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Kéziratok vissza nem küldetnek.

Elkésett koszorú.
Cserkoszorút a hősnek, hódola

tot a tudománynak, elismerést az 
erénynek, mausoleumot az elvszilárd 
hazafiságnak!

Eltétetett Simonyi Ernő a földbe, 
oly mélyen, hogy csak a fájdalom és 
a bánat mélyebb szivünkben mint az 
a sír melyben ő aluszik.

Elrejtetett ő előlünk csak azért, 
hogy annál közelebb legyen hozzánk, 
és annál gyakrabban láthassuk őt

Ismertük személyiségét szinről 
szinre, midőn mint egyik baranyai 
képviselő volt büszkeségünk. Ismer
tük őt jobban, midőn nagy lelke a 
hazai nagyságok között is kimagasult. 
De legjobban ismerjük most, midőn 
aluszik.

Ha keblünk istenére hallgatunk: 
ellennálhatlanul azt mondja ez „légy 
híve rendületlenül hazádnak óh ma
gyar," — azt mondja ez: „irj, tégy, 
csatázz, kinek mint adák az istenek, 
oltári a hazának hadd füstölögjenek," 
— azt mondja ez: hogy nem egészen 
eladó még a magyar, az itt ott felbur
jánzó gaz hisz majd kiég a lángoló 
honszerelem melegétől; és lesz mert 
lenni kell egy jobb jövőben egy hős 
magyar Demzetnek egy dicső magyar 
országnak; — azt mondja ez, hogy a 
szenvedések tuséiban vett sebeink 
mind csak arra valók, hogy meged
ződjék lelkünk a majdan bekövetkező 
honíiörömök elbírására!

És ezekre mind Simonyi Ernő 
halála meS minket!

i„„„ „ i , r e á n k  nézve aIgen az ö tinin... ,
bonszerelemnek, a hősiességnek, 
elvszilárdságnak, a polgári erények
nek, a bölcsességnek és kitartásnak 
tanitóiskolája!

És ő, a tanító mester nincs többé 
közöttünk. Valójában szokni kell a 
veszteség nagyságának mérlegelésé
hez, hogy azt kellően elviselhessük!

De ki is mondja, hogy Simonyi 
Ernő meghalt, hogy Simonyi Ernő 
nincs közöttünk többé?

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. 
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal ér a városház épületben, Lili János hr a bndai külvárosban, 

Böhm 6. F. íir a szigeti külvárosban lévő kereskedésében, valamint a vidéken minden postahivatalnál.

K i a d ó  b l v a l a l i
Böbm C. F. ügynöki irodájában.

FerenotUk templomának átellenáben.

Nem lehet! Ő nem halhat meg !
Ő él!

Ott van ő az országház kilencz- 
ven függetlenségi képviselőjének ha
tározott irányú elveiben. Ott a ki- 
lenczven képviselő választók meg- 
vesztegethetlen magyar jellemében. 
Ott van mint kérlelhetlenül szigoré 
biró lángostorral kezében az eláradni 
kezdő korruptiónál. Ott van az őt is
mert emberiség szivtábláján letörülhe- 
tetlen kegyeletes emlékezetben. Csak 
por része a poré, és nem a miénk 
többé!

De hát lelke, szelleme se lesz a 
mienk, ha nyomtalanul hagyjuk ma
gunktól elszállani.

Azért állítsunk emléket szivünk
ben a hős Simonyi Ernőnek. Fűzzünk 
koszorút emlékben tudományának. 
Ragyogják túl polgári erényei e múló 
életet. Boruljunk le az igaz hazafi 
nagysága előtt: és magunk dicsőUlünk 
meg az ő halálában, legkivált ha szel
leme lesz mind végig éltető elemünk, 
őrző angyalunk!

Áldás és béke a dicsőült hamva
ira! Áldás és jobb jövő a magyar 
hazára!

V. L.

A farizeusok.
Két fővárosi napilap erős vitába ke

veredett az uj büntető eljárás javaslatá
ban mellőzött esküdtszéki bíráskodás fölött.

A „P. N.“ mint hogy az máskép nem 
is képzelhető, az államnyelvét óhajtja az 
esküdtszék nyelvéül, azt mondja: „Esküdt
képes volna, p. o. minden 26 vagy 30 
éves választó polgár, ki bizonyos miveit- 
ségi qualifioatióval bir, legalább Írni, ol
vasni tud és feddhetlen előéletű; ki lenné
nek zárva az állami tisztviselők, katonák, 
napok, „szolgálatban állóku és esetleg, a 
kik a törvéúj~??^a nyelvét, mely az állam 
nyelve, nem értik."

Ez már azután a félhivatalos „E.u-nek 
sehogy sem tetszik, „mert akkor az or
szág összes nem magyarajk u polgárai 
lelett a magyar faj ülne törvényt.4 — 
Hat millió főnyi lakosság kizáratnék az 
esküdti tisztből, felháborodnék az oly ha
zafiasán tüntető németség, a többi nem
zetiséggel meggyülöltetnók a magyar ál
lameszmét s több efféle nagybangzásu 
frázisokat dobálgat vissza.

Pedig nagyon téved egyik is, másik 
is, egyikrészröl pedig nagyon is szándé
kosan tévednek, midőn az ország lakós- 
ságát és azok faj-arányát veszik érvelé
sük alapjául, mert ehez nem ilyen, hanem 
nagyon különleges statisztika kell.

Nem az egész ország lakosságát kell 
legelsőben is számba venni, hanem csak 
azon városok lakósságát, melyek törvény
széknek és leendő esküdtszékek székhe
lyei, mert sehol a világon nem szedik az 
esküdteket máshonnan, mint a székváros
ból, ezt azonban a képmutató farizeusok 
nem akarják látni sem, legkevésbé arra 
figyelmeztetni, mert a kalkulust nagyban 
alterálná.

Ha már most az illető székvárosok 
statisztikáját kézbe vesszük, és megválo
gatjuk a megállapítandó minőség szerint 
esküdtképesek számát, nem habozhatunk 
annak kijelentésével, hogy a félhivatalos
nak minden ájtatos szemforgatása hatás 
nélkül marad.

Nem ismerjük ugyan a volt magyar 
katonai határőrvidék ős az erdélyrószi 
szász és oláh vidékek városainak nemze
tiségi, helyesebben nyelvismereti viszo
nyait ős azért megengedjük, hogy ott ta
lán most még nehezebb lesz a kellő számú, 
a magyarnyelv ismeretével biró esküdte
ket Ósszeirni, de ily város csak nagyon 
kevés lehet — alig 6-—8, — a többi 
magyarországi városban már azért is, mert 
az intelligensebb, tanultabb elem ott pon
tosul össze, elegendő számmal adja az 
esküdtképes polgárokat.

Hogy pedig igy a magyar faj ülne 
törvényt a nem magyar fajok fölött, az 
százszorosán nem igaz, igazán hipokrita 
állítás.

Jól tudja nálunk mindenki, hogy a 
városi lakosság bármi nemzetiségből ere- 
dett legyen is Magyarországon nem egy, 
hanem két, három és több nyelven is be
szél, nem úgy van ez nálunk, mint ama 
nyelvcsökönyöaségröl elhiresült fajoknál, 
melyek minden idegen szótól elzárkóznak, 
mig csak az éhség rá nem készteti őket.

Városaink lakósainak zömét képezi 
a magyar és német nyelvben egyaránt jár
tas német eredetű polgárság, de azért a 
szerb, oláh, tót, orosz s más nemzetiségű 
esküdtképes városi polgárok közt ugyan
csak kivételkép találkoznék néhány, ki a 
magyart nem értené.

A magyar faj éppen városaink na
gyobb részében kissebbségben van, ott 
pedig hol többségben van, ott az egész 
vidék tiszta magyarajku, szó sem lehet 
tehát arról, hogy a magyar faj ülne tör
vényt a többi faj felett.

E i mert talán egy kevés időre talál

kozik még néhány város, melyben szűkén 
van a magyar nyelvben jártas intelligen- 
czia, ez ok legyen arra, hogy elzárassék 
az egész ország polgársága az igazi sza- 
badelvüség legelső kívánalmától, a bűn
ügyeknek esküdtszóki elbírálásától? Vall
jon nem lehet e e nehány törvényszéki 
kerületre nézve törvény utján ideiglenes 
intézkedést létre hozni? a kormány és 
pártja addig saját örökítése czéljából na
gyon is sűrűn ólt ezen orvoslattal, de most 
az nem illik törekvéseinek keretébe, mert 
mondjuk ki határozottan: a kormány nem 
szereti a bíráskodás függetlenségét, a kor
mány törekvése befolyásolni a bíráskodást 
s innen van a félhivatalosok ájtatos szem- 
forgatása.

Nem oly tudatlanok ott a kormány 
és ludasai körében, hogy be ne lássák, 
mikép éppen a nemzetiségek szempontjá
ból az esküdtszéki bíráskodás több bizto
sítókkal jár. — A kinevezett bírák közt 
számosán, — olykor egyik sem érti kellő
leg a vádlottnak nyelvét, tudjuk ezt min
dennapi tapasztalásból, de azt is, hogy a 
kinevezett hivatalos tolmács sem volt ké
pes a más nyelvű kérdéseket és felelete
ket, inkriminált czikkeket híven meg
magyarázni, vagy általán tolmácsolni, a 
többnyire mindkét nyelvben jártas esküd
tek ezt jól észrevették és ezért a tolmács 
egészen felesleges is volt, csak a tárgyalás 
folyamát nyújtotta el, szóval a törvény
székek székhelyein összeírandó esküdt 
polgárok általában az azon vidéken beszélt 
nyelvekben jártasak lévén, a fenyitö vád 
alatt állók is jobban biztositvák a felöl, 
hogy a mit védelmükre előadnak, a mit 
a tanuk vallanak, az esküdtek által kel
lőleg megértetik, az állam is garancziát 
nyer, mert a közrend fentartása, a sze
mély- és vagyonbiztonság bizony százszorta 
jobban szivén fekszik az esküdt polgárok
nak, mint az emberi gyarlóságoktól éppen 
nem mentes kiuevezett bíráknak.

Félre a farizeussággal, csak vallja be 
a magát „szabadelvűdnek nevezett kor
mány és pártja, hogy a büntető igazság
szolgáltatás gyeplőjét kezében akarja tar
tani, nem pedig független polgárok lelki- 
ismeretére bízni.

A herczegovíniai fontosabb stra
tégiai pontok erődítményeire a delegaczi- 
óktól kérendő költségek összegének meg
állapítása végett a miniszterelnök Bécsbe 
utazott. Hírlik, hogy 25—30 milliót fognak 
újra megszavaztatni, hogy beépíthessék 
egy idegen országba, mert hát a szultán 
ott még most is a szauverén. — A fel
kelők most is a kis gerilla háborút foly
tatják, csak kissebb 15—30 főnyi csapa

tokban támadják meg az élelmi szál
lítmányokat ős túlerőt érezvén azonnal 
visszavonulnak.

Uj adó. Az ipar- és kereskedelmi
minisztériumban folynak a tárgyalások a 
phyloxera-adé behozatala ügyében. A phy- 
loxera-iigy a múlt évben közel 60,000 frtot 
nyelt el és a kiadás még folyvást szapo
rodik. Ebből kifolyólag a kormány azon 
sajátságos közgazdasági elvet akarja ér
vényesíteni, hogy a bortermelő közönség 
maga viselje saját érdekében a phyloxera- 
ügy költségeit a szőlőterületekre kivetett 
külön phyloxera-adó bevételeiből. Az adó
tervezet szerint minden katasztrális hold 
szőlő után 10 kr. adó fog fizettetni, de 
az irtási munkálat alatt levő területektől 
nagyobb összeg fog követeltetni.

A pénzügyminiszter már beter
jesztette a fegyveradóról és vadászati adó
ról szóló törvényjavaslatot. E szerint a 
vadászati adó egy évre 12 frt, s a fegy
veradó egycsövűtől egy, kétcsövűtől két frt 
leend. Úgy a fegyveradóra mint a vadá
szati adóra nézve az adó-év áugusztus 
hó első napján kezdődik és a jövő julius 
31-ik napján végződik.

A belügyminiszter az igazságügy
miniszterrel egyetértőleg elrendelte, hogy 
közigazgatási tisztviselők, midőn hivatalos 
cselekményeikért vagy mulasztásaikért a 
törvényszék által feleletre vonatnak, alap
talan zaklatások kikerülése végett ne vá- 
doltassanak közvetlenül a kir. ügyészek 
által, hanem a vád a törvényszék elé 
való terjesztés előtt közlendő az illelö hi
vatal főnökeivel, az alispánnal vagy pol
gármesterrel s ezek nyilatkozata 8 napi, 
esetleg előbbi határidő alatt bevárandó. 
A belügyminiszter reméli, hogy az alis
pánok vagy polgármesterek, a mint ügyel
nek arra, hogy a tisztviselők az alaptalan 
vádak súlyától mielőbb megmeneküljenek, 
úgy közreműködnek a valódi bűnösök 
megérdemlett megbüntetésére nézve is. (A 
belügyminiszter reméli, de mi — nem!)

