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Ferencziek utczáj a 44. sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. 
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, Blauhorn Anlal ür a városház épületben, Lili János űr a budai külvárosban, 

Bőhm G. F. ár a szigeti külvárosban lévő kereskedésében, valamint a vidéken minden postahivatalnál.
Böhm C. F. ügynöki irodájában.

Ferencziek templomának átellenében.

Orosz barbárság.
Rémhírek érkeznek naponta 

Oroszországból, század része, ha meg
történt volna a török uralma alatt, 
elegendő volna arra, hogy egész Eu
rópa beavatkozzék, az orosz autokra- 
eziának Európa szólni sem mer.

Most pedig már szemtelenség 
volna tagadni azt, hogy a két év óta 
meg-megujuló rendszeres zsidó-fosz
togatások egyenesen a kormány tit
kos ügynökei által rendeztetnek, mert 
a hatóságoknak és katonaságnak be 
nem avatkozása, a pusztítások és fosz
togatások bevégezte után elfogott ne
hány bűnösnek a megbotránykozásig 
szelíd megfenyitése nagyon világosan 
rávallanak, mindenek felett pedig 
azon tény, hogy a védelmükre szövet
kezett és az ellentállást megkisérlett 
zsidóknak a hatóság önvédelmüket 
egyenesen megtiltotta, a védekezőket 
katonaság által befogatta, mig a tá
madó fosztogatóknak és gyilkosoknak 
szabad működési tért engedtek. — 
Így volt ez legközelebb Baltában is, 
hol 3500 zsidó lett egyszerre földön
futó koldussá.

Mit akarhat az orosz politika 
ezen vad pusztítás és mészárlásokkal ? 
mert hát ezzel fogyasztja saját állami 
erejét, az elpusztított vagyon értékét 
nemcsak a szerencsétlen tulajdonos, 
hanem az állam is elveszti; — tagad- 
hatlan, hogy csak nagy állami czélok 
elérése végett rendezik Sz.-Pétervárt 
a zsidóüldözéseket.

Azt mondják ott, a zsidóság nem 
termel, nem állít elő értéket, csak 
cserél-berél, üzérkedik, uzsoráskodik, 
csal, lop, kiszivattyúzza a gazdagot 
és szegényt egyaránt, ez által növeli 
a proletár-osztályt, melynek nincs 
veszteni valója, elővarázsolja a fel
forgató elemeket, terjeszti a nihiliz
mus, kommunizmus, szoczializmus ta
nait és vágyait, a zsidóság ennél fogva 
veszedelmes az államra nézve, meg 
kell tőle szabadulni.

De ha mindez igaz, miért nem 
rendeli egy ukáz, hogy a zsidóság egy 
kitűzendő határidő alatt hagyja el az 
orosz államot?

Európa zsidói gondoskodnának 
a felől, hogy az Oroszországból kitil
tott fajrokonaik akár Amerikában,

T A B C 2  A ,

Ott bolyongtam . .  .
Ott bolyongtam a hegytetőn,

Az árnyékon fák között,
Hol a tarka madár-nereg 

Oly vidáman rüpdöaott;
És hallgatám a szép danát,

Azt a bűvös szózatot,
A melyet az ifjú tavasz 

Szívverése hallatott.

Majd a völgybe szálltam alá, —
Itt is minden oly vig volt,

A kis patak kristály vize
Dalt csacsogott a mint folyt; 

Hintés lepkék, dongó méhek 
Szállinkóztak szeiteszét, 

Szerelemmel ostromolva 
A virágok kebelét.

A virágos völgy öléről 
A sirkertbe mentem el,

Hol oly búsan emelkedik 
A sok sirdomb, siri j e l ..

Itt oly titkos érzés szállt meg 
8 Isten tudja, hogyan van,

Itt éreatem csak magamat 
Igazáu jól, — boldogan.

Várady Fereacz.

Édes álmok . . .  .
Édes álmok álmodása, 
Pazarlása a reménynek,
Hit a jóban s a jövőben,
Óh váljon ha visszatérnek!

akár Kis-Ázsiában megtelepedhes
senek.

Sokkal ravaszabb a sz.-pétervári 
politika, semhogy ezt tegye, ha a ki
menekülő zsidóság vagyonát magával 
viheti, czélját csak félig sem érte volna 
el, azt akarja, hogy a zsidóság nem 
vagyonnal, hanem mint koldus mene
küljön, — nem Amerikába, — nem 
Palesztinába, hanem Ausztria-Magyar- 
ország- és Kuméniába azt akarja, hogy 
a zsidóság a panrusszizmus előnyére 
itt előkészítse a tért, gyengítse, véd- 
képtelenné tegye az államot, hogy 
annak idején annál könnyebben essék 
annak meghódítása.

Nálunk és Ruméniában amrtgy 
is évtizedek óta folytonos a zsidó be- 
özönlés Oroszországból, vigyázva, 
csempészet utján történik ezen be
vándorlás, mely nagyon kecsegtető, 
mert itt a zsidónak nyitva áll ked- 
vencz foglalkozásának minden neme, 
mig Oroszországban minden lépten- 
nyomon akadályokra talál.

Elakarnak most bennünket árasz
tani az onnan kiüldözött zsidósággal, 
hogy ez nálunk folytassa megszokott 
munkáját, hadjárat ez, mely Orosz
országnak nem kerül milliókba, sem 
orosz vérbe, mely még is következ
ményeiben a megszállott területekre 
nézve, a tatárjárásnál is pusztitóbb.

Ennek elejét venni legsürgősebb 
feladata volna a bécsi politikának, 
Európa lesújtó ítéletét kellenék Bécs- 
ből indítványba hozni s felhívni az 
orosz kormányt, hogy haladéktalanul 
és egész erejével véget vessen ama 
barbárságnak.

Hogy pedig a felhívásnak nyo- 
matéka legyen, a legközelebben érde
kelt Ausztria-Magyarországnak volna 
feladata a végrehajtó hadsereg felállí
tása felől gondoskodni.

Principiis obsta, sero medicina 
paratur.

A delegáeziók e héten befejezték
a Deák bölcsességéből törvényileg eléjük 
szabott hókusz-pőkuszt. A magyar dele- 
gáczió négy ellenzéki tagja Szilágyi De
zső, Apponyi Albert gróf, Bánhidy Béla 
báró és Pulszky Ágost megtagadták a 
bosnyák hitelt a közös kormánynak, to
vábbá azt sem hallgatják el, hogy az utak 
erődítések és laktanyák építésére kért
5.699,000 frtnyi hitel megszavazása nem

Viaaza, viasza! óh miért ne?
Lelkem lángol, azivem érez,
Fölhevít a azép varázsa,
És a bánat semmivé lesz.

Jönnek órák, jönnek perezok,
S gyűlöletem fel-felolvad,
Fel-felolvad szeretetté 
S üdv váltja helyét a gondnak.

S a szerelem országából 
Hírek jönnek óa emlékek,
Melyek altató regéket 
S csudás dolgokat beszélnek.

óh, csak az fáj, az, hogy ez mind 
Tova illan njra gyorsan,
S én ott állok újra, mint egy 
Vándor az üres vadonban.

8 hogy ezek csak kiaértetként,
8 csupán azért járnak hozzám,
Intőén, hogy többé már ne 
Remélnék és álmodoznám.

Benedek Aladár.

A sö té t v ilágrészen  át.
Stanley utazása Közép-Afrikában.

Irta: Rohlfs Oerhard. 
(Folytatás.)

legjobb szándékkal eltelt benszülöttek kö
zött. Midőn az expeditió lassú menetben 
felvonulva haladt, a benszülöttek százai 
kitérték, kik Stanley embereivel vidám 
tréfákat űztek és gondatlan, hangos neve
tésükkel tanúsították, hogy mennyire ör
vendenek az idegenek látásának.

„Jertek még egyszer vissza" szóiénak,

a delegáczió, hanem az országgyűlés hatás
körébe tartozik, erre azonban a kormány- 
párti delegátusok mit sem adva 2.033,000 
frtnyi törléssel megszavazták a kért hitelt. 
— Az osztrák delegáczió azonban szó
többséggel törlés nélkül megszavazta a 
kért 23.733,000 frtot, az üzenetváltások 
után az egyesség nem sikerülvén közös 
ülést kellett tartani s abbán 59 szavazattal 
45 szavazat ellen a magyar delegáczió tör
lése fentartatott. — Ez a törlés azonban 
csak annyit jelent, hogy ne mondassék, 
mikép a delegáeziók mindent megszavaz
nak, mert a közÖB hadügyminiszter kije
lenté, hogy neki az egész öszeg kell ok
tóber végéig, és törlés esetén póthitel 
kéréssel fog elöállani, mit meg kell sza- 
vazniok, mert már elköltve lesz.

K ülfö ld i szem le.
Oroszországban a belügyminiszter még 

mindig Ignatieff s úgy látszik, hogy el
mozdítása eránti hírek nem csak koraiak, 
hanem általában tévesek voltak, az orosz 
politika semmiben sem szenvedett válto
zást, csak a körülményekhez alkalmaz
kodik, mert Gambctta bukásával a fran- 
czia szövetség létre nem jött. — A zsidó- 
üldözéseknek azonban szabad lefolyást 
enged az orosz kormány, odesszai keres
kedők beszélik, hogy a pósta és távirda 
hivatalnokok elárulják azon zsidók neveit, 
kiknek pénzkülderaény érkezik, azon czél- 
ból, hogy a nép és katonaság tudhassa, 
hol lehessen rabolni.

Az orosz szidók kivándorlását Szíri
ába és Mozsopotámiába szervezi Caselet 
Edvard volt orosz dúsgazdag zsidó, ki 
barátaival két millió rubelt adott e 
czélra és a szultán engedélyét is a be
vándorlásra kieszközölni fogja. — A ki
tűzött czélt vasutak építésével akarják 
elérni, hol a kivándorlott zsidók munká
soknak alkalmaztatnának. (?) Telkeket is 
osztogatnának olyanoknak, kik a földmű
velésre adják magukat. — Amerikában 
az oda kivándorlott orosz zsidókat ellen
szenvesen fogadják.

A német szövetségi tanács 36 szóval 
22 ellenében elfogadta a dohány egyed- 
árusság behozatalát, annak elfogadása a 
birodalmi gyűlésen nagyon kétséges.

Az angol királynő elleni merénylőt 
Macleant az esküdtszék nem mondhatta 
ki vétkesnek, mivel az orvosok egyhangú 
ítélete szerint örült, a biróság tehát ki
mondotta, hogy mindaddig tébolydában 
őriztessék, mig a királynő jónak látja.

Az ir földliga munkássága sűrűén 
megosö bosszugyilko88ágokban és kártéte
lekben nyilvánul, a kormány a sommás 
bírói eljárás szigorítását tervezi és a föld
törvénynek Í8méti módosítását a bérhát
ralékok és birtokvásárlás dolgában. A 
becsületszóra szabadságra eresztett Par- 
nell ligafönök ismét visszatért börtönébe.

A dunai bizottság összeülése május

midőn hazafelé tértek, miután mérfölde
kig kisérték a csapatot.

A vidék mindég bujább lett, úgy 
hogy Stanley szavait idézve „a legelők a 
barmok, kecskék és juhok szőrétől majd
nem fehérek voltak.u Végre elértek az első 
etappehoz. Nagy sokára eljutottak a Nyanza 
kék hullámaihoz. Százhárom napig voltak 
útban, 70nap esett a menetre, 33 a pi
henésre. Összesen 1158'7 kilométer, na
ponkint átlag tehát csak 7 kilométernyi 
utat tettek. Ebből is láthatja az olvasó, 
hogy mily nehéz az utazás Afrikában. De 
egyelőre jó dolguk volt. A vendégszerető 
Kagehyi faluban Stanley expedíciójával 
kényelmesen elhelyezkedett és midőn kí
sérői, a Wanyamwezi meglátták a tavat, 
diadalénekeket zengtek.

Az első idő persze pihenéssel és az
zal telt, hogy a benszülöttekkel barátsá
gos viszonyba igyekeztek jutni. Kagehyi 
Usukama országában az Utschambi kerü
lethez tartozik, miért is a kerületi fejedel
met és az ország királyát kellett meg
ajándékozni. Aztán minden előkészület 
megtétetett a tovább utazásra, de mindenek 
felett a, „Lady Aliceu lett használhatóvá 
téve „És hét nap eltelte előtt a csolnak 
készen állott és hogy a vizen való tar
tózkodás némileg enyhittessék, lehetőleg 
mindennel felszereltetett. Liszt és szárított 
hal, szövetek és gyöngyök, mindenféle 
apró, de esetleg nagy hasznot hajtó cse
csebecsék bőven jutottak a csomagok 
közó, úgy hogy elvégre már csak a le 
génység beszállása volt hátra.u

De most senkisem akarta Stanleyt el
kísérni. A tóparti lakoknak legsajátszerübb 
fogalmuk van a „Niandschaa-ról. Szentül 
hiszik és azt beszélik, hogy körülhajózása

10 re volt kitűzve, a Barrére-féle franczia 
egyességi javaslatot a nagyhatalmak elfo
gadták, Oroszország mégis oly kikötés és 
záradékokkal, mik arra valók, hogy Ru- 
ménia ellentállásában továbbá is megerö- 
sittessék.

