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A dicsőség arany betűvel van e 
nap feljegyezve a magyar nemzet tör 
ténelmében.

E napon ébredt fel nemzetünk 
százados álmaiból, hogy lerázza ma
gáról a szolgaság lánczait, — hogy e 
lánczokkal verje le a zsarnokság ha
talmát.

E napon hangzott el lángkeblll 
koszorús költőnk ajkáról a szabadság 
szent igéje:

„Talpra magyar, hí a haza,
Itt az idő, most vagy soha!"
E napon kelt szárnyra a szabad 

szellem s megszületett a szabadsajtó.
Bömbölt az ágyú torka, csattogott 

a kard, a halál tort ült hazánkon. — 
Az ifjú búcsút vett arájától, a férj hit
vesét hagyta el, a gyermek szülőjét, az 
apa családját, hogy vért ér. életet ál
dozzon a közös édes anya, — a rab 
magyar haza felszabadítására.

„Vér és vér mindenütt . . .
Vitézül viselte magát a magyar,

— két nagy birodalom hadserege fu
tott előtte.

Nagy és dicső napok voltak ezek. 
Emlékezzünk csak a Kápolna, Vácz, 
Nagy-Sarló, Isaszeg, Piski, Szolnok, 
Komárom és Branyicskó mellett ví
vott csatákra.

Az egész világ, föld és az Eg csu
dába fegyvereink erejét, hogy mint 
voltunk képesek szembe szállni és hő- 
sileg küzdeni száz féle ellenséggel is,
— hogy csak visszavivjuk ősi szent 
szabadságunkat, idegen bitorlók által 
lánczravert függetlenségünket.

Győzelemről-győzelemre vezé
relt a vitézség, — mignem saját fia
ink árulása által dőlt meg győzedel- 
münk.

Azután bekövetkeztek a gyász
napok, . . .  a hóhérok nagy napjai.

Golyó, kötél. . . .  vérpad!

Áldott legyen a dicső vértanuk 
emléke!

TÁRCSA.
DALKOSZORU

a kis MATHILD sirhalmara
I.

Hajnalod ott, pírban égett 
Kelet felett az égbolt.

Kis nrczád is pirult, — de ez 
Az alkonyat pírja volt.

Édes ilom borított el 
S inig szelíden aluvál,

Élted mézzel telt poharát 
Kifirité a halál.

n.
Oly jó, oly szép s okos voltál,

Hogy mindenki szeretett,. . .
Óh kis botor I mi volt az ok,

Hogy elhagytál bennünket?

Titkon sejtő lelkem érzi 
És megsúgja, mi az ok:

Szüksége volt rád a mennynek 
S elvittek az angyalok.

111.
Megnyílott a mennyországnak 

Arany sarkos kapuja,
Te beléptél és te vagy most 

Legragyogóbb angyala.

Az ég derült, a nap mosolyg 
A túlvilág úgy örül, . . . .

Oh! de minket a sötét gyásx 
8 a fájdalom vesz körüli

Várady Ferencz.

Nagyobb tevékenységet!
i i .

Elvitúzhatlan, hogy a város emel
kedését annak külcsinja, tisztasága, a 
közegészségi kivánalmaknak megfe
lelő berendezése, tiszta viz és levegő, 
a közlekedés kényelmessége nagyban 
mozdítja elő. — Vagyonos emberek 
ott ütik fel otthonjukat, hol ezeket 
feltalálják.

Közel busz éve. hogy városunk 
pénzel a kövezetvám szabadalmából, 
eleinte 15 ezer forintot jövedelmezett 
évenkint, most már 21 ezret. — A 
mit e temérdek pénzből 1866-tól 
kezdve tíz éven át a k.-szőlősi homok- 
koczka kövezésre fordítottak, azt lel- 
kiismeretlenül elpocsékolták, ezen kő- 
nemet már 1865-ben a szakértők 
végkép alkalmatlannak találták, mind
amellett százezer forintnál többet dob
tak ki e réven.

Midőn végre annyi vesztesség után 
belátták, hogy vissza kell menni a pé
csi mészkőre, a kövezés ügyét még 
sem reformálták, a régi visszaélések 
és tudatlanság szülte pazarlástól meg 
nem óvták, ez ujabbi kövezés sem ve
zet czéihoz, — nem azért, mert a kő
nek a bányábani kiaknázásánál a do
log könnyebb és olcsóbb végét fogják 
és azért mert a munkát úgy a kő ki
faragásánál, valamint lerakásánál kellő 
szakavatottság nélküli emberek ve
zetik.

Tartós jó kövezetre nem szabad 
a bányák felületén vagy csekély mély
ségben fekvő rétegeket felhasználni, 
ezen rétegekből tört követ alkalmaz
hatják mackadam utakra, az alatta 
fekvő több ölnyi vastag tömör és ér
mentes rétegeket kell kiaknázni, de 
ebbe vállalkozók nem mernek belé- 
harapni, nem is tehetik, mert gyarló 
és primitív eszközeik s még primití
vebb technikai ismereteiknél fogva 
nem értik annak módját, hogy arány
lag kevesebb munkaerővel jelesebb 
kövező anyagot állítsanak elő.

Nem állítjuk, hogy oly szakértő 
ne találkoznék városunkban, ki e ba
jokon segiteni tudna, lehetnek többen 
is, de hogy a siker biztosabb legyen,

Antal deák egyetemi pro- 
niócziója 1464-ben.*)

(Mivelődés-történelmi vázlat.)
A mi jó Trefortunk bizonyára azért 

halogatja annyira a magyar egyetemiek 
végleges rendezését, mivel nem akarja 
megfosztani az egyetemi életet azon, ha 
nein is tudományos, de mindenesetre pat
riarchális jellegétől, melyet még a „Pajkos 
diákoku szerzője is annyira megszeretett 
s a melyről következő latin vers maradt 
meg örök emlékül :

Sunt semper laeti 
Sunt studiosi! . . .

Persze a biliárdok és söröskancnók 
sánczai közé vonult egyetemi polgároktól 
senki sem kívánhatja, hogy a nemzeti 
közéletre oly közvetlen befolyással bírja 
nak ma, mint bírtak öselődeik, ott a pécsi 
mog a budai egyetemen a XV-ik század 
második felében, kik közül az utóbbiak 
nyilvános vitatkozásaik, az előbbiek pedig 
azáltal tüntették ki magukat, hogy a mo
hácsi vé. mezőn közülök 300 halt meg a 
hazáért.

♦
De hát szép idők is voltak azok, 

midőn hazánkban négy főiskola is vetél
kedett egymással s midőn az egyetembe 
való lépés „nemesi11 rangot, jogot és ki 
váitságot adott bárkinek is. Midüu a tu
dományos szellem oly nélkülözhetlen része 
volt még a királyi udvarok szokásainak 
is, hogy például a királyi ebédek nem is 
voltak képzelhetők, szellemdús vitatkozá
sok és „csácsongó hegedűsök11 éneke 
nélkül.

•) Eme városunkra nézve érdekes czikket át
vettük a „Pesti Hirlap"*búl s élénken sajnáljuk, 
hogy tisztelt szerzője nem érintette a forrást, 
melyből e ránk nézve érdekes történelmi vázlatot 
merité. 8zerk.

miért ne biznánk meg egy két alkal
mas szakértőt azzal, hogy a város 
költségén alkalmas helyeken a köve- 
zetkeczkakő bányászatát és kifara
gását. végre aonak c-élsz-rü és tartós 
lerakását tanulják meg, hogy azután 
itten alkalmazzák, a munkásokat be
tanítsák, egy pár évig ezután a köve
zés egész munkája házilag lenne esz 
közlendő s ez Útmutatást adna egyút
tal a kiállítás árainak meghatározására.

Ila egy pár ezernyi költséget e 
czélra nem sajnálunk, eddig már több 
mint százezernyi kárt nem vallunk, 
már pedig határozottan mondhatjuk 
a látható eredményekből, hogy az 
ujabbi kövezési móddal sem haladunk 
előre, mert az anyag nem kellő tömör 
és szilárd, mert durván van kifaragva 
és mert gondatlanul, lazán, az alapnak 
kellő előkészítése nélkül lesz lerakva.

A közönséges régi kövezet mun
kája most már oly rosszul teljesítetik, 
hogy ily anyag és munkára egy kraj- 
czártlis fordítani vétek, egészen nj 
embereket kell szerezni a munkára, 
de a mi városházi uraink és a köve- 
zési munkát felülvizsgáló e czélra 
megválogatott képviselőink vagy nem 
látnak, vagy szemet hánynak.

Nem hallottuk még, hogy a lég- 
szeszvilágitási vállalkozás valaha 
megrovatott volna a szerződésszerű 
bírsággal, pedig vajmi sokszor volt 
már tapasztalható, hogy a gáz fénye 
a kikötöttnél alig felényi volt. — Egy 
kis bírságolás tehát nem ártana és a 
gyár kezelői ezáltal nagyobb elővi- 
gyázatra serkentetnének.

Nincs nyári időszak, melynek 
heves záporai és felhőszakadásaiból 
támadt vadvizei rengeteg kavicsot, 
törmeléket és Iszapot nem hordanának 
le a hegyekből, melyek épületeken, 
kertekben nagy károkat okoznak 
— Ezen vadvizkárok kútforrá- 
sai megvizsgálvák, mellőzésükre ter
vek készültek, elfogadtattak és végre
hajtásuk elrendeltetett, a végrehajtást 
késleltette azon körülmény, hogy a 
város által kisajátítandó vonalak tu
lajdonosai túlságos árakat követeltek, 
kényszerkisajátitási törvényünk pe
dig e czélra nem volt; — De m ár

Galeotti összegyüjté Mátyás királynak 
tréfás ötleteit és bölcs mondásait. Ezen 
fölötte érdekes gyűjteményről minden nem
zeti chauvinizmus nélkül elmondhatjuk, 
hogy többet érnek mint Luther Márton 
„Tischredenu-jei.

Csak kettőre reflektálunk. A kérdi 
Galeottit, a királyi könyvtárnokot: miért 
nem tette Krisztus, János apostolt az egy
ház lejévé, kit jobban szeretett mint Pé
tert, és nem is tagadá meg őt, mint ez? 
A tudós olasz tori fejét, okoskodik igy is, 
úgy is de a feltett themát megfejteni 
nem bírta.

A király erre igy válaszolt: Azért, 
mivel sz. János ártatlansága nem lett volna 
képes egy oly intézetet kormányozni, mely 
a bűnösök és elesettek számára alapittatott.

Egy másik kérdése igen csiklandós 
természetű volt. „Mi az oka, hogy a há
zasságon kívül született gyermekek min- 
dig törvényes atyjukra hasonlítanak és nem 
anyjuk kedvesére ?“

A királyi asztal vendégei a legczif- 
rább véleményeket mondták. De a valót 
eltalálni még Janus Pannonius, a hires 
püspök és költő sem tudta, kinek versei 
között pedig nem egy ledér dal is volt 
található.

A király következő igen lélektani 
megfejtést adott: Mivel a vétkező nö fé
lelmében, hogy íórje a dolgot megtudja, 
a szerelem mámorában is mindig férjének 
képét látja maga előtti 

*
De lm a tudós tanárok nem is tud

nak a lángeszű király szellemdús felada
taira mindenkor alapos megfejtéssel szol
gálni, azért misem bizonyosabb annál, 
hogy a tudós professzor uraknak bizony 
jé dolguk volt Magyarországon.

S ha ma az egyetemi tanár urak mi- 
uiszteri fizetésekkel versenyző jövedelme

k é t éve, h o g y  m e g v a n  e t ö r 
v é n y  h o z v a  és a v á r o s h á z i  
u r a k  mé g  m i n d i g  k é s n e k  a 
k é n y s z e r k i s a j á t i t á s i  e l já rá s  
m e g i n d í t á s á v a l ,  mert igen való
színű, hogy sajnálják a status-quo 
megváltoztatását.