Taaffe gróf osztrák kormányel
nök elrendelte, hogy a hatóságok zsidó 
ellenes jellegű gyűlések megtartását egy
általában tiltsák meg és utasítsák a rend
őri közegeket, hogy tüstént oszlassák fel 
azon gyűléseket, a hol ilyen törekvések 
csak mellékesen is nyilvánulnak. A kor
mány kötelességének ismeri el, hogy ál
lampolgárt, tekintet nélkül politikai néze
teire, vagy vallásfeleketóre, összes jogai
nak gyakorlásában oltalomban részesítsen. 
Ellenben a zsidó ellenesek ellenében tar
tandó gyűléseket az osztrák kormány meg
engedi. — E napokban tartottak is egy 
ily gyűlést Bécsben, a gyűlés rendezői
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Nagy udvara van a holdnak,
Eső lesz meg ma vagy holnap;
Szálló támad, felhőt kerget,
Talán mindjárt meg ia ered.

Ha jól árzem meg is eredt,
▲z orczámra egy csepp esett;
Vagy hogy nem is eső csepp ez,
Hanem az án nemem könyez !

Vártdy Ferenoz

A sötét világrészen át.*)
Stanley utaz i t t  Kíiép-Afrikában.

Irta: Rohlfs Oerhard.

A% egész müveit világ, különösen azon 
része, mely előszeretettel ápolja a föld
rajzi tudományokat, feezülten várta Stanley

*) Most, midőn a világki; ü Stanley Közép- 
Afrikai utazása elvégre magyar neyelven is meg
jelenik — érdekesnek tartjuk a nagyhírű földrajzi 
tudós és Afrikai-utazó Rohlfs Gerhard czikke ál
tal Stanley könyvét és vívmányait olvasóinkkal 
megismertetni, álig van tu d Ó 9 ,  ki hivatottabb 
lenne Stanley működését megbírálni, ki tapaszta
lás utján maga ia annyira ismerheti az afrikai 
kutatás rendkívüli nehézségeit — mint Rohlfs, ki 
maga is éveken át járta be az afrikai ismeretlen 
világot. Stanley könyve majdnem valamennyi mű
velt nemzet nyelvére le van már fordítva. A most 
megindult magyar kiadás képek tekintetében az 
•ngol és német kiadásoknál gazdagabb, minda
mellett felével olcsóbb áru less. A .magyar kia
dást Révai testvérik könyvkiadó hivatala (Buda
pest IV. Korouaherczeg-utcza 2. sz.) adja ki fü-  
•etekben; egy-egy f ü t i  ára 30 kr.

H. M. müvét, melyben Ös s z e f ü g g ő e n  
írja majd le nagy útját és fölfedezéseit. 
Most már öt éve múlt, hogy hírneves uta
zónk útja végczéljához ért és bár az idő 
óta számtalan könyv ismertette, számos 
térkép tette szemlélhetövé kutatása ered
ményeit, ennek teljes fogalmával osak 
akkor biruok, ha Stanley saját müvét ol
vassuk át, melynek magyar fordítása az 
imént indult meg.

Az angol eredeti kiadást, mely két 
vaskos kötetben fekszik előttünk, kivá
lóan érdekessé teszik a hozzá csatolt tér
képek, melyeknek egyikén a Congo fo
lyam ugyan magasabb északra került, de 
azért már ez is fényesen igazolja azon 
nagyhorderejű átalakulásokat, melyeken 
Dél-Afrika hydrographiája épen Stanley 
utazása folytán átment.

Portugál felfedezésekre támaszkodva, 
igen valószínű, hogy az elmúlt századok 
emberei pontosabban ismerték Dél-Afrikát 
és a Congo irányát, mint mi például osak 
öt évvel ezelőtt is, mindamellett ez távol
ról sem csökkenti Stanley érdemeit. Di
csőségét még azon körülmény sem csor
bítja, hogy pénzzel és eszközökkel kor
látlanul rendelkezhetett. Mert habár utelsó 
expeditiója csakugyan majdnem ötszáz
ezer márkába került, mindamellett voltak 
napjai, midőn ő ép úgy, mint egész kí
sérete az éhséggel küzdött. Ebből kivi
láglik, hogy az ismeretlen világtájakon 
pénzért sok mindent lehet ugyan kapni, 
de mindent még sem.

James M. Rowland — utazónk va
lódi neve ez — Szent Asaphban, Wales 
tartomány Fiint grófságának egyik kis 
városkájában, 1830-ben született. Szüle
tése napját nem tudjuk. E tekintetben 
számtalan honfitársa sorsát osztja, mert 
Nagy-Brittaniában csak pár év óta veze
tik hivatalosan az anyakönyveket. James 
Rowland épen korán veszté el szüleit és 
három éves korában a szt.-asaphi árvák 
és szegények házábz került. Tanító akart

lenni, de lehet, hogy az ír tenger közel
sége, a nagy kikötök látása erősen be
folyt Rowland kedélyére, — vagy pedig 
valami benső ösztönnek engedett, — úgy 
hogy 13 éves korában hajóra száll, és 
mint matróz teszi meg a new orleansi 
utat. E városba érve, alkalmazást nyert 
egy Stanley nevű kereskedőnél, ki annyira 
megszerette az ifjú Rowlandot, hogy ö 
gyermekének fogadta és halála utáni örö
kösévé tette. Innen kezdve Rowland hálá
ból fölvette jótevője nevét. Midőn az 
északi és a déli államok között kitört a 
háború, Stanley a szövetségesek szolgá
latába állott; elfogatván, az ellentábor 
hadi tengerészetéhez szegődött és itt 
ens i gn-né (altisz) lett: legutóbb a Ti* 
conderoja hajón szolgált. A béke beálltá
val 1865*ben Törökországot és Kis-Azsiát 
beutazta és akkor először lépett föl mint 
levelező.

Sokszor ráfogták, bogy hálátlan, ke
gyetlen és durva ember volt Megczáfolta 
egyetlen tettével. Mihelyt Európába ért, 
első útja Szt-Asaphba vitte. Itt az árva- 
ház gyermekeinek nagy ünnepet rende 
zett, és az intézet elöljáróival és tanítói 
val szemben a legnagyobb hálát tanusitá. 
E jellemvonása egyébbként veres fonal
ként húzódik keresztül Stanley egész éle
tén, mint a hogy mostani nevét is csak 
hálából vette fel.

Nyilvános szereplése 1868-ban kez
dődik és habár Európában még akkor 
nem igen ismerték, de az egyesült álla
mokban már is feltűnt a „New-York-IIe 
raldM hasábjain közölt tudósításaival, me
lyekben Abissiniáról és a Theodor csá
szár elleni angol hadjáratról adott leírá
sokat. James Grodon Bennet, eme nagy 
amerikai lap tulajdonosa ugyanis Stanleyt 
küldötte el, hogy mint levelező és hadi tu
dósitó az angol hadsereget Madalába kí
sérje. Kötelessége volt nap nap mellett 
kimerítő távirati tudósítást küldeni New- 
Yorkba, a mit köunyen megtehetett, a

mennyiben a britt hadsereg előnyomulá
saiban mindenütt fölállította a távíró ál
lomásokat. Ez alkalomból mondják, 
e si nonénvaró, ében trovato, — hogy 
Stanley két hót alatt megúnta, hogy mind
untalan ugyanazt sürgönyözze: „a hadse
regről semmi ujságu, hanem egy napon 
beállít a távíró hivatalba, előáll egy tá
virattal, melyben valami ütközetről be
szél, részletesen felsorolja a megsebesült 
és elesett angol katonák számát és az 
abissiniaiak mennyiségét, kik angol fog
ságba jutottak. A távíró tiszt persze nem 
akarta e sürgönyt továbbítani, de Napier- 
ral közölte. Midőn Stanley ehez idéztetett, 
a hozzá intézett kérdésekre nyíltan és 
őszintén azt felelte, hogy ö másnap úgyis 
dementálta volna e hirt; de szükséges
nek tartotta, hogy legalább egyszer hoz
zon valami feltűnő hirt, ha mindjárt ön
magát kell is meghazudtolnia, mert lehe
tetlen new-yorki olvasóit nap nap mellett 
azzal kielégíteni, hogy „semmi újság*. 
Nem igen hiszszük, hogy Napier megen
gedte volna a távirat elküldését. De a 
„Haraldu akkori tudósításai mindenesetre 
igen érdekesek lehettek; mert csakhamar 
Stanley azzal bízatott meg, hogy a suezi 
csatorna megnyitásához menjen és általá
ban az idő óta Bennett szolgálatát nem 
hagyta el.

Igen jellemző az is, hogy Bennett és 
Stanley mint teremtették meg a Living
stone felkeresésére indult expeditiot. Igen 
jól emlékszünk még arra, hogy 1870-ben 
mily aggodalommal várta nemcsak Eu
rópa, de az egész müveit világ a Living
stone sorsát illető híreket. Le is moudtak 
már a reményről, hogy öt valaha felta
lálhassák. Az angol expeditio nem érte 
el czélját. Ekkor ébredt Bennettben a 
gondolat, hogy Stanleyt fogja kiküldeni.

Stanley akkoriban a Harald madridi 
levelezője volt, Bennett pedig Párisban 
lakott. Ez táviratot meneszt reporteróhez, 
hogy az esetben, ha Livingstonet föllel-

hetönek tartja, azonnal siessen Párisba 
és másnap, éjfélkor, Stanley ott áll ura 
és barátja ágya előtt és öt perczig tartott 
értekezés után az erélyes utazó útban 
van Zanzibar felé. Bennett csak ennyit 
mondott neki: „Keresse Livingstonet, vi
gyen neki segítséget, itt 10000 font ster
ling, és ha több pénzt akar, vigyen még 
egyszer ennyit. “

Stanley aztán az asebantik elleni ex
peditiot kísérte a a hadjárat bevégeztével 
Londonban telepedett le. Mialatt it „Ku- 
massic és Magdala" czimü müvén dolgo
zott és terveket készített Afrika kikuta
tásához, egy napon belép a „Daily Te- 
legrapb" irodájába. „A szerkesztők egyi
kével épen hírlapi vállalatokról beszélget
tem, — mondja Stanley jelen müvében, 
— midőn a lap tulajdonosa a szobába 
lép. Livingstoneról volt a szó és a imá
datokról, melyeket ö megoldatlanul ha
gyott. Valamelyik észrvételemre a lap tu
lajdonosa igy szól hozzám:

— Képes lenne Ön az ö müvét be
fejezni és volna kedve hozzá? És mi 
volna még tenni való?

— Én igy válaszoltam: A Tangani- 
cza tó forrása még nincs felfedezve. A 
Viotoria tóról — a Speeke által készített 
vázlatoktól eltekintve — úgyszólván mit- 
sem tudunk, nem tudjuk, egy vagy több 
tóból áll-e, és ép ezért a Nilus forrásait 
nem ismerjük még.

— És azt hiszi, hogy ön mindent 
kifürkészhetne, ha megbíznék e teen
dőkkel?

— A mig élek, legalább valamit el
érek. De ha tovább élnék, mint a meny
nyi időre szükségem lenne, hogy az egész 
müvet befejezhessem, akkor minden meglesz.

Most még Bennett beleegyezésére 
volt szükség, kivel Stanley még mindig 
összeköttetésben állott, de midőn az at
lanti oczeán alatti távírón megjött a la- 
konikus válasz: „Igen — Bennett" uta
zónk a londoni „ Daily Telegraph" és a



és a jelenvoltak a munkások köréhez tar
toztak erős szoczialista színezettel. — 
Úgy látszik a szoczialista vezérek igen fi
nom tapintattal hamar kiérezték, hogy a 
zsidóság befolyása önkénytelen és akara
tuk ellenére is előmozdítja a szoczialista 
tanok gyors terjedését, azért tartották 
időszerűnek a zsidóság pártfogásával sze
repelni.

Az „E.“-ben olvassuk: „A f. hó
10-ón az ország minden vidékéről a ke
reskedelmi minisztériumba érkezett, a ve
tések álásáról szóló tudósitások szerint, 
az utóbbi napokban beállott fagy csupán 
a korai gyümölcsfákban, továbbá a Bácska 
s a Bánát déli részén a repczében oko
zott némi kárt. A SZÓlötÓ s a kitünően 
álló gabona az ország semmi részében 
nem szenvedett a fagytól. (Az ily lelkiis
meretes (!?) tudósítók azután csakugyan 
megérdemelnék a kiseprüzést.)

Külföldi szemle.
Gorcsakoff herczeg az orosz kanozel- 

lár és külügyér, ki tényleg már négy évig 
nyugalomban van végre megkapta kegye- 
lembeni felmentését és külttgjérré Giers 
államtitkár, a külügyérség ügyeinek eddigi 
tényleges vezetője lett kinevezve, a mi 
annyit jelent, hogy Ignatieffnek nem si
kerülvén a franczia köztársaságot orosz 
szövetségbe és megtorló háborúba belé- 
ugratni, egyelőre a pánorosz pártnak is 
várni kell a háborúra kedvezőbb alkal
mat és időt. — Kérdés azonban, hogy a 
nihilisták nem kergetik-e be a csárt aka
rata ellenére is a háborúba, a koronázás
tól amúgy is már elment a kedve, mert 
a Nikoláj-vasuton Moszkvától innen, a 
negyedik állomáson aknát fedeztek föl, 
mely az állomásépület pinozéjétöl a vonat 
rendes megálló helyéig vezetett. Ott az 
állomáson és Moszkvában összesen nyolez- 
van személyt fogtak el.

Déloroszországban ismét zsidóüldö- 
zóiok folynak. Wologocsolovban zsidó ke
reskedéseket petróleummal gyújtottak fel. 
Nordarovkába a nyugalom helyreállítása 
végett kozákokat küldtek.

