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Az orosz-zsidó v ita  K ap os
várott.

Somogy megye május 1-én tar
tott közgyűlésén érdekes vita fejlődött 
Szatmármegye felirata tárgyában az 
Oroszországból kiiildözött zsidók be- 
özönlése Ügyében, melyet vonatkozva 
lapunk 17-ik számában közölt czikkre, 
a „N4pjogu után itt közölni megyénkre
és városunkra érdekesnek tartjuk.

*

Az állandó választmány a kérvényt 
pártoló tudomásul vétetni ajánlja s java
solja, hogy Somogymegye külön, s ha
sonló értelmű felirattal járuljon a képvi- 
selöházhoz.

Szalay Imre: Mindenekelőtt a feli
rat felolvasását kéri. — Ez megtörtén
vén, hosszabb beszédben mondja el né
zeteit.

Nemcsak Magyarországot — úgy
mond — hanem az egész európai közvé
leményt foglalkoztatja ma már a zsidó
kérdés. Bármennyire inopportunusnak lás
sák is valaki előtt az ügyet bolygatni, 
elzárkózni immár előle nem lehet. O sa
ját részéröl az országházban is kifejtette 
nézeteit és választó-kerületében is elő
adta. Anélkül, hogy a megszokott érte
lemben vett antisemita lenne, ki kell je
lenteni, hogy a zsidók maguk indították 
föl maguk ellen a közvélemény bírálatát, 
s nem vallási és nem felekezeti kérdés 
az, ö sem abból a szempontból ítéli meg, 
de nemzetiségi és faj-kérdés. A zsidók, 
látják azt az országban, tisztelet a kivé
teleknek, nem mutatják föl a magyaroso
dásnak azt az arányát, az összesedésnek 
azt a mértékét, a melyet a magyarosodás 
megkövetelne, ez nemzeti szempont és 
ebből a szempontból nem habozik kimon
dani, hogy a zsidó elemnek jövevények 
általi szaporodása Magyarországnak nem 
fekszik érdekében. Politikailag is a zsi
dóság magatartása ismeretes, ez nem han
golhat részükre senki olyat, ki hazáját 
szereti, a mi pedig németességöket illeti, 
azt nem helyi szempontok és tapasztala
tok szerint kell tekinteni, hanem általá
nosságban, akkor a bírálat bizonyára nem 
a zsidók javára üt ki. 8/.óló példát hoz
hat föl. Például Budapestről. Hogyan áll 
a fővárosban a dolog? Menjen valaki vé
gig az utczán, tiz czégtábla közül ki* 
lencz német s a kilencz közül nyolcz bi
zonyosan zsidó. Ez ekként van. Statiszti
kailag lehet kimutatni, hogy a németség 
legerősebb fészkei épen a zsidó-bure- 
auk s az ránk közönyös nem lehet, hogy 
van itt egy faj, mely kizárólagos és el

T A E O  '& A •
Az „U tolsó  költem ényekből,,*

— Heine útin. —
£1 a szent hit-tételekkel,
8 a jámbor parabolákkal !
Oldja meg, ki tudja, ámde 
Nyíltan e sok gonosz kérdést:

Miért roskad vérben, sárban,
Kereszt súlya alat a jó,
Mig mint boldog győztes nyargal 
Lóháton a silány és gaz!

Miben rejlik itt az ok? Tán 
Nem mindenható az Isten?
Vagy e botrányt épp ő szerzi ?
Ah, hisz ez ocsmányság lenne!

Ekként kérdjük egyre, egyre,
Mig végre egy marék földdel 
Tömik be a szánkat szépen —
De hát aztán felelet ez?

Benedek Aladár.

A  k i p etrezse lym et árul.
— Karczolat. —

A bál- és majális tudósitó. Ki ne is
merné öt, a ki egyátalán bálba és majá
lisra szokott menni ? O a központja, a 
legtöbb figyelemre méltatott egyéne a vi
galomnak , valóságos peudent-je a lady 
patronesse-nek. Mindenki kegyét keresi. 
A tánczosno, hogy valmikép kinefeledje 
a névsorból, a garde des dames, hogy a 
védencze toilettejét, ha máskép nem leg
alább zárjel közt megemlítse, s a férfiak 
— ugyan van-e férfi, kinek egy-egy bálon 
ne lenne valami rokona, ismerőse, vagy 
imádottja, a kinek érdekében egy jó szót 
szól a tudósitóhoz? Mert mai nap a s^ép-

szigetelt állást foglal el a magyar társa-

Ílomban az ö szokásaival, sajátságaival, 
metségével. E szeraopntokból, de hoz

zátéve azt is, hogy nemzetgazdaságilag 
nem ajánlatos, miként a jövevények rész
ben földhöz ragadt szegényen s még a 
megélhetés föltételeivel sem rendelkezve 
áraszszák el az országot, magáévá teszi 
és pártolja Szatmármegye föliratát azon 
indokolás kapcsolatában, miként ily tör
vényhozási intézkedés szüksége nemzeti
ségi szempontból mulhatlanul fönforog.

Nemes József plébános: Erős kife
jezésben és épen nem válogatott beszéd
ben nyilatkozik általában a zsidókról. 
Huszonkét éve él a nép közt és vele 
érintkezik, e huszonkét év alatt csak azt 
tanulta, hogy a dcmoralizáczió föokai a 
zsidók, a mi szenny, piszok, csalárdság és 
ismeretes praktika a nép elnyomorítására 
agyban megszületik és valóságot nyer, az 
mind a zsidóktól, e parazitáktól ered és 
mind becstelenségre és a morál tönkre
tételére irányul. A zsidó tönkreteszi a 
jóhiszemű falusi népet, elrontja erkölcseit 
az ö praktikájával, kijátsza jóhiszeműsé
gét s gyalázatos üzelmeivel oda viszi a 
dolgokat, hogy a becsületes magyar em
ber maholnap már nem leli hazáját a sa
ját hazájában. Kivétel — de nagyon ke
vés kivétel ('Tetszés és derültség!) van. 
Cassandra-jóslatot mond: vigyázzon a nem
zet, ha ez a dolog még csak rövid ideig 
is igy tart, akkor nem az teljesül, hogy 
Magyarország nem volt, hanem lesz, de 
teljesül megfordítva, hogy Magyarország 
volt, de majd nem lesz. — Pártolja Szat- 
mármegye feliratát, nemcsak, de az in
doklásba kéri felvenni, hogy a megye 
magáévá teszi e föliratot az Istóczy ta
nai szellemében, magáévá teszi azért, 
mert a zsidófajt veszedelmesnek és eltür- 
hetlennek tartja itt az országban. (Él
jenzés.)

Svarcz Samu: Mindenekelőtt Szalay 
Imre beszédére tesz megjegyzést s a vádra 
reflektál, mely a zsidók németségére vo
natkozik. Tagadja e vád alaposságát, a 
kaposvári zsidóságra hivatkozik példaké
pen, nézze meg bárki e hitközség beléle- 
tét, nézze meg intézkedéseit, figyelje meg 
szellemét, vagy hallgassa a zsidó tem
plomban elmondott predikácziókat és meg 
fog arról győződni, hogy németséggel vá
dolni ezeket lehetetlen, mert a templom
ban magyar szó hangzik, magyar szellem 
árad szét, az iskolában és egyebütt min
denütt magyarság uralkodik. — Szemé
lyes állásánál fogva tovább nem is megy, 
de azt kijelenti, hogy saját részéről tehet
ség és tudomány tekintetében enged bár 
maga fölött a leggyengébbnek is, de haza- 
szeretet tekintetében, noha zsidó, nem en

ségnek is árfolyama van, s a ki kimarad 
a jegyzékből annak ágiója menten alá- 
száll. így vélekedik legalább a világ.

Az egyptomi hétcsapás nagyjában 
teljes sorozatát mutatja föl annak, a mi 
szerencsétlenség egyátalában meglátogat
hatja az emberiséget. Ma azonban csak 
mosolygunk az ókor hüle képzelőtehetsé
gén. Mi az a hét csapás a mai modern 
malheur-ökhöz képest!

Nos ilyen nagy szerencsétlenségnek 
tekinti a hódításra vágyó tánczosno, ha 
petrezselymet árul és ha kimarad a divat
vagy (a mi ma már mindegy) a politikai 
lapból. A hét csapás pedig annál súlyo
sabb, mert egyszerre jelen meg. A tudó
sító csak azokat említi, a kik tánczolnak, 
gyakran csak a füzértáncz szépeit veszi 
figyelembe. Oh, mily kegyetlen az a 
bál- és majális tudósitó; mily könnyelmű 
és lelkiismeretlen!

De a sok vád nem mind alapos. Sze
gény ifjú ö inkább sajnálatra méltó. A 
világon nincs unalmasabb, mint egy jó 
ebéd után elmondani: mit ettünk, egy 
hangverseny után számot adni az élve
zetről s egy bál alkalmával: azzal ve
sződni, hogy följegyezze az ember, kik 
vannak jelen. Más ide-oda csapong, mint 
a lepke, mivel sem törődve, s csak arra 
van gondja hogy élvezete perczenkét vál
tozzék. A báltudósitónak egy pillanatig 
sem szabad elfelednie hivatását s azt, 
hogy kötelességből van jelen. Asztala a 
balkéz tenyere; papírja: a tánczrend tisz
tán maradt lapja; írása a nehány betű 
és jel, mely gyakran egy nevet, a név 
birtokosának szépségét és bübáját jelzi, 
ruhájának minden ékkességét, toilettejé- 
nek minden titkát óvja a feledékeny- 
ségtöl.

A mit egy ilyen igénytelen kis la
pocskára följegyzett: azt másnap egész 
tisztán, szép  ̂betűkkel nyomtatva találja 
az olvasó. És elolvashatja azokat már

ged egy hajszálnyit a legerősebbnek sem 
s szereti gyermekeit forrón, de ha tudná, 
hogy egyetlen egy lesz köztük, a ki nem 
igy fog érezni hazája iránt, azt sajat ke
zével fojtaná agyon. (Tetszés) A haza- 
szeretet mértékét nem a faj, vallás és 
születés határozza és azért nagyon saj
nálja, hogy a szőreiét papja (Éljenzés 
Nemess Józsára) és a szabadéivüség apos
tola, minő Szalay Imre ily tanokat hirdet
nek itt. Ebből azonban ö csak azt tanulta, 
a mit már azelőtt tudott, hogy igaza van 
annak a franczia mondásnak, mely azt 
tartja: r A magasztosai a nevetségestől 
csak egyetlen lépés választja el.4* Hozzá
járul Szatmármegye föliratának pártolásá
hoz, de nem teszi magáévá azt az indo
kolást, melyet előtte szóló bizottmányi ta
gok előadlak.

Szalay Imre: Személyes kérdésben 
kér szót. Svarcz azt mondja, az ö beszéd
jén azt az okulást merítette, mit a fran
czia mondás fejez ki, hogy a magasztosai 
a nevetségestől csak egyetlen lépés vá
lasztja el. E tanulságot szóló teljességgel 
be nem látja. A mondás alkalmazásának 
itt nincs kelye, azért, mert mint látszik, 
az ö beszéde Svarcznál nem nevetséget 
szült sőt épen ellenkezöleghatott, majdnem 
a könyfacsarásig megindította. Énnyit 
akart mondani.

Bárány Gusztáv : A humanismus ne
vében általános türelmetlenség közt kéri 
a közgyűlést, ne fogadja el Szatmármegye 
feliratát, mely fölösleges, nem a magyar 
nemzet jelleméhez való (Kiáltások: Eláll! 
Eláll!) a menekülök elöl az utat elzárni, 
azok a szerencsétlen (Zajos: Eláll! Eláll!) 
Szónok befejezi beszédét anélkül, hogy 
tisztán megérteni lehetne a végét.

Szabó Kálmán : Tisztelt közgyűlés! 
(Halljuk !) Nem szólottám volna e tárgy
hoz, ha az előttem szólották a tárgyat fel 
nem cserélik és a vitát idegen területre 
el nem hurczolják.

Ok beszélnek soczialismusról, töke, 
uzsora, zsidófaj és egyéb fogalmak har- 
czairól, és vitatnak hazafiságot, a miről 
mind niucs ma szó jelen kérdésnél.

Európa közszelleme kisded gyűlésün
ket nem fogja kérdezni, hogy a munka, 
töke a henye haszonuyerés és egyéb so- 
cziális kérdéseket miként intézzen el. Az 
idők elzsilipelhetlen árja utat tör magának 
és nem alkuszik az akadályokkal.

Itt ma a kérdés az, hogy Szatmár
megye átiratával és az abban foglalt kér
déssel ; az Oroszországból kiűzött és hoz
zánk bevándorló zsidókkal mi történjék ?

