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Ferencziek templominak Atellenében.

A mester és a legény.
A mester és legény közti viszony

ról és annak hatásáról szólunk.
Nehány év lezajlása után arra a 

tapasztalatra jöttünk, hogy városunk
ban nem úgy van, mint több más vá
rosban, hogy a mester és a legény 
között a válaszfal oly vastag, hogy 
alig képesek egymás szavát megér
teni. A  legnagyobb örömmel mond
hatjuk el, hogy azon merev, lenéző 
viszony, mely több városokban a mes
ter és legényei között létezik, a mi 
városunkban, hála Isten, — csak alig 
ismeretes; hanem annál inkáb isme
retes a baráti és rokoni érzelmek nyíl 
vánulása.

Méltó örömünk lehet ebben; 
mert szerény véleményünk szerint 
egyedül így lehet legkönnyebben, az, 
hogy a mester legényjére közvetlen 
hatással birjon s csak ezen az uton- 
módon érvényesíthetik a munkaadók 
fontos feladatukat igazán szépen és 
jól, legényjeikkel szemben.

11a vissza tekintünk a múlt időkre, 
még igen élénken tárulnak lelki sze
meink elé az akkori állapotok. Az 
inasból felszabadult legény, vajmi ke 
vés különbséget tudott találni inas- 
kori és legénykori helyzete között, 
legfeljebb azt, hogy mint legény már 
ő forgathatta a pörölyt kezében és 
nem kellett ti piaezra, ide meg amoda 
lótni-futnia.

A múlt időkben a legény egé
szen el volt zárva a „műveltebb0 tár
sadalomtól s a mestere a helyett, hogy 
utat nyitott volna neki a beléphetésre, 
igyekezett mindent elkövetni, hogy le- 
gényje előtt az teljesen ismeretlen vi 
lág maradjon.

Innen van az, hogy még ma is 
kevés azon valódi iparosoknak a szá
ma, a kik megértve a kor hivószavát, 
valóban mindenben a kornak korrekt 
emberei lennének.

Tekintsünk csak egy kissé kö
rül és igen bőven fogjuk tapasztalni, 
hogy vajmi kevesen teljesitik, mint 
munkaadók kötelességüket. Az élet 
minden pályáján nyitva áll a haladás

útja és csak egyedül tőlünk függ 
azon folytonfolyvást előre törni. — 
Az ipar-pálya, egyike ama pályák
nak, a melyeken a lehető legtöbb gya
korlati szépet és hasznosat elő lehet 
állítani. — Az is kétségbe vonhatlan, 
hogy az iparos munkálkodása egyike 
a legháládatosabb foglalkozásoknak, 
mert rendesen a legégetőbb életszük
ségletekre szorítkozik s igy leghama- 
rább és legkönyebben értékesíthető 
is. — Kiváló előnye, hogy nincs úgy 
időhöz kötve, mint egyéb más pályán 
a munka, mely igen gyakran nagy és 
nehéz akadályokat gördit elő.

Ezek mind oly előnyök, melye
ket kicsinyleni, nem szabad, — nem 
lehet.

Tény az már manapság, hogy 
mindinkább nagyobb tért kezd elfog
lalni az iparos a társadalomban és jo
gosan is, csakhogy nem kellene arról 
sem megfeledkezniük, hogy a társa
dalomnak is meg vannak a maga kö
vetelményei, melyeket — ha abban 
igazán részt akarunk venni — telje
síteni is kell.

Vegyék csak gondos figyelembe 
munkaadó iparosaink, hogy nem-e 
szebb eredményeket mutathatnának 
fel, ha legényeik nem pusztán csak 
„napszámba" dolgozó munkásaik len
nének, hanem olyanok, kik igazán 
teljes s z ív - és lélekkel azon volnának, 
hogy gazdájuk sorsát mindinkább 
jobbra változtassák, hogy munka
adóik hirt és becsületet szerezzenek.

A mesternek legényeivel szem
ben oly kötelességei vanak, melyek 
elmulasztásával — bűnt követ el.

A legénynek a mestere, kell, 
hogy nem csupán munkaadója, ha
nem egyszersmind gondosan oktató 
vezetője is legyen.

