittetnek, hogy az 50 kros bé
lyeggel és 400 frtnyi bánatpénzzel ellá
tandó írásbeli zárt ajánlatok, melyekben 
a megigért vételár szám és betűvel vilá
gosan kiírandó és a feltételek ismerete és 
elfogadása jelzendő — folyó évi augusztus 
hó 10-én délelőtti 11 óráig alóijegyzett 
hivatalnál annyival is inkább benyújtandók, 
mert később beérkezendő ajánlatok figye
lembe vétetni ueui fognak.

a szóbeli nyilvános árveiésben részt 
venni óhajtó versenyzők részéröl az árveres 
kezdete előtt bán&ipénzúl szinte 4u0 frt 
Lesz leteendő.

Az eladási feltételek á verseny napján 
avagy id közben is bár mikor, alóljegyzetr 
hivatalnál betekinthetnie.

Ha az elérendő eredmény fensőbb he
lyen elfogadhatónak találunk, vevő 18! 2. 
évi január nő 1-ével az eladandó ingatlan 
birtokába lép, a telekkönyvi átiratás azon
ban Csak a vételárnak á feltételek szenuú 
teljes lefizetése után eszközől.etik.

Lakócss, 1881. évi julius hó 18-in. 
A  m. k. közalapúvángi urad. 

TisiUartóság.

Eladó h in tó .
Egy könnyű födeles hintó, egész jó karban, 

jutányos áron eladó, 
KOVÁTSITS ANTAL-nál.

M a j l á t h - t é r ,  14-ík számú boltban.

AZ EREDETI  
SINCER 

VARRÓGÉPEK
LEGJOBBAK A VILÁGON

AZ UTÁNZÁSOK ELLEN ÖTÉVI TELJES
éttkOtitjuiuilTAra JÍTÁIÜS

NEWvYORKI
útin

ittnsfrA

Pályázati hirdetmény
az Üszőghi és Mosgói uradalmak mérnöki felmérésére.

Ezennel közhírré tétetik, hogy az Oszöghi és Mosgói u ra
dalm ak összesen mintegy 46,000 magy. hold oly módon ju tn ak  
m érnöki felmérés alá, hogy a catasteri fölvétel alapján , a jelenleg 
mivelés alatt álló területek felmérése eszközlendő, mely után  a 
felmérés törvényes hitelesítésének lesz alávetve.

Minden puszta és erdőről egy külön térkép: 1" 100 öl 
mértékarány szerint; — továbbá az összeérő és tagositott terü
letekről egy áttekintési térkép 1" 200 öl mértékarány szerint ké
szítendő.

A mérnöki munkálatoknak legkésőbb f. é. aug. 10-én kell 
megkezdődni és aug. 1-ig 1882-ben bevégződni.

A catasteri térképek beszerzési költségét; a szükséges kézi 
és vonó erő előállítását, úgyszintén az illető működő mérnök 
élelmezését az uradalom magára vállalja.

A pályázni szándékozók képességöket igazolni tartoznak, 
s ajánlataikat legkésőbb í .  é. ang. l-éig az uradalom birtokosai
nak Üszöghbe (u. p. Pécs, Baranya megye) beküldeni szívesked
jenek.

Ab Üazöghi és Mosgói uradalmak 
BIRTOKOSAI.

V a n  szerencsém a  t  Icözonség-

és ügyfeleimmel tudatni, miszerint

I R O D Á M A T
SZT.LŐRIKCZRŐL PÉCSRE,

M a lo m -u tc z a 7 . s z á m ú

Angjal Fál-líh hájba
t e t t e x a a  & t.
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köz- és váltó-ügyvéd.
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H irde tm ény.
Az 18s<7j, téli idény alatt a hivatali 

helyiségek fűtésűre szüfcséglendö körülbelül 
150 ürköbméter tűzifa szállításának bizto
sítása C7. íjából zűrt ajánlati pályázat hir- 
dettetik és ennek záros határidejéül jnlius 
hó 31-kéuek déli 12 érája ezennel kitü- 
zetik.

Felhivatnak ennélfogva a vállalkozni 
óhajtók, hogy 50 kros bélyeggel ellátott 
zárt Írásbeli ajánlatukat mondott ideig 
alólirt igazgatóságnál adják be, a hol a 
szállítás részletes feltételei a rendes hiva
talos órák alatt betekintbetők.