Erről kell tárgyalni.
En tehát ellentétben előttem szólott 

Svarcz Samu barátommal, ezennel kijelen
tem, hogy Szathmár megye átiratát az

csak azért is, mert ezt sokkal kényelme
sebben teheti, mint a hogyan a báli tudó
sitó leírta. Egy sarokba vonulva, a zene 
hódító hangjai mellett, az illat és ruha
suhogás varázsa által folyton zavartatva: 
— oh higyjék el, nehéz sorsa van a bál
hősnek, ha egyúttal báli tudósító !

Es én mégis teljes világi életemben 
haragudni fogok, a mint eddigelé is hara
gudtam az imént pártfogás alá vett mo
dern kanibálokra. Igen kanibál, ez a leg
jobb, legjellemzőbb név, a melylyel illetni 
lehet az ilyen tudósítót, s a kifejezés tán 
akkor sem túlságos erős, ha helyben hagy
juk egy vidéki garde des dames ama tu
dósítását, ki a kanibált — a tudósítóra 
értve — báli kutyának fordította. Hiszen 
a kis húgát, kire annyit költöttek s kit 
otthon Szent-Ivány-Harasztoson kézről 
kézre adnak a tánezosok: meg som emlí
tette a díszes hölgykoszoruban !

Most részlehajló minden báltudositó, 
a mi pedig a humanitást illeti,: abból egy 
csep sem jutott a szivébe. És legyenek 
ök bármennyien a fáradhatlan referensek, 
abban az egyben egyetértenek, hogy az 
iránt a legigazságtalanabbak, a ki iránt a 
legtöbb elismeréssel tartoznának. íme, ök 
nem is tudják, hogy a petrezselymet áruló 
idős kisasszony, valóságos tisztelőjük, a 
kik egyéb dolgaikat is elolvassák nem
csak a báli tudósítást. Igen ök nem is 
tudják, hogy azok a czifra és boldog 
hölgyecskék számára, kiket most kitün
tetnek, a hamvazó szerda beálltával, vége 
az olvasási saisonnak, mert sokan közü
lök csak akkor vesznek kezükbe hírla
pot, a mikor gondolják, hogy a nevüket 
találják benne. Valaki ebből azt következ
téié, hogy ezek az irodalom pártoló höl
gyek azért nem is olvassák a classiku- 
sokat . . .

A szegény petrezselymet áruló vén 
szüzek, ök egész éven át olvasnak, és nem 
keresik a nevüket. Rájuk nézve akár el

abban foglalt indítvány és indokolással el 
nem fogadom.

Az érkező vagy fegyverrel kezében 
jön, hogy követelje a földet, mire szük
sége van és azt elfoglalja vérrel, diadal
maskodva;

Vagy érkezik könyörögve mint ül
dözött.

A mit az előbbi meg nem nyer kardja 
csillogásáért, — azt megnyeri az utóbbi 
könyeiért.

Az üldözött előtt ajtót nyit az ember
szeretet és megosztja vele hajlékát — 
távol azon gondolattól, hogy hasznot ve- 
vegyen könyörületéböl . . .

Ezért az üldözés elöl menekülőtől 
vámot szedni nem akarok.

Nem akarom a szerencsétlent pénzé
től megfosztani, hogy ekként vásárolja 
meg a honosságot.

Ily harácsolást a humanismus és ke
reszténység meg nem szivei.

De ha nem kell szerencsétlenségükből 
a haszon, úgy nem kell annak átka sem.

Ezért nem is adok nekik honosságot 
semmiként sem, mert bár az üldözött előtt 
a sorompót lezárni nem szabad, de a ra
gályos helyről menekülőt contumacióba, 
záros helyre internálni kell.

Ezen menekülök pedig arezukon, 
hátukon hurczolják a borzasztó ragály 
miasmáit és bacteriáit.

Hátukon ül a fajgyűlölet, arczukról 
ijeszt a nihil, a mely elöl futnak.

A ragály elöl futó Florencz Milánó 
vendégszeretetét dögvészszel fizeti.

A bosnyák menekültekkel megkaptuk 
Bosznia összes átkát, mely fiaink vérét és 
népünk vagyonát elnyeli.

Ezen nyomorultakkal megkapjuk a 
nagy n i h i l t .

Ezen menekülök, ha szerte kóborol
hatnak az ország vidékein, kétségbeesett 
arczukkal figyelmet ébresztve, sorsuk fá
tumát köztudatra juttatva, a gonosz ra
gály csiráit maguk rakják le a nép 
között.

Ezen gonosz sors folytatást kíván és 
rémálmokat teremt — azért, hogy maguk
kal czipeijék mind tnvább-tovább saját 
fajuk romlását.

Ezen üldözöttek sorsa összes szeren
csétlenségét kapjuk jutalmul vendégsze
retetünkért. — Országunk csendes jóléte 
van koczkára téve az által, ha őket sza
badon bocsátjuk, és nem korlátozzuk ván
dorlásukat.

A közbéke azt kívánja tehát, hogy 
ezen szerencsétlen esélyek .öl országunk 
megkiraéltessék és ezért

a bevándorlottak honosakká nem le
hetnek, szerte nem csatangolhatnak, — 
hanem egy meghatározott helyen intern á

is maradhat a carneval és a hymen ro
vata, mely sok hírlapnál a legfontosabb. 
Hamvazó szerdáig sok ifjú lány vágyai 
teljesedtek, ök azonban csöndes tudomá
sul veszik, hogy ez a farsang is csak 
másoknak hozott virágot. Pedig soknak 
ez utolsó kísérlete, sokan azt hiszik az
alatt a nehány hét alatt, a mikor min
den szív úgy látszik önfeledtebben do
bog, a mikor a zene bóditó hangjainál, a 
csillárok vakító fényénél, s az illat má- 
moritó hatása alatt az élet mégis von
zóbb semhogy gondokat ne lehetne el
vállalni: talán mégis csak akad, a ki 
nem osztja ama kétségbeejtő világnézetet, 
hogy: „ha életünk küzdés a létért, s e 
küzdés legközelebbi társunk rovására is 
történik: „úgy ne lépjünk frigyre senkivel.“

De mintha már el se múlt volna a 
böjt: majdnem morális beszédbe kezd
tem. Pedig mai napság a böjt is csak oly 
derült, mint a farsang. Idő folytán uj 
példa befoszlányaival: Le carneval est 
mórt, vive le carneval! Mikor az utolsó 
farsangi éjt is átvirrasztottuk: ismét to
vább foly a vigalom, más czim alatt és 
még sokkal vidámabban. Mert a farsangi 
nagy bálok csak azért nem sikerülnek 
jól, hogy annál jobban sikerüljenek a 
böjti apró házi mulatságok azok a fölsé- 
ges kis batyubálok, aztán a szerény ma
jálisok és estélyecskék, melyeken hosszú 
ruha, rövid ruha egyaránt szerepel, a kis 
apró-cseprö lány gyermek csak annyit 
tánczol, mint az idős szűz, a ki ezúttal 
nem árul petrezselymet s a hol a házi
gazda s a háziasszony is fordul egyet- 
kettöt, általános taps mellett.

És az ilyen mulatságon teljes jókedve 
lehet úgy a papának, a kinek az erszé
nye nem sir a drága ruha miatt, vala
mint a mamának is, ki szívesebben adja 
a háziasszonyt, mint a gardedes damest. 
Itt valóban nem ismerik a petrezselyem 
árulást. Oh, szépek és emlékezetesek azok

Iandók, hogy a köznyugalom megöriz- 
tessék.

Ekként tehát mint üldözötteket be
fogadom, — internálom és a dolgok és 
körülmények kifejtéséhez képest idővel 
elhelyezem azon országba, hol üldözve nem 
lesznek, — de nekik hazát nem adok.

Nem fogadom el tehát Szatmármegye 
indítványát, illetve átirata azon indokolá
sát, hogy beözönlésüket azzal akadályoz
zuk, hogy pénzért adjunk nekik honossá
got, azaz hazát, hanem miként kifejteni 
szerencsém volt, adok nekik meghatározott 
helyen ideiglenes menhelyet, de a zavar 
elmúltával és a vész elvonultával határai
mon ismét kívül helyezem, mert állami 
jólétünk és a közbéke ezt igy követelik.

Elnöklő főispán: Szatmármegye föl- 
irata pártolólag tudomásul vétetik azzal, 
hogy Somogymegye hasonló értelmű fel
irattal fordul a képviselöházhoz.

Mielőtt azonban tovább mennénk, sok 
félreértés elkerülése végett e tárgyban 
saját nézetét el nem hallgathatja, ö ugyanis 
— úgymond — nagyon szűkkeblű és 
helytelen eljárásnak tartja az ily föliratot. 
Ha annak idején a mi menekültjeink Tö
rökországban hasonló fogadtatásra találtak 
volna, (Ohó! Ohó! az egészen más! Szép 
hasonlat! közbeszólások.) igen is ha ha
sonló fogadtatásra találtak volna, nem 
tudom milyen véleményt alkottunk volna 
azok felöl. („A végzés kimondatott nincs 
helye a szónak4* hangok — A főispán 
még néhány megjegyzés után ekként fe
jezi be): A végzést kimondottam, de meg 
kell vallanom : pirulok és szégyen-gyalá
zatnak tekintem, hogy Somogymegye asz
talánál hasonló beszédek és ily tárgyak 
fölött történhetnek. Óriási zavar, kiáltások 
a teremben. Hangok: „Mondja ki a végzést 
a Szabó Kálmán indokolásával! Ily indo
kolással!4* — A főispán fölindulva veti 
magát helyére. Általános kínos zavar.)

Szalai Károly: T. bizottmányi köz
gyűlés! A végzés kimondatott. Ez be van 
fejezve. — Nekem nem is arra nézve van 
megjegyzésem, hanem megjegyzésem van 
arra, hogy a méltóságos főispán ur itt, 
és pláne már akkor, amikor a végzés is 
kimondatott, ily bírálat alá veszi a bizott
mányi közgyűlés eljárását. — Mi ez ? t. 
közgyűlés! En Somogymegye méltósá
gának érdekében teljes határozottsággal 
tiltakozom és óvást emelek az ellen, hogy 
a főispán ur a közgyűlést ekként lecz- 
kéztesse és a tárgyalás menete fölött ha
sonló bírálatokat használhasson ’ (Nagy 
zaj, mozgás, helyeslés és tetszésnyilatko- 
zatok.)

Elnöklő főispán: Fölindulva, egész 
izgatottan.) Én a t. közgyűléstől enge- 
delmet kértem, hogy szólhassak. Nézete-

a házi bálok! A kegyelet nélküli báli tu
dósító is oda megy vezekelni, és ott bánja 
meg bűneit. Leveti a donjuani frakkot, a 
kalanúok o néma tárgyát s a szolidabb sza
lonkabátot ölti fel . . .

A salonkabát — mennyire komo
lyabb jelleget kölcsönöz a báltudósitó
nak is. A hosszú tekintélyes kabátban 
neve szinte megrövidül és tudósnak né
zik. S most higgadtabb is. Ha alig egy
két nap előtt hivatása teljesítése közben 
is virágtól virághoz csapongóit volna, s 
közbe-közbe a blazirtsag csatlakozott hozzá 
társul: most órahosszakig udvarolgat egy 
a pamlag szögletébe mélyedt, pártában 
maradt hölgynek, 8 eszébe se jut érde
kesnek tartani azt, mily sajátságos comi- 
kum van abban, ha folytonos kérelmére 
a nö szabadkozóan válaszol s szinte vér
tanúi elszántsággal megmarad elhatározása 
mellett, hogy azért is petrezselymet árul
jon ott, a hol még az öregek is megpró
bálják, megy-e még valahogyan az a régi 
csárdás vagy polka, melyet ezek az új
donsült muzsikusok olyan taktus nélkül 
és olyan nyakra főre húznak.

Mert van idős kisasszony, a ki erő
nek erejével petrezselymet árul, és élve
zetet talál abban, ha úgy gyötörteti ma
gát; mintha egykori büszkeségét, rideg
ségét akarná büntetni, mely miatt most 
magára maradt.

De a mikor hazaszéled a vendégség, 
az erős lelkű és szilárd akaratú vén le 
ány szive mintha összeomlana, mintha a 
csípős édes éjjeli levegő egy könnyet csi
karna ki szemeiből.

Az ex-báltudósitó tapasztalt és átlátó 
tekintete ezt észreveszi.

Prém József.



met elmondani jogomban áll. Leczkézte- 
tésröl itt nem volt szó, én nem leczkéz- 
tettem senkit — egyébiránt (hevesen): 
ezennel fölszólítom a tisztelt közigazgatási 
bizottságot — nyilatkozzék: meg van-e 
ezzel az én elégtétel adásommal elégedve ? 
(Hosszas uj zaj, zavar és mozgás a te
remben) Zaj: Halljuk!

Széchenyi Pál gróf: T. bizottmányi 
közgyűlés, méltóságos főispán ur enge- 
delmet kért ahhoz, hogy nézeteit elmond
hassa, azokat tehát elmondta és hogy a 
magán-nézetek nem egyeznek, én sem
miféle helyét és okát nem látom az elég
tétel-adásnak : azt gondolnám: tovább me
hetnénk a tárgyalásban.