Oroszországnak ellenséges törekvése 
Ausztria-Magyarország ellen abban is na
gyon szembetűnő, hogy előre is védelem 
alá vette Montenegrót a netaláni osztrák
magyar megszállás ellenében, mivel pe
dig Berlinben is kijelentették, hogy egy 
oly hitványság minő Montenegró, — miatt 
nem akarnak Oroszországgal háborúba 
keveredni, nem maradt más módja a bécsi 
kabinetnek, minthogy legjobb tudomása 
ellenére is azt állitja, hogy Montenegró 
nemzetközi kötelességének megfelel, pedig 
a felkelő krivosezejek és herczegóczok 
szabadon járnak-kelnek a montenegrói 
határon át, ott szervezkednek, felfegyver
keznek és élelmezik magukat, betörnek 
mindig újra, a hányszor látják, hogy a 
túlnyomó katonai erő elvonult. — Most 
már bizonyosnak vehető, hogy a felkelés 
habár kisebb csapatokban, de megújult 
erővel fogja nyugtalanítani az okkupáit 
tartományokat s lecsendesitósük aligha fog 
sikerülni.

A császárnak a m i a csá
száré.

Budapest, ápril hó.
A minap, hogy Munkácsy itthon járt, 

olyan lelkesültséggel fogadtuk, olyan ki
tüntetésekben részesítettük, a minők egy 
fejedelemnek is ritkán jutnak részül. Meg
érdemelte. Egy művész, a ki világra szó
lót alkot, számot tarthat nemzete ünnep
lésére. E tekintetben megegyezett minden 
magyar ember, az egész magyar sajtó; 
elismerte az érdemet és a kitűnőséget, s 
kötelességének tartotta meghajolni előtte.

Ez egyértelmű igazságosság után 
annál feltűnőbb az a megoszlás, mely egy 
más nagy férfiú érdemeinek elösmerése 
tekintetében köztünk mutatkozik. Kossuth 
Lajost értem, ki 80-ik évét töltötte be, s 
a kinek nagy munkája, a befejező har
madik kötet megjelenésével ép most kerül 
a közönség keze közé. Nem az, hogy va
laki Kossuth egyéni és államférfiiui nagy
ságát tagadni merné. Naptól a fényt, Kos- 
suthtól a nagyságot elvitatni nem lehet. 
Kossuth szerepe történelmünkben sokkal 
nagyobb és sokkal ösmertebb, semhogy 
az ö nagyságát bizonyítani kellene. A 
negyvenes évek ifjú Magyarországának 
élére állva, legelső tényező volt amaz át
alakulásban, mely alkotmányunkat de
mokratikus alapokra fektette, s midőn 
békés fejlődésünkben megzavarva, a nem
zet magát védeni kényszerült, szabadság- 
harezunknak ö volt intéző szelleme. És jött 
a száműzetés, és jött a hontalanság. S a 
mit Kossuth, mint a magyar emigráczió

évekig tart, hogy a túlparton hosszú fark
kal bíró emberek laknak, emberevök és 
másféle szörnyek bírják a tájakat és a 
távol messzeségbe vesző átellenes partok 
még csak fokozták a kifürkészendő terü
let titokszerüségét. Még Stanley saját em
bereire is elragadt a félelem.

— Önkénytesen elkisérne-e valaki? 
kórdé Stenley.

Mindenki hallgat.
— Még külön díjért, jó fizetésért sem?
Újra csend; egyetlen önkénytes sem

jelentkezik.
— És mégis, úgymond, nekem men

nem kell. Azt akarjátok, hogy egyedül 
menjek ?

— Nem!
— Nos, hát mit? Mutassátok meg, 

kedveseim, azon derék embereket, kik 
önkénytesen csatlakoznak, hogy urukat a 
tó körül teendő utján elkísérjék.

Újra mindenki hallgatott „Midőn 
egyenkint elövettem őket, valamennyien 
azt felelték, hogy nem tudnak a  vizen 
megélni; mindegyikök roppant gyávának 
vallotta magát.

— De hát mit tegyek akkor?
Mámon Sera (a vezetők egyike) igy

szól: Ne kérdezd őket uram. Jelöld ki 
kísérőidet parancsoddal. Valamennyi em
bered a te gyermeked és engedelmeskedni 
fognak neked. A mig úgy bánsz velük, 
mint barátaiddal, egyikök sem fogja fel
ajánlani szolgálatát, parancsolj és mind
nyájan elmennek.

Stanley tehát kiválasztott tiz embert 
és egy kormányost, kikkel elindulandó 
volt A hátramaradottak felügyeletével 
Frank Pockock és Frederic Barker bizat-

feje tett, az politikai és társadalmi hatá
sában fölér talán minden előbbi szolgála
taival. Hogy a magyar nemzetet ma az 
európai nép család testvértagjának tekin
tik, hogy a magyar állam fentartása a 
czivilizáczió és hatalmi egyensúly tekinte
téből szükségesnek felismertetett: az főleg 
Kossuth érdeme, ki nemzete ügyében be
járta a két világrészt és elragadó ékes
szólásával nemcsak érdeket, hanem való
sággal lelkesedést tudott előidézni Ma
gyarország iránt.

Most megjelent emlékiratai az emig
ráczió történetét adják elő. Történetét an
nak a küzdelemnek, melyet a kibujdo
sott hazafiak a nemzet eltiport jogainak 
visszaszerzése érdekében kifejtettek. Ma 
már más idő jár, s nagyon sokan nem 
úgy gondolkoznak, mint húsz évvel eze- 
elött. De egyet minden méltányos ember
nek el kell ismernie. Azt, hogy az elnyoma
tás napjaiban hitünk, reményünk fenma- 
radását egyrészről, s Magyarország mint 
külön állam fogalmának fentartását más 
részről, az emigrácziónak s első sorban 
Kossuthnak köszönhetjük, s hogy ennek 
működése nélkül aligha örvendhetnénk a 
mai alkotmányos állapotnak. Egy bilincsbe 
vert nemzetben fentartani a szabadulás 
reményét és egy világrészben fentartani 
a meggyőződést, hogy az a nemzet a bi
lincseket jogtalanul viseli: ez volt az 
emigráczió működése. E működés törté
nete van megirva az iratokban.

Nagy mü, megbecsülhetlen értékű, 
tudományos, de főleg nemzeti szempont
ból. S midőn Kossuth e nagy müvét be
fejezte 8 tollát nyolezvan éves korában 
leteszi, aggódva, hogy vájjon odahaza 
megértik-e még az ö szavát, szabad-e ne
künk e hallgatólag föltett kérdésre né
máknak maradnunk? Vájjon még azok is 
kik nem osztoznak Kossuth politikai né
zeteiben, még azok is vallhatják-e szivük 
szerint, hogy a mit Kossuth megirt, az 

[ tőlük idegen, azt ök nem értették meg ? 
Vájjon ha mást nem a lángeszű írót, a 
századok fölé emelkedő historikust nem 

, csodálják-e benne? kérdezze meg kiki a 
maga lelkiösmeretét, s úgy határozza el 
magát a teendőkre.

Azt hiszem nem akad magyar ember, 
a ki kétségbe vonná, hogy kötelességünk 

| volna az élte alkonyán lévő 80 éves nagy 
férfiút elismerésünk valamely látható je
lével kitüntetni. Az akadémia ereszben 

I kezdeményezöleg lépett föl. Thaly Kál
mán megtette az ajánlatot, hogy első tu
dományos intézetünk válassza Kossuthot 
tiszteleti tagjává. Azonban Kossuth, mi
helyt értesült a dologról, megkérte Tha- 
lyt, hogy ajánlatát vonja vissza. így hát 
a nagy közönség, az egész nemzet az, 
melynek az elismerést ki kell fejezni. 
Több helytt már meg is indult ez 
irányban a mozgalom, igy p. o. — ha 
jól emlékszem — Nagy-Váradon és Szom
bathelyen. Aranytoll átnyujtásával akar

ván meg, Stanley 1875. márczius 8-án 
elindult a tavon.

E körúton annyi minden történt, hogy 
az események elsorolása is túlhaladná e 
leírás keretét. Az út iránya a Nyanza ke
leti partján vezetett. Ellenséges indulata 
benszülöttekre barátságos indulatuak kö
vetkeztek ; ma még pénzért és szép szó
ért bőven kaptak élelmi szereket, holnap 
a legnagyobb igyekezettel sem juthattak 
egyetlen buzaszem birtokába sem, egyik 
nap villám és menydörgés, vihar és eső 
versenyeztek egymással, hogy a hullámok 
felett lebegő kisded hajót elpusztítsák, más 
nap a Nyanza tisztán ragyogott, mint a 
legfinomabb csiszolású tükör. De árulással 
és cselszövénynyel is kellett merész uta
zónknak küzdenie: a Nyanza tó körül- 
evezése valóságos Odysseává lett kicsiny
ben. És mily hidegvérrel, mily kitartással 
tűri Stanley a legnagyobb bajt is ! Egyik 
éjjel mintha a pokol nyílott volna meg 
előttük! A vihar csak úgy dobálta gyönge 
jármüvüket, a legénység úgy kimerült a 
folytonos küzdelemben, hogy az iszonyú 
éj ijedelmeit észre sem vette és ily kinok 
között végre kikötöttek a Ngevi sziget 
nyugati oldalán. Most gyorsan tüzet rak
tak, kiszárították ruháikat és „a midőn ott 
ültek a forró Liebig-féle huskivonat mel
lett, válságos helyzetük felett még n e- 
v e t n i  is tudtak."

További útjukban majdnem áldoza
taivá lettek az áruló wawumoknak, kik 
kezükben gyümölcsöket tartva csalogatták 
a „Ladi Alice" embereit és a midőn apró 
csolnakaik már Stanley hajóját körülvették, 
azt hatalmukba akarták keríteni. Néhány 
jól irányzott lövés, egy pár a canoekba



j ik  Kossuthnak az elismerés adóját le- 
róni, — s e  szerint, a mint látszik — 
az ováczió főleg az í r ó t  illeti. Politikai 
meggyőződése tehát senkit sem akadá
lyozhat, hogy e mozgalomban részt ve- 
gyen.

De szégyen volna ránk nézve, ha e 
mozgalom ilyen igen nagyon is részleges 
maradna. Az országnak sok oly városa 
van, mely központja lehet ily mozgalom
nak. Budapesten talán az irók és művé
szek köre fogja az ügyet kezébe venni, 
ez azonban nem akadályozhatja a vidék 
egyetlen pontját sem, hogy a maga ré
széről külön is ki ne fejezze a lángész 
iránti hódolatát A hol tellik, gyűjtsenek 
arany tolira vagy babérkoszorúra, a hol 
kevesebbet áldozhatnak, egy album is 
megteszi a szolgálatot, a hol ez sem 
menne, feliratra kell gyűjteni aláírásokat, 
a kaszinók, körök, egyesületek, társasá
gok disztagsági diplomáikkal járulhatnak 
a nemzeti elösmeréshez. Nem az elösme- 
rés jelének pénzbeli értéke a fő, hanem 
az, hogy alkalmas legyen az elösmerés 
kifejezésére. A nemzetnek régi tartozása 
van Kossuth irányában, s mennél többen, 
s mennél igazabb szívvel járulunk e tar
tozás törlesztéshez, annál többet törlesz- 
tiink belőle.

Inczédi László.

A  pécsi székesegyház.
i i .

Szavunkat beváltjuk. A p é c s i  s z é 
k e s e g y h á z  részletes leírását adj uk és 
pedig a végre, hogy kiderüljön: mi l y  
r i t k a  m ű k i n c s e t  és r é g i s é g e t  bi- 
r u n k  b e n n e ;  nem csak mi közelről ér
dekeltek, hanem az egész magyar haza. 
Beánk nézve olyan szent hely ez, mint 
Hóreb hegyén az égő, de azért sértetlen 
c s i p k e b o k o r ,  melyből isten-szó hallat
szott és csak sarutlanul volt szabad hozzá 
közeledni ; a pécsi székesegyházat se me
részelje senki megközeliteni, hogy azon 
profán kezekkel rombolásokat tegyen!