Bismark meghosszabbittatja szabad
ságidejét. Őszig szándékozik falun ma
radni. Minthogy a szövetségtanácsban né
hány szövetséges állam, mely aggályokkal 
bir a dohány-monopólium iránt, tartózkodni 
fog a szavazástól, valószínűleg meg lesz 
a monopólium többsége. Bismarck herczeg 
egyébiránt úgy nyilatkozott, hogy a do
hány-monopólium elvetése esetén a biro
dalmi gyűlést fel fogja oszlatni, ettől azon
ban nincs oka tartani, mert az egyház
ügyi törvégyjavaslat elfogadásával, illető
leg a katholikus párttali kiegyezés bizto
sította a dohány egyedáruságot is. — 
Ezért csinálták Berlinben azt az élezet, 
hogy a Kómával való kiegyezésnek trafik
szaga van.

Az algíri felkelők prófétája Bu Amema 
érzékeny vereséget szenvedett. Egy fran
czia csapat Figigtül délre meglepte Bu 
Amemút; a próféta kísérői részint elestek, 
részint megsebesültek, részint elfogattak, 
sátora, podgyásza és 2G felesége pedig a 
francziák kezében maradt. Bu Amema 
azonba megmenekült, minthogy 180 kilo
métert lovagolt két nap alatt.

Parnellt az ir landliga főnökét és 
parlamenti tagot ismét szabadon bocsáj- 
tották fogságából.

„New-York-Heraldu költségein megkezd
hette előkészületeit, melyek sikeres befe
jeztével a jelenkor legkiválóbb és leg
több dicsőséget aratott kutatójává lett.

Bármily szűkre szabatott is ideje, 
páratlan erélyével a kitűzött órára min
dent rendbe hozott. Stanley Angliából há
rom kísérőt, illetve szolgát vitt magával, 
Barkert és két matrózt, a Pocock testvé
reket. Több kutyát is vitt, de ezek a „sö 
tét világrész" gyilkoló éghajlatát nem bír
ták elviselni. Fölszerelése minden tekin
tetben mintaszerű volt. Szétszedhető esol- 
nakot is vitt magával, a „Lady Alice"-t, 
melynek a Nyanza körülhajózásánál és a 
Gongon tett útjában megbecsülhetetlen 
hasznát vette.

Stanley 1874. évi szeptember 21-én 
kötött ki Zanzibarban és Közép-Afriká
nak beutazása 2 év, 4 hónap és 20 na
pig tartott.

Utazónk már Livingstone keresése 
alkalmával is volt Zanzibarban, a mi
nek reá nézve most számos előnye lett. 
Számos teherhordót és szolgát talált itt, 
kik már akkor is szolgálatában állottak 
és kiknek hűségét, megbízhatóságát ki
próbálhatta. És e bizalom kölcsönös volt, 
voltak pár emberei „Wangwana vagy 
Wangamwezi, Wagala, Somali, Wasagara, 
Wagow, Wadschindo, Wagago vagy Wa- 
razano eredetiek." Sanzibarba érkezte 
és az idő óta, mely alatt Stanley a Ru- 
fidsehi folyam kikutatása czéljából onnan 
távol volt, Stanley az araboknál mindig 
a legjobb emlékezetben állott. Ok el nem 
feledték, hogy „Stanley volt az, ki az 
Öreg fehér embert — Livingstonet — 
Udschidschiben íollelte; nem feledték azt 
sem, hogy jellemének kiváló vonásait 
embertársai iránt tanúsított bőkezűsége 
és barátsága képezték. így aztán nem le
het azon sem osodálkozni, hogy minden
felől özönlöttek az emberek, kik Stan- 
leyt kisérni akarták.

(Folyt, kör.)

A pécsi székesegyház ujji- 
tásához.

A pécsi közönség óhajának engedve, a 
megyés püspök ö exczellencziája és a fötisz. 
káptalan intézkedése következtében a pécsi 
székesegyház átalakítása tervezetének egy 
része, a déli homlokzat terve közszemlére 
kitótetett és Valentin könyvkereskedésé
nek kirakatában megszemlélhető.

Most már nyugodt szívvel a közönség 
Ítélete alá bocsájthatjuk azokat, miket la
punk 13-ik számában ezen tervezet felől 
annak megtekintése előtt pusztán a „P. B. H." 
közleménye nyomán irtunk. A déli (fő) 
homlokzat tervének megtekintése azonban 
nemosak hogy megerősít nézetünkben, 
hanem azon kérdést kelti fel bennünk 
mindenek előtt, honnan ama vakmerőség, 
mely egy ily kontársággal mer fellépni 
egy nevezetesebb magyarhoni műemléknek 
teljes elpusztítása czéljából, és mely eme 
kontárságot magának még nyolezezer ma
gyarhoni osztrák forinttal meghonoráltatja. 
— Mi a pécsvárosi közönséggel együtt, 
mely most már hangosan mondja vélemé
nyét, ha hatalmunkban állana, nagyon 
eltérő honoráriumot szabnánk neki. De 
úgy kell nekünk, mert a honi művészek 
mellőzésével szeretjük a külföldi kontáro
kat felkeresni, ha történetesen nagyképü 
„dombaumeiszter" czimet sikerült nyerniök.

Csak egy pillantást kell vetnünk a 
szemlére kitett tervre, hogy nagyon is 
jóllakjunk vele, mert mindenek felett el- 
kópzelhetlen azon otromba torony-fedélzet, 
mely terveztetik s német háló sipkaként 
takarná be a most bástyaszerü rovátkok- 
ban végződő fedélzet nélküli tornyokat. 
Ha jobb müizlésnek megfelelő kupolák 
nem illenónek az épitményro, akkor ezer
szer jobb, ha marad uak a tornyok tovább 
is fedetlenek, de egy komisz pajta-fedél 
csakugyan nem illik reájuk. A déli elő- 
homlokzat lealacsonyitása a templom nagy
szerűségét végkép elenyészteti, hasonlót 
eszközölnek a több mint felével kisebb 
ablakok. Ismételjük ennél fogva, hogy 
barbárság, de a hazaelleni bűn volna e 
tervet végrehajtani s a pécsvárosi közön
ség, melynek e dologban elhatározó szava 
nincsen, igen jól tenné, ha haladék nélkül 
ezernyi aláírással ellátott kérvénnyel for
dulna a megyés püspök úrhoz, hogy ne 
engedje e műemléket, mely városunk büsz
keségét és ékességét képezi, igy csúffá 
tétetni, — csúffá tétetni idegenek által, — 
csúffá tétetni súlyos pénzen, melyhez ugyan 
a városi közönségnek, mint ilyennek 
semmi köze sincs, de melyhez van köze 
a katolikus híveknek, van köze az or
szágnak, melynek vagyonából a donáczió 
történt.

Régi dolog az, hogy a mely ebet 
meg akarnak ölni, veszett nevét költik. 
Hasonlót tapasztalunk a székesegyház 
gyönyörű és merészen nemes stylü bolto
zata dolgában, melyet szinte lerombolni 
terveznek ezek a bécsiek. — Ráfogják, 
hogy terhét nem bírják el az oldalfalak, 
hogy ezek szemmelláthatólag egy keveset 
engedtek. — A közönség azonban nem 
oly könnyenhivö, hogy ezeket elhigyje. A 
fönyomá8 először is a középső széles bolt
hajtás által a templom belsejében álló két 
tömör-oszlopsorra gyakoroltatik s nem az 
oldal-falakra, de ezek is oly tömörek, 
nógyszeg faragott kövekből építve szilár
dak, azonfelül a négy sarkon álló, a füg 
göleges vonaltól semmiben sem elhajló 
évezredekre terjedő tartósságu tornyok 
által gyámolitvák, hogy az oldalhajók kie
sebb szélességű bolthajtásának csekélyebb 
súlya semmi féle veszélyt sem hozhat az 
épületre és a keresztény ájtatos közön
ségre. — Itt csakugyan nem áll az, hogy 
a jónak ehensége a jobb, hanem a kon- 
társág ellensége a művészetnek.

Ha már oly nagyon szemet szúr az 
ablakok gothstylü csúcsive, mely a kül
seje többi részében román styltől feltű
nően elüt, nem volna kifogásunk az ellen, 
hogy a csúcsív körívvel helvettesitessék, 
nem volna kifogásunk az ellen, hogy a 
Sczitovszky püspöksége alatt becsempészett 
kontárságok és gyári munkák onnan ki- 
küszöböltessenek, ezek valóban nem vál 
nak becsületére a templomnak és azonkor- 
beli intézők hiányzó müizlésének, de úgy 
látszik, hogy a bécsiek éppen ezen kon- 
társágokat kímélik, hogy minél alacso
nyabb fokra szállíthassák le székesegyhá
zunk müértékét.

Ha ők, a bécsiek^fizetnének nekünk 
egy milliót, akkor sem kellenék megen
gednünk tervük kivitelét, szt mondá ne
künk egy pécsi polgár — és igaza van.

f
Arvaügyi czentrálizácziónk 

mizériái.
i.

Tisza Kálmán alkotásainak legna 
gyobb képtelenségét tünteti elő az árva
pénzek megyei czentrálizácziója, mely 
egyrészről az árvákat, másrészről az árva- 
tári adósokat, s ezek között az életben 
maradott szülőket, vagy a hagyatékot át
vevő nagykorú testvéreket a legérzéke
nyebben sújtja. — Szolgáljon illusztrá- 
czióul erre nézve, egy praktikus és az 
árva ügyek kezelése terén 30 évi hiva
taloskodása alatt érdemeket szerzett tiszt
viselőnek következő előadása:

„Napjainkban egymást érik a pana
szok, az árvapénieknek, a megyei össze
sített árvatárban való czélszerütlen keze
lése miatt. — S ha tekintetbe vesszük, az

e téren követett jelenlegi eljárást: azt soká 
fentarthatónak nem fogjuk találni. — Fen 
nem tartható pedig leginkább, a kezelési 
költségeknek, az árvatulajdonát képező 
kötvények utáni jogellenes szedése miatt.

Jelenlegi rendszerünk értelmében, a 
kiskorú összes vagyona, az összesített me
gyei árvatárban kezeltik, és ezen költsé 
gek fedezésére, a kk. árvák jövedelméből 
17,% levonatik. — Ezen 1*/*% kezelési
díj szedése megengedhető volna ott, hol a 
k.korúnak csupán készpénzbeli vagyoná
ról van szó. — így semmi kifogásom 
sincs ez ellen, ha az árvák készpénzét 
kiadja a megye 7%-re és ebből az árvát 
megillető 67*%, a* árva számára letéve, 
a feles perczenteket kezelési czimen, az 
árvaalapba fekteti; mert ezen kölcsön ki
adott készpónzbeni kötvények, az árvát 
közelebbről, legkevésbé sem érdeklik; 
ezek a kötvények osak azt mutatják ki, 
hogy az árváknak készpénze hová fordit- 
tatott.

Hanem most már kérdem, hogy minő 
jog és igazság van abban, hogy a kész
pénz vagyonú árva, nem csak meg nem 
rövidittetik, hanem még, a mint. illendő, 
kívánatos és szükséges is, hogy megkapja 
tőkéje után az 57*%-lékot. — Ellenben 
a nem készpénzzel, hanem egyedül csak 
kötvénynyel biró árva világos kárára, szin
tén beszedetik az l 1/1%  kezelésidíj, noha 
az árvák, tőkéjük után, egy fillérnyi ka 
matot sem kapnak. — Van talán az ol
vasó közönség közt, a ki úgy fogja fel a 
dolgot, hogy hiszen a kötvény kiállítóján 
veszik meg az 1 7 ,%lékot kezelésidíj fő
jében, tehát mit érzi azt az árva?

Igen ám, csakhogy figyelembe kell 
venni azon körülményt is, hogy a kötvény 
kiállitók többnyire, az özvegyen maradt 
szülök, vagy pedig nagykorú tesvérek, 
kiknek szorongattatása, nyomorgattatása, 
egyenesen és teljes mérvben, a kiskorú 
árvákra hat ki. — A kötvény kiállító öz
vegy szülő, vagy nagykorú testvér gyá- 
molitására vannak utalva a kk. árvák; s 
ha ezek feje alól rántja ki a végrehajtó 
a vánkost, vagy veszi ki a szójából a 
kenyeret, úgy a kk. árvának nincs hova 
lehejtani fejét és nincs miből betenni szá
jába a megevö falatot.

De van például eset, hogy oly köt
vény után is szedetik kezelésidíj, mely 
kamatot nem jövedelmez, p. o. meghal az 
atya, s hátrahagy 2 kk. gyermeket. — A 
hagyatéki tárgyalás alkalmával, az atyá
nak 4000 frtra becsült birtokrészét tulaj
donjoggal átveszi az özvegy anya és kk. 
gyermekei részére egyenként kötelezvényt 
állít ki 2 2000 írtról és pedig oly felté
tellel, hogy míg gyermekeit neveli és 
gondozza, szóval azok nagykorúságáig a 
4000 frt töke után kamatot nem fizet; s 
nagykorúságok esetén tartozik a tökét 
nekik kifizetni.

Ily esetben, a jelenlegi kezelési rend
szerünk értelmében, a megyei gyáinpénz- 
tár, az anyától megköveteli az 1 7 ,%  ke
zelésidíjat, vagyis évenként 60 frtot, hogy 
azt a gyámpénztárba fizesse be pontosan; 
s ha e meghagyásnak eleget nem tesz: az 
esetben végrehejtás intéztetik ellene, s a 
kiskorúak kárára és veszélyére, behajta- 
tik tőle az 1 7 i%  kezelési díj.