A zápor lehordta törmelék és 
iszappal vegyes kavicsot csak a vá
ros belterületén hordatják el ezerekre 
menő költséggel, a külvárosban, hol 
sokszor nem csak az egész vadvizár- 
kokat kitölti, hanem még azokon kí
vül halmozódik össze, szépen ott 
hagyják, míg megjön az országutak 
kavicscsal fedésének ideje, akkor ki
rostálják és olcsó fedési anyagul az 
országutakra viszik. — Nem tudjuk 
e fedanyag olcsósága a városnak 
esik-e hasznára, vagy a kavics szál
lító vállalkozónak, de annyi még sin
csen rendén, hogy a múlt évi június
ban volt felhőszakadás folytán meg
telt vadvizárkok minden turkálás és 
kavics bányászat után sem hozattak 
rendbe, alkalmasint megvárják a jövő 
nyarat és egy ujabbi vadvíz-áradást, 
hogy ez egyengesse ki a kavicsrostá- 
lók sertvésturásait.

A városi közgyűlés elhatározta 
a város némely pontján a közlekedés 
előnyére az utczanyitást magán ház
telkeken át. Ezek sem voltak min
denütt végrehajthatók, mert a tulaj
donos túlságos árakat szabott, a kény
szerkisajátitási törvény most lehetsé
gessé teszi a határozatok foganatosí
tását, de ott a városházán szeretik, 
ha a dolog feledékenységbe megy, ha 
a város pénzét barak-bódékba nem öl
hetik minden gyümölcs nélkül, akkor 
kiadják négy százalékra inkább, sem
hogy általa a városban életet, moz
gást, forgalmat és jólétet terjesszenek.

Anyagunk oly bő, hogy több 
czikk tere sem merítheti ki, azért foly
tatjuk az emlékeztetőt ezentúl is.

Országgyűlés.
A képviselöház márcz. 9-én rövid 

vita után, a melyben Hermán Ottó, Tisza 
Kálmán miniszterelnök, Németh Albert és 
Mocsáry Lajos vettek részt, elfogadta a 
szegedi királyi biztosság meghosszabbítá
sáról szóló törvényjavaslatot, úgyszintén a

két szednek rendes fizetésükön felül a 
tanórákból s általuk inkább erre, mint a 
tudomány czéljaira irt tankönyvekből — 
azért az sem lehetett épen megvetendő 
állapot, midőn pld. Vilmos pécsi püspök 
a pécsi egyetem egyházjogi tanárának, a 
hires Galvanusnak, a rendes tanári fize
tésen felül évi 600 aranyforintot, továbbá 
egy gyönyörű villát s egy oly házat aján
dékozott, melynek évi jövedelme 700 fo
rint volt. Ennyi pénz a XV. század kö
zepén herczegi jövedelem volt!

*
Igaz, hogy az elmúlt századok tár

sadalmi viszonyai hozták magukkal, hogy 
a tudománynak nagyobb becse volt, mint 
van ma s a tudományos férfiak nagyobb 
befolyással birtak a közdolgokra, az ál
lamkormányzat menetére, mint későbbi 
időben található.

Pedig az egyetemek, a tudományos 
műveltség ezen gyúpontjai a 15. és 16. 
században látogatottabbak voltak Magyar- 
országon mint ma. A pécsi egyetemen 
4 ezer tanulóval találkozunk, a pozsonyi, 
fehérvári, budai, esztergomi stb. főiskolák 
tömve voltak tanulókkal. Emellett a kül
földi egyetemekre is tömegesen tódultak 
ifjaink. A theologusok Parisba, a jogászok 
Bolognába, Pisába, & papok Kómába, a 
szépmüvé8zetck tanulói Prágába, Becsbe, 
Gráczba és Krakkóba mentek. A bécsi 
egyetemen a 15 ik század másik felcben 
101 magyar tudor neve van feljegyezve. 
Krakkóban 808 magyar nyerte el a bacc- 
laureatust! *

De hát érdekes is volt, az akkori 
idők szellemében az egyetemi élet. És 
csakugyan a nap hősévé vált az s egy 
ókori diadalmas hadvezér triumfusához 
hasonló az ünnepélyessóg, melylyel akkor 
a tudomány habárait osztogatták a múzsák 
bajnokainak.

csendörsóg által a törvényhatósági joggal 
biró városokban teljesítendő teendőkről, 
— és az ország déli részeiben mutatkozó 
ínség elhárítására szükséges intézkedések
ről szóló törvényjavaslatokat.

Az ülés végén Ordódy Pál miniszter 
válaszolt Krisztinkovich Ede interpellá- 
cziójára a Kába-szabályozás tárgyában. 
Márcz. 10-én néhány apróbb ügyet inté
zett el, u. m. a tiszai és szegedi kölcsön
ről szóló 1880. XX. t. ez. módositáról, 
valamint a sugárúti házak adómentessé
gét megállapító törvény magyarázatáról, 
végre az 1881. évi közösügyi költségek 
fedezésére a magyar korona országai ál
tal pótlólag fizetendő összegről szóló tör
vényjavaslatokat, azután a pénzügyi bi
zottság jelentését a pozonyi káziipart 
terjesztő egyesület és az állami tisztvise
lők kérvényei tárgyában.

Az ülés végén Pauler Tivadar és 
Tisza Kálmán miniszterek válaszoltak Be- 
reczky Sándor interpellácziójára Hoszu- 
talu és társközségei birtokrondezési ügyé
ben.

A képviselöház márcz. 11-én tár
gyalta a költségvetési törvényjavaslatot és 
aztSolnssich Pál és Mocsáry Lajos ellenzése 
és miniszterelnök felszólalása után elfo
gadta.

Ezután a kérvények kerültek napi
rendre, a melyek tárgyalásánál kis val
lásügyi vita keletkezett. A polgári házas
ság ellen, valamint a rendőri kódex 53. 
szakaszának és az 1868. évi vallásügyi 
törvény módosítása iránt beadott kérvé
nyeknél felszólalt Rossival István (kath. 
pap) és fejtegetve a rendőri kódex idé
zett szakasza káros hatását, annak módo
sítását sürgette. Tovább ment Göndöcs 
Benedek, a ki az 1868-iki törvény azon 
intézkedését támadta meg, hogy a fiuk 
apjuk, a leányok anyjuk vallását tartoz
nak követni és e helyett azt kívánta, 
hogy a gyermek vallási nevelése a szü
lök megegyezésére hagyassák. Tisza Kál
mán miniszterelnök arra figyelmeztet, hogy 
nem helyes ilyen fontos kérdéseket inczi- 
dentaliter megoldani akarni. Kőrösy Sán
dor a ház látható türelmetlensége közben 
polemizált Göndöcs ellen. Györy Elek 
védelmezte az 1868. évi törvényt. Irányi 
Dániel teljes vallásszabadság érdekében 
emelt szót és pártolta Göndöcs nézetének 
fenemlitett részét. Berzeviczy Albert elő
adó rövid zárbeszéde után a ház többsége 
elfogadta a kérvényi bizottság azon véle
ményét, hogy a kérvények tekintettel a 
polgári házasság kérdésére, az igazság
ügyi bizottsághoz, tekintettel többi ré
szükre pedig az igazságügyi és közokta
tásügyi miniszterekhez utasitassanak.

Márczius 13-án a képviselöház a költ
ségvetési törvényjavaslatot harmadszori 
felolvasásban elfogadta és átküldötte a fö-

Azonban a magyar egyetemek fényes 
múltjából minden elveszett, ami az akkori 
felsőbb tanügy testületi és társadalmi vi
szonyaira kellő világot vethetne.

Egy esetet mégis fölemlít a pécsi 
egyetem története, s ez Antal deáknak 
promócziója.

Vala pedig ezen Antal deák egy 
tisztességes brassói szűcsnek a fia, ki hogy 
jómódú lehetett az is tanúsítja, hogy egy 
„szótára11 is volt neki, ami pedig akkor, 
midőn Páriz-Pápai, Ballagi stb. még a 
messze jövő méhében pihentek — na
gyobb ritkaság volt, mint Gyulay Pálnak 
egy-ogy verse!

A pécsi egyetem ez időben nemcsak 
arról volt nevezetes, hogy annak kanczel- 
lárja Cesinge János, vagyis Janus Pan
nonius, a hires költő és püspök volt, ha
nem arról is, hogy egy pécsi tanár irta 
a legelső jogkönyvet az „Ars notariatis*1 t 
a 14. század közepén, tehát több mint 
félszázaddal Verböczy előtt!

Ezen a hires pécsi egyetemen vé
gezte tanulmányait Antal deák is. A ki, 
mert jó tanuló volt, bátran s a rigoro- 
zum sikerének biztos tudatával állított be 
egy szép napon Huendler püspöki helyet
teshez, mert Janus Pannonius akkor épen 
a király táborában volt és kérte, engedné 
ineg az ö „promoveáltatását.11

Huendler erre összehívta az egyetem 
nngy termébe az egész kar tudorait, taná
rait, 8 kezdetét vette a vizsgálat, melyet 
hogy Antal diák hősiesen kiállt, tanusitá 
Ilundlernek az egyetemi karhoz tett aján
lata, mely szerint az illetőnek a „tudo
mányos képzettsége megvizsgáltatván com 
mendori meretur.“

Erre kitüzetett a nyilvános proraóczió 
napja. Ünnepély volt az ilyen proraóczió, 
nem csak az egyotemen, hanem az egész 
városban. Az ünnepély a pécsi ősrégi ba-



rendiházhoz, a mely azt lóhalálában már 
szombaton fogja érdemileg tárgyalni.

Ezután felvétetett a küolajvám föle
meléséről és az ásványolaj-adó behozata
láról szóló törvényjavaslat. Helfy Ignácz 
annak káros hatását igyekezett kimutatni 
és elfogadása ellen nyilatkozott, Wahr- 
mano Mór ezáfolgatni próbálta Helfy ál
lításait és a törvényjavaslat elfogadását 
ajánlotta, Gaál Jenő és Orbán Balázs 
szintén a javaslat ellen nyilatkoztak, mig 
a pénzügyminiszter mellette emelt szót.

A petróleum-adóról szóló törvényja
vaslat tárgyalása raárcz. 14-én váratlanul 
gyors véget ért. Alig lévén előzetes be
jelentések, még fél 11 óra előtt a tör
vényjavaslatra került a sor, a mikor még 
igán gyéren voltak a házban a képvise
lők. Nem jelentkezvén szólásra senki, el
nök a vitát bezárta és az előadói zárbe
széd után szavazásra tette föl a kérdést. 
A függetlenségi párt névszerinti szavazást 
kivánt, a melynél kitűnt, hogy 200 kép
viselő volt távol. Különben a javaslat 149 
szavazattal 95 ellenében elfogadtatott. A 
részletes vitában a ház változatlanul elfo
gadta a törvényjavaslatot, valamint a ke
reskedelmi viszonyoknak Francziaország- 
gal való ideiglenes rendezéséről szóló tör
vényjavaslatot is.

Szombatig a ház ülést nem tart. Szom
baton tárgyalás alá kerül a véderőről szóló 
törvényjavaslat.

A horvát tartomány gyűlésen beter
jesztették a horvát képviselők elé a ki
rály leiratát, mely Fiume ügyének rende
zése végett a törvényszerű országos bi
zottság kiküldésére hívja föl az ország
gyűlést. —

Külföldi szemle.
Soha annyi ellentétes híreket közöl

tek a lapok, mint Szkobelev tábornoknak 
Sz.-Pétervárra megérkezése után annak 
hivatalos fogadásáról. Eleinte azt Írták hogy 
a czár kegyelmesen megdorgálta, azután 
hogy ezt a hadügyminiszter tette, ismét 
hogy mentegették, mikép csak katonai 
fegyelmi hiba az, a mit tett, ismét hogy 
elfogták és a vilnai erődbe zárták, végre 
hogy a czár a tábornokot kegyelmesen 
villás reggelire meghivta. — Ebből azu
tán válogathat mindenki kedve szerint, 
annyi azonban tisztán áll, hogy azok a 
muszkák egész Európát bolonddá tenni és 
felültetni szándékoznak. — Biszmarck, ki 
komolyan beteg, az ötét meglátogató Vil
mos császárral hosszasban tanácskozott az 
orosz dolgok eránt. — A „Kreuczzeitung- 
azt írja, „hogy a Skobelev kérdés el van 
ütve, de helyibe lépett az orosz kérdés.u 
Az oroszországi állapotok úgy írja, nagy 
éberséget kívánnak. — A czár atyja ha
lálának napján búvhelyéböl Gacsinából 
végre ki mert mozdulni és részt vett 
Sz.-Pétervárt a gyászisteni tiszteletben, 
azt is ígérte, hogy ismét a fővárosba te
szi lakását.

