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H a l a d u n k - e ?
V.

A kik nem tagadhatva, hogy Ma
gyarország iparszegénysége a vám kö
zösségnek tulajdonítandó, —  még is 
védelem alá veszik a  jelen állapotot, 
ícJiablonszerlileg ismételgetik, hogy
Magyarország „földműves ország“, 
hogy a nyers term elést kell kifejlesz
teni, virágzó állapotra ju ttatn i, ez a 
nemzeti jólét a gazdagság forrása, a 
nyersterményekbőli bevételek majd 
fedezik az iparezikkekért já ró  kiadá
sokat stb. — Azonban korm ányuk 
vagy nem akarja a  földmiveléssel a 
nyers termelést kifejleszteni, vagy erre 
nincs is képessége, m ert sehol akkora 
hanyatlás, m int 1868 óta a  nyerster- 
melés, a földművelés körül.

Magyarország földművelésének 
■ föténvezöje a volt jobbágy, ennek m ű

ködési tere a volt úrbéri birtok  a 
i müveit terület nagyobb részét teszi, 

ezen a term észet minden áldásával el
árasztott területeket az emberi ész téve
dése megátkozta a kis részletekrei el- 
darabolással.

A volt jobbágy-telkek nagyobb
részt nincsenek a szokásban volt há 
rom nyomásban: —  téli-, tavaszi- és 
ugar — kihasítva, hanem egy-egy ne 
gyed telek 8— 16 részletekből is ala- 

I h l, csupa dirib-darab földből elszórva 
a határ minden részében.

Az úrbéri törvény elrendelte 
ugyan, hogy a legelő elkülönítések és 
a határrendezése alkalmával az úrbéri 
birtok s pedig a szántóföldek három 
nyomásban a rétek egy darabban 
adassanak ki s hol az úrbéresek több
sége kívánja a tagosítás is megtétessék, 
ámde ez a költségek viselésére köte
lezett volt földesurak előnyére ott, hol 
lehetett, mellőzve le t t ; csak oly dűlők 
után, melyek a rendezéssel földesúri 
birtokká lettek, hasitattak ki az egyen
értékű illetmények újra, a  többi m eg
maradt régi eldaraboltságában, sőt el
adások és osztályok utján azóta még 
jobban elrészleteztetett. —  A tagosí
tást pedig o tt is, hol azt a volt úrbé
resek tetem es része óhajtotta, a tö r
vényszékek, sőt a legfelsőbb fórum is 
inkább akadályozták, semhogy előse
gítették volna.

A m ennyiben a rendezések, — 
elkülönözések által nyertallodiálisterű-

T Á R C S A .
Szemere Miklós utolsó verse.
Az „Egyetértés" Szemere Miklós el

halt költőnk hattyúdalát közli. A költe
mény következőleg hangzik:

II. Rákóczy Ferencz szelleméhez.
Midőn bölcsőd koszoruzza 
Rab igába dőlt hazád,
Nagy h alo tt! a haldoklónak 
Megtört lelke száll hozzád!

A te szived rég elvérzett,
Az enyém most vérzik *1;
Végsőt dobban tán az ősznek 
Lágy meleg szellőivel 1

Szinte hallom a közelben 
Uűveidnek vig zaját 
Szinte látom csillogni a 
Hála s öröm poharát.

Bölcsőd és sirhalmod között 
Dicsőnk! mily távol a tér,
De forró marad sóhajunk 
A mig sírkövedhez ér.

Ott eped, ott lengi körül 
Bemohosalt sírköved 
A Hellespont csendes partján 
A zúgó tenger felett.

Mondd mi vár lelkünkre ott fenn 
Feledés, bók*, nyugalom?
Vagy Örök emésztő lánggal 
Ég a honfi fajdalom?

leteken, feltört legelőkön, k iirtott erdő 
és vizmentesitett más térségeken a 
termelés az első években szinleg na
gyobbodott, annál jobban és pedig 
állandóan csökkent a  volt urbéri bir
tokon.

A szarvasm arba állomány az 
előbbinek felét sem éri el, sőt a sertés- 
állomány is csökkent, a  lovak túlnyo
món nagyobb részben csak nyomoru- 
ságos gebék, vagy a szamárnál alig 
nagyobb, eltörpült állatok, erejűkkel 
a földet alig karczolhatni, tisztességes 
szántásról csak nagyon kevés földmű
vesnek van fogalma, a  trágya pedig 
természetessen éppen úgy csökkent, 
m int a marhaállomány.

A rósz gazdálkodás és uzsorák 
következtében tönkrem ent kisbirtoko- 
kosok birtokai a legszánandóbb álla
potra ju to ttak , van-is, nincs-is gazdá
juk , —  m egvette azokat nagyobb 
részt kényszerűségből m aga az uzso
rás, ki a  földműveléshez annyit sem 
ért, m int a  paraszt, de nem is kívánja 
megtanulni, nincs érzéke, vonzalma 
hozzá, m ert igen szerény kam attal já r  
az, az ily földeken azntán igazán fo
lyik — a m eddig lehet a rabló gaz
dálkodás — bérben, felében, harm a
dában, mig végre senki sem vállalja 
el, parlagon hevernek gazzal elborítva 
a szomszéd telkeket is károsítva.

V annak a falvakban egyes uzso
rások. kik az ily potom áron kotyave- 
tye utján megvett néhány tuczat ne
gyed telket 100— 400 részletben b ír
nak. természetesen m aguk tudják 
legkevésbé, melyik részlet az övék, ha 
csak azon nem veszik észre, hogy 
melyikben van legtöbb gaz, m elyik
ben legsilányabb a vetés, vagy melyik 
általában nincs-is felszántva!

Vannak oly élelmes uzsorások is, 
kik csupa emberszeretetből (?!) a  ki- 
ekszekvált parasztot ben hagyják 
lakni az elárverezett kunyhójában, sőt 
egy pár olcsó gebét is vesznek, hogy 
azon felszánthassa volt birtokát, vető 
m agot is adnak, aratás és csépelés 
után azután kivesznek annyit, a m eny
nyit akarnak m eghagyva annyit, hogy 
egészen éhen ne h a ljo n ! —  Az ily 
gazdálkodás mit eredményez, az köny- 
nyen btlátható.

A mi kisbirtokos földművesünk 
alig haladt valam it a földművelés nem

Ó ! ha így van — -»kkor lelkünk 
Örök létig haldokol.
Csak mese az igaz* üdve 
S a menyország is pokol.

Eezen költeményt agg költőnk halála 
előtt 4 nappal irta, a II. Rákóczy Lasz 
tóczh»z közel fekvő születéshely ének meg
jelölése alkalmából kiadandó albumba.

A szemek gondozásáról.
Dr. Javai a párisi „Société de Bio

lógia" nevű társulat ülésében felolvasást 
tartott.

Ez érdekes felolvasás folyamában dr. 
Javai bebizonyította, hogy a szemnek min
den foglalkozás között, azokra az olvasás 
hat legfárasztóbban. Azért is ajánlja, hogy 
hosszabb ideig szakadatlanul egy folytá
ban, főleg azok, a kiknek szemük már 
csak némileg is meggyengült, olvasással 
ne foglalkozzanak, hanem idöközönkint 
az olvasást szemeik pihentetése végett sza
kítsák félbe.

Minél sötétebb azután a helyiség, a 
hol valaki olvas, annál fárasztóbb a szemre 
az olvasás. Epén a kellő világosság hiá
nya miatt fárasztó és ártalmas az alkonyat 
felé is, midőn már szemeink a világosság 
hiánya miatt többé a betűket tisztán ki
venni nem képesek. Mihelyt tehát alko- 
qyodni kezd fel kell az olvasással hagyni. 
Ártalmas továbbá a szemre az olvasás ak
kor is, ha szemeink előtt a betűk rezeg 
nek, a mint ezt sétálás közbeni olvasás
nál tapasztaljuk, de inég inkább kocsizás 
és vasúton vató utazásnál észlelni lehet, a 
mikor is, ha erős a rezgés gyakran any-

könnyü mesterségében ott is, hol m int 
megyénkben egy európai hirli m inta
gazdaság, a bellyei, — szeme előtt 
van, mer az ott és m ásutt láto ttakat 
nem tudja kis eldarabolt birtokán a l
kalmazni, ha akarna haladni, sem te
heti, elveszi minden kedvét az, hogy 
kénytelen határbeli társaihoz a lkal
mazkodni, földjeit nem ágy használ
hatja, m int ak arn á , hanem az el
avult régi szokás szerint megy a 
vetésforgás, szóval az eldarabolt föld 
nem igazi tulajdon, fél annyit sem 
terem  m int ott, hol tagositva van.

Korm ányunk és törvényhozá
sunk pedig a  tagosítás érdekében 
semmit sem tett, pedig csak is ennek 
gyors keresztülvitele m entheti még 
meg a kisbirtokost a  végveszélytől az 
adóalapot a megsemmisüléstől.

A tagositott birtokok szokásos 
vételárú minden érvelésnél jobban bi
zonyítja annak roppant előnyeit, mit 
a paraszt fóldmives is már belátott, 
hol alkalm a volt tagositott úrbéri b ir
tokok báni gazdálkodást láthatni, jobb- 
módú parasztok tagositott telkekért 
két - három akkora vételárt ad
tak, m int tagositatlanért, önkénytes 
tagositási mozgalomra azonban szá
mítani addig hiú remény volna, mig 
a községbeli telkek nagyobb része 
uzsorások és intelligensebbek kezére 
és a volt jobbágy a jobágyságnál is 
rosszabb és szánaiulóbb sorsra nem 
kerül.

A mi korm ányunk, — annak 
pártjához tartozó országgyűlési kép
viselők vagy nem is ismerik a  fővá
roson kivüli országosállapotokat, vagy 
egyáltalában képtelenek egy maga
sabb konczepczióra, mely m egm ent
hetné a  m agyar faj zömét képező volt 
jobbágyi osztályt az elpusztulástól, 
pedig ha ez elpusztul, proletárrá lesz, 
akkor minden 67-es kiegyezés és ko
ronázási eskü daczára is m egvan a 
„fiinis Hungáriáé “

A király a Miskolczon és környé
kén tartandó hadgyakorlatok alkalmával 
szept. 1 -töl 9-ig M.-Kövesden, szept. 10-töl 
16-ig pedig Miskolczon fog legfelsőbb ud
vart tartani. — Az elutazás Bécsböl aug.
11-én estve 9 órakor az államvasuton kü
lön vonattal történt. A megérkezés M.-Kö- 
vesdre szept. 1-én reggel 8 órakor volt. 
— A legfelsőbb udvartartás Miskolczra 
szept. 10-én fog áttétetni. Szept. 11-én

nyira meg kell erőltetni szemeinket az ol
vasásnál, hogy azok könyezni, sőt nem 
ritkán fájni kezdenek. A ki ezt tapasz
talja, az rüktön mondjon le a sétálás, 
kocsizás és vasúton való utazás alkalmá
val az olvasásról, ha szemeit komolyabb 
bajoknak kitenni nem akarja.

Megerőlteti a szemeket a tulhosszu- 
soru nyomtatás olvasása is. Különösen fá
rasztó ez a szemre, ha mind a tárgy, 
mind a fej mozdulatlanul egy helyben áll, 
az olvasás alatt, mert ekkor a szemeknek 
igen erős oldalmozgást kell az olvasásnál 
végezni, ami azután annál fárasztóbb és 
így annál károsabban is hat a szemre mi
nél közelebbről kénytelen valaki olvasni, 
mivel annál hegyesebb szögbe menő moz
gást kell a szemnek végezni. 8 ha elgon
doljuk, hogy egy perez alatt 100 sort 
könnyen képesek vagyunk elolvasni, a 
mikor tehát a szemmozgató izmainak ez 
oldalmozgást százszor kell egy perez alatt 
végezni, épen niucs mit csodálkoznunk 
azon, hogy a tudományok embereinél oly 
gyakoriak a szembajok. Az olvasásnál 
előnyt kell tehát adni a kis alakban nyom
tatott könyveknek a nagyobb alakban 
nyomtatott könyvek fölött, s előnyt kell 
adni a többször hasábozott hírlapoknak is. 
De ismét a túlságosan rövid sorok olva
sása is fárasztó a szemre, mert az meg 
könnyen elkápráztatja azokat. A sorok 
legczélszerübb bosszúsága 8 —10 centi
méter. Hosszabb sorú nyomtatások olva
sásánál, önkéuytelenül is elkezdjük fejün
ket jobbra balra mozgatni, hogy ezáltal 
szemeinknek az ily sorok olvasása közben 
végzett munkáját könyitsük.