Előző czikkünkben hivatott, a pécsi 
székesegyház leírására vonatkozókra, csil
lag alatt ez mondatik: „Az egész templom 
136 láb magas 4 négyszögü tornyával 
együtt nagy négyszög-kövekből épült és 
216 láb hosszú s a kápolnákkal egyetem
ben 130 láb széles. Az egész épület hosz- 
szukás négyszöget képez, melynek négy 
szegletén a négy torony áll és azért az, 
mint a tudós pécsi kanonok, S z a l á g y i  
klasszikái kitűnő müvében: „De statu 
Ecclesiae Pannóniáé. VII. Tom.u meg
jegyzi, inkább római erőd, mint keresz
tény templomhoz hasonlít, különösen te
kintve a lapos, tetötlen tornyokat. Annyi 
elvitázhatlanul bizonyos, hogy római ro
mokon épült és rendkívül sokat hasonlít 
azon római erődökhöz a IV. és V. szá
zadból, melyeknek rajzai a Pentinger-féle 
táblákon és Paneirolnál láthatók. S ha a 
főfalak nem volnának római eredetűek, 
alig lehetne fölfogni, hogy a föntebb leirt 
földalatti kápolna, mely azok alapjával 
csaknem összeér, sértetlenül maradhatott 
volna. De ha Szalágyi megjegyzi, hogy 
az egész kereszténységben nem találtatik 
egyház, melynek mint a mienknek négy 
tornya volna négy szegletén, csak röviden 
azt kell megjegyeznünk, hogy a sz. István 
által nagyhírű székesfehérvári s sz. László 
által Nagy-Váradon építtetett egyház épen 
úgy négytornyu volt, mint a pécsi. Iga
zolják ezt azok rajzai a „Magyar hajdan 
és jelentben. Kiadja Szeremley Pesten, 
1847. Egyébiránt kevés hazai építészeti 
műemlékeink érdekében állana, hogy a 
mi kiválóan nevezetes székesegyházunk 
szakismerö tudósaink által mielőbb meg
vizsgáltatnék és leíratnék. Minden tekin
tetben leggazdagabb anyagot szolgáltatna

fúródott golyó megmentette utazónkat és 
kísérőit a veszélytől.

A Kadzi öbölben Uganda híres csá
szárjának követeivel volt ünnepélyes ta
lálkozásuk. Miután az egyik követ, egy 
szép, erőteljes és fiatal ember beugrott 
Stanley csolnakába, itt letérdelt és átadta 
az üzenetet:

„A kabaka (császár) számos salaam- 
inal küld kozzád. Biztosan elvárja, hogy 
meglátogatod őt és ép azért táborát Usa- 
varaban ütötte fel, hogy közel legyen a 
tóhoz, a midőn megérkezel. Nem tudja, 
hogy milyen országból jöttél, de velem 
van egy gyors küldöncz, ki meg nem áll, 
mig minden hirt a kabakahoz nem juttat. 
Anyja pár éjjel ezelőtt álmodott. Álmában 
látta, hogy a tón fehér ember jön csolna- 
kával és másnap reggel elmondta álmát a 
kabakának és íme, te eljöttél. Válaszolj 
tehát hogy elküldhessem hírnökömet. Twi- 
anzi, Twianzi, Twianzi (köszönöm, köszö
nöm köszönöm).

Magassa, igy hivták a fiatal parancs
nokot és követet most Kadziban, a tó 
melletti faluban mindent összeszedett a 
maga és az expeditió számára, a mi csak 
kapható volt és Stanley most először győ
ződhetett meg arról, hogy az ugandai ka
bakának mily korlátlan hatalma van.

Uganda a Nyanza tó északkeleti ré
szét környezi és legjobban a félhold alak
jához hasonlítható. Hossza 300, szélessége 
körülbelül 60 miies, egész területe tehát 
mintegy 3300 Q  mértfold lehet. Lakosai 
számát Stanley 2776000-re becsüli. Ha 
elgondoljuk, hogy Uruguaynek Délameri- 
kában hason terület mellett csak 400000 
lakósa van, ily lakosszám Afrikában mél
tán meglephet. A forró égövnek minden

egy pompás albumra; de fájdalom, eddig- 
elé alig méltattatott. Azt hiszem, a XI. 
és XII. századbeli byzanti egyház-stylt 
fogja benne a szakértő első tekintetre fel- 
ismerni*"

Ezen alapos és kegyeletes óhaj is 
elég volna arra, a mondottak nyomán, 
hogy a pécsi székesegyház mostani alak
jában föntartassék és kiadandó album ál
tal még inkább megörökittessék. Erre 
érdemes a mi gyönyörű székesegyházunk 
és nem arra, hogy rajta rombolások, szán
dékos rombolások tétessenek. Úgyis az 
idő — teropus edax rerum — megköve
teli áldozatait; kegyetlenség volna tőlünk 
a pusztulást elősegíteni!

A székesegyház leírása igy folytattatik:
„1064. évben a tetőzet a lángok mar

taléka lett. 1303-ban a szentélyben valami 
átalakíttatott, vagy szépittetett, mert a fő
oltár fölött jóval magasabban ezen felirat 
áll: 1303. Laboré Magistri Demetri Lapi- 
cide." Ezen arab jegyek nagy ritkaság, 
miután Schönemann Bzerint az arabjegyek 
a 14. században csak elvétve fordulnak 
elő. 1345-ben ismét leégett.

1500-ban Zsigmond püspök VI. Sán
dor római pápától kikérte egy évre ma
gának J a k a b o t  (a szent-Benedekrendböl) 
„Olaszhon leghíresebb feBtészét", hogy 
székesegyházunkat festészeti műemlékeivel 
diszitse. Megérkezett e Jakab? bizonyta
lan ; egyébiránt az irattárban, mely az 
északi toronyban létezik, igen régi festé
szet nyomatai láthatók.

Midőn 1526-ban Pécs lángok áldozata 
lön, a vár és ebben a székesegyház is sér
tetlenül maradt. 1543-ban a városnak több 
templomával együtt Szolimán által török 
mecsetté alakíttatott át.

Hatalmas oszlopok tartják a boltoza
tot és a templomot három hajóra osztják. 
Az oldalfalak mentén a sekrestyékkel 
együtt ékes és tágas kápolnák vannak 
nevezetesen :

1. Keresztelő sz. János kápolnája, je 
lenleg a fájdalmas Szentszüz tiszteletének 
szentelve.

2. Sz. Imre kápolnája.
3. Sz. András, most sz. Mór-kápolna.
4. Az 1777-ben lebontott halott-ká

polna.
5. A Corpus-Christi-kápolna.
6. Sz. Katalin kápolna.
7. A nevezett kápolnákon kívül a 

nagy katakomba a templom bensejében.“
Igen szép és meghatóan fejtegeti 

szerző a székesegyház alakzatának jelen
tőségét vonatkozva a vallásos és szellemi 
életre, mely az építkezésben nyilvánul. 
Hasonlat! példát hoz fel a f r e i s i n g i 
s z é k e s e g y h á z b a n ,  melyről annak is
mertetője egész lelkesedéssel, mondhatnék, 
átszellemülve ir és idevonatkozva ezeket 
mondja: — „Igen, a freisingi első székes- 
egyház bazilika volt, melynek alap-alak
zata még manap is félre nem ismerhető 
bazilika három hajóval, kripta, kórus és 
előcsarnokkal." „És igy van a mi székes- 
egyházunk is épitve; rajta is feltűnik az 
alapeszme, egészben és részleteiben, alap
tervezet és kivitelében az egyház krisz
tus misztikus testének hü képe. Magaslatra 
épitve, mint a menyei s földi Sión elte
kint a vidéken, nyugatról kelet felé for
dulva, a sötétségből a világossághoz, a mi 
krisztus, oda az elvesztett paradicsomhoz, 
mely keleten fekvék, kelet felé, hol az 
Üdvözítő minket megváltott és a honnan 
ö mint a világ itélőbirája jönni fog. Ezen 
templom még most is világosabban tün
teti fel, mint bármily más>k, a hajó alak
zatát, mint a frigyszekrény és Péter ha
jócskájának jelvénye, melyben mindenki
nek lennie kell, kik menekülést keresnek. 
A tornyok órával és harangokkal az egy
ház előtt, valamint Salamon temploma 
előtt ékeskedő oszlopok, a hitszónokok

terménye itt buján tenyészik. Szántóföldek 
váltakoznak a legelőkkel; ezeket ismét 
süni erdők váltják fel. Síkságok, lassan 
emelkedő hegyek, a Nyanza tónak számos 
ere kellemes változatosságot nyújtanak. 
Rendkívüli fejedelem rendkívüli nép felett 
uralkodik ez országban. A lakosok barnás 
arezszinüek, jól vannak öltözve és min
tegy szemükből lehet kiolvasni, hogy va
lóságos „tejjel és mézzé! folyó országban" 
laknak. Ragyogó, fényes szemük mintha 
napsugarakat tükrözne vissza. Bronzszinü, 
bársonysimaságu, a folytonos kigőzölgéstől 
nedves és vajjal bekent testük, feszes iz
maik, erőteljes karjaik mind arról tanús
kodnak, hogy bennük igazi élet, zavar
talan a kedély lakozik.

Üstdobosok és kürtösök, zászlók és 
sortüzek fogadták a fehér embert, kinek 
azonban előbb a császár vendégszeretetét 
kellett fogadnia. El kell olvasnunk e fe
jezetet egészen, hogy megérthessük, meny 
nyire elragadta Stanleyt nemcsak a csá
szár személye, de egész udvara is. Az 
első kihallgatás után „Stamlih", mint a 
hogy Mtesa császár öt nevezte, minden 
napos és szívesen látogatott vendég volt 
az udvarnál.

Itt oly esemény is történt, mely Stan- 
leyre rendkívüli módon hatott. A fogad
tatások egyikénél Mtesa ugyanis azt mondja 
neki, hogy más nap a palotában fehér 
emberre] fog találkozni.

— Fehérrel vagy törökkel?
— Fehérrel, olyannal, mint te vagy, 

ismétli Mtesa.
— Nem hisz ez lehetetlen!
— Igen, majd meglátod. Masrböl 

(Cairo) jön Oorgam pasától.
— No ez szép, örülni fogok, hogy

jelvényei, kik rendületlenül a községek 
élén intve b vezérelve az élet minden 
óráján. A homálos sírbolt tisztes ősrégi 
oszlopai s farag ványaival azon korra em
lékeztet, midőn a keresztény egyház a 
sírokban és katakombákban lakott és 
imádkozott a mindenek Istenét dicsérvo s 
magasztalva. Az egyház háromegységét, 
mely az előcsarnok a hajó s a magasan 
fekvő presbyteriumban nyilvánul a tar
tóba illesztett fény gyanánt, krisztus isten
emberi egyéniségének, az egyház hármas 
eleme s hivatalának krisztushoz vezető 
hármas útnak, a csarnoknak a szentelt
vízzel, a felvilágosításnak a szószékkel 
és az egyesülésnek Istennel a szentélyben 
a szent áldozat által jelképe. Ez a mi 
székesegyházunk képe s keresztényi je
lentése."

De lássuk a viszontagságokat is, me
lyeken ez ősrégi műemlék, a mi drága, 
aranynál, ezüstnél értékesebb székesegy
házunk átment, hogy annál inkább ra
gaszkodjunk hozzá, mint azon kedvelte- 
inkhez ragaszkodni szoktunk, kiket a jó 
szerencse s még inkább az isteni gond
viselés számunkra halálos veszedelmekből 
megmentett és megőrzött. Szerző leírását 
igy folytatja:

„Hogy a mi dicső székesegyházun
kat a többi templommal, melyek 1526 
előtt városunkat disziték, és a törökök 
rombolása által csaknem nyomtalanul el
tűntek, hasonló sors nem érte, azt nem 
egyedül csaknem szétrombolhatlan szilárd
ságának köszönhetjük, hanem leginkább 
fekvésének a jól megerősített erődben és 
azon körülménynek, hogy a törökök ál
tal szertár- és fürdőháznak, raktár- és ló
állománynak, derviskolostornak, tanoda- s 
imaháznak használtatott. Hogy ezenkívül 
még fensőbb tanoda- és kolostornak is 
helyt adott, mondja Hammer-Purgstall, ta
núsítják ama török, perzsa s arab felira
tok, melyek még jelenleg is nyugati be
járatánál olvashatók. Azok lefordítását 
S k e r I e c z kamarás eszközölte:

1. Nincs Isten, Istenen kívül és Mo
hamed az ö prófétája.

2. Tanulj, oh ifjú, mert a tudatlan
ság szégyen és csak a szamár elégszik 
meg vele.

3. A ki a tudományok terhe alatt 
hal meg, felül múlja (érdemekben) a vér
tanukat.

4. íratott Muhij Muchlisz bég dervis 
rokona által, a ki a szivek gyümölcs** s 
a kipróbált ismeretek telj holdja.

5. Jer tisztességgel e szivet megnyitó 
helyre, jer Sachüm, és lépj ide megáldva 
stb. stb.

1631‘ben villám sújtott egyik to
ronyba s a törökök a szükségeseket azon
nal helyreállították, mint azt az idevonat
kozó török felírás tanúsítja. Egy n a g y  
h a r a n g o t  a toronyórával együtt érintet
lenül hagytak, mert az a monda terjen
gett, hogy a torony összedül, mihelyt a 
a harang abból eltávollitatik. A nagy 
v a s r á c s o z a t  is, mely a presbyteriu- 
mot Övezte, megkiméltetett általok.