Odessában az „Egyetértés- távirata 
szerint egy pinczében titkos nyomdát és 
kiáltványokat fedeztek fel. Öt embert köz
tük egy ő r n a g y o t  elfogtak. — A prok- 
lamáczió szól az orosz nemzethez. Hábo
rút követel Oroszország ellenségei ellen 
és III. Sándor czárnak bármi módon el
mozdítását a trónról, mert nem bizonyult 
be oly jó szlavnak, a milyennek trón
örökös korában mutatta magát.

A háború.
A krivoscziai felkelők három napi 

csatározások után kiazoritattak Monteneg
róba. — A támadás több oldalról történt,

ziiikában folyt le. A püspökhelyettes el
foglalván helyét a piros bársonnyal ékített 
trónuson, a káptalan, a papság, az egye
temi karok, városi és megyei tisztviselők 
és nagyszámú közönség jelenlétében, ve
zették az ünnepeltet a számára készített 
emelvényre. A templom falai fel voltak 
díszítve, az oltáron elhelyezve vannak a 
tudori méltós'g jelvényei, tömjénillat és 
gyertyaláng emelik az egésznek költöisé- 
gét. Impozáns volt az ünnepélyes felvonu
lás a templomba. A klérus fényes egyházi 
öltönyökben, a főpapság aranytól és drága
kövektől ragyogó palástokban és ínfulák- 
ban az egyetemi karok az ő festői jelme
zeikben a jelvények elölvitele mellett, 
harangok zúgása, trombiták harsogása 
mellett vonult a templomba.

Itt a föesperes ékes beszédet tart a 
tudomány magasztosságáról, s engedélyt 
ad a proméczióra.

Most az egyetem két dékánja Antal 
deákhoz lép s odavezetik őt a püspöki 
trónus elé. Itt a püspök egyenként rakta 
rá a tudorság jelvényeit. Először rárakta 
a tanári köpenyt, aztán fejére tette a vö
rös binetet, vagyis íöveget, aztán ujjára 
húzta a gyűrűt s kezébe adá a könyvet. 
Mikor mindez megtörtént, vette az arany- 
lánczot és nyakába akasztá az ünnepek
nek. Mire öt nyilvánosan promoveáltnak 
kiáltotta ki. Most a toronyban megszólal
tak a harangok, a kóruson dob és trom
bita riadása hirdető a tudomány fölkent
jének dicsőségét, ki meghatottan állott 
még mindig a nagy oltár előtt, midőn a 
püspök trónjáról lelépve, a tudomány em
beréhez lépett, azt átölelte, megcsókolta s 
az odnkészitett tanszékhez vezette, jeléül 
annak, hogy a tanítás joga előtte nyitva áll.

így történt Antal deák egyetemi pro- 
mócziója 1464-ben Pécsett.

J. M—y.

még pedig eddig megmászhatlannak tar
tott hegységek áthaladásával akként, hogy 
a felkelők csak gyors futásban találhattak 
még menedéket, midőn lehetlennek tartott 
megkerülésüket észrevették. — De igy is 
nagy veszteségükbe került a harcz e ez 
alkalommal halottjaikat sem értek reá 
magukkal elhurczolni. — A Drágáij erő
döt, mielőtt Montenegróba átköltöztek 
légbe röpítették. A felkelők egy része a 
járhatlan hogy szák adásokba szorult és ott 
bujkál, sokáig azonban ott élélemhiány 
miatt nem tarthatják magukat. — Ellen 
tétes uirek keringnek a montenegrói bad- 
csapatck mozgósítása iránt, mindenesetre 
érdekes az, hogy majdnem egész Krivos- 
czia lakóssága asszony és gyermeknópség- 
gel s házi állatokkal együtt Montenegró a 
vándorolt, a helységek házai elhagyvák, 
több helyt elégvók, — Bécsbon a magyar 
miniszterelnök jelenlétében miniszteJtanncs 
tartatott, melynek tárgya a delegácziók 
nak ujabbi behívása volt, mert 12 —15 mil
liónyi uj költség kell a háború ezéljaira.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári ügyek :

Márczius 14-én. Mikola Ferencz — 
Kaszap Éva ellen házassági kötelék fel
bontása iránt. — Gazsi Julianna — Varga 
Sándor ellen házassági kötelék felbontása 
iránt. — Kecskeméthy Zsuzsa — Illés 
Dániel ellen házassági kötelék felbontása 
iránt. — Id. Wenczl János és társai — 
Rumszauer Fíilöp és társai ellen 600 frt 
és egyébb kikötmények megítélése iránt.
— Staub Kristóf és társai — özv. Steich 
Henrikné úgyis mint kk. gyermekei t. és 
t. gyámja ellen örökség megítélése iránt.
— Venczl János — Schleicher György 
ellen apaság megállapítása és gyermaktar- 
tása megítélése iránt.

Márczius 16-án. Tobi István — Tobi 
Ferencz ellen Örökség megítélése iránt. — 
Blecho Károly — Burghardt János ellen 
544 frt kár. s jár. iránt. — Bartolovitsné 
Pencze Ilona — Kis Pál József és Bar- 
kóné Kis Pál Rózsa ellen örök rész meg
ítélése iránt.

Előadandó büntető Ügyek:
Márczius 20-án Lukács József halált 

okozó testi sértés, Bocz József súlyos testi 
sértés, Böröcz János és Szűcs János könnyű 
testi sértés miatt vádoltak ellen. — Bíró 
Pál ellen lopás miatt.

Márczius 22 én. Kovács Pál és társai 
ellen lopás miatlt. — Dávid Frigyes ellen 
lopás miatt. — Balogh Teréz ellen lopás 
miatt.

Különfélék.
— A „Pécsi Takarékpénztáru vasár - 

nap tartott közgyűlésén felolvastutott az 
igazgatóság évi jelentése az 1881. évi üz 
let eredményéről, továbbá a felügyelő bi
zottság jelentése a megállapított mérleg 
és a jövedelem felosztása iránt. Az oszta
lék részvényenkint 160 frtban állapítta
tott meg s a felmentvény megadatott a 
bizottságnak. Az igazgatóságba a követ
kezők lettek megválasztva: Horváth An
tal, Czirer József, Egry József, Erreth 
Antal, Förster Béla, dr. Hölbling Miksa, 
dr. Kohárits Károly, Krautszak János, 
Pirkner József, Rédeky Alajos, Szauter 
Gusztáv, Weidingor Ferencz, felügyelő 
bizottsági tagnak megválasztatott: Lexa 
Károly, napi biztosoknak: dr. Czirer Elek, 
Czvetkovics Gyula, Erret Kálmán, Nendt- 
vich Sándor, Neumann Ede, Thaller Gusz 
táv. Jótékony és közművelődési czélokra 
adakozások történtek: a Rudolphinum ré
szére 200 fr, a jótékony nőegyletnek 100 fr, 
a gyermekekkel javára 100 fr, a sze
gény iskolás gyermekek rubástatására 
200 fr, iskolai ösztöndíjakra 200 fr, házi 
szegények részére 100 fr, a tűzoltó egy
letnek 200 fr, a zene-egyletnek 100 frt, 
az egyleti szolgák díjazására 200 fr.

— A borászati vándor-tanár elméleti 
és gyakorlati előadásait ez évben nagyobb 
számú uj közönség hallgatta és nézte 
mindinkább növekvő figyelemmel és ér
deklődéssel, de ennél is nagyobb részvét 
várható a bekövetkezendő gyomlálás gya 
korlati bemutatásánál, mert éppen oz a 
művelet képezi a szőlőművelés alapját és 
most éppen ezen munka végzésénél tör
ténik a legtöbb hiba. — A pécsi szőlős
gazdák egyletének alelnöke Sillay József 
ur, — kinek nagy terjedelmű és alkalmas 
fekvésű szőlejében lesz a mintatelep be
rendezve, a gyakorlati előadás bevégezte 
után adott áldomással fejezte be méltóan 
a napot.

— A rendőrség alszik. — Az már a 
szemtelenség netovábbja, a mit a Feren- 
eziek-utezában építkező mesternek ron
gyos szerszámú fuvarosai elkövetnek. Teg
nap (pénteken) régi száraz malter-tor 
meléket szállítottak az építő telekről, a 
rongyos kocsi púpozva megrakva kiindult 
és a mész törmelék egy része felhő alak 
jában elszállva megtölté az utcza egé.-z 
hosszában és széliében a levegőt, mig 
durvább része az utczát végig ellepte úgy, 
hogy rendeltetése helyére érve a rako
mány fele sem maradt a kocsin. — A 
város azután elsepreti és elhordatja. Bi
zony birka türelmü ez a mi közönségünk, 
de még nagyobb a rendőrség türelme 
bizonyos emberek irányában!

— A vörös kereszt egylet baranyame- 
gyei választmánya f. hó 19-én (vasárnap) 
d. u. 4 órakor a városház nagy termében

rendes közgyűlését tartja. Tárgyak: 1. Évi 
jelentés a megyei válásztmány és a fió
kok m. é. működéséről. 2. Az évi zárszá
madások beterjesztése. 3. A jövő évi költ
ség előirányzat megállapítása. 4. A vá
lasztmányi tagok l/i részének kilépése 
(11. és 23. §) és a kilépett tagok pótlása. 
6. Indítványok.

— A gőzhajó-járatok márczius 15-től 
kezdve a rendes közlekedést ismét felvet
ték. — A kiadott menetrend szerint a 
személyszállító menetek Budapest és Mo
hács közt naponta közlekednek, a posta- 
hajó-menetek pedig az aldunára hetenkint 
hatszor.

— Bokor József színészi működésének 
30 éves jubileumát tartja csütörtökön. E 
fáradhatlan szorgalmú színész, buffo- és 
opera énekes, ki sokoldalú művészi pá- 
lyályán igen sok érdemet szerzett magá
nak, megérdemli, hogy a közönség öt a 
legmelegebb pártolásban részesítse.

— Jutalomjáték. Színtársulatunk első
rendű színészei és színésznői javára már 
lefolytak a „jutalomjáték- -ok és átlag vé
ve kitűnő jó sikerrel. Hátra van még egy 
jutalomjáték s ez Bogyóé, a derék szin- 
igazgatóé leend. Bogyó, ki opera-társula
tot hozott városunkba, — Balázsné Bognár 
Vilma asszonyt, Dalnokinét, Lángot, Feketét 
stb. szerződtette, mindenesetre elismerést ér
demel s hisszük, hogy a nagy közönség méltá
nyol va Bogyó érdemeit, ki fog magáéit 
tenni. — Bogyó jutalomjátéka mához egy 
hétre — szombaton leend, mely alkalom- 
mal egy jeles irodalmi becscsel biró mű 
fog színre kerülni, - ezt megelőzőleg 
Munkácsy „ K r i s z t u s  a Pi  lát  us e lő tt- 
czimtí remekműve fog görögtüz fény mel
lett allegorizáltatni. — Az est nagyszerű
nek ígérkezik !

’ Halálozás. — Németh Ignácz megyei 
főügyészt mint férjei, Jeszenszky Ferencz 
kir. tanácsos és megyei alispánt mint apát 
súlyos veszteség értő. — Neje, illetőleg 
leánya Dömötöri Németh Ignáczné szül. 
Jeszenszky Teréz rövid szenvedés után e 
hó 10-ón meghalt. Földi tetemei márczius 
12-én Pécsett beszenteltetvén, 13-án Bü- 
kösdön tétettek örök nyugalomra. Béke 
lebegjen a korán elköltözöttnek sírja körül!

— Tűz a Mecseken. Hétfőn délután, 
közel két órához a városház tornyán tü
zet vett észre az őr. A tűz a Mecseken 
annak nyugoti erdős-bokros oldalán volt. 
Azonnal megindult a tűzoltóság és rend
őrség a lángok megfékezésére, de mire 
feljutottak a hely színére, a lengedező szél 
által élesztetve már oly nagy mérvet öl
tött a tűz, hogy csak nagy erőmegfeszi- 
téssel esti 6 órára lehetett eluyomni. A 
kár még nem igen becsülhető meg, mert 
öreg fa nem égett ugyan, hanem a szá
raz levél giz-gaz és rozsé által megpörköl* 
tetett s növésében aligha tetemes hátrányt 
nem szenved.