Ezzel a kínos inczidens véget ért.

A pécsi székesegyház átalakítása 
ügyében laptársunk u „P. B. H.“ után- 
nyomatott egy a „Pesti Napló" e hó 7-én 
megjelent számában foglalt stylgyakorla- 
tot, mely világosan elárulja eredetét. Nem 
is tartanánk felemlitésre méltónak, bár
mennyi gyűlöletet és ellenséges indulatot 
tüntet fel lapunk ellenében; de van ab
ban a mi véleményünk és meggyőződé
sünk indokaira nézve egy méltatlan gya
núsítás és egy meg nem érdemelt szem
rehányás, mit el nem hallgathatunk. — 
Az elsőre nézve tudja közönségünk, hogy 
a székesegyház jövedelmei és alapitvá- 
nyai, úgy pénzei kezelésétől oly távol 
állunk, hogy azt sem tudjuk — és meg
tudni érdekünkben sincsen, hogy tulaj
donképen a ft. káptalan felügyelete alatt 
ki kezeli azokat, éppen oly kevésbé va
gyunk érdekelve a felmondandó tőkék 
visszafizetésére kötelezettek tekintetében.
— A mi a pécsi intelligenczia nevében 
küldött fenyegető levelet illeti, ha erről 
csak pletykában és nem megbízható for
rásból hallottunk valamit, az nem a mi 
hibánk, hanem azoké, kik megbízhatóan 
értesülve ezen alávaló ostobaságról, ve
lünk nem közölték. — Pletyka híreket 
óvakodunk közölni, annál kevésbé a kér
désest, mely megyés püspökünkre nézve 
bizonyosan kellemetlen hatású lett volna. 
Egyébként az ügy jelen állását tekintve 
már lapunk 17-ki számában a további 
agitáczió czélszerütlenségére mutattunk és 
jeleztük, hogy nem akarjuk a vitát el- 
mérgesiteni s a kedélyeket felzaklatni.

A pápa és a zsidóüldözések. XIII.
Leó pápa az orosz zsidóüldözések tárgyá
ban encyklikát bocsátott ki mindazon 
róm. kath. püspökökhöz, a kik vagy az 
üldözöttek országában laknak vagy pedig 
a kivándorlásoknál segédkezhetnek. Az 
enczyklika fölszólítja a püspököket, hogy 
a testvéri szeretetet kössék a hívek szi
vére s különösen gondoskodjanak arról, 
hogy egy katholikus se vegyen részt a 
zsidóüldözésekben.

A dalmát-herczegocz felkelés még
mindig nincs elnyomva, egyes kissebb 
csapatokban, néha azonban 200 főnyi 
csapatokban is jelentkeznek és veszélye
sekké válnak a kisebb katonai csapa
tokra és élelmi szállításokra nézve. — 
Zuppában pedig, hol eddig még békén 
viselték magukat, szintén kitűzték a láza
dás zászlaját a honvédségbe sorozás al
kalmából, a mit kereken megtagadtak. 
A felkelők itt is a katonaság által szo- 
ritattva Montenegróba menekültek. — 
Herczegovinába a felkelők nagyon gyé
ren térnek vissza, hogy folytassák a föld
mi velés félbeszakadt teendőit.

A horvát tartomány gyűlésen a
határőrvidék bekebelezése feletti törvény- 
javaslat tárgyalásánál a magyargyülölet 
és a durvaságnak hallatlan kifejezést ad
tak a kissebbség részéről, a mi nagyon 
jellemző azon súlyos áldozatok után, mikbe 
a horvátok Magyarországnak kerültek. — 
Mutatványul közöljük ezeket:

Ozegovics báró zárszavában akkép 
nyilatkozott, hogy az utolsó időben di
vattá vált a magyarokat ijesztők gyanánt 
feltüntetni, noha tőlük csak politikai gyer
mekek félhetnek. Starcsevics Dávid azt 
kiáltotta közbe, hogy: „Dehogy ijesztők,
— rablók !u Ozegovics tiltakozott az ilye
tén kifejezések ellen. Kresztics elnök 
csengetett. „Azt kell majd indítványoznom
— úgymond — hogy Starcsevics Dávid 
képviselő ur rovassák meg." — „Köszö
nettel fogadom — kiáltá Starcsevics — 
mert tőletek ez megtiszteltetés." Leírha
tatlan zaj és nyugtalanság támadt erre a 
házban. Starcsevics azt kiabálta egyre: 
„Mi itt jogainkat védelmezzük a magyar 
rablók ellenében s szégyen reátok, meg 
a nemzetre is, ha ti ebben korlátoztok 
bennünket!“ — Kresztics elnök szüntelen 
csenget, de Starcsevics tulkiabálta a csen- 
gotyü szavát s az egyre növekvő lármát. 
A jobboldalról is hasztalan kiáltottak fe
nyegető szavakat. A padra csapkodott ök
leivel s a szó taljes értelmében üvölté e 
szavakat: Jogomban áll itt ülni, de ti 
valamennyien meg vagytok vásárolva, bot
rányos az, a mit ti müveitek, a nemzet 
már nem juthat lélekzethez.

Ozsegovics (szintén kiabálva): Mi 
hazafiui kötelességet teljesítünk s nem 
félünk senkitől; hősök vagyunk s ezt be 
is bizonyítottuk. Starcsevics (mind dühös- 
sebben: Én sem félek senkitől! Atyám 
részt vett a harezban és ti azt akarjá
tok, hogy megfélemlittessem magamat? 
(Dühös taglejtésekkel): Zsiványok vagy
tok ! egytől egyig! (A jelenet erre leír
hatatlan jelleget ölt; az elnök szakadat
lanul csenget a legszigorúbb intézkedé
sekkel fenyeget; (Starcsevics visszakiált:

No, hadd jöjjenek ezek e ti zsandárai- 
tok, várom őket! (A képviselők elhagy
ják helyeiket; a többség a kormány kö
rül csoportosul, s Starcsevics most ezek
hez fordult ökölre szorított kezekkel). S 
különösen önre nézve, Zsivkovics ur, szé- 
gyen, gyalázat, hogy itt ü l; azért adnak 
önnek naponkint 50 frtot, hogy eladja a 
nemzet vagyonát és magát a nemzetet is; 
nem ér ön még egy forintot sem! Kuse- 
vics közbeszólt: Ez olyan neveletlenség, 
a mit nem lehet eltűrni. Jozipovics (Star- 
csevicshez fordulva): De hiszen ön itt az 
országgyűlésben van és nem paraszt korcs
mában. Kamenar (Starcsevicshez): Vágd 
pofon, hogy a feje lerepüljön! E szóvál
tások után minden rend felbomlik, elnök 
elhagyja az emelvényt, minthogy ezekkel 
az elemekkel nem bir. Elnök ekkor az 
ülést öt perezre felfügg *szté, azonban 
Starcsevics folytonosan zajongott, mintha 
önkívületben lett volna. Végre úgy lát
szott kifáradt a lármázásban, s ekkor az 
ülés ismét kezdetét vehette, s az előadó 
befejezte zárbeszédét. Azután a gyűlés 
elfogadta a bizottsági jelentést. — Még 
az utolsó ülésnap is közvetlenül az ülés
szak befejezése előtt Starcsevics által ha
jánál fogva előrántott botrányt hozott. 
Egy, szünet közben báró Zsivkovics osz
tályfőnökkel látszólag egészen nyugodtan 
folytatott értekezlet után, Starcsevics egy
szerre ahhoz fordulva felkiáltott: „Ont 
gallérjánál kell fogni és az ablakon ki 
dobni." Erre a teremben ismét nagy zaj 
támadt és a jobboldalról fenyegető felki
áltások hangzanak, mire Starcsevics mel
lét kifeszitve, kezeit csípőjére teszi és 
n y e l v é t  egés z  h o s s z á b a n  a t ö b b 
s é g r e  k i ö l t i .  A megbotránkozás ezen 
őrült magaviselet felett általános.

O rszággyűlés.
A képviselőház május 4-én az 1880. 

évi zárszámadásokat tárgyalta. Az általá
nos vitában Lukács László előadón kívül 
Madarász József, Prileszky Tádé és Sza- 
páry Gyula gr. pénzügyminiszter vettek 
részt. A zárszámadási bizottság határoza
tával szemben, mely a tulkiadások jóvá
hagyását és a kormány részére a fölment- 
vény megadását hozta javaslatba, Mada
rász József elleninditványt nyújtott be, 
hogy a kiadások jóvá ne hagyassanak és 
a kormánynak a felmentvény meg ne 
adassék. A ház azonban elfogadta a bi
zottság határozati javaslatát.

A főrendiház szintén ülést tartott, a 
melyben jelentékenyebb vita nélkül elfo
gadta a védtörvény módosításáról, a köz- 
igazgatási bizottságokban alkalmazandó 
gazdasági előadókról, az elmaradt határ
vám fölöslegről és a madridi egyezmény 
beczikkelyezéséröl szóló törvényjavaslatot. 
Az ülés elején Cziráky János gróf a kassai 
kathol. konviktus tárgyában intézett inter- 
pellácziót a vallás és közoktatásügyi mi
niszterhez.

Május 5-én a képviselőház rövid ülést 
tartott, melyben Ordódy Pál közlekedés- 
ügyi miniszter törvényjavaslatot terjesztett 
elő a gácsországi vasútról szóló törvény 
módosításáról, Baross Gábor előadó pedig 
benyújtotta a közgazdasági bizottság je
lentését az átalános vámtarifáról szóló 
törvényjavaslat tárgyában.

Május 9-én a képviselőház megkez
dette az osztrák-magyar vámterlüet átalá
nos vámtarifájáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalását. Baross Gábor előadó ajánlva 
a törvényjavaslat elfogadását, Gaál Jenő 
( világosi) vette bírálat alá a vámtarifát, 
kijelentvén, hogy azt még átalánosságban 
sem fogadja el. Madarász József határo
zati javaslatot nyújtott be a külön vám
terület felállítása tárgyában. Végül Hege
dűs Sándor pártolta a javaslatot.

A képviselőház május 10-én folytatta 
az osztrák magyar vámterület átalános 
vámtarifájáról szóló törvényjavaslat tárgya
lását. Apponyi Albert gróf és Kemény 
Gápor b. miniszter a törvényjavaslat mel
lett, Helfy Ignácz, Györy Elek, Dessewffy 
Aurél gróf és Győri Endre ellene nyilat
koztak. Legnagyobb figyelmet keltették 
Apponyi Albert gróf és Györy Endre fel
szólalásai, a kiknek mindegyike saját párt
jával ellentétes álláspontot foglalt el a 
javablattal szemben.

K ü lfö ld i szem le.
A figyelmet e héten az írországi ese

mények keltették nagyobb mérvben. Da- 
vitt Mihályt az ir landliga megalapítóját, 
Parnell, Dillon és O’Kelly ir képviselőket 
a fogságukból szabadon ereszté. Ezen csupa 
gyanú miatt elfogottak szabadon bocsátá
sának megünneplése alkalmából Balliná 
bán a néptömeg és a rendőrök közt ösz- 
szeütközés történt. A rendőrség tüzelt és 
többeket súlyosan megsebesített.

Gladstone látván, hogy a kivételes 
törvények szigorával semmire sem megy, 
engedékenységre adta magát és kiegye
zett az ir képviselőkkel, ezek a megáll a 
pitott engedmények mellett, de kötelezett
ség vállalása nélkül megígérték a tőlük 
telhető kibékitést. Ir alkirályá Spencer 
lord lett kinevezve és Forster az ir ál
lamtitkár kilépvén a kabinetből helyébe 
Cavendisch lord neveztetett ki, ezen ki
nevezés váratlan volt és rósz benyomást 
tett, de senki sem hitte volna, hogy e mi
niszterség csak három napig volt tar
tandó. Alállamtitkárávai Bourke Tamás
sal Dublinba az ir fővárosba utazott és 
ott az alkirálynál elköltött ebédről távoz-

tában a parkban négy idegen kinézésű 
gyilkos által törökkel megtámadtatva két
ségbeesett védelem után, alállaratikárával 
együtt több rendbeli szúrással meggyil
koltatott. — A gyilkosok kocsin elmene
kültek. A kormány bizonyítékot szerzett, 
hogy a Phönix-parkban elkövetett merény
let nem csupán Cavendisch lord és Bo
urke meggyilkolását czélozta, hanem a 
féni párt meg akarta ezzel mutatni, hogy 
még mindig kezében van a hatalom Ír
országban 8 ha Parnell békét kötött is 
Angolországgal, van még más titkos ha
talom, mely ezt nem tette.

