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A jogakademiai tanév kez
detén.

A vallás- s közoktatás minisz
tere, a pécsi joglyceum kegyurához, 
a mnlt évben intézett, s e lapok ha
sábjain is tárgyalt, felhívásában, a 
legmerevebben kimondja, miként jelen 
körülmények között, a hazai társada
lom nem képes a jogi képesítéssel 
biré, 9 immár viszonyainkkal, sokasá
gánál fogva, arányban nem álló egyé
nek részére, — elégséges, és tisztes
s é g  fentartást biztositó foglakozást 
nyújtani. Sajnosán el kell ismer
nünk, hogy a miniszter ebbelikije- 
lentése, a mindennapi tapasztalás
nak megfelel; de ép e körülmény, a 
legnagyobb szegénységi bizonyitvány 
állami létünkről,

Van-e állam, melynek egyik fő 
törekvése nem oda irányulna, hogy 
fiait gzellemi képzettség megszerzésére 
buzdítsa? Van-e állam, melyre teher 
lenne az, ha egyedei qualificált kép
zettségűek ?! Hisz széles e világon fő 
czél az ; a mi, — nálunk elérve, — 
egy miniszter szerint társadalmi baj!

A ki egy kissé figyelemre mél
tatja, a miniszter állítását, a nélkül 
hogy annak indokát élesebben szem- 
ügyre venné, lehetetlen, hogy — szivén 
hordozva az egyesek érdekeit, hisz ezek 
összege a közjó, — nem csak a jövő: 
hanem jelen felett is, kétségbe ne es
sék. Mert ha a miniszter úrnak akként 
van igaza, hogy e válságos körül
ményt előidézett okok, a társadalom 
rendes keretén belül mozogva, annak 
mintegy szerves természetéből ön
kényt folynak, s igy orvosolbatlanok ; 
akkor igazán nincs egyéb hátra; — 
mert a szellemi proletarius a társada
lom ellensége, — mint a szellemileg 
képzetteket legalább is megtizedelni. 
Azonban a jelzett körülményt előidé
zett okok nem csakhogy a társadalom 
szerves természetéből nem folynak; 
hanem a társadalom fájának fattyui, 
melynek lenyesésénél kormányunknak 
habozni nem szabad.

A fattyú: a nepotizmus, a sógor- 
ság, komaság, mely az egyéni érdeket 
a családival kapcsolatba hozva, tulaj-
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Árva vagyok . . .

Árva vagyok, olyan árva,
Mint a m a d á r fogva, zárva;
Árva vagyok, senkim sincsen , . .
Jaj be megvert a jó  Isten!

A sors szírt és örvény felett 
Ide s tova hányat, vettett;
Álmámban sincs nyugodalmam,
Nagy küzdelem minden álmám.

Az a sok bú, nehéz bánat,
Mely kebelem mélyén támad,
Hogy ha az mind megkövülne,
Rám egy kőhegy nehezülne.

Másnak egész életébe1 
Nincsen annyi szenvedése,
Mint a mennyit nekem juttat 
Az átkos sors egy nap alatt.

Do csak tűrök; •  türelem 
Jégmezőn is rózsát terem, . . •
Csak szenvedek, hisz azt mondják.- 
— Szenvedőké a menyorszkg I

Várady Ferenor.

Üdvözöllek újra!
Erdőkkel szegélyzett kis falu határa, 
Zöldelő mezőknek sok ezer virága 
Üdvözöllek újra!
Vágyódó kebellel sietek hozzátok,
Súgjátok fülembe: vájjon mire vártok, 
Örömre-e, búra? . . .

Még áll az a kis ház, ott az ntcza végen, 
Hol gyermekkoromban oly vidáman éltem 
Szerettim körében;

donkép mngasb fokában az általános 
corruptiót szüli. Ez neveli a szellemi 
proletárismust, midőn kegyeltjeit, czim- 
boráit tekintet nélkül arra, vájjon ké- 
pesitvénnyel birnak-e vagy nem, hi
vatalokba teszi; — mig másokat ké 
pesitettebbeket mellőz, 8 e mellőzötte- 
ket kényteleniti, hogy mindazt, mit a 
haza, a közügy érdekében képesíté
süknél fogva, kellő méltatással hasz
nosan felhasználhattak volna; most 
az önfentartás ösztönétől vakon ve
zetve, — a társadalom kárára, — a 
léteiért küzdve, — érvényesítsék.

Tudja tehát a miniszter úr a bajt, 
mely más államokra áldás; de még 
most sem intézkedik azon, hogy az ezt 
előidéző visszás ok megsziintettessék 
p. o. azzal, hogy a hivatali állás min
den tekintetben képesítéshez köttes
sék ; hanem úgy lesz, mint kinek az 
ujja fáj és kezét metszi le : nepotismus 
legyezgetéseivel azt czélozza, hogy a 
felsőbb tanintézetek redukálásával, a 
képesítettek száma is reducáltassék.

Reményekkel lépnek fiaink a tu
domány csarnokába, hogy oly kincset 
szerezzenek maguknak, mely a hazá
nak, a közjónak is közös kincse; — 
igy bnzgósággal fogják tanulni; „hogy 
az észtehetség nem privilégium, — 
mindenkinek ős joga egyéniségét úgy 
érvényesíteni, mint egyéni viszonyai 
engedik s a társadalomnak pe
dig kötelessége erre a lehetőséget 
megadni," tanulnak szent és igaz esz
méket, és midőn az életbe kilépnek, 
tapasztalják, hogy ennek az ellenke
zője a rideg való, tapasztalni fogják, 
hogy egy kis miniszteri osztálytaná
csos rokonsága többet ér minden tu
dományuknál.

Önkormányzatunk minden ágá
ban előforduló, és önállóságunk évei 
számával arányosan növekedő viszás- 
ságaink azt a gondolatot keltik fel ben
nünk, hogy állítólagos önállóságunk: 
kés a gyerek kezében. Mire vezet ez?

T — i.

A képvise lőház  első ü lése szep
tember 26-án tartatik meg, a midiin a kor
elnök elnöklete alatt a képviselőválasztási 
jegyzőkönyvek fognak benyujtatni. Még 
ugyanaz nap, vagy pedig a következő

Haj, de belsejéből rég kihalt a háznép,
Cak a vándor gólya kuszáit fészke áll még 
Rongyos tetejében.

Keskeny udvaránál merengve megállók, 
Lelkemben fölébred a tűndéri álmok 
Bűvös édes képe . . .
Szomorú füzeknek zsendülő uj lombja 
Rám hajol, miként ha ismerősöm volna 
Mindenik levélke.

Zajtalan örömnek volt e hely tanyája,
Most a néma búnak leple hullt reája 
Mogován, sötéten — —
Az én éltemre is bú vetett árnyékot,
Mióta eljátsztam a „gyermekjátékot,“
Künn a völgy ölében . . .

Zizegő levélkék, tarka szép virágok,
Mért fáj oly nagyon most szelíd susognátok.
Az ifjú szivének? . . .
Ob, ka tán a múltról — érzem elfogédva — 
Erednétek velem nyájas édes szóba,
Szebb lenne regétek!

. . . Hol langy szellő csókdos hervadó virágot. 
Régen . . . igen régen szegény atyám szállt ott 
A sir fenekére . . .
Oh, ha az a halom nem borulna rája,
Most szelíd Örömben szerető kar várna 
Forró ölelésre 1

Szerény kis falucska drága szülőföldem, 
Fogadja harmatként forró kálakönyem 
Sok ezer virágod!
. . . Fakadó tavasszal majd ba messze mégyek, 
Hálát adok újból s meny istenének 
Hogy láttam határol! Paal Gyula.

Ismerek egy . . .
Ismerek egy virágkertet,
Benne egy szép nefelejcset 
E virágkert az én szivem,
Nefelejcs benn; a szerelem.

napon tartandó ülésen megy végbe a kép
viselőknek kilencz osztályba való kisorso
lása is, melyek aztán kölcsönösen fogják 
egymást verifikálni. Az országgyűlésnek 
ö felsége által trónbeszéddel való megnyi
tása f. hó 28-án délelőtt 11 órakor megy 
végbe a királyi váriakban. — Miniszter- 
tanács volt szept. 18-án, mely számos fo
lyó üggyel, valamint az országgyűlés munka- 
prograramjával foglalkozott. — A jövö 
évi közös költségvetési előirányzat meg
állapítására vonatkozó közös miniszteri 
tanácskozások, br. Haymerle közös kül
ügyminiszter elnöklete alatt, szept. 20-án 
vették kezdetüket ezúttal Budapesten.

Uj állam jegyek. Szeptem ber 1-én 
az uj államjegyeknek meg kellett volna 
jelenniök. Miután azonban a jegyek csak 
magyar és német nyelven voltak kiállítva, 
Dunajevszky osztrák pénzügyminiszter 
megtagadta a kibocsátásokhoz beleegyezé
sét, s azt kívánta, hogy a monarchia va- 
lamenyi nyelvén nyomtassanak az állam
jegyekre egy-egy az értéket jelölő felírást. 
Ebbe meg megint a magyar pénzügymi
niszter nem akart beleegyezni, miután 
szerinte az államjegyek a dualisticus mo
narchia jegyei 8 igy azon csak két nyelv
nek: a magyarnak és a németnek van 
helye. Dunajevszky erre azt válaszolta, 
hogy kétnyelvűség törvényileg egyedül a 
bankjegyekre van kimondva, az állmjegyek 
tehát más eljárás alá esnek. Ez igaz ugyan, de 
Szapáry gr. ekkor egy régi osztrák-ma
gyar egyezményre hivatkozott, a mely vi
lágosan kimondja, hogy az államjegyeket 
magyar és német nyelven kel! kiállítani. 
Dunajevszky ez ellen a közös pénzügy- 
miniszterhez felebbezett, a ki azonban a 
felmutatott egyezmény alapján a magyar 
felfogás mellett döntött. Dunajevszky most 
a kérdést az osztrák és a magyar minisz
tertanács elé vitte.

R odich b r. D alm áczia h e ly ta rtó ja ,
a dalmát tartománygyülésben elöfodult 
botrányok és a honvédség behozatala elé 
gördülő akadályok folytán beadta lemon
dását. Az osztrák kormány egyelőre két 
havi szabadságot adott neki. Ha Rodich 
csakugyan nyugalmaztatnék is, rendszer- 
változást az nem vonna maga után, mert 
utódjául Joanovics br. van kiszemelve, aki 
szintén a horvát föderalisztikus párthoz 
tartozik.

E t tu  m i fili B r u te ! A Lem ll ügy
ben végre — jó késön ugyan de — még 
is, magas paripára ül az „Ellenőr41 s kö
vetkezőleg ir: „Tudomásunk szerint a kor
mány óhajtása az volna, hogy a delega- 
tiók ne legyenek összehíva, mig a magyar 
országyülés felirati vitája véget nem ér. 
Megállapodása azonban még nincs; mert a 
delegatiók üléseit sem lehet sokáig halasz
tani; már pedig a felirati vitának időtar
tamára befolyással lehet több körülmény.

Szőke kis lány h kertésze,
A virágot ő ültette.
Elültette és ápolta,
Azért van oly jé illata.

Oh! mily becses illatárja!
E virágnak nincsen párja- 
Hát még aztán a kertésze;
Eszemadta kis szőkéje! . . .