Az apróbb betűk olvasása is fárasz-

reggeli 6 órakor azon külföldi tisztek ér
keznek Miskolczra, kiknek legfelsőbb hely 
röl a hadgyakorlatokon való részvétel meg
engedtetett. — O felsége úgy M. Kövesdre 
és Miskolczra való utazása alatt, mint 
pedig szept. lG-án Gödöllőre való vissza
utazása alkalmából mindennemű tisztel
gést vagy fogadtatást mellőzni óhajt, és 
csak is M. Kövesdcn és Miskolczon fogják 
a rövid utón megállapított tervezet szerint 
a hatóságok és hivatalok főnökei ö felsége 
megérkezését az indóházban várni.— Mis
kolczra folytonosan érkeznek a hadcsapa 
tok, melyek részben itt maradnak, nagyobb 
részben pedig a vidéki községekbe szállá- 
soltatnak el. Megérkezett 3 száz vadász, 
nagyobb csapat tüzérség, gyalogság, hu- 
szárság, mintegy 3000 ember. Branco 
udvari futárt szintén várják. —  Kassán 
az elöösszpontositás alkalmából aug. 27-én 
a 77-ik gyalog honvéd-dandárhoz tartozó 
kül zászlóaljak vonultak be a sátortáborba. 
A zászlóaljak részint kizárólag gyalog 
menetekben, részint pedig gyalog és vas
úton tették meg az utat. — Jövő héten 
kezdődnek a nagyobb gyakorlatok dan
dárban s tartanak bezárólag szeptember 
9-ig; mig 10-én a hadgyakorlatok össz
pontosításához vonul az egész csapat gya
log Gönczre, hol táborba száll. Onnan a 
11 én tartandó pihenő nap után 12-én elő
ny omuland. E nagyobb hadgyakorlatok 
hat napon át larlanuk. A dandár a had
gyakorlatok befejezte után visszatér a kas
sai sátortáborba, hol még bárom napon át 
együtt marad, ki-ki állomás helyére vissza
tér. A hadgyakorlatokon, a 78 ik dandár 
is részt vesz. E dandár S.-A. Ujbely kör
nyékén, Pálházán van összpontosítva és 
csak később fog egyesülni a 77-ik dan
dárral Gönczön. — Az időjárás igen ked
vező a gyakorlatokra. Nincsenek oly any- 
nyira elviselhetlen napok, mint az előző 
években. Az egészségi állapot kitűnőnek 
mondható. Egy egy zászlóaljnál alig van 
néhány beteg

A kormány eljárását az oláh és
a muszka kérdésben erősen megkritizálja 
a „Wr. Alig. Ztg.u Először is megrója, 
hogy a kormány csak akkor rendelt el 
vizsgálatot a határsértési ügyben, mikor 
a közvélemény máris nagy izgatottságba 
jutott a hírlapi közlemények folytán. Azu
tán pedig elmongja titkos rendeletek elő
állítási módját. Tisza a titkos rendeletek 
kibocsátását sportszerüleg űzi, de azokról 
kívüle csak egyetlen hivatalnok bir tudo
mással, ki most épen szabadságon van, 
úgy hogy a „muszka izgatás" ügyében 
kibocsátott titkos rendelet létezését az 
egész kormányban senki nem is gyaní
totta, s igy a miniszterelnök helyettese 
kénytelen volt Ostendebe sürgünyözni, s 
Tiszától megkérdezni, ha vájjon csak
ugyan létezik e az a titkos rendelet?

Az országgyűlés öt éves tartamára 
vonatkozó törvényjavaslat a következő 
országgyűlés első ülésszakában, sőt az

tólag hat a szemre, e tekintetben dr. 
Noring new-yorki orvos a következőleg 
nyilatkozik.

Az egészséges szem 30 centiméter tá
volról 1 milliméter magasságú betűknél 
kiesebbeket már nem képes tiszatán ki
venni, ha pedig azt akarjuk, hogy a 
nyomtatást még 45 centiméter távolról is 
jól olvassuk akkor a betűknek legallább
l 1/, milliméter nagyságuaknak kell lenni.

Tanácsos azonban azon esetben, ha 
szemeinket hosszabb ideig kell olvasással 
fárasztani, hogy a betűk legalább még 
egyszer ily magasságúak legyenek. (l*/a 
milimcter nagyságnak az úgynevezett Gár- 
mond betűk, amily betűkkel t. i. a lapok
nak legnagyobb része nyomtatva van, s
2 milliméter nagyságúak a Cicero betűk,
amivel lapunk vezérczikkei szedetnek.)

Minél kisebb betűkkel volt valmely
lap vagy könyv szedve annál közelebb
kell azt szemeinkhez tartani, és úgy hogy 
a nyomtatást mindkét szemünkkel egy
szerre olvashassuk, annál erösbb mérvben 
vétetnek igénybe. A túlságosan négy be
tűk olvasása ellenben szintén fárasztólag 
hat. Az egyes sorok közötti távolságnak, 
hogy az olvasás túlságosan ne fárassza a 
szemet, szintén legalább 2 milliméternek 
kell lenni. Úgy a kisebb, mint az ennél 
nagyobb távolság is zavarólag hat.

A nyomtatásra használt papír szinét 
illetőleg pedig úgy a tapasztalás mint a 
tudomány is oda nyilatkozik, hogy a hal
vány chamois szinti papír az, mely a 
szemre legjótékonyabbau hat. A többi szí
nes papírok, még a halvány kék is, sem
miféle előnnyel nem bírnak a fehér fölött,
8 miután az ujságlapokboz használt papir-

ülésszaknak iehetöleg elején elő fog ter
jesztetni. Irányadó körök úgy vélik, hogy 
a kormánypárt egészben hajlandó lesz azt 
elfogadni, sőt elvileg elfogadja azt a mér
sékelt ellenzék is. A különbség a két 
párt közt csak annyiból áll, hogy a mér
sékelt ellenzék vezérférfiai a törvénynyel 
egyidejűleg szükségesnek tartják az in- 
kompatibiliás újabb szabályozását, hogy a 
képviselő függetlensége a kormánynyal 
szemközt lehetőleg megóvassék.

„A háromszeki határsértés vizs
gálatára kiküldött vegyes, magyar-román 
bizottság m. hó 24., 25. és 20-án tartott 
üléseikben vették tárgyalás alá a határsé 
tés ügyét. Mindenekelőtt constatáltatott, 
hogy a határszél hosszában 1500 hold 
erdő tároltatott le ; a románok ezt magu
kénak mondották, magyarok Berecz köz
ség tulajdonának tartják. A románok e 
tekintetben 1792-ben kelt s az akkori 
osztrák és török kormány közti megálla
podást tartalmazó magánjellegű román nyel
ven irt okmányra támaszkodtak, a magya
rok pedig az 1792-ben kelt s az osztrák 
és a török kormány közt létrejött határ
ra egálapitási német és török nyelven irt 
eredeti okmányokra. A két okmány egy. 
mástól eltérő tartalommal bírván, a bizott
ságnak először is afölött kellett dönteni, 
melyik okmány szolgáljon a tárgyalás 
alapjául. Ezen előzetes tárgyalás eredmé
nye az lett, hogy a tárgyalás alapjául a 
magyarok által felmutatott eredeti okmány 
fogadtatott el. A tárgyalás folyamán kide
rült, hogy a román örház nem oly helyre 
építtetett, mely azelőtt román birtoknak 
tekintetett. Miután a román képviselők csak 
szűk meghatalmazással bírtak, egyelőre 
elhatároztatott, hogy a „statusquo ante" 
fentartatik, mig a két kormány eziránt 
ügyességre jut. A román örkatonák vissza
vonattak régi területükre az örház pedig fen
tartatik addig, mig a kormányok a tárgyalást 
befejezik." „A román kormány hivatalos köz
leményei teljesen elhallgatják a tényt, hogy a 
román műszaki csapatok által az uj határ- 
állomás emelése végett megkezdett föld
munkálatokat az osztrák-magyar csapatok
nak fegyverrel kezükben kellett félbesza
kítani. Az egész esetben a vétek nyilván 
ama qualificálhatatlan könnyelműséget ter
heli, melylyel a román katonai kormány 
a katonai határállomások emelését el
rendelte.

A szerb g. k. papság Török Be
csén gyűlést tartott a szerb felekezet 
érdekében foganatosítandó rendszabályok 
ügyében; és a kővetkező határozatokat 
hozta: 1. Hogy a metropolita-patriarcha 
megválasztása végett választó kongresszus 
hivassák össze és pedig mint egyedül tör
vényes: a declaratorium alapján; miután 
a patriarcha-választás a papi osztály rész
vétele nélkül meg nem ejthető. 2. A kong
resszusi választási rendszabály a fennálló 
tárgyaló kongresszusra nézve változtas
sák meg, és pedig azért, mivel az egy-

hoz a készítésnél rendesen egy kevés fa
anyagot is szoktak venni ami a papiros
nak már magától egy kis sárgás szinve- 
gyüléket ad, óhajtandó, hogy papír gyá
rosok hagyják meg annak ezen a szemre 
oly jótékony hatású szinét s ne igyekez
zenek különféle színek hozzá keverése 
által elvenni miután azt tiszta fehérre ké
pesek tenni a mi szintén rosszabb hatás
sal van a szemre a tiszta fehér szinnél is. 
Hogy a közönségnek ízlése e részben a 
helyes utón van, mutatja az újabb időben 
ily chamois papírra nyomott müveknek, 
kivált diszmüveknek tetszössége. Semmi 
sincs tehát útjában annak, hogy a hal
vány chamois szint az ujságlapokboz és 
az iskolás könyvekhez vett papirosnál is 
elne fogadjuk.

Még a világítás hatásáról a szemre 
keli szótanunk.

Nem ezélszerü az ágyban úgy fe
küdni, hogy az ablak világossága egyene
sen szemünkre jöjjön, inért a pillák által 
az alvásnál eltakart szemek homályban 
lévén tartva, a felébredéskor egyszerre 
igen erős világositásba jönnek, már pedig 
a szemeknek misem árt jobban, mint igen 
különbözzö fokú világítás gyors váltako
zása. Épen ezért nem ezélszerü az abla
kok túlságos befüggönyzése sem; mert az 
érzékeny szemekre, a szobát elhagyva csak 
még izgatóbban fog hatni a világosság. A 
használatban lévő fehér rouleaux-k is ha
tározottan károsak a szemre, mert csu
pán bizonyos derengő fényt engednek a 
szobában uralkodni, a mely mellett a sze
mek folyvást erölködui kell a tárgyak kör
vonalait kivenni.

Miután pedig a világosság szeme-



házi ügyek a papság részvétele nélkül nem 
tárgy álhatók és nem tárgyalandók. 3. A 
kongresszusi képviselők száma 75-ről 40-re 
száll ittasék le. 4. Egyhangúlag hozatott 
meg a kárhoztató ítélet, melynélfogva 
1872. és 1874. évben illetéktelen testü
letre (az akkori kongresszusra) bízatott 
a metroropolita-patriárchának megválasz
tása, miután abban a papság mint rjnd 
nem vett részt. A határozatok végrehaj
tása külön bizottságot választottak; s e 
bizottság támogatására 260 lelkész által 
aláirt petícióval fogják felkérni a szerb 
püspököket.

Külföldi hírek.
A Vatikán és a német kormány közti 

sok éves viszály úgy látszik kimúló fél
ben van, Hl-ik Leo-nak bölcsessége úgy 
látszik felülm ilja a környezetének teljes 
befolyása alatt állott Pio nononak csalha 
tatlanságát, de igen sok dolga lesz és hosz- 
szu élet kell hozzá, hogy helyrehozza azt, 
a mit elődje a vezetésre bízott egyház 
kormányzatában rontott. — Legközelebb 
ki lesz nevezve egy német ügyvivő Ró
mába a pápai udvarhoz, — viszont pedig 
egy pápai nunczius Berlinbe, kinek fel
adata lesz részletekben tárgyalni a ki
egyezést.

Az angol parlament ülései bezáródtak, 
a franczia kamarák megnyitását oct. 17-re 
várják, a midőn el fog dőlni, vájjon Ferry 
marad-e kormányelnök, avagy Gambetta 
lesz-e azzá.

Belgrádból azon hirt sürgönyzik sofiai 
tudósítás után, hogy Bulgáriában általános 
felkelés van készülőben, a fejedelem elő
készületeket tesz a megugrásra.