Ezen egyszerű esetből könyü belátni, 
hogy mennyire nyomott az árvák hely
zete. — Mert az atya mig élt, el volt 
árasztva mindennemű direct és indirect 
adókkal; s hogy meghalt, a terheket az 
özvegy anya vagy nagykorú testvér vette 
ót: mintegy istenostorakónt nehezedik fe
jére, az ezerféle számifásu illeték és adó
fizetéseken felül, az D/,% kezelési díjak 
fizetése is; melyek alatt az örökhagyó 
már-már roskadozott, de a hagyaték át
vevője legtöbb esetben teljesen leroskad: 
mert a hagyatéki vagyont tőle potom áron 
elárverezik, koldusbotra juttatják, s az 
árvák, az özvegy szülő karjaiból kegyet
len rokonuk vagy teljesen idegenek kezébe 
kerülnek, kik hajlandónak mutatkoznak, 
sokszor 5 — 10—15 vagy 20 frt évi kamat 
járulékért, melyhez mindannyiszor bélye
ges folyamodványok utján többnyire egy 
óv múlva juthatni, az éhező árvát ütlegek, 
éheztetések és rongyos ruházatra hajié 
kukba fogadni. — A tönkre juttatott öz
vegy, vagy nagykorú testvér, elmehet vi
lággá napszámot keresni. Hogy ha mégis 
van, a ki ily nagyterheket önkényüleg 
vesz vállaira, azt csak a forró szülői vagy 
testvéri szeretet szülheti és eszközölheti.

Nagyon könnyen elképzelhető, a nél 
kül, hogy sötótebb színekkel ecsetelném 
a helyzetet, melybe egy atya halála után, 
a gyászoló özvegy és árvák jutnak: hogy 
mily agasztó, mily borzasztó, a kétségbe 
esettséggel és elkeseredéssel küzdő anyára 
nézve, midőn özvegyi keservei fölébe, ilyen 
és több — előre nem látható nehézségek és 
fizetések tornyosulnak! — Ott van első 
sorban az orvosi, gyógytári, temetkezési 
költség; azután következik a leltározási, 
hagyatéktárgyalási, bólyegkiadási és szá
zalék fizetési költségeknek kiraondhatlan 
hosszú sora. Ennek érdemei megkoroná
zásául, egy hosszabb időre terjedő ós nyo
masztó újabb teher, az 1 7 *% kezesési 
díjak fizetése, melyeket félévenként, több 
mérfóldnyi távolságra eső falujából, a me
gye székhelyére kell bevinni és pontosan 
befizetni, egy oly érték után, mely csak 
névleg képez készpénzt, de valósággal 
egy zálogjogiig bekebelezett papír darab 
és úgy az árvának, mint az özvegy házas 
társnak mit sem jövedelmez, de kezelési, 
illetve őrzési időt és fáradságot sem 
igényel."

Korsós Péter.

V á l a s z .
A „Pécsi Figyelő" 13. számában köz

zétett „Bizalom és grátulatió" czikkiró- 
jának.

Honnét vágynak a háborúságok és 
visszavonások tiköztetek, avagy nem a
gonosz kivánságok-é, melyek vitézkednek 
a ti tagaitokban ? Az apostol ezen szavait 
kell Harsányi úr és hirhordóihoz intéz
nem. Mert, hogy abban is botránkozóst 
találjon valaki, ha az ember felebarátjá
nak azt kívánja: az Isten éltesse, még 
eddig nem tapasztaltam romlatlan szivü 
embereknél! — Lássa Harsányi ur, én nem 
tehetek róla, ma is, és mindég azt kívá
nom, hogy oly jó czélu intézkedések után, 
mint a melyekkel ón a „Protestáns egyh. 
iskolai lapok" olvasó közönségét mégis 
mertettem: az Isten éltesse az alispánt és 
a szolgabirót is. Legyen ez aztán akárki. 
Mert bizony ez nem másnak, de a jóra 
igyekezőnek adatott meg az elismerés.

Azt mondja Harsányi ur, hogy Alföldi 
Sándor oircumspectus egyéniség. Igaza 
van, figyelmes szoktam lenni. És nagyon 
kór, hogy Harsányi ur is nem circum- 
spoktus személyiség. Mert, ekkor bizo
nyára megismerné még Antal Pál szolga- 
biróban is, ha jót cselekszik, mikép ón 
megismerem mindenkiben, még önben is, 
ha képes erre?! Es ha megismertem, nem 
keresem miért tette, mert ennek megíté
lése az Istené, csak jó cselekedet legyen, 
szivemből kívánom neki: az Isten éltesse, 
hogy hasonlóképen jót cselekedjék.

Nekem úgy tetszik, hogy ön járt os
kolába, de nem tanulta meg azt mind, a 
mit lehetett ós kellett volna, nem tanulta 
meg azt, hogy nem kell embernek más 
háza előtt sepergetni, mikor a maga háza- 
táján is van tisztogatni való, vagy nem 
úgy van ? Nevezze meg csak ön magát, 
majd akkor meg mondja a közönség és 
nem én, hogy ön-e az a ,szeplőtlen iga* 
és tökéletes emberbarát. En nem tudom, 
hogy kicsoda ön, de engedje meg ha azt 
gondolom, legfeljebb is csak ember és 
gyarló. No keresse hát ön a lólábat más
nál, csak nézzen végig magán s megta- 
lálja, hiszen rajta áll, megtalálja mint a 
szarvakat is homlokán, melyekkel a bé
kességben járók felé is, de legtöbbnyire 
saját nyakába hányja a földet nyugodni 
nemtudó természetével czikkeiben.1)

On másnak vallásos érzése s cselek
ményei felett akar bíráskodni, s nem meri 
saját személyét megnevezni, hogy csudál- 
kozzunk felette. Talán bizony attól tart, 
hogy nagyon is erkölcsösnek találnánk!

Lássa, lássa, igy ülteti ám fel magát 
az ember. Mégis Sándort láttatná más 
felültetöjónek jókivánatával. — Hidje el, 
Sándor nem szokott felültetni senkit jó
kivánatával, sem barátságával, mivel nála 
a jókivánat most is csak a jó cselekedet 
elismeréséből, a barátság pedig nem mel
lékes érdekek tekintetéből, de a szív 
vonzalmából származik. Ez a barátság 
azután megmarad Antal P. iránt, hatalán 
nem lenne is egykor szolgabiró, de ki
sérni fogja akkor, ha szolgabiró marad 
vagy éppen alispán lenne is.*)

Hidje el Harsányi ur, sem az olvasó 
közönségnek nem szerez élvet, sem a 
szerkesztőségnek hasznot, sem Önmagának 
kedves elismerést hasonló tartalmú ozik- 
keivel. Merthogy a palai béres fát hozott 
Kórósra és a pap azt a fát az oskola ud
varába lerakatta vasárnap reggel, azt a 
pap épen a vasárnap tiszteletben tar
tásáért tette. Vagy ön szerint az lett volna 
helyes, hogy a pap vissza szállitassa azt 
a fát a falun keresztül a pusztára, a 
mely fát ö nem hozatott, a mit nem is 
neki hoztak, hanem igenis a pusztai gyer
mekek illetménye vagy tartozásából az 
oskola melegítésére. Bizony ez lett volna 
már vasárnaptörós a pap által. — És 
mégis mit pletykál Harsányi ur? mintha 
a kórósi pap saját hasznára vette volna 
át s rakatta volna je. Ugy-é hogy ön 
alatt van a lóláb. Ön f akarta az olvasó 
közönséget feltiltetni. Es lássa igy járt 
ön a masina felállításának elöhozásával is.

Bizony megültük mi a vasárnapot 
akkoris, ós nem hallatszott semmi botrán* 
kozás a gyülekezetben, mivel tudja azt 
minden hallgatóm, hogy ha valakinek 
barma szombat napon verembe esik, ki
húzza azt onnan, és ezzel nem bántja 
az Istent, mint nem bántaná azzal, ha 
ön esnék a verembe is kihúzná onnan. 
Miért hát az a szenteskedve botránko- 
zása önnek. Ki vele uram ! nevezze meg 
magát, hadd lássak hányadán álunk a 
vallásos élet terén akár maga, akár körü
lötte levő közönsége? Bizony nem fogok 
késni a gratulatióval, és már előre is 
kívánom önnek hogy: az Isten éltesse!3)

Kelt Kóróson 1882. ápr. 8-án
Alföldi Sándor

-------------  ref. lelkész.

hogy nem ismeri H. urat? Biztosíthatjuk égj 
kánt, hogy H. ur eddig sem saját, sem álnév a 
lapunkban nam czikkezett. Szerk.

*) Szívesen megengedjük, hogy A. ur < 
sorai őszinte szívből erednek, hisz szomora vo 
ha az általános romlottság közepette nem ta 
koznának ritka kivitelek, de mi Baját tapaszt, 
sunkbol tudjak, hogy |általában az ily barát 
minő alapon szokott nyugodni. Szerk.

') Az itt említett vasárnapi munka hala 
hatlansága felül sajnálkozásunkra A. ur nen 
semmit, pedig ez a fő, nem pedig H. ur sze 
lyének ki léte! Elég ha ml tudjuk és egy mt 
sabb közérdekből jobb, ha ea kérdésbe sem 
A befejezést, mely a kérdésben forgó tény 
semmit és a pusztán személyeskedést tártain 
éppen az abban hangoztatott indokbői nem 
hatjuk és e részben tudván szerkesztői kötelei 
günket, magunkra nyomást gyakoroltatni bé 
oldaliéi sem engedünk. Szerk.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári ügyek:

April 11-ón. Pécs sz. kir. város kö
zönsége — özv. Ilillebrand Mártónné úgy 
ílr. Antal Gyula és neje ellen 457 frt 
80 kr. s jár. iránt.

April 13-án. Horváth Ferencz — Bo
ros János ellen ingatlan birtoka stb. iránt.
— Szabó Ferenozné szül. Biró Rachel és 
Gazsi Istvánné Biró Zsófi — Biró Itsván 
ellen örökösödés iránt.

April 15-én. Balogh Károly ügyvéd
— Pirker Gyula, Brand János ée társai 
ellen 697 frt 31 kr. ügyvédi munkadíj 
iránt.

Előadandó büntető ügyek:
April 15-én. Vinkó János ós társai 

ellen lopás miatt.
April 17-én. Maczkovics István és tár 

sai ellen lopás illetve bünrészesség miatt.
— Szalai Sándor és Szálai Mihály ellen 
lopás miatt.

April 19-én. Böröcz István és neje 
ellen hatóság elleni bűntett miatt. — Mi 
hajlovits Milos ellen sikkasztás miatt. — 
Grünberger József és társai ellen lopás és 
abbani bünrészesség miatt.

April 21-én. Till György ós tár.-ai 
ellen súlyos testi sértés miatt. Kollár János 
és neje lopás illetve hatóság elleni erő
szak miatt.

Különfélék.
— Nagyszombat. A katholikus vallás 

egyik alaptételének ez emléknapját fény
nyel és pompával ülte meg ma egy hete 
városunk lakossága. Az orgona megszólalt 
s a harangok zúgása hirdeté a hívőknek 
a feltámadást. A délelőtti isteni tiszteleten, 
mely a szokásos nagy misével vette kez
detét, már feltűntek a feltámadás ünnepi 
jelei. A koporsóban fekvő megváltóhoz 
nem ment a bucsujáró nép, hanem az ol
tár előtt miséző lelkész imájával egyesité 
imáját. Majd visszatértek az oltárok el
tűnt diszitései, fényárban úszott a templom 
8 felhangzott az örömének: „Resurexit!" 
Minden templom zsúfolásig telve volt hí
vőkkel s midőn a „glória" alatt megkon- 
dultak a harangok, egyszerre térdre bo
rultak • áhitatos imában üdvözölték a 
feltámadás lélekemelő pillanatát.

— Kossuth Lajos iratainak harmadik 
s egyelőre utolsó kötete, husvót vasárnap 
jelent meg. Kossuthról szólva, egyszer
smind fölemlitjük, hogy nagy hazánkfia 
eladta baracconei villáját és kertjét, mely-

| hez oly sok emlék fűződik. Az eladás 
j azért vált szükségessé, mert Ihász halála 
| óta e mezei lakban egészen magányosan 
! Kossuth nem akart lakni; a villa és kert 
1 fentartása pedig évenkint mintegy 3—4 ezer 
frankot vett igénybe. Különösen szép a 

! kert, mely számos ritka növény s ültet 
l vényt mutathat fel s melyet Kossuth mu- 
: értő, gondos kézzel ápolt. A villát és kertet 
i Kossuth évekkel ezelőtt vette, sokat épít
tetett s a kertet egészen átalakittatá. A 
kis birtok Kossuthnak mintegy 54,000 fran
kot képviselt, el kellett pedig adnia 

; 35,000 frankon s igy az eladás Kossuthra 
nézve éppen nem járt elönynyel.

— A király és Kossuth Emlékiratai 
i Kossuth Emlékiratai harmadik kötetének
megjelenése alkalmából az „Egyetértés"

I közli a következőket. A király egyik 
| őszi délután, a rókavadászat után beért a 
' Gödöllővel szomszédos Mogyoród plébá- 
1 nialakba, melynek istállójába a vadászat 
órái alatt ismert fehér négyes fogatát 

, szokta beállítani. Horner József esperes 
j plébános szobájába váratlanul benyitó 
magas vendég, az öreg házigazdát épen 

! olvasásból találta felriasztani. „Bocsánat,
! hogy zavarom. Talán valami érdekes mun
kát olvas fótisztelendö ur!" — „Mindent 

I olvassatok és a mi jó, azt tartsátok! — 
mond a szentirás, felséges urara! Kossuth 
Emlékiratait olvasom*' feleié az öreg plé
bános. „Én is olvastam. Sok érdekes dől- 

1 got találtam benne!" — viszonzá ö fel- 
ége. Ezután más tárgyra vitte ö felsége 
a beszélgetést.