Kis angyalom te ültetted 
Szivembe a nefelejcset.
Istenem! mily szép nefelejcs! . . .
Oh! . . . csak soha el ne felejcs.

Somsich Sándor.

A inig téged . . .
A mig téged szentem 
Nem ismertelek,
Csak hírét hallottam 
A szerelemnek.

Megfogadtam, hogy nem 
Szeretek soha,
Legyen bár e nélkül 
Sorsom mostoha.

Nem így van az már ma,
Nincs így korántsem,
Mióta láttalak 
Szentem, kedvesem.

Szoretlek, mint senki 
E fold kerekén.
Szeretlek én téged 
Kedves piczikém.

Nics páija a földön 
Hő szerelmemnek.
Zengd vissza édesem.
„Viszont szeretlek.-

Somsich Sándor

Befolyással lehet és lesz is, például és 
mindenek felett, azon várakozás sorsa, 
mely a Lendl-ügyre vonatkozik. Ha az 
általános felháborodás, melyet ama furcsa 
százados otromba és bűnös eljárása minden 
igaz magyar ember érzete gyanánt idézett 
elő, elégtételhez jut, akkor a felirati vita 
nem lesz terjedelmes. Ha pedig az a jo
gos felháborodás nem nyer elégtételt a 
kellő időben, akkor bizony a felirati vita 
terjedelmét nem lehet kiszámítani. Mi re
ményijük az elégtételt, és tudjuk, hogy a 
kormány megtette e kérdésben is köteles
ségét eleitől fogva; (noha nem adott róla 
még számot a „mérsékelt" ellenzék hír
lapjainak), de ha csalódnánk, akkor mi 
is azokhoz tartoznánk, akik az országgyű
léstől a legkomolyabb fellépést tartanák 
igényelhetnek, mikép a nemzet méltóság- 
érzete, a szabadságunk iránti bizalom, az 
alkotmányunk szilárdságára vonatkozó hi
tünk, a korona és a fajunk közti igaz, 
teljes és üdvös kibékülés szent — és úgy 
a dynastiára mint a hazánkra nézve éles 
kérdést képező ügye ne legyen kitéve egy 
korcsmái jelenetben vitézkedő jöttment 
százados garázdálkodásának, illetőleg az 
ilyen garázdálkodások által előidézett fel
háborodásnak.u —  Lendl kapitányról egyéb
iránt azt tudatják a „N. P. Volksblatt“- 
tal, s állítólag a legmegbízhatóbb forrásból, 
hogy benyújtotta kérvényét a hadseregtől 
való elbocsáttatására, s e lépés raegtevé- 
sére azért határozta el magát, mert illeté
kes helyről tudtára adták, hogy a Göczel- 
affaire után ezt elhárítják tőle. — (Majd 
csak találnak részére jobb helyet Albrecht 
föherczeg egyik m a g y a r  uradalmában.)

A h o rv á t választások , v arasd i II. 
kerületben végbemenő szükebb választá
son kívül, befejezvék. A kormánypártiak 
48, a Mrazovics-pártiak 14, a Starcsevics- 
pártiak 9, a szerb-pártiak 2, és a párton- 
kivüliek 1 kerületben győztek. Kétszer 
megválasztatott: Pejácsevics gróf horvát 
bán, Zivkovics, Kraljevics és Starcsevics; te
hát 4 pótválasztás lesz szükséges. Az or
szággyűlés szép. 27*én ül össze és minde
nekelőtt a felirati vitát fogja befejezni, azu
tán a magyar országgyűlésre küldendő kép
viselőket fogja megválasztani és erre ülé
seit el fogja halasztani.

Külföldi hírek.
„Longbrauch, szép. 20. Garfield el

nök tegnap este 10 óra 55 perczkor meg
halt.11

E néhány szóval tudatja a táviró, 
hogy az Egyesült-Államok kitűnő elnöke 
meghalt. Julius 2-ka óta szenvedett Gui- 
teau áldozata, nem menthette meg öt sem 
a nép szeretete, sem családjának minden 
áldozatra kész ápolása, sem az orvosok 
tudománya. Szeptember6-án Longbranchba,

Paraszt-költő a király előtt.
A költészet olyan templom — mondja 

Petőfi — a hova mezítláb is lehet lépni. 
Miért ne léphetett volna bele Boda Pál, 
az egyszerű parasztember, a dalok fakó 
pacsirtája, hisz’ ö maga mondta egyszer 
az ő egyszerűen találó nyelvén, hogy a 
költészet mezejére öntudatlanul űzi az em
bert valami, mint az ökröt a zöld fiire.

Feljött a fővárosba is, fölkeresett író
kat, költőket; de biz azok nem tudtak 
rajta segiteni. Maguknak is elég bajuk 
van. Hanem azt látták, hogy tehetséges 
ember áll előttük, a kiből szerencsésebb 
körülmények közt talán igazi költő lehe
tett volna. Nem is riasztották el szenve
délyétől ; biztatták — jó tanácsokkal.

A mi Boda Pálunk nem is hngyta 
abba a dolgot. Föllebbezett a királyhoz. 
A mostani hadgyakorlatok alkalmával 
Mezö-Kövesden sajátkezüleg nyújtotta át 
neki egyik versét.

Mi is bemutatunk e „falu nótásau 
versei közül hármat, melyeknek forma
érzéke és gondolkodádása igazi hivatott- 
ságról tanúskodik.

íme a versek:

N ép d a l.
Kiséri határon,
Arattam a nyáron,
Eladtam a búzát,
Az egri vásáron.

Mondtam a babámnak.
Vállalja magának,

I Ha el nem fogadja,
i Megyek a világnak.

b i r k á r a  szállították a beteget. Azt mon
d o tt* , hogy orvosai egészségesebb vidé
ket Seresnek számára; lehetséges azonban, 
hogjí ez kiváltképen a halállal tusakodó 
beteg kívánságára történt, a ki helyét ke
reste, a hol bevégezhesse fáradsággal, tet
tekkel dicsőséggel és sikerrel egyaránt 
teljes életét.

Röviddel 10 óra előtt dr. Bliss meglá
togatta a beteg elnököt és az ütér veré
sét nem találta felette nyugtalanítónak. Az 
általános állapot remélni engedte, hogy 
Garfield elnök nyugodtan lógja az éjét 
tölteni. Az elnök azt mondá, hogy egészen 
tűrhetően érzi magát, s azután mintegy 
15 perczig tartó álomba merült, a mely
ből súlyos Szívfájdalmakkal ébredt fel. Dr. 
Bliss, kit tüstént a beteghez hívtak, az 
ütér verését majdnem megszűntnek ta
lálta, azonkívül a szívdobogás is alig volt 
hallható. Az orvos ezekután kijelenté, hogy 
Garfield elnök haldoklik. Az elnök nejét 
és a többi orvosokat a haldokló ágyához 
hívták. 10 óra 50 perczkor az orvosok 
konstatálták, hogy Garfield elnök meghalt. 
Fél 12 órakor kabinettanács volt. A ka
binet felhívta Arthur elnököt, hogy tüstént 
tegye le az esküt és jöjjön Longbranchba. 
Egész Amerikában a legmélyebb gyász 
uralkodik. Még tegnap este megkondultak 
mindenütt a gyászharangok.

Washingtonból, szép. 20-ról Írják: „^Vrt- 
hur al elnök — immár az Egyesült-Álla
mok elnöke — tegnap este lakásán, New- 
York állam legfőbb itélöszékének két bí
rája előtt, letette az esküt és táviró utján 
fejezte ki Garfield elnök özvegyének leg
mélyebb részvétét.41

Az amerikai alkotmány II. fejezeté
nek I. szakasza, 6. pontja értelmében 
Garfield elnök halála következtében az 
alelnökre, Chester A. Arthur tábornokra 
száll az elnöki hivatal.

Az uj elnök születet 1831-ben Al- 
banyban s igy jelenleg 50 éves. Arthur 
Schenectady Union Collegében növekedett, 
hol nagy képességei által a tudomány 
minden ágában hitüntette magát. Miután 
az egyetemi fokozatot elérte, az albany-i 
jogi iskolába lépett, mely a fontnevezett 
College-é s nemsokára védő ügyvéd lett. 
Arthur mindig élénk részt vett a politikai 
életben s már mint 14 éves gyermek az
zal dicsekedet, hogy a whig-párthoz tar
tozik. Mint E. I). Culver newyorki ügy
véd társa, nagy hirre tett szert a Lem- 
mon-pörben. A köztársasági párt szervezete 
óta Arthur e pártiioz tartozik, s a háború 
alatt New-York állam föszállásmestere volt. 
A háború után ismét visszatért ügyvédi 
foglalkozásához, s Ransom irodájába lépett. 
Később a new-yorkkerületi attorney Phi
lips is belépett a ezégbe, melynek neve: 
„Arthur Philips, Knevals és Ransom44, tulaj- 
donképeni feje pedig Arthur volt. Arthur 
élénk részt vett New-York város és

Nem volt sehol helyem,
Járt a bánat velem,
Volt szép tiszta búzám,
Még som volt kenyerem.

A z én  ró z sá in  . . .
Az én i óznám másnak virít.
Hej de sokat megszomorit.
Hogy induljon hervadásnak,
Ne virítson többé másnak!

Hervadjon el szép csendesen,
Hogy ha nem virít rendesen.
Hűljön le minden virága,
Ha másra hajlik az ága.

Hervadjon el levelestől,
Száradjon ki gyökerestől.
Soha többször ne virítson,
Hogy engem ne szomoritson.

T isz a  m e l l e t ...........
Tisza mellett vágtam nádat.
Kértem kis lány az anyádat, 
Parancsolja meg tenéked,
Hozd ki nékem az ebédet.

Mondta is az édes anyád,
Kevés már a házon a nád,
Vágtam én a nádat neked,
Még sem hoztál te ebédet.

Nem tartok már számot reád ; 
Házatokra nem megy a nád ; 
Esővízzel hűljön tele,
Nem járok én többet bele.

Boda Pál.



állam politikájában. 1872. november 21-án 
Orant elnök kinevelte őt new-yorki 
kikötői vámcollectornak. Hayes elnök 
azonban letette őt hivatalából 1878. julius 
20-án, mert azzal vádolták, hogy akadá
lyokat gördített a közigazgatás reform 
jának keresztülvitele elé. Arthur mindig 
benső barátja volt Conglingnak, az isme
retes senátornak. Ki ismert szédelgő és 
feje a korruptió pártjának. Alelnökké való 
kinevezését is azon terrorismusnak köszön
heti, melyet Conkling az 1880. januári 
congressusra gyakorolt.

A korrupczió.
Távirati hirek szerint, alig lesz elke

rülhető Garfield az északamerikai elnök 
nek halála, áldozatul esik ö akorrupcziónak, 
mely az azelőtt szigorú erkölcsű köztársa
ságokban a btlháboru, kivált pedig Grant 
elnöksége alatt hatalomra kapott, s me
lyet Garfield minden erejéből kipusztitani 
igyekezett, magasztos czélját nem fogja 
elérni, utóda az alelnök egy jelentéktelen 
s mi legrosszabb a korrupczió pártjának 
hódoló egyén, kinek nevében, mások fog
ják  bitorolni az elnöki jogokat. — A po
litikai mákvirágok tehát nehány évig — 
az uj elnökválasztásig — felszinen, a ha
talom birtokában lessznek megint s ez 
azután kétségessé teszi, vájjon az uj el
nökválasztáskor megbuktathatók lesznek-e?