A mesternek kell kijelölni azon 
utat, melyen a legény buzgalommal 
előtörve, idők leteltével valódi czél- 
ját eléri.

A mester hivatása körébe tarto
zik, hogy folyton megfeszített figye
lemmel kisérje legényjének minden 
egyes tettét, úgy munkaközben, mint 
azon kívül, hogy azt mindenkor és

mindenben üdvös tanulságokkal stb. 
oktatva a kor emberévé nevelje.

Csupán ezen felsorolt körülmé
nyek mellett felelhet meg igazán az 
iparos azon feladatnak, melyet tőle a 
mai társadalom megkövetel; — de 
ez csak akkor lehetséges legkönnyeb
ben, ha azon válaszfal, mely a mes
ter és legény között több helyeken 
még manapság is fenáll, tökéletesen 
leromboltunk s a helyét baráti és ro
koni kötelék foglalja el.

így, igy — s aztán iparunk vi
rágozni fog.

Szerb püspökök választása. Kar-
lóczán végbe ment a választás az újvi
déki és temesvári görögkeleti püspöki 
székekre, mindkét megválasztott a ma
gyar párt jelöltje volt. Az újvidéki püs
pöki székre Pecrovics, a temesvárira Bran- 
kovics választatott meg. Az uj püspökök 
igen müveit és értelmes lelkészek, kik 
mind eddig távol tartották magukat poli
tikai szerepléstől, de még inkább az om- 
ludinista párttól és egyedül a szerb egy
ház terén fejtették ki munkásságukat. Az 
omladinista párt nagy erélyt fejtett ki a 
választás körül, de kudarezot vallott. Je 
löltjei Kuvaracz goorgetegi és Mitrofán 
pakraczi archimandriták voltak, az omla- 
dina kipróbált hivei.

A párisi osztrák-magyar nagykö
vet BeuBt gr. nyugdíjba lépett, helyét 
Wimpffen gróf az eddigi római nagykövet 
foglalja el. — A római nagykövetségre 
Kállay külügyi osztályfőnök volt kisze
melve, de miután a közös pénzügyminisz
terségre más alkalmas magyar születésű 
államférfin vállalkozni nem akar, most ö 
lett a miniszterjelelt. — Kálnoky gróf a 
küliigyér ezt sem szereti, mert miniszté
riuma Kállayva) legjobb erejét veszti.

A közös kadsereg újjászervezése. 
Egyik bécsi lap jelenti, hogy a közös 
hadügyminisztérium, illetőleg a táborkar, 
egyetértve a hadügyminisztérium ötödik 
osztályával, tárgyal oly javaslatokat, a 
melyek, a jelen szervezetnek minél cseké
lyebb módosítása mellett, lehetségesé te
szik a területi rendszer elfogadását. E 
reudszer elve már elfogadtatott, de alkal
mazását adakályozza az a körülmény, 
hogy a nagy városoknak és a váraknak 
számos helyőrségre van szükségük, továbbá 
mert a megszállott területen is kell csa
patokat tartani. A főparancsnokok elé 
most oly javaslatot terjesztett a táborkar, 
a mely szerint a megszállott területen el
helyezett csapatok önálló és zárt hadtes
tet fognak képezni, a mely béke idejében

is nagyobb állománnyal fog birni. A 
tartalékos gyalogparancsnokságoknak ön
álló ezredekké való átváltoztatását azon
ban ellenzik, mert a századok békeállo
mányának leszállításával járna.

Uj pénzügyi igazgatóság. Ő felsége 
elhatározása alapján a zágrábi pénzügy- 
igazgatóság hatósága alatt Eszéken külön 
pénzügyigazgatóság állíttatott fel, mely mű
ködését folyó évi junius 1-jével kezdi meg.

A főrendiház az általános vám
tarifáról szóié törvényjavaslatot a képvi- 
selöház által megszavazott szövegezéssel 
változatlanul elfogadta és e törvényjavaslat 
az ügyrend értőimében szentesítés végett 
ö felsége elé terjesztetett, de e javaslat 
csak akkor válhatik törvónynyé, illetve 
léphet junius 1 én életbe, ha az osztrák 
birodalmi tanács képviselöháza a „gabona44 
tétel jegyzetének az urakháza vámügyi 
bizottsága által indítványozott kiküszöbö
léséhez hozzájárul, a mi a tegnapi távira
tuk szerint már meg is történt.