Grimm Rezső, a szerencsétlen ma
gyar festő, mint részvéttel értesülünk, 
meghalt a lipótmezei tébolydában. Grimm 
szép tehetséggel volt megáldva, de nagy- 
zolása okozta, hogy elméjében meghábo
rodott. A nemzeti múzeumban láthatók 
tőle Palóczy László és Joachim életnagy
sága arczképei. Ezenkívül festett több 
genre képet. Grimm tanítványa volt Rabi
nak, a híres bécsi festőnek. Mindig na
gyobbra tört, mint a mennyit ereje elbírt 
és ez okozta szerencsétlenségét. Utóbb 
rajztanár volt Körmöczbányán, majd ná 
lünk. — Végre rögeszméi következtében 
elborult elméje, úgy hogy a lipótmezei 
tébolydába kellett szállítani, a hol e hó 
11-én a jótékony halál véget vetett szen
vedéseinek. Béke poraira!

Kivándorlás. Városunkban a kö
zelmúlt napokban mozgalom indult meg, 
egy schwetzi kivándorlást közvetítő ezég 
felhívására. A felhívás szerint Viskonsin 
tartomány (Amerikában) a földi paradi
csom és fővárosa Milvaqueo, azon hely, 
hol a kivándorlók pompás alkalmazást 
nyernek. — Értesülésünk szerint szá
mosán jelentkeztek is már a kapitányi 
hivatalban útlevél szerezhetése végett, 
többek között egy a napokban csődbe ju 
tott füszerkereskedö is. — Részünkről 
szerencsés utat kivánunk a kivándorlók
nak, — de figyelmeztetjük őket, hogy 
jobban gondolják meg elhatározásukat, 
nehogy később megbánják; mert a szép 
szó, czifra ajánlat mind hazugság. Szor
galommal, munkával hazánkban is meg le 
hét élni, de a nélkül sehol — Ameriká
ban pedig legkevésbé.

— Rejtélyes halál. Tegnap előtt (csü
törtökön) délután egy munkás jelentést 
tett a rendőrségnél, hogy a vasfürdö előtti 
vizfolyásos sánezban egy emberi hulla 
fekszik. A rendőrség azonnal biztost kül
dött ki a hely színére, ki a szörnyen 
eíéktelenitett hullában — Tabak Pál volt 
városi nyilvántartó — majd végrehajtó — 
s legutóbbi időbeni magánzó városi pol
gárra ismert. A hulla bonczolás végett a 
hallottas házba vitetett.. Némelyek szerint 
őrültségi rohamból ölte magát Tabak az 
iszapos árokba; mások szerint pedig bosz- 
szuból elkövetett gyilkosság áldozata a 
szerencsétlen ember, mely utóbbi verzió 
sokkal több hitelt érdemel, minthogy a 
hullán ütési foltok és fojtogatásszerü 
nyomok találtattak. A vizsgálat folyik s 
csak ennek eredményéhez, képest tudhat
juk meg a valót.

— Betöréses tolvajság. Tegnapelőtt éjjel 
a Balokányi-tó felett lévő Czelmus-fóle

ház padlására betörtek és nagy mennyi
ségű fehérneműt, azonkívül több kosár 
füstölt húst loptak el. A tettesek nyomoz
tatnak.

— Vizsgálati fogság rendeltetett  ̂el 
a pécsi kir. törvényszék által Nyers Lajos 
Ügyvéd ellen. —Lapunkban már többször 
felpan aszoltatott azon sajnos jelenség, hogy 
az ügyvédi kamara legbuzgóbb igyekezete 
a karnak kitisztítása körül nagyobbrészt 
az ügyvédi rendtartás hiányosságán s szük- 
keblüsége, de nagyrészt a felette álló leg
főbb törvényszék kegyelmességén hajótörést 
szenved. — Jelen esetben aligha lesz módja 
a legfőbb törvényszéknek elnézést gyako
rolni, a vádlott ugyanis tizenegy rendbeli 
kisebb-nagyobb bűntettről, leginkább sik
kasztásról vádoltatik, mik az elképzelhető 
legnagyobb czynizmust meghaladják. Üd
vözöljük a kir. ügyészséget erélyes és buzgó 
eljárásában.

— A gyenge, száraz tél és szép tavaszi 
idő kedvezésével a tavaszi munkák pom
pásan folynak, évtizedek óta nem járt 
reájuk oly kedvező idő. — A mandula 
és gajszin-baraczk virágzik a pécsi he
gyen. a szőlővenyige megmetszetvén azon
nal könnyezik, a nedv már a venyigék 
hegyéig elhatolt, a tenyészet a rendesnél 
négy héttel korábban indult meg.

— Siklósról írják nekünk, hogy ott 
Jakabffi színtársulatával a közönség meleg 
pártolása mellett sikerült előadásokat tart. 
Első előadásul a „Piros Bugyelláris- ke
rült szinre, mely előadás a közönség igé
nyeihez mérten, igen jól sikerült. — 11-én 
a „Czifra nyomorúság- adatott elő nagy 
tetszéssel. — 12 én a „Vereshaju- adatott 
nagy számú közönség előtt. 14-én a „Váll- 
junk el“ került szinre. Kissé nehezen in
dult, de aztán jól folyt és pompásan vég
ződött. — 16-án a „Proletárok- -at ját
szották, a közönség számos tapssal kísér
te az előadást. — Jakabffi dicséretet ér
demel buzgó tevékenységéért.

— Pénzhamisítók. — Három drh. 
présvas és számos 20 kros nagyságra ki
vágott rézlemezeket ástak el a siklósi 
határban egy híd alá a hol a napokban 
játszó fiuk, kik ott a földet piszkálták, 
megtalálták. A metsző aczél segélyével, 
mint látható volt gyarlóan utánzóit 2o 
kros hamisítványok készültek. A lelet a 
szolgabiróságnak adatott át.

— Kolera-tünetek között lett e napok- 
bán rosszul Siklóson egy házi szolga, a ki 
később töredelmesen bevallotta, hogy egy 
skatulya hajtó pirulát csent el és evett meg 
egyszerre, mivel hallotta, hogy azok na- 
gvon egészségesek és ö rosszul érezte 
magát. Baja nem történt. Az ilyen ese
tek intenek, hogy az orvosszert nem min
dig tanácsos mindenkinek keze ügyében 
tartani.

— Gödrei kerületi esperessé az abaligeti 
plébános Széplakinak elhalálozása követ
keztében kineveztetett Gruzling Ferencz 
magyarszéki plébános. — Ezen kineve
zésnek annál inkább örvendeni van okunk, 
mert az esperesi kerület római kath. ele
mi iskolák gondozása és felügyelete buzo-ó 
és szakavatott kezekbe tétetett.

— Óriási szőlő Kasmírban. Mint a 
Revue Ilorticole Írja, Erraens — Maha
radzsában, Kasmír egyik tartományában, 
a mezei gazdaságok és szőlők igazgatója 
— mint egy Francziaországba küldött le
velében írja, uj szőlőt fedezett fel Kas
mírban, egészen vad állapotban. E szőlő
ből magot is küldött Parisba, hol nyilvá
nos ültetvényekben kísérleteket fognak 
vele tenni. Mint Ermens Írja, az általa 
talált szőlő nagyon figyelmet érdemlő, 
úgy a fürtök és szemek nagyságánál, mint 
jó minőségénél fogva. Némely fürtök — 
írja Ermens — 30—40 cm. hosszúságot 
is elérnek és 1, egész 3 kilo sulylyal bír
nak. Egy fürttel 12 ember beérheti cse
megének. Több válfaja van, melyek mind 
igen jók s leginkább szinök által külön
böznek egymástól. Tudva azt, hogy szőlő- 
magból ritkán táraid oly növény, mely a 
faj tulajdonságait teljesen bírná, Ermens 
ur legközelebb pár tökét fog haza küldeni 
ezen szülőfajokból.

— Megszöktek az adófizetés elöl. A 
„Rendőri Lapok- legközelebbi számában 
a pestmegyei alispáni hivalal közzé teszi, 
hogy Uj-Kécske községből 77, azaz hetven
hét adóhátralékos ember tűnt el egészen 
nyomtalanul. Sokan el sem hinnék, ha 
hivatalos nem volna e hír, pedig tizenöt 
év óta folytatott közgazdasági és adó — va
lamint a drágalátos bosnyák-politika mel
lett, ez csak szükségszerű folyomány.

— A pécsi munkás beteg és rokkanttak egyle
tének javára márczius 18-ra rendezett Ünnepélyre 
szólít meglevők végén olvasható három soros fel
hívást többen úgy értelmezvén, mintha ezt az egy
let intézné a meghívottakhoz, illetékesen annak 
kijelentésére kérettünk fel, hogy nem az egylet, 
sem aunak bizottmánya, hanem a vállalkozott ren
dező bizottgág tényét képezi eme felhívás.

— A péctváradi veres keresst egylet által 
f. é. február hó 16-án tartott tánczvigalom alkal
mával törtéut felülfizetések és a bál tiszta jöve- 
delménak kimutatása. Tiszta jövedelem : 104 frt 
69 kr. Felülfizetések: Szikszay Gyula ur 50 kr. 
Jasek Alajos ur 4 frt, Kuttna Hermán ur öO kr., 
Gerner Feiencz ur 50 kr., Steinberger Miksa ur 
Náray Pál ur 30 kr., Huber János ur 60 kr., Ja- 
heda Gábor ur 50 kr., Dvorezky Béla ur 50 kr., 
Nick Károly ur 50 kr., Miltányi Miklós ur 50 kr., 
Pron Jakab ur 50 kr., Kurlánder Vilmos ur 50 kr., 
Krauaz Mór ur 50 kr., Pcdgorelatz Sándor ur 
60 kr., Tost Gyula ur 5 frt, Hinka László ur 2 frt,

We inbergtr Ignátz ur 50 kr.. Máthé Ödön nr
50 kr., Driesz Lajos nr 7 frt, Uray Bódog ur 50 kr., 
Sey Ferencz ur 50 kr., Hegyesy Antal ur 5 frt. 
Pécsváradon, 18^2. márczius 14-én.

Beküldetett.
Tüdőbetegeknek ! Rögzött köhögés ellen !

az orvosok által eddigelé leghathatósabb és 
gyorsan működő gyógyszerül ajánltatik és 
pedig a tüdögümökúr bármely fokán, gé
gehurut, üdült köhögés és tartós rekedtség 

megszüntetésére:
Dr. Miller Moh-szőrpe,

mely a mellbetegségben szenvedőkre uez
ve megbecsülhetien készítmény.

Ezen MOH S Z Ö R P
gyógyerejének legcsattanósabb bizonyítéka 
az, hogy a legrövidebb idő alatt a legna

gyobb elterjedtségre tett szert.
Eredeti tégelyekben, használati utasi 

lássál együtt ára 60 kr. o. é.
Pécsett valódi minőségben kapható 

Nick Károly és Kovácsits Károly fűszer 
kereskedésében.

Színház.
Hosszú előkészület után végre szinre 

került a múlt héten, még pedig háromszor 
egymás után u. m. pénteken, i-zoinb tón 
és vasárnap rA tű  n d é r 1 an t - , látványos 
tündérrege dalokkal és tánczczal, szövegét 
irta id. Bokor József, színtársulatunk de
rék és érdemdús tagja, zenéjét pedig szerzé 
itj. Bokor József, tehetséges és fiatal kar
mester. Szerző igen elmésen bohózaton 
irányban dolgozta ki darabjának meséjét 
minek következtében a közönség a szö
vegen mindvégig igen jól mulatott, — a 
szándékolt hatást azonban a darab még 
sem érhette el, mert a kiállítás a gé
pezetek, melyek ily látványos darabokhoz 
mulhatlauul szükségesek s azoknak jófor
mán legfőbb érdekét képezik, színpadun
kon bizony igen primitívek voltak. Való
ban gyönyörködtető látványt csupán csak 
a kis tündérek fátyoltáncza nyújtott, me
lyet B o k o r  J ó z s e f ,  a társulatnak 
páratlan buzgalmu operarendezöje, a leg
nagyobb fáradtsággal és rendkívüli ügyes
séggel tanított be. A közönség öt fárado
zásainak és sokoldalú ügyességének elis
meréséül ismételt kihívásokban részesítette.