Mig a franczia köztársaságnak még 
elég dolga lesz, hogy az erkölcstelen csá
szári uralom alatt lábrakapott korrupczió- 
nak még mindig feltünedező csiráit ki
irtsa, mig Angolországban a telhetetlenség 
nem engedi, hogy a százados igazságtalansá
gok jóvá tétessenek, addig Európa többi álla
mában — kivéve nehány apróbbat minő 
Svéczia, Norvégia, sat., a korrupczió többé 
kevésbé virágzik és szemmel láthatólag 
terjed, egyelőre beláthatlan hol, és mikor 
éri el tetőpontját

A jó törekvésű Garfieldnek gyászos 
halála nagy lökést adna az európai kor
rupczió pártjának, mert még bátrabban 
ütné fel fejét itt is, mert roppant befo
lyást gyakorol a világ leghatalmasabb 
köztársaságának példája az európai erköl
csökre és szokásokra, — elfogadhatóvá 
teszi az oly cselekedeteket i s , melyek 
miatt régebben a büntető törvény súlya 
nehezedett a tettesre, vagy mely miatt 
legalább is a tisztességes társadalombóli 
kizárásra számíthatott.

Garfield halála nagy szerencsétlenség 
lenne az erkölcsös társadalomra nézve s 
előmozdítaná a két szélsőségnek a kor- 
rupczióra támaszkodó önkényuralomnak 
vagy azzal egyértelmű álalkotmányosdi 
állapotnak, — nem különben a kommu
nista, szoczialista, nihilista sat. elnevezések 
allatti felforgatók törekvéseit, miután pe
dig a tisztességes erkölcsű józan, nép 
utóbbiak ellenében a korrupczióra támasz
kodó hatalmat nem pártolhatja elöbb-utóbb 
elkerülhetlen a felforgató elemek győzelme, 
ezen győzelem pedig annál közelebb áll, 
minél inkább már beállott azon idő, mi
dőn a hatalom a hadsereg feltétlen enge
delmességére már nem számíthat.

A hatalom a korrupczióval való szö
vetsége által maga rohan a vészbe, maga 
fejére zúdítja a veszedelmet, mert a kor 
rupcziót megutáló polgár inkább zsebre 
teszi kezét és tétlen marad, sem hogy 
felforgatók ellen segítse, sőt ezek naponta 
újabb híveket toborzanak az elkeserített 
mérsékelt elemek közt.

Valóban megérkezett az utolsó óra 
arra, hogy a hatalom maga véget vessen 
a korrupcziónak!

példás megfenyitésöket ki ne kerülhessék. 
— As őrök azonban a főbejáratot a vá 
roshás tornya alatt rögtön bezárták és 
eltorlaszolták, mire a formális ostrom ál 
lapot azonnal megkezdődött. — A ve
zénylő altiszt ekkor elkezdte az ajtót dön
getni, s minthogy nem sikerült, tehát neki 
estek az ajtót kardal vagdalni, úgy hogy 
hullott a kardvágás, mint a záporeső az 
ajtóra. — Látván azonban, hogy semmire 
sem mehetnek, tehát bosszúsan a város 
házától eltávoztak, és a/, utczán tajtékzó 
dühvei káromkodva még egyszer végig 
csatangoltak, s úgy éjfélfelé a kaszárnyába 
vis8za8ompolyogtak.

ügy halljuk, hogy a városi elöljáró
ság másnap jelentést tett róla a szolga- 
birónak, de azt hisszük, hogy ez nem 
tehet az ügyben semmit, mert a katona
ságnak nem parancsolhat, s igy napi
rendre térnek a hősies vagdalódzások s a 
democles kard továbbra is lebeg a fejünk 
felett, nem tudhatjuk, hogy melyik órában 
fogja döngetni ajtónkat majd ismét vala
mely vitéz csapat, a Tisza kormány di
csőségére.

R.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári ügyek :

— Graumann János, — özv. Gadó 
Adamkó Györgyné ellen pinczehelyiség 
átengedése iránt.

— Metz István és társai, Metz József 
ellen örökség megítélése iránt.

— Özv. Schwarczenbergerné Aguláz 
Klára, Hein Borbála és Kolib Mihály 
ellen 2000 frt töke és jár. iránt.

— Török József, Bodi Erzsébet ellen 
— házassági kötelék végfelbontása iránt.

— Kozma Zsuzsa, Berta János ellen 
házassági kötelék felbontása iránt.

— Schvell Antal, özv. Tokonauer 
szül. Kniffer Júlia ellen ingatlanok át
íratásába való beleegyezésrei kötelezte* 
tés iránt.

— Schapringen J., Matascher Viktor 
ellen 493 frt 71 kr. töke s jár. iránt.

Pécs, 1881. szeptember 22.

Különfélék.

Siklós, 1881. szeptember 19. 
fekete-sárga lelkű Lendl Vilmos

hőstette buzditólag hat, b méltó követőkre 
talál nálunk is. — Úgy látszik, hogy ma
holnap, a mai szabadelvű közösügyes 
gyászmagyarkák által feldicsért eldorádói 
állapot dicsőítésére, még kivernek bennün
ket ősi fészkeinkből, a zsebrák Giskra 
méltó utódai.

Történt ugyanis, hogy f. é. szeptem
ber hó 11-én a Sándor oroszczár nevét 
viselő dragonyos ezred Siklóson állomá
sozó századának legénységéből 10— 11 óra 
között, elhagyva a kaszárnyát éjszakának 
idején mintegy 15—20 drb. a város ut- 
czáin ordítozva végig csatangolt, el
kezdve a kaszárnyától a föutczán végig 
a vásártérig oly lármát csapott, hogy az alvó 
polgárokat álmokból felriasztotta. — Hogy 
még inkább kitüntessék a nemes vité
zek hösiességöket, a szolgabiró lakása 
előtt éktelen dalokat kurjongatva, végig 
tomboltak, hogy megmutassák neki, mi
kép nem ö az ur a városban, hanem a
k. k. helden trupp.

Midőn azonban visszajövet a főtérre 
értek, a városi őrjárattal találkozván, az 
örök egyike figyelmeztette őket, hogy vi
seljék magokat csendesen és illedelmesen 
és ne kurjangassanak annyira, mert kü
lönben kénytelenek lesznek őket bekiséni. 
Most aztán nem kellett ennél több, a 
vitéz hadfiak visszamentek a kaszárnyába, 
s egy őrmester vagy führer vezetése mel
lett kivonult egy szakasz katonaság a vá
rosháza elé, a városi őrjárat megfenyitáse 
végett, még pedig katonai vezényszóra, 
mely egy fültanu előadása szerint igy 
hangzik: „W art ihr verfluchter rebeller 
hunde, wir werden euch schon lemen."

Ekkor az egész városház épületet 
cernirozták, hogy abból a városi hajdúk 
és éjjeli örök megne szökhessenek, hogy

— Évnegyedes igen tisztelt előfi
zetőinket kérjük az előfizetésnek mi 
előbbi újítására, hogy a lap küldése 
eránt kétségben ne legyünk. — Az 
ez évi lap árával még hátralékos tisz
telt megrendelőket pedig szintén fel
kérjük a hátraléknak beküldésére.

— József föherczeg Pécsett, ö  fensége 
szerdán délelőtt érkezett városunkba. Min 
den fényes fogadtatási ünnepélyesség mel 
löztetett, minthogy föherczeg ö fensége 
gyászt viselvén, előre kifejezést adott azon 
óhajának, miszerint nélkülözni kívánja a szo
kásos fogadtatási tüntetéseket; mindazon
által a népszivében oly kedvesen élő ne- 
nemes szivü föherczeget bár zajtalanul, 
csendben, de az elfojthatlan lelkesülés- és az 
örömtől ihletre gyűlt arcczal s a legöszin- 
tébb szeretetnek érzetével fogadta városunk 
közönsége. Az indóház várótermében Per- 
czel Miklós föispány, Aidinger János polgár- 
mester, Lechner Gyula városi tanácsos, 
Majorosy Imre városi főjegyző, F e
kete Mihály városi ügyész várták és fo
gadták. Azon kivül jelen volt a fogadta
tásnál Szende Béla honvédelmi miniszter, 
ki kedden reggel érkezett hozzánk, Muzdin, 
Hollán s számos magas rangú tiszt. A 
főispán üdvözlő szavaira meleg köszönetét 
mondva a föherczeg, rövid barátságos be
szélgetés után, kocsiba ült és a püspöki 
székházba szállt. Szende miniszter dr. Fóliák 
János kanonoknál van szállva. — Délután 
föherczeg ö fensége a sátortáborba rán- 
dult ki teljes számú kíséretével, hol szem
lét tartott. Alkonyat tájban a katonai zene
kar a vendéglő elé vonult, hol a városból 
kirándult közönség szinte hemzsegett, szá
mos falusi alakkal is találkozott az em
ber tekintete, — mind József föherczeget 
vágyta látni. Rázendült az erőteljes zene 
és a legfülbemáazóbb, kedves áriáju dara
bokat hangoztatta. A zene szavára ö fensége 
is csakhamar megjelent a sürü tömeg közt az 
összes tiszti karral, mely mintegy 200—250 
főnyi. A közönség kalapemslósekkei üd
vözölte a föherczeget, mit a föherczeg 
kemény katonás „szalutirung"-gal fogadott. 
Érdekes csevegése volt a főherczegnek 
Bulyovszky honvéd huszár ezredesünk pity- 
kés dolmányos, sarkantyúé csizmás két 
kis fiacskájával. Többek közt a nagyob
biktói azt kérdezte, hogy mi lesz belőle? 
A kis fiú mokányul feleié: „Pap leszek 
Fenség!u — „Még pedig pápa! Hogy 
adja az Isten!“ válaszolt rá ö fensége. — 
Rövid idő múlva távozott, mire a zenekar 
rázendité az „Isten áldd meg a magyart" 
— Másnap csütörtökön nagy hadgyakor
lat tartatott. A gyakorlat után diszebéd 
rendeztetett harminczkét terítékre. Ebéd 
után a föherczeg sétát tett a városban. 
Tegnap pénteken ismét nagy hadgyakor
lat folyt le.

— Városi közgyűlés. Folyó hó 26-án, 
azaz holnapután városi közgyűlés tartatik, 
mely alkalommal az üresedésben lévő II. 
aljegyzői, rendörfogalmazói és gyámpénz
tári ellenőri állás választás utján be fog 
töltetni. Számos érdekes tárgy kerül még 
napirendre, a közgyűlés igen népesnek 
Ígérkezik.

— A Qoczel-Lendl ügyben eddig há
rom törvényhatóság, és pedig Budapestvá- 
rosa egyhangúlag elhatározta a teljes elég

tétel szerzését követelő feliratok menesz
tését az országgyűléshez és a kormányhoz. 
— Városi törvényhatóságunk hétfőn tart 
közgyűlést és ha csak jogos megszólás- 
nak magát kiteni nem akarja, nem ma
radhat a főváros, Arad és Esztergom mö
gött. — A sok nagy hazafi közül csak 
fog találkozni egy, — kiben a közbizalom 
összpontosul — s ki az indítványt e rész 
ben idején beadandja!