Albániában ismét összecsaptak a tö
rök rendes csapatok az albán felkelőkkel 
s ez esetben a törökek verettek meg, 
Dervis pasa legközelebb ismét tárna ni fog.

A przemysli vár ki kémlése miatt el
fogott két hirhedt és ily kémszolgálatban 
már nagyon gyakorlott két orosz törzs
tisztet ö felsége rendelésére szabadon bo- 
csájtották, illetőleg kikisérték Oroszországba, 
a vizsgálatot abba hagyták.

Ezen két orosz kém elfogatásának 
inczidensébül sokan igen kiváncsiak arra, 
hogy ez idén Miskolczon ismételtetni fog-e 
az annak idején sok port felvert k a s s a i  
t o a s z  t ?

Elszasz és Lotharingia kérdése ismét 
nagyban foglalkoztatja a német birodalmi 
kormányt, most azt hiszik, hogy azon eset
ben, ha német fejedelmi udvart nyernek e 
„birodalmi tartományok" több hajlammal 
lesz a tagadhatlanul német népesség Né
metországgal szívből is egyesülni, a fran
czia sympathiáktól pedig elfordulni. — 
Arról van szó, hogy e tartományok a ba- 
deni nagyherczegséggel egyesítve esetleg 
királysággá alakitassanak.

Az amerikai elnök Garfield betegsége 
jobbra fordult és igy ismét van remény 
hozzá, hogy életben marad.

létéről hozzám mielőbb kimentő jelentést 
tegyen. stb.“

Azt tartjuk nem csak Pécsett, hanem 
más törvényszéknél, vagy járásbíróságnál 
is van néhány bíró ex gratia, miután mun
kájával alig érdemli meg az általa fo
gyasztott vizet, ismeri ezeket az egész 
közönség, de megszokta és fel sem tűnik, 
hogy tehetetlenségük a törvényszolgáltatást 
két-három bíró munkájától megfosztja, — 
vannak itt is, másutt is fiatalabb erők — 
azaz hogy csak bírák, mert az a hiba, 
hogy erő kevés van bennük, ezek egy 
hét alatt többet végeznek, mint egy nap 
alatt, föjellemzö vonásuk, hogy a sok 
munka miatt panaszkodva töltik az időt 
a helyett, hogy a munkát fogyasztanák, 
ezeket sem bántja senki, mert ők sem 
bántanak mást, sőt még a restancziákat 
sem bántják, hagyván azokat békén nyu
godni az urban; — vannak ismét némely 
helyen hetyke fiatal kamaszok, kik abban 
találják gyönyörűségüket, hogy apró csip- 
desésekkel és bábáskodó bírságokkal fag 
gatják az idősb ügyvédeket, ezek azonban 
ama szemetet érdemesnek sem tartják arra, 
hogy vele foglalkozzanak, találkozott azon
ban és különösen Pécsett trvszki biró, 
jegyző, aki tud és akar is dolgozni de egy 
hibája van mégis, hogy a vidéket megis
merni és az unalmas városi légkörből 
néha szabadulni akarván e czélra neveze
tesebb bírói végrehajtási cselekvényeket 
nem bizza a törvény tudat lan végrehajtókra, 
hanem maga végzi azokat, minek a szo
lid ügyvéd csak örvendhet, mert ügye nem 
lesz a megsemmisítésnek és összes költe
kezése ismétlésének kitéve. — No ez 
azután már szemét szúrta egy valakinek, 
ki nagyra felfújva az egészet és kellő ha
mis mártással ellátva elküldte a „Pesti 
Naplódba, hol egész mohósággal belé- 
haraptak.

Ez a fennebbi miniszteri rendeletnek 
genezise.

Jellemző napjainkra nézve, hogy épen 
oly tisztviselők, — bírák, sat. vannak 
sokszor kitéve az irigység és roszaka- 
rat támadásainak, kik legkevésbé adtak 
arra okot. Egy ügyvéd.

utóbbi a m. k. 81 -ik honv.gyal. dandárhoz tar
tozó körmendi 76-ik honvéd-zászlóalj helyett 
lett a gyakorlatok tartamára a 82 ik dán
dárba beosztva.
A m. k. 84. honvéd gyalog dandár fog állani
a Verődéi 
a VnkoTCzén „
a Bíloviron „
a Gradiskin „
a Mitmieúi „

A m. k, 82.

á l lo n á s o ié  u .  k .  8 1 .  h o n v éd-záazló aljb é l,
n n n 8 2 .  „
n v n 8 4 .  „
n »  n  9 1 .  „
„ „ » 92. „

honvéd gyalog dandár

Pécsi honvédségi összpon
tosítás.

Egy miniszteri rendelet és annak 
keletkezése.

A magyar kir. igazsáügyi miniszter f. é. 
áug. 18-án 257 7/J. M. E. 1881. sz. 
egy elnöki rendeletet menesztett a pécsi 
kir. tszék elnökéhez, melynek tartalma 
következő:

„Magán utón értesülvén arról, misze
rint a vezetése alatti kir. törvényszéknél, 
és az ottani kir. járásbíróságnál nem
csak oly esetekben végeznek végrehaj
tási cselekvényt a bíróság tagjai, midőn 
annak szükségét az ügy fontossága igé
nyelné, hanem egyes biró, vagy jegyző, 
naponként foganatosít végrehajtásokat: fel
hívom elnök urat, hogy a dolog miben-

inkre a legjótékonyabban akkor hat, ha 
felülről jön, a mint azt künn természetben 
is kapjuk, valami czélszerütlenebb talál
mány alig létezik, mint azon felhúzó füg
göny, a melyeket csak felhúzni, de felül
ről leereszteni nem lehet. Ha ily függö
nyöket használunk, a/okat úgy kell készí
teni, hogy azokat felülről lefelé lehessen 
ereszteni. Ezek az úgynevezett festő rou- 
leaux-k.

Az íróasztalt úgy helyezni, hogy 
annál ülve, bennünket a világosság egye- 
nessen szemben érjen, szintén határozottan 
káros a s/emre. A világosságnak arra 
mindig balról kell jönni. Balról kell tehát 
arra a lámpát is helyezni.

A mesterséges világítást illetőleg meg 
a gáz láng nemcsak azért van az olva
sásnál káros hatással a szemre, mert lo
bog és egyenetlenül ég hanem mert annak 
szénvegyüléke sem rendes, miután benne a 
kápráztató színek túlsúlyban vannak és 
kevés benne a sárga szín.

Az estvéli kivilágítás mellett való 
olvasásnál arra kell törekedni, hogy a 
szobában a világítás lehető egyenletes 
legyen, vagyis, hogy úgy a szemek, mint 
a nyomtatvány is ugyanazon világításban 
legyenek, mivel, ha amint ez az ellen
zékkel ellátott lámpáknál történik, vagy 
ha szeniellenzéket használunk, a szemek 
kisebb világításában vannak, mint az 
olvasásra használt nyomtatvány, a szemek 
igen megerőltetnek, mivel ez esetben csak 
bizonyosmévü sz^mhunyoritással vagyunk 
képesek olvasni. Ha szemeinket erösbiz- 
gató világítástól óvni akarjuk , mert 
az azokra izgatólag hat, akkor leg
jobb átlá'szó zöld selyem tafotából készült 
•semellenzékeket használni. Épen ily át-

Az idei pécsi, honvédségi összponto
sítás f. évi szeptember 3-án veszi kezde
tét és ugyan ezen hó 25-éig tart.

Részt vesz ezen összpontosításban egy 
gyalogsági hadosztály, a mely a m. k. 82.

84-ik honvéd gyalog dandárokból 
alakul.

Gyakorlat vezető Hollán Ernő cs. és 
k. altábornagy ur lesz, a ki mellé Kápol
nai Pauer István honvéd őrnagy és 
Schreiner Imre honvéd százados, mint ve
zérkari tisztek lesznek beosztva.

Hollán altábornagy és a 2. vezérkari 
tiszt szeptember hó 4-én; a külállomásbeli 
honvéd-zászlóaljak és pedig a 82-ik honv. 
gyalog dandárhoz tartozók gyalog mene
tekben ; a 84-ik dandárhoz tartozók és a 
10-ik dzsidás ezred II-ik osztálya pedig 
vasúton érkeznek Pécsre, szeptember 
hó 3-án.

Ezen kívül még részt vesz a gyakor
latokban a helyben állomásozó m. k. 8-ik 
honvéd huszárezred l-sö és 2-ik százada, 
valamint a m. k. 10-ik honvéd dzsidás 
ezred 3-ik és 4-ik százada; végre a cs. 
kir. 13-ik tábori tüzér ezredtől 2 nehéz 
üteg, mely utóbbiak szeptember hó 15-én 
érkeznek gyalog menetekben Pécsre.
A m. k. 82-ik honvéd gyalog dandár fog 

állani:
i helyben állomásozó n. L. 67. és 68. honréd-zászlóaljból, 
‘ IipinÍKM „ „ „ 69. „ 70. „ „
» Miauinál „ „ „ 77. „ 78. „
i Paksoi „ „ „ 66. „ „ mIj

látszó zöld selyem tafotából, fehér mollal 
bélelve lámpa ellenzéket is készíteni, ha 
szemeink a lámpa fényt nehezen tűrik 
vagy igen sokat vagyunk kénytelenek lám- 
pavilágitás mellett olvasni. Másféle lámpa- 
ellenzékek még azért is károsan hatnak 

szemekre, mivel ily ellenzékek haszná
lata mellett a szoba egyenlőtlenül lévén 
megvilágítva, ha abban helyt változtatunk 
minduntalan más és más világításba jut 
szemünk, a a szemekre a világo-ság kü
lönböző fokának gyors változása, amint 
már a fentebb is mondottuk, határozottan 
károsan hat. A jeleuleg divatban lévő tej
üveg lámpagolyókat sem lehet üdvös ta
lálmánynak nevezni, mivel azok fehér 
színe, vakító fehér, — s kiköszörült fé
nyes részei — (virágok, arabeszkek) káp
ráztató lag hatnak a szemekre.

Rósz hatással van a szemekre még 
a házak fehér fala, különösen midőn azo
kat a nap erősen bevilágitja. Ez annyira 
káros hatású a szemre, hogy igen helyén 
volna — főleg városokban, hol a szem 
nyugpontot az utczán alig talál, — a há- 
házak fehérre meszelését egyenesen betil- 
tatatni. A szobák falának fehérre mesze
lése szintén roszhatással van a szemekre 
szobák falának festéséhez legczélszerüb 
bek a világos chamois és szürke, a zöld 
és kék színek.

Napernyőkre is legajánlatosabbak a 
sötét kék és sötét szürke szövetek s 
ugyan e színeket lehet leginkább nőknek 
fátyolul is ajánlani. A fehér és fekete fá
tyolok igen sokszor okozói a nőknél 
nem csak egyes szembántalmaknak, ha
nem a nőknél gyakori úgynevezett mig- 
rainnek is.

parancsnoka Jelentsik Vincze honvéd ez- 
redes ur; a 84. honvéd gyalog dandár 
parancsnoka bacsányi Csicseris Ignácz hon 
véd ezredes ur leend és ez utóbbi egy 
szersmind a gyakorlatok tartama alatt 
táborparancsnok is fog lenni.

Az egy lovas osztályt képező 8-ik 
honvéd {huszárezred 1. és 2. századának 
parancsnoka Szöllösy Kálmán honvéd hu 
szár százados ur; a szintén egy osztályt ké 
pezö m. k. 10. honvéd dzsidás ezred 3. és 
4 századának parancsnoka Zgorszky Zsig 
mond honvéd dzsidás százados u r; végre 
a cs. és k. 13. tábori tüzér ezredbeli 
2. nehéz ütegénél mint parancsnok a rang 
bán idősbb üteg parancsnok leend.

Folyó évi szeptember 4-étöl 18-áig 
a csapatok a részletes kiképezést, század, 
zászlóalj; féldandár, bezárólag a dandár 
gyakorlatig, ezenkívül a czéllövészetet 
honvédségi lövöldén és a Mecseken levő 
lőtéren fogják bevégezni; í. évi. szeptem 
bér 18-tól bezárólag 24-éig pedig mind 
3 fegyvernemmel keresztülviendö nagyobb 
harczászati gyakorlatok és pedig dandár 
dandár ellen, és hadosztály jelzett ellenfél 
ellen fognak Pécs környékén keresztül 
vitetni.