Hétfőn „A k é ju tazás41 czimü franczia 
vígjáték ismételtetek, felvonások között 
pedig K r o n e i s e r  A. k. a. énekelt ismét 
ném etül egy egy áriát a „ T r o u b a -  
d o u r u-ból, „B ti vő 8 v a d á s z ib ó l  és a 
„Z s i dón Öa - bői. A k. a. énekére már 
ismételten kimondtuk Ítéletünket és véle
ményünket, 8 ezen fellépte alkalmából is 
megmaradunk azoknál. Az, hogy a k. a. 
emez áriákat játékkal is igyekezett kisér 
ni, minthogy ezen alkalommali fellépte 
határozottan csak concertszerü productió 
volt, egészen helytelen volt.

Kedden márcz. 14. a Munkácsi pár 
jutalmául „A c z i f r a  n y o m o r ú s á g - 
adatott elő. M u n k á c s i n é  (Bella) szo
kott kedves modorával játszott, s egy szép 
bokrétát kapott. Közönség közép számmal.

Csütörtökön márcz. 16-án B a l á z s n é  
B o g n á r  Vi 1 m a jutalomjátékául Erkel 
Ferencz „II u n y a d i  L á s z l ó - czimü ope
rája adatott elő. A színházi jegyek még 
sohasem voltak oly keresettek itt nálunk, 
mint ez alkalomra, mert már nap ikkal 
az előadás előtt az összes ülőhelyek le 
voltak foglalva, közvetlenül az előadás 
előtti napon pedig már minden jegy el 
volt adva.

A színház minden zugában megtelt, 
és megtelt volna még ha még egyszer 
akkora lett volna is.

E jutalomjáték a közönségnek rend
kívül élénk érdeklődése folytán oly ttu- 
nepélylyé alakult, a minőt itt Pécsett még 
nem igen láttunk. A szinházban jelenvolt 
díszes és roppant nagy számú közönség 
B a l á z s n é t  a szinpadra-léptekor dörgő 
tapsviharral és harsogó éljenekkel üdvö
zölte, miközben a zsinórpadlásról uag\ - 
szerű élövirágokból készült óriási koszo
rút bocsátottak le, melynek széles fehér 
selyem szalagján a szinügypártoló bizott
ság ajánlata volt olvasható. A tapsvihar 
csendesükével, mint a közönség küldő'tje, 
P e r e z  el  F. joghallgató úr iépett a szín
padra, s rövid üdvözlő beszédet intéz
vén Balázsnéhoz, átnyujtá neki a közön
ség nagyszerű ajándékait, jelesen egy ér 
tékes ezüst babérkoszorút, egy művészi 
kidolgozású igen nehéz ezüst virágtálezií, 
továbbá egy külön etuiben hat személyre 
való ezüst kávés készletet. A gyönyörű 
ezüst babér-koszorú egyes leveleire a mű
vésznő által itt énekelt szerepek nevei, 
összekötő arany szalagjára pedig e felí
rás van művészileg felvósve „Balázsné 
Bognár Vilmának, az ünnepelt művésznő
nek tisztelőitől. Pécsett 1882 márcz. 16.- 
E nagyszerű koszorú pompás vürösbár- 
sony etuiben nyugszik, mely Böhm M. 
helybeli könyvkötő és díszmü kés/itö ki 
tűnő remekműve. A virágtáleza közepén 
szintén egy remek kivitelű monográm B.
V., szélére pedig egy ajánlat van fel
vésve. A véséseket S p a t z  J., helybeli 
müvésnök eszközölte. Az ajándékok át- 
nyujtása után a közönség lelkes tapsai 
mellett a zsinórpadlásról élő virág eső 
(százakra menő apró bokréta) hullott a szín
padra, úgy, hogy a színpad egészen el 
lett borítva virággal, a karzatról pedig 
üdvözlő versek szórattak le, s azonkívül 
még a zenekarból is nyújtottak fel a mű
vésznőnek egy gyönyörű bokrétát. B a*



Ü s s  né látható meghatottsággal fogadta
a közönség szeretetének és tiszteletének 
ezen rendkívüli nyilvánulását és üuuepies
ovátioját.

A közönség az előadás egész tartama 
alatt, mely egyszersmind egyike volt az 
évad legjobban sikerült operaelőadásai 
nak, megmaradt ezen ünnepies hangula
tában, s a többi szereplőket is megérdem
lőit tapsokban részesítette. Jutalmazotton 
kívül, ki ez estén is a tőle megszokott 
nagyszerű bravourral ének sít és Gara 
Mária szerepét valódi művészi ihlettel ját
szotta, különösen kitünően működtek még 
D a 1 n o k i n é (Szilágyi Erzsébet) és 
L á n g  (Gara nádor). B o k o r  is igen jél 
énekelt és azonkívül ismét szép bizonyí
tékát adta rendezői ügyességének. Bogyó  
azonban, ki a czimszerepet énekelte, úgy 
látszott mintha eljátszotta volna a közönség 
rokonszenvét, mert még a 2. felvbani 
románcza után sem nyert tapsokat, pedig 
akkor azt csakugyan megérdemelte volna. 
Ezúttal a karmesterrel is meglehettünk 
elégedve, a ki, egyes helyeket kivéve, a 
tempókat mind jól eltalálta. A karok, kü
lönösen a női kar, igen gyengék voltak. 
A zenekar jól megállta helyét.

Irodalom.
—- y,/ághirii utalótok könyvtára. E czim alatt 

megjelenő jelei és közhasznú vállalat kereten be
lül egy njabb munkát bocsátanak közre a kiadók, 
mely nemcsak hogy méltán lorakozhatik előde, 
a „Uróf Syéchenyi Bála keleti utazása" mellé, 
de azt érdekességre és megkapó, közvetlen leiráii 
modorra nézve még felül is múlja. Stanley H. M. 
a világbirü utazó ,.Utazásom Közép-Afrikahan" 
czimü müve ét> ez utazás rendkívüli sikerei az 
egész világon óriási feltűnést keltettek. Stanley 
volt az első, ki a „sötét világrész" mysteriumai- 
lói felemelte a fátyolt és ez által egy ezeréves 
tudományos törekvést sikerült végre a befejezés
hez közelebb vinni. A nagyhírű földrajzi iró dr. 
Petermaun igy nyilatkozik Stanley érdemeiről: 
„A földrajzi fölfedezésnek történetében ehhez fog
ható vállalat egyetlen egy sincs. Stanley egymaga 
többet tett, mint az utolsó 30 év alatt végrehajtott 
Összes vállalatok; egyedül többet vívott ki, mint 
a mennyire az Európaiak 80 év óta, az arabok 
ezer éven keresztül haladtak.4‘ „Csak egy Stanley 
vala képes" mint Hunfalvy János a földrajzi tár
sulat közgyülésán kiemvlé, „a zansibari vangvá- 
nok, arabok és vegyes vérüekből — eme gyerme- 
kies természetű, műveletlen és ingadozó emberekből 
— minden veezélylyel és nélkülözéssel bátran 
szembeszálló, vezstőjökhöz utolsó lsbelletig ragasz
kodó bősöket teremteni, hogy velők Afrika leg- 
titokszerübb, legveszélyesebb vidékein át a nagy 
ntat sikerült megtennie.'1 Ily elismert földrajzi 
tekintélyektől eredő dicséretekkel szembem nem 
szükséges bővebben tárgyalnunk e kiváltó mű tar
talmát, ezúttal még csak azt akarjuk kiemelni, 
hogy Stanley nemcsak geniális és merész utazó, 
hanem egyúttal alapos tudós és szellemes iró is ; 
művében nemcsak a fáradságos ut ezerféle érdekes 
epizódjai és kalandjai ragadják meg figyelmünket, 
de még írói sikereit is kell, hogy méltányoljuk, 
ha saját művéből lessük el, minő finom érzé kkel 
tudja összeválogatni a né, isme, fóldirat. kereske
delem szempontjából hasznosítható, még olyan 
jelentéktelen adatokat is. Az egész munka kedves 
közvetlenségénél fogva olyannyira leköti figyel
münket, hogy el sem tudónk attól válni, míg tel
jesen végig nem olvastuk. Az egész művet oly 
érdekkel olvassuk végig, miut egy szellemdús re- 
géuyt, melyet nem tehetünk le kezünkből sajnál
kozásunk kifejezése nélkül a fölött, hogy már be 
t « u  fejezve. —  A magyar kiadása e műnek, mely 
majdnem minden czivilisált nemzet nyelvére le van 
fúrd tva — még gazdagabban lesz illusztrálva, 
mint a másnyelvü kiadások, és a mi magyar 
könyvnél nem mindennapi dolog — felével olcsóbb 
Áru lesz, mint az angol vagy neme', kiadás. A re
mek kivitelű képek (körülbelül 2'K) eredeti famet
szet) bősége és a pompás nyomdai kiállítás valódi 
remekművé teendik e könyvet. A teljes mű 30—32 
füzetbeu fog megjelenni és füzetekben minden 
rendes könyvkereskedés utján valamint közvetleu 
a kiadóhivatalnál is megrendelhető. Egy-egy füzet 
ára 30 kr. Havonként 2—3 füzet jelenik meg. 
(Előfizetési ára postai bérraentes küldéssel egész 
évre (26 füze re) 8 frt; fél évre (13 füzetre) 4 frt. 
Mutatványt és részletes előrajzot kívánatra ingyen 
bárkinek küld a kiadóhivatal (Révai Testvérek 
könyvkiadóidvatala Budapest). Gyűjtők 10 előfizető 
után egy ingyenpéldányt kapnak.

EE GyümöUiineti ét konyhakertit te  ti Jütetek.
— E közhasznú füzeteket kiadja az o. m. gazd. 
egyesület Villáéi Pál szerkesztése mellett havou- 
kint s előfizetési árak egy évre 4 frt, a mi való
ban csekélység, tekintve azt is, hogy csinos il- 
lusztrácziókkal vannak ellátva. — A 3-ik füzet 
tartalma: Pázmán alma. — Török Muskotály. — 
A py ömöl csészét története. — Ápolgassuk gyü
mölcsfáinkat. — Alakítsunk egy nagy gyümölcsá- 
sreti egyletet. — Négy hazai almafa leírása. — 
Kertimagvak termelése érdekében. — A tanítók a 
gyümölcsé" éti egyletben. — Ismét a sóvári alma.
— Jelentés az 1881. évi szilvaüzletről.

=  A t „(>ntáy-V iláy*  XIII. füzetének tartal
máról eznttal is a legnagyobb elismeréssel szól
hatunk, s el nem mulaszthatjuk, hogy 1. olvasóink 
figyelmébe ue ajánljuk e képes lapot. Bő és érde
kes tertalmát a következő dolgozatok te.zik: lto
don József jeles tolla elbeszélőnk „A mama me
séje- czimü szép elbes/.élés, „A báróné szelleme" 
czimü franczia regény vége, Biart Lucieu „Mórt 
mar a utam agglegény" caimü vonzó elbeszélése, 
Vargha Gyula jeles költőnk „A tíri doktor" czimü 
balladája és „Három dal egyben“ czimü kedves 
horváth költemény Rács Béla sikerült fordításában 
Sinnyei Ottmártól. ,,A könyvek ellensége", czimü 
érdekes és tanulságos czikk, az „Angol bank" ás 
irAa álmok Világa1' czimü jeles dolgozatok képe
zik e füzet ismeretterjesztő részét. Apró rovatai 
a szokott tapintattal, és szakarátóltsággal szer-

kesztvék. A képek szintén megfelelnek a kitűnő
szövfglartalomuak. A „Keleti kép1' czimü gyö
nyörű rajz, „Jelenet a harminczéves háborúból" 
A „haldokló anya" a hiree Piloty festménye után, 
,,8egesvár" melynek környékén Petőfink elesett, 
„Egy kis baleset" Niklay J. sikerült eredeti rajza, 
„A bobóczok párbaja" rendkívül kaczagtató rajz, 
ée a „Tavasz czimü remek kép mind becsületére 
válnak e jeles lapnak. Előtisethetai Wilukens és 
Gaidl kiadóhivatalában, előfizetési ár: egész évre 
10 frt, félévre 5frt, nagyedévre 2 frt 50 kr.