— A minta és kísérleti szüretet ren
dező bizottság a következő felhívást bo 
csátotta ki a pécsi szőlősgazdák egyesülő 
tének tagjaihoz: „T. ez. A pécsi szőlős 
gazdák egyesülete f. é. október hó 12, 13. 
és 14. napján a földmivelési ipar- és ke 
reskedelemügyi m. kir. minisztérium által 
kiküldött országos központi pinczemester 
vezetése mellett a Radenich János-féle alsó 
bálicsi szőlőben minta- és kísérleti szüretet 
rendez, melyre t  ez. uraságod mint 
egyesület tagja tisztelettel meghivatik. 
szüreti programm, mihelyt végleg megálla 
pitva lesz minden egyesületi tagnak meg 
küldetik. Egyúttal van szerencsénk szives 
tudomására hozni, hogy a szüret befejez 
tével, vagy is október hó 15-én d. u. 4 óra 
kor ugyancsak a Radenich-féle szőlőben 
kedélyes lakomával egybekötött szüreti 
ünnepély rendeztetik, melyen 3 frt. lefi 
zetése mellett minden egyesületi tag részt 
vehet. Minthogy pedig ez alkalommal a 
pécsi borok jellegének megállapítása czél 
jából borkóstolás s illetve borbirálás 
lészen, szívesen fogadja a rendező bízott 
ság, ha t. ez. uraságod saját termésű 
boraiból a termelési hely és óv megjelölő 
sével tetszÓ88zerinti mennyiségben must 
rát mutat be. A mustraborok Tamásy 
Ferencz úrhoz, mint szüreti gazdához 
(Apácza-utcza 15.) küldendők. Pécsett 
1881. évi szept. hó 22-én. A rendező bizott
ság. Kapcsolatban evvel megjegyezzük 
még, hogy a rendező bizottság határozata 
szerint úgy a szüreten mint a szüreti ün 
nopélyen részt vehetnek olyanok is, kik 
— minthogy szőlőjük nincs — nem ugyan 
tagjai az egyesületnek, hanem az ügy 
iránt nagyon érdeklődnek és olyanok is, 
a kik vidéken laknak. Ezeknek azonban 
a rendező bizottság valamelyik tagjának, 
vagy Haksch Emil egyesületi elnöknél 
szó- vagy irásbelileg jelentkezniük kell. 
Egyes illustris egyének mint vendégek 
lesznek a rendező bizottság által meghíva.
A szüreti programmot lapunk jövő száma 
hozza.

— Jogakademiánk olvasókörének tiszti 
kara következőleg alakult meg. Elnök 
Moldoványi Ödön IV. éves. Alelnök: Cha- 
ckinovics N. IV. éves. Főjegyző: Kaufer 
Jenő III. éves. Aljegyző: Millhoffer N. I 
éves. Pénztárnok: Grubics Szvetozár IV. 
éves. Könyvtárnok : Porges Miksa II. éves. 
Háznagy: Joannovics N. II. éves. —  E n
nek közlésével nem hallgathatjuk el, mi
szerint hallottuk megpendíteni a dicséretes 
eszmét, hogy az olvasókörben tartana a 
jógákademiai ifjúság gondosan átdolgozott, 
szakszerű felolvasásokat, mely alkalommal 
az ifjúság erkölcsi kötelességévé tétetnék 
megjelenni és a felolvasás tárgyához szó 
lólag véleményét nyilvánítani, esetleg tudó 
mányos vitatkozásba bocsátkozni. Az eszme 
igen egészséges, úgy látszik akadémiánk 
ifjúsága kezd — komolyan gondolkozni. 
Üdvözöljük!

— A pécsi kath. f'ógymnáziumban, a 
főt. dr- Szalay Alfréd igazgató úr lelkes 
vezetése alatt álló segélyzö-egyesületben a 
tisztikar az 1881/2-ik tanévre következő
leg alakult meg : Elnök : Reeh György VIII. 
oszt. tan. Pénztárör: Tukacs Adám VIII. 
oszt. tan. Könyvtárnok: Spitzer Manó VIII. 
oszt. tan. Rendtartó: Leopoljl Samu VIII. 
oszt. tan. Alelnök: Koszits Akor VII. oszt. 
tan. T itkár: Fatér János VII. oszt. tan. 
E llenőr: Lenhard Jenő VI. oszt. tan. 
Jegyző: Angyal Béla V. oszt tan. — Mű
ködjenek dicséretesen!

— Sajtóper. Olvasó közönségünk még 
igen élénken emlékezhetik azon körül
ményre, mely ft. Rézbányay József árva- 
házi igazgató ur által Guttmann Joachim

„Fünfkirchner Zeitung" szerkesztője 
ellen inditott sajtópert előidézte. A meny
nyiben pedig egyesek előtt ismeretlen volna, 
elmondjuk. — Lapunk egyik, husvét előtti 
számában ismertettük Rézbányái Józsefnek 
akkor megjelent embermüvelődés történel
mének II. részét és pedig nyomatékkai a 
mü legérdekesebb részére, mely a zsidók
ról szól. Erre Guttmann lapjának követ
kező számában egy a megczáfolásba be 
sem ereszkedő, de annál több szeméi 
megbántással teli czikkecskét tett világgá. 
Rézbányay nem volt megvető, nem átal
lott a közleményre felelni; irt és az iro
dalmi tisztesség" legszűkebb határai kö
zött a szellem pálczájával megcsapkodta 
Guttmann urat. Úgy látszott, hogy fájt; 
mert Guttmann ur erre teljesen elveszítve 
a redacteuri flegmát, azt irta, hogy: „fa- 
natistával," —- „bolonddal" nem polemi
zál. — Szólnánk, mert szólhatnánk erre
vonatkozólag valamit; de nem szólunk,__
szóljon a sajtóbiróság s az esküttszék, mely a 
jövő hó 20-án ül össze, hogy ítéljen az 
ügy felett.

— Opera Pécsett. Városunk közönsé
gének módjában lesz, hogy a bekövetkező 
szinidénnyel a legélvezetesebb estékben 
részesüljön; — legélvezetesebb mondjuk, 
mivel a régen és csak hellyel-közel 
hallott operai előadások most napirenden 
leendenek. Bogyó Alajos színigazgatónk 
vállalkozott arra, hogy az operát a vidéki 
színpadokon újból felélessze. Állandóan fel

vette az operát repertoirjába s e végből több 
énekest és énekesnőt szerződtetett. — A 
karok az előadások megkezdése előtt, hu 
zamosabb ideig a zenekarral az összmü- 
ködés elérhetése végett gyakorlatokat — 
próbákat — tartanak. A mint legújabban 
értesülünk Bogyó az előadásokat váró 
sunkban csak a jövő hó vége felé 
kezdi meg.

— A szinügyi nagybizottmány múlt 
szerdán tartott ülésében elhatározta a vá
rosi törvényhatóságnak javaslatba hozni, 
hogy egy állandó színházi alap megterem
tésére a német dalkornyikáló truppokat, 
gymnastikai s más nagyszerű és kisszerű 
elnevezések alatt kószáló komédiásokat, 
látványosságok előadóit sat. nagyobb ösz- 
szegü előadási tokával a főváros példá
jára  megterhelni. — Hisszük, hogy az 
igen életrevaló javaslat egyhangú elfoga
dásra találand a jövő hétfői közgyűlésen.

— A mechánikai színház. Szombaton 
és vasárnap mutatta be a helybeli szín
házban Groszheim helybeli gépész és fia 
tizennégy évi munkájuknak gyümölcsét. 
Mind a két előadáson meglehetős szép 
számmal volt a közönség jelen s többszö
rös tapsokban is részesítette a mü előállí
tóit. Az előállítók csakugyan mégis ér
demlik az elismerést; mi is elismerést sza
vazunk a hazai mü törekvő elöállitóinak

nagy szorgalomért, mellyel ezen bár cse
kély, de mégis szép eredményre ju to ttak ; 
azonban maga a mü nem felel meg

várakozásnak, melyet a közkívánatom 
hozzá köt, — nem versenyképes ; nem 
mondjuk azonban, hogy tökéletesítve idő
vel nem lesz azzá.

vallotta magát. —  (Az amolyan bankett 
és jó borok mellett magyarbaráttá átvál- 
tozó, de azért a szesz hatásának raegazün- 
tével régi bőrét felöltő alezredeshez ne
künk is volt már szerencsénk a boszniai 
hadjárat után.)

— Siklóson egy leány fris koszorút tett 
egy síremlékre. A sriremlék mely talap, 
zaton nyugodott, ezen alkalommal, midőn 
a leány beléje kapaszkodott, el dűlt és a 
szerencsétlent egészen elfedte. Szerencsére 
épen ez időtájt több ur ment el mellette 
kik a körülbelül 5 mázsás követ a lány 
ról — kinek csak feje látszott ki a sirkö 
alúl —  leemelték. A leány veszélyes zu
zásokat szenvedett. A síremlék megvizg
gálásánál kitűnt, hogy a talapzat — és 
emlék közötti ragasz a fagy és nedvesség 
következtében teljesen szét volt máivá és 
igy csak az emlék által tett nagyobb lö
késre azonnal ledőlt az. Nem ártana meg- 
büntetni a könnyelmű mestert, a ki felállí
totta kellő megerősítés nélkül.

lebb
— A bányatelepi iskoláról. A legköze- 
tartott iskolaszéki gyűlésen el lön 

határozva, miszerint az eddig jelentkezett, 
városra nézve tanítás végett kötelező 

n é g y  tanuló kedvéért nem fog a bánya
telepi iskola fenállani, hanem bezáratik és 
köteleztetnek ezen tanulók a városba 
jönni, iskoláztatásuk végett. Az eljárás 
egészen helyes. Sokan talán megütköznek 
azon, hogy a mintegy félórai járásról kell 
bejönni a fiuknak az iskolába; de erre 
törvényünk van, mely azt mondja, hogy 
*/t mértföldnyiröl is kötelezhetők a fiuk, 
hogy tanodába járjanak, városunk a bá
nyateleptől pedig nincs mórtföldnyiro.

— Cziglányi Béla szabadkai kir. tör- 
vényszéki biró saját kérelmére a helybeli 
k. törvényszékhez helyeztetett át. Cziglá- 
nyiról a „Sz. K .u azt Írja, hogy „egyik 
legmunkabiróbb emberét veszté el a sza 
badkai törvényszék, a pécsi pedig nyere
ségre tett szert". — Oh bár ; mert ugyan
csak ránk férne!

— A „ Lövész-Egyletu folyó hó 18-án 
tartott ezéllövése alkalmával 340 lövés té
tetett, ezek közül 145 talált, 285 kör. Az

díjat Zzolnay György, a II. díjat Gi 
rardi József nyerte el.