— Fslejthetetlsn emlékű hazánkfia, Si- 
monyi Ernő halála alkalmából nem tart 
juk érdektelennek annak felemlitését, hogy 
a jelenben legnagyobb és legdúsabb tar 
talmu magyar napilapunk, az „Egyetér
tés" mai czimét Simonyi Ernő javasala- 
tára kapta meg. — A nemzeti független
ség eszméjének dicső vértanúja, Böször
ményi Lászlónak halála után tudvalevő
leg az általa szerkesztett „Magyar Újság" 
leginkább a pártban támadt súrlódások 
és szakadás miatt hanyatlani kezdett s a 
párt ennek a viszálynak nagy kárát val
lotta. — Simonyi Ernő volt ac, ki az 
„ e g y e t é r t é s t "  mindig és minden alka
lommal hangoztatta és kívánta, hogy a 
párt főközlönye homlokán viselje. — Ez 
megtörtént és ezen ozim alatt növekedett 
fel pártunk lapja Magyarország legel?ö 
lapjává. Adja Isten, hogy a párt közlö
nyét a párt maga mielőbb elérje, a mit 
„ e g y e t é r t é s s e l "  Simonyi Ernő jel
szavával mielőbb el is fog érni.

— Városi közgyűlés. Holnap után, az
az hétfőn e hó 17-én délelőtt a város köz- 
torvényhatósága közgyűlést tart, melyen 
több sürgős és felette érdekes ügy nyer 
elintézést, többek közt az uj hegy-rendőri 
szabályzat és az uj-temető-ügy.

— A fagyról. Megyénk különböző he
lyeiről vett tudósitások szerint a ma egy 
heti fagyról a következőket írhatjuk • N ó-



iuet-Bó ly és Mohács vidékén a gyü
mölcs tökéletesen elfagyott. A szőlő, a 
vidék csaknem fő termelvénye kétharmad 
réazben elfagyott. P é c s v á r a d  és kör
nyékén a nagy hideg következtében a 
gyümölcsösök s a korán kihajtott szőlők 
tökéletesen megfagytak. Ugyan ez áll a 
h e g y h á t i  és s z e n t - l ö r i n c z i  járásra 
is, honnét még azt is Írják, hogy a már 
elvetett kukoricza, burgundi is aligha kel 
ki, oly nagyon kihűlt a fold. A húsvéti 
két ünnep mint általában, nálunk is bo- 
rongós hideg volt, kedden és szerdán eső 
köszöntött be, a hegyen egy keveset ha- 
vasott is, de csütörtök reggelre kiderült.
— A fagy-károkról szóló tudósítások sze
rint a károk tetemesek a szőlőkben, mert 
korán kihajtottak a tőlünk északra eső 
megyékben is, sőt még Ausztriából is oly 
hírek jönnek, hogy ott a szőlő egészen 
elfagyott. — Szegzárdon a laposabb fek
vésű szőlők termése egészen tönkre ment, 
a hegybeli szőlők pedig nagyon sokat 
szenvedtek. Úgy látszik, hogy mindenütt 
a völgyekben és lapályon dér, a begyeken 
fagy pusztított és esak nagyon védett cse
kély oldalok maradtak némileg megkí
mélve. A fővárosi lapok pécsi tudósítóját 
pedig figyelmeztetjük, hogy máskor előbb 
jobban informálja magát, mielőtt távira
tozna, mert bizony valótlan, hogy a pécsi 
szőlők jelentéktelenül szenvedtek, a gaz
dák nagy része a termés */i részét állítja 
kárbaveszettnek, ez pedig nem jelenték
telen.

— A bányamunkátok mozgalma. —
A „F. Z.“ múlt vasárnapi száma egy 
közleményében azt állítja, hogy a szab. 
dgh. társaság bányászai közt raunkameg- 
tagadási (Strike) mozgalom támadt, mely 
egyelőre csak nagyobb munkabérek ki
erőszakolására van irányozva és fővárosi 
szoczialista izgatók által élesztetik. —
Az illető bányászok hozzánk fordultak 
azon kijelentéssel, hogy munkabeszünte- 
tési mozgalomról szó sem volt s nem is 
lehet, hogy ők csak illedelmes kérvénuyel 
kívántak szorult és nyomorult helyzetü
kön segíteni, kívánnak jobb munkabért, 
mert egy „schicht*4 csak 70—80 krral 
olykor csak 45 krral fizettetik, a mi mel
lett el kell veszniük, — kívánják, hogy 
a felettük zsarnokoskodó alsórendü fel
ügyelők áital osztogattatni szokott czim- 
zésektöl, minők: lump, disznó, buta stb. 
megkiméltessenek. — A munka-dijjazás 
nyomorult voltát és a munkadijjakbóli ér
zékeny sokféle czímü levonásokat a né- 
künk bemutatott egy csomó „Lohnzettel4* 
csimü iratokkal beigazolják.

— Hymen Fényét mennyegzö volt e hó 
10-én Sz.-Mártonban, — Polgár Jenő dár
dai szolgabirói segéd tartotta lakodalmi 
ünnepét, Szily Antal kir. táblai biró ked
ves leányával, Ilka kisasszonynyal. Legyen 
boldogságuk — végtelen!

— Komlókért Péctett. De nem olyan, 
a hol a komló csak a falakra van festve, 
hanem térés szép kerti vendéglő nyílt meg 
városunkban e hó elején. — Ruvald Ala
jos háztulajdonos, az eddig is vendéglőnek 
kibérelt gyár-utozai háza telkét a szom
szédos térés kertnek megvételével meg- 
bövitve, azt díszes ültetvényekkel és két 
csinos fedett tekepályával ellátta, az eddigi 
vendéglői termeket is kicsinosittatta. —
A vendéglőt a volt „Kávéforrásu bér
lője Gindl K. vette át, ennek ismert jó 
ízletes magyar konyhája, tiszta és friss 
italai s főleg abbeli igyekozete, hogy ven
dégei igényeinek megfeleljen, azon re
ményre jogosít, hogy a szép időben munka 
után üdülést és szórakozást kereső közön
ség ott igen sűrűn fog megfordulni, mert 
azzal vetélkedhető más közeli kerthelyi
séget nem fog találni. — Hiba azonban, 
hogy noha e vendéglő a belvárosban van, 
az oda vezető utczák járdái minden köz
gyűlési határozatok ellenére nagyon héza
gosán vannak lerakva, illetőleg sok ház 
előtt hiányoznak.

— A gyermek tzobából. A kit Lujza 
örvendő arczczal lép alig pár évvel idő
sebb nénjéhez és Így szól: „Emma, a gó
lya megint hozott nekünk egy kis testvér
két !u Emmác8ka kétkedő fejrázás közt 
válaszolja: „De hiszen még nem jöttek 
meg a gólyák !M — (Hja! nem hiába 
élünk a XIX. században!)

— A kanálit szabályozáti munkálatai- 
nak tervezete egyszerüsbittetett és pedig 
olyképen, hogy csekélyebb költség kiadása 
mellett is tökéletesen czél éressék. A terv 
azerint, mely a holnaputáni közgyűlés elé 
fog terjesztetni, egyelőre csak a fokanális 
és a* Árpádról jövő ágazat fog szabályoz
t a d  és osak ezeknek befejezése után 
fognak a többi ágazatok szükséghez ké
pest esztendőre vagy kettőre munkálat 
alá vétetni. Részletenként történik a sza
bályozás, hogy az érdekelt réttulajdono
sok túl ne terheltessenek.

— A városi gazdasági választmány 
kedden tartott ülésében igen érdekes tárgy 
került szőnyegre, a polgármester jelentése 
a katonai férhelyezésröl, mely a holnap
utáni közgyűlés kiváló érdekességü tár
gyát képezendi.

— A „Pécsi könyvnyomdászok és betű- 
öntők egyletének4* évi számadásos jelen
téséből a következőket említjük meg: Az 
egylet képviseltette magát a II. magyar 
nyomdász-gyűlésen, hol határoztatott, hogy 
minden nagyobb vidéki városban, hol egy* 
let van, tanonoz-szakiskolák állíttassanak 
fel; ezen üdvös intézményt azonnal magá- 
évá tette és ez ügyben a hatóságnál a

kellő lépéseket megtette. — 1881. év
folyamában volt egy rendes, Öt rendkí
vüli közgyűlésük. 1881. végével rendes 
tagjainak száma 23. Az egyleti könyvtár 
áll 133 kötet magyar és 183 kötet német 
könyvből. Az egylet összes vagyona 1885 
frt 28 kr. Betegsegélyben öten részesültek, 
utisegélyben pedig tizennyolezan.

— A sebet hajtás ellen. Hottzu ki- 
mutatást állíthatnánk már össze azon hí
reinkből, melyek „sebes hajtás44 követ
keztében támadt baleset — vagy s«eren- 
osétlenségről szólnak, s most, midőn is
mét egy elgázoltatási hirt kell hoznunk,
— ugyanis szerdán délután a siklósi-ut- 
czában egy bérkocsis, ugyancsak „sebes 
hajtás4* következtében valami özv. Vi
zemé nevű asztalosnál gázoltatott el, ki
nek szerencsém az ütödésen kívül na
gyobb baja nem esett; — lehetetlen, hogy 
fel ne hívnánk városi hatóságunk figyel
mét, hogy ha még nem volna e baj or
voslására paragraphus, a mit nem aka
runk elhinni, úgy alkossanak minél előbb, 
ha pedig meg van a paragraphus, úgy 
hassanak oda, hogy a paragraphus adjon 
magáról egy kis „létjelet.4*

— Már megint betörések! A tolvajok, 
betörök megunva a rövid pár heti „tét
lenséget4*, ismét hozzá fogtak a gazmun
kához. Szerdán éjjel a petrezselyem-ut- 
czában feltörték Varga Ferencz hentes 
kereskedését és onnét nagy mennyiségű 
szalonét és zsírt tolvajlottak el. A rend
őrség részéről már korán reggel, azonnal 
a mint a betörésnek hírét vették, meg- 
indittatott a vizsgálat, mely nyomra is 
vezetett, ugyanis az eltolvajlott zsír egy 
része híg állapotban volt és az utczán 
elcsepegett, a zsirnyom azonban a nyil- 
utcza sarkánál megszűnt s igy a tettesek 
mind eddig kézre nem kerülhettek. — 
Ugyancsak ezen az éjjelen Dalát sza
tócs-üzletét is feltörték, de sem pénzt 
sem értékesebb tárgyat nem találva, ne
hány skatulya szivarral is beérték.

— Elcsípett tolvajok. Bízta Antal 
hírneves tolvaj, társával egyetemben, ki 
ma egy hete, nagy szombaton, özv. Ta- 
bakné házánál követett el merész tolvaj* 
ságot, — Gadó Ignácz szénapajtájában 
elfogatott s át is adatott a kir. ügyész
ségnek.

— ftagy nyomorban. Csütörtökön dél
után az apácza-utczában három kis gyer
mek vonta magára a járók-kelök figyelmét. 
Ki megbotránkozott, ki meg szánalommal 
telt el. A három kis gyermek az utcza 
kövezetén didergett éhen, szóraján, rongy
ban, — elhagyottan, árván. Az egyik nagy 
nyomorúságában a vízfolyásból kihalászott 
sárgarépa-darabot majszolt, a másik bőr- 
küteges húgának ölóbeu aludt. A szomorú 
kép nem sokáig maradt az utczán ; — a 
rendőrség megérkezett és kórházba szál
lította az elhagyott árvákat.

— Előleges figyelmeztetés. A megyei 
lótenyésztési jutalomdíjosztás ez évben vá
rosunkban szeptember hó 3-án, a budai 
külvárosi vásártéren tog megtartatni. Elnök 
Nádassy Kálmán.

— Csodáknak csodálatos csodája! A 
ur — egy helybeli jó módú magánzó 
„kimustrálta4* ócska ruháit és zsibárusért 
küldőt, hogy azokat eladja. Mielőtt zsib- 
árus jött volna, egy finom szaglásu há
zaló megérezte a kínálkozó „gescheftu-et 
és bekopogtatott X úrhoz egy kis handle- 
bandlera. Az alku hamarjában megtörtént, 
a házaló fizetett és távozott. Másnap újra 
bekopog X úrhoz a házaló és két da
rab forintost nyújt át, ezen szavakkal: 
„A fekete mellény zsebében találtam.44 — 
Megírtuk, mert a kivel megtörtént, az 
maga beszélte el nekünk; — de biz mi 
mégis Tamások vagyunk benne.

— Kutyák a kávéházban. Szokássá 
kezd válni, hogy nehány „kutya-barát44 
kutyájával megy a kávéházba, vendéglőbe 
és azt ott ugráltatja, vonittatja, eteti-itatja, 
szóval mintha csak „ o t t h o n 44 volna úgy 
viselkedik a közönség legnagyobb meg- 
botránkoztatására. — A kutya nem oda 
való! Vegyék ezt tudomásul a „kutya
barátok4* — de meg a kávésok is !

— Menetrend. A személy szállító ha
jók a Dunán f. é. ápril hó 1-töl követ
kező menetrend szerint közlekednek: Bu
dapestről Mohácsra mindennap déli 12 
órakor, ezen kívül mindennap — hétfő 
kivételével — esti 11 órakor. Mohácsról 
Budapestre mindennap délután l/a 3 úra- 
kor, ezenkívül mindennap — péntek ki
vételivel — reggeli ’/*3 órakor.