Szeptember hó 21. délelőtt 10 óra 
58 perczkor a sátortáborban összpontosi 
tott csapatok felett szemlét tartandó, 0  cs. 
és k. Fensége József föherczeg ur a m 
k. honvédség fiiparancsnoka Pécsre fog 
érkezni, és szeptember 22, 23 és 24. 
meg tartandó nagy gyakrlatoknál jelen 
fog lenni.

O Fensége liblói Graef Ede cs. és 
k. altábornagy ,és Báró Nyáry Adolf cs. 
és k. tábornok, O Fensége fii udvarmestere, 
továbbá egy segédtiszt és 2 parancsörtiszt 
kíséretében érkezend és Pécs városát szép 
tember hó 25 én a reggel 6 óra 45 perez 
kor induló vonattal fogja elhagyni.

Ezen kívül Henneberg Károly cs. és 
tábornok honvéd lovassági felügyelő, 

gomirjei Musuiin Emil cs. és k. tábornok 
és a m. k. VII ik honvéd kerületnek pa
rancsnoka; Kutassy Ignátz ezredes hon
véd lovassági, dandár parancsnok; végre 
még több törzstiszt és százados fog a gya
korlatoknál jelen lenni és pedig az utóbb 
nevezettek előléptetési igényük megszer
zése végett rangfokozatúkhoz képest, dan
dár, féldandár, zászlóalj, lovas ezred 
osztály vezénylésében és a harcz alatti 
vezetésében fognak gyakorlatilag kipró- 
báltatni.

Szeptember hó 25 én az összes csa 
patok állomásaikra elvonulnak és pedig 
részint gyalog menetekben, részint vas 
utón.

Az összes itt összpontosuló honvéd csa
patok állománya körülbelül 190 törzs- és 
főiiszt, 5800 főből álló legénység, 750 
lóból és 8 lövegböl fog állani.

Darázson, 1881. áugusztus hó 28-án.

Darázs és Hg.-Márok rom. kath. hí
vei a mai napon fényes ünnepet ültek.

A kegyelet áhitatos eszményképe 
hívta egybe őket, hogy tanúbizonyságai 
legyenek egy félszázadon át a vallásos 
érzület — a hit — a népnevelés szent 
ügyéért — hívei boldogitásán lankadatla
nul fáradozó aggastyán hála imájának, — 
melyet a Mindenhatónak bemutatott.

Otven év! és ötven éven át az Ur 
kertjében, a népnek lelki üdvéért harczolni 
vajmi kevés halandónak van megadva, és 
midőn a Mindenható gyermekei közül egy
szer egy vagy másra kegyelmét kiárasztja; 
nem lehet említés nélkül hagyni: hogy 
ily esetről meg ne emlékeznénk.

Fötisztelendö Fratricsevits Imre kiér- 
demült esperes, darázsi plébános urnák 
megengedte a Mindenható, hogy áldozár- 
ságának ötvenedik évfordulóját elérhette.

Ki csodálkoznék tehát; midőn a hír: 
hogy a tisztelt aggastyán „Te Deumw-át 
f. hó 28-án tartandja mindenfelé elterjedt, 
— annyi ezer meg ezeren jelentek meg; 
hogy az ünneplő áldozár hálaimájában 
részt vehessenek.

Ki ismeri Fötisztelendö Fratricsevits 
Imre kiérdemült esperes plébános ur ne- 
messzivüségét, — ki ismeri felebaráti sze- 
retetét — ki tudja mily nagyszámú tisz
telők és jó barátoktól környeztetik, az 
nem fogja bámulni az örömkönnyüket, 
melyek annyi arczról leperegtek; látván: 
miként és mily áhitatteljesen vezettetett 
az agg áldozár ünnepélyes áldozári öltöny
ben felöltöztetve, a szinte ünnepélyes egy
házi öltönyben levő fötisztelendö Uray 
Atala baáni plébános kerületi esperes ur 
vezetése mellett számos paptársai kísére
tében a hit fegyvere, a Megváltó keresztje 
elülvitelével saját lakából az Isten házába, 
hol egy negyed századon át hirdeti az 
igaz boldogsághoz vezető igéket.

A fö oltárhoz érve a 75 éves agg ál
dozár teljes tiszta erős férfi hangon éne
klé el a „Te Deum laudamust."

A „Te Deum" végeztével a szk mise 
kezdődött, melynél a vezetést a már neve 
zett ftldö kerületi esperes ur, a segédszol
gálatot fötisztelendö Bakody Károly, Kiss-

faludi é> Csonka Nándor baranyavári plé 
bános urak teljesítették.

A szt. mise alatt Hoffer „Kyrieeleison 
já t"  négyes hangban énekelték a baáni 
darázzi, hg.-laki és vörösmarthi tanító 
urak, fötisztelendö Szüts Antal vörösmarthi 
plébános ur orgona kíséretével. És mond 
hatni nagy meglepetésre kitűnő sikerrel 

Nem hallgathatom el, hogy meg ne 
emlékezzem fötisztelendö Kebeli Kebeley 
Mihály battinai plébános úrról, ki az ün 
nepélyes alkalmi szent beszédet tartotta.

Alkalmi beszéde egyházi iró és kitűnő 
szónokra mulatott, ki a jelen volt híveket 
valóban szent érzületre indította. Elmondta 
röviden az agg áldozár életrajzát, eddigi 
fáradhatatlan működéseit, és hangsúlyoz 
tatta, hogy Darázs és Hg.-Márok híveit 
egy negyed századon át vezeti már 
erény ösvényén.

Az ünnepélyes istentisztelet után 
ugyancsak a fötisztelendö jubileumos áldó 
zár ismét egyházi szertartással lakába 
kisértetett, mely után a tiszteletére jövő 
két az asztalhoz hitta

Az ebéd alatt, melyen jelen voltak 
sok más honoratiórok közt baranyavári 

járás köztiszteletben álló szóIgabirája — 
számos föl köszöntések történtek, mely után 
a vendégség esti 6 órakor szétoszlott azon 
őszinte óhajokkal, „hogy a Mindenható még 
soká tartsa meg erő- és egészségben i 
boldogitása — rokonai — tisztelői és ba
rátai örömére az áldozárságának 50 ik 
évfordulóját megért áldozár urat"!

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári ügyek :

— Zzigmond Péter — Szabó János 
ellen birtokba bocsájtás iránt.

Khon 
töke és

La
jár.

Jó

Frankfurter Albert 
jós ellen 493 frt 73 kr. 
iránt.

— Bruckner Vilmos — Vezető 
zsef ellen birtok bebocsájtás iránt.

Szcmányi Ferenczné szül. Krebsz 
Ilona —  Pécs sz. kir. város közönsége 
ellen 1230 frt 3 kr. s jár. iránt.

— Kaizer Józefné szül. Krebsz Ilona 
—  Pécs sz. kir. város közönsége ellen 
1136 frt 78 kr. s jár. irán t

— Németh Józef pécs város t. ügyé
— ügygondnok által képviselt Güi.s 

berger Károlyné szül Poliák Szabina ellen 
utóbbinak gondnokság alá helyezése iránt,

— Hoffmann János és társai — Hoff- 
mann Pál és neje Weber Borbála ell 
örökség iránt.

— Iván Zzófia visszlói lakos — öz- 
vegy Iván Józsefné és Iván Sándor ellen 
örökösödés iránt.

—  Gebhardt Mária — Gebhardt Jó 
llen 1000 frt. é. jár. iránt.zsef

tás.

Előadandó büntető ügyek:
Szept. 6. Till Mihály ellen sikkasz 
—  Ozv. Manojlovics Tósóné és tár

sai ellen emberölés.
Szept. 7. Heirberger Ferencz ellen 

súlyos testi sértés. — Weisz József el
len lopás.

Különfélék.
— Lapunk ismét nyomdát változtatott 

i mai számtól kezdve a Madarász
nyomdában lesz kiállítva. — Reméljük, 
hogy tisztelt előfizetőink ezentúl a kiál 
litással megelégedve lesznek.

— Phylloxera Baranyában. — Behur 
czolták tehát ide is a szerencsétlen kassai 
Máthiász-féle vesszőkkel, miket Szily László 
képviselő ur puszta-szent-mártoui szőlejé
ben ültetett és vélük azt inficiálta. A szőlő 
ugyan nincs összeköttetésben más szőlővel

i szénkénezcs általi irtás ott talán ki 
irtandja a férget, de alig hihető, hogy eddig 
a repülő ivadék el nem terjedt volna az 
egész hegyháton. — Megbocsájthatlan ha
nyagság az is, hogy ezen inficziálás már 
tavaly nem lett felfedezve, pedig minden 
értelmes szőlősgazdától fel kell tételezni, 
hogy a Máthiász-féle vesszők által hazánk 
több részébe elhurczolt veszélyről tudomá
sának lenni kellett, ha Baranyamegye 
szölöszete pár év alatt tönkre megy, ez 
egyedül e hanyagságnak lesz tulajdonítandó.

— A  vasárnap délutáni vihar, mely 
bennünket úgy mint az országnak a Duna 
mentébeni nagy részét áttombolva, sok 
kárt okozott, de esővel nem járt, a Sop
ron körüli vidéken tette meg az öntözést. 
— Pécsett tegnap reggelre eredtek meg

ég csatornái s ezzel valószinüleg a 
sirokkónak és kánikulának vége szakad.

— A  pécsi kereskedelmi és ipartársulat 
mint tavaly, úgy az idén is dicséretes te
vékenységet fejt ki a kereskedői és ipa
ros tanonezok oktatása ügyében. A társulat 
kezdeményezése folytán az iparos tanon
ezok oktatása az idén lényeges reformok
nak lesz alávetve. Ugyanis a tanonezok 
képzettségük szerint csoportokba lesznek 
osztva s egy ilyen csoportban 60 tanuló
nál több nem lehet. Azon iparosok, kik 
vasárnap d. u. nem nélkülözhetik tanon- 
czaikat, szerdán délután küldhetik azokat 
iskolába. A rajztanitás okszerű tanítására 
kiváló gond lesz fordítva. Azon tanonezok, 
kik hat elemi osztályt végeztek, vagy a 
felvételi vizsgának megfelelnek a pécsi kir. 
fő reál tanodával egyebekötött általános je l
legű ipariskola első osztályába vétetnek 
fel. Ezen iskola vezetésével Vész Albert 
reáliskolai igazgató van megbízva. Mint 
halljuk ezen ipariskolai tanfolyam mintegy 
osirája a Pécsett felállítandó állami ipar

iskolának. Hogy e* létesüljön nem ^  
laszthatjuk el e tanfolyamra, — -

illeti ■*%visszatérünk, —
figyelmét felhívni.

—  A vízvezetékek javítása. A sok 
nasz még sem hangzott el évényteleíj 
melyet a város minden részében oly 80l 
hangoztattak s lapunk is többször mondott 
Végre valahára megindult a nmzgnloa 
hogy ne szűkölködjünk a fö-viztartart^’ 
bán lévő elegendő vízmennyiség ellenére i, 
vízhiányban. Több ulczában, többek közt * 
megyeház utczában, ferencziek-utczában fr|.
szedték a hibás vizvezetö csöveket s újakkal 
pótolták. Ideje volna már az egészvárosbar, 
nem csak egyes utczákban, a felette hibá« 
vízvezetéket megjavítani. — A fölszedett 
csövek közt voltak olyanok, melyeket » 
rozsda teljesen megevett, azon kívül mely^ 
bedugultak, ilyen körülmények közt, asti„ 
könnyen érthető, ha beáll a vizhiány * 
legnagyobb vizböség alkalmával is

—  Súlyos lelki beteg. — Barai
megyének sok évén át főjegyzője Frank 
József, a lehtö legszomorubb helyzetbe ju 
tott. Élőhalottá vált a megyére b mind 
azokra nézve, kik ismerték, és szerették 
Franknak már régebben mutatkozó elme 
zavara oda fejlődött ki, hogy most mjr 
mindennemű ténykedése súlyos lelki beteg
ségre utalt. Különösen a legutóbbi időben 
teljesen elvesztve lelki egyensúlyát, oly 
dolgokat követett el, melyek már a köz 
rend és közbiztonság korlátaiba is élese 
beleütköztek. Több Ízben el akarták szá! 
litani Budapestre egy magánintézetbe lelki 
betegségének orvoslása végett, azonban 
szerencsétlen beteg semmi módon sem volt 
elszállítható. Egy Ízben cselhez is folyj 
modtak. Ál sürgönyt juttattak a kezébe 
mintha Tisza hivatta volna Budapesté 
hogy a megye dolgában vele értekezzék.! 
Le is ment a vasúti állomáshoz, hol eg\ 
német hírlap jutván a kezébe, azt olvasta I 
abból, hogy Tisza Oaztende-b n van, — ? 
mire fölismerve a cselt, megszökött. Mi* 
nap aztán erőszak használatával is akar 
ták elszállítani, a mi ismét sikertelen ma 
radt. Végre a múlt hó 25 én a rendőrség 
közbejöttével egy zárt hintón a helybeli 
városi kórházba vitték ; honnét az orvosi j 
megfigyelés után, a budapesti országos I 
tébolydába szállítják. Legyen a jó Isten 
mindenható gondviselése vele!