— öngyilkos katona. Pénteken éjjel 11 
óratájban Mózer Norbert nevű 68-ik 
zászlóaljbeli honvéd dobos a 19. számú 
barakkban agyonlőtte magát. A szomorú 
esetet igy beszélték el nekünk: Mózer 
Norbert szeretett egy szép leányzót tiszta 
szívvel, igazán, de viszontszerelemre 
fájdalom — nem talált. A legutóbbi idők
ben minden polgári ruháját, ezen kivül 
óráját, gyűrűjét zálogházba csapta s a 
pénzt kedvesének adta, hogy ezzel is meg
mutassa: —  mennyire szereti. Minden hiába 
volt, a „már vány szivü" leány elfogadta 
ugyan a pénzt, de mégsem szerette a 
Marsfit. Pénteken éjjel elszánva magát a 
legvégsőre a rajongó szerelmes, mélységes 
mély bújában, lekapta a szomszéd társá
nak polczáról a fegyvert, megtöltötte, egy 
levélkét tűzött a puskavesszöre és egy 
evőkanalat helyezve a fegyver billentyű
jére, szájába vette a cső végét s a lábá
val a kanálra lépett, mire a töltény el
durrant s a szerencsétlen szerelmes agy- 
velejét keresztülfurva a golyó, azonnal

másvilágra röpítette a lelkét. A levélben, 
puskavesszöre tűzött, társaitól 

búcsúzott el, megmondva a tettének okát. 
Legyen neki a jó Isten kegyelmes !
— Eljegyzési ünnepély. Pécsváradon, 

Mikó Etelka kisasszonnyal, Mikó János, 
pécsváradi közalapítványi uradalom köz- 

tiszteletben álló mérnökének szeretetre 
méltó, szép és müveit leányával, szomba
ton, o hó 17-én váltott jegyet a fővárosi 
előkelő körök egyik kedvelt fiatalja: nagy
bajomi Sólyom Jenő pénzügyminiszteri fo- 
galmazó-számtíszt. Istentől áldást és tar
tós boldogságot kívánunk az ifjú pár szép 
frigyéhez.

— Egy hitvány állvány áldozatai. — 
Száván e napokban a templom tornyára 
készítettek egy ily álványt melyen, a bá
dogosnak kellett volna munkáját végezni. 
Midőn az ács munkáját befejezettnek nyil
vánította, két bádogos hozzá ment az ál- 
ványra, mely a hármas teher alatt lesza
kadt és a rajta levők a templom fedelére 
estek. A Schipat nevű ács a templom 
fedeléről fejjel lefelé csúszván leesett egész- 
szen és azonnal szörnyethalt. Egy bádo
gos segéd egy másod álványra esvén lábát 
törte, mig a munkavezető Paczák Antal 
siklósi bádogos, ki épen a templom fede
lének derekára esett, abban megkapasz 
kodott és igy minden nagyobb baj nélkül 
megmenekedett. Ismét egy intő példa arra, 
hogy az ily álványok a lehető legnagyobb 
gonddal készítendők. —

—  Hymen. Folyó hó 15-én váltott je
gyet Vémenden Nemes Gyula közalapít
ványi erdögondnok R. Mecskéről Frenkl 
Vilma kisasszonnyal, Frenkl Antal nyug 
díjazott vémendi körjegyző bájós leányá 
val. Ragyogjon felettük a boldogság napja!

— Lend Vilmos kapitányról a követ
kezőket írja a „Békésmegyei Közlöny" : A 
legutóbbi gyulai árvíz alkalmával Gyulán 
időzött vagy 6 hétig, mint az ott működő 
műszaki mentöcsapat parancsnoka. E ré
lyes és odadó munkássága által általános 
elismerésre tett szert és sok részben hozzá
járult a város megmentésére. A mi azon
ban legcsodálatra méltóbb: különféle ban
kettek, evedelmek és ivodalmak alkalmá
val vagy 40— 50-szer mondott, habár 
törve a szót, magyar pohárköszöntéseket, 
a magyar nemzet lovagiasságára, alkot
mányára, törvénytiszteletére s ő maga is, 
mert Komáromban született, magyarnak

— Ráczmecskéröl, mint nekünk irjákt 
vasárnap délután 4— 5 óra közt a hidasi 
refr. lelkész tehenét a villám agyon sújtotta.

— Boldog város. Klingenberg 1200 
lelket számitó bajor városka, a Sedan-ün
nepet oly módon ülte meg, amelyre bizo
nyára az egész német birodalomban nincs 
példa. Az ünnepnapján t. i. minden pol 
gár a város pénztárából 2 márkát kapott 
s ugyanannyit mindazon nőtlen férfi, ki 
az 1870 —  71-iki háborúban részt vett. 
E városka különben egyéb tekintetben 
is egyetlen a maga nemében. Községi 
adóról e városban semmit sem tudnak, de 
ehelyett minden polgárnak évenkint a vá
ros pénztárából 9 0 — 100 márkát fizet
nek ki. — (Könnyen lehetne ily boldog 
város Pécs is, ha ugyan polgárainak több
sége a múltban és jelenben is értene ahoz- 
való tisztviselőket választani és mindig 
csak a közügyet, nem pedig kizárólag 
kicsinyes magán érdekeit tartaná szemelött 
akor, midőn a választási urnához szó
lítják.)

— Szeszygár-égés. — Az aradi Neu- 
maun-féle szeszgyár e hó 17-én leégett. A 
tűz a négyemeletes gyárépület közepén a 
vámmalomban az első emeleten gyuladt ki. 
Az ok ismeretlen. A tűz által az egész 
külváros veszélyben forgott: szerencse, hogy 
szélcsend volt. A szeszkészlet, mely ezer 
és ezer hectolitert tesz ki, kőfallal védett 
pinezében van elhelyezve; ezek beomlás 
nem valószínű, de tartanak tőle. Az iroda, 
a pénztár, a gyártulajdonosok lakása be
égett. A hőség oly borzasztó nagj, hogy 
az égő gyárépületeket száz lépésnyire is 
alig lehet megközelíteni. A gyár három 
biztosító-intézetnél volt biztosítva: a „Duna," 
„Trieszt" és a magyar franczia biztosító- 
társulatnál. A veszély folytán 400 mun
kás és ezek családja maradt kenyér nél
kül, kitéve a bekövetkező nyomornak. 
Emberélet, hogy oda veszet-e, még nem 
tudni. A zavar és fejetlenség leírhatatlan. 
A gépek a borzasztó tűzben egy óriási 
izzó tömeggé olvadtak össse. Több száz 
ezer métermázsa liszt, gabona és kuko 
ricza a lángok martaléka lett. Az istáié
ban 3600 ökör volt, ezeket még idejé
ben kihajtották a szabadba. A lakásból, 
mely nagy fénnyel volt bútorozva, egye
dül az értékesebb bútorokat tudták meg
menteni. A zavarban egy pár ismert tol
vaj rabolni kezdett. A rendőrség közülök 
többet tetten kapott s letartóztatott. A Neu- 
mann-testvérek szeszgyára már harmadiz- 
ben ég most le. A most leégett uj gyár 
1866 — 67-dik évben épült s 1868-ban 
kezdott működni. Hogy mily óriási for
galma volt, mutatja az is, hogy az állam 
nak fogyasztásiadó fejében naponkint 960 
forintot fizetett a gyár. A leégés folytán 
az államnak is nagy vesztesége van.

— Mikor a rabbi is geschaftelni akar. — 
Jassyban az a rendkívüli eset adta elő ma 
gát, hogy kiátkozták a czirkuszt. Krernp 
ser lovartársulatának — mert ezzel tör
tént a dolog — igen jó bevételei voltak 
egy ideig, midőn egy napon, egyszerre 
csak megfordult a koczka és azóta üres 
házak előtt játszik a társulat. A czirkusz- 
bán ugyanis délelőttönként egy kis zsidó- 
fiú szokott játszani, kit a művészek és lo
vászok a próbák alatt maguk között tűr
tek; a gyermek ily alkalommal egy kuk"- 
ricza csutkán rágicsált, midőn egyik lovász 
pajkosságból hátulról meglökte a fiút, úgy 
hogy ez hasra esett és a torkába fúródott 
tengeri csőtől nyomban megfulladt. Lön 
erre persze nagy riadalom. A megfulladt 
gyerek apja bírói feljelentéssel fenyegetöd- 
zött, a bűnös lovász nagyon megijedt, bo
csánatot kért és végül nehány arany lefi' 
zetése után ki is nyerte azt. De a jassyi



0idó p»p nem vo^  oly könnyen kiengesz
t e l .  Egyházi átok —  k hérem — alá 
elyezte a czirkuszt és ime az naptól fogva 
iidók azonnal felhagytak a czirkuszba

ariasal, ami, tekintve, hogy a zsidók ké
r té k  a látogatók többségét, igen érez-
* vesztességet okozott Krempsernek.
Kt tehát sietve elgyalogolt a rabbihoz és 
alázatosan kérte öt, oldaná fel az egyházi

. alól, — a szent férfiú késznek nyi
latkozott erre — 400 frank lefizetése mel- 
ett Ez összeget az igazgató nem volt 
hajlandó leszúrni és igy czirkusza mai na
pig is üresen áll.
‘ __ Az anyós furfangja. Tengeri filr-
—re utazott a fiatal pár. A menyecske 
edes anyja szerette volna leányát elkísérni, 

azt akarta, hogy veje vendégül vigye 
o4gával. Reá birta tehát házi orvosukat, 
3ugnÁ meg titokban a fiatal férjnek, hogy 
’ tengeri levegő anyósának okvetlenül ha
lálát okozná. Es igy az anyós czélt ért.

_ Határozott szerencsétlensége van a
mostani szultánnak, alig hogy kitudják 
teremteni a háztartás költségeit s most 
uegint elégtek a császári ló ólak. A nagy- 
teriedelmü épületeket még Mahmud szul
tán építette testörsége lovai számára, s a 

gyönyörűbb arab lovakat tartották benne. 
,neggyulladás pillanatában 350 paripa 

volt benne, melyek óriási értéket képvi
seltek. A megjelenő tűzoltóknak első kö
telességévé tétetett a lovak megmentése, 
ami sikerült is. A paripák mentése körül 
„ágy lovász életét veszítette, még pedig 
akképen, hogy a megvadult lovak által 
agyongázoltattak. Néhány ló elszabadult.
# vadul vágtatott végig Konstantinápoly 
utczáin. Hatvan kocsi, s nagymennyiségű 
takarmány pusztult el. A kár 3,500,000 
forintra rúg.

_ A világ legöregebb embere. A „Lan-
cet“ czimü londoni orvosi hetilap szerint 
a világ legöregebb embere Bogotában 
Szalvador állam Közép-Amerika) lakik. 
>aját vallomása szerint 180 esztendős, de 
szomszédjai azt állítják, hogy sokkal öre
gebb. Neve Szolisz Mihály. A város egyik 
legidősebb embere emlékszik, hogy mikord 
gyermek volt, Szoliszt már akkor mint 
százéves aggastyánt bámulták. Neve, saját 
aláírásával ott fungál egy gyüjtöiven, 
melyen 1712-ben gyűjtöttek egy leégett 
templom számára. Egy orvos meglátogatta, 
s épen kerti munkákkal foglalatoskodva 
találta az „öreg"-el. Bőre pergamenszerii, 
haja hófehér. Életmódja nagyon egyszerű : 
sak egyszer eszik napjában, s akkor is 
:sak egy félóra hosszat, mert azt tartja,

| hogy ha az ember tovább eszik egy fél 
i óránál, azt gyomra nem képes 24 óra 
slett megemészteni. Minden hónap elsején 
bőtől, s ilyenkor renkivüli sok vizet iszik. 
Igen tápláló ételeket fogyaszt, s mindent 
hidegen eszik meg.