O rszággyű lés.
A képviselőház május 19-én folytatta 

a 21 millió rendkívüli hadiszükséglet fe
dezéséről szélé törvényjavaslat tárgyaié 
sát. Turgonyi Lajos a különvéleményt 
pártolta, utána Jókai Mér szélt a tör
vényjavaslat védelmére; beszéde azonban 
nem keltett hatást. Majd Tisza Kálmán 
miniszterelnök szólalt föl, leginkább Szi
lágyi Dezső boszédévol foglalkozva. IIo- 
ránszky Nándor Szilágyi határozati javas
latát védelmezte, egyúttal csatlakozott Né
meth Albert indítványához is. Végül Helfy 
Ignácz támogatta a különvéleményt.

A főrendiház is tartott ülést, a mely
ben változatlanul elfogadott több törvény
javaslatot, közöttük az általános vámtari
fáról szólót is, továbbá hozzájárult a Hor
vátországgal való leszámolás iránt hozott 
képviselőházi határozathoz és elintézte az
1880. évi állami zárszámadásokat.

A képviselÖházhan másnap ismét 
hosszabb vita keletkezett az ülések tar
tama fölött Prónay Gábor ugyanis azt 
uz indítványt tette, hogy az ülések ezen
túl ismét csak 2 óráig tartsanak. Indít
ványát Hermán Ottó, Helfy Ignácz ós 
Szalay Imre pártolták, mig Szapáry pénz
ügyminiszter és Móricz Pál a 3 óráig 
tartó ülések mellett emeltek szót. A több
ség ily értelemben határozott.

A boszniai vitában a kormánypárt 
részéröl Ivánka Imre és Csiky Kálmán, 
az ellenzék részéről Halász Géza és Ap- 
ponyi Albert vettek részt. Elénk derült
séget keltett Apponyi beszédének az a 
része, melyben a miniszterelnöknek a 
franczia akadémia szótárára történt hivat
kozásával szemben idézte a magyar aka

démia szótárát a „megszállás41 szó értel
mének meghatározására és ebből azt a 
következtetést vonta le, hogy ha a fran
czia akadémia szótára szerint illetékes 
volt a delegáczió a kért összeg megsza
vazására, a magyar akadémia szótára sze
rint nem volt az. A beszéd többi részei
ben is kitűnő polémia volt a miniszterei- 
nők ellen és zajos tetszést aratott.

A képviselöházban május 22-én is
mét zajos jelenetek voltak. Egyet Polonyi 
Géza idézett elő azon megjegyzéssel, hogy 
az alkotmányunkat veszélyeztető liga élén 
Albrecht foherczeg áll. Utóbb pedig Sza
lay Imre vonta magára több ízben az el
nök figyelmeztetését, midőn a Habsburg- 
ház politikájára vonatkozólag több rend
beli idézetet olvasott fel, különösen Kos
suth irataiból. A midőn pedig a minisz
terelnökre vonatkozólag azt modotta, hogy 
örülne, ha a minisztert dögvész, vagy éh
halál letaszítaná helyéröl, a jobboldal egy 
része tüntetőleg elhagyta a termet. Ké
sőbb azután Szalay kijelentette, hogy sza
vait nem a miniszterelnök személyére, 
hanem az általa kivetett rendszerre ér
tette.

Az említett két szónokon kívül még 
Veszter Imre szólott a törvényjavaslat el
len; mellette pedig Wolf György (szász) 
és Hegedűs Sándor.

Az ülés végén Istóczy Győző kér
dést tett az iránt, mikor kerül napirendre 
Szathmármegye kérvénye az oroszországi 
zsidók bevándorlásának meggátlása tár
gyában. Lázár Mihály pedig a Három
szék megyében uralkodó ínség tárgyában 
intézett interpcllácziót a belügyminisz
terhez.