Az ir liga egy Parnell, Dillon és 
Davitt által aláirt nyilatkozványt intézett 
az ir nemzethez, melyben reményüket fej
tik ki, hogy az ir nemzet tettekkel fogja 
bizonyítani a gyilkosság feletti utálatát. 
Írország neve be van szennyezve, a mig 
a gyilkosokat ki nem szolgáltatja az igaz
ságot osztó hatalomnak.

Az angol parlament a gyilkosság 
szempontjából elhalasztó üléseit. Treve- 
lyan tengerészügyi titkár lett Írország 
államtitkárává kinevezve. Még bizonyta
lan Gladstonne mily irányú politikára ha
tározza el magát Írországra nézve és ettől 
függ nagyon megingatott állásának meg
tartása is.

Mig Írországban a földbirtokos angol 
arisztokraczia régi rablásaihoz makacs 
ragaszkodásával késhegyre viszi az elke
seredést, mikor pedig már egész Európa 
sőt Oroszország is jóvátenni sietett az 
elnyomva volt jobbágyság eránti bűneit 
addig Németországon a gyáripar és 
pénz arisztokrácziája akadályozza a biro
dalmi kanczellár igyekezetét a munkás 
osztály helyzetét türhetövé tenni és ezzel 
a szoczializmus terjedésének gátat emelni, 
az e részbeni törvényjavaslatát a német 
birodalmi gyűlésen leszavazták.

A Strelnikoff tábornok meggyilkolása 
óta nagy serénységgel folytatott nyomo
zások teljesen megrekedtek és pedig azért, 
mert a nihilisták a merénylet elkövetése 
pillanatában elvitték a tábornok lakásáról 
annak összes okmányait, melyek közt egy, 
298 gyanús egyén, s köztük hihetőleg a 
merénylők neveit is tartalmazó jegyzék 
is volt; miután pedig az okmányokat és 
tolvajokat máig sem bírták felfödözni, 
StrelnikofF pedig az általa vezetett vizs
gálatok adatait még saját hivatalnokai 
előtt is titokban tartotta, a hatóságok ma 
minden informáczió híjával teljesen nyomot 
vesztettek.

A szultán átalakította kományát és 
béegyezett, hogy az orosz hadikárpótlás 
eránti egyezmény aláirassék.

A dunai bizottság Galaczban újra 
elkezdé huzavona üléseit.

M egyei közgyű lés.
(1882. május 8-án.)

A lefolyt közgyűlés az elöbbeniekhez 
mérve igen népesnek mondható; — a bi
zottsági tagok közt szokatlan nagy szám
ban a kör- és községi jegyzők voltak kép
viselve, kiváló érdekeltségüket képezte az 
egyletük által beadott folyamodvány a 
segédjegyzők rendszeresítése tárgyában.

A napirend, kibővítetve a póttárgy
sorozattal hetven tárgyat foglalt magában, 
azonban o tárgyak alig bírtak némi fon
tossággal, minthogy néhány kivételével, 
rendes jelentések, italmérési jog tárgyábani 
kérelmek s több effélékből állottak.

Perczel Miklós főispán kevéssel 9 óra 
után elfoglalta az elnöki széket s üdvö
zölve a jelen voltakat, megnyitotta a gyű
lést 8 a nupirendet megelőzőleg Denk 
Lajos pécs-járá8Í, Tarnóczy Lajos hegyhát
járási szolgabirósági Írnokokat tiszteletbeli 
segédszolgabirőkká, — Schwarz Jakabot 
pedig tiszteletbeli állatorvossá nevezte ki.

Következett a napirend.
Felolvastatott az alispáni évnegyedes 

jelentés, melyből a következőket említjük 
meg: gazdasági állapotaink kedvezők ; 
noha a fagyos időjárás ritkitólag hatott 
vetéseinkre, mindazonáltal szépen kibok- 
rosodtak és szép reményekre jogosítanak. 
A szőlőkben esett a fagyok következté
ben legnagyobb kár, de minthogy több 
helyen még a fagyok beköszöntésekor a 
szőlők nem hajtottak k i ; a megye szőlő
termésének legföljebb egyhartnada semmi
sült meg. — A közbiztonság nagyobb 
mértékben nem zavartatott meg, leszá
mítva az év elején felmerült lótolvajlást. 
— Tűzkár 39 esetben merült fel, melyek 
közül 17 gyújtogatás következménye, 19 
ismeretlen okból származott, 2 gondatlan
ságból eredt, 1 pedig villám-lecsapás ál
tal származott. — Mint közművelődési 
tényezők felemtitendök, hogy Csúzán ol
vasó-kör alakult, Mohácson pedig „Mohács 
és Vidéke" czimen egy társadalmi lap lé
tesült. — A közegészségi állapot nem volt 
a legkedvezőbb. A himlő és a vörheny 
uralkodott, — különösen nagy mértékben 
Egerágh, N.-Peterd, Lothárd, Biriján, Sze
mély és Sórós községekben. Az állatok 
egészségi állapota átlag véve meglehetős 
volt. Néhány községben a lovak közt rüh- 
és takonykór tűnt fel, mely betegségeknek 
erélyes közbelépéssel gyorsan eleje véte
tett. A szarvas-marhák közt igen csekély 
mértékben a lépfene mutatkozott. — Az 
ügyforgalom, leszámítva az árvaszék ügy
forgalmát, hol a munka túlságosan felsza
porodott, — kielégítőnek mondható. — A 
sorozás eredménye meglehetős. A megye 
területén behivottak száma 5193. A közös 
hadseregbe soroztatott 596, hátralék 11, 
felülvizsgáltatott 41, távol maradt 398, a

póttartalékba 40, hátra maradt 16. A hon
védséghez soroztatott 66.

Felolvastatott a belügyminiszter ren
deleté az ideiglenes árvaszéki dijnokok 
tárgyában, melynél fogva megengedtetik, 
hogy 80 kr napidij mellett junius végéig 
alkalmaztassanak dijnokok a feltorlódott 
munkák bevégzésére. Minthogy teljes le
hetetlenség junius végéig a nagy halmaz 
hátralékot feldolgozni, uj kérvény fog a 
minisztériumhoz terjesztetni, hogy a díj- 
nokok az év végéig alkalmaztassanak.

A múlt közgyűlés alkalmával a sz. István 
király szobrára, a nemesi alapból felaján
lott 386 frt 30 kr. kifizetését a minisz
térium jóváhagyta. Tudomásul vétetett.

Következett Somogyvórmegye átirata a 
drávai védgátak ügyében kiküldendö kül
döttség tárgyában. Az átiratban a jó 80 
mogyiak, azt mondják, hogy nem elég 
magas a mi drávai védgátunk s ennek 
következtében különösen ők vannak ve
szélyeztetve. Többen felszólaltak e tárgy
ban s a felszólalók véleménye abban Ösz- 
pontosult, hogy Somogyinegyének nincs 
egyébb czélja, mint Baranyamegyét be
vonni az érdekeltségbe. A közgyűlés e 
tárgy báni határozata abból áll, hogy az 
alispán vezetése mellett küldöttség megy 
megvizsgálni a védgátokat, s az eredmény
ről a legközelebbi gyűlésen jelentést tesz.

Következett az igazoló és állandó vá
lasztmány jelentése, — egy sereg, mind 
csupán tudomásul venni való — Trixler 
Károlynak a szent királyi választókerület
ben, elhalt Bernáth József (gorzó) helyébe 
ra. bizottsági taggá történt megválasztásá
ról, úgy Polgár Jenőnek és Papp Sándor
nak megválasztásáról; azután a vármegye 
házi pénztárának 1881. évi, a betegápo 
lási alap 1881. évi, a közmunka alap 1881. 
évi számadásáról stb. stb. stb.

Sellye község és környékének a marha
törzs könyvelés beszüntetéséért az ország
gyűléshez benyújtott folyamodványa egy
hangúlag pártolás nélkül hagyatott.

Sumony községnek, — a Szentlö- 
rinczröl délfelé vezetendő ut Sumony felé 
leendő vezetéséért beadott folyamodványa 
elutasittatott.

Baranyamegye köz- és községi jegy
zői egyletének folyamodványa, a segéd- 
jegyzők rends/.eresitése tárgyában, azzal 
utasittatott vissza, hogy az alispánnak 
nyujtassék be.

Thaller Gusztáv állami htalra kine
vezett megyei állatorvos leköszönése, szol
gálatának teljes elismerésével tudomásul 
vétetett.

Az üresedésbe jött állatorvosi állo
másra pályázat fog kihirdettetni és annak 
betöltési luódozatáról a jövő közgyűlésen 
történik intézkedés. Megemlítjük itt, hogy 
többek azon indítványt tették, hogy jó 
lenne az eddigi állatorvosi fizetést, mely 
800 frt, két részre osztani és — két ál- 
látorvosi állomást szervezni, minthogy ál
lattenyésztési ügyeinkre nézve két állat
orvos felette előnyös lenne.

Több apró ügy elintézése után, He
vesmegye átirata a felső ház rendezése 
tárgyában és Esztergom vármegye átirata 
a megyei tisztviselők és családjaik nyug
díja ügyében az országgyűléshez intézett 
feliratnak pártolása végett; — kiadatott 
az állandó választmánynak.

Ezzel a közgyűlés délutáni J/«l óra
kor véget ért.

R endkívü li városi k öz
gyű lés.

(1882. május 10-én.)

Elnök: Perczel Miklós főispán.
Olvastattott a belügyminisztérium ren

deleté a helypénzszedés tárgyában. — A 
minisztérium a felterjesztett helypénzsze- 
dési szabályzatban lényegesebb módosítá
sokat tett. 1. A vámsorompóknál hely
pénz nem szedhető. 2. A tej oly kivételes 
áruezikk lévén, mely leginkább megren
delés után hordatik házhoz; ennélfogva a 
tej után csak a piaczokon szedhető liely- 
pénz. 3. Nem vehető helypénz a kocsin- 
árulók azon földre lerakott tartályai után, 
melyek mustrául szolgálnak. 4. A hely
pénznek felét fizető kedvezményes iparo
sok közé a szabályzatban felsoroltakon 
kivül felveendők még a szíjgyártók, ta- 
risznyások, takácsok és kötélverök. A ta
nács véleménye szerint, a módosítások 
megteendők és a szabásyzat újból felter
jesztendő. Hosszas vita után a tanács 
véleménye elfogadtatott.

Károly Ignácz és társainak az uj 
temető-ügyben történt felfolyamodására, a 
minisztérium rendletet küldött le, melynél 
fogva kérdéssé tétetik, hogy tulajdonképen 
van-e szüksége a városnak uj temetőre, 
minthogy az öreg temető azon része, mely 
már harmincz évvel ez elölt betemettetett, 
újból használható temetkezésre; a vize
nyős talajú temető pedig láttassák el víz
levezető csatornákkal. A közgyűlés a ta
nács véleményét fogadta el, mely szerint 
a közegészsógi bizottság bizandó meg, 
hogy ez ügyben véleményes jelentést 
tegyen.

A vallás- és közoktatásügyi minisz
térium leirata következett, melynél fogva- 
a kibővített kir. föreáliskolai épületben 
lévő igazgatói lakásra nézve a lakbéráta
lány megtagadtatik. — A városnak volna 
jogalapja perindításra, de nem indít pert, 
hanem újból felir a minisztériumhoz; ad
dig pedig b e 1 a 1 a z v a lészen az igazga
tói lakosztály.

A honvédelmi minisztérium rendelete,

a katonai kórházcsere ügyben, -  kiada
tott a vegyes bizottságnak.

Nagy Gadó József és érdektársai 
kérvénye, az uj buzatéren egy köktunak 
felállítása iránt, — egyhangúlag pártol
tatok

Végre a pécsi kereskedelmi és ipar 
társulatnak a boltörség szervezése iránti 
kérvényére került a sor. A kérvénynek 
hely adatott. El nem hallgathatjuk itt Bolgár 
Kálmán biz. tag felszólalását, ki a bolt 
őrség felállításából a város közbiztonsági 
helyzetének nagy alásülyedését látja és 
ezen intézményt a lehető legszomorubb 
szegénységi bizonyítványnak tekinti. Hosz- 
szán fejtegetve közbiztonságunk kétségbe 
ejtő állapotát, indítványozza, hogy rögtön 
hozzá kell fogni a rendőrség uj és rádi- 
kális szervezéséhez. Elismerve a rendőr
kapitány multbani úgy jelenbeni érdemeit, — 
phizikai tehetetlenségénél fogva azonnali 
elbocsátását indítványozza és pedig úgy, 
hogy a hátralevő két szolgálati éve fizet
tessék ki és ez idő beszámításával nyug- 
díjaztassék. A közgyűlés csaknem egy 
hangulag járult Bolgár indítványához, de 
minthogy az indítvány nem írásban ada
tott be, tárgyalás alá nem eshetett annál 
kevésbé határozat alá.

A jövő közgyűlésen Írásban fog az 
indítvány benyujtatni.

A közgyűlés */« 12 órakor végződött.