— öngyilkosság. Baranyavárról érté- 
sitenek bennünket, hogy ott, Gareiss 
gyógyszerész-segéd megmérgezte magát. A 
hullaboncsolásnál kitűnt, hogy a szeren
csétlen fiatal ember, — nem mint az első 
hírek terjesztették, cyan kálival, — hanem 
strycbnin-nel mérgezte meg magát. Hátra
hagyott leveléből kiviláglik tettének oka, 
melyszerint meggondolatlan szerelem vitte 
a ballépésre.

— Szoczialista gyűlés Szabolcson. A 
mint bennünket értesítenek, múlt vasár
napon a fővárosból leérkezett munkás ve
zérek szocziálista izü gyűlést tartottak 
Szabolcson, melyre a biró a falu népessé
gét is összedoboltatta, nem tudva, hogy az 
ily népgyülést elölegesen a szolgabirónál 
be kell jelenteni. — A szolgabiró ur csak 
másnap értesült e gyűlésről magán ember 
által, ki agy úttal az ott kiosatott prok- 
lamácziók egyik példányát bemutatta,

— Pályázat. Rácz-kotáron, Absdige
ien, Üssöghben és Monostoron a posta
mesteri állomásra három hét lefolyása alatt. 
Nagy-peterden uj posta hivatal állitta- 
tik fel.

— Marhavásárra nyert miniszteri en
gedélyt Mekényes baranyamegyei község, 
évenként egyszer ápril 20-ra. — Egyre 
szaporítják a dologtalanságot, kujtorgást 
és dorbézolást előmozdító vásárokat da
czára annak, hogy a kereskedelmi és ipar
kamarák egyhangúlag ellenne nyilatkoz
nak és kérvényeznek.

— A „Mohácsu czimü lapból lapunk 
múlt heti számába átvett egyik hírünkre 
nézve megjegyeztük, hogy nehezen hisz- 
szük el valóságát. Most ugyanazon lap
ban olvassuk, hogy az utólagos levonás a 
már évek előtt kiosztott legelő-illetmé
nyekből csakugyan megtörtént, mert a ki
osztás kezdetével a tagokhozi hozzáfér* 
hetóshez kellő dülöutak és ki nem oszt 
ható részek területe nem vétetett számí
tásba. — Pedig számításba kell venni 
ezeket, de nem utólag, hanem a kulcsot 
a kiosztás előtt kell megállapítani.

— Beküldetett a „Párizsi kölcsönösen 
segélyzö magyar egylet4* évi jelentése az 
1881-ik évről, mely az egylet beléletónek, 
buzgó tevékenységének hü képét nyújtja. 
Az egyletnek van 24 tiszteletbeli tagja,
4 örökös tagja, 23 pártoló tagja, 123 ren
des tagja és 47 rendkívüli tagja. — Me
gyénkből tagjai: Dudás Józsei asztalos 
(vörösmarthi), — Kaufer Vilmos, kovács 
(siklósi), — Miszury József, asztalos (pécsi)
— Buzárovics Nándor, nyomdász (pécsi),
— Stromayer János kádár (pécsi). Az 
egylet könyvtára áll 1741 kötetből. Az 
egylet összes vagyona 17941 franc és
05 cent.

— A  „magyar nők egylete“ czim alatt 
fókóp a magyar nemzeti viselet visszaállí
tása czéljából alakult társalat nevében 
Iramfy Paula titkár felhívást intéz Magyar- 
ország hölgyeihez, hogy csatlakozzanak a 
központi egylethez, vagy vidéken fiókegy
leteket alakítsanak hasonló czélból. A ma
gyar női viselet áldozatául esik végkép a 
külföldről importált divatnak, ha a hölgy
világ, magyarsága érzetében feltámasztani 
nem siet. Magyar viselet hazai kelméből 
jutányosabb is. Az egylet havonkint két
szer megjelenő divat lapot ad ki, s juttat 
a tagoknak kik havi részletekben is fizet
hető 6 frt évi dijat fizetnek. Pártoló tagok 
egyszer mindenkorra 5 frtot adnak. Be- 
iratási dij — elöleges irodai kiadásokra
— 1 frt. Kik taggá lenni kívánnak, je
lentsék be szándékukat az ügyviteli helyi
ségben II. kér. csalogány-utcza 11. sz. a., 
május 1-től fogva pedig Donáti-utcza 46. 
sz, a. Az alakuló közgyűlés közelebb fog 
megtartatni. Annál melegebben pártoljuk 
e czólu egyletek alakulását, mert eraan- 
czipálná a hölgyvilágot a külföldi és oszt
rák divat zsarolásaitól, — szemtelen fosz
togatásaitól, mely számos családot tönkre 
tesz. —r A külföld ruhaszövet-gyárosai, 
a divat-kereskedők és iparosokkal szö
vetségben vannak, mely oda irányul, 
hogy minél többet kelljen elfogyasztani 
ezekből az osztrák divat-rongyokból, mik 
pár havi használat után czafattá vál
nak. — A divat pedig gondoskodik arról, 
hogy a ruhának szánt szövet úgy össze- 
vagdaltassék, hogy többé mire se lehess* n 
használni. — Szóval a csalást és foszto
gatást mely javában burjánzik ki kell 
üznük körünkből.

— A köcsögkalap az araboknál. Leg- 
ujabb időben az arabok fölötte eredeti 
czélra használják a czilinder kalapot. Több 
utazó, kik a kairói népiskolákat is meg
látogatták, beszéli, hogy mindegyik tan
teremben láttak egy európai czilindert 
felfüggesztve. Midőn egyik arab tanítótól 
ennek okát kérdezték, azt a meglepő fele
tet nyerték, hogy a rossz gyermekekre 
az a legnagyobb büntetés, ha czilindert 
kell fejükre tenniük. S csakugyan mind
egyik tanteremben láttak az utasok egy 
iskolai gyereket czilinderrel fején a sarok
ban ülni. A fiú, mint mondják megsera- 
mÍ8Ültnek látszott ezen megszégyenítő 
büntetés súlya alatt. (Bezzeg nálunk azt 
hiszik némelyek, hogy a köcsögkalap meg
adja a hiányzó tekintélyt.)

— A mai számunkban közzétett Kauf- 
mann és Simon Hamburgi bankház hirde
tését a t. olvasó közönségnek figyelmébe 
ajánljuk. Jó alapon szervezett és több je
lentékeny összegű főnyereményben része
sítő eredeti sorsjegyek vételére alkalom 
njrujtatván, a sorsjegyek idejébeni meg- 
szerezésére. Ezen sorsolási vállalat mel
lett mind az illető kormány részére nyúj
tott kezesség, mind pedig nevezett ház
nak jó hírneve szól, mert a nála előfor
dult nyereménynek kifizetésénél legszilár
dabb pontossággal jár el.

Irodalom.
=  Megjelent az m Ország-Világ* XV. füzete 

változatos, gazdag tartalommal. Közli Stabóné 
Nogáll Jankának „Nagyon kaczér- czimü elbeszé
lését, „Keserű Kis Péter" csimü népballadát Be
nedek Elek és Sebesi Jób gyűjteményéből. Éntől 
„Özveg asszony leányá"-t „Muzsikus Jankó" czimü 
rajzot, dr Csáuki D.-től „Egy főrangú hölgy uta
zása Magyarországon" csimü csikkét, „Egy nép
törzs maradványa'1 czimü ismeretterjesztő czikket. 
„A villamosság befolyása a növényekre** dr. Luby 
Gyulától, „Mozart utolsó napjai“-t Epeijessy Kál
mántól. „Húsvéti piros tojások" csimü tárcza-

czikkot ás Simonyi Ernő életrajzát. Apró rovatai 
változatosak, érdekesek. Képei szintén jelesek. 
„Életre-halilra" czimü eredeti nagy képe, vala
mint a „Krivoscziak éjjeli tanyája" czimü kép a 
fölkelés színhelyéről valók. ,,A szent sir temploma 
Jernzsalemben" két képpel, „Paectum romjai** 
igen szép nagy kép. Szóval mind a szövegtarta- 
lom. mind a kópék oly változatossá teszik e be
cses lapot, hogy mindenki élvezettel olvashatja. 
Ajánljuk e rendkívül becses lapot t. olvasóink fi
gyelmébe. Előfizetési ár: egész évre 10 frt, félévre 
5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Előfizethetni Wil- 
ckens és Waidl kiadóhivatalában Bpest, korona- 
herozeg-uteza 8. szám.

— ,,Méhélteti Káté" czimü pályamű, irta 
Kühne Ferencz, jelent meg a magyar országos 
méhészeti egyesület kiadásában, mely Knoll Ká
roly akadémiai könyvárusnál, mint az egyesület 
bizományosánál kapható. Tekintve a méhészeti 
ügy fontosságát és annak hasznos voltát különö
sen hazánkra nézve, igen szerencsés eszmének 
mondható, hogy a tevékeny egyesület a méhte- 
nyésztés elméletét és gyakorlatát könnyen felfog
ható módon, egyszerű kérdésekbe és feleletekbe 
foglalva, közrebocsátja, és megvagyunk győződve, 
hogy úgy a kezdő, mint a gyakorlott méhész egy
aránt örömmel fogja venni és haszonnal fogja ol
vasni hazánk gazdasági irodalmának ezen uj jeles 
termékét. Mi e pályadíjjal koszoruzott művet, 
melyről az illető szakkörök igen elismerőleg nyi
latkoznak s mely a bíráló urak Ítélete szerint 
„felülmúl minden eddig létező magyar méhészeti 
könyvet", a méhészet iránt érdeklődő közönség
nek annál inkább ajánlhatjuk, mert jeles béltar
talmán kívül még külső csin és olcsó ár által is 
kitűnik. A 13 ívnál többet tartalmazó és 28 ábrá
val ellátott műnek bolti ára csak 1 forint; (meg
rendelések ily áru példányokra Knoll Károly akad. 
könyvárushoz Budapesten czimezendők;) a méhé
szeti és tanítóegyesületek tagjainak pedig 50 kraj- 
czárért bérineutesen küldetik meg, hogy ha a m. 
orsz. méhészeti egyesület igazgatóságához (a levél 
Kricsch János műegyetemi tanárnak czimzendó) 
fordulnak. Egyes példányok megrendelése esetén 
legezélszerübb, ha a megrendelő a könyv árát 
postai utalvány által előre beküldi, minthogy ily 
csekély áru könyv postai utánvéttel való rnegho 
zatala a magas vitelbér miatt nem ajánlható.

=  A ,,Magyar Dal-Album" III-ik k”Jetének 
6-ik füzete is megjelent a következő tartalommal:
1. Igazán, igazán. 2. Igyunk pajtások. 3. Ilyen 
olyan kis legényke. 4. Indul a csatára az ifjú vi
téz. 5. Isten adta vize. 6. Isten hozzád, el kell 
válni. 7. Izent nekem a gavallér. 8. Jaj a hátam, 
jaj a hátam! 9. Jaj de busán jön felém a harang- 
szó, 10. Jaj de ugat a csárdásné kutyája. 11. Jaj 
Istenem hányszor. 12. Jer az ablakodra kedves. 
13. Jöszte, jöszte kincsem. 14. Jut-e néha, jut-e 
rózsám. 15. Kalapom szememre vágom. 16. Kato
nává kellett lenni. 17. Kerek dombi kia menyecske. 
18. Kiállók a házam kapujába. 19. Kiöntött a 
Sajó a partjára. 20. Kivirágzott, kizöldült már.
— Ezen 6-ik füzettel a „Magyar Dal-Album" 
III-ik folyamának második féléve veszi kezdetét, 
kéretnek tehát a t. első-félévi előfizetők, hogy a 
2-ik félévért járó előfizetési pénz 90 krt, mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, nehogy a további füze
tek rendes beküldése fennakadást szenvedjen. _
Számos felhívás folytán a „Dal-Album" III ik fo
lyamának szövegkönyvét a „M agyar Daltárt** 
két félkötetben bocsájtjuk közre, melyre ezennel 
előfizetést nyitunk. Előfizetési ára a két félkötet
nek bérmeutes szétküldéssel 80 kr., mely előfize
tés kgczélszerübben posta-utalvány által eszkö
zölhető. Miután a „Daltár** a „Dal-Album"-uak 
kiegészítő részét képezi, azt tartjuk, hogy a szö
vegkönyv megszerzése a „Dal-Album" minden tu
lajdonosára nézve elkerülhetetlen szükséges, ha a 
magyar népdallokat a maguk valódiságában akar
ják felfogni és megérteni. — A 111-ik évfolyamnak 
első felkötete, mely a ,,Dal-Album'* első öt füze
tében lévő 100 dallamnak teljes szövegét fogja 
tartalmazni, e hó 10-én kerül ki a sajtó alul. 
Előfizetési ár a „Dal-Album"-ra egy évre, vagyis 
10 füzetre bérmentes szétküldéssel 1 frt 80 kr. 
Előfizetések Győrbe, a „Magyar Dal-Album" ki- 
adóhivatalához intézendők. Egyes füzetek minden 
rendes hazai könyvkereskedésben is kaphatók.