— lrtóháboru a krumpli ellen Mint 
Amerikából jelentik, az ír forradalmi párt 
egyik előkelő tagja Illinois államban nagy 
csomót összegyűjtött a hírhedt krumpli- 
pusztító féregből, a Colorado--bogárból, s 
azt be szándékozik csempészni angliába.
E borzasztó bogár előreláthatólag Anglia 
egész krumplitermését tönkre fogja tenni 
Ez az elnyomott írek legújabb fegyvere 
» zsarnok Anglia ellen s a britt hatósá
gok máris annyira meg vannak rémülve, 
hogy a kikötői rendőrségeknek szigorú 
vigyázatot tettek kötelességükké.

— A rBudapesti Hirlapu-ot, melynek 
előfizetési felhívását lapunk mai számának 
hirdetési rovatában közöljük, melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Vezérczik- 
keit a legelső publiczista Kaas Ivor báró 
írja, szerkesztője és kiadótulajdonosai Csu
káéi József és Rákosi Jenő. Irálya min
den izében magyar s teljes erővel 
azon van, hogy a magyarosodást terjessze, 
a közszellem emelésére hasson üdvös moz
galmakat támogasson és kezdeményezzen, 
mint legújabban a pkirály hymnuszávalu 
tette. Pártérdekeket nem szolgál, vélemény 
szabadságát, a hírlapíró ez egyetlen va
gyonát, csonkitatlanul megőrzi föl és le 
egyaránt. A többire nézve utaljuk olvasó
inkat magára az előfizetési felhívásra.

— Beküldetett. Sok bizonyíték fekszik 
előttünk, melyek a valódi rheuma ellen 
ható és vértisztitó Wilhelm Ferencz gyógy
szerész Neinkirchenben (alsó auszt.) féle 
theának gyógyerejéröl tanúskodnak 
olvasónak tájékozásul szolgálnak. Dr. Rus 
egy nyilvános gyűlésen ezen szerről kö
vetkezőleg nyilatkozott: „A Wilhem-féle 
vértisztitó thea megérdemli a népjavára

Igáló gyógyszer elnevezést; mert ezen 
gyógyszernek szerencsés hatásáról a reh- 
urna és köszvény bajoknáli alkalmazásá 
ról évenként több ezer bizonyíték szól, 
gyógyszer melynek használata által nem 
csak a gazdagok, hanem a szegények is 
menekvést és bizonyos segélyt várnak, 
gyógyszer melyet a legtekintélyesebb or
vosok tapasztalatból ajánlanak. Dr. Röder 
r-Medicinischen Wochenschrift“ czimü lapban 
(1871:) igy nyilatkozik A Wilhelm féle vér
tisztitó thea az orvosi szabályok szerint igen 
•ikerült, keveréke az ilynemű növényanya 
goknak, melyek részletes hatást gyakorol
o k  a bőr tiszta alakjára, a melyeken a 
megszakított és beszüntetett összhang foly
tán a villanyozás és légkör által a börkö- 
*ött fájdalmat idéznek elő, mely sokszor 
elviselhetlenségig fokozódik. Dr. Oppolczer 
udvari tanácsos és tanár a klinikán egy 
köszvényes beteg ágyánál igy nyilatkozott: 
A Wilhelm féle vértisztitó thea közelebbi 
megfigyelést érdemel, mert sok beteg ki
o k  kérésére ennek használata megenged 
ktett, hatását igen dicséri — Ára egy

forint o. é. Pécsett egyedül s valódi mi
nőségben kapható Sipöcz István gyógy
szerésznél és Cserta J.-nél.

— Az 58-ik kitüntetését nyerte el egy német 
gyógyszernek elimeréaül a nemzeti orvosi ós 
egészségügyi kiállításon Londonban Hoff János, 
tnlajdonosa as egyetlen német malátasör-kivonat- 
nak. A díj kiosztó bizottság részén németország- 
ból ott voltak Berlin legkitűnőbbjei dr. Virchow, 
dr. Frerichs, dr. Langenbeck, dr. Liebreich Osz
kár professzorok. Az európai orvosi tekintélyek 
még máskép is megdicsérték a Hoff János féle 
finom jóizá maláta-kivonatot, hogy a maganemé
ben egyetlen és egyedül álló. Hoff János általa 
egy éremet nyert el. Egyúttal egy kivonatot ho
zunk dr. J. J. Coleman nyilt iratából; „Figye
lemre méltó keresettséget idézett elő Hoff János 
feltaláló az ő maláta kivonatával. Tudva levő 
dolog, hogy Európa csaknem valamennyi fejedelme 
használatba vette. Dicsérőleg említette meg a csá
szár és csaknem valamennyi európai király, sok 
herczeg által és több mint 5000 ügynöktől vásá- 
roltatik. A mi mélyen tisztelt elnökünk dr. Fergus 
bemutatta ezen gyár előző évi vizsgálatát, később 
maga vizgálta meg és találta, hogy azon egyéne
ket, kik valamely hiányos emésztés által elgyen
gültek, nagyon erősité. Én magam is nagyon 
odáig voltam egy branchial betegség által s a ma
látakivonatot igen kedvező eredménnyel használ
tam, mert ez szabályozza a nehéz emésztést, elő
segíti a testi melegséget és testesedést idéz elő. 
A Hoff János-féle gyári raktár Ausztria-Magyar- 
ország részére Bécsben van, I. kerület Brauner- 
strasse 8. az.

Szerkesztői pósta.
Siklóéra. — Az ünnepély lefolyásáról szóló 

értesítést, ba idejében jön, nem csak szívesen vesz- 
szük, hanem a fáradozásért köszönettel is lettünk 
volna. — Midőn értesítését vettük, akkor idejét 
már rég múlta, s mi elkésett tudósítások felvéte
lével magunkat nevetség tárgyává nem tehetjük a 
nagy közönség előtt. — Jövőre kéijük, hogy a 
közérdekű mozzanatokról azonnal értesitessünk, 
mert csak addig van annak becse, míg édonság 
nem lesz belőle. _________________________

Legújabb gyógyjelentés és 
köszönetnyilvánítások.

Tekintetes ú ri Sopron, 1881. május 24.
Felkérem önt as ön kitűnő nekem felet

tébb jó t tevő Hoff János-féle malátakivonat- 
söréből 15 palaczkkal megküldeni.

Tisztelettel Ruhr Emília.
H iv a ta lo s  g yó g y je le n té s .
Csász. kir. szabadalmazott központi bi

zottság stb. Flensburg: A Hoff János-féle 
malátakivonat-egészségi sör egészen kitűnő 
erősitő szernek bizonyult.

W ittge  ő rn a g y ,
a porosa katonai kéroda képviselője.

Ó v á s !
Az utánzott úgynevezett maláta-ki«zit- 

mények használata ellen.
A valódi császárok, királyok s a legfőbb 

orvosi tekintélyek részéről 50-szer kitünte
tett s elismerésben részesített maláta-készít
mények ragjegyeiken védjegyegyel (a felta
láló Hoff János mellképe fennálló tojásdad 
alakban) s a teljes név aláírással

H O F F  J Á N O S
(a védjegy aláírása) vanuak ellátva.

A hol a védjegy hiányzik, vagy ahol 
valami más fordul elő, az a gyártmány ha
misított s visszautasítandó. — A valódi leg
első nyáka oldó gyógyhatásos maláta mell- 
cznkorkák kék papirosban vannak. 2 írton 
alól nem szállittatik el.

HOFF JÁNOS cs. kir. udvari szállító
Becs, Graben, Breunerstrasse 8.

FŐRAKTÁR: P é rs : S/iuer S. >. Si. 
pöez let. M ohács: Schleeinyer M. Báta- 
szék  : Mayer G. Baja : Mic.hite let. Bony- 
h á d ; Wther György. Eszék : Wilheim J. és 
tárea. K aposvár: Babochay K., Laipzig 
Ant., Auguetini Ag. Szegzárd: Hahn Adotf. 
T olna : Eieenbart Gyula._____ 301. (12—8)

Számos bizonyít- 
(leni érmek, orvosi 

különböző

vány a legelső ér- 
tekiutélyektöl, 

kiállításokról.

iT-A-Gh"2T P E E B 1 T C Z
laptulajdonos.

H a k s c h .  E m i l ,  ZCls T ó z
felelős szerkesztő. szerkesztő társ.

2ST 3 TII t -1 ó r.*)
Még ugyan nyilvánosan tudomásomra 

nem jutott, hogy nevemet Fritse Ede volt 
dárdai jegyző scandalosus esetével össze
köttetésbe hozták; —

Magánúton azonban azt vettem tudo
másul, hogy felölem a siklósi járásban olyan 
hír kering, a melyen megütköztem és miután 
az ellenében magamat személyesen védel
mezni képtelen vagyok — állásom és be
csületem tekintetéből kénytelen vagyok 
tekintetes szerkesztő úr becses lapjához 
fordulni; — és a legnyugodtabb lelkiis
merettel kijelenteni, hogy mind azon hírek 
melyek a közvélemény között keringnek 
csak is aljas mystificatióból erednek és 
általam ezennel méltó indignatióval vissza 
utasittatnak -  annál is inkább, mivel an
nak idején fényes bizonyítékát fogom szol
gáltatni az ellenkezőnek.

Miután nevemet és becsületemet többre 
becsülöm a világ minden kincsénél és 
még gyanúsítást sem tűrök azon — ezen
nel kijelentem, hogy ez ügyben a bara- 
nyamegyei tekintetes kir. adófelügyelö 
úrhoz fordultam és ellenem a legszigorúbb 
vizsgálatot kértem indíttatni. —

Nincs okom mitől sem félni — állá
somat ez ideig lelkiismerettel és becsület
tel töltöttem be, és ugyhiszem a jövőben 
is azt tenni képes leszek.

Kismartonban, 1881. szeptember 17.
Ifj. N áray  A ntal,

kir, adóhiv. ellenőr.

A helybeli tűzoltó egyletnél
folyó évi szeptember 30 egy

szolgai állomás
üresedésbe jön; ezen állomásra csak 
olyan egyének tarthatnak igényt, a kik 
a magyar és német nyelvet tökélete
sen bírják ; értesítés a parancsnokság 

nál szerezhető.
•) Ezen rovat alatt megjelen tekért nem válla 

felelősséget a saeik.

Mint gazdaasszony
vagy

h á z f e l ü g y e l ő n ő
ajánlkozik a vidékre vagy helyben, 
egy a belső és külső gazdaságban tö
kéletesen jártas, magánálló, középkoré 
özvegy nő.

Értekezhetni lakásán, Pécsett, 
kaposvári utcza 6. sz . 816. «z. (l—1)

H a r m in c é  é v e n  á t  j ó n a k  b iz o n y u lt

Anatherin szájvíz.
Dr. PO PP J . G.-tÖl cs. k. ud
vari fogorvos Bécsben, I. Bog- 

nergasse 2. •
Gyökeres gyógyszer minden

nemű fogfájás ellen, mint szinte 
a szájüreg és a foghus minden
nemű betegsége ellen. Jónak 
bizonyult öblögető viz az idült 

torokbajoknál. 1 nagy palaczk 1 trt 40 kr.,
1 közép 1 frt és 1 kicsi 50 kr.

NÖVÉNY FOGPORA rövid használat 
után a fogakat vakitó fehérré teszi, anél
kül, hogy azok ártalmára volna. Ára 
dobozonkint 64 kr.