Május 23-án igen nyugodt mederben 
folyt a tanácskozás, de azért a napnak 
meg volt a maga meglepetése és a maga 
pikáns részlete. A meglepetést Pauler Ti
vadar igazságügy miniszter okozta, a tör
vényjavaslat védelmére elmondott beszé
dével. Eddig még alig volt reá eset par
lamentünk történetében, hogy szakminiszter 
más, mint szorosan tározójához tartozó 
kérdésben részt vett volna a vitában.

A pikáns részletet Onody Géza, füg
getlenségi párti képviselő szolgáltatta, aki 
egy esetet mondott el, mely szerint vá
lasztókerületében egy 14 éves keresztény 
leánynak állítólag az orthodox zsinagógá
ban nyoma veszett volna.

Az említetteken kívül szóltak még 
KörÖsy Sándor, Berzeviczy Albert és Mam- 
musich Lázár a kormánypárt, Bartlia Mik
lós és Vidlicskay József az ellenzék ré
széről, Bartha beszéde kimagasló volt és 
általános figyelemmel lett hallgatva.

Május 24-én a tisza eszlári eltűnt ke
resztény leány esete, melyet Ónody Géza 
fölemlített, ismét foglalkoztatta a képvi-

Mint a többi.
Ha úgy néha rá gondolok,

A szememből köny gördül ki.
OI Istenem, milyen azép volt . . . .

Szép és kedves. — mint a többi.

Ölembe ült, reám borult,
Majd a lelkem csókolta ki,

8 esküüözött őgre-fóldre . . . .
Égre-földre, — mint a többi.

Csók, . . ölelés, . . eskü, . elmúlt,
A feledé* leple födi;

Csak a fájó emlék él még . . . .
O is megcsalt, — mint a többi.

F.

A  „go u v ern a n te“ -ok  ellen.
A napokban egy kissé szellőztettem 

magamat a sétatéren, midőn egy hölgy 
ajkáról a következő mixtúra compositum 
mondatot haliám: „Tegnap egy besuchot  
osináltam báróéknál és p re  b i en  un- 
t é r  h a l t o l t u k  magunkat.41

Uram! — m a g y a r o k  Istene ne 
hagyj e l!

Nőtől hallottam s megbirálás végett 
átengedem — a nőknek.

Kiváncsi vagyok, hányán vannak, a 
kik helyesnek vagy szépnek tartják. Úgy 
hiszem azonban, hogy a tiszta magyar 
érzelmüek között egy sincs, mert az ilyen 
zagyva beszéd, gyönyörű nyelvünk ily- 
képeni eltorzítása megvetést érdemel.

De kérdezhetné valaki, hogy kik 
azon nők, a kik oly vegyes nyelven be
szélnek ?

Könnyű erre megfelelni.
Csaknem mindenik olyan nő, a ki

egy nyelvnél többet is tud, vagy csak 
gagyog s az idegent, idegen novelönötől 
„ g o u v e r n a n t e u-tól tanulta.

Oh azok a „gouve r n  a n t e “-ok!
S noha csaknem kivétel nélkül oly 

kedvesek, oly szépek; én rettenetes ellen
ségük vagyok. Természetesen csak nem
zeti nyelvünk tekintetében, a mú g y  azon
ban legkevésbé sem, — sőt . . . .  no 
ezt már tessék elgondolni. — — -------

Az már tagadhatatlan tény, hogy a 
„ g o u v e r n a n t e u-ok okai annak, hogy 
a magyar nők ajkáról csak úgy ömlik a 
mixtum compositum.

Alig van ház, a hol tiszta magyar
sággal tudnának beszélni.

íme csak egy rövid pár óra alatti 
tapasztalás a zagyva nyelvből.

— Kati! — (az ablakon át hallom 
a megye-utezában, a mint ö nagysága 
mondja a szobacziczus ö kicsiségének) — 
porozza ki jól a „ripszgarniturát44 s hozza 
be a „portvist44 és szedje le a pókhálót.

— Ejnye hová lett a „fódervis44, — 
a „klavir44 tele van porral.

— Hiába mondom magának, hogy a 
„tasznikat44 is le kell törülni mindennap.