—  Uj zenemű. Táborszky és Parschnál meg
jelent ,,Köny-zápor‘‘ zongorára szerkeszté Széufy 
Gyula. Ára 1 frt.

=  nA mayyar f ö l d m i v e i Gazdászati havi 
füzet, szerkeszti Vasadi Balogh Lajos s kiadja a 
váradvidéki gazdasági kör. Az eddig megjelent 
két füzet nyomán melegen ajánljak fóldmives né
pünknek. Ára egy évre csak 1 frt.

— „Mayyar Könyvtár.“ E czim alatt indult 
mej Aigner Lajosnál egy népszerű füzetes válla- 
tat. Az első füzet tartalma: A boldogság alapköve, 
vagy: a testi egészség feltételeiről. E fűzeteket 
iger. melegen ajánljuk földműves népünknek és 
a falusi könyvtáraknak megszerzésére. Ára egy fü
zetnek csak 1& kr.

== A Magyar Reyiny Ciarnok 10. füzete ele
gáns kiállításával, érdekes tartalmával mindinkább 
igazolja az általános érdekeltséget, melyet e folyó
irat kezdettől fogva felköltött maga iránt. E füzet 
tartalma: „Köd" eredeti regény Gozsdu Elektől. 
— „Balaton szerelme'* költői cziklus II. Mind
szenti Gedeontól. — „Doktor Castillo" spanyol 
eredeti regény Golenich P-től -  A gyepen nove- 
lette ford. Vrana Hermin. — Mozaik czim alatt 
ismeretteijesztő s mulattató apróságok s végül 
humorisztikus képek. — A Regény-Csarnok előfi
zetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt; egy 
(2 '/, ivet) füzet ára csak 12 kr.

Közgazdaság.
— A pécsi kereskedelmi és iparkamara 

márcz. 8-ki teljes ülésén Kellemfy Károly 
elnök úr előterjesztéseit azon sajnálandó 
körülmény felemlitésével kezdte meg. hogy 
Littke József pécsi borkereskedő és pezs- 
gögyáros és Hamerli János keztyűgyáros 
az elnökségi figyelmeztetés daczára is 
6 hónapon át egy kamarai ülésen sem 
vettek részt s igy a kamarai törvény 
22. §-a értelmében a kamarai tagok sorá
ból törlendők. Az elnök a a kamarai tel
jes ülés őszinte sajnálatukat fejezték ki 
e felett. A törült 2 tag helye ugyanazon 
törvény értelmében 0. §-a szerint Justus 
Lipót és Engeszer Mátyás urakkal lesz 
betöltve, mint kik a kamarai tagválasz
tásnál a megválasztottak után legtöbb 
szavazatot nyertek. Előterjesztetett to
vábbá a kamarai zárszámadás megvizs
gálására kiküldött bizottság jelentése, 
melyszerint a zárszámadás teljesen rend
ben találtatott s hogy a múlt félévi bévé 
tel 4505 frt 24 kr. a kiadás pedig 3928 frt 
59 krt tett. A napirend tárgyaiból a köz- 
gazdasági miniszternek a budapesti meg
vizsgáló állomás, Bécs város hússztíkség- 
lete s a színdi porczellánföld ügyében a 
kamarához intézett 1< iratai a kamara te
rületén megjelenő hírlapokban közhírré 
tétetni rendeltettek. Ugyanazon miniszté
rium leirata, melyben a kamara Pécs vá
ros uj helypénzszedési lariffájának véle
ményezésére hivatik fel, élénk eszmecserét 
keltett a kamarai tagok közt. A közös 
bizottság, melynek ezen tariffa tanulmá
nyozásra kiadatott azon jelentést terjeszti 
a közös ülés elé, hogy a kérdéses hely- 
pénzszedósi szabályzat és tariffa úgy ál
talánosságban mind egyes tételieben ak- 
kóp van szerkesztve, hogy annak alkal
mazásba vétele által az cddigelé annyira 
panaszolt visszaélések úgyszólván lehe
tetlenné vannak téve s tekintve, hogy az 
általános határozatokban foglalt üdvös in
tézkedéseken kívül a helypénztételek nem
csak hogy fel nem emeltettek, hanem 
azok nagyobb része alábbszállittatott s e 
mellett még a helybeli vásártlátogató ipa
rosok a helypén/nek ezentúl c*ak felét 
kötelesek fizetni. Minthogy tehát e tariffa 
igyen az itteni viszonyoknak megfelelően 
a hangoztatott panaszok legkiterjedtebb 
figyelembevételével vannak szerkesztve, 
az a kamara által kormány hatósági jóvá
hagyásra ajánlandó volna, mégis azon 
megjegyzéssel, hogy a vásárt látogató 
azon helybeli iparosok sorába, kik a hely
pénznek csak felét fizetik: szíjgyártók, ta- 
ribznyások, kosárkötök, takácsok, kötél- 
verők és fazekasok is felvétessenek. VVeil- 
ler N. János o véleményes javaslattal 
szemben azt indítványozza, hogy ezen 
tariffa ujabbi tanulmányozás végett adas- 
sék ki ismét egy szükebbkörü bizottság
nak. Szerinte ugyanis a tariffának két 
olyan hibája kerülte ki a közös bizottság 
figyelmét, melyeknek annak idejében fö
lötte káros kihatása lenne az itteni piaczi 
és forgalmi viszonyokra. És pedig először 
nincs a tariffa szabályaiban kitéve az, 
hogy az átmeneti árúk után nem szed
hető sem vásárvám, sem pedig helypénz, 
s másodszor sok visszaélésre fog adni a 
tariffuszabályzat azon pontja, mely sze
rint a hetivásár péntek d. u. 4 órakor 
részi kezdetét és csak ezen időn túl nem 
szedetik e napra külön helypénz. Ez erre 
megindult hosszas eszmecsere után a kö
zös ülés egyhangú véleményekép kimondta 
az elnök, hogy a közös bizottság véleménye 
zése kiegészíttetik az átmeneti árukra 
vonatkozó s Weiller úr által tett indít
vánnyal, valamint avval is, hogy a heti 
vásár ne pénteken d. u. 4 órakor, hanem 
pénteken délben vehesse kezdetét. Ennek 
következtében Weiller ur visszavonta azon

indítványát, mely szerint adassák ki a 
tariffa-szabályzat újra egy szükebbkörü 
bizottságnak. Beremend községnek négy 
s H. Hetény községnek egy 3-ik orszá
gos vásár engedélyezése iránti kérelmét 
elutasitandónak véleményezte a közös ülés. 
— Az országos magyar iparegyeBület át
iratát, melyben a kamara felkéretik, hogy 
tekintettel a Budapesten 1884-ben tar
tandó országos kiállításra, addig se sem
minemű kiállítást ne rendezzen se pedig 
ue buzdítson senkit mái kiállításokban való 
részvételre — helyes, tudomásul vétetett. 
Ezen átirat kapcsán a kamarai elnök 
megemlékezvén a kamarai területnek nyers- 
terményekben való gazdaságánál élénk és 
kiterjedt iparáról, kéri a kamarai tagokat, 
hogy a maguk körében terjesszék a bu
dapesti orsz. kiállítás eszméjét s szerez
zenek arra minél több hívet, hogy az e 
kamara területén lévő kézmü- és gyáripar 
a tervezett budapesti kiállitásra annak 
idejében méltóképen legyen képviselve, a 
mi csak a mi előnyünkre lesz. (Élénk 
helyeslés.) — Nehány kisebb jelentőségű 
ügy rövid elintézése után elfogadtatott a 
kamarai elnök azon indítványa, mely sze
rint a közgazdasági miniszter a kamara 
által felterjesztési lég megkérendő volna, 
hogy közgazdasági előadóknak a tör
vényhatósági közigazgatási bizottságokban 
való részvételéről szóló törvényjavaslat 
törvényerőre emelése után a közgazd. elő
adók kinevezésénél — minthogy azok a 
közigazgatási bizottságokban a kereske
delmet és ipart fogják képviselni — a 
kereskedelmi és iparkamarák véleménye 
és ajánlata lehetőleg figyelembe vétessék 
s hogy ezen intézmény az óhajtott siker 
érdekében úgy szerveztessék, miszerint 
avval szemben a kamarának a kellő be
folyás biztosíttassák s hogy az a kamarai 
intézmónynyel mintegy szoros összefüg
gésbe hozattassék.

Az üzletkörök figyelmébe!
(Folyt, ás vég*.)
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Ezen számokból világosan kitűnik, 
hogy még kisebb mennyiségeknek Fiuroé- 
böl való szállítása is tetemes szállítási díj 
megtakarítással jár Trieszt ellenében.

Kereskedőink mérhetlen sokat tehet
nek Fiume ügyében, ha ugyanazon ár és 
minőség mellett a fiumei árunak adnak 
elsőséget, ha fiumei kereskedői czégekkel 
keresnek összeköttetést; de nem keveseb
bet tehetnek ez ügyben a kereskedelmi 
ügynökök és szállítók, előbbiek kiválóan 
fiumei kereskedő ezégek képviseletének 
megszerzésével, utóbbiak azon szállítmá
nyoknak, melyek Trieszt és Fiúmén ke
resztül egyaránt vehetik utjokat, Fiume 
felé irányzásával. —

Azon reményben, hogy eziránt a ha
zafias készség keresk. és iparos köreink
ben nem fog hiányozni, ezennel kijelent
jük, hogy minden idevonatkozó törekvé
seiket a legszivesebben fogjuk támogatni.

Pécsett, 1882. évi február 16-án.
A keresk. és iparkamara elnöksége.

Ipar-vállalatok.
A földm. ipar és kereskedelmi mi 

niszteriumtól vettük alábbi felhívást, hogy 
azt minél szélesebb körben ismertté tegyük.

Aligha lesz szükség reá, hogy a fia
tal tevékenységgel nekiindult pécsi karna 
rát a kamarai területre vonatkozó h.* són 
figyelmeztetésre buzdítsuk.

— Felhívás/ a miskolezi kereskedelmi 
és iparkamara területének gyáripara ér
dekében. Az 1881. évi 44. t. ez. tetemes 
kedvezményeket biztosit a technika jelen 
fejlődése szerint berendezett, vagy még 
berendezendő, részben Magyarországon 
eddig egyáltalán nem, részben csak kis- 
mennyiségben előállított czikkeket gyári
lag termelő vállalatoknak. Alulirt kamara 
a nevezett törvény eredményét biztosí
tandó, de kerülete gyáriparának fejleszté
sét is czélozván, indíttatva érzi magát a 
tőkepénzesek, vállalkozók és technikusok 
figyelmét felhívni azon előfeltételekre, me
lyek a kamara kerületében úgy azon ipar
ágak meghonosítását indokolnák, melyekre 
nézve az állami kedvezmények igénybe- 
vehetök volnának, mint általán felkaro
lást érdemelnének.