T örvén yszék i csarnok.
Előadott polgári ügyek :

Má j us  9 -ón. 1. Ortl János — özv. 
Marjovszky Istvánné ellen, házfalba eresz
tett gerendák eltávolítása iránt.

2. Gyura István — özv. Kovács Sáu- 
dorné ellen birtokba helyezés iránt.

3. Lövinger Adolf — Varga András 
és társai ellen birtokarány megállapítása 
iránt.

4. Gebhardt Mária férj. Magdika 
Istvánné — Gebhardt József úgyis, mint 
gyám ellen vagyon közösség megszünte
tése iránt.

Má j u s  11-én.  1. Füredi Mihály — 
Beke Urzse úgyis mint Füredi András és 
Zsuzsa gyermekei t. és t. gyámja ellen 
ingatlan birtok!) s haszonélvezete iránt.

Előadandó büntető ügyek:
Má j us  15-én. 1. Alabert József és 

társa ellen lopási kísérlet miatt.
2. Jovics Péter ellen gyilkossági kí

sérlet miatt.
Má j u s  17-én. 1. Sztupár Gyula el

len szándékos emberölés miatt.
2. Bunyevácz Ferencz ellen hamis 

okirat készités miatt.
Má j u s  19-én. 1. Soós Péter és 

társai ellen lopás és sikkasztás miatt.
2. Parnecz András és társai ellen 

lopás és abbani bünrészesség miatt.

K ülönfélék .
— Albrecht föherczeg, ma vagy hol

nap érkezik városunkba a helyőrség fe
lett szemlét tartandó, kíséretében van 
Frigyes föherczeg is. Innét bellyei ura 
dalmára visszamegy, hol hír szerint a 
nyár egy részét tölteni fogja.

— Vasúti iizletvezetöségünk megy Buda- 
pestre. — A mint a fővárosból és jól ér
tesült forrásból nekünk írják, a bécsi 
Kreditanstalt elfogadta a budapest-pécsi, 
pécs-mohácsi és pécs-barcsi vasutak üzleti 
kezelésének egyesítését, miből nagyobb 
megtakarítások eredményeztetnek. — A 
három vaspálya egyesitett üzletvezetősége 
még ez évben Budapestre kerül s Pécsett 
csak a műszaki és egy kissebb szervezetű 
forgalmi vezetőség marad. A vasúti sze
mélyzetben is nagy változás fog történni, 
a mennyiben mintegy 100 uj vasúti tiszt 
és szolga lesz felfogadva, a most meglevő 
tiszti személyzetben pedig nagyobb mérvű 
előléptetés fog történni.

— A honvéd tisztikar tdnezestélye. A 
pécsi sátortáborban összpontosított m. kir. 
honvéd tisztikar folyó május hó 20-án 
esti 7 órára a sátortáborban zártkörű 
tánczc8télyt rendez, hangsúlyozva annak 
házias jellegét. — Óhajtjuk, hogy kelle 
mes idő kedvezzen a kedélyesnek ígér
kező mulatságnak.

— A fÖgymnasiumi ifjúság önképzb 
köre vasárnap tartotta meg disz- egyszers 
mind zárgyülé-ét. Az ének- zene- és sza 
valati előadások kitünően sikerültek. Ez 
alkalommal adattak ki a kör tagjai által 
beadott pályanyertes müvek szerzőinek a 
pályadíjak. — Az ifjúsági önképző kör 
ez évben is igen szép bizonyítékát adta 
előre törő haladásának.

— A polgári lövészegylet vasárnap tar
tott ezéllövése alkalmával 680 lövés téte
tett. Az első díjat a legtöbb körlövö dr. 
Mestrics Mátyás nyerte el, a második dí
jat, mint legjobb távlövő H. F. Kaiser.

— Egy ostoba sikkasztó. — Ma egy hete 
(szombaton) délután egy nagy mérvű sik- 
kasztót fogott el rendőrségünk a bűntettes 
ostobaságának segélyével. A sikkasztó egy 
bécsi banküzletböl ugrott meg egy 20,000 
márkát tartalmazó levéllel s Bécsből egye
nest Pécsre — a vélt ázilumba utazott. 
Itt azonban túlságosan bő költekezése ál
tal is de még az Ullman-féle váltóüzletben, 
hol márkáit felváltotta, — feltűnvén; Panna 
Ede váltóüzleti könyv vivő által a rendőr
ségnél bejelentetett. Vas rendörbiztos azon
nal felkeresésére indult és a Ziruer féle 
órakereskedésben megtalálva, letartóztatta.



A sikkasztó Helm Gyula álnéven adta
ki magát s mindent tagadott, azonban 
podgyásza az „Arany hajóu-ból, hol szállva 
volt, elhozatván, az ott lévő iratokból és a 
még el nem költött 16000 márka bank
jegyből kitűnt, hogy ö igazi néven Hei- 
mann Izidor, — a 20,000 márka elsik
kasztja, — mit ekkor maga is beismert.
— Átadatott a kir. ügyészségnek.

— Telje* nap fogy atkozd* fog beál- 
lani f. hó 17-én, mely Afrikának északi 
felében, továbbá Ázsiában és Európában 
lesz látható. Magyarországon ez a nap- 
fogyatkozás nem teljes, hanem csak rész
leges alakban fog feltűnni, lesz pedig Bu
dapesten kezdete május 17-én 7 óra 13 
perczkor, vége 9 óra 4 perczkor reggel. 
Nagysága a nap látszólagos átmérőjének 
0'4036-od része, vagyis 4.84 hüvelyknyi. 
Ebben az évben még egy gyűrűs napfo
gyatkozás lesz novembember hó 10-én, 
mely azonban nálunk nem lesz látható.

— A ndegylet vasárnap tartotta meg 
az üszöghi uradalmi erdőben majálisát. Á 
gyönyörű idő igen sokakat csalt ki az 
árnyas fák közé, azonban a kedélyhangu
lat még sem volt oly emelkedett, vidám, 
mint az előző években szokott lenni. Ugy- 
látszik földünkkel a kedélyek, is hűlnek 
és hűlnek napról napra. — Oh! pedig 
be kár!

— A pécsi ndegylet által f .  hó 7-én 
rendezett májusi üunepély összes bevé
tele 684 frt 83 krt tett k i : ebből leszá
mítva a következő kiadásokat u. m. — 
Engedély, bélyeg és hajdúkra 4 ft. — 
hirdetmények s azok széthordására 4 ít. 
50 kr. — Zenére 60 ft., a zene eszkö
zök szállítására 3 ft. — fagylalt s czu- 
korkákra 22 ft, — tejre 3 ft. 90 kr., — 
czukor, kávé, narancs, sódar, szalámi s 
sajtra 41 ft. 45 kr. kalbászokra 50 ft,— 
húsra 1 ft. 50 kr., — kenyérre 18 frt 
50 kr., — sörre 135 ft, bor- és szóda
vízre 56 ft. 12 kr., — szivarokra 13 ft. 
96 kr. — Teríték s kezelésre 50 ft, — 
napszámokra 3 ft, 60 kr., — fuvarokra 
s hordárokra 12 ft, — ö s s z e s e n :  480 ft, 
9 krt: — marad — tiszta bevétel 204 ft, 
74 kr.

— Sétazene. Az évek hosszú során át 
szokásos zétazenék, a jövő héten, pénte
ken délutáni hat órakor — a sétatéren, 
veendik kezdetűket.

— Pincze-betörés. Taplós Ferencz 
téglaégetöjénél Mertz Konrád és Lakner 
Józsefné pinczéjét ismeretlen tettesek 11-én 
virradóra feltörték s onnét egy véndely 
zsírt, egy hordó bort s több aprólékot 
tolvajlottak el. Ugyan ez alkalommal a 
közelben Blaschier Caesar téglaégetö ba
romfiait lopták el.

— A pécsi községi bíróság ügyforgalma. 
Április hóban beérkezett panaszok száma 
286 rendes, — erdei kihágási ügy 8. 
Márczius hóról áthozott elintézetlen ügy 
száma 8. Ezekből tárgyalás előtt megszűnt 
62, — letárgyaltatott 239, — május hóra 
áthozatott 10. A letárgyaltak közül: egy es
ség köttetett 101, — Ítélet hozatott 138, — 
végrehajtás eszközöltetett 89, — igény- 
kereset adatott be 6, — fellebbezés jelen
tetett be 8 (az iratok áttétettek a kir. já
rásbírósághoz illetve a közigazgatási bi
zottság-, mint II. fokú erdész-kihágási bí
rósághoz), igazolási kereset 6, — árverés 
tartatott 3, — helyszíni szemle, illetőleg 
szakértői vizsga tartatott 2.

— Vj gyógyszertárak. Legközelebb 
Sásd községben Teleki (Trixler) Antal,
— Vaiszló községben Horváth Ignácz fog 
gyógyszertárat felállítani. Harkányban is 
terveztetik egy fiók-gyógyszertár felállí
tása. Mindenesetre örvendetes körülmény 
közegészségi ügyünk tekintetében.

— Lótolvajlás. A szomszédos Somogy- 
ból értesítették táviratilag rendőrségünket, 
hogy 9-én virradóra Mártonpusztáról 11 
csikót hajtottak el s állítólag Pécsnek 
tartottak a lókötök, — a miért is rend
őrségünk legyen résen. — A rendőrség 
megtette a keilö lépéseket, de a lókötök
nek nálunk semmi nyoma sem találtatott.

— A király és honvédeink. A legutóbbi 
nagy rákosi szemle alkalmával a kivonult 
honvédcsapatok kitűnő magatartása és sza
batos mozdulatai általánosan föltűntek. 
Valóságos minta-katonáknak mutatkoztak.
— A király úgy látszik, hasonló vélemény
ben volt derék honvédeink felöl, a meny
nyiben mindjárt a szemle napján katonai 
irodájából a következő sorok küldettek a 
honvédcsapatok parancsnokságához : „O 
csász. és apostoli kir. felsége a mai na-
on történt diszkivonulásban résztvett
onvédcsapatok jó magatartása és szép 

kinézése fölött legmagasabb megelégedését 
kifejezni és meghagyni méltóztatott, hogy 
ezen legfelsőbb elismerés a kivonulva volt 
csapatoknak tudtul adassék.u

— Jelesebb czigány zenekaraink sorra 
elindulnak a nagyvilágba művészetüket 
bemutatandók és aranyesöt szedendök. A 
május 10-ki udvari tánczestély alkalmával 
B e r k e s  L a j o s  hivatott meg kitűnő 
zenekarával a föudvarmesteri hivatal által, 
ez alkalommal két igen kedvelt magyar dalt 
játszott és bemutatta egy általa ez ünne
pélyre szerzett uj csárdást „Tele van a 
sághi határ virággal.** — E hó 15-én 
Berkes Lajos és zenekara elhagyja a ma
gyar fővárost, hogy Londonba utazzék, 
hol szerződés folytán e hó 21-én lép fel 
először.

— Vad lovak. Ausztráliában tgg idd 
óta annyira elszaporodtak az elvadult lo
vak, hogy szükségesnek mutatkozott azo
kat a kártékony állatok osztályába he
lyezni, melyeknek vadászata bárkinek meg 
van engedve. A vad lovak valóságos csa
pásai a gazdálkodó farmereknek, mert el
pusztítják a szántóföldeket s ültetvényeket 
és gyakran a szelid lovakat is elvaditják. 
Ily körülmények közt nem marad egyéb 
hátra, mint nagymértékű lóvadászatok 
által ritkítani az elvadult lovak óriási 
számát.

— Kellemetlen tévedés. Az Írországi 
lord-kancellár értesülvén arról, hogy egy 
tébolydában rendetlen viszonyok uralkod
nak, azt meg akarta látogatni s, minden 
kiséret nélkül hajtatott oda. „Én az ir 
lord-kancellár vagyok**, mondá a portás
nak. Ez intett egy ápolónak, ki a kancel
lárt egy cellába vezette, mondván néki, 
hogy rajta kívül még két oly örült van 
a tébolydában, kik magukat a lord kan
cellárnak tartják. A kancellár csak egy 
óra múlva szabadulhatott ki, a mikor is 
a tévedés felderült. A szerzett tapasztala
tok mindenesetre alaposak voltak.

— A zöld emberfaj. Egy-két hét óta 
nagy feltűnést okoz a párisi boulevardo- 
kon három fiatal idegen, kik úgy saját
ságos testalkatuk, mint arezszinük által 
lényegesen eltérnek az eddig ismert em
berfajoktól. Az idegenek erős, széles vállu 
férfiak, lapos khinai arczczal, bágyadt, 
fekete szemekkel és göndör, szerecsen- 
hajjal. Mindezeknél feltűnőbb azonban 
olajbogyó-zöld arezszinük. A fiatal embe
rek, mint kitűnt, amerikai szerecsenek és 
bevárdorolt khinaiak vegyes házasságaiból 
származnak és nehéz s kellemetlen társa
dalmi helyzetük miatt — sem a khinaiak, 
sem pedig a szerecsenek nem akarták 
őket magukhoz tartozóknak elismerni. — 
kivándorlásra kényszerültek.