1701-ben hozzáfogtak ez istenház hely
reállításához, és maga a vármegye jelen
tékeny segédkezett nyújtott a nagy mű
höz. 1704-ben „kuruezháboru" alkalmával 
a boltozat bombák által, melyekkel egy- 
ideig a város szorongattatott, sérüléseket 
szenvedett. N c s s e l r o d e  püspök ismét 
mindent helyreállittatott és többek közt 
a padlózatot kehlheimi kőlapokkal ki
rakatta. Ezután nemsokára az egyház
megye birtokai felosztattak és a püspök 
nek 4/e> a káptalannak */•> a székesegy
háznak 7„ és a papnöveldének */« jutott 
osztályrészül. A székesegyháznak esett rész 
325 egész polgári telek és csak rövid idő

öt láthatom, és ha igazán fehér ember, 
akkor valószínűleg négy-öt nappal tovább 
maradok itt, szóltam Mtesához, mialatt 
búcsú gyanánt jól megráztam kezét és 
nyugodalmas jó éjt kívántam neki.

(Folyt, küv.)

H asznos tudnivalók.
25.000 líra jutalom egy gyógyszerre a 

roncsoló toroklob ellen. Victor S. Párisban 
a tudományos akadémiának 25.000 Urát 
ajánlott föl, hogy ezzel tekintet nélkül a 
nemzetiség és foglalkozásra, az jutalmaz- 
tasék, ki a roncsoló toroklobbot gyökeres 
és csalhatatlanul gyógyító oly szert fog 
fölfedezni, a melyet az akadémia is ilyen
nek elismer. E gyógyszer felfedezéséig ne
vezett töke kamatai minden két évben 
ösztöndíj gyanánt fognak kiosztatni azok 
közt, kik a diphteritist tárgyaló müveik 
és kutatásaik által ezt kiérdemlik.

Fekete eső. Sajátságos tüneményt ész
leltek a Seine tartomány különböző vidé
kein, jelesen Qissulban. A gazdák tiszta 
víz helyett, meglepetve látták edényeiket, 
melyeket az eresz alá helyeztek volt, fe
ketéi folyadékkal megtelni. Az illetők az 
edényeknek tulajdonítván e rondaságot, 
ezeket egészen újakkal cserélték föl, de 
a7. eredmény ugyanaz; a belecsorgó eső
víz fekete volt. Megjegyzendő, hogy e tü
nemény már többször ismétlődött Franczia- 
ország eme vidékein; három évvel ezelőtt 
is hasonló esetről tettek jelentést Saint- 
Joninról a havre-i tudományos társulatnak. 
Figyelemre méltó, hogy eme tünemények 
mindig szeptember havában észleltettek, 
miből azt lehet következtetni, hogy a |

óta rendszeresen kezelt szénbányákat tar
talmazza Pécs közelében . . . .“

De szenteljünk e fontos ügy érdekei 
megvitatásának még egy czikket.

Egy öreg plébános.

A rvaügyi czentrálizácziö- 
in k  m izériái.

u.
Az árvák, illetve az árvavagyon át

vevői , az életben maradott házastárs, 
vagy nagykorú testvér, ki a hagyatéki 
vagyont átveszi, az árvák javára bizonyos 
örökségi összegről szóló kötvényeket állít 
ki az árvatár részére, nemhogy semmi 
kedvezményben nem részesül az árvaügyi 
hatóságok részéről, hanem az örökhagyó 
által már elviselhetlennek talált különféle 
adó-fizetéseken kívül, melyek az öröklött 
vagy hagyatékot képezett vagyont terhe
lik, még egy újabb adó az obligatiókat 
terhelő l '/ 2 %  illetéktelenül szedett teher 
járul. — A gyászos halál után szükség
kép következik a pusztulás, mely gyám
ság czimén a családot éri.

„Mert a teherviselő bár elveszett, 
de a terhek szaporodnak. Ily esetben az
tán az élet súlyosan megn ehezittetik, 
egész a kétségbeejtő nyomorúságig.

Az a kérdés merül fel tehát most, 
hogy miért szedetik ily esetben V/i °/0 
kezelési dij ? Talán azért, hogy az özve
gyeknek megnehezittessék magát és árva 
gyermekeit, az élet fentartásához okvetle
nül megkivántató szükségletekkel ellátni? 
Vagy azért, hogy a kezelési alap gyara
podása ily utón és erélyesen eszközöltes
sék? Vagy talán a megyei hivatalnokok 
fizetése czéljából kívántatik, a kezelési 
dijaknak ily értelemben való szedése? 
Hiszen ezen indokok közül egyik sera- 
állhat meg; mert a gyámhatóságnak nem 
lehet czélja, hogy az árvák és özvegyek 
létfentartása megnehezittessék. —* A gyám
hatósági tisztviselők rendes fizetést húznak 
az államtól. — A megyei kezelési alap 
pedig az esetben is szép gyarapodásnak 
örvendene, ha csupán a készpénz után 
szedetnék kezelési dij. — Ezen eljárást 
tehát más nem eredményezhette, mint 
téves felfogása az árvaügyek kezelésének.

Hogy tehát ezen helytelen eljárás 
megszüntethessék: gyökeres változást kel- 
lenék behozni a kiskorúak vagyonának 
könyvelésénél. — Ugyanis a kiskornak 
összes vagyona két részre lenne osztandó, 
s igy két főkönyvbe is vezetendő. — Az 
egyik főkönyv tartalmazná a kiskorúak 
készpénzbeli vagyonát. — A másik fő
könyv pedig tartalmazná az olyan árva- 
vagyont, mely nem kamatozó kötvényekre 
adatott készpénz-kölcsönböl, hanem az 
életben maradott özvegy házastárs, vagy 
nagykorú testvér oly nemű adóslevélből 
állana, melyet a kiskorú örökösök ja
vára, azok nagykorúsága elérése esetén 
az öröklött vagyonból kifizetni tartozik, 
mely összegek után járó kamatok fejében, 
ö a kk. árvák tartását s nevelését elvál
lalta. — Ugyan ezen főkönyvbe lenne 
vezetendő, a hagyatékban talált arany, 
ezüst s egyéb ékszer és családi ereklye- 
gyűjtemény is, melynek értéke abban ki
tüntetve lenne. — Ezzel párhuzamban az 
adósokról is két könyv lenne vezetendő, 
egyik azokról, kik a kölcsönt az árva
tárból nyerték; a másik pedig azokról, 
kik hozzá utasított adósokként szere
pelnek.

így kellene a könyvvezetésnek álla
nia, hogy helyes alapra juthasson árva
ügyünk. — Könnyű belátni a következő 
példákból, melyeket felhozok, az ügy 
megvilágítására nézve, újítási tervemnek 
helyességét, egyszersmind szüségességét is.

Legyen p. o. valamely árvapónztár-

fentirt tünemény az év ezen részének ki
zárólagos sajátsága.

Tramvay sürilsitett légnyomással. Olasz
országban ez idöszerint mindenki a köz
úti vaspályákról beszél. Néhány évvel ez 
előtt még őrültségnek bélyegezték volna, 
hogy népes városokban vas vágányokon 
eszközöljék a közlekedést. Beaumont, 
mérnökkari tiszt az angol hadseregben, 
oly mozdonyt talált föl, melyet sürüsitett 
lég hajt, mely a közúti pálya, valamint a 
föld alatti vaspályáknál alkalraaztatik.

Villanyos rovarok. Jelentés tétetett az 
etimológiai társulatnak két legújabb ta
pasztalatról, oly rovarokról, a melyek, ha 
érintjük villanyos lökést adnak. — Grey 
azon lökéséről értekezik egy bogárnak 
az Elateridaek fajából, melynek hatását 
még könyökében is érezte. A másik eset 
egy amerikai nagy vastag bogárra vonat
kozik. Blakemy kapitány, midőn ez ál
latkát érintette, oly erős lökést érzett, 
melynek következtében hosszabb időn át 
karját nem mozgathatta, s már azt hit
ték, hogy élete is veszélyben forog.

óriási malom. A „Mannfacturer" sze
rint (amerikai egy cs. állam) egy óriási 
építése terveztetik, a melynek őrlési ké
pessége felülmúlná mindazokat, melyek 
jelenleg ama környéken működnek. Ez a 
Ilill és Augus által építendő malom na
ponként 8.000 tonna lisztet fog őrölni ; 
talapzata 450 lábnyi négyszögöt fog el
foglalni. Lesz két emelete és elavatorral 
is lesz ellátva, helyiségekkel, egy fél mil
lió bushel gabona számára. Perczenkónt 
5f/a» óránként 333 tonna lisztet fog pro
dukálni. Arra, hogy folyton működhessék 
10 millió bushel gabonára lesz szüksége 
évenként, ás egy évi munka értéke nem

bán, egy millió frtnyi Összeg készpénzben, 
melyből kölcsön kiadatik egyeseknek
990.000 frt — marad még a pénztárban
10.000 frt. — A fenti 1 millió frt töke 
után felszámítandó egy évi 51/, °/o kamat 
tesz az árvák részére 55,000 frtot. — A 
kölcsön kiadott 990,000 frt készpénz töke 
felszámítandó 7 %  kamat pedig tészen 
69,300 frtot, melyből levonatván az ár
vák részére eső 55,000 frt — marad 
felesleg 14,300 frt, mely többlet kezelési 
díjul használható fel. — Ennyi összegből 
az egész árva személyzetet ki lehetne 
fizetni, illetve őket fizetéssel ellátni."

Korsós Péter.

Ö köljog.
Kisbudmér ápr. 25.

Ha a statisztikai adatokat tekintjük, 
vallás, faj, nyelv és nemzetiségek külön 
féleségében kevés megye van oly erősen 
képviselve, mint Baranya. Áll ez külünö 
sen a déli vidékekre nézve, hol ez e 
nemű hullámzás még folyton tart s egyes 
községekben igen nagymérvű a beván 
dorlás. A bevándorlók legnagyobb contin- 
gensét Tolna, Somogy megyék és Bara 
nyának felső részéről jött foldmives nép, 
nagyobbrészt németség képezi, kik itt 
telkeket vásárolván, az erkölcsi és anyagi 
tönk szóién álló szlávságot ki- és lejebb 
szorítani igyekeznek Ez pedig nem tör
ténhetik minden harcz nélkül, s e harcz 
több, mint száz éve hogy tart; némely 
helyen azonban, mint Kisbudmér, — Ja- 
kabfalu — s Német-Bólyban a 30 éves 
háború tartamát sem érte el. N.-Bóly első 
földmivelö lakósai szlávok voltak. 1710-ben 
12 rácz család jött Boszniából, kik itt 
ugyanannyi nyomorult viskót építettek; 
de már 1725-ben megtelepedni kezdettek 
a németek, kik napról-napra szaporodván 
az előbbieket csakhamar kiszorították s 
1744-ben számuk annyira növekedett, 
hogy külön plébánost kértek a maguk 
számára. A körülfekvő falvakban azonban 
a bevándorlók, kik között magyarok is 
vannak, többször erős küzdelmet vívnak 
a ráczsággal. Nagyban áll ma e harcz 
Nagybudmérban, és pedig a mit alkotmá 
nyos világban, rendezett államban senki 
föl sem tételezne — ököljoggal. Nagybnd- 
mér 600 lelket számláló lakósai közöl 
fele szláv, kiknek van templomuk, pap
juk, nos és iskolájuk, melyben tanító az 
év nagyobb szakában nincs s az arany 
ifjúság növekedik, az öregek példája után, 
a restség, tudatlanság, erkölcstelenség s 
egyéb nemzeti erényekben. Ennek kö
vetkezménye a később tökéletes eladóso
dás, melyet bizonyos elemek maguk ré
szére kizsákmányolnak, a földhöz ragadt 
szegénység, mely életét csak tolvajlásból 
tartja fenn. Ennélfogva a szlávság elpusz
tulása itt csak idökérdés; de azért féreg
ként védi létét a szorgalmasabb németség 
ellen, kiket nemcsak elűz, de vesztét érez 
vén, még azokon is boszut áll, kik őket 
házukba vendégszeretöleg befogadják. A 
fegyvernemekben épen nem válógatósak. 
Múlt évben Ilaucr Antal jómódú, szintén 
már évekkel előbb bevándorolt, német 
fbldmivesnek kivágták gonddal ápolt fia
tal szőlejét, mert néhány, itt telket venni 
akaró egyénnek szállást adott, f. hó 1-én, 
majd 18-án ismételten tűz ütött ki a köz
ségben s elhamvasztotta Iloffmann Mátyás 
és Kinzer A. házait akkor, midőn ujonan 
jött s megtelepedni szándékozó vendégei
vel éjji nyugalomra feküdt. Ezáltal sike
rült megakadályozniok 12 mágocsi német 
család itt történendő megtelepedését s a 
község fejlődése évtizedekkel vettetett 
vissza, mert a józanabb, a munkásabb 
elem nemcsak bevándorlás által nem sza 
porodik, de a meglevők is eladván las 
sankint birtokaikat, békésebb hely után

fogja közelíteni a 14 millió dollárt. Ez a 
malom fogja átalakítani lisztté a rnineso- 
tai állam termésének egy harmadát, a 
melynek területe nem kisebb Nagy-Brit 
taniánál.