Az agyag-ipar körébe tartozó ipar
ágakról szólva, első sorban és kiválóan 
felhívjuk az érdekeltek figyelmét azon 
kedvező előfeltételekre, melyek a porczel- 
lán-kályhagyártásra Gömörmegye Tamás- 
fala községében vannak meg. Tamástala 
Rimaszombat közvetlen közelében van, te
hát a vasút mentén. Gömörmegye délnyu
gati, a Rima és Gortva vizek közé eső 
része Tajtitól Rima-Zsaluzsányig s Rima
szombattól Fazekas-Zsaluzsinyig — cse
kély trachyt területet kivéve — föszkép- 
zödmóny, mely főleg Felső-Zsaluzsány 
mellett levő mastinczi hegyen a legkivá
lóbb minőségű agyagot szolgáltatja. Ta
másfala ez agyagteleptől csak 1 és fél 
órányi távolságra fekszik. Ez agyag ki
tűnő minőségét igazolja azon körülmény, 
hogy az ország minden vidékére s a kül
földre is tömegesen szállítják. A munka
erő az egész megyéből bőven nyerhető. 
Egy állitandó gyár bőven választhatna 
olyan munkások közül, kik az agyagipar
ral már eddig is foglalkoztak, F.-Zsalu- 
z-iány, Rima-Zsaluzsány, Bukos-Törék, Or- 
lnj-Törék, Ráho, Susány, Pongyelok, 
N.-Szuha, Pádár, Perjése, Pápócs, Deren- 
csón, Tamásfala, Váiykó, Szelcze, Sid, 
mind agyagiparral biró s Rimaszombat 
közelében fekvő községek. A munkabér 
általán olcsó volna. A gyári- és bánya 
iparhoz szokott nép, mint a gömörme- 
gyei, sem nagy igényekkel nem bir, s 
általán használható az ipar szokatlanabb 
ágainál is. Tüzelőanyag úgy a göinörmo- 
gyei dús erdőségekből, mint a borsodme- 
gyei Királd, Czenter községekben levő, 
nagykiterjedésü barna kőszéntelepekből 
olcsón volna nyerhető. (Folyt, köv.)

Szerkesztői posta.
Magyarszéki. Hogy a m. hertelendi gyer

mekgyilkos nem goj nemzetségből, hanem az Is
ten választott népe közül való elrugaszkodott 
gonosztévő, azt „P. L.‘‘-nak múlt pénteki számi
ban közölt névből is felismerhetni, a külön fi
gyelmeztetés tehát felesleges.

Több közlemény térhiáuyában nem volt e 
számban adható.

Valamennyi betegen,
kik  gyomor- s tüdöbaj, vérszegény
ség. m eghűlés, köhögés, rekedtség, 
sápkór s aranyérben szenvednek, 

lehet segíteni.

H o  f f  f é l e
m alátakivonat egészségi sör.

Császárok és királyoktól, mint szin
tén koronahercsegek és koronaher- 
czegnők, nagyherczegek és hercze- 

gek által .r<5-ször kitüntetve.

ST.A.GbTT PSB E IT O Z
laptulajdonos.

X£a.lt»©lx E m il, aCi* T ó z m e f
felelős szerkesztő. szerkesztő társ

-392.
VII—8*2.9Í*

Árverési hirdetmény.
Pécs az. kir. város ezukor- kévé- 

éa aörfogyaaztáai adójának folyó évi 
január 1-tíil egész deczember hó vé
géig, esetleg 1883. és 1884. évre 
leendő biztosítása végett, folyó évi 
ápril hó 4-én délelőtt 10 órakor a 
pécsi m. kir. pénzügy igazgatóságnál 
árverés fog tartatni.

Kikiáltási ár egy évre 21872 frt 
80 kr.

A többi feltételek az igazgató
ságnál és a kerületi pénzügyőri biz
tosságoknál megtudhatók.

Pécsett 1882. márczius 15-én.
M. kir. pénzügy igazgatóság. 

60 (2-i)  Horváth.

Nyilvános küszönöirat.
A csaknem minden európai állam csász.

kir. udvari szállítója HOFF JÁNOS 
porosz kir. kereskedelmi tanácsos, a ko
ronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a 
főbb porosz és német rendek lovagjának. 
Isten után csak is az öu Hoff-féle nia- 
látak ivonat-egészségi sörének kö

szönhetem éltem  m egm entését.
'iorzanztó gyomorfájásban srenvndtem ; min

den étel és ital azonnal poahadt sxagu. kávénemU 
állományban jött ki ; aeminiféle gyógyszer nem 
használt, a aggasztó, rohamos gyorsasággal obire  
haladó elertttlened a és •laovinyodizom isméti fel
gyógyulásomhoz minden reményemet kioltá már. 
midőn végremenedékemot az íin malátaki vonata 
bán vettem, a már néhány nap elteltével jelenté
keny javulás mutatkozott; Isten után önnek kö
szönhetem éltem w egmeutéaét. Voelkar. jószág 
igazgató Uj-tag.lo t> n.

Kérem 28 palaczk maláta-sor, 5 fél 
kilo maláta-csokoládé és 1 zacskó ma- 
láta-czukor megküldését.

Főraktárak : 8ipőcz István é. Spi- 
tzer Sándornál Pécsett, Schlesinger H- 
nál Mohácson, Mayer Gusztávnál Báta- 
széken, Micliits litvánnál Baján, Wéber 
Györgynél Bonybádon, W llieim József 
és társ. Eszéken, Babochai Kálmán. Laip- 
zig Antal és Augnsztini Og.-nál Kapós 
várt, Hahu Adolfnál Szegzárdou, Eizen- 
hard Gyulánál Tolnán. 25. sz. (12—2)

Számos bizonyít* y J k  t  vány a legelső  ér 
dem érmek* orvosi I S I  tek in télyek tő l, 

különböző kiállításukról.
Harmincz éven At jónak bizonyult

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

nergasse 2.
Gyökeres gyógyszer min en- 

nemü 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 vakító fehérré teszi, anél- 

^ kül, hogy azok ártalmára volna. Ára 
> dobozonkint 64 kr. r

ANATHERIN FOGPASTAJA üveg
szelenczékben 1 frt 22 krval, jónak bi
zonyult fogtiszt itó szer.

ILLATOS FOGPASTAJA a szájüreg 
és a fogak ápolása és fentartására a lég 
kitünöbb szer, darabja 35 kr.

FOGOLOMA igen gyakorlati s a 
legbiztosabb szer a lyukas fogaknak ön- 
ólmozáeára. Ara dobozonkint 2 frt 10 kr.

NÖVÉNY-SZAPPAN a legkelleme
sebb s a legjobb szer az arezbör szé
pítésére, ára 30 kr.

A t. ez. közönség felkéretik világosan Popp 
cs k. udvari fogorvos-féle készítményeket kérni. 8 
csak az olyakat fogadni el, melyek saját védjegyem
mel vannak ellátva.

Pécset : Kunt Nándor gyógyít., Sípolt l*t. 
gyógytt. Kováét M. gyóyytt., Parker E .% Obetkó h.
— Bonyhádi Kramolini J. gyóyytt. — Baja: IV- 
lemann D. gyógyít., Midii ti eh Int., Hertfeid II. ét 
fia, llerz/eld S. ét f ia .  — Barcs : Kolmt S. gyógyít.
— H ögyész: Hu u n  Itt. fiai, Téry Km. — Kapos
vár: Auguittin A. gyógyít., Bahoehay A. — 
gyógyít., Kőim J. — Mohács: Pyrktr Gyula 
gyógyít., Frommer il .  — Mágnes: Szép G. gyógyít.
— Szegzárd: Strantoctky L. gyógyít., ünger C.
gyógyít. — Sik lós : Petrán J. gyógyít., Stabó l*t. 
gyógyít. — S z ig e tv a r: Salamon S. gyógyít., Ko- 
háriti K. — Tolna : B itay J. gyógyít.. Fichtel S. 
gyógyít — Zoinhor : GalU E. yyógysx., Hrhuti 
gyógyít., Faleione G, — V erőczet I l i i t  J. K. 
gyógztz. — V illány: Fekete K. gyógyít. — Bátu- 
szék  : Poói I .. gyógyít. — Szikszó: Somogyi M. 
gyógyít. - Német-Boly: Eöry L. gyógyít. — Ba- 
bócsa : Hiúi A. gyógyít. — Pécsvárad: Herry J. 
gyógyít. 1 . ez. (12—1)

Tanoncz felvétetik 
Blauhorn Antal

füszerbereskedésébenPÉCSETT. 49. (:!—1)

Valódi Perlmoosi

Portland-cementet

ajánl IM F ' olcsó áron 

47. (o_i) Pintér József.



legolcsóbb, legterjedelmesebb, legdíszesebb magyar heti lap. 
Egészen ingyenes regénymelléklettel

külön „DIVATLAP" é s  külön „GAZDASÁGI é s  HÁZTARTÁSI" la p !

Gyönyörű jutalomképek. Megjelenik „tízezer11 példányban.

E l ő f i z e t é s i  f e l l a - i T r é s
A

szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra.
g t r  M E G J E L E N I K  M I N D E N  V A S Á R N A P .  U

A „Képes Családi lap ok "  1882. ápril's l-<a a negyedik  évfolyamnak uj ne
gyedébe lép. E l alkalombél felhívjuk az olvasó közönaég figyelmét közkedveltségben 4110 
szépirodalmi képes lapra. — A „Képes Családi Lapok" hetenkínt llárom Ívnyi tarta
lommal, legdíszesebb kiállításban, csinos színes borítékban jelen meg. — Minden szama 
sok művészi kivitelű képet hoz. — A főlapban közöl elbeszéléseket, költeményeket, rajzó- 
kát, egy kitűnő eredeti regényt, életképeket, stb. Minden számhoz egy Ívnyi ku.on  
regény-m elléklet könyvalakban. -  Havonkint 11 „Söv ilág“  ez. d ivatlapot é« „Gaz 
dasági ia háztartási lapot'* is hoz ingyenes m ellékletképen. — A borítékon *ok ér
dek,-, mindenfaju talányt közöl. Kérdések, Feleletek , Ajánlatok ntb. ez. rovatok a 1- 
nak a közönné^ rendelkezésére. — t ie d e n  negyedévben gyönyörű szín es muniellek- 
let egészen Ingyen.

Már ez évfolyam 6 ik számához 4 8 . . . .  (3—i)

Sz. P R I E L L E  K O R N É L I A
és a 24-ik számához

FELEKINÉ-MUNKÁCSY FLÓRA
jeles művésznő szinnyomatu diszes arczképeit adtuk előfizetőinknek egészen ingyen. 

g V -  Mutatványszámot kívánatra bárkinek bérmsntve küld a kiadó hivatal. - * uívT /ÍPT7T?niIÍ'CT ÍD  . Egész évre O rrt. — Félévre 3 fi-t. JllljUr itlJllI JlliDl A l l .  Nogyedóvro 1 ti-t. río Jer-.
MEHNER VILMOS kiadóhivatala, Budapest, papnövelde-utcza 8-ik szám.

Ad 3877 sz. 
1881.

Haszonbéri hirdetmény.
A pécsváradi m. kir. közalapítványi uradalmi számtartósági hivatalba 

folyó évi márezius hó 20-án reggeli 9 órakor a következő bérleti tárgyak 
o gnak zárt ajánlati versennyel egybe kötött nyilvános árverés utján újabban 
haszonbérbe adatni, és pedig:

Folyó
szám B é r t á r g y

Várkonyi gesztenyés 
Várkonyi szllriiskert 
Kékesili 2 kevekll malom 
Kéméndi italmérési jog . 
Kisnyárádi italmérési jog
Jenői ííalmérési jog a litjóki csárdával

Évi bér mint 
kikiáltási ősz

szeg
írt kr.

27
4

600
353

51
260

50

Bértartam

1882 Vz.-től 18857,.-ig 
18837,-töl 1885“/,!-ig 
18837,-töl 1885*7,s-ig 
18837,-töl 1885*7,s-ig 
18837,-töl 1885*7,s-ig 
18837,-töl 1884*7,2-ig

Bérleni szándékozók a kikiáltási összeg után számítandó 20% bánat
pénzzel ellátva a fent irt időben s helyen, hol a bérleti s árverési feltételek 
is bármikor betekinthetők, vagy személyesen megjelenni, vagy szabálysze
rűen szerkesztett s 20% bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlataikat ugyan a 
fent irt helyen az árverés napjának reggeli 8 óláig beadni szíveskedjenek.

Utó, vagy a feltételektől eltérő ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Pécsvárad, 1882, február 26-án.

33 (3-3i Pécsváradi m. k. közalapitványi pénztár.

V É R T I S Z T I T Ó - T H E A .
Az e lis m e r é s e i ajánlott ős ezen felöl a cs. k. udvari kanczelláriának 1858. ári 

deczetnber 7-én kelt rendelvényével a később 1861. márezius 28-án 5 felsége a császár ál
tal nyílt parsncscsal hamisítástól megóvott ezen népies-orvosság oly jelenség, mely aligha 
volt még másnál tapasztalható, itt a már nagy idő óta dicséretesen ismert, Neunkircheni 
gyógyszerész (déli vasút vonalon. Alsó-Ausztr.)