Pécset, 1881. julius hő 10-én.
Magg. kir. kataszteri igazgatóság.

I T ő I I  g y ó g y m ó d .

N eid lin g er G.
Pécsett, a_,

J j G g  K irá ly -(fö )-u tcza

„Magyar király"
szálloda épületében.

Egy lakás bérbeadó.
Szigeti küivárosbau, Országut 10. sz. 

házban 1 uj utc/ai lakás, mely 4 szoba, 
1 konyha, 1 kamara, szalatrain, száraz 
pincze és padlásból áll, f. é. október hó 
1 sejétől bérbeadandó. Értekezhetni ottan 
Mayer Ferencz urnái, az udvarban léró 
eczet-gyárban. 218 (3 3)

A Wilhelm-féle
untja fkritikus és antirheumatikus

v é r t i s z t i tó - te a
\ \  I l i i  e l  na F e r e n c *

gyógyszerésztől Neunkirchen 
(A. Auszt.)

csúx, közvény, gabák, idült makacs ba
jok folyton genyőüő daganatok, nemi és 
borkuit-ge* oajuk. pattanások a testen 
vagy ax arezou, foltok, s.fil stikus daga
natok, a luaj es lep puttadaaa, arany
éi e» b.iutalujak, sarga»«g, Hetei idegban- 
talinaK, izom és ízület bajok, gyomur- 
nyonias, sxeluyomasok, alie»ti pangás, 
vueleu nebeisegek, magömlések, térti 
gyengeség, teher folyás, gOrvely kor, 
mirigy daganatok es más najok ellen a 
legjobb suerrel haaxnalutoti, a mi a sok 
lOuu elismerő levéllel buonyitiatik. Bi- 
tonjitvanyok kívánatra ingyen.

Csomagok ö adagra 1 frt. 10 kr. 
bélyeg es csomagolási uijert kaphatok.

A vasanasuai szükséges az óva
tosság, nenogy hamisítások vétessenek, 
azúit iZelsxeiU a toivenyueg sok ailain 
áltál vedat jegyre vigyázni.

ivapnato: Fées.tl Csert* Ignács 
kereskedőnél es bipoos István gyógy
szerésznél. 190 (0 -4 j

T a v a i v a l  g j  ö g y m ó d .

Gyár utcza 3-ik sz. alatti

(■ v o lt t e lc e e g r j r le t )

jelenleg Herget- «ievendéglő
azonnal bérbeadó.

Értekezhetni

Apácza-utcza 4-ik sz. alatt,
a  tulajdonosnál.

Egy ta n o n cz
felvétetik

W é b e r  K á r o l y
nürnbergi és röv idáruk  üzletében 

Pécsett. n 2 [8—3)

Eladó ház.
Siklósi-utczában a 39 ik számú ház 

szabad kézből kedvező feltételek alatt eladó. 
Feltételek az ott lakó tulajdonosnál meg
tudhatók. 216 [3-3]

T ekinte tes T ö rö k  Jó z se f
gyógyszeré*! urnák Budapesten. " ^ 0  

Az emberiség ellen vétkezué.m ha el
hallgatnám, hogy az öntől vett

köszvényvászon
nőmet roppant fájdalmaitól megszabadná, 
a mit szegény szenvedett, meg nem mond
ható, éjjel nappal kinózva volt. anuyira, 
hogy szívfájdalomtól én is megbetegedtem; 
jumus hó 14-en kaptam meg a köszveny- 
vasznat és az első nap folyamán a fájda
lom szünőben volt és 16-áo egészen meg
szűnt.

isten áldja meg, — ebből áll egész 
köszönetéin, mert sem fürdő, sem más orvosi 
segély nem használt Csak önnek a köszö
net es a lelkiismeretes nyilvánítása ezen 
szernek

Gynma J ú l ia  és B e rn  át H Ubscher. 
récs-tt ezen k ö s z v é n y v á s z o n  

PA C H E R  E. ur kereskedésében (ezelőtt 
Za lnay) kapható. 190 (3 -  8)

H irde tm ény.
Pécstől egy órai távolságban az ország út 
mentén íekvö helységben egy 3 szobából, 
konyhából, kamrából, pinczéből, félszerből
mentén helységben egy 3 szobából,

és terjedelmes belsőségen lóvó gyümölcsös
ből álló báz ö/negyed kültelekkel és azon 
lévő 1 hold szőlővel együtt jutányos Ül
té telek mellett eladó, vagy több évre Ki
bérelhető.