— Leány vásárlók. A bécsi rendőrség 
a következő körlevelet küldte szét: A 
marsellei osztrák-magyar consulhoz Buenos 
Ayresböl érkezettt magánfeljelentés sze
rint onnan két orosz zsidó azon szándék
ból utazott el Európába, hogy Osztrák- 
Magyarországon fiatal leányokat vásárolja
nak a keleti borbélyok számára. A leány- 
kereskedök közül csak az egyiknek le
hetett nevét kipuhatolni; Mutian Móritz- 
nak hívják, 50 éves, nyírott öszes sza- 
kállu, barna hajú, erős testalkatú és nagy- 
orrú. Társa 28 éves, középnagyságú, fe
kete hajú és bajszu, sovány termetű. 
Mindketten hamis útlevelekkel bőven el 
vannak látva, hogy ezeket azután a leá
nyok használhassák. Felismerés esetén le- 
tartóztatandók.

— 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 
nyujtatván, 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 .
— \fehner Vilmos kiadásában legújabban 

megjelentek: 1. „K épes V i lá g t ö r t é n e t .  Ala
pította Ribáry Ferencz. A középkor. Irta Dr. Mol
nár Antal." 66—68 füzet. E három filzet is, mint 
előzői különös gonddal szerkesztvék. A forrongó i 
középkor korszakalkotó epizódjai, a keresztes had
járatok, a szász dynasztia véguralma, a Kelet be
ható történelme (ami különös fontossággal bir ma, 
midőn a keleti kérdés megoldása felé közelget) 
stb. stb. képezik e füzetok tartalmát. Minden fü
zet számos gyönyörű képpel vau illnstrálva, és 
pedig nagyrészt olyanokkal, melyek a megfelelő 
történelemmel egykoruak. Miután ilyen munka a 
magyar könyvpiaczon sohasem volt, s azért in, 
mert minden művelt ember előtt nagy hézagot pó
tol: ajánljuk azt a közönség jóakaró figyelmébe. 
Egy füzet ára 30 kr., mely a kiadó nevére (pap
növelde utcza 8. sz.) utalványozandó. A mű külön
ben minden könyvkereskedés átján megrendelhető. 
2. „A fö ld  é s  n ép e i"  (Európa) különös tekin
tettel Magyarországra; a legújabb források után 
dolgozta György Aladár. E mfi — mely több mint 
600 sikerült képet tartalmaz — a közművelődés
nek valódi emeltyűje. A szerző rendkívüli lelki- 
ismerettel s szorgalommal adja elő a népek tör
ténetét stb. Az előttünk fekvő füzetek (57—60) 
behatóan foglalkoznak a mesés Hollandiával a 
sajátságos Belgiummal, a szabad Sváczczal s Ma
gyarországgal. Hazánkra nézve különösen érdekes 
képek diszlenek a füzetben ngy a jelen, miut az 
előző korból. Nem ajánlhatjuk e művet eléggé a 
hazai olvasó közönségek s könyvtárak, olvasó 
egyletek, kaszinók figyelmébe. Egy füzet ára csak 
30 kr. Megrendelhető a kiadónál s minden könyv
kereskedésben.

=  Az egyetemes magyar népdalgyüjtemény 
dallam könyvéből, vagyis a „Magyar Dslalbum" 
Ill ik kötetéből megjelent a 7-ik füzet is a követ
kező tartalommal: 1. Korcsmárosné, ejnye, ejnyeI 
2. Korcsmárosné kápolnája . . .  3. Körül csilagos 
az ég. 4. Körül van Bzatmár kerítve. 5. Kutya, 
kutya tarka. 6. Lám meg mondtam Angjal Bandi. 
7. Legyen úgy, mint régen volt. 8. Lekaszálták 
már a rétet. 9. Ma van Jakab nap. 10. Megérett 
a meggy. 11. Megfogom az eke szarvét. 12. Meg- 
izentem az édes enyámnak. 13. Megkérdezem sze
retőmtől. 14. Messze kékellik a Duna. 15. Még 
sincs szebb lány a faluban. 16. Mért is gyötör 
engem a búbánat. 17. Mi bús borongás érheté. 
18. Minden este fuvolyázok so-káig. 19. Mindig 
mondtad, nem ismersz mást. 2.0. Muzsikálnak a 
gárdonyi csárdában. — Ajánlj uk ezen egyetlen 
folyamatban levő és zongorára alkalmazott ma
gyar népdalgyűjteményt mindéi aki figyelmébe. Elő
fizetési ár a magyar „Dal-A lbnm“-ra egy évre, 
vagyis 10 füzetre 1 frt 80 kr. A „Magyar-Daltár“ 
IlI-ik kötetéből az első féll;btet már elhagyta a 
sajtót és minden megrendelő.nek azonnal megkül- 
detik. Előfizetések Győrbe, a, „Magyar Dal-Album" 
kiadóhivatalához intézendő) i .  Egyes füzetek min
den rendes hazai könyvkor eakedésben is kaphatók.

EE A M. Tud. Akadémia könyvkiadó hivat a- 
Iának pártoló tagjaihoz! Dr. Marczali Henrik 
„Magyarország II. József korában1* cziinü mun
kájának f. é. január havában megjelent első ki
adása teljesen elfogyott. Tekintettel a munka által 
felkeltett érdeklődésre, az Akadémia hajlandó volna 
azt, a könyvkiadó vállalat formátumában második 
kiadásban közrebocsátani, és a vállalat pártoló 
tagjainak kedvezményi áron (ívét 5 krba számítva, 
a két kötetet díszesen kötve körülbelül 4 frtórt) 
rendelkezésökre bocsátani. Az alulírott könyvki
adó hivatal ennélfogva felkéri a vállalat pártoló 
tagjait, hogy a kik a munkát bírni óhajtják, 1882. 
május 25-ig előlegesen jelentkezni szíveskedjenek. 
A munka megjelenése utáu utánvétellel fog a t. 
megrendelőknek küldetni. A munka csak azon fel
tétel alatt fog megjelenni, ha elegendő számú alá
író jelentkezik. Budapest, 1882. április 20-án. A 
M. Tud. Akadémia könyvkiadó hivatala.

— Ifjabb Nagel Ottó budapesti könyvkereskedő 
kiadásában folyó évi májas 1-én jelent meg az 
„Önügyvéd" czimü már két kiadást ért mű telje
sen átdolgozott harmadik kiadásának első füzete, 
irta Knorr Alajos kir. táblai biró. Az ismert jó 
nevű írónak e korszerű, közhasznú és mondhatni 
nélkülözhetlen kézikönyvét ajánljuk a t. ez. olvasó 
közönség figyelmébe. A mű részletes tar almát és 
a megrendelési módozatokat ismertető előfizetési 
felhívás minden könyvkereskedésben kapható. A 
többi füzetek fólyó évi májas 1-től számított há
romheti időközökben fognak kiadatni. Az egész 
mű mintegy 18, legkevesebb két és féliv tartalmú 
füzetből álland. Egy füzet ára 30 kr.

=  Dalkönyvecske népiskolai alsóbb osztályok 
számára. Szerkeszti Kapi Gyula tanitóképezdei 
tanár. Ára 20 kr.

=  Utasítás a fennebbi dalkönyvecskéhez irta 
szerzője. Ára 20 kr. Mindkét füzet a Franklin 
társulat kiadásában jelent meg az ott megszokott 
csinual.

== „Magyar könyvtár" czimü füzetek 5-ike 
tartalmaz népdalokat, gyűjteményekből válogatva. 
Ára 15 kr.

~  A magyar kereskededelmi- és iparkamarák 
reformjához. Dr. Ullmann Sándor pályanyertes 
dolgozata Grill Károly könyvkereskedésében je
lent meg.

=E A „Magyar Lexikon* 101-ik füzete is el
hagyta már a sajtót és a „Könyvornamentika" 
szótól a „Kráteron" szóig terjedvén a magyar 
nyelvben fölöttébb teijedelmesnek bizonyait. K.-betü 
végén halad és lehetőleg hézagtalan tartalma által 
is bőven igazolja azt a bizalmat, a melyben im
már országszerte részesül. Az eddig megjelent fü
zetek nyomán Ítélve bátran remélhetjük, hogy iro
dalmunk ezen nagyjelentőségű s a műveltség min
den osztályára egyaránt hasznos és nélkülözhet
len ága, kitűzött czéljához most már biztos lép
tekkel közeledik.

A Magyar Regény-Csernok 16. füzete érde
kes tartaloi. mai jelent meg. Első közleménye a 
„Libapósta" humoros elbeszélés Bulla Jánostól 
tele a legegészségesebb humorral. Ezt követi a 
„Balaton szerelme" czimü költői cyklus VI. sza
kasza, Mindszenti Gedeontól. -  Doctor Castillo 
eredeti regény Golenich F.-tol. — A „8pbinx“ 
rejtélyes franczia elbeszélés. — Mozaik czim alatt 
ismeretterjesztő c mulattató apróságok s az Apró
pénz feliratú humoros képek. — Az olcsó, díszes 
kiállítása s élvezetes olvasmányt nyújtó heti folyó
iratot melegen ajánljak t. olvasóink figyelmébe. 
Egy 2 1/ ,—3 ives füzet ára csak 12 kr. Előfizetési 
ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt.

^  Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch zeue- 
műkereskedésében Budapesten megjelentek. „Árva 
Zsuzska" Lukácsy Sándor eredeti népszínművének 
legkedveltebb dalai. 1. Czicza, czicza (Hofbauer 
I-tól.) 2. Te dörömbölj szépecskén. 3. A szerelem 
zöld hínár (Berkes Lajostól.) 4. Ne menj rózsám. 
5 Hej, pedig a Tisa túlsó partján. 6. Az én szi
vem olyan áldott kis madár. 7 Azt mondta min 
dég az anyám . . (Sigmond Ákostól.) Énekhangra 
zongorakisérettel (vagy zongorára külön) alkal
mazta Erkel Elek. Ára 1 frt 50 kr.

K özgazdaság.

A sző lö -eszelén y .
Ezen kártékony bogárka, m mint ér

tesítenek, már múlt évben lépett tel na 
gyobb számban a pécsvárosi szőlők pósta- 
völgyi részében, most kisebb nagyobb 
számban el van terjedve a többi szőlőben 
is, irtása felette ajánlatos, mert úgylátszik, 
hogy száma és az általa okozott kár egyre 

I szaporodásban van.
A szőlö-eszelény (Kinchites betuleti, 

Rebenstecher) egy hat milliméter hosszú 
arany-zöld-fényszinü ormányos rovarka, 
május elején már mutatkozik, elkezdi aztán 
a peterakást és folytatja junius végéig. 
Táplálja mag t a leggyengébb levelekből, 
mikben érzékeny kárt okoz, mert a haj
tás hegyét pusztítja, a mi különösen szál- 
vesszös művelésnél bosszantó, de átcsap 
a rózsatövekre és gyümölcsfákra is s kü
lönösen az almafára.

Az utónemzedékröl e rovar úgy gon
doskodik, hogy petéit rendesen a szölöle- 
velek hegyére rakja le, ezután a levél 
szárát egy helyen megszúrja, mi által a 
levél fonnyadni kezd. Ekkor a levélre 
megy s erős lábával a levelet szivar 
módjára öszegöngyöliti, peterakójából fo
lyadékot ereszt, mely megszáradván a le
velet pókhálószerüen összefogja, ha azu
tán az ily levél leesik a földre az elrom
lástól de a kiszáradástól, is megóvatik a 
pete, mely nyolezad napra kel ki, táplál
kozik, magát bebábozza és áugusztus má
sik felében mint kifejlett bogár újra je
lentkezik, késő őszig ekkor élösködik a 
szőlő és almafa leggyengébb hajtásaiból, 
télire elrejtözködik s tavasszal kezdi a 
párzást.

Ott hol nagyon elszaporodott, hűvös 
napokon a már távolabbról is látható csil
logó bogárkákat, melyek ilyenkor a leve
leken mozdulatlan, ülnek lerázzák, össze- 
seprik és elpusztítják, az összegöngyölt 
leveleket pedig annak idején kézzel sze
dik és elégetik.

A pécsi kereskedelmi és iparka
mara közleményei.

408/1882. sz. A földm. ipar és keresk. 
m. kir. minisztériumnak e kamarához in
tézett leiratának megfelelöleg ezennel köz
hírré tétetik, hogy megbizható olyan felek, 
kik rendszerint több kocRipostai külde

ményt adnak fel a póstára, azokat 2 pél
dányban kiállítandó jegyzék mellett ad
hatják fel, melyekre a szükséges nyom
tatványokat a poslahivatal díj nélkül szol
gáltatja 8 melyek közül az egyik feladó 
vevény helyett a feladónak aláírva vissza 
adatik, a másik pedig a póstahivatalnál 
marad. Az utánvételes küldemények külön 
jegyzékbe foglaltatnak. Csak a 200 frton 
felül nyilvánított, értékkel biró küldemé
nyek és a pénzeslevelek egyátalán zárat
nak ki ezen kezelésből, minthogy azokkal 
nagyobb veszély és felelősség járván, szük
séges, hogy a feladásukról szóló okmá
nyokat teljesen a póstaintézet saját közegei 
állítsák ki.