Minő arány ez Magyarország malom 
iparához.

Óriási fii a tengerben. Vonatkozólag 
arra, hogy mily óriási nagyságú füvek te
nyésznek a partokhoz közel eső tenger
részekben, a „Madras-Mail" czimü lap 
igen érdekes tudósítást közöl, Tailor ka
pitány tollából, mely némileg hasonlít a 
tengeri kigyó legendáihoz:

„Hajónk egy alkalommal a Table- 
Bay-ben horgonyozván, úgy tetszett mintha 
egy rettenetes szörnyet láttam volna a 
vízben hömpölyögni, testével közönkint 
hajlongva a „Gleen-Porint" öböl felé ha
ladni. Úgy látszott mintha e szörny le
galább is száz láb (30 méter) hosszú lett 
volna, kigyószerü mozdulatokat tenne : s 
feje hosszú hajzattal lenne ellátva. A kik 
velem együtt nézték rémülettel állították, 
hogy látjuk arezvonásait és szemeit."

„Katonaságot rendeltem elő, mely 
500 méternyi távolságból lövöldözött a 
szörnyre. Midőn látták, hogy halálosan 
meg van sebesitve és mozdulatai úgy 
szólva már megszűntek, a legénység saj
kákon hozzá közeledett, hogy szemügyre 
véve, megadja a ▼égcsapást."

„Ekkor látták, hogy egy óriási ten
geri fü ellen viaskodtak, melynek moz
dulatait a hullámok okozták s mely most 
a tengeröböl csöndes vizében elmerül."



vágyakoznak. A nagybudméri tulajdonjo
got nem ismer; annál jobban ismerik 
azonban ünnepeiket nemcsak ők, de a 
körülfekvő falvak népei is, amennyiben 
azokat megelőzőleg biztositani igyekeznek 
jószágukat a n.-budraériak vendégszeretete 
elől; ez pedig sokszor nem sikerült. Most 
tudósítanak, hogy ez éjjel ismét beásván 
egy pinczébe, 2 hordó bort tolvajlottak 
el Kisbudmérból ugyanazon Lémet polgár
tól, kitől a műit héten 6 sertvés húsát 
szállították N.-budmérba. Hogy pedig mű
ködésűket több oldalra is kiterjeszszék, 
éjjel berontván a kath. temetőbe, ,össze- 
törik a sírokon levő emlékeket. És mi
után e miseriákon segíteni senki sem tud, 
vagy nem akar, a munkás német nép eladván 
telkeit békésebb vidékre költözik az ököl
jog elöl. Ez pedig szomorú állapot; mert 
míg a szláv a magyarral sohasem roko
nul, hanem megtartván nyelvét, szokásait, 
nemzetiségét, szivében idegen hatalmat 
ismer urának, — a német büszkén vallja 
magát magyarnak, s kitartó munkássága 
által nemcsak a kultúrát előmozdítani, ez
által honát emeli, hanem a magyar nyel
vet elsajátítani, magyarrá tenni törekszik. 
Ha pedig mi e hasznos elemet, mely a 
fölső megyékből nem élhetetlensége, ha
nem szaporodása folytán hozzánk vándo
rol ököljoggal elüzctni engedjük, s visz- 
szaindulni kényszerítjük, — eltekintve az 
abnormis állapottól, az elüzöttek szivébe 
befészkelni engedjük az elégedetlenség 
folytán a reactiónak azon magvát, melyet 
a napjainkban indított aetió, hasonló kö
rülményekkel szövetkezve, csakhamar élet
re kelteni fog.

.............r ............ r.

T örvén yszék i csarnok.
Előadott polgári ügyek :

Á p r i l  22-én.
1. Kacskovits Boldizsár Kacskovits 

Jánosné ellen 500 frt s jár. iránt.
2. Gyenis Péter — Vörös Péter el

len ingatlan rész tulajdona iránt.
3. Kliebert Katalin férj. Weber Mik- 

lósné és Kliebert Katalin férj. Scliarf 
Miklósné — özv. Kliebert Józsefné szül. 
Konrád Margit ellen néhai Kliebert József 
hagyatéké iránti örökösödési joguk meg
ítélése iránt.

Ápril 27-én.
1. Krachenfelser Andrásné szül. He- 

tinácz Júlia — Krachenfelser András el
len tartás, lakás, ellátás és ruházat meg
ítélése iránt.

2. Kis Bodai József —- Samu Mihály 
ellen 300 frt töke s jár. iránt.

3. Mészár Julianna — Szabó Máté 
és társai ellen vagyonközösség megszün
tetése s jár. iránt.

Előadandó büntető ügyek:
Május 2-án.

Kottenstein Lajos ellen hamis cskü- 
véssel vádolva.

Május 3-án.
1. Sclunidt Ferencz és társai ellen 

csalás miatt.
Május 5 én.

1. Ozv. Schtag (íyürgyné ellen sik
kasztás miatt.

2. Fejes János és társai ellen lopás 
és abbani biinrészesség miatt.

3. Árki János és társai ellen lopás 
miatt

K ülön félék .
— A pécsi székesegyház czimi'i czikkeink- 

nek úgy látszik, hogy az ismertetésnél 
egyéb eredménye nem lesz, mert a mint 
értesültünk, megyés püspök ur ö nagy
méltósága az ismertetett terv szerinti res- 
taurácziót a fötisztelendö káptalannal 
együtt pártolva, a terveket helybenhagyás 
kikérésével már a király elé felterjesz
tette. — Sok és ennél fontosabb kérdés 
lett máskép megoldva, mint azt a közvé
lemény óhajtotta, ebbe is meg kell nyu
godnunk s magunkat azzal vigasztalnunk, 
hogy minden múlandó a nap alatt, ennél
fogva talán nem kell félszázad hozzá, 
hogy a most hivatalos szakértők által 
magasztalt „stylszerü restauráczió" érdeme 
szerint lesz megbírálva és — semmivé téve.

— A „Pécsi polgári lövész-egylet“ va
sárnap nyitotta meg ünnepélyesen uj he
lyiségét a szigeti külvárosi katonai lövöl
dében. A lövöldözés már reggeli kilencz 
órakor kezdetét vette, mellyel egyidejűleg 
a közkocsiközlekedes is megindult. Á lö- 
távolság 200 és 500 lépés volt. A hölgyek 
részére is volt czéltábla felállítva, kik 
szoba-fegyverekkel gyakorolták magukat 
a czéllövészetben. Délután a városi zene
kar közreműködése mellett folyt a lövöl
dözés. Egy kis „malum omenu szerű epi
zód is merült fel, — Maggi cs. k. gyalogos 
hadnagy kezében, a fegyver csöve derék
ban felpattant, melynek az volt az egy
szerű oka, hogy az előbbi lövés alkalmával 
benszorult a golyó. Szerencsétlenség most 
az egyszer nem történt, hanem jó lesz 
vigyázni, hogy eztuán se történjék. — 
Kétszáz lépésre esett 1220 lövés; az I. 
díjat Martelet Ágoston, a II. díjat Port 
Tivadar nyerte el. Körlövés húsz tétetett. 
I. díjat dr. Mestrics Mátyás, II. díjat dr. 
Girardi Károly, III. díjat dr. Girardi Jó
zsef, IV. díjat Dollinger N., V. dijat Maggi 
Ágoston nyerte el. — Ötszáz lépésre 480 
lövés esett. I. díjat Aidinger János, II. dijat 
Hillebrandt Ferencz nyerte el. A szoba 
fogj ver-lövészetnél esett 415 lövés. I. dí 
ja t nyerte Mestrics Emma, II. díjat Feren

csics József, III. díjat Koller Károly. A 
galamb-lövészetnél esett 330 lövés. I. dí
jat nyerte Borovits Ilona, II. díjat Döm- 
mel Nándor. — Holnap a szobafegyver- 
lövészetnél — egy szobafegyer lesz a díj.

— Törvényszéki tolmács. A helybeli 
kir. törvényszékhez szerb és horvát tolmá
csul Grubics Svetozár joghallgató nevez
tetett ki.

— Kinevezés. Joanovich Pál pécsi jog- 
akadémiai hallgató, tartalékos hadnagygyá 
neveztetett ki a 32 ik vadász-zászlóaljhoz.

— Hymtn. Május hó 1-én (hétfőn) ve
zeti Felső-Mindszonten oltár elé, Lutz Ist
ván városi tisztviselő, Thaly Elvira kis
asszonyt, — boldogutl Thaly Sándor kir. 
törvényszéki biró kedves leányát — Le
gyenek boldogok!

—• A bányászok népgyillése. A bánya- 
telepen lévő bányamunkások, ma egy 
hete, azaz szombaton kérvényt nyújtottak 
be a városi hatósághoz, a vasárnap tar
tandó népgyülés engedélyezése i^ánt. A 
bányamunkások ezen népgyülésen sanyarú 
viszonyaik megváltoztatásának ügyét szán
dékozták megbeszélni és népgyülési katá 
rozat utján kivánták a már tarthatatlanná 
vált helyzet megváltoztatását kérvényezni 
a bányaigazgatóságtól. A kérvényben azon
ban éppen nem fejtették ki a népgyülés 
helyes czélját, — sőt a hírek szerint szo- 
cziálista színezetű lett volna ezen nép
gyülés, a miértis az engedély megtagad
tatok. Másnap mozgalom keletkezett a 
bányamunkások körében és már-már zen
düléssé fejlődött, midőn Csukli, a bánya
telepen állomásozó rendőr-főbiztos jelen
tést tett a kapitányi hivatalhoz, — mire 
azonnal egy szakasz rendőr menesztetett 
ki és a katonai purancsnokság is megke
restetett egy század katona rögtöni kiren
delése iránt. Rövid idő múlva egy újabb 
jelentés érkezett a bányatelepről, raely- 
sze-int a mozgalom már lecsendesült, s 
így szükségtelenné vált a katonaság ki
vonulása. — Rossz előjelek!

— Népgyülés. Kevéssel lapunk bezárta 
előtt értesítenek bennünket, hogy a bá
nyamunkások egy újabb kérvényt nyúj
tottak be a város hatóságához népgyülés 
tart hatás a végett. A kérvénynek hely ada 
tott. A népgyülés holnap (vasárnap) 
délután fog megtartatni a bányatelepi sé 
tatércn. Tárgyai: 1. A bizottság jelentése 
a bányaigazgatósághoz benyújtott kérvény 
eredményéről. 2. Az 1. pont alatti ügy 
megbeszélése és a további teendőknek ez 
ügy érderaébeni meghatározása. 3. Indít
ványok és előterjesztések.

— A közönség figyelmébe. A földmi- 
vélósi, ipar- s kereskedelmi minisztérium 
figyelmezteti körrendeletileg városunk kö
zönségét, hogy, — miután a tavasz be
álltával, a veszettség, lépfene és takony
kór, állati betegségek leggyakoriabbak s 
legterjedettebbó szoktak válni, — a be
teg állatokat azonnal elkülönítsék és az 
esetről a kapitányi hivatalban rögtön je 
lentést tegyenek; mert a kik ezt nem 
tennék, vétkes hanyagság ezimén, a tör
vény értelmében 300 írtig terjedhetüleg 
birságoltatnak meg.

— Egy derék pécsi püspök. A törté- 
nelmi társaság legközelebbi ülésén egy 
pályanyertcs mű bemutatása képezte a 
vonzerőt. Czobor Béla mutatta be : szer
zője a miinek Lánczy Gyula, ki „Szé
chenyi Pál kalocsai órsekrŐlu kitűnő jel
lemrajzot irt. Széchenyi Pál a pálosok 
zárdájában vált ki s kartársait rögtön 
meghódította, midőn egyéniségének kör
vonalai észrevehetőkké lettek. 0  is idegen 
földön fejezte be tanulmányait. Bécsben 
tanult bölcsószetot, inig Rómában hittudo
mányi stúdiumait végezte be. Nevezetesen 
jellemvonása a tősgyökeres magyarság, 
mert a tiszta magyar typusnfik egyik leg
eredetibb és legnemesebb képviselője volt. 
A király bizalma 34 é v e s  k o r á b a n  a 
p é cs i  p ü s p ö k i  s z é k b e  emel t e ,  ké
sőbb pedig a kalocsai érsekség méltóságát 
kapta 8 mint ilyen a nemzet jogainak és 
alkotmányának ogyik legbátrabb és leg-

— Gyanús egyén. Pár nap óta egy 
tisztességesen öltözött ember járt kelt vá
rosunkban egy kis leánykával s több 
helyen hosszas regét beszélve el életéről, 
a leánykát örökbefogadásra, némely he
lyen pedig — állítólag — megvételre 
kinálgatta. Legfeltünböb az volt a dolog
ban, hogy majd báró Visegrády, majd 
lovag Dudett néven adta ki magát. A 
rendőrség értesülve a gyanús egyén hí
réről azonnal felkeresésére indult és ked
den délután befogta. Irományai átvizsgál- 
tatván, mint csavargó eltolonczoltatott a 
városból.