— Ne azzal a vastag, durva ronggyal 
törölje a „srajbtist44, az egész „politúr44 
lemegy róla.

— Rendet csinált már a „stel- 
lázson44?

— Nézze csak, itt a „krcdencz44 
mellett felszakadt a „tapéta.44

— A „staberlit44 megint nem látom 
már, pedig a „fotelok44 nincsenek még 
kiporolva.

— Délután mondja meg a „Stefán- 
nak“, hogy „a speisz-czimert44 — „vixol- 
ja44 ki.

— Bizony még meghütöm magamat 
ebben a „ezugban14, adja csak ide a 
„jopnirnat44 Kati, ott van a „vizitszoba44 
— „klajderstockján44.

— Úgy most vizet hozhat a „la
vórba44. Az „ottkolon44 ott van a „nádit- 
kasztlin44.

Most pedig a szakácsné lépett be a 
szobába s én tovább hizlaltam a lelkemet 
az épületes beszéden — persze csak az 
utczáról.

— Hát maga szakácsné, miért nem 
megy már a „speiszba44 lisztért?

— A levesbe több „grünczajgot44 
tegyen, mert tegnap nem volt semmi ize.

— Holnap megint „dünstolt44 húst 
csinálhat „garnirunggal44.

— A „sniczlit44 no szárítsa ki, mert 
a férjem „szaftig44 szereti.

— A „kasztrolt" ne hagyja benn a 
„rörniben44; mórt a „koehnaku baja talál 
lenni.

— A „csuszpájzra44 — „áuflág44 gya
nánt „virstlit44 tegyen, a pecsenye mellé 
pedig szilva-„kompétot44.

Nos hölgyeim, hogy tetszik ?
Vannak nők, kik r.éhány franczia s 

annál több német szót pusztán műveltség 
nególyezéséböl kavarnak beszédükbe.

Ki ne mosolyogna szegénykéknek e 
naivsága felett.

Idegen nyelveket érteni és beszélni, 
kétségkívül egyik elsőrendű tényezője a 
műveltségnek. Hanem minduntalan idegen 
s hozzá még elferdített szavakat hasz 
nálni közönséges tárgyak megjelölésére: 
— nevetséges badarság.

Azért, hogy közösügyes világot élünk, 
ne beszéljünk osztrák-magyarul, — nem 
ritkán szövetségbe vonva, hol a francziát, 
hol az angolt.

Es vájjon mibe kereshetjük e ferde 
szokás mind inkább való terjedését ?

En szorény nézetem szerint az ide
gen nyelvű és szellemű nevelésben talá 
lom a fŐ okot.

Nem vagyok ellensége az idegen 
nyelvek tanulásának, magain érzem annak

hiányát legjobban; de már az idegen: 
német, franczia, vagy angol , gouver -  
n a n t c u-ok alkalmazását éppen nem tar
tom nélkülözhetlennek, sőt ellenkezőleg, 
azt merem mondani, hogy éppen szük
ségtelenek, midőn tanügyünk fejlődésével 
manapság már oly értelmes magyar neve- 
lőnőkot kaphatni, kik mig egy felől a 
nyelvek tanítására is képesek, — magyar 
szellemben nevelik leányainkat, — bocsá
nat a honleányokat, — nekem még, hála 
Isten, nincsonek leányaim.

Büszke lehet a hölgy, ki magyarnak 
született, kiről a költő igy zeng:

„Magyar hölgynek születtél,
Áldd érte B o r s o d a t !

Magyar hölgynek születni 
Nagy és szép gondolat!
Oh, hölgy, ki azt megérted,
Mi szép vagy és „mi nagy 
Rendeltetésed égtől 
A földön44 áldva vagy4*.

De lássuk csak tovább is, mit mond 
a költő:

,,l)c te midőn születtél,
K é t hivatást nyerél;
A hölgyét s h o n leá n y é t,
Mert hölgy b m a g y a r  levél,
Tenéked szebb, dicsőbb tért 
Sabott a végzés,
„Születni ós — — szeretni4*
Magyar hölgynek kevés.