Bővebb értesítést az alulírott ad Pé
csett, Gábor-ntcza 11. sz. alatt.

Feszti Raj már,
____________________ h. _  __ __
1881. (Lyc. nyomd.) Steegmüüer J . £ . <« Táruk

F e lü lm u lh a tla n !
sok versenyen elismerve és dijjazva.

D e r i tő s z e rk e z e te k  bor, sör, eczet, olaj, jól inka fát. folyadékokra, 
d u g a s z o ló g é p e k  (az egyedüli, mely a dugaszt nem sérti) óránként 750 pa- 
laczkra terjedő működési képességgel törés nélkül. -  Uj szab. k a s z á ló -  és 
s ö v é n y  v á g ó - s z e rk e z e te k  (többszörözött ollószerkezettol) mely elméletileg 
úgy mint gyakorlatilag egyedül alkalmas az eleveny sövények, bokrok, gulyák 
mivelÓ8Óre.

Mezeigazdák és gyáraknak nélkülözhetlen.
F a u l e r  u j sz a b . s z iv a t ty ú ja , mint é p ítk e z é s i ,  t r á g y á ié ,  L a- 

tr in , e r je d tg a b n á ló , p is z k o s v tz e k  és általában v íz s z iv a t ty ú  egya
ránt használható, hasonlökép tű z o ltó  s z iv a t ty u g é p  és rétek vagy p a r k 
r é s z le te k  öntözésében felülmulhatlan. — T r i e u r e k  konkoly és bükköny 
elválasztó gépek. — Ada, 1881. május 1-én arany érem. Z.-Egerszeg, május 2-án 
első jutalom. — D a ra k é s z i tö  és sz e m tis z li tó  g é p e k  az utőbiakból egy 
itt Pécsett teljes megelégedésre működésben van. — Cséplőgépek, szecskavágók, 
uj javított kukoricza-morzsolők, gyökér burgonya és répavágógépek elhelyezhető 
késekkel sat. sat.

Szőlőtulajdonosoknak
Uj erőmüvi b o r s a j tó k ,  s z ő lő m a lm o k  cs. k. szab. vértezett hengerek- (A 

kel, fa- é s  v e n y e g e - fü ré s z e k ,  m ü s z iv a tty u k  sat. ^
^-=^^tM alm ok, gyárak és iparosoknak/7̂ ? — ^  >4

Mindennemű technikai czikkek. ár
Egészségtelen nedves lakások megszüntetése

a cs. k. szabadalmazott ujrajaviiott (utánzások ellen óvás és intés tétetik) W  
a o r  J P o n t i  C z e m e n t  á l t a l  f g j  ''A

pléhszelenczékben 28 kilóval, használati utasítással. ■**
Nedves falak kiszárítása jótállás mellett vállaltatik el. — Uj építéseknél 

igen ajánlható. &
A t. ez. közönségnek a végből, hogy magának a Ponti-Czement kitűnősége 

felől meggyőződést szerelhessen, rendelkezésre állanak a legnevesebb építészek, ár 
úgy a bécsi összes köziutezetek es épületek, a cs. kir. udvari épületek, valamennyi 
cs. k. szab. vasút és duuagözhajózási tár aság igazgatóságainak ajánlatai. X)

Egyedüli áruraktár Pécs es környéké részére
a  m e z ő g a z d a s á g i  g é p r a k tá r b a n  P é c s e i t ,  T \

Fö-(Király) utcza bolthajtás. JJ*

Ha,l>ei-fel<i Gyula. $
223 [3-3]

c s .  I c i r .  s z a . " b .  " b é c s i  P c a t i - C  z e m e n t  j y á :
képviselője.

“ p o o c

l l  |  Árjegyzékek 
s  bérmentve.

mi ________
▼ 1 -« f  S  -  •itq'io'jpv/

®  ü  o  i  E  |  M ?fp« nasad?M
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az oaztr. áll. vasp. köreleb.