— Vadászati jegyek ellenőrzése. A bel
ügyminiszter körlevélileg utasította a me
gyék alispánjait, hogy mindazoknak a ne
veit, kik vadászati jegyet váltottak, fél- 
évenkint a járási szolgabiráknak küldje 
meg, s egyúttal ez utóbbiaknak meghagyta, 
hogy a rendőri közege utján a vadászaton 
részt vevő egyéneket vadászati jegyeik 
elömutatása végett szólítsa fel, s esetleg 
ellenük a törvényben körülirt kihágási el
járást inditsa meg.

— Rendőri tilalom. Az alsó puturla- 
utczában évek óta bevett szokáskép, a 
szemetet az utczán végig nyúló vizárokba 
hordták a háztulajdonosok és lakósok, 
melynek az a káros eredménye lett, hogy 
nagyobb vízesések alkalmával a szeméttel 
feltöltött árokból a viz kicsapott és az 
alsó utczákon szétáradva, a pincze-lyuka- 
kon, kapuk alatt befolyva, a legnagyobb 
károkat okozta. Most a rendőrség az árok 
kitisztítását elrendelve, szigorú tilalom 
mellett meghagyta, hogy abba újból sze
mét ne hordassék.

— Fényes temetés. Ma egy hete tették 
nagy ünnepélyességgel örök nyugalomra az 
életének GG-ik évében elhunyt Dekleva 
József császári királyi nyugalmazott őr
nagyot. Családja és tágas körű rokonságán 
kivtil számos tisztelője, barátja sorakozott a 
gyászkiséret sorába, — úgy a polgári, mint 
a katonai osztályból. A két hadastyán 
egylet is részt vett a temetésen és egy 
zászlóalj gyalogos is vonult ki. — Nyugod
jék békében!

— Állatkínzás. A rendőrség egy hely- 
beli mészárost, vérlázitó állatkínzásáért 
25 pengő birságban marasztalt el, mely 
határozat megfelebbeztetvén, másodfoku- 
lag is helybenhagyatott. — Reméljük, hogy 
a magas minisztérium sem fogja a hatá
rozatot feloldani; mert igen jó például 
szolgál az efféle eset, sok más baromnyu- 
zásban virtuskodó ember-állatnak.

— Hazárd-játék. Szerdán az „Arany 
almában" egy társaság, mely háságyi és 
hidori német telkes gazdákból állott, igen 
hazárdul forgatta az ördög bibliáját. Ferb- 
liztek a német atyafiak s a „vízi" csak 
5 frtba ment s egy-egy „húzás" 200 frtra 
is rúgott. — Kár, hogy nem a „Wein- 
dorfer“-nél nem folyt a hazardirozás, itt 
legalább minden bizonnyal észrevette volna
a rendőrség é s -----------beállt volna „brot-
sitzer“-nek.

— Kézrekeriilt betörő tolvajok. A rend
őrségnek sikerült végre Weimann János 
hírhedt betörő tolvajt, — ki már 8 évet 
Váczon is ült s a helybeli kir. ügyészség 
börtönéből alig egy negyed évvel ez előtt 
szabadult ki és újra számos betörést és 
lopást követett el, — kézrekeriteni. — 
Nem különben befogatott Bízta Antal, 
szintén ezégéres tolvaj, ki Karch Ferencz 
3Ínczéjét törte fel nem régiben. Mind a 
ietten a kir. ügyészség börtönében várják 
bűnöknek büntetését.

erélyesebb védője volt. A magyar politi
kusok közt akkoriban nem is létezett más 
vezérférfiu, mint épen Széchenyi kalocsai 
érsek. Politikai vezérszereplése azon idő
től kezdődik, midőn Kolonics előterjesz
tésével szembeszállt. A történetileg fejlő
dött alkotmány alapján állt s c szellemben 
működött mint békítő a bécsi udvar s 
Rákóczy között. Mint ilyen tartósan akarta 
biztositani a magyar alkotmányt és ezzel 
biztositani a magyar fejlődést. Természe
tes, hogy mindezek folytán a bécsi udvar 
előtt egyik leggyülöletesebb emberré vált 
A forradalom leverésével javait elkoboz
ták. Meghalt az 1810. óv tavaszán s egy 
évvel később megköttetett a szatmári béke.

— Titokzatos párbaj. Egy árpádi tej- 
áruló atyafi beszéli el az alábbi esetet, — 
mint szemtanú. Szerdán reggel mintegy 
5 óra tájban, a kanálison innen, az ország
úitól alig száz lépésnyire egy csoport 
puri külsejű" ember állott. Kevés idő 
múlva, kettő kivételével visszavonultak a 
kanális melletti fákhoz, mig az elől ma
radt két egyén egymással szemközt állva, 
körülbelől 15—20 lépésnyire — lőtt s az 
egyik összerogyott, mire a fák mögül elö- 
rohantak és rövid ideig tartó piszmogás 
után, az országút szélén álló kocsikhoz 
vezették a megsebesültöt s aztán elhajtat

— Pinczeégés. Ismét tűz volt a szölő- 
hegyben, — Sillay pinc.zéje, mely szőlő
karókkal volt tele, porrá égett. A kár 
mintegy 400 frt.

— TJjabb tolvaj-bravour. Emlékezhet
ned. rá olvasóink, hogy alig pár héttel ez 
előtt a pécsi szolgabirósághoz törtek be; 
ma egy hete — szombaton virradóra pe
dig a pécsváradi szolgabiróság hivatalában 
követtek el betöréses tolvajságot. A kár 
meglehetős nagy, a mennyiben a szekrény, 
melyet eltol vaj lottak több mint 400 frt 
készpénzt és számos értékes irományt tar
talmazott. Ezen kívül — mint tudósítónk 
írja — egy szál pandúrt is vittek cl ma
gukkal, a ki már hála Isten megkerült!

— Német-Boly hazafias német pol- 
gárai vasárnap tartott népgyülésen tilta
koztak a „Schulvercin" feltolt gyámsága 
ellen. R.-Tüttös, Borjád német ajkú lakosai 
val szövetkezve egyhangúlag fogadták cl 
a felolvasott rezolueziót. A németbólyiak 
hazafias érzelme különben' minden kótsé 
get kizár, megmutatták ezt a szabadság- 
harezban, mutatják ezt ma, midőn isko
lájukat magyarosítják s élénken lelkesül
nek mindazért a mi magyar.

— Puskapoiral arczába lőtt e napok- 
bán Siklóson egy féltékeny férj csinos 
feleségének azért, hogy azt elrútítsa. A 
lövés bal arczát érte egyik szemét meg
semmisítvén arczát úgy megperzselte, hogy 
az aligha lesz egyszer szépnek mond
ható. A féltékeny férj czélt ért ugyan, de 
önkénykedóse fölött elég ideje és alkalma 
lesz elmélkedni. A tettes azonnal befoga
tott, a menyecskét pedig szüleihez szállí
tották.

— Halálozás. Denke László siklósi 
polgár, vár. esküdt és közs. iskolai tag 
hosszabb szenvedés után meghalt. A bol
dogult hosszabb idő óta volt tagja a vár.

deke kivánta. Tántorithatlan híve volt a 
függetlenségi eszméknek, melyekért min
den alkalommal teljes hévvel síkra szállt. 
Nyugodjék békében!

— Magyar-Peterdről Írják nekünk, 
hogy a községben rövid idő alatt szinte 
egymást érik a tolvajságok. Legközelebb 
a birkás gazdák megrövidítésére került a 
sor, kik a lognagyobb gonddal őrködtek 
a tolvajok ellenében, mindazonáltal a múlt 
héten tetemes kárt szenvedtek. A községi 
elöljáróság megfeszített eréllyel fogott a 
tolvajok kézrekeritéséhez és ma már sike
rült is jó nyomra jutni; — a gyanú egy 
odavaló lakóéra, névleg Gombár Jánosra 
irányul, ki a múlt szombaton Pécsett ju
hokat adott el s midőn egy peterdi esküdt 
kérdezte, hogy hol szerezte a juhokat, 
zavarba jött és igen gyanús választ adott.
A gyanús embert letartóztatták.

— Meghalt a kocsiban. Nádossy Sán
dor vezérőrnagy, szélhüdés következtében 
Bécsben meghalt. A tábornok délután 
négy órakor a Landstrasséra hajtatott s 
midőn a kocsis lesszálláskor a kocBÍ ajta
ját kinyitotta, rémülten látta, hogy a tá
bornok meg van halva. Gyorsan orvosért 
és rendürbiztosért szaladt, de már minden 
késő volt. Az elhunyt kamarás, a Lipót- 
s több más rendjel tulajdonosa, Nádossy 
Kálmán urnák, a baranyamegyei gazda
sági egylet alelnökinek nagybátyja volt.

— Uj üstökös fog az égen látható lenni 
májusban vagy pedig júniusban. Az uj 
üstökös nagysága vetekedni fog az eddig 
látott legnagyobb üstökösökkel és tudo
mányosan már a következőket Írják róla: 
Az üstökös ápril havában és május köze
péig az dg északi sarka felé halad a 
Oepheusban levő fényes Gamma csillag 
közelébe; e közben május közepéig fénye 
a megjelenés napjához viszonyítva húsz
szorta erősebb lesz. Ezután gyorsan kö 
zeledik az üstökös a nap felé s junius 
G-án fénye G00-szór, junius 8-án, mikor 
napközeibe átvonul, 5800-szor erősebb 
lesz. E nagy számok után azt hinné az 
ember, hogy az üstökös rendkívül fényes 
jelenség lesz. Ez azonban előzetesen 
miatt nem állapítható meg, mivel nem 
igen tudni, hogy viseli magát az üstökös 
magva a napközeiben, s másrészt való 
szinü, hogy a nap, mivel az üstökös na
gyon közel fog állani hozzá, túlragyogja 
azt. Máskép volna a dolog, ha e fónyszá 
mok a földtől való távolságra vonatkoz 
nának, de az üstökös mindig tisztelettel
jes távolban marad bolygóinktól, s legna 
gyobb közelségében is körülbelül 20 
millió mórtföld a távolság közte és föl 
döldünk között. Azonban valószínű mind
ezek daczára is, hogy az üstökös föltü 
nésekor tinzenegyedrangu csillaghoz ha
sonlított, tehát csak nagy teleszkóppal 
volt észrevehető, mig a napközeiben első
rangú csillag fényével fog bírni, tehát 
olyannal mint a Jupiter vagy Sairius. 
Azonban még az ilyen csillagok is szűr 
kületkor láthatók, s igy nem valószínű, 
hogy az üstökös nappal is látható lesz 
mint az 1843. márcziusi nagy üstökös.

— Levél Bismarckhoz. Angol lapok 
egy levelet tesznek közzé, melyet egy 
Angolországban élő porosz alattvaló irt 
Bismarckhoz, válaszul katonai kötelezett 
ségénck teljesítése végett, hozzáérkezett 
félsz/Uitásra. A levél igy hangzik: „Ked 
vés Bismarkom! Nagyon megtisztelve ér 
zem magamat ama felszólítása által, hogy 
lépjek be a német hadsereg kötelékébe. 
Attóltartok azonban, hogy ajánlatát nem 
fogadhatom el, mert jelenleg Angolország 
bán, legalább véleményem szerint, sokkal 
hasznosabb foglalkozást találtam. Azért 
nem is fogadom el a hat havi teljes ellá
tást, természetesen államköltségre, melyet 
ajánlata visszautasítása esetében kész 
volna számomra megszerezni. Sokkal elő 
nyösebbnek tartom az angol szabadság 
fényében sütkérezni, mint saját hazámban 
katonai szolgálatba kényszerittetni."

tak. Az esetről az egész városban mit I képviseletnek és a közügyekért lelkesülve
sem tudnak, — nagyon rejtélyes! I mindig ott láttuk, ahol a város igaz ér-

— Hullaégetés Brassóban. A brassói 
közgyűlés majdnem egyhangú határozattal 
megbízta a tanácsot, hogy lépjen érintke 
zésbe oly városok hatóságaival, hol a hul
laégetés bo van hozva. Szerezzen meg 
minden felvilágosítást és a szükséges esz 
közöket is ahhoz, hogy a hullaégctést 
Brassóban behozni lehessen.

— Dohányunk és szivarjaink. Hogy 
a magyar dohány- és szivar-gyártmányok 
sem külső tetszetőség sem minőség tekin 
tétében nem versenyezhetnek az osztrák 
gyártmányokkal, régi dolog. Most azon 
bán már annyira jutottunk, hogy még 
drágább szivarfajok sem élvezhetők. Száz 
szivarnak alig 30-40°/0 szívható el must
ratüdő nélkül. E körülmény egyébiránt 
nemcsak fogyasztás tekintetében okoz az 
államkincstárnak károkat, de különösen 
itt a tengerparton nagyban elösegiti az 
osztrák szivarok s a külföldi szűz do
hány becsempészését. Ajánljuk a komoly 
ügyet a pénzügyminiszter figyelmébe. (Ezt 
írja a „Fiume14 mi is tapasztaltuk, hogy 
az az ozstrák gyártmányhoz képest, : 
szivarjaink szégyenteljes kiállításban ke 
rülnek a ni. k. trafikba.)