Magyar hölgynek születtél,
Tedd hivatásodat!
Egy hon-nemtője lenni 
Mi szép egy gondolat!
Oh, hölgy, ki ezt betöltéd,
Mi szép vagy és mi nagy !
,,Rendeltet és az égtől —
A földön": áldva vagy!

Alázattal és tisztelettel legyen mondva, 
azért nem csupán utaltam Garay „Magyar 
hölgy44 czimii költeményére, hanem csak

nem egész terjedelmében idéztem, — hejh; 
mert be kell vallanom, hogy nagyon sok 
nőről fői vakmerÖ8ködöm tenni, hogy nem
csak irodalmunkat nem, de még e gyö
nyörű költeményt sem ismeri, melyet pe
dig minden magyar nőnek szivében kel
lene viselni.

És én e b ű n t  (máskép nem nevez
hetem) nem nekik, hanem nevelésüknek, 
a „ g o u v e r n a n t e u-ok által való nevel
tetésnek tudom be.

Ha egy társaságban hús z  magyar 
van és e g y  német, ann.ik az egyenek a 
kedvéért mind németül beszélnek, a ki 
nem tud németül az hallgat — csupa ud
variasságból.

Magam hallottam egy német kisasz- 
szonykától, ki öt év alatt nem volt képes 
„barbár44 nyelvünket elsajátítani, hogy 
„ ö n ma g á t  k o m p r o m i t t á l j a ,  ki  
ve l ő  nem be s z é l  n é me t ü l . 44

Hanem én azért mégis csak magya
rul mondtam oda neki, hogy ha mindjárt 
O k t o a t a j a  tartományba költözném is, 
hogy ott éljek, öt óv alatt beszélnék a 
vadak nyelvén.

Püff neki!
Úgy látszott megértette, mert néme

tül azt válaszolta nóini czélzással udva
riasságból származó gyávaságunkra, hogy 
„ö nagyon csodálkozik azon, hogy habár 
öt éve van itt, van még olyan fiatal em
ber is, a ki vele nem tud (mondjuk ked
ves kisasszony, hogy nem akar) n é me t ü l  
beszélni.44

Püff neki!
Ez ugyan csak kivételes eset, — de 

elég fényes példa arra, hogy milyenek 
némely nők.

El a „gon v e r  n a n te 44-okkal és be
széljünk magyarul!

A kis reporter.



selöházat, a mennyiben azt Istóczy Győző 
interpelláczió tárgyává tette. Ugyanezen 
ügygyei kapcsolatban Irányi Dániel is in
tézett interpellácziót a belügyminiszterhez, 
a hazai zsidók megöl tál mazása érdekében. 
A miniszter mind a két interpelláczióra 
nyomban felelt, kijelentvén, hogy az ügyet 
meg fogja vizsgáltatni és gondoskodni fog 
róla, hogy a bűnösök megfenyittessenek, 
egy úttal azonban netáni kihágásoknak is 
elejét fogja venni.

A boszniai vita csöndesebb mederben 
folyt. A kormánypárti szónokok mind ki- 
törültették magukat, egészen az ellenzék
nek engedve át a tért. Hozzászóltak a 
tárgyhoz Mezei Ernő, Mukics Ernő, Kere
kes Ágost, Mocaáry Lajos, Pulszky Ágost, 
Szabó Endre és Rády Endre.

K ülfö ld i szem le.
Az egyiptomi ügy kuszáltsága, az e 

részbeni érdekek ellentétessége a lefolyt 
héten nagyon ébren tartá Európa diplo
matáit. Az angol és franczia"' pánezélos 
hajók megérkeztek Alexandria elé, híre 
jár, hogy török, olasz ós orosz hadihajók 
is parancsot vettek az oda indulásra. A 
porta nagyon tisztán kifejtette egy jegy
zékében, hogy az angol-franczia köz
benjárás jogosulatlan mindaddig, mig a 
szultán kész mint szuverén rendet csi
nálni Kairóban. A nyugoti hatalmak el
határozása mielőtt a többi Európát meg
kérdeznék, a többi kabinetnél is vissza
tetszést idézett elő, mindazonáltal nem 
várható, hogy bármelyik hatalom is tö
résre engedné vinni a bonyodalmat, mert 
a nagyobb mérvű hadiköltség mindegyi
két visszariasztja attól. A megoldás hosz- 
szas alkudozások után valahogy befog 
következni, de tartós nem lesz és Egyip
tom károsítása előre látható, mert a mai 
diplomaczia előtt jog és népek jóléte 
semmi.