=  Némethy Kálmán honvédszátadoi, egyike 
jelesebb katonai íróinknak a következő munkára 
hirdet előfizetést: Útmutatás a magánnevelésből a 
cs. és kir. katonai nevelő- és képző-intézetbe, va
lamint a liadapród-iskolákba való felvételekre" 
E jeles mű most a harmadik kiadásban fog meg
jelenni. Rendszerbe foglalva adja elő mindazon 
tudnivalókat, amiknek nagy hasznát vehetni a ka
tonai pályán. A mű külföldi szakértők előtt is 
elismerést szerzett. Ára 60 krajszár és a Légrády 
testvéreknél fog megjenni.

== Kunuth iratainak harvuidik kötetét már 
szétküldötte az Athenaenm társulat. E kötet czime: 
A remény és csapások kora. 1860—1862. Bolti 
ára 5 frt, diszkötésben 6 frt 80 kr.

== Stanley középafrikai utazásának leírásá
ból megjelent Révai testvérek kiadásában a 2. és 
3. füzet. E szép illustrált kiadás valóban megér
demli a közönség pártfogását. Az egész mintegy 
30—32 füzetben jelenik meg 200 képpel. Egy-egy 
füzet ára 30 kr.

=  „Katholikus Család*‘ étimmel uj képes 
hetilap indult meg Budapesten. Szerkeszti Viszo- 
lay István. Minden száz előfizető számára egy 
„Tiszasaabályozási sorsjegynek nyereményét biz
tosítja." így foglaltatik az előfizetésre való felhí
vásban. (Ára különben egész évre 6 frt félévre 3 frt.)

ES A „Maggar Könyvtár“ 3-ik füzete jelent 
meg, tartalma: Népmesék, idegen forrásokból me
rítette és átdolgozta György Vilmos. Ára 15 kr. 
(Aigner Lajosnál Badapesten.)

SE A Magyar Regénycsarnok 13. füzetét vet
tük tegnap e élvezettel lapoztuk át a magyar nép 
eme legifjabb kedvencz lapját, melynek minden 
füzete újabb tanúság a mellett, hogy hallatlanul 
olcsó ár mellett is lehet elegáns kiállítása, tarts- 
lomdús, mulattató és kellemesen szórakoztató fo
lyóiratot kiadni nálunk is. A lap előfizetési ára 
egész évre 6 frt, félévre 3 frt. A heteukiut meg
jelenő 8 ívnyi füzet ára csak 12 kr. Előfizetést

elfogad minden könyvkereskedés, valamint Aigner
Lajos budapesti könyvkereskedő. A 13. füzet tar
talma: Köd, (vége) regény, Gozsdu Elektől. Ba
laton szerelme IV. Mindszenti Gedeontól. Doctor 
Castillo érdekfeszitő eredeti regény Goleuich F.-től. 
— A felhatalmazott (novella) Váncsa Mihályiéi. 
Mozaik ismeretterjesztő apróságok és humoros 
képek.

j= Uj zenemű. „La p e r 1 e d e Br e s i  I." 
Mazurka zongorára if. F a h r b a c h  F ü lö p t ő l  
T á b o r s s k y  és P a r sc h  zeueműkereskedésében 
megjelent. Ára 75 kr.

EE budapesti Munkácsi ünnepélyekhez." 
Magyar Rhapsodia zongorára sserzé: L i s z t  F e- 
renoz. Ára 1 frt 50 kr. Négy kézre 2 frt. Ki
adja : TáboriZky és Parsch Budapestsn. A I. ez. 
seueközÖQség a fentebbi czimen, egy kiváló mfl- 
becaü zenemű birtokába jut. Liszt Ferencz eze
lőtt mintegy 30 évvel irta, éz tette közzé egy
másután 15 magyar Rhapsodiájkt, melyek mar 
az egész művelt világon ismeretesek és el van
nak terjedve. A szóban forgó mű folytatása azok
nak, s igy könnyen érthető, miszerint annak meg
jelenése iránt az egész zeuevilág a legnagyobb 
érdekkel viseltettk.

=  A „Magyar Könyvtár“ megjelent leg- 
ujabbi füzetének tartalma: „Gazdasági rendszer 
az erőelforgácsolás hibái és a nagyban termelés 
előnyei szempontjából.** Irta Galgóczy Károly. 
(Budapest Aigner Lajosnál. Ára 10 kr.) A válla
lat esen füzetét fóldmives gazdáinknak kiváló 
figyelmébe ajánljuk, a kiadónak pedig nemzeti 
közérdekből és saját érdekében is melegen ajánl
jak, hogy ezen a nép művelődésére és boldogu
lására oly hatályos, tapintatosan a nép valód; 
szükségeihez mérten irt és szerkesztett füzetek* 
nek szélesebb kőrbeni te jesítésére mindazon esz
közöket használja fel, miket a német irodalom 
kolporteijei és a kiirtandó ponyvairodalom kia
dói használnak, mennyiben a tisztesség határain 
túl nem mennek. — Tömeges elárusitás esetében 
a füzetek árát 10 krra is mérsékelni lehetne.

Közgazdaság.
A pécsi kereskedelmi és iparka

mara közleményei.
491/882. szám. A pénzügyi m. kir. 

minisztériumnak a kamarához intézett 
1155 sz. leirata szerint a már használt és 
tisztított játékkártyák újból való forga
lomba bocsájtása, illetőleg üzletszerű el
adása tiltva van. Miről az érdekeltek 
ezennel értesittetnek.

415/882. szám. A trieszti kiállításban 
réiztvenni szándékozóknak tudomására 
hozatik, hogy a bejelentések e hó 20-ig 
teendők meg, mely határideig azok e ka
maránál is elfogadtatnak.

Pécsett, 1882. évi ápril 6-án.
A pécsi keresk. és iparkamara 

elnöksége.

— Díjazással összekötött 11-ik te- 
nyészállatvásár szarvasmarha és juhok 
számára tartatik Budapesten april 22. és 
24-én. — Ezen alkalomra két 100 db. 
aranyos két 50 aranyos négy 40 aranyos 
és számos jelentékeny összegű díj lesz 
abszolút becsű állatért kiadva. — A ba
ranyamegyei gazdasági egylet kérelmére 
a földm. minisztérium a vásárra felkül- 
dendö földműveseknek a mezöhegyesi gu
lyából 10 db. tenyészbikát bocsát áruba, 
az oda utazandó töldmiveseknek pedig a 
vasúti és hajó menetdíjból egy harmadnak 
elengedését eszközölte ki. — Pécs sz. k. 
város polgármestere felkóretett egy mar
hatenyésztéssel foglalkozó földműves pol
gár kijelölésére, ki az egyesület költségén 
a tenyósz-állat-vásárra lesz felküldendö.

Gabona-árjegyzék.
Pécs. sz. kir. városában 1882. óvi április hó 

8-án tartott heti vásárról.

) j < 5 .................... . . 11 frt 50
Búza ) középszerű . . . . 11 • —

) legalábbvaló . . . . 10 • 50
) j í .................... . . 10 ■ —

Kétszeres ) középszerű . . . . 9 • 70
) legalábbvaló . . . — . —
) j 4 .................... . . 9 m 80

Rozs ) középszerű . . 9 m 50
) legalábbvaló . . . . — m —
) j ő ..................... „ —

Árpa ) középszerű . . . . 7 ■ 50
) legalábbvaló . . • — e —
) i * .................... . . 8 ■ *0

Zab ) középszerű . . . . 8 *» —
) legalábbvaló . . . . — * —
) j « .................... « 40

Kukoricza ) középszerű . . . . 7 ■ —
) legalábbvaló . . . . — • —

Széna ) 1 ................ n 60
Szalma r í  ................ 1 » 50

Szerkesztői pósta.
Uertenstein Antal urnák Bükösd. Előfizetése 

kiadó hivatalunk értesítése szerint f. é. junius 
végéig terjed.

Prazenitza Alajos Vasas. Nincs szsrencsénk 
ismerni személyét és előfizetőink könyvében eem 
fordul elő.

Több közleményt, mely lapunk bezárta előtt 
érkezett csak térszükében mellőzni kénytelenit- 
tettünk.

ÍT .A .G K 1 T  7 E B E I T C Z
laptulajdonos.

K a k s ó l a .  E m i l ,  2 C 1 «  Tóxmui
felelős szerkesztő. szerkesztő tára.



Mázolási munka.
Van szerencsém a n. é. közön

ségnek becses tudomására hozni, mi
szerint úgy helyben mint vidéken tel
jesítendő 68. (6—2)

elvállalok.
Miután s z e m é l y e s  veze t é -  

sem alatt több UgyeB munkás műkö
dik, képes vagyok nagyobbszabásu 
munkákat, melyeknek gyors és csi
nos kiviteléért kezeskedem, igen olcsó 
áron elvállalni.

Tisztelettel
M a s c h e k  V e n c z e l ,

oUjfeitő.

(Belváros, Plébánia utcxa Ocskay-féle ház.)

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

jeles hatása gyógyszer agyomor min
den bántalmai elllen,

és fólülmulhatatlan az ét-
vógy-hiáuy, gyomor- 
gyengeség rosazagu 
lehelet, szelek , sava
nyú felbüfögés, kó- 
U ka, gyom orhurut, 
gyom orégés, hugykő- 
képzödés, túlságos  

nyálkaképzödés sár
gaság, undor és há
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorból eredi, gyo
morgörcs, székszoru- 
lat, a gyomornak tú l
terheltsége étel és ital 
álta l, g iliszta  lép  és 
m ájbetegség, arauy- 
eres bántalmak ellen. 

a C '  E g y  ü v e g c s e  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 
és Sipöcz István gyógyszerész úr aknái. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárábau és kereskedésében. 
Központi szétkilldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D I  K Á R O L Y .

az „ ő ra n g y a lh o z - czimzett gyógyszertárában 
Krem zierben, M orvaországban

58. (0 -8 )  _______ __________

Nyújtsunk kezet a szerencsének!

4 0 0 , 0 0 0  m árka
főnyereményt nyerhetni a hamburgi állam  ál
tal engedélyezett és garantírozott pénzsorso- 
1 ásnál.

Az uj terv oly előnyösen van berendezve, 
hogy nehány hónap alatt 7 sorsolásnál 47,600  
nyerem ény játszatik ki, melyek közt vau a 
400,000 lir. márka főnyeremény nevezetesen
pedig,

1 nyerem. 250,000 3 uyerem. 8000
1 „ 150,000 3 6000
1 „ 100,000 54 „ 5000
1 „ 60,000 5 4000
1 „ 50,000 108 8000
2 „ 40,000 164 m 2000
3 „ 30,000 10 1500
1 „ 25,000 3 „ 1200
2 „ 20,000 630 1000
2 „ 15,000 1073 500
1
24

„ 12,000 
„ 10.000

87,069 ” 145

Ossz. 18,436 nyerem. 300, 200, 
94, 67, 50, 40, 20 mrk.

Ezen nyereményekből az

150,

első

124, 100,

osztályú
húzásnál 4000 nyeremény 116,000 márka, ke 
rtil sorsolás alá.

A nyárt oh'uy hozások tervszerint hivatalosan
megerősitetnek.

Ezen, az állam  által rerd ezett és garan- 
tirozott nagy sorsjáték  közelebbi húzására.

1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 márka 
vagy 3 és '/» frt, agy fél 8 márka vagy l*/« 
frt, egy negyed 1'/, márka vagy 90 kr.

Minden megrendelás az összeg beküldése, 
vagy utánvét mellett a legpontosabban eszkö
zöltetik, s minden magrendelő megkapja az 
állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet.

Minden megrendelőnek a hivatalos játékterv 
ingyen küldetik meg, a melyekben a nyeremé
nyek beoestáei osztályai úgyszintén es illető 
betétek láthatók, nemkülönben hatás után azon
nal sorsolási liszta felszólítás nélkül küldetik.

Kívánatra a hivatalos tervet betekintés vé
gett előre bérmentve elküldjük, és késsek va
gyunk a sorsjegyeket nem tetszés esetében a 
húzás előtt vissza fogadni és as összeget visz- 
szaadni.

A nyereménynek kifizetése as állam garan- 
csiája mellett amonnal történik.

bankházunktól vett sorsjegyek mindig nagy 
szerencsének örvendenek, és mi érdekelteink
nek többször a legnagyobb nyereményeket,
köatök 250,000, 100,000. 80,000, 60,000, 
40,000 stb. márkával fizettük ki.

Előrelátható, hogy ily biztos alapon levő 
! vállalatunk tömeges részvétnek fog örvendeni,
' a miért is szives megrendeléseket minél előbb 
; s mi denesetre f. é. május hó lb-ike előtt ké
rünk megtenni.

K a u fm a n n  és S im o n ,
bank- ös vá l t óOzl et e  Ham burgban.

V. 1. Szabadjon itt köszönetét mondanunk a 
bennünk eddig helyezett bizalomért, és fel
hívjak ezen uj sorsolásbani résztvevésre, tö
rekvésünk leend ezentúl is pontos és lelkiis- 
mer -tea szolgálat által a t. részvevőinknek 
teljes megelégedését elnyerhetni.

71. (9—1) O. D .

Valódi Perlmoosi

Portland-cementet
és

ajánl | |

47. (0—5)

olcsó áron

Pintér József.

Hirdetmény.
Baranyamegyébe kebelezett Lőcs 

község az uradalomtól a bormérési 
jogot a korcsma épülettel és 4 hold 
szántófölddel 10,500 írton megvette. 
Ezen vételár tiz éven át 20 félévi 
részletben fizetendő le 5% késedelmi 
kamattal.

A község hajlandó a megvásá
rolt bormérési jogot és ingatlanokat 
tiz éven felül több, kölcsönösen meg
állapítandó évre kiadni oly egyénnek, 
ki a részletfizetési költségeket magára 
vállalja.