ANATHERIN FOGPASTÁJA üveg 
szelenczékben 1 frt 22 krval, jónak bi
zonyult fogtisztitó szer.

ILLATOS FOGPASTÁJA a szájüreg 
és a fogak ápolása és fentartására a leg
kitűnőbb szer, darabja 35 kr.

FOGÓLOMA igen gyakorlati s a 
legbiztosabb szer a lyukas fogaknak ön- 
ólmozására. Ára dobozonkint 2 frt 10 kr.

NÖVÉNY-SZAPPAN a legkelleme
sebb 8 a legjobb szer az arczbör szé- 

; pitésére, ára 30 kr.
A t. ez. közönség felkéretik világosan Popp 

cs. k. udvari fogorvos-féle készítményeket kérni, s 
csak az olyakat fogadni el, melyek saját védjegyem
mel vannak ellátva.

P é c s e t: Kunz Nándor gyógyez., Sipöte let. 
gyógyez. Kőváré M. gyógyez., Pacher E ., Obetkó K.
— Bonyhádi Kramolini J. gyógyez. — B aja : Pol- 
lemann B. gyógyez., Michitech let., Herzfeld H. ée 
fia, Herzfeld S. éefia. — B arcs : KohutS. gyógysz.
— Hogy ész : Rauez let. fiai, Téry Em. — K apos
v á r :  Augueztin A. gyógyez., Babochay A. — 
gyógyez., Kohn J. -  M ohács: Pyrker Gyula 
gyógyez., Frommer M. — MágOCS: Szép G. gyógyez.
— S zegzárd : Stranzoczky L. gyógyez., Unger C.
yyógyez. — S ik ló s  : Petráez J. gyógysz., Szabó let. 
gyógyez. — S z ig e tv á r : Salamon S. gyógyez., Ko- 
hárite K. — Tolna : Bizay J. gyógysz., Fichtel S. 
yyógysz. — Zom bor : Gallé E. gyógysz., Hrhuss J. 
gyógyez., Falcione G, — VerÖCZe: Béez J. K. 
gyógtez. — V illány : Fekete E. gyógyez. — Báta- 
szék  : Poóe L. gyógyez. — Szikszó': Somogyi M. 
yyógysz. — N ém et-Boly: Eöry L. gyógysz. — Ba- 
bócsa : Iliás A. yyóyysz. — Pécs váraid: Herry J. 
yyógyez. 298. sz. (20—2)

h i r
ÁRVERÉSI

d e t m é n y.
Márkus S. csődtömegéhez tartozó

ingóságok,
és pedig férfiingek, gallérok, kézelők, 

yakkendők, mindenféle női fehérne- 
müek, selyemszövet és karton női ru
hakelmék, nagy kendők, női őszi ka
bátok, gyermekruhák, nap-és eser
nyők, függönyök stb. f. é. szeptember 
hó 26-ik s kővetkező napjain min
denkor reggeli 9 órak or Király-utcza 
45. számú ház alatti bolthelyiség
ben nyilvános árverésen eladatnak.
(i-i) 3i6... Stern K ároly

ügyvéd, csődtömeggondnok.

Mária-celli
g y o m o r - c s e p p e k

jeles hatású gyógyszer a gyomor min
den bántalmai elllen,

és fólülmulhatatlan az ét
vágy-hiány, gyom or- 
gyengeség  rosszagu  
le h e le t, szelek , s a v á 

éi nyu felbüfögés, k á 
li k a , g yom orhu riit, 

"I gyom orégés, hugykö- 
képzödés, tú lságos  

n y alkak t pzödés s á r 
gaság , u n d o r és h á 
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo-
m orgörcs, székszoru- 
la t, a  gyom ornak  tú l
te rh e ltség e  é te l és ita l 
á l ta l , g il is z ta  lép  és 
m ájbetegség , a ra n y - 
e res  b án ta lm ak  ellen. 

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

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész úrnál.
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 
Központi szétküldést raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D I  R Á l t O L Y .

az „5 r a n g y a l h o z“ czimzett gyógyszertárában
K rem zie rb en , M orvaországban

202. (0-12)___

Haszonbéri hirdetmény.
Szajk község képviselő testületé 

által felsőbb jóváhagyás fentartása 
mellett ezennel közhírré tétetik, hogy 
a jövő év kezdetével a község tulaj
donába átmenendő korcsmaház, mel
léképületekkel és mészárszékkel, bor
sör és pálinkamérési joggal f. é. októ
ber 9-én délutáni 2 órakor Szajk köz
ség bíró házánál ahol a haszonbéri 
feltételek betekinthetők, jövő évtől 
ktzdve 3 évre nyilvános árverés utján 
haszonbérbe fog adatni.

Kelt Szajkón 1881. szept. 18.
A községi elöljáróság.

310 sz. (3—1)

Hirdetések:
Irodámat

a

M ária  utczában
lévő

Schapringer M.-féle 6. sz,
ujházba tettem át.

Pécsett, 1881. évi szeptember 22-én
Grünlm th Ignác,

317. (2—1) kö*- és váltó-ügyvéd.

Tűz- és betörésmentes legjobb minőségű 

P É N Z T Á R A K  * 1
a legjutányosabb áron kapha
tók C. P o lze r & Comp. iu  
W ien. cs. k. adó-, posta- és 
távírda hivatalok szállítójánál. 
Gyára: V. Luftgasse, Wien. 
Főraktár: W ien, I. Wippliu- 
gerstrasse 26. Budapest, Gi 
zellatér 3. Bizományiraktárak 
minden fővárosban. 1881. ju 
nius 8-án készült el a 600-ik 
pénztár, mely többet mond, 
mint, bár mily reclam.

1881.

Gabona eladási 
3a. i  x  <3l e tm . én. 37--

Mely szerint ezennel közhírré té
tetik, hogy Lakácsán az alóljegyzett 
hivatalban f. évi Szeptember hó 27-én 
délelőtti 11 órakor tartandó írásbeli 
zárt ajánlati tárgyalás utján, az ura
dalom folyó évi terméséből 500 mé
ter mázsa I. osztályú őszi tiszta búza 
fog eladatni.

Az 50 kros bélyeggel és 500 
forint bánatpénzzel ellátandó Írásbeli 
zárt ajánlatok — melyekben a méter 
mázsánként beigerendö összeg szám 
és betűvel világosan kiírandó, és 
feltételek ösmerete jelzendö — folyó 
évi szeptember hó 27-én délelőtti 11 
9ráig alóljegyzett hivatalnál annál is 
inkább benyújtandók, mert később 
beérkezendő ajánlatok figyelembe vé
tetni nem fognak'

Az eladásra bocsátott búza 
uradalmi magtárakban bár mikor 
megszemlélhető amint másrészt a fel 
tételek is az uradalmi tisztartói híva 
talban bár mikor betekinthetők.

Lakácsa 1881. évi Szeptember 
hó lG-án.

A m kir. közalapítványi uradalmi 
Tiszttartóság.

308. (1 -1 )

ad 3352 sz.
1881. ,

Árlejtési hirdetmény.
A nagyméltóságu vallás és közoktatási m. kir. minisztérium 

f. évi 21941. és 20694. szám alatt kelt rendeletéivel a bozsoki és vé- 
mendi rom. katk. templom és paplakok, továbbá a bozsoki és szeder
kényi korcsmák helyreállítása engedélyeztetett.

Ezen helyreállítási munkálatoknak vállalkozó utjáni biztosit- 
tása végett folyó hó 26-án délelőtt 10 órakor Pécsváradon az ura
dalmi számtartósági hivatalban szó és Írásbeli ajánlatok elfogadása 
mellett nyilvános árlejtés fog tartatni.

Az építkezési költségek a kövctkezők\:
A bozsoki templom és papiakra . . . .  657 frt. 1 7 kr.

és a hitközség által természetben kiszolgáltatandó 
165 kézi és 21 igás napszám.

A vémendi templom és papiakra . . , . G24 „ 18 „
és a hitközség által természetben kiszolgáltatandó 
108 kézi és 35 igás napszám.

A bozsoki uradalmi korcsma
A szederkényi uradalmi korcsma
A költségvetések s építési feltételek mai naptól kezdve a fen

nevezett hivatalban megtekinthetők.
Vállalkozni szándékozó szakképzett építészek feliiivatnak, mi

szerint a fenn kitett helyen, napon és órában az engedélyezett össze
gek után számítandó 10% bánatpénzzel ellátva, vagy személyesen je 
lenjenek meg, vagy pedig jogérvényes Írásbeli ajántatukat oly határo
zott kijelentéssel, hogy a feltételeket ismerik s azoknak magukat alá
vetik minden egyes építkezésre nézve külön-kiilön 10% bánatpénz 
melléklésével folyó hó 26. reggeli pont 9 óráig a pécsváradi uradalmi 
számtartósághoz adják be.

Utó vagy a feltételektől eltérő ajánlatok figyelemén kiviil ha
gyatnak.

Pécsvárad 1881. szeptember 18-án.
SEY  F E R E N C Z ,

313. (1 1) Hzámtart,).

1782
669

n n n n n n n n n n n n m n n n n n n m n n n n n n n n n n n

Van szerencsém a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására 
hozni, hogy a még sehol sem látott K

1  MOZGÓ- MECHANIKAI-SZÍNHÁZAMMAL 2
folyó hó 24-én még

b u c s u e l ő a d á s t

n
1  I
1  *

tartok egészen uj mttsorozattal a £
H E L Y B E L I  S Z Í N H Á Z B A N  »

Bővebb értesítést a falragaszokon nyerhetni. y t
A n. é. közönségnek eddigi becses pártfogásáért forró köszöne- X  

temet nyilvánítva, felkérem egyszersmind ezen bucsuelőadásomat is 
j í  szives tömeges megjelenésök által pártfogolni. 
y  Mély tisztelettel
5  214. ( i - i )  G R O S I I E I M  H E N R I K .
*  IS
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Árverési Hirdetmény.

Alólirott Versend község 
képviselő testületé által felsőbb 
jóváhagyás fentartása mellett 
ezennel közhírré tétetik, hogy a 
jövő év kezdetével a község tu
lajdonába átmenendő

K O R C S M A H Á Z ,
melléképületekkel, mé
szárszékkel, bor, sör. ptí-  
Unkamér ésjoygal és 7, 
hold házi kerttel f. é. októ
ber hó 9-én d. e. 9 órakor 
háromévre nyilvános árverés ut
ján a versendi körjegyzőségi iro
dában a hol az árverési feltételek 
betekinthetők, haszonbérbe fog 
adatni.

Versend 1881. szept. 15.
A képviselő testület megbízásából 

Sándor Dénes,
f  309. (3—1) körjegyző.

- s

I Téli gyógymód.