— „A cs. kir. utász-liadapród-iskola 
Hamburgban (Bécs mellett) a jövő iskolai 
év kezdetével, szeptember hó elején, fel 
vesz 40 tanulót a polgári, reál- a vagy 
gyninásiumból, a k ik , n é g y  osztályt 
l e g a l á b b  k i e l é g í t ő  eredménnyel vé 
geztek. — A felvéti folyamodványok m ’ 
n é 1 e l ő b b  az iskolai parancsnoksághoz

Hamburgba intézendfik." — A magyar
nyelv ez intézetben rendes tantárgy s j ó- 
v i se l e t ü ,  t ö r e k v ő ,  magyar ifjak szí
vesen felvétetnek.

— A baranyamegyei hadastyán-segély- 
zö-egylet .1882. évi május hó 28-án meg
tartandó zászlófölszentelési ünnepélyének 
napirendje: 1. A idegen hadastyán-egyle
tek küldöttségei fogadtatása a vasúti ál
lomáson. 2. Esti 9 órakor nagy takarodó

városi zenekar által. 3. A takarodó 
után nagy társas-estély. Hétfőn, 1832. 
május hó 29-én. 1. Hajnali riadó reggeli 

órakor a városi zenekar által. 2. A vi
déki egyletek küldöttségei fodadtatása.

Rendezése a diszmenetnek a Hétfejede
lemhez reggeli 6 órakor. 4. Reggeli 8 óra
kor az egyleti zászló elhozatala és elin
dulás a Széchenyi-térre. 5. Ünnepélyes 
mise a belvárosi templomban 10 órakor; 
a) a zászló fölszentelése a szentháromság 
előtt fötisztelendö prépost-plébános Mendlik 

ur általj b) zászlószegek beütése ; 
zászló átnyujtása az egyleti elnöknek, 

ezt később a zászló-vivőnek átadja; 
d) a diszmenet elléptetése nagyságos Ná- 
dosy Kálmánná zászló-anya előtt; e) visz- 
szaindulás az egyleti helyiségbe a szegek 
beütésének folytatására. 2 órakor délután.
~i. Ünnepélyes diszebéd a tornahelyiségben.

órakor délután. 7. Átvitele az egyleti 
zászlónak az egyleti helyiségbe és átadása 

nagyságos elnök urnák. 8 órakor este.
•. Ünnepélyes tánczestély a torna helyi

ségben. Az ünnepély rendezősége.
— Nyilvános beszámolás s köszönet-nyíl vá- 

nitás. — A lováazhetényi anyaközséghez tartozó 
pusztafalusi fiókközség szegény temploma számára 
beszerzendő orgonára következők adakoztak: 
Totli Gyuláné 1 frt, Uray Bódogné 1 frt, 8ey Fe- 
renezuó 1 frt, Hegyessy Antalné 1 frt, Driesz 
Lajosné 1 frt, llorvátli Murin' 1 frt, Gálos Jó
zsefné 1 frt, Gálos Edéné 1 frt, Gyenes Gyula

frt, Mayer Károlyné 1 frt, Náray Pálné 1 frt, 
Kiss Aladárné 1 frt, Kiss Paulina k. a. 1 frt, 
Mikó Etelka k. a. 2 frt, Steinekei Fereuczné 2 frt, 

Pribék Ludovika 50 kr, Dworszky Béláné 
50 kr, Máterényi Jánosné 1 írt 50 kr, özv. Zin- 
gernagl Károlyné 1 frt, 8chőndorf Antalné 40 kr., 
Huber János 1 frt, Barbély György 2 frt, Szuly 
József 1 frt, Kőrmendy Károly 1 frt, Máthé 
Ödönné 1 frt, Krückenberger Mihály ós Erzsébet 
2 frt, Herger János 1 frt, Hocfcmann János és 
Ilona 1 frt, Drétler János 5 kr., Gahsteiger János 
10 kr., Peltz Mihály 10 kr., Link József 10 kr., 
Hamberger István 10 kr., Hoűmann Ádám 7 kr., 
Becker Ádám 10 kr., Gráber János 25 kr., özv. 
Ilágelmáyer Ferenczné 20 kr., Késsler András 
50 kr., Késsler Frigyes 20 kr., Auth Mihály és 
Erzsébet 50 kr., Kosenthaler Ádám és Anna 
40 kr., Vörös Miklós 30 kr., Ilock Mihály 20 kr., 
Hock Ádám és Borbála 50 kr., Reisinger György 
40 kr., Sz. Gy. 2 frt. Összesen: 36 frt 17 kr. 
Egy ruha.szekrényre: Auth Mihály és Erzsébet 
20 frt, a templom feldiszitésére: özv. Pribék Lu
dovika és Dworszky Béláné 6 csinos virágcsok
rot és Sólyom Jenő 2 értékes zászlót. Midőu a 
fent nevezett nemes szivü jótevőknek a Pusztafa
lusi hivek nevében a nyilvánosság terén és hálás 
köszönetét szavaznánk, egyúttal kívánjuk, hogy 
Isten áldja meg szegény templomunk e kegyes 
jótovőit testi s lelki boldogsággal és hosszú élet
tel. Pusztafalu, 1882. évi április hó 15-én. 8zik- 
szay Gyűjtő, és Herger János pénz-kezelő.

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

A pécsi zeneegylet második phyl- 
harmonikus hangversenye.

(Ápril 22-én.)

A pécsi zeneegylet második phylhar 
monikus hangversenye múlt szombaton 
sokkal látogatottabb volt, mint az első 
hangverseny, a mi örvendetes bizonysá
gául szolgál annak, hogy közönségünk a 
nemes irányú zene iránt élénk érdeklő
déssel viseltetik.

Ezen hangverseny programjának első 
száma M e n d e l s s o h n  5., úgyneve
zett „Reformatió “ — symphoniája volt, 
mely symphonia ^rae jelző czimét onnét 
nyerte, mert szerkő e müve utolsó téte
lének alap-motivuinául Luther „Erős vá
runk nekünk az Isten" kezdetű raagasz 
tos ima-dalát használta fel. E nagyszerű 
zeneköltemény a Msndelssohn-féle zenét 
jellemző dallamgazdagság, geniális kidől 
gozás, andantéjának bájteli ábrándos han
gulata, különösen pedig scherzójának üde 
és kecses negélyessége által a hallgatóban 
a legnagyobb gyönyör érzetét ébreszti fel. 
A zenekar a müvet igen szép praecisió- 
val játszotta, miért is a közönségnek 
méltán kiérdemlett tetszésnyilvánitása 
minden egyes tétel után meg-megujult 
és fokozódott. A második szám F u c h s  
vonós zenekarra irt C.-dur serenadéja 
volt, melynek eJöadását érdekkel vártuk, 
minthogy ugyanezen szerzőnek gyönyörű 
E.-moll serenadeja, melyet korábbi évek
ben tartott hangversenyekben többször 
hallottunk, még élénken emlékünkben van. 
Ezen C-dur serenado azonban az említett 
E-moll serenadenál sokkal gyengébb mü, 
s annál fogva, — hozzájárulván még azon 
körülmény is, hogy közvetlenül Mendel
ssohn hatásos symphoniája után adatott 
elő, tetszésben alig részesült, habár elő
adása teljes elismerést érdemelt is. A 
harmadik szám B a c h  S e b e s t y é n  „Prae- 
ludimja és Fugáya" volt, hangszerelve 
Aberttöl. Bármennyire nagyszerű munka



legyen is e szerzemény, a betanulásra 
szükséges szorgalmat és az előadására 
fordított nagy gondot és fáradságot még 
sem hálálja meg. Az utolsó számot L i s z t  
F. Cis-moll magyar rhapsódiája képezte, 
mely eredetileg zongorára van Írva, a 
melynek előadása zongorán is rendkívüli 
technikai nehézségekkel jár. M ü 11 e r- 
B e r g h a u s  Lisztnek e szerzeményét 
szintén zenekari és hangszerkezelési ne
hézségekkel telten, de gyönyörűen és ha 
tásosan hangszerelte. A mi e mü előadó 
sát illeti, az a zenekar részéről fényes 
bizonyítékául szolgált annak, hogy zene
karunk oly derék tagokból áll, kik a 
legnagyobb nehézségeket is lebirják küz
deni. Kifogásolnunk kell azonban ismét 
e műnek előadási módját, mely úgy az 
üteramérték túlságos feszes megtartása s 
a magyar zenét jellemző előadási nuancok 
figyelmen kívül hagyása, valamint külö
nösen a darabnak nfrissu-tételébeu a vi- 
voce tempónak túlságos sebes alkalmazása 
következtében ismét csak azt bizonyította, 
hogy a vezénylő ^eneegyleti karmester 
a magyar zene előadására érzékkel 
nem bir.

K özgazdaság.
Az Anker élet- és járadékbiztosító 

társaságnál 1882. márczius hóban benyujta- 
tott összesen 550 bevallás 1.077,01G frt, 
biztosítandó összeggel, és pedig : 3G5 be
vallás 707.258 írttal halálesetre, és 185 
bevallás 369,758 életesetre. Kiállítva lön 
348 kötvény 568,140 írttal halálesetre, és 
200 kötvény 389,326 írttal életesetre, ösz- 
szesen tehát 548 kötvény 957,466 írttal. 
A havibevétel volt, 127,514 írt haláleseti 
díj, és 137.503 frt bevételekben, összesen : 
265,017 frt. Halálesetekért kifizettetett 
111,856 frt. Ez évben benyujtatott 1729 
bevallás 3.977,548 írttal és kiállíttatott 
1547 kötvény 3.324,358 írttal, ugyanezen 
időben bevétetett 860.323 írt halálesetek 
és pedig kifizettetett 227,886 frt. A társa
ság működése kezdetétülfogva halálesetekért 
kifizettetett 10.754,833 frt és az 1871—81. 
túlélési társulás eredménye 18.183,976 frt 
volt.

— Az Azienda Assicuratrice biz
tosító társulat legközelebb ujjászerveztetni 
fog; az intézet párizsi pénzerökkel köte
lező szerződéseket kötött, melyek által 
biztositva van alaptőkéjének tetemes föl
emelése, miáltal az intézet egészen uj 
alapra fektette tik s egyenrangúvá lesz a 
legelőkelőbb biztosító intézetekkel. Az il
lető kötelező-szerződések már az osztrák 
kormány elé terjesztvék s jóváhagyásuk 
biztosnak tekinthető. — A tormaszerü 
engedély a napokban várható.

— Állami javak eladása. A pénzügy - 
miniszternek az állami javak eladásából 
1882. évre előirányzott bevételekről szóló 
lapunknak is beküldött előterjesztése sze
rint az eddig eladott ingatlan állami ja 
vak 30,514 hold és 657 négyszögölet 
tesznek ki 2,718.517.43*/* frt értékben; 
az eladásra felvett, de tettleg még el nem 
adott birtok részek 229,802 hold és 924 
négyszögöl 34,315.156.78 frt értékben, mig 
az eladásra most ajánlott birtokrészek 
10.453 hold és 677 négyszögölre rúgnak 
592.438.49 frt értékben. Az italmérési jo
gok alatt eladott birtokrészek 509 hold 
és 1557 négyszögölet tesznek 606.788.82*/* 
frt értékben; eladásra felvett, de tettleg 
még el nem adott birtokrészek 1700 hold 
és 1579 négyszögöl 10,730.638.20 frt ér
tékben, végre az eladásra most ajánlott 
birtokrészek 52 hold 349 négyszögöl 
1,718.413.28 frt. — Az előirányzat sze
rint az 1881. évre jnegállapitott 5 millió 
frt, az 1882. évre elöirányoztatik 5 mil
lió, és pedig a tényleg eladott birtokré
szek után 1881. évben már befolyt s ez 
év végéig még befolyandó esedékes rész
letek 1,572.085 frt; a megkötött szerző
dések szerint 1882. évben esedékes rész
letekben befolyand 1.015.293 frt; a nagy - 
kikindai volt kerület 10 községében fekvő 
kivetési — úgynevezett „Uberlandu föl
det, valamint ugyanazon 10 községbeli 
regále-jogok eladásából várható 4,416.430 
frt; újabb eladásokból, valamint az ela
dott birtokrészek után kintlevö vételárra 
létesítendő hitelművelet alapján várható 
3 millió frt, összesen 100,03.808 frt. Me
gyénkben eladó kincstári birtok nincsen. 
— Ellenben annál több a szomszéd Báce- 
megyében u. m. az apatin-szántói, dorosz- 
lói, palánkai, kiss-tapári, s kula-óbecsei 
urodalmak 13,509,650 frt becsértékben az 
italmérési jogok és ehez tartozó ingatla
nok nélkül, mik külön felvétettek.