— Verekedő iparosok. Ma egy hete n I 
Neiszidler-féle vendéglőben a zeneestéh I 
után két helybeli iparos hajba kapott - 1 
megfeledkezve a legalantabb toku illem I 
követelményeiről is, földre tiporva gyom | 
rozták egymást. A kakasviadalra az egyik j 
nek sértegető szavai és kihívó magavise ] 
lete szolgáltatta az alkalmat. — Ha még I 
nem tudná a rendőrség az esetet, ajánljuk I 

figyelmébe, vegyen a hősökön egy kis I 
bírságot, hadd szaporodjék ezzel I 

szegények vagyona, úgyis mint ille I 
tékes helyről halljuk az ebadóból eddig I 
még csak alig folyt be 300 és néhány I 
forint, tavaly pedig ilyenkor már a befolyt I 
ebadó az 500 frtot is jóval meghaladta, » I 
miből az a tanulság, hogy az ebbarátok i 
sem szeretnek fizetni.

— Két kalandor. A múlt héten a I 
Magyar k irá ly ih o z  czimzett vendégi

íöbe két kaputos ember szállt Ettek-ittak. i 
jól mulattak r midőn harmadnap felküldé » I 
a vendéglős számlát, azt mondták, hogy eluta I 
zásukkor fizetik ki összegezve tartozásukat. |  
csippel-csöppel nem akarnak fizetni. A 1 
vendéglősben gyanút keltett a különben |  
fakó állapotú vendégek nagy uras viselet* I  
s a rendőrségnél feljelentette őket. A rend I  
őrség aztán felderítette, miszerint a két I  
jól enni-inni szerető kaputus ember, — I  
íénznélküli kalandor. Rendes igazolvány I  
lelyett, kötött útlevéllel voltak ellátva, »1 
mi annyit tesz, hogy kiséret nélküli tolom I  
ezok, azaz hogy egyenest szülőföldjükre I  
tartoznak menni, más útra, más belyr* I  
érvénytelen a kötött útlevél. A vendéglő* |  
pedig elvesztette a pénzét, a miből a* * 1 
tanulság, hogy a vendéglős úr máskor 9 
jobban megnézze vendégeit.

— Öngyilkosság. Szombaton, ma *<75 
hete a Madarász-féle uszoda alatti rétaég 
ben a magas fü között egy emberi hul
lára találtak. A hullában Zvetkó Nándor 
piti ez ér személyét ismerték fel. A szeren* 
csétlen öngyilkosság áldozata. Forgó p***’ 
tollyal vetett véget ifjú életének.
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— Távirdai csodabogár. Egy helyben i 
állomásozó honvéd tiszt ilyen sürgönyt ka g 
pott Nagy-Kanizsáról: „Kérlek Karos 10 I 
órakor indoháznál. Mórái." Honvéd tisz j  
tünk „jux vulgárisának véve az érthetet If 
len sürgönyt, félre dobta. Másnap megér s 
kezett a húga, ki keservesen panaszolta * 
el neki, hogy soha nem lévén Pécsett, az J 
egész várost bebarangolta inig rá talált, I 
— noha megsürgönyözte, hogy várassa az f 
indóháznál. Bátyja elömutatta a sürgönyt. I 
Lett ámuiás bámulás a nagy-kanizsai t ávi  
irdai szörnyeteg szülte csodabogáron. Azoi/ I 
nal visszasürgönyöztetett czimzett, bog} I 
sürgönyözzék meg újból a feladott kézirat * 
szövegét. Erre megérkezett a helyes szó 
vég: „Kérlek várass 10 órakor indóház £ 
nál. Dóra." A csodabogarat láttuk s csak 
ugyan úgy van, mint Írjuk. Cziinzettnek £ 
pár forintjába került, mig a csodabogarat I 

igaz meggyőződés gombostűjére fel 
tűzhette, mely kiadást a távirdahivatal 
minthogy rajta múlott a hiba, köteles lettl 
volna megtéríteni, miről azonban nem akar |  
hallani. Ajánljuk a Borsszem Jankó figyel I  
meb**, ki gyűjti az eféle rovarokat. Szép! 
egy példány.



— A n Lövész-Egyletu múlt hó 28-án
tartott czéllövése alkalmával 335 lövés
tétetett, ezek közül 123 talált, 256 kör,
■i I. dijat Girardi József, a II. dijat

Giovanelli közöshadseregbeli százados
,'iyerte el.

_  A pécsi tcneegylet sneptember 1-9*1 meg- 
kWdi zeneiskolájának második évfolyamát aaon 
jniéoyben, hogy közönségünk a zeneegylet ezen 
ilUlatát nagyobb pártfogásban fogja részesíteni, 
vint az elmúlt tanévben. Az elmúlt tanévben a 
eneegylet zeneiskoláját csak anyagi áldozatokkal 

volt képes fenntartani, de pénztárának szerény 
jlzpota mellet erre még a jövőben is alig leend 
kép«*» A zeneiskolának a legközelebb múlt tanév 
,Agén tartott nyilváuo- viszgálata a jelenvolt szü
léknek és díszes közönségnek nem csak teljes 
megelégedésére, de minden várakozáson felüli 
meglepetésére, oly jól sikerült, hogy a zeneegylet 
eDeiíji0lij» a közönség bizalmát teljes mértékben 

^érdemelhette, pedig az elmúlt évben neki még 
minden tekintetben a kezdet roppant nehézségei
éi is kellett küzdenie. — Ha a zeneegylet zene 

iskoláját a közönség elegendő pártfogásba fogja 
részesíteni, nem csak ének és hegedű osatályokat, 
le zongora és a körülményekhez képest más hang
szer osztályokat is fog megnyitni zeneiskolájában.
_  felhívjuk tehát a szülőket, hogy ne szalasszák 
el ezen kisebb városokban oly ritkán kínálkozó 
kedvező alkalmat arra, hogy gyermekeiket olcsón 
és alaposan kiműveltethessék a zeneművészetben 
Igen kevés város van kazánkban, melyben a szü
lőknek ily előny nyujtatik, annál sajnosabb volna 
tehát, ha épen városunkban, a műszerető közön- 
»égü Pécs városában, egy ily nemes vállalat pár
tolás hiányában megszűnnék.

— Bogyó Alajos színigazgató, ki rö- 
vjd idő múlva megkezdi városunkban 
u;onnan szervezett társulatával előadásait 
jelenleg Nagy-Körösön van, honnét egye
nest Pécsre jön. A primadonnája ifjú, szép 
és jeles tehetség, névleg Bácskay Julcsa, 
nemkülönben a tenorista Kiss János is 
teljesen megfelelőnek ígérkezik a pécsi 
kritikus közönség igényeivel szemben.

— Baleset. Hétfőn délután a siklósi- 
utcziban Sadai János nevű kőműves k i
törte * jobb karját. Egy házat meszelt 
kívülről s fenállott magasan a falhoz tá
masztott létrán, midőn két sebes hajtású 
kocsi jött a váraház felöl. A hátulsó ko
csi kerültetni akart s éppen a létránál 
kerülte el az ellőtte haladó kocsit és oly 
szerencsétlenül, hogy a kocsi-tengely vége 
elrántotta a  létrát, mire a létráról lezuhanó 
kőművesen megesett a baleset. A kociis 
ismeretlen; mert más különben meglakolt 
volna vétkes vigyázatlanságáért.

— Kuszának futott. Bekics János nevű 
czipész inasnak egyik szemébe került a 
p»j koskodás múlt szerdán. A rakonczátlan 
inasgyerek egy falusi öreg nénikével kö
tődött, addig-addig raig ez felboszankodva, 
űzőbe vette, hogy a fenekére verje harag
ját. Az inasgyerek futásnak kerekedett s 
a mint a siklósi utczáról az országúira 
kanyarodott, a „Vadember- előtt egy vele 
szemközt jövő embernek neki futott. Az 
ember kezében egy a begyével kifelé álló 
kaszapengét tartott s a mint az inasgye
rek neki futott, a kasza begye kiszúrta 
jobb szemét.

— A „Szigetvári olvasó-egyletu folyó 
évi szeptember hó 6 án a Zrínyi emlék
ünnep előestéjén e ezélra fényesen díszí
tett és világított kortje és helyiségeiben 
a „Szigetvári dalárda11 szives közreműkö
dése mellett, hangverseny és tánczczal 
egybekötött kerti ünnepélyt rendez, melyre 
az egylet tagjai családjaikkal és a nagy 
érdemű közönség mint szívesen látott ven 
dég tisztelettel meghivatnak. Kezdete 9 
órakor. Beléptidij: Tagok és szorosan vett 
családjaiktól személyenkint 25 kr. vendé
gektől 1 frt. Jegyek előre válthatók: 
Koharits Károly és Oscsodal Gusztáv urak 
kereskedéseiben és este a pénztárnál. A 
tiszta jövedelem részben a könyvtár javára 
fordittatván, felülfizeté^ek köszönettel vé
tetnek.

— Tisza Kálmán miniszterelnök ur 
mint a r P. Corru jelenti, e hó első nap 
jaiban utazik el Ostendéböl és e hó 6-án 
Budapestre érkezik.

— A nő-ipar tanítónő képestiébe Pozsonyban 
még hat növendék vehető fel ez idén mint bent 
laki. — A tanfolyam négy évig tart. — Az éven
ként fzetendő dij teljea ellátásért, mosás és orvosi 
ápolásért valamint kiképeztetésért e g y s z á z  és  
h e t v e n  f o r i n t  valamint t  i z f o r i n t  tansze
rekre. — Frauczia nyelv és zongora tan-tás külön 
fizettetik. — A pozsonyi ipar tantónő-kéj ezde az 
országos nő-ipar kiállításon isméi bemutatta rend- 
•terét, mely egy a maga nemében és elég arra, 
hogy minden további ajáulgatast feleslegessé te
gyen, ezen valóban legolcsóbb nevelő és tanítónő 
képezdébeni belépésre folyamodványok Pozsonyba 
*z ipar tanítónő képezde igazgatóságához kül
dendők.

— A budapesti állami középipartanodában 
(VIII. kér. Bodzafa-utcza 28. sz.) a beiratáaok 
szeptember hó 1-ső napján kezdődnek. — Ez inté
seibe rendes tanulókul felvétetnek: a) azok, a kik 
a polgári iskola, gymnazium vagy reáliskola négy 
alsó osztályát jó sikerrel bevégezték, b) iparos 
••gédek, kőmivesek, gépészek, vegyészeti-, gyári 
munkások, továbbá vas- s rézöntők, épitő lakato 
•ok, bádogosok, rézművesek, szerkovácsok stb.
és mindazok a kik kívánt készültségöket felvételi 
vizsgálat utján bizonyítják. A beirat ások szeptem
ber hó 10-éig tartanak, a felvételi viszgálatok 
pedig azon hó 13-ik és 14-ik napján lesznek,

— A magyar szent korona országai 
vörös kereszt egylete igazgatósága tiszte 
lettel kéri az egylet tagjait és pártfogóit, 
hogy egyrészt a volt segélyzö-nöegylet 
fiókjait az alapszabályok 9. és 10. §
értelmében minél elébb átalakítsák, ott 
hol még nem léteznek, uj fiókegyleteket

alakítsanak és a választmány névsorát
velünk közöljék, hogy még ez év folya
mán a megyei, vidéki és városi választ
mányok az alapzzabályok 19. 20. és 21. 
§. § szerint szervezkedhessenek és a köz
gyűlés által reájuk ruházott feladatnak 
eleget tehessenek. A fiókegyletek megala
kulásáról szóló jelentéseket annál inkább 
kérjük még ez év november végéig be
küldeni, hogy a deczeraber hó leginkább 
a megyei, vidéki és városi választmányok 
szervezésére fordittathassék és az idei évi 
jelentésben az egyleti működésnek hü és 
részletes képét adni lehetséges legyen. 
Alapszabályokkal, aláírási ivekkel és egyéb 
nyomtatványokkal a központi iroda min
denkor készséggel szolgál.