Hasonlóan kezelhetők a 200 frtig 
terjedő nem távirati póstautalványok s az 
ajánlott levelek is, csak azon különbség
gel, hogy ezen küldemények nem kettős 
jegyzék, hanem fűzött könyv mellett vé
tetnek fel, melyet a fél maga tartozik 
előállítani.

560/1882. sz. A közmunka és közleke- 
désügyi m. kir. minisztérium értesítése 
szerint Ausztriában a gyakran előforduló 
állatkínzás meggátlása végett a 10,000 klg. 
hordképességü közönséges négy kerekű 
vasúti kocsiba legfeljeqb 9 drb nagy 
szavasmarha rakható be. Nehogy tehát az 
osztrák tartományokban érvényesített fenti 
határozatnak figyelmen kívül hagyása ál
tal a Magyarországból Ausztriába küldendő 
marhaszállitmányok megbiányoltassanak s 
egyik kocsiból a másikba átrakassanak, 
mi által a küldemény szállítása tetemesen 
megdrágulna, — az osztrák tartományokba 
szánt marhák feladói a fentiekre ezennel 
figyelmeztetnek.

427/1882. sz. A fiumei m. kir tengeré
szeti hatóság arról értesítette e kamarát, 
hogy Fiúméban egy állandó magyar áru
mintatár terveztetik, melynek létesítése 
azonban az árumintákat kiállítani szándé
kozó jelentkezők számától tétetik függővé. 
Felkéretnek tehát a pécsi kamara kerületé
ben levő azon iparosok és nyerstermelök, 
kik az említett helyre árumintákat küldeni 
hajlandók, hogy ebbeli szándékukat e ka
maránál mielőbb bejelenteni szivosko.! jenek.

Megjegyeztetik egyúttal, hogy a fiu
mei árumintatár részletes ismertetekére a 
kamara területén megjelenő hirlapok szer
kesztőségei felkérettek.

563/1882. sz. A földmivelési- ipar• és 
keresk. m. kir. minisztériumtól. A cs. kir. 
osztrák minisztérium határozata szerint 
Bad-Gastein és Hof-Gastein gyógyhelyek 
tetületén a gyógyidény tartalmára (május- 
szept.) a házalás betiltatott.

569/1882. sz. A foldm. ipar és keresk. 
in. kir. minisztérium megengedte, hogy 
Gyönk tolnamegyei község a f. é. május 
hó 25-re eső országos vásárát ez évben 
kivételesen ugyanazon hó 17-én tart
hassa meg.

Pécsett, 1882. évi május 3-án.
A pécsi keresk. és iparkamara 

elnöksége.

— Magyar dunai gőzhajó-társaság. A 
„Wiener Allgemeine Zeitung* jelenti, hogy 
néhány elsőrendű belga és franczia pénz
intézet képviselői a magyar kormánynak 
kötelező előterjesztést tettek egy a l3una- 
gözhajótársasággal versenyző magyar gőz- 
hajózási társaság alapítása ügyében, mely 
a magyar kormány protectorátusa alatt 
állana. A külföldi megbízottak kimutatták, 
hogy a terv létesítésére 25 millió arany 
forint áll rendelkezésükre. A magyar kor
mány tudomásul vette a javaslatot, a nél
kül azonban, hogy egyelőre mellette vagy 
ellene nyilatkozott volna, mindamellett 
nagyon valószínű, hogy ez ajánlat alapján, 
Magyarország az osztrák Dunagözhajózási 
társaságtól engedményeket fog kieszkö
zölni, sőt talán még oly szerződés meg
kötésére is bírhatja, a milyet az osztrák 
állam vasutsai kötött. Annyi tény, hogy a 
magyar kormány már értesítette az oszt
rák gözliajózási társaság bizalmi férfiait a 
külföldi financierk emez ajánlatáról. (Azt 
hisszük, hogy kár volt ezt is tenni, a ver
senyző vállalat létrejöttét feltétlenül pár
tolni kellene.)

— A btidapest-ujszönyi, illetve eszter
gomi vasút kiépítése iránt a kormány ha
tározott. A vonal iránya a magyar nyu- 
goti vasút előmunkálatai és tervezete alap
ján a#> következő községek érintésével: 
Buda-Ors, Kis-Torbágy, Bia, Bicske, Uj- 
Barok, Bánhida, Tata, Uj-Szöny jelöltetett 
ki. Biától azonban szárnyvonal fog léte* 
sittetni Esztergomba. Az érdekelt birtoko
sok és községek részéről rég sürgetett 
eme vonalat, maga az állami kincstár 
fogja kiépíteni, s az e tekintetben szük
séges további munkálatok iránt a sürgős 
intézkedések a közlekedési minisztérium 
részéröl már meg is tétettek, mert e vo
nalfolytatását képezvén a budapest-zimo- 
nyi vasútnak, — mire ez kiépül, — az 
ujszönyi, illetve esztergomi vonalnak is 
készen kell lennie.

— A mint Bécsböl jelentik, az osztrák 
államvasut-társaság igazgató-tanácsa, a pá
risi coniité képviselői ás a magyar kor
mány között létrejött megállapodást hosz- 
szabb tanácskozások után minden pont
jában elvileg elfogadta s egy szükebb 
comitét megbízott, hogy az ezen megál
lapodás alapján kidolgozandó szerződés 
szövegének szerkesztésében vegyen részt 
s azután az igazgatótanácsnak tegyen 
jelentést.

— Trieszti általános biztositó társaság. Mai 
számunkban közöljük a trieszti áitaUnos biztositó 
társaság 1881 re szóló zárszámadásait, melyekkel

ez intézet ötven évi Üzleti tevékenységét zárja le.
A hozzánk beküldött évi jelentésből a következő
ket emeljük k i: A díjbevételek a lefolyt évben 
összesen 996,036 frt 26 krral szaporodtak, a mi 
által az 1881 -ki díjbevételek az 1880-ki 10.131,\0 9  
frt 19 krral szemben 11.117,145 frt 46 krra erotel- 
kedtek. Az A. mérleg, mely a tü*-, jég- és szá 1»- 
tási biztosítást foglalja magában, 910,192 frt 5 kr. 
tiszta jövedelmet matat ki. Az életbiztosítási üz
letet magában foglaló B. mérlegben 319,841 frt 
35 kr. nyereség mutatkozik. Ehhez járul még a 
jelzálogosztály 132,158 frt 17 kr. tiszta nyeresége, 
úgy, h°gy összes nyeresógkép 1.362,092 frt 47 kr. 
mutatkozik. A tartalékok rendkívüli szaporítása 
fordittatott a jégbiztosításból eredt nyeremény fele 
is kerek 160,000 frttal, mely e veszedelmes bizto
sítási ágból későbbi években eredhető veszteségek 
fedezésére van hivatva. A kárfizetéseknél 1881-ben 
29,049 káreset után 7 646,628 frt 11 kr, a társaság 
5o évi fennállása óta 100 987,942 frt 87 kr. fizet
tetett ki, a melyből hazánkra 64,359 káreset után 
25.980,418 frt 80 kr. jut. — A biztosítási intéz
mény áldásos működésének és annak, mily jelen
tékeny tényező abban a trieszti általános biztositó 
társaság, ékesen szóló bizonyítékai e számok. A 
társaság tőkéi a legelővigyázatosabban helyezvék 
el s kielégitőleg jövedelmeznek. Az elhelyezés 
fő tételei: ingatlanok s jelzálogok 19.858,881 39. 
Kölcsönök tulajdon életbiztosítási kötvényekre 
1.830,421*24. Értékpapírok 8.237,321-50 Készpénz- 
állomány az intézetnél s a banknál 1.850,127-38 
stb. A kamatozó vagyon a múlt évben többel 
mint másfél millióval szaporodott, az érték papí
rok árfolyam-ingadozásának fedezésére szolgáló 
tartalék 61,300 frt 19 krral emelkedett s az idő 
szerint 561,346 frt 22 kr. rúg. A jelentékeny tar
talékok ez óvatos és előrelátó összegyűjtése egy
részt a biztosítottnak szolgál a lehető s legtelje
sebb garancziákkal, másrészt pedig a részvényest 
nyugtatja meg tőkéjének kevésbé kedvező évben 
is biztos kamatozása iránt Az osztalék 1681-re 
minden* 315 frttal befizetett részvény után 270 
frark aranyban.

Gabona-árjegyzék.
Pécs. sz. kir. városában 1882. évi májas hó 

G-án tartott heti vásárról.

) j í .................... frt 40
Búza ) középszerű . . . 10 80

) legalábbvaló . . . 10 40
) > < • .................... . 9 80

Kétszeres ) középszerű 9 60
) legalábbvaló . . . _ _
) j 6 .................... . 9 50

Rozs ) középszerű . 9 _
) legalábbvaló . . — _

Árpa
) .....................
) középszerű . . ; ’ • Hl

fit
) legalábbvaló . . — „ —
) j ó .................... _

Zab ) középszerű . . 7 80
) legalábbvaló . . . — _
> ..................... 7 40

Kukoricza ) középszerű . . 7 10
) legalábbvaló . . . _ _

Széna 60
Szalma r i  .................... 1 „ 50

Szerkesztői pósta.
Dömötör Károly r, lelkész urnák. N.-IIarsáry. 

Nyilatkozata későn érkezve hozzánk, már a leg
jobb akarat mellett sem találhattunk annak helyet, 
mindazonáltal az igazsághoz híven kijelentjük itt, 
hogy eddig t. úrtól eredett, vagy beküldött czik- 
ket és közleményt sem nem vettünk, sem nem kö
zöltünk lapunkban, aláírását ezúttal láttuk első ízben.

Több csikket, terünk elfogyván, jövő számra 
kelle hagynunk.

ÍT-A .O -TT P E E E 2 T C Z
laptulajdonos.

H a lM c la .  EaaaJ.1, IC  I s  J ó z s e f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs

Dajkák ajáltatnak.
A kik szoptató dajkát óhajtanak 

a házban vagy házon ki vili. ngy vi
dékre is, méltóztassanak személyesen 
vagy levél által hozzám fordulni, ná
lam mindig jegyzetbe vannak.

Tisztelettel 95. n. (1—l)
L in n ék  A n n a

városi szülésznő, Teréz-ntcsa 4. sz.

Valódi Perlmoosi

Portland-cementet
.  &

4 7 .  ( o - 9 )  Pintér József.

j g l  2 ház eladó
1 a szigeti külvárosi országnton 

fekvő, boltihelyiséggel ellátva,

fűszer-kereskedéshez
igen alkalmas ház, 

és 1 a haltéren fekvő ház, mely jó

korcsma-helyiség
és

■ b i o . a ^ c x s z t i T r a . 1

bir; szabad kézből, kedvező feltételek 
mellett eladó.

Tudakozhatni belváros, országút 
41. szám alatt. (8- 2)



AZ ASSICURAZIONI GENERÁLI 1831-ik évi MERLEGE.
Nyeréség- és veszteség-szám la az A. mérleghez (1881.)

A  t é t e l  n e v e
B e v é t e l e  U

A  t ó t o l  n e v e
K l a t t á •a > K

frt k rl frt kr frt ki frt ké frt kr frt kr
1 Díjtartalék a múlt évről ('Heti 1 ISSZI-S YiszoubizUisilási dijak | (zle tl Vagyon t isszes

in tuzbiztosius ........................................................ 1573921'01 a) t ű z b iz t o s í t á s .............................................................. 1969151 29
b) szállítmánybiztosítás .............................................. 57427 co 1631348 6t 1631348 ' l b> szállítmánybiztosítás .............................................. 341506 35

Tartalék oly karok fejében, melyek 1880 decz. 31-én c) j é g b iz t o s í t á s .............................................................. 691490,01 3002207 65 3002207 65>
uieg függőben voltak Kiírok .