A W ilh e lm -fé le
antiartbritikas és antirheamatikaB

v é r t i s z t i t ő - t e a
W l l l i e l m  F e r e n c z  

gyógyszerésztől Neunkirchen (A. Ausztr ̂

csúz, köszvóny, gábák, idillt makacs ba* 
jók, folyton genyódő daganatok, nemi ós 
bőrkütegea bajok, pattanások a testen 
vagy az arczon, foltok, sifilistikus daga
natok, a máj és lép puffadása, aranyeres 
bántalmak, sárgaság, heves idegbántal- 
mak, izom és ízület bajok, gyomornyo
más, szélnyomások, altesti pangás, vize- 
leti nehézségek, magömlések, férfi gyen
geség, fehér folyás, görvély kór, mirigy 
daganatok és más bajok ellen a legjobb 
sikerrel használtatott, a mi a sok 1000 
elismerő levéllel bizonyittatik. Bizonyít
ványok kívánatra 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 Cserfa Ignác 7. 
kereskedőnél és Sipöcz Is tv án  gyógy
szerésznél .

_________________ 199, ( 0 -  13)

Tavaszi gyógymód.

Jó karban álló gamt. b u t< T  
mely áll: 3°*- <•—!)

I díván és 6 fauteilböl,
jutányos áron eladó. Bővebb értesítést 
e lap kiadó hivatalában nyerhetni.

B o r - k e z e l é s
gyakorlatilag tanittatik az újabban megjelent R en 
delvény-könyv által. — Ez tartalmaz utasítást 
savanyu, tartalom nélküli borok nemesítésére, bor
nak szőlő nélküli készítésére, — bornak seprűből 
előállítására (100 literből 1000 lit r) ártalmatlan 
és egészséges anyagok segítségével úgy olcsó házi 
ital, mint finom palaczkbor minőségben, — továbbá 
igen jó gyümölcs must, boreczet, eczetlél, — ége- 
tettborok, mm. likőrök, — gyümölcs levek, sajtolt
élesztő, illatszerek, gyógyszerek, balzsamok, szap
panok és 1000-nél több áruczikk készítésére, me
lyek több mint 100 #/« nyereményt adnak. — Ára 
3 frt. — Megrendelések pénzbeküldéssel, vagy 
utánvét mellett. H rd licka  M ária  cs. k. szab. tu- 
lajdonosnőhez, Bécs, Wieden llauptgasse Nr. 36 
I. Stoek, intézendők. 305. (12—2)

Egy malom eladó.
Magyar-Peterdi határban, uj szer

kezettel berendezett, 1 vizeskerék és 
2 pár kövei, úgy szinte vasszerszám- 
mai ellátott malom szabadkézből 
eladó. Értekezhetni az ott lakó tulaj
donosnál só3- (3—2)

Mojzes János.

Homok-eladás.
A „Hét Fejedelemhez“

czimzett házban, legjobb minőségű

H O M O K
adatik el. 299. f í -

Sok tekintélyes gweiczi, és ném et osztrák  orvos és k ü lö n 
böző szak lap  a  schaffliauseui B rand t R ich . gyógysz. á lta l, 
schw eiczi gyógynövényekből készített sebweiezi labdacsokat, 
melyek szerencsés, a testre nézve minden hátrány nélkül haté 

1 anyagokból vannak összetéve, minden oly esetben, a hol gyenge 
\ hashajtó  ke ll, mint feles epét és nyákot elvezető, v é r t 
! I tisz titó , valamint em észtési szervezete t ú jra  felélesztő  és 
/e rő sítő , b iz tos, fájdalom  n é lk ü l ható olcsó orvosi sze r t ,

/  minden egyénnek legmelegebben ajánlja.
A labdacsok vételekor csak  is B rand t R ich. gyógysz. 

schw eiczi labdacsai kórendők, melyek bádog dobozokban vannak, 
50 szem 70 kr. 16 szem 25 kr. — Minden valódi schw eiczi la b 
dacs-doboznak a fent jelzett, vörös alapon fehér schweiczi kereszt

tel: kell ellátva lenni és a készítő aláírását bírnia. — Az alább jegyzett gyógyszertárakban in 
gyen kapha tó  a számos szakértői bírálat a hathatóságról.

Pécsett: Kunt Nándor és Sipöcz István gyógyszertáraiban kapható.

; XX  XXI
N a g y  l á m p

I Pécsett, Széchényi-tér
g f l r  ZSOLNAY BAZÁR ALATT,

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására jutottól, 
hogy ez évadra rendelt petróleumlámpáim már megérkeztek és óriási 
választék áll rendelkezésre, a sz ta li-  és függő-lám pák  a legegysze- 
riibtől a legdíszesebbig, úgy szintén k é t, h á ro m  és n égyágú  d í
szes függő-lám pák, 6, 9 és 12 g y e rty ás  c s illá ro k  a  középen d í
szes lám pával, nemkülönben mindennemű részletek u. m. égők, ernyő 
és golyétartók, lánipabelek, lámpagolyók, tulipánok és ernyők, lámpa 
csövek, mindezek a legelső gyárakból.

Különös figyelembe ajánlom az eddig lopjobbnak és a kezelés
nél a legegyszerűbbnek bizonyult d tip lex -égöket melyek a g ázláng
nál nagyobb v ilágosságot te r je sz te n e k , s a petróleum fogyasztás 
nem nagyobb mint a 15'" körégöknél és ezen d up lex -égőknek  szin
tén meg van azon előnye is, hogy a lámpacsövek nem patannak el, 
ezen égőket a régi 15"' körégö lámpákba is lehet alkalmazni, az át
alakítást a legszívesebben eszközlöm.

F ontos k isebb  lám pa k e resk e d ő k  részé re  raktáram dúsan 
fel van szerelve a  nagyban i e la d á s ra  is, és azon kellemes helyzetbe 
vagyok, hogy t. vevőimet mindazon előnyökben részesíthetem, mint 
bármely pesti lámparaktár.

Figyelembe ajánlom még a monarchiába legjobbnak elismert J. 
Schreiber-féle lámpacsövek, (cilinder) lámpagolyók és ernyőket, me 
lyek szintén minden versenyt fölülmúló jutányos árakon számítottnak, 
mind ezekről a legkisebb próba rendelmény által meggyőződést szó 
rezhetni.

Magam a n. é. közönség becses pártfogásába ajánlva maradtam 
253. (0—7) kiváló tisztelettel

P a c h e r  £ .

a.

N a g y  l á m p a r a k t á r
xx xx xx:

Bor- és gyümölcs-sajtók
( p r é s e k )

egészen uj rendszer, kórjárat nélkül inén kévéi 
tért igényelnek felállításukhoz, az előbbi s.-ijtóldioi 
mérve kétszeres gyorsasággal sajtolnak, könnyen 
kezelhetők, erősen és tartósjágra nézve késsitvék. — 

Áruk 75 ír t tó l  kezdve BéCHbeil. — Rajzok leírások és százakra menő elismerő nyilatkozatok kivi- 
natra ingyen és bérmentve. 240. (12 9)

S Z Ő L Ő - M A L M O K ,  l e g ú j a b b  s z e r k e z e t ű e k .

PH. MAYFATH&Co. ,
xxxxxxxxxxxx

BECSBEN, II. PRATERSTR A8SE (i«.
Gyára majnai Frankfurtban.

Készlet kapható: Pécsett Hermáim Róbertnál Ferencziek ttfcza 4. sz.

Bm cLeipesti lEü rleip .
A l e g o l c s ó b b  p o l i t i ka i ,  g a z d a s á g i  és s z é p i r o d a l m i  napi l ap .

Ára egy évre 14 forint, félévre 7 forint, negyedévre 3 forint 50 kr., egy hónapra I forint 20 kr.
Megjelenik minden nap, ünnep és vasárnap utáni napokon is, gazdag és érdekes tartalommal tíz, tizenkét, tizenhat oldalnyi terjedelemben.
Különös gond van arra, hogy a hölgyek is oktató és szórakoztató olvasmányokat találjanak a „Budapesti H írlapiban.
Minden bel- és külföldi politikai és társadalmi esemény a legnagyobb forrásokból hiven és kimerítően közöltetik.
A „Budapesti Hirlap“ hazai és külföldi nevezetesebb városokban rendes tudósítókat tart.
Minden fontosabb s érdekesebb eseményről külön tudósítói értesítik a közönséget.
Tárcza, ismeretterjesztő és apró humorisztikus czikkein kívül rendesen közöl egy-egy jelesebb regényt.
Művészeti, irodalmi és szakbeli rovatai, valamint az újdonságok rovata különös gonddal van összeállítva.
Politikai magatartása ellenzéki, pártállásfoglalás nélkül, tehát független minden irányban, azaz a szabad szó, a szabad vélemény, a szabad meggyőződés védelme és 

képviselete.
A ..Budapesti Hírlapot11 a szellemi munka önvédelme hozván létre szemben a töke s a tőzsér zsarnokságával, kötelessége marad e lapnak továbbra is a szellem független 

ségének zászlaját lobogtatni szemben az anyag és tőke erőszakosságaival.
De minden dolgunk kezdete és vége: {Magyarságunk megóvása, szakadatlan hangoztatása nemzeti érdekeinknek, melyeknek minden más tekintetet alája rendelünk.
Iránytűnk a magyar nemzeti szempont, czélunk a magyarság terjesztése mindenek felett és minden áron.
A „Budapesti Hírlap11 rendes czikkirói közül

I A  < > 1 {  b á r ö t  R Á K O S I  J E I ^ O  F
e lap  fő m u n k a tá r s á t  a  v á l la la t  t á r s tu la jd o n o s á t

nevezők meg. A bel munkatársak, kik harmadfél éven át részt vettek a régi firma alatt lapunk megalapításán és azt népszerűvé, közkedveltségüvé tették, kivétclnélkül 
a „BUDAPESTI HIRLAP“-hoz csatlakoztak. E kipróbált erejű hirlapirói gárdát legközelebb már uj tagokkal egészítjük ki, mert közönségünk pártolása lehetségessé 

tette, hogy a lap rendes mellékletét megnagyobbítsuk és terünk megnagyobbodván a munka erőt is fokozni fogjuk.
Külmunkatársaink diszes sorában többek közt helyet foglalnak:

Aggházy Károly, Ábrányi Emil, Ágai Adolf, Almási Balogh Tihamér, Degré Alajos, Dóczy Lajos, dr. Buday Miklós, Frankenburg Adolf, dr. Hubay Károly és 
Jenő, Huszár Imre, Kazár Emil, Szász Károly, Teleky Sándor gróf, dr. Toldy László, Tolnai Lajos, Tors Kálmán.

Az uj évnegyedben megkezdi a Budapesti Hírlap RÁKOBI JENŐNEK

„LEGNAGYOBB BOLOND“
Czimii eredeti regényét, melynek tárgya az ötvenes és hatvanas évekből van véve.

A „BUDAPESTI HÍRLAP" szerkesztősége mindezeknél fogva abban a helyzetben van, hogy oly érdekes lappal kecsegtetheti a magyar olvasó közönséget, mint egy se a 
magyar fővárosban megjelenő lapok közül. Hozzá mindezeknél olcsóbb is és igy bizalommal hivja fel az olvasó közönséget előfizetésre.

Az előfizetési pénzek a „B U D A P E S T I H Í R L A P “ kiadóhivatalához (városház-tér 9-dik szám) küldendők.
Iv£-u.tat‘v4:ra.3rszárn.ofe]s:sú. s z i v e s e n  szo lg -á lio jo J s .

Kelt Budapesten, 1881. szeptember hóban.

300. (3—2) Csukássi József, Rákosi Jenő,
■4 „ B u d a p e s t i  H i r l a p “ k i a d ó  t u l a j d o n o s a i .

Pécsett, 1881. nyomatott ifj. Madarász E.