Szives tudomásul közöljük, hogy az 
egyleti tagok száma meghaladja a 29,000-et. 
Az egyleti vagyon pedig kővetkezőn áll: 
gróf Károlyi Gyula ur által a takarék- 
pénztárba :
gyümölcsözőié^ elhelyeztetett 55,183 frt 30 
még be nem folyt dijak 3,772 „ —
kint levő alapítványok 13,900 „ —

A központi pénztárnál: 
értékpapírokban 68,150 „ —
takarékpénztári könyvekben 14,000 „ —
készpénzben 1,098 „ 55
kintlevö ajánlatok a kórházi

alapra 9,750 „ —
A központi pénztárnál üssz.: 165,853 frt 85 
A fiókegyleteknél készpénzben 23,225 „ — 
továbbá Budapest fővárosa ál

tal felajánlott kórházi te
lek értéke 30,000 „ —

Az egyleti vagyon: 219,078 frt 85 
A fent kimutatott Összegből 23,035 
kórházi alapot illeti.

Budapest (II. lánczbid-utcza 1.) 1881. 
áugusztus 28. Az igazgatóság.

frt

Irodalom.
__ Újabban megjelent könyvek. Mehner Vil- 

mo» füzetes vállalataiból kettőnek folytatását kap
tuk: „A Föld- és népei" föld és népismei kézi
könyv 47. és 48. füzetét. A harmadik kötet el 5, 
füzetei ezek, melyek Európa leírását tartalmazzák. 
Hellwald müvének átdolgozására a kiadó György 
Aladárt nyerte meg, s jobb kezekbe alig bízhatta 
a népszerű mii elkészítését. György Aladár nem 
szakember, de ez épen előnye, mert nem jön 
kísérletbe, hogy a tudománynak nyilt kérdéseit, 

elyek természetesen leginkább lekötik a szakem
ber figyelmét, reátuszkolja olvasójáia, előadása 
világossága és egyszerűsége által válik vonzóvá, 
és széleskörű olvasottsága s saját közvetlen tapasz 
talásainak belszövése élénkítik könyvét — szóval 

nem egyszerűen fór iitja és pótolja a tudomány 
újabb eredményeivel a német eredetit, hanem 
átidomitja a magyar közönség igényei szerint, 
melyet n ra sokan imernek nála jobban. Minden 
füzetben találunk egy táblát és szöveg közé 
nyomtatott photozinkographiát, melyek ízléssel 
vannak öszszeválogatva a legjobb külföldi dísz
munkákból, például az „Italien", „Spanien" czi- 
müekből, és ha nem csalódunk a „Tour du 
monde“-ből mikbe Német- és Francziaország jeles 
ajzolói dolgoztak. Az egyes füzet ára 30 krajezár.

j=  A világtörténelem Jr. Hibáry Ferenc* ha- 
tála u án dr. Molnár Antalra szállott. — A közép
kor történetének kezdetét veszszük a most meg
jelent 55—59-edik füzetekben. — Itt is értelmes, 
szorgalmas munka eredményét látjuk, a szerző 
figyelemmel kiséri az újabb kutatásokat, kivált 
azokat, melyek Magyarországra vonatkoznak. A 
számos illusztratio itt is sikerült s a tömegben 
csak egy kettő szúr szemet, például az Attilát 
ábrázolók, hol mindenütt a jelenkori német ellen
szenves éB egyáltalán nem hiteles felfogással tün
tették fól a művészek a hőst. Itt-ott. kis félreértés 
is csúszott a képek fölirásába, mint, hol a római 
fórumot capitolinmként mutatja be a szerző.

=  („Magyar Népbarát“) a cime egy uj szép 
irodalmi képes hetilapnak. Újnak mondjnk, mert 
daczára annak, hogy most harmadik évfolyamába 
lép, a lap mostantól kezdve egészen nj szerkesz
tőség által kiállítva természetesen uj alakot is öl
tött. A „Magyar Népbarát* szerkesztője most Áb
rányi Emil. segédszerkesztője Tölgyesi Mihály, 
főmunkatársai pedig Berényi László, Mikszáth Kál
mán. Az uj szerkesztőség alatt ma megjelent első 
szám változatos tartalmából kiemeljük a követke
zőket : „Ila néha, néha" költemény Ábrányi Emil
től ; „Kántor örzsike" elbeszélés Berényi László
tól, „Monté Christo", rajz Tölgyesy Mihálytól, 

A Költészet" Mnnset költeménye stb, Van ezen
kívül regény-melléklet, gazdasági értesítő, „Uj 
hölgyek lapja" divat-melléklet stb. Ajánljuk olva
sóink figyelmébe ezt az újságot, moly oly sok 
szellemi élvezetet nyújt csekély pénzért. Előfize 
tési ára egy évre 6 frt. félévre 3 frt, negyedévre 
1 frt 50 kr. Az előfizetési pénz a kiadóhoz: 
Fuchs Testvérek Budapest (nagymező-utca 14 az.) 
küldendők.

Ez nSzeg*árdu czimü illustrált emléklapra 
bocsátott ki előfizetési felhívást Eötvös K. Lajos, a 
Garay-szoborbizottság jegyzője. Az emléklap a 
8zegzárdon szeptember 4-én rendezendő ünnepé' 
lyek alkalmából adatik ki a Garay-szoboralap ja
vára. Tartatna: Garay Jáuosnak kiadatlan költe
ményei, levelei, életrajza, irodalomtörténeti és 
aesthetikai méltatása; ódák, eprigrammok, dalok, 
emlékezések, aphorismák; továbbá Szegzárd múlt
jának és jelenének ismertetése stb. A lapot több 
kép díszíti, s a „Tavaszihoz hasonló kiállítása a 
Franklin-társulat nyomdájától megszokott díszes 
les . Ára bérmentes küldéssel 25 kr. Az előfizeté
sek vagy megrendelések a szerkesztőhöz Szek- 
zárdra intézendők.

Közgazdaság.
— A  kiállítási bizottság körlevele. M i

dőn a pécs-baranyai kertészeti egylet alap
szabályainak értelme szerint 1881. évi 
szeptember hó 25., 26. 27-én Pécsett ál

talános kertészeti kiállítás rendezését el
határozta, csak hazafias kötelességét vélte 
közügyeiuk előmozdítása által lerovni. És 
midőn a kiállítás fáradalmas műveletéhez, 
fogott, lelkesítő buzditőja gyanánt szolgált 
azon reménye, miszerint úgy Pécs város 
mint Baranyamegye intelligens termelő kö
zönsége felfogván a kertiipar nagyszerű 
nemzetgazdászati jelentőségét ,serény rész
véte által elősegíteni fogja az egylet tö
rekvést, — sikerre vezetvén egy jelen
tőség teljes ügy diád t lát.

Ma midőn előmunkálataink befejezé
sükhöz közelgenek, kedves megnyugtatá
sul — de egyszersmind a jövőre nézve 
serkentés gyanánt —  szolgál az általános 
tetszését, rokonszenves nyilatkozatokat és 
nem várt pártfogásokat tapasztalnunk, me
lyet 40 éves egyletünk kezdeményezése 
iránt városunk és megyénk intelligens la
kói máris tanúsítani szíveskedtek.

És épen az általános rokonszenv 
nyilvánítása szolgáltat bátorságot a kitű
zött nehéz czél eléréseérti küzdelemdús 
utón a haladásra és kitartásra.

A kiállítás által a pécs-baranyai 
kertészeti-egylet oly czélt vél elérhetni, 
mely czél szorosan összefügg anyagi jólé
tünk fölvirágzásával, ez pedig minden 
honfira nézve, ki a közügy terén önzet
lenül munkálkodni kész, a legnemesebb 
feladatok egyikét képezi; hiszen népünk 
ezredéves történelméhez csak úgy csatol 
hatunk egy uj évezredet, ha munkás ke
zekkel hazánk fölvirágzásához — erőnk 
és tehetségünhöz mérten az alapköveket 
lerakni sietünk.

A kertészet teréni visszamaradásunk 
azonban fájdalmat szülő; fájdalmas, mert 
e téren évenkint ezreket költünk külföldi 
termények beszerzésére, fájdalmas, mert 
önhibánk okozza azon függő szolgaságot — 
melylyel e terén szomszédos országok 
speculans népei számára a kizsákmányo
landó objectumot képezzük.

És ezen anyagilag káros, culturailag 
szégyenitö állapotnak csak úgy vethetünk 
végrevalahára véget, ha mi is azon pom
pás mezőre lépünk, a melyen a külföld 
népei a boldogság ezerszinü virágait ön- 
hasznunkra rég óta gyűjtik. Ezen pompás 
mező a munka mezeje, melyre ha lépünk, 
—  anyagi függőségünket a vagyonosodéi
ból eredő szabadság váltandja fel.

A pécs-baranyai kertészeti társulat 
hivatását véli betölteni most, midőn Pécs 
város és Baranyamegye termelő közönsé
gét a kiállítás által képviselt békés küz
delem versenyterére lépni kéri.

Ezen kérelmét cziraedhez mint me
gyénk egyik elsőrendű birtokosához; czi- 
medhez, mint általánosan ismert buzgó 
hazafihoz bátor a pécs-baranyai kertészeti 
egylet intézni felkérvén, hogy a kertészet 
sat. teréni termelvényeiböl kiállítva a kö
zügyét előmozdítani szíveskedjék.

Felesleges manapság már a kiállítás 
czélszerüségét vitatni, mert mindenki át 
van hatva azon hatalmas lüktető erőnek 
lététől, a mely egy kiállítás által szülém 
lik, s igy csak fölös munkát végeznénk 
ha a kiállítás fontosságát tárgyalnok, itt 
csak azt akarjuk felemlíteni, miszerint s 
kiállítás föladata: hü képet nyújtani ker
tészeti iparunk jelen állapotáról, felismer
tetni hiányainkat és gondoskodni azok 
orvoslási szereiről, jutalmazás és kitünte
tés által egyrészt, másrészt pedig a szép 
és nemes példának demonstratiójából ki
folyó buzdító serkentése által.

És mindezt a kiállítás dúsan képes 
nyújtani főleg akkor, ha a termelő közön
ség részéről kellő támogatásban részesit- 
tetni fog.

Végül legyen szabad t. czimedhez 
fennebbi kérelmünk ismétlésével járulva, 
figyelmét a kiállítási programmra és az 
ahhoz csatolt bejelentési ivre — hazafias 
tisztelettel felhívni.

Azon biztos reményben, hogy t. Czi 
med mint kiállitó részt veend munkáiban 
vagyok hazafiui üdvözlettel.

Pécsett, 1881. évi augusztus I4-én.
Jeszenszky Ferenez,

a kiállítás eluöke.

A szerződés kiállítására s egyáltalán
a szállításra vonatkozó felvilágosítások a 
kamarai hivatalban (Pécsett, Anna u. 2.) 
kaphatók.

Pécsett, 1881. évi áugusztus hó 29-én.
Az elnökség.

— Az ipar és kereskedelmi kamara 
közleménye. A pécs-baranyai kertészeti
egylet Pécsett f. é. szeptember hó 25 —27-ig 
szőlő- gyümölcs és kertitermény-kiállitást 
rendez, melyen többek közt befőtt, aszalt, 
ezukrozott gyümölcs, izek, gyümölcs- és 
konybakertészeti eszközök, szerszámok is 
képviselve lesznek. A kiállítás sikerének 
biztosítására s az illető iparágak előmozdí
tása érdekében felkéri a kamara ezen 
pécs-baranyai iparosokat, kik az említett 
csoportokba vágó tárgyak készítésével 
foglalkoznak, úgy e kiállításban minél töb
ben résztvegyenek.

Bővebb felvilágosítás a kamarai iro
dában (Anna u. 2. sz. a.) kapható.

Pécsett 1881. aug. 25-én.
Az elnökség.