— Egyezmény a magyar állam s az 
osztrák államvasut közt. A magyar kor
mány s az osztrák állam vasut-társulat kép
viselői közt hosszabb idő óta szakadatla
nul folyt tárgyálások a magyar közleke
dési viszonyok jövőjére messze kiható 
fontosságú szerződés megállapítására ve
zettek, melyet a magyar minisztertanács el
fogadott s mely még az országgyűlés jó
váhagyására szorul. A szerződés az állam
vasut és a kormány közt fennálló összes 
viszonyokat a legkiterjedtebb mérvben 
szabályoza s alapeszméje az, hogy az ál
lamvasut bizonyos konczessziókat tesz a 
magyar közlekedési politika javára s vi
szont a magyar kormánytól megkapja 
mindamaz engedményeket, melyek lehetővé 
teszik magyarországi vonalaink egészséges 
alapon leendő továbbvezetését. A szerző
dés elsősorban gyökeres változást állapit 
meg az osztrák állam-vasút kormányzatá

ban 8 a központ vezetésében a magyar 
hálózat nagymérvű Önállósítása által. A 
buda-ujszönyi vonal engedélyezésétől eláll 
az osztrák államvasut, minthogy e vona
lat a magyar kormány, mint áílamvasutat 
építi ki, de sőt a magyar kormány, tulaj
donába bocsátja a saját bécs-ujszönyi vo
nalának egy részét is, az ujszöny-brucki 
vonalat. Viszont átveszi az osztrák állam
vasut a magyar kormánytól becsértékben 
a vágvölgyi vasutat, melyet Trencsénytöl 
Zsolnáig ki kell építenie, mely utóbbi pon
ton az egyrészt a kassa-oderbergi, másrészt 
a tervezett csehmorva transverzális pályá
hoz fog csatlakozni. Igen fontos a szerző
dés ama pontja, melyben az osztrák ál- 
lamvasuttársaság kötelezi magát, hogy 
nem fog csatlakozásra törekedni a ke
leti vasútvonalhoz, akár Báziásról Szer
bián, akár Románián át: de ha más 
csoport által, vagy más utón mégis 
csatlakozás létesülne, az esetre a szerző
désben a keleti forgalom megosztása sti- 
puláltatik Temesvár kiinduló ponttal. 
Végre engedélyt biztosit a szerződés az 
osztrák államvasutnak 200 kilométernyi 
magyar helyi vasút kiépítésére. A tárgya
lások közvetlen a társulat párizsi igazga
tóságának megbízottai által vezetettek és fe
jeztettek be a magyarfaló bécsi igazga
tóság mellőzésével s ezért a bécsi lapok 
most nagy óbégatást jeleneteznek, mintha 
rövidséget szenvedne e szerződéssel Ausz
tria, pedig csak jogos és méltányos az.

2ST 37-ilt-tér.*)
K öszönetnyilván ítás.
Fogadják mind azok, és különösen a 

rokonok és barátok, kik édes anyánk 
Czirják Jozefa temetésén, a boldogultnak 
vógtisztelet-megadásán, megjelenésük által 
részvétüket nyilvánították, — a tanúsított 
jóindulatú részvétükért forró és hálás 
köszönetünket.

Pécsett, 1882. április hó 27-én.
C zirjá k  testvérek.

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

IsT-A-O-TT F E R E U C Z
laptulajilonos.

H a k s c h .  E m i l ,  Z £ l s  J ó z s e f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

( E Z E L Ő T T  G I A N O N E )
kőfaragó mester

Pécsett, budai külváros fő ulcza I. sz.
ajánlja jól felszerelt

s ír e m l é k  r a k t á r á t
bel- és külföldi

gránit és márványból,
továbbá készít minden e szakmába vágó

kőfaragó és építkezési müveket
a legjutányosabl) árakon.

81. az. (3—1)

U Az 0 ezim alatt Kichtcr 
* lipcsei kiadóintézetében

megjelent röpirat egéssségeseknek az első be- 
tegségi tünetek leküzdésére, betegeknek pedig 
a baj sikeres gyógyítására m eg b íz  ható ta
nácsokat nynjt. E könyvet Gorischek Károly 
cs. kir. egyetemi könyvkereskedése (B écs, I. 
Istvántér 6) ingyen és bérmentve küldi ir>eg s 
igy a megrendelőnek nem okos több költséget 
2 krajczárnál a levelező lapért. 844. (10—10)

Kertészeti üzlet.
Van szerencsém a t. ez. közönség

nek tisztelettel tudomására hozni, 
hogy a
Ferencziek ulczájában 8. sz. alatt

a volt

kávéforrás helyiségében

k e r té s z e t i  ü z le te t
nyitottam.

Kaphatók igen jó és friss virág- 
és főzelék-magok jótállás mellett, 
valamint kész, ültetni való virág- 
és főzelék-plánták u. m.: saláta, 
kel, kárfiol, stb. továbbá különféle 
pálm ák és egyéb délvidéki növé
nyek, úgy szintén más cserepes vi
rágok jutányos áron.

Rendelés utján igen csinos virág
csokrok és ízléses koszorúk ké
szíttetnek. Elvállalok mindennemű 
virág- ebédlő-asztal- és ravatal 
díszítését.

J 0 F  V'déki megrendelések pontosan 
teljesittetnek.

A n. é. közönség kegyes pártfo
gását kérve mély tisztelettel

S T E R C Z  G Y U L A
80. (10—2) mű- és kereskedelmi keftésc.

Mázolási munka, - g
Van szerencsém a n. é. közön

ségnek becses tudomására hozni, mi
szerint úgy helyben mint vidéken tel
jesítendő 68. (6—4)

mázolási munkákat
elvállalok.

Miután s z e m é l y e s  vezet é-  
sem alatt több llgyes 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 ,

olajfestő.

(Belváros, Plébánia utcza Ocskay-féle ház.)

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

jeles hatású gyógyszer a gyomor min
den bántalmai elllen,

és fölülmulhatatlan az ét
vágy-hiány, gyomor- 
gyiMigeség rosszagu  
lehelet, szelek , sava- 

i nyu felbüfögés, kő
it I lka , gyoniorhiirut, 

gyom orégés, liugykö- 
képzödés, túlságos 

nyalkaképzodés sár
gaság, undor és há
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
morgöres, székszoru- 
lat, a gyomornak tú l
terheltsége étel és ital 
által, g iliszta  lép  és 

5 máj betegség, arany
eres hántalmak ellen. 

SMT- E g y  ü v e g c s ő  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 úraltnál. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 
Központi sz étküldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B i t  A  D l  K A R O L Y .

az „ ő r a n g y a lh o z 11 czimzett gyógyHzertárában 
K rem zierbeu, Morvaországban

68. (0 — 5 )_ _________

Nyújtsunk kezet a szerencsének!

4 0 0 , 0 0 0  m árka
főnyereményt nyerhetni a hamburgi állam  ál
tal engedélyezett és garantirozott pénzsorso- 
lásuál.

Az uj terv oly előnyösen van berendezve, 
hogy néhány hónap alatt 7 sorsolásnál 47,600 
nyeremény játszatik ki, melyek közt van a 
400,000 bir. márka főnyeremény nevezetesen 
pedig,

1 nyerőm. 250,000 3 nyerem. 8000
1 „ 150,000 3 6000
1 1 "ii.nini 54 5000
1 „ 60,000 f, „ 4000
1 „ 50,000 10S 3000
2 v» 40,000 264 n 2000
3 30,000 10 1500
1 25,000 3 1200
2 „ 20,000 530 1000
2 15,000 1073 500
1
24 •»

12,000
10.000

27,069 ” 145

Ossz. 18,436 nyerem. 3*»0, 200, 150, 124, 100, 
94, 67, 50, 40, 20 mrk.

Ezen nyereményekből az első osztályú 
búzásnál 4000 nyeremény 116,000 márka, ke
rül sorsolás alá.

A nyereményhnzások tervszerint hivatalosan 
megerősitetnek.

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

1 egész eredeti sorsjegy Ara csak 6 márka 
vagy 3 és '/, frt, egy fél 3 márka vagy 1*/, 
frt, egy negyed 1'/.. márka vagy 90 kr.

Minden megrendelés az összeg beküldése, 
vagy utánvét mellett a legpontosabban eszkö
zöltetik, s minden megrendelő megkapja az 
állam czimcrével ellátott eredeti sorsjegyet.

Minden megrendelőnek a hivatalos játékterv 
ingyen küldetik meg, a melyekben a nyeremé
nyek beosztási osztályai úgyszintén ez illető 
betétek láthatók, nemkülönben húzás ntán azon
nal sorsolási liszta felszólítás nélkül küldetik.

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

A nyereménynek kifizetése az állam garan- 
cziája mellett azonnal történik.

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

Előrelátható, hogy ily biztos alapon levő 
vállal tünk tömeges részvétnek fog örvendeni, 
a miért is szives megrendeléseket minél előbb 
s mi: denesetre f. é. május hó 15-ikc előtt ké
rünk megtenni.

K aufm ann és Sim on,
bank- és v á ltó llz le te  H am burgban.

V. 1. Szabadjon itt köszönetét mondanunk a 
bennünk eddig helyezett bizalomért, és fel
hívjak ezen uj sorsolásbani résztvevősre, tö
rekvésünk leend ezentúl is pontos és lelkiis
meretes szolgálat által a t. részvevőinknek 
teljes megelégedését elnyerhetni.
71. (»-8) O. D .

Hideglelés és nedves sömör ellen.
T. Wilhclm Ferencz, gyógyszerész urnák, Neunkirchenben, A.-Ausztr.

Mánk, A.-Ausztr. 1881. márczius 18-án.
Kérem szíveskedjék nékem ismét 1 CBoraagot, a k e g y e d  gyógy-  

h a t á s u  Wi l k e l m f é i e  a n t  i ar  t hr i  ti k u» és an t i r  h e u m a t i k  u s vér-  
t i s z t  i t  ó - 1 h e áj  á b ó 1, p ostán  u tán v é te lle l, ha lehetséges p o s ta fo rd u ltáv a l, 

küldeni.
Szives küldeményét elvárva, maradok teljes tisztelettel

R ü n n d o r f f e r  A p o l o n i a ,  h ivatalnokné.

T. Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnák, Neunkirchenben, A.-Ausztr.
Dresda, Szászország, 1881. julius 26-án.

Kérem önt, nékem, 2 do b o z  W i l h e l m - f é l e  r o m a i - t a p a s z t  
utánvétellel küldeni. En már a k e g y e d  W i l h e l m - f é l e  a n t i a r t h r i t i k u s  
és a n t 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 t  h a s z n á l t a m  és  e z u t á n  
i gen jól  é r z e m ma g a ma t .

Tisztelettel
H ellm u lh  P au la ,

Terrassenufer, Kettenschleppschiffahrt..
Főraktár: Wilhelm Ferencz gyógyzserésznél, Neunkirchen A.-Ausztr.

Csomagnak 8 adagra osztva ára 1 frt. o. é.
Kapható: Pécsett Sipöcz István gyógyszerésznél és Cserfa Ignácz 

kereskedőnél. 59. sz. (5—5)

Valódi Perlmoosi

Portland-cementet
és

ajánl 10F* olcsó áron

47. (o_7) Pintér József.

102 hold erdő eladó!
Viszló községben bekebelezett, 

Klein Károly, Józsa Gáspár és Dinyés 
Antal tulajdonát képező 102 Imid 
gyertyánfás erdő szabad kézből eladó.

Értekezhetni Klein Károlynál 
Siklóson. 7S. m . (3—2)

A pécsi kőszénbánya és gépgyár részvénytársulat

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

T á r g r s r s o r o z s i t :

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

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. (3—3) társ. titkár.

” 1■ "Vétele és eladása
mindennemű

Állampapírok, sorsjegyek, értékpapírok, részvények,
e lső b b ség i kötvények , érezp én zek  s ík . ,  v á ltó -k iir á s  külföldi p iaczok ra . 

I g é t v ó a y e k  m i n d e n  b á z i s h o z .
M egbízások eszközlése a budapesti és bécsi tőzsdéken.

^  Tőkeelhelyezésre különösen a ján lja  az a ló lirt 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 napi árfolyamon adatnak el.

A pesti magyar kereskedelmi bank váltó Üzlete.
Budaqest. dorottya-nteza I. sz. (saját háa.)

£W' A logközelebbi húzásra ajánlunk!
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; pooooooooooooooa:
!< « -  k e r t m e g i m y i t á s .

Van szerencsém a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására 
hozni, hogy

K E R T
| ezim alatt nyári helyiséget nyitok a

Ditz-féle malomnál,
1 Az ünnepélyes megnyitás

vasárnap, április hó 30-án délután történik.
DANKÓ GYULA zenekara közreműködése mellet.

J i ételek- és italokról, valamint gyors szolgálatról gondoskodva van.

I Társas kocsik közlekednek egész a Zsolnay-féle gyárig szeméiyenkint 10 kr. i
A t. ez. közönségnek kegyes pártfogását kérem

Ifj. M A R T O N  J Ó Z S E F ,
! 82. (i—l) vendéglős.

Pécsett, 1882. nyom atott ifj. Madarász E.