Wilhelm-íéle vértisztitó-thea értetik,
mely ezerszeres tapasztalat szerint czús- és köszvény ellenes hatása által a vér és alkatré
szeinek megujjitásával követve a

CSÚZ és KÖSZVÉNYT
határozott legkedvezőbb gyógymóddal meggyógyítja- -- 8*abály ellenes vérvegyülék gyöke
res orvoslása rendsaerint bizonyos orvosszer vagy természetes gyógyvíznek huzamos időn át 
leendő használatától fllgg, esen tapasztalaton alapulnak a fürdőkben, vizgyógyintézetekben 
megállapított gyógymódok. — Hasonlóan és pedig biztos és határozottan kitűnő hatásúnak 
bizonyult be a W ilhelm -lé le  vértisztitó  thea, sőt a fürdő gyógymódnál is hatásosabb
nak (tavaszi, nyári, őszi és téli gyógyszerül hosszabb időn át való alkalmazása mellett) 
mindazon betegségekben, melyek a vér tisztátalanságából erednek. — A mily nemesnek to
nik fel a testnek e nedve az emberre nézve, époly kölömbösők a szenvedések, mik annak 
megromlásából keletkeznek. — A bol tehát a körülmények az idő vagy tehetség nem en
gedi meg a rendszeres fürdő gyógymód alkalmazását, csúzos bántalmakban, minden idült 
megrögzött bajokban, minők gyereklábak, — folyvást genecsedő sebek, mindennemű bőrkü- 
tegek pörzsönetek, kiizzadványok és elmérgesedő daganatokban a W ilhelm -féle vértisz
titó  thea az egyedüli és közelfekvd gyógyszer, mellyel mindenki életét és egészségét vissza- 
szerzi és fenntarthatja.

A gyógyfüvek forrázata alakjában való theaivás mindenekelőtt mint oldó és vizel- 
lethajtó belső szer mutatkozik, ezzel a testnek egész szervezetén akkóp áthatol, hogy min
den egyez részében (a hol megzavartatott) a rendes elválasztás visszaállittatik. — Ennél 
fogva érthető, hogy ezen vértisztitó theának igen előnyösen a máj és lépnek duzzadásai
ban. alt«*ti bántalmakban, sárgaságban, v ize lle ti bajokban, gyomor szorongatás- 
ban sat. hatnia kell. — Másodrendű bajokban, melyek a iőszervek rendes működésének 
hiányából támadnak, minők szélbajok, altesti szorulások, magömlés, férfigyengeség, nőifolyá- 
sok sat. továbbá scrophnlosus betegségek igen gyorsan és alaposan gyógyitatnak ezen vér
tisztitó  th ea által.

Hogy az ily népgyógyszer és annak sikerültsége ám ítás és ham isításra vezetett, 
magától órthető, szükséges tehát, hogy ezen vértisztitó thea egyenesen forrásánál W iihelm  
Ferenc* neunkircheni gyógyszerésztő l (Bécs mellett) vagy alábbi raktárainál vétessenek.

Végül megjegyzendő, hopy egy csomag nyolez napra elegendő és hogy a haszná
lati utasítás minden csomaghoz mellékelve van. Egy csomag ára: 1 frt.

v id é k i raktárak: Sipőcz István gyógyszerésznél, Csert* Igynácz kereskedőnél 
Pécsett; — Czinguli Sándornál Dárdán: — Prager B. gyógyszerésznél K. Kanizsán; — Beck 
Béla gyógyszerésznél Kadarkuton. — Schrőder Elek gyógyszerésznél és Khon Jakabnál Ka
posvárt: — Rozenberg Em. Keszthelyen; — Szép József g. ógyszerésznél Mágocson • _
Grünhnt Miksánál 8zigetváit; Ctéby Antalnál Tapolczán. 4. (5 - 3)

Mohács-pécsi és pécs-barcsi vasút.

&  H IR D E T M É N Y . &
A személyszállító hajóit forgalma a Dunán Budapest-Mohács 

között ismét felvétetvén, Mohácsról-Pécsre további intézkedésig az 
eddigi 61. sz vonal helyett (indult Mohácsról délelőtt 11 óra 3f pcicz 
— érkezett Pécsre 3 óra 3 perez délután) naponta az 51. sz. vonal 
közlekedik. E vonal indul Mohácsról délelőtt 10 órakor és érkezik 
Pécsre 12 óra 55 perczkor délben. — Kedden és pénteken e vonal 
Mohácson a Budapestről érkező hajónál csatlakozással bir.

Egyébként menetrendünk változatlan marad.

_ A - Z  T ö . z l e t T r e z é 3 ^ L 3 r l e t .
311. sí. (3—3)

Köszvény giimörcs ellen.
T. Wiihelm Ferencz, gyógyszerész urnák, Neunkirchenben, A. Ausztr.

Erlangen, Poroszország, 1881. január 26-án. 
Jelen soraimmal kérem szíveskedjék nékem a k e g y e d  M i 1 h e I m- 

f é l e  a n t i a r t h r i t i k u s  éa an t i  r h e urna t i ku b vé r t  i s z t i tó-1 heáj  ából  
2 csomagot postán utánvétellel küldeni.

Kiváló tisztelettel
H E R M E K  G Y Ö R G Y , sörfözö.

Főraktár : Wiihelm Ferencz gyógyszerésznél. Neunkirchen A. Ausztr. 
Csomagnak 8 adagra osztva ára 1 frt. o. é. " * 0

Kapható: Pécsett Sipőcz István gyógyszerésznél és Cserfa Ignácz
3. (17-11)kereskedőnél.

D M onhorát“ Az e clim mUtt Ricbter' , , b 6 I G g D a r o I  • iipC8ej kiadóintózetébeu
megjelent röpirat egássségeseknek az első ke- 
Ugségi tünetek leküzdésére, betegeknek pedig I 
a baj sikeres gyógyítására m e g b íz h a tó  ta
nácsokat nyújt. E könyvet Gorischek Károly 
cb. kir. egyetemi könyvkereskedése (Béce, I. 
Istvántól- 6) ingyen és bérmentve küldi n eg s 
így a megrendelőnek nem oko* több költséget 
2 krajczárnál a levelező lapért. 344. (10 /)

Mária-eelli 
gyomor-cseppek

jeles hatású gyógyszer a gyomor min
den bántalmai elllen,

és fólülmulhatatlan az ét
vágy-hiány. gyomor- 
gyengeség  rosszam  
leh e le t, szelek , sava

ik uyu felbüfögés, kó- 
f | l ik a ,  gyomorhurut, 

gyom orégés, bugyim- 
képződés, túlságos 

itválkaképzödés sár
gaság, undor és há
nyás, főfájás (ha az a 

2 gyomorból ereiL. gyo- 
morgörcs, székszoru- 
lat, a gyomornak tú l
terheltsége étel és ital 
álta l, g iliszta  lép és 
m ájbetegség, arany- 
eres báutalmak ellen. 

iMT- E g y  ü v e g c s e  ár*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 
és Sipőcz István gyógyszerész úraknál.
Valamint az osztrák-magyar birodalom tniuden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.
Központi széfkilldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D I  K Á R O L Y .

»z „ ő ra n g y a lh o z - czimzett gyógyszertárában 
Kronizierben, Morvaországban

2 . (0 11) ___________________________________

A  „P é c si k ö lcsö n ö s s e g é ly z ö -e g y le t“ évi

RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
f. évi márezius 25-én délelőtti 10 órakor sz. kir. Pécs város közgyűlési nagy termében fogja megtartani.

Miről a t. ez. egyleti-tagok azon felkéréssel értesittetnek: miszerint szavazóiveiket a tagoknak megjáró 
többi nyomtatványokkal együtt az alapszabályok és fennálló közgyűlési határozat szerint a közgyűlés napjáig az 
egylet helyiségeiből átvenni, illetőleg clvitetni szíveskedjenek.

Kelt Pécsett, a kölcsönös segélyző-egyletnek 1882. évi február 23-án tartott felügyelő-bizottsági üléséből.

Z S O L N A Y  V IL M O S ,
elnök.

A „PÉCSI KÖLCSÖNÖS SEGÉLYZÖ-EGYLET" MÉRLEGE
1881-ik deczember hó 31-én.Tartozik. Követel.

K észp én z ............................... 4957 15 1876 ki évtárs. heirásidijak szám la.................................................................. 997 —
Idegen váltók számla 717954 16 1877 ki „ „ ........................................................................... 964 —
Magán „ „ 131733 — 1878-ki „ „ „ .................................................................. 1275
fvötlevelek „ 31389 — 1879-ki „ „ „ .................................................................. 1277
Zálogok n 15308 14 1880-ki „ „ „ .................................................................. 1582

155075 38 1881-ki „ „ „ .................................................................. 1830
187 6.év társ. előlegezett töke „ 60040 - 1876-ki „ befizetett töke „ 997 á frt 156.— fit 155532.—
1876. „ betételek „ • 199 50 1876-ki „ nyereménye r „ „ 38.59 „ 38474.23

2910 9 1876-ki „ kamatja márcz. hó végéig „ „ 2.91 „ 2901.27
Ház n 2698 53 1876-ki „ oszthatlan maradék „ „ „ 12.09
Felszerelések „ 1030 — 997 á frt 197.50 196919 59
Pótlékok n 313 1 1877-ki „ betételek s z á m la .................................................................. 125666
Visszafolyó költség „ 294 57 1878-ki „ „ r .................................................................. 132415
Különfélék r 9195 74 1879-ki „ „ ............................................................................. 99454
Magyarorsz. közp. takpénzt. ,571 — 1880-ki „ „ „ .................................................................. 82052 —

1881-ki „ „ „ .................................................................. 47440 _
\ 1877-ki „ törzsbetétek „ .................................................................. 43 34
\ 1878-ki „ „ „ .........................................• . . . . 390 6
\ 1879-ki „ „ ............................................................................. 520 8

1880-ki „ „ „ .................................................................. G501
\ 1881-ki „ „ „ .................................................................. 10075 62
\ K ö lc sö n ö k ........................................................................................................... 33471986
\ K am at.................................................................................................................... 5453]47
\ Tartalékalap ...................................................................................................... 484257
\ Nyugdíjalap: Töke az intézetnél....................................................................... 15689 91
\ í^rték papírok b á n .............................................. frt 444.50
\ Az 1877-ki évtárs. 1 8 7 7 -1880-ki nyerni. 964 részi, á frt 1G.52 frt 15925.28
\ nyeremény az 1881-ik évben . . „ ,  áf r t  9.27 frt 8936.28 24861 56
\ frt 25.79
\ Az 1878-ki évtárs. 1878—1880-ki nyerm. 1275 részi, á frt 8.95 frt 11411.25]
\ nyeremény az 1881-ik évben . . „ „ á frt 6.94 frt 8848.50 20259 75
\ frt 15.89
\ Az 1879-ki évtárs. 1879—1880-kl nyerm. 1277 részi, á frt 3.8Í frt 4865.37
\ nyeremény az 1881-ik évben . . „ „ á frt 4.77 frt 6091.29 10956 66
\ frt 8.58
\ Az 1880-ki évtárs. 1880-ki nyereménye 1582 részlet á irt —.90 frt 1423.80
\ nyeremény az 1881-ik évben . • „ „ á frt 2.77 frt 4382.14 5805 94
\ frt 3.67
\ 4z 1881-ik évtárs. 1881-ki nyereménye 1830 részlet á frt —.90 1647
\ Nyeremény maradék 1882-ik é v r e .......................... 24 86

1133669 27 1133669 27

Pécsett, 1882, január hóhan.
K in d l József Bűbei Ferencz

iK’,'Sa ,í- könyvelő.

Ezen mérleget és a hozzá csatolt számadásokat a törvény és alapszabályok értelmében átvizsgáltuk és az egyleti 
könyvekkel összehasonlítván, annak pontos és lelkiismeretes készítéséről meggyőződtünk.

Pécsett, 1882. február 15-én. 43. se. (S—2)

A f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g :
Zsolnay Vilmos elnök, Schapringer Joachim alelnök, Szontagh Mátyás, Tiglmann Alajos, Böhm C. F., Klein J.

PécRett, 1882. nyomatott ifj. Madarász E.