Felhivatnak tehát mindazok, kik 
ezen vállalatra nézve alkuba bocsájt- 
kozni óhajtanak, hogy Írásbeli aján
lataikat e hó 30-ig Lőcsön a körjegy
zőségi irodába nyújtsák be, vagy 
személyes értekezésre a zárhatáridőn 
belül az említett helyen jelentkez
zenek.

Kelt Lőcsön, 1882. április 11.

M. (2_ 1) Az elöljáróság.

Rotonharáf11 Kz * "lm *lllt RicbterI„ D c lC y D a r a l  . ijpC8ej kiadóintézetében 
megjelent röpirat egészségeseknek az első be
tegségi tünetek leküzdésére, betegeknek pedig 
a Isj sikeres gyógyítására m e g b íz h a tó  ta -, 
nácsokat nyújt. E könyvet Goriflchek Károly 
cs. kir. egyetemi könyvkereskedése (Bécs, I. 
Istvántér 6) Ingyen és bérmentve küldi n.eg s 

i igy a megrendelőnek nem oko* több költséget 
2 krajczárnál a levelező lapért. 841. (10 9)

Valamennyi betegen,
k ik  gyomor- * tüdóbaj, rérszegény- 
ség, m eghűlés, köhögés, rekedtség, 
sápkór s aranyérben szenvednek, 

lehet segíteni.

H o ff - f  é le
m alátaklvonat egészségi sör.

Császárok és királyoktól, mint szin
tén koronabercaegek és koronaher- 
czegnők, nagyherczegek éB hercze-1 

gek által 56-ször kitüntetve.

Malátacsokoládé és malátaczukorkák.

Nyilvános köszönöirat.
Hietzing, 1881. január hó, Hetzen- 

dorfer-Strasse 18
Hoff János úrhoz a világ minden tá

járól már is annyi köszönet-ny lvánitás 
lón beküldve, miszerint én is késztetve 
ériem magamat a legnagyobb készséggel 
azok sorába csatlakozni, kik hálaérze- 
töknek szavakban adtak kifejezést, mi
dőn mindannyiokon, hozzám hasonlóan, 
a Hoff János-féle malátakészitmények ki
tűnő voltánál fogva segítve lön. Engemet 
a maláta-sör és a maláta-csokolád, 13 
palaczk sör s egy kilo maláta-csokolád 
elfogyasztása után gyorsan és tökélete
sen megszabadított légcsőhurutomtól. — 
A maláta-czukorkák felettébb csilapitó- 
lag hatnak. Én most már csak azért foly
tatom még a gyógymódot, hogy maga
mat a zord időjárás befolyásától megóv
jam, s ez okból njabb szállítmányt kérek, 
maradván a legmelegebb bálás köszönettel

Di Hóit Marii biniii szil. gráf Billjújiií.
Kérem 28 palaczk maláta-sör, 2'/t 

kilo maláta-csokoládé és 5 zacskó ma- 
láta-cznkorka megküldését.

F őraktárak: 8ipőcz István és Spi- 
tzer Sándor-nál Pécsett, 8chlesinger li
nói Mohácson, Mayer Gusztáv-nál Báta- 
széken, Michits István nál Bajáu, Wéber 
György-nél Bonyhádon, W lheim József 
és társ. Eszéken, Baboohai Kálmán, Laip- 
zig Antal ás Augusztini Og.-nál Kapós 
várt, Habn Adolfnál 8zegzárdon, Eizen- 
hard Gynlánál Tolnán. 25. sí. (12—11)

| ^ M a  április 15-én este 8 órakor*-̂ ®  
ünnepélyes megnyitása

a „Komló kerthez" czimzet vendéglőnek
Dankó Gyula zenekara közreműködése mellet.

Van szerencsém a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására 
hozni, hogy az eddig birt „a kávé forráshoz czimzet1* vendéglőt és 
kávéházat felhagytam és a gyár^utczában, Ruvald féle házban lévő 
Hergett-féle vendéglőt átvettem, és azt újonnan berendezvén

g :  „ K O M L Ó  K E R T “
czim alatt folytatom.

Jó és ízletes meleg- és hideg étkekkel egész napon át szol
gálok, a magyar Ízletes konyhám ismeretes jó hírnevét fentartani 
ezentúl is főbb törekvésem leend.

Italokra nézve gondoskodtam a legjolb minőségű pécsi bo
rokról, kitűnő promontóri sörről, ugyszinte egész nyáron át a leg
jobb bel- és külföldi üdítő ásványvizekről.

Gyors és pontos szolgálatról gondoskodva lesz.
A teremben teke-asztal áll a t. ez. vendégeknek rendelkezé

sükre, de küllönös figyelmükbe ajánlom az ujonan allakitott

n a g y  k e rti-h e lyisé ge t,
amelyben 2 födött tekepálya és szép séta helyiség áll * ^ 0
rendelkezésükre.

A midőn még a n. é. közönségnek az előbbi helyiségemben 
tett szives pártfogásáért hálás köszönetemet nyilvánítom, kérem az uj 
vállalkozásomat is számos látogatásaikkal pártfogolni, a melyet kiér
demelni mindenkor törekedni fogok.

Mély tisztelettel
G I N D L K.

66. (1—1) vendéglős.

______ Söm ör bántalmak ellen.______
T. Wilhelm Ferenc*, gyógyszerész urnák, Neunkircbenben, A.-Ausztr.

Reichenfels,1881. február 28-án.
Szíveskedjék nékem postán utánvétellel ‘/j tuczat csomagot, 

a k e g y e d  e l i s m e r t  j 6 W i 1 h e 1 m f é 1 e a n t i a r t h r i t i k u s és ant i r -  
h e u m a t i k u s  v é r t i s z t i t ó - t h e á j á b ó l  küldeni

Kiváltó isztelettel
M O K O R N  G Y Ö R G Y , szabómester.

Főraktár: Wilhelm Ferencz gyógyszerésznél, Neunkirchen A.-Ausztr.
B C *  Csomagnak 8 adagra osztva ára 1 frt. o. é. * 9 0

Kapható: Pécsett Sipöcz István gyógyszerésznél és Cserta Ignácz 
kereskedőnél. 69. az. (6—3)

4U t1882
Árlejtési hirdetmény,

Mely szerint ezennel közhíré tétetik, miszerint a dráva-sztmár- 
toni uradalmi birtokon folyó évi julius hó 31-ig felépítendő uj magtár 
épület — építési munkálatai alóljegyzett hivatalban folyó évi április j 
hó 20-án délelőtti 11 órakor tartandó nyilvános szóbeli árlejtésen, a 
fennsőbbi jóváhagyás fenntartásával kiadatni fognak.

Ezen uj magtár épület építési költségei, a felhasználandó anya
gokat is beleértve, a költségvetési előirányzat szerint a következők:

1) Kőmives m u n k a ............................ 1,637 frt 04 kr.
2) Ács „  2,201 s 49 „
3) Cserepes „   173 „ 41 „
4) Bádogos „   120 „ — „
5) Asztalos „ . . . . . .  96 „ „
6) Lakatos „ ...........................  9 1 „ 2 0 „
7) Mázoló „    27 „ — „

Összesen : 4.340 frt 20 kr.
Erről áriejteni óhajtók oly megjegyzéssel értesittetnek, hogy 

az árlejtést megelőzőleg minden egyes versenyző részéről készpénz
ben, vagy árkeleti érték szerint, értékpapírokban 430 frt bánatpénz 
lesz leteendő és hogy az építési terv, költségvetés és árlejtési feltételek 
időközben alóljegyzett hivatalban bár mikor betekinthetők.

Megbizhatlannak bizonyult vállalkozók a versenyből kifognak
záratni.

Kelt Lakácsán 1882. évi április hó ll-én.
A m. kir. közalapítványi urad.

7, Tiszttartóság.

A  pécsi kőszénbánya és gépgyár részvénytársulat

76. ren d es k ö z g y ű lé sé t
1882. évi april 30-án délelőtti 10 órakor saját helyiségeiben Pécsett megtar- 
tandja, melyre a t. ez. részvényesek, mégis figyelmeztetéssel az alapszabályok 
24. §-ára, ezennel meghivatnak.

1. Részvény átíratások.
2. Igazgatósági jelentés.
3. Felügyelő bizottsági jelentés.

Tárgysorozat:
4. Osztalék meghatározása.
5. Netáni indítványok tárgyalása.

Kelt a pécsi kőszénbánya és gépgyár részvénytársulat igazgatósága 
részéről 1882. évi ápril 7-én tartott üléséből.

Koszits Szilárd
74. (8—1) társ titkár.

"tétele és eladása
mindenuemü

Állampapírok, sorsjegyek, értékpapírok, részvények,
elsőbbségi kötvények, érezpénzek s tb .,  v á ltó -k iirá s  iilfö lil i  p iaczokra.

í g é r v é n y e k  m i n d e n  h a z á é h o z .
M egbízások eszközlése a budapesti és bécsi tőzsdéken .

S V  Tökeelhelyezésre különösen ajánlja az alólirt váltó-üzlet

a pesti magy. kereskedelmi bank 5°0-os zálogleveleit
melyek a legnagyobb biztonság mellett azon előnyt is nyújtják, hogy a jelenlegi árfolyam 
szerint, ha ki is huzatnak, veszteséget nem eredményeznek, és uapi árfolyamon adatnak el.

51. (1 0 -4 )
A pesti magyar kereskedelmi bank váltó üzlete.

Budaqest, dorottya-nteza I. az. (saját ház.)

f*  A legközelebbi húzásra ajánlunk:

yap p p p p R q p p p q p p p p p p iq q p p p iM

VÉRTISZTITÓ-THEA.
Az elism eréssel ajánlott és ezen felül a cs. k. udvari kanczelláriának 1858. ári 

deczember 7-én kelt rendelvényével s később 1861. márczius ‘28-án ő felsége a császár ál
tal nyílt parancscsal hamisítástól megóvott ezen népies-orvosság oly jelenség, mely aligha 
volt még másnál tapasztalható, itt a már nagy idő óta dicséretesen ismert, Nei-.nkircbeni 
gyógyszerész (déli vasút vonalon. Alső-Ausztr.)

Wilhelm-féle vértisztitó-thea értetik,
mely ezerszeres tapasztalat szerint czúz- és kÖBzvény ellenes hatása által a vér és a lk a tré 
szeinek m egujjitásával követve a

CSÚZ és KÖSZVÉNYT
határozott legkedvezőbb gyógymóddal meggyógyítja- - - Szabály ellenes vérvegyülék gyöke
res orvoslása rendszerint bizonyos orvosszer vafcy természetes gyógyvíznek hazamos időn át 
leendő használatától függ, esen tapasztalaton alapulnak a fürdőkben, vizgyógylntézetekben 
megállapított gyógymódok. — Hasonlóan és pedig biztos és határozottan kitűnő hs„ásónak 
bizonyult bs a W ilhelm -fél* vértiaztltó  thea, sőt a fürdő gyógymódnál is hatásosabb
nak (tavaszi, nyári, őszi ás téli gyógyszerül hosszabb időn át való alkalmazása mellett) 
mindazon betegségekben, melyek a vér tisctátalanságából erednek. — A mily nemesnek tű
nik fel a testnek e nedve az emberre nézve, époly külömbözők a szanvedések, mik annak 
megromlásából keletkeznek. — A bol tehát a körülmények as 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 pörzsönotek, kiizzadványok és elmérgesedő daganatokban a W ilhelm -féle vértiaz
tltó  thea az agyedüli és közelfekvő gyógyszer, mellyel mindenki életét és egészségét vissza- 
szerzi és fenntarthatja.

A jryógjfüvek forrázata alakjában való theaivás mindenekelőtt mint oldó és vizel- 
lethajtó belső szer mutatkozik, ezzel a testnek egész szervezetén akkép áthatol, hogy min
den egyes részében (a bol megzavartatott) a rendes elválasztás visszaállítunk. — Ennél 
fogva érthető, hogy ezen vértisztitó theának igen előnyösen a máj é§ lépnek duzzadásai
ban, alteati bántalmakban, sárgaságban, v lze lle ti bajokban, gyom or szorongatáa- 
ban sat. hatnia kell. — Másodrendű bajokban, melyek a lőszervek rendes működésének 
hiányából támadnak, minők szélbajok, altesti szorulások, magömlés, férfigyengesóg, nőifolyá- 
sok sat. továbbá serophulosus betegségek igen gyorsan és alaposan gyógyitatnak ezen vér-  
t is z tí tó  thea álul.

Ho87 az U7 népgyógyszer és annak sikerültségs ám ítás és ham isításra vezetett, 
magától érthető, szükséges tehát, hogy ezen vértisztitó thea egyenesen forrásánál W'llhelm  
Ferencz neunkirchen! gyógyszerésztől (Bécs mellett) vagy alábbi raktárainál vétessenek.

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

V idéki raktárak: 8ipőcz István gyógyszerésznél, Cserta Igynácz kereskedőnél 
Pécsett; — Czinguli Sándornál Dárdán: — Prager B. gyógyszerésznél K. Kanizsán; — Beck 
Béla gyógysserésznél Kadarkuton. — 8chrőder Elek gyógyszerésznél és Khon Jakabnál Ka
posvárt: Rozenberg Em. Keszthelyen; — Szép József gyógyszerésznél Mágocson; —
Grünbut Miksánál Szigetvá.t; Cséby Antalnál Tapolczán. 60. (1—1)

Pécsett, 1882. nyomatott i f j .  Madaráéi £ .