— Fiume érdekében. A közmunka és 
közlekedésügyi minisztérium intézkedése 
folytán a magyar kir. államvasutaknál dij- 
szabásügyi tanácskozmány tartatott e hó 
26-án, melynek egyedüli tárgyát a Fiume 
részére nyújtandó különös kedvezmények 
adása képezte. Ezen értekezletnél a ma 
gyár északkeleti vasút képviselője saját 
igazgatóságának nevében mindennemű fára 
nézve, mint köszállitmányra, a jelenleg 
fennáló díjszabás-könyvben található, más 
irányban csak 500 kocsirakománynak en
gedélyezett legnagyobb kedvezményt már 
egyes kocsirakományokra is felajánlotta. 
Azonkívül engedélyeztetett a borra igen 
mérsékelt díjtétel, a többi szóban levő 
czikkekre nézve pedig a rendes díjtétel

nek I0°/0-ja; egyedüli kivétel két'czikkre, 
és pedig azért tétetett, mert a vasút men
tén fejlődő ipar megvédése ezt igy k í
vánja.

Szerkesztői pósta.
M. K. Kolozsvár. Lapunk a helyi érdekeknek 

van Bzánva, az országos dolgoknak csak legfon
tosabbikát érintheti, más vidékek helyi dolgait pe
dig figyelmen kívül kell hag.uia.

8. S. Önnek több rendelkezhető ideje lehet, 
mint nékünk, azért csak türelem, mig nyugodtab- 
ban elolvashatjuk.

L. Oy. Maiss. — A küldeményt köszönjük 
Hamis alapon ne következtessünk, mi nem a jegy 
zői egylet alakulását róttuk meg, sőt inkább he 
lyeseltük, hanem azt, hogy nem kaptunk meghi 
vast, mi azért tudtunk az alakulás felől, <1 e meg 
hivó nélkül tudósítót oda küldeni nem akartunk 
— ígéretét örömmel vettük.________________

T  P E E E 1 T C Z
laptulajdonos.

X E a J c a e K  E m i l ,  Z Z la  J ó z s e f .
felelős szerkesztő. szerkesztő társ.

W ern e r Magdolna
nyilvános leány-tan- és nevelő-intézetében 

Pécs, H unyady-u tcza  14*/* sz.
az iskolai év szeptember 5-én veszi kez
detét. A beiratások s z e p te m b e r  e lse jé 

tő l  kezdve naponta tartatnak.

m *) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szeik.

— A  pécsi kereskedelmi és iparkama
ra közleménye. A kamarához érkezett hi
vatalos értesítés szerint az igazságügyi 
m. kir. minister által a vidéki törvény
kezési hivatalok számára szükséges iro
dai anyagszerek beszerzésének decentra- 
lisatiója tárgyában az első folyamodást! 
kir. törvényszékek elnökei és ügyészségek 
vezetőihez folyó évi áugusztus 5 én 22592 
sz. a. rendeletet intézett mely szerint az 
említett anyagszerek beszerzése a hazai 
gyári és iparkészitmények tekintetbe vé
tele czéljából az 1382-ik év január hó 
l-sö napjától kezdve az illető törvényesé 
kék elnökeire bizatik.

A szállítási úgy a központban, mint 
a vidéki járásbíróságok szükségletére 
rendszerint együttesen tartandó árlejtés foly 
tán történik és a szerződés a kir. ügyész 
hozzájárulásával az illető törvényszéki el
nök által köttetik meg.

Ha rendkívüli viszonyok, az állam 
vagy a szolgálat kívánatossá teszik, akkor 
megengedtetik, hogy a vidéki járásbirósá 
gok szükséglete az illető járásbíróság 
székhelyén ugyan csak árlejtés utján sze
reztethessék be, de ez esetben is a szál 
litási szerződés helybenhagyása az illető 
törvényszék elnökének hatásköréhez fog 
tartozni.

Helyiségváltoztatás.
Alulírott bátorkodom a n. é. kö

zönségnek becses tudomására hozni, 
hogy fazekas-üzletemet ismét Szi
geti külváros (a magyar korona fe
letti) Mukár-utcza l-sö szám saját 
házunkba tettem át.

Elvállalok ezentúl is bármily agyag 
vagy vaskálha átrakását vagy javí
tását, és készítek uj agyagkályhákat, 
fa vagy szén fűtésre alkalmasokat a 
legolcsóbb árak mellett, elöleges meg
rendelők még különös árelengedés
ben részesülnek.

A t. ez. közönség további becses 
pártfogását kérve 
287 (o—l) mély tisztelettel

Turbéky István.

134 közgy. számhoz.
7185 1881.

Pályázati hirdetmény.
Melynélfogva Pécs sz. kir. város ha

tósága részéröl a f. é. 7j™ szám alatt kelt 
közgyűlési határozat alapján, ezennel köz 
hírré tétetik, hogy a város köztörvényha- 
tóságáuál előléptetés folytán — üresedésbe 
jö tt következő állomások, u. m.

A Il-od aljegyzői (800 frt évi fize
téssel.)

A rendőr-fogalmazói (700 frt évi fize 
téssel) és az árvaszéki ellenőri s egyszers- 
mint irnoki állás (600 frt évi fizetéssel) 

folyó évi szeptember hó 26-ikán tar 
tandó közgyűlés alkalmával — választás 
alkalmával be fognak töltetni.

Felhivatnak tehát ezen állomásokra 
pályázni óhajtók, hogy ez iránti kérvé
nyeiket, korukat, képzettségüket — és ed
digi foglalkozásukat igazoló okmányokkal 
ellátva — folyó hó 15-ikéig, bezárólag — 
a polgármesteri hivatalban — a hivatalos 
órák alatt benyújtsák.

Kelt Pécsett, 1881. évi áugusztus hó 
31-én. 288 (1—1)

Aidinger,
kir, tanácsos polgármester.

Fogfájásban szenvedőknek.
Fogmütéteket gázza li f ia lta tá ss a l, fog- 
ó lm ozásokat, egyes fogak és egész 
sorok  behelyezését a legújabb rendszer 

szerint elvállal
G ira rd i József.

fogmüvésa.
(Fö-király utcza, Steiuer ház.) 'WO

A pécsi m. k. pénzügyigazgstóság 120, 
köbméter cser, bükk vagy gyertyán tűzifa
szükséglete Írásbeli ajánlati eljárás mellett szerez
tetik be.

A feltó elek az igazgatóság iroda vezető- 
jénél megtekinthetők.

Pécsett, 1881. augusztus 29-én-
M. k. pénzügyigazgatóság. 

_________ S z o l c r é n j r e s  y .
E g y  a  házi teend ő k b en  já r ta s  és 

k ik ép ze tt fiatal özvegy asszony, ó h a j
ta n a  m int

gazdaas szony
papnál vagy  idősebb férfijánál h e ly 
ben vagy  a  v idéken  a lkalm azást.

É rtek ezh e tn i p apnövelde  - utcza 
34-ik  szánni házban . 2si. (1—l)

A z  első p écsi

a s z t a l o s - e g y e s ü l e t
kistér és ennek fióküzlete

k i r á l y - u t c z a  ( L y c e u  m - é p i l l e t

MÉSZÁROS FERENCZ
urnái.

Bátorkodunk a közelkö idény követ
keztében dús választékú raktárunkat

asztalos, kárpitos, esztergályos
(saját készítményünkért kezeskedünk) és 
minden e szakba vágó árukból, ugyszinte 
azon nagy hirü Kohn-féle székek, hajlított 
fából, amerikai dupla szelvény ülléssel stb* 
a legjutányosabb kiszolgálat mellett becses 
figyelmébe ajánlani; bármely megredelések 
minden irányban a legpontosabban eszkö 
zöltetnek.

Valamint eddig, úgy a jövőben is ke
gyes pártfogását kérve, maradunk 
201. bz. (0—3) mély tisztelettel

a t á r s a s á  g.

M ező- és szölőgazdák
figyelm ébe aján lom , rak tá ra m b a n  lévő k o n k o ly tis z -  
t i tó  és o sz tá ly o zó  g é p e k e t , g a b o n a  ro s t á lta t, 
sző lősa jtókat és egyébb  a  gazdasághoz, szü k sé
ges g ép ek e t és eszközöket. 281 (8—1)

K iváló  tisz te le tte l

Hermann Róbert
Ferencziek-utcza 14. sz.



2532
árr. 881.

Árverési hirdetmény.
Néhai Farkas István hagyatékához tar

tozó a a pécsi 3483. sz. tjkben felvett 
3576. hr. számú, Csoronikában fekvő, mint
egy körülbelül 20 kapás, jó  k a rb a n  levő 
szőlő a  hozzá ta rto zó  présház, pincze- 
felszerelés és b ú to rza tta l f. 1881. évi 
szeptember hó 7-ik napján délutáni 3 óra
kor Pécs sz. k. váro9 árvaszékének ta
nácstermében (városház II. emelet, 39. 
ajtó) fog nyilvános árverés utján eladatni.

Az árverés feltételei:
1. Az elárverezendő szőlő kikiáltási- és 

becsára 3500 trt, melyen alul a szőlő el 
nem adatik.

2. Az árverezni szándékozók tartoznak 
a kikiáltási ár 10% százalékát bánatpénzül 
a kiküldött kezére készpénzben vagy érték 
papirokban letenni, mely bánatpénz az 
utolsó fizetési részletbe fog betudatni.

3. Vevő tartozik a vótelárt Simonffay 
János végrendeleti végrehajtó ur kezére 
következő részletekben lefizetni: a vételár 
’/4 részét az árverés után 8 nappal; */« 
részét 3 hó, %  részét 6 hó, ’/« részét 9 
hó a latt; tartozik ezenkívül a hátralékos 
vételár után 6%  kamatot fizetni.

4. Vevő a vételár l-sö részletének lefi
zetése után birtokba lép, tulajdonjogát 
azonban csakis az egész vételár lefizetése 
után kebeleztethetik be.

5) Ha vevő a fizetési részletek bárme
lyikét elmulasztaná, úgy a kérdéses ingat
lan, költségére és veszélyére újólag el fog 
árvereztetni.

Mepjegyeztetik pótlólag, miszerint az 
árverezni szándékozók, a szöllö megtekin
tése végett Simonffay János ügyvéd úr — 
mint végrendeleti végrehajtónál jelentkez
hetnek.
274. (2—2) Pécs szab. kir. város

Á r v a s z é k e .

200 a k ó  b o r
S ajá t termeléHem, hordó szám ra is 

eladatik .

276. (3—2)

DITTMAYER.
Radonai-utcza 1. sz.

81. sz. 
1881.

Pályázati hirdetmény.
Melynél fogva Pécs sz. kir. város 

községi iskolaszéke részéről ezennel köz
hírré tétetik, hogy az évről évre osztá- 
lyonkint felállitanit rendelt felsőbb polgári 
tanoda első osztályának vezetésére szüksé
ges tanítónői állomás rendszeresítetvén, ezen 
állomásnak pályázat utjáni betöltése elren
deltetett oly kijelentéssel, hogy az illető 
tanítónőnek a nyelv és történet tudományi 
szakból, úgy a franczia nyelvből is kép
zettségi oklevéllel kell bírnia, és ezen felül 
az olyanok, kik az angol nyelvet teljesen 
birják, előnyben részesülnek.

A kérdéses tanitónői állomással — évi 
600 írt — idővel egész 800 frtig emel
kedhető fizetés van összekötve, emellett az 
illető az intézetben szabad lakással bir — 
azonban csak is az állami nyugdijra bír
hat igénnyel.

A megválasztott csak is 3 évi próba 
idő után véglegesittetik.

A kédéses tanintézetbeni oktatás f. évi 
október ho 1-én kezdetik meg.

Felhivatnak tehát azok, kik az előirt 
képzettséggel bírnak, hogy f. é. szeptem
ber hó 15-ig bezárólag okmány olt kérvé 
nyeiket alólirottnál benyújtsák.

Kelt Pécsett, 1881. évi augusztus hó 
16-án tartott iskolaszéki ülésből.

A idinger János,
266. sz. (3—3) kir. tanácsos.

polgármester, iskolaszéki elnök.