422901 27 a) tűzbiztosítás . . . .  frt 2.521,540.19
b) szállítm ánybiz tosítás................................................... 10730C 74 tartalék még ki nem fizetett
i) J é g b iz t o s í t á s ............................................................... 920 531122 tr 531122 :: karok fejében . frt 437,032 12 2958572,31

f>i|ak a törlések levonásává) b) szállítmánybiztosítás frt 220,995.61
a) tű z b i z t o s í t á s ...............................................................

g

45 tartalék még ki nem Űzetett
b) szállítmánybiztosítás .............................................. 701919 71 karok f e j é b e n .......................frt 70.762.60 291758 21
t) j é g b iz t o s í t á s ............................ .................................. 2267584 54 8803140 iO ' r)  jé g b iz to s ítá s ............................ frt 1 006,715 04

Kotvényille lékek .................................. 256979 26 256979 tartalék még ki nem fizetett
Tőkééi helyezések jövedelme karok f e j é b e n .......................frt 25,551.30 1032266 34 4282596 36 4282596 80

a) Értekekre ad»u előlegek kamatai . . . . 1374
fii Állam es más értékpapírok kamatai s tarta-

lékai . . .  . . .
f )  Kamatok váltóleszámítolásból, folyó számláról 58158 52

es aglo -46_7i t )  jégbiztosítás 1 1729558 67 1729558 67
Ar allam s egyéb értékpapírok árfolyamának emel-

kedése, az 1881. decz 31-iki értek szerint _____ 559112 03
számítva (Az alapsz 17. < z i k k e ) ....................... 28627 35

Nyeremeny-egyenleg kuloulele értékesítésekből . . 1 e j j é g b iz t o s í tá s .............................................................. 152205 06 739944 44 739944 44!
-----------V Kezelést költségek

a) tű z b iz t o s í tá s .............................................................. 547491 72
b) sz.dlitiii.iovbiztosítás ............................................. 51054 71
r) j é g b iz t o s í t á s .............................................................. 126308 04 724854 47 724854 47

Adóik és i l l e t é k e k .................................................................... | 149949 69 149949 69
Leírás a l e l t á r b ó l ................................................................... 15961 *3 15961 23
A nyugdíjpénztár k a m a t a i ................................................... 6756 06
Az ellátási .  ............................................................... *966 N 9715 02 9715 02

Nyereség . . . 593478 96 316713 99 910192 95
Összesen . 11222590 74 342390 24 1 K.649HO ' OMT...... . . . 11222590 342390 24 11564980 98

Mull i»i diiiartalek
Levonva .* kiegészítési részletekért . . 
HiuzuúniilN a k-dtseg-athozatall . . 

I attalek fiiggő karokért
) halálozásra szól., biztosításokra 

Díjbevétel ;  megélésre szóló btttaaitosokra 
'  évjáradékra szóló biztosításokra

K..(vény<Iijak.................... ....................
Diltarialek «isz.>ntbiztosit.isokra................
Kihelyezett tőkék jövedelme

Jebahtgi követelések kamatai . . . .  
Értékekre adott előlegek kamatai . . . 

Állam s iu.is értékpapírok • m . . .  
kjinalok foly,, számlák után . . . .  
Az ingatlanok tiszta jövedelme . . . 

Életbiztosítási kötvényekre adott előle
gek kamatai

Összesen
Levonva a tartalék rendes jutalékai . .

marad . . . 
Az állam s más értékpapírok értékemelke- 

kedese az 1X81. deczember 31-iki árfo
lyam szerint számítva (I az alapszabályok
17. tz ik k é l).....................................

Nyerem, n?-egyenleg különböző értékesíté
sekből ......................................................... ......

N y e r e s é g -  é s  v e s z t t - s é g -s y .  imii t  u  11 m. r l c g l n - y  l-'.li‘t l i i z to s i1 i i s i  o s z t  i ly  ( | s s l .
I544901S 78 80

624152 51 11824867 27 Esedékes biztosításokért eszközölt fizetések kesip-'lizll. tartalékban
248302,91 15073170 18 15073170 1 8 k halálesetre sióid biztosításokért . . . 9960I t 165 199582 67

110583 7 1 > megélés esel,-re szóló biztosításokért 503824 51 193576 64
1964355 32 1 já r a d é k o k é r t ........................................ 147022 44 820; 63

454459 52 394379 94
111840 14 *530655 -8

2530615 ■- 1C46888 60 1646888 60
34908 51 34908 •1 2041268 54

239971 239971 Levonva a viszonbiztositék fejében 21000 — 2020268 54

154633 21 K ótvény-visszav.isarlásokért.............................
tártaié

1
költségtart.

206650
52

Díj- és koltség-k halálozásra szóló biztosit.,. 1011592 08 223071
29213^34 tartalék ISSÍ .ki > megél,-.re . 5756862 78 14C31 33Szandira 1 jaradek biztosítás . . . 1249830 —

16122626 32 248302 91
106683 « 16122625 32

854556 5.; Összesen . . . 16370929 23
8 : 664441 681682 24

H M M 73 190114 73 190114 : Nettó-tartalék . . . 15689246 99 1

Orvosi tiszteletdijak) . . 169928

Költségek í  «  f'- 'y 'M
253080 95

Adó, és bélyeg 1
Leíró* és kétes követelésekért . . .

' • Az életbiztosításban a biztosítottak nvere-
m é o y r é u e .............................................

Kamatok a nyereroenyreszszcl biztosítót :.,k
javara ..............................................................

Kamatok a tantinbiztositások javam 3957 05]
124446 84 195394 57t»

18653730 54 *3860., 53 18892336 07 összesen . 18653730 54

•JO-.’IV-V.S
SOMSQ

22008 44 
I6992S|C8 
253080 951 
20126 64 
13180 451

Segéd-jegyzőül ajánlkozik
alólirt, — mint a ki egy bármily nagy községi jegyzőség teljes és ön
álló ellátására képes.

Okmányaim betekintése és egyéb feltételek megállapítása végett 
értekezhetni vélem levélileg.

Kitűnő tisztelettel Barcsay Boldizsár
s. jegyző Bálványoson,

93. ez. (1-1) u. p. Kőröshegy, Somogymegyébeu.

499. szám.
1882. Hirdetmény.

AZ AKSHTKAZIUNI Gi:\KlMM V UJVOM II.I.IS4 1**1. I>i;< XlvHUIllt »!•(>■

T i: II K It

A részvényesek biztosított adóslevelei.............................
Ingatlan birtok (minden tehertől menten)

a) városi telkek .....................................................
bt földbirtokok gazdasági felszereléssel leltár szerint ■ . 
r) 1881 déri. 31-én még el nem adott gazdasági termékek a 

tarsasig földbirtokaiból
a) kölcsönök a tarsasag életbiztosítási kötvényeire
b) Aktív életjáradék ok és jelzálog áltál biztosított, a felek halálakor 

fölveendő tőkék vételára
Kamatozd, jelzalngilag biztosított tőke-kólrsöm.k ingatlanokra (a Jel

zálog osztályba Urtozdk kivételével (alapszabályok I rzikke) 
Kölcsönök letéteményeseit allam és más értékpapírokra .
Állam és más értékpapírok (A mellékjel) . .
Váltók a tárcsában.....................................
Előlegek a jelzálog-osztály részére............................
Pénzek folyó számlán különböző bankoknál és hitelintézeteknél 
Készpénz-készlet a trieszti és velenczei igazgatóságok pénztárában
Készpenz-készlet a fiókok pénztárában .............................
Egyenleg viszonbiztositók számláiból .............................

.  az intézet fiókjainak számláiból........................
,  az A mérleg folyó számlájából........................

a) Adósok különböző rzimek a la t t ................................
b) Letétek biztosíték és kezesség gyanánt....................
Díjtartalékok átadott viszoot-biztosításokra életbiztosításoknál 
Bútorzat s vasszekrények a társaság összes hivatalaiban, rzégtáblák

papír és nyomtatvány az összes raktárakban 
tó Törlesztendő jutalékok s törlesztendő szervezési költségek

Az 1881 deczember 31. a Jövő évekre érvényben maradó dijköte- 
lexók ért&e: frt. 15,481 -256.03

124775
3460005 83 

640487 SO

455288 23 
182760 13 
109635 31 
445987 68 
470523 21

Alaptőke . . . ............................................................
Tőkésített nyereménytartalék
Tartalék az értékpapírok árfolyam ingadozásának fedezésére . .
Ingatlan tartalék................................................................
Jégtartalék....................................................
Tartalékalap kétes követelések fedezésére
Rendkívüli rendelkezés alatti nyeremény-tartalék . . . . . .
Az 1881. decz. 31-én még érvényben levő biztosítások'tartaléka'

Az A mérlegen ........................................................
A B mérlegen .................... ] '  ̂ .

Tartalék bejelentett, de 1881. deczember 31-én még ki nem Űzetett 
károkra:

Az A mérlegen....................................
A B mérlegen................................

Osztalékalap az életbiztosításban nyereménvnvrl biztosítottak javara 
A VII. tontina-osztálv vagyona kamatbiztositíissal ................
a) A nyugdíj-pénztár vagyona................................................
b) Az ellátást pénztár vagyona........................ . . .  !
Jelzalogbitelezok....................................
Egyenleg a viszontbiztosítók számlájára . . . . . . . . . .

* a* intézet fiókjainak számlájára . . . . . . . . .
a) Hitelezők különböző rzimeken............................................
b) Letétek biztosíték és kezesség nyanánt................................
A B mérleg folyó számlájának egyenlege................................
Rendes osztalék a részvényeseknek....................................
Feliilosztalék .
Az igazgatóságok részilleléke . . 
Nyeremény-fölösleg, átvitel 1884-n az A mérleg javára .

H. a jövő évekre érvényben marad* dijköte- 
15,481.256,03

forint kr ! forint |kr

26*5000 -
9S0563 07 
196614; 15'

160000j -
40000 - 

315635

119367 0 
74071 >8

342132 “ 
12080, 

268175J 
20450 • 

157774 27 
147000,
tsaoool-

817814l|7 l] (81531169 I

2625000
958203
361732
407145

394379
519807

89569

Összesen 
forint Ik

5250000
1968766*94
561346 22
407145 65
160000
80000

631270 1

1729558 67
5689246 '

533346 >2
394379 '
519807 58

344635 66 
20961; 24 

354241,87 
20450 

157774 

540000

A T R IE S T I A S S IC U R A Z IO N I G E N E R Á L I K Ö ZPO N TI IGAZGATÓSÁGA :
Dr. HAUROGONATO L, Báró M ORPURGO J ó zse f , B áró R A LLI A M BR ., SEGRÉ V ., Dr. CALABI R ., GOLDSCHMIEDT LIPÓ T

A vezértitkár: H A R CO  B E 8 8 0 . Magyarországi föügyaöksóge Budapest, Uorottya-utczu lü . szám, az intézet saját házában.
B8Tebb l í r ‘ Talamint kárkimutatások az alanti főUgynökségnél kaphatók. Ugyanitt felvilágosítások legnagyobb készséggel 

adatnak és biatositási ajánlatok a tűz-, jég- és életbiztosítási ágazatokban a legszolidabb feltételek és legolcsóbb dijak mellett esz 
közöltetnek. A pée,i föügynökeég

sa. sí, ( i - i )  ____________  Ullmann Károly és Blauhorn J. M.

A nagymélt. m. kir. közmunka- és közlekedési minisztérium az 
1882. év április hó 15-én kelt 10860. számú rendeletével a Baranya- 
megye területén lévő államutak fentartására szükséges utiszerek be
szerzésére felterjesztett költségvetést 595 frt 90 kr. összegerejéig enge
délyezte.

A fentemlitett szállítások foganatositásának biztositása czél- 
jából az 1882-ik évi május hó 15-ik napjának 11 órája a Baranyame- 
gyei m. kir. államépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati 
versenytárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi szállítások 
végrehajtásának elvállalására vonatkozó, az engedélyezett költség 
után számítandó, s a részletes feltételekben előirt 5"/o-nyi bánatpénzzel 
ellátott zárt ajántataikat a kitűzött napon 11 óráig a nevezett hivatal
hoz annyival inkább igyekeznek beadni, mivel a későbben érkezettek 
figyelembe nem fognak vétetni.

A szóban forgó szállításokra vovonatkozó műszaki művelet és 
részletes feltételek a nevezett magy. kir. államépitészeti hivatalnál, 
a rendes hivatalos órákban, naponkint megtekinthetők.

Kelt Pécsett, 1881. április hó 26-án.
A hív. főnöke

B L V M  G Y U L A ,
kir. mérnök.8fi. (2 -2)

M á z o l á s i  m u n k a .
Van szerencsém a n. é. közönségnek becses tudomására hozni, 

miszerint úgy helyben mint vidéken teljesítendő

m ázo lási m u n k á k a t
elvállalok.

Miután s z e m é l y e s  v e z e t é s e m  alatt több ügyes munkás 
működik, képes vagyok nagyobbszabásu munkákat, melyeknek gyors 
és csinos kiviteléért kezeskedem, igen olcsó áron elvállalni.

Tisztelettel M a s c h e k  Ven ez el,
olajfestő.

(Belváros, Plébánia utcza Ocskay-féle ház.)

Id. Piacsele Károly
(E Z E L Ő T T  G IA N O N E ) 

kőfaragó mester Pécsett, budai külváros fő-uteza I. sz.
ajánlja jól felszerelt
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bel- és külföldi gránit és márványból,

továbbá készit minden e szakmába vágó
kőfaragó és építkezési müveket ajegjutányosabb áron.

Pécsett, 1882. nyomatott ifj. Madarász E.