I  H ird e tm é n y . <
Van szerencsém a n. é. közönség-^

-  nek becses tudomására hozni, hogy a™_

/SÁTORTÁBORHOZ',

\®czimzett vendéglőt és k áv éh áz a t^
(Zelms-téle ház) átvettem és azt ujon-j™

nan felszerelve és berendezve meg-®
É nyitottam. )
^  A tekepálya újólag helyre álli

J  tatott és tetővel <*llátatott, úgy szinte ^  
^tekézö asztalt (Billiard-ot) állítottam^ 

j a  n. é. közönség rendelkezésére.
™ Fötörekvésem leend a n. é. kö- 

Pzönség teljes megelégedését kitűnő"
4  ételek és italok kiszolgáltatása, vala- )  

^raint gyors és pontos szolgálat által^
M kiérdemelni. ^

j  Számos látogatást kérve 4
J  kiváló tisztelettel ^

|  Ujváry Miklós, (£  272. (2—2) vendéglős. fc

Mária-celli
gyomor-cseppek

je les ha tású  gyógyszer agyom or m in
den bán talm ai elllen,

én fólülmulhatatlan az ét
vágy-hiány, gyomor- 
gyengeség rosszagu
leh e le t, szelek, sava-
nyu felbüfögés, kó 

g ^ j l ik a ,  g yom orhu ru t, 
gyom orégés, hugykö- 
képzödés, tú lságos 

nyalkaképződés s á r 
gaság, undo r és há
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gJ'O-
m orgörcs, székszoru- 
la t, a gyom ornak tú l
te rheltsége  é te l és ita l 
á lta l, g ilisz ta  lép és 
máj betegség, a ra n y 
érén b án ta lm ak  ellen.

W  E g y  ü v e g c s ő  a r a  h a s z n á 
l a t i  u t a s i t á s s ü l  e g y ü t t  3 5  k r .

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész úrnál.
Valamint az osztrák-m agyar biiodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 
Központi szétkllldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D I  K Á R O L Y .  

íz „ ő r a n g y a l h o z "  cziuszett gyógyszertárában
K rem zierben , M orvaországban

202. (0-10)_________________________

T an o n cz £ L e g jo b b a nFELVÉTETIK 1 EREDETI
Blauhorn Antal •  2 2 , 0 0 0

F Ü S Z E R K E R E S K E D É S É B E N •  g íp

PÉCSETT. £  bán

2i 3 sz. (3—3)B o r  e lad ó .
1(M* akó 74-ik évi és 
KM* akó 79-ik évi pécsi bor 

eladó. *>>7- !2)
É rtekezhe tn i alsó m alom -ntcza 9. 

szám  a la tt  a tu lajdonosnál.

kedelmi
k ö z é p t  a n o d á b a n

és délután 2—4 óráig tartatnak meg.

A pécsi kereskedelmi és ipar
társulat

által keresk. tanonezok részére intézetem
ben létesített tanfo lyam ba a f

2—4délelőtt 10-12 óráig délután 
történik.

Porgcs Ede,
280. sz. (2—2) igazgató.

j T éli gyógym ód. |

A  W i lh e lm - f é le
aatiarthritikus és antirhenm atikns

v é r t i s z t i t ó - t e a
W i l l i o l i x i  P e r o n t  z  

gyógyszerésztől Neunkirchen (A. Ausztr )

csúz, kösz vény, gábák, idült makacs ba
jok, folyton genyődő daganatok, nemi és 
bőrkiitegeH bajok, pattanások a testen

Sí-vagy az arezon, foltok, sifilistikus daga-
-  = natok, a máj és lép puffadása, aranyeres

bántalmak, sárgaság, heves idegbántal- a í
'O
> 3

mák, izom és Ízület bajok, gyomornyo-
más, szélnyomások, a ltesti pangás, vize- ©*

te leti nehézségek, magömlések, férfi gyen-

’n geség, fehér folyás, gorvély kór, mirigy 3
93 daganatok és más bajok ellen a legjobb ©«

sikerrel használtatott, a mi a sok 1000

1
elismerő levéllel bizonyittatik. B izonyít
ványok k ivára tra  ingyen.

Csomagok 8 adagra 1 frt és 10 kr. 
bélyeg és csomagolási díjért kaphatók.

A vásárlásnál szükséges az óvatosság, 
nehogy hamisítások vétessenek, azért 
czélszerü a törvényileg sok állam által 
védett jegyre vigyázni.

Kapható: Pécsett C se r t*  Ig llácz  
kereskedőnél és S ip ö c z  I s tv á n  gyógy 
SEeré.znél. j g *  (0 _ 1())

1 Tavaszi gyógym ód

Bor- és gyümölcs-sajtók
(prések)

Áruk 75 ír t tó l  kezdve Bécsbeu. 
natra ingyen és bérmentve

egÓHzen uj rendszer, kórjárat nélkül igen kevés 
tért ipényelnek felállításukhoz, az előbbi sajtókhoz 
mérve kétszeres gyorsasággal sajtolnak, könnyen 
kezelhetők, erősen és tartósságra nézve készitvék. — 

Rajzok leírások és százakra menő elismerő nyilatkozatok kivá-
240. (12- 6)

S Z Ö L Ö - M  ALMOK,  l e g ú j a b b  s z e r k e z e t ű e k .
PH M A YF A TH £ fn B 1 É C S B E ÍÍ> n - p k a t b b s t b a s s e  g ö .
í  U a  lU  A  1  I  A  1 U  ÖL llU ij  Gyára majnai Frankfurtban.

í  „ ___ - _ _ & ' yj

Árjegyzékek g  
bérnientve. $

I

a a a a b a a a a ;
o sztá ly o zá sra

M A Y E R

2260. sz. (5—ü)

G R O S S M A N N  J

XXXXXXXXXXX*
- X g-=

t ó i é i t
m -*

j g  » «  * i t  o o
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M elynél fogva Pécs sz. kir. város községi iskolaszéke részéről ezen
nel közhírré té te tik , hogy a

FELSŐBB POLGÁRI LEÁNYTANODA
az esetre, ha elegendő tanoncz jelentkezik f. Ó. október hó 

l-ével fel lóg állíttatni.
A m iért is enn ek  m egállap íthatván  czéljából a  be ira tások  f. é. szeptember ho 
1-töl 8-áig bezárólag m indenkor reggeli 10 órától 12-ig, V a r g a  Fe 
r e n c z ,  belvárosi igazató  tan ító  u rnái, m in t a  kérdéses tan in téze t ideiglenes el
nökénél (belvárosi községi tanodái é p ü le t l-sö  em elet IV . ajtó) eszközlendők.
A kérdéses tanintézet czélja tekintetébeni tájékozásul a kővetkezők hozatnak tudomásra, u. m

A polgári leánytanoda tantárgyai:
1 )  K ö te leze tt t a n tá r g y a k :

1) Hit és erkölcstan.
2) Magyarnyelv: olvasás, nyelv és irály tan, ezekkel összefüggő gyakorlatok 

irodalom ismertetése, s a mondattan elmélete.
3) A német nyelv: a nyelvtani alakok és szabályok ismertetése, s fordítási gyakorlatok
4) Mennyiségtan : az egész számok négy alapművelete, a számok tényezőkre 

bontása, a közönséges es tizedes törtek négy alapművelete, viszonyok, arányok, bár 
más szabály, az egyszerű és összetett kamatszámítás, a mértékek és penzek ismerte 
tése, határidő számitás, társaság szabály láncz számítás, az évi járadéki, törlesztési 
számítások, a biztositó intézetek és takarékpénztárak ismertetése, az egyszerű könyv 
vitel alapvonalai és gyakorlati vezetésének módja, alkalmazva különösen a háztartási 
számvitelre.

5) Történelmi tárgyak: a föld természeti és állami viszonyaink ismertetése, ■ 
különös tekintettel hazánkra; a hazai művelődés története — a társadalmi viszonyok 
és közjogi törvényhozás különös tekintetbe vételével. — Európa története, főleg axon 
korszakának ismertetése, melyekből a müveit népek jelen állása megérthető; a j 
világtörténelem rövid átnézete a szükséges földrajzi felvilágosításokkal. Magyarország | 
történelme és ennek kapcsán a magyar alkotmány szerkezete.

6) Földrajz. A told mértani és természeti földrajza általános vonalakban, — 1 
földabrosz készítése. A föld kifejtésének rövid története, a föld terményeinek egybe- 
hasonlitásával és azok közötti szoros Összeköttetés kimutatásával. Magyarország és az 
ausztriai birodalom általános áttekintése, különös tekintettel mindkét birodalom termé 
szeti földrajzára. Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Austrállia rövid földrajza.

7) Természetrajz — és pedig az ásványok egyes osztályai alapelemeinek 
szemléltetése, azoknak ismertető jegyei, találási helyük b hasznok A mezei gazdá- 
szatban, kertészetben és iparban használt növények fö ismertető jegyei, növési helyük I

ztályaiból az alapjelleramel bíró s egyszersmind / [
. ■ i a.a ___ i. :____ .„ iü l-Uk. I

s hasznuk. — Az állatok főbb  ̂ __
mezei gazdaság s iparban használtatni* szokott állatpéldányok ismertető jegyei, lakht [ 
lyük, táplálkozási módjuk, sajátságaik és hasznuk.

8) Természettan. A természet törvényeinek kifejtése, a testek általános tulaj
donságainak, az egyensúlyi mozgás, nyugvás, a hang, hö, fény, delejesség, villanyos 
ság és légkör tüneményeinek tanulmányozása.

9) A vegytan. A legszükségesebb és legfontosabb el.-mek és azok nevezetesebb 
vegyeinek kísérlet utján való ismertetése, úgy az emberi tápszerek vegyi alkatának 
és elkészítési módjának ismerete.

10) A konyha-kertészet, és háztartás. Elméleti és gyakorlati oktatás a konyha 
kertészet és háztartásból, a kender, len termelésből s azokkal való bánásmódból úgy a <• 
selyemtenyésztésböl. Ezekkel a könyvvitel gyakorlata is összeköttetik.

11) Női kézi munkák. A  kötés, bélyegzés, horgolás és hurkolás, fehér himzéo | 
fehérnemű varrás, felső öltöny és fehérnemű szabás és varrás.

12) A rajz.
13) Arszépirás. Uteny szerinti angol irás és ennek a künyvvitelnéli alkalmazása
14) Ének.

2) Rendkívüli tantárgyak:
A fanezia és angol nyelv, — továbbá a zene.
Végül közhírré tétetik, hogy a kérdéses tanintézetbe csak is a 4-ik eleui 

leánytanodát eredménynyel bevégzett tanonezok léphetnek be, s mindegyikek h»v ‘ 
3 f r t  tandíjt tartozik fizetni, mely tandíj, fenforgó alapos indok esetén, a községi® 
skolaszék részéröl elengedhető.

• Kelt Pécsett 1881. évi augusztus hó 16-án tartott iskolaszéki ülésből.
A ID IN G E R  JÁ N O S ,

182. ez. ( 1 - 1 )  kir. tanácsos, polgárm ester, községi iskolaszéki elnök j;

szóp-, ta rtós- és olcsó órák.

szép-, tartós- w  és olcsó órák.
Alulírott tisztelettel bátorkodom a n. é. közönségnek becses tudomá

sára Imzni, hogy K irá ly -u tcza  4. szám ú, M ever-féle házban, a boltív 
atellenében lévő

Ó RA-RAKTÁRA M AT
Nedves falak

CS KIR.
' z e 22n . e n . t - r a g a s z

R A K T Á R A 248. sz. (5—5)

a  valódi Portland-czem cntnck, Kufsteini h y d ra lik u s czem entm ész- 
nek agyalapok és járda-kövek előterek, folyosók, fürdőszobák, kony

hák stb. b u rk o lására  m indennem ű form ák és színekben. 
W I T T M  A  N N &  C  o m p

Wien I. Gizellastrasse 3.
Á rjegyzékek  és  h asznála ti u ta s ítá so k  bérméntve és ingyen.

nagy választékú, legszebb, kitUnö s művészileg dolgozott valódi helvét női- és 
úri zseb-, legújabb szerkezetű jinom remonioir arany- és ezüst órák, továbbá
legfinomabb jól szabályozott bécsi inga órák r.mek tokokban,__úgyszintén
franczia ébresztő’, hajó-, iroda-, lemez-, schwarczxoaldi- és konyhaórákuak 
vétele által tetemesen bővítettem.

Ezen nagybani vásárlások által azon kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy nnudennemü és fajú legjobb órákat — bárkivel árversenyben -  szo
ros jóttállas mellett, tetemesen leszállított árakon eladhatók.

MiudenneuiU javításokat bármily csekély avagy nehezek legye
nek azok tartós jótállás mellett — több évi gyakorlottságom utján pon
tosan, gyorsan és szorgossau eszközölvén, bátran reményiem, hogy miuden 
hozzám intézett kívánságnak és megrendelésnek minden tekintetben ele
get teenuek

m  26

Pécsett, 1881. évi augusztus hó 18-án.
hódoló kész szolgájuk

T  H u R N J.
órás.265. sz (4—3)

I

Jó-, szép-, ta rtó s- és olosó óráit.

Pécsett, 1881. nyomatott ifj. Madarász E.
- J