A czár koronázása ez évről végkép 
elmarad, félnek attól, hogy a nihilisták 
nemcsak a czár, hanem a fejedelmi ven
dégek és főrangú tisztviselők ellen is me
rényleteket visznek végbe.

Az orosz zsidómenekültek, kik Ame
rikába kivándorolni kívánnak, Brody gács- 
határszéli városban már 12,000- re fel
gyűltek, a segélyző bizottság beszüntette 
működését, mert ezt a koldus tömeget 
nem győzi élelmezni, annál kevésbé el
szállitatni, pedig a közeli napokban a 
menekültek tömege újabb tízezer koldussal 
szaporodni fog, alaposan tartanak attól, hogy 
a ragályos tiphus az egész várost meg
mételyezi.

A waschingtoni legfelsőbb törvény
szék az elnÖkgyiIko3 fölötti halálos itéle 
tét helybenhagyta s igy a felmagasztalás 
nem sokára végrehajtunk, ha csak addig 
a elnökgyilkos korrupezió pártja módot 
nem talál a gyilkosnak megszöktetésére.

A Gotthard-vasutnak hivatalos meg
nyitása május 23-án történt meg nagy
szerű ünnepélyekkel és nagy részvét mel
lett. Ezen közlekedési vonal mostanban a 
világnak legnagyobb csodamüvo. A két 
mértföldnyi hosszú nagy alaguton két ol
dalról tizéven át dolgoztak és ihost a 
gyorsvonat 19’/* pereznyi időben robog 
keresztül rajta létesítve a legrövidebb és 
leggyorsabb összeköttetést nyugoti Német
ország, a Schweicz és Olaszország közt, 
melynek genuai kikötője ezen közlekedési 
vonal által régi dicsőségét visszahódíthatja.

A szerb kormány közzétette a szerb 
vasutak kiépítése eránt az Union Gene 
rale bukása folytán szükségessé vált uj 
szerződést az e czélra vállalkozott fran- 
czia társasággal.

M agyarország fináncziális 
önálóságának m egalapítása.

Folytatás a 20-ik számból.
De 50 év csak egy pillanat a nem

zet életében, s ha ezen pillanat eltűnt az 
örökkévalóság tengerébe, akkor az év
század második felében folytatjuk ez ádáz, 
öngyilkoló operátiót; folytatjuk mindad
dig, m»g csak az osztrák államadósság 
fonál 1.

Ezen kimutatott n e g y e d f é l e z e r -  
m i l l i ó  f o r i n t o t  k e l l  a n e m z e t 
n e k  fel  t e r e m t e n i ,  s a j á t  ke zo -  
m u n k á j á v a l ,  v é r e s  v e r e j t é k é v e l .

És most kérdezzük: Boldogulhat e 
egy nemzet ily hiú meddő áldozatok 
mellett?

Valóban! nem.
Igaz ugyan, hogy a pénzforgalom és 

keringés folytán, ezen óriási összegek 
némi részei viss: átérnek ama forráshoz, 
honnan eredtek:

De mily módon történik ez ?
Részint úgy, hogy a külföldi üzér, 

magyar termesztményeket bevásáról, (a 
mit a kamat-quota fizetése nélkül is tett 
volna) — részint, ha felemésztő kama
tokra adnak pénzt kölcsön magyar föld- 
birtokosoknak, kik ezen operácziók kö
vetkeztében, gyakran tönkre mennek.

Azon külföldi tőkepénzesek pedig, 
kik nálunk iparos vállalatok élére álla
nak, sarcszolják az ország termelő ere 
jét, nem hazánk, hanem saját szülőföld 
jük előnyére és szállítják oda a nálunk 
szerzett kincseket.

Nem is lehet azt kárhoztatni: mert 
mindenkinek közelebb esik saját hazája, 
mint az idegen föld.

Minden túlzás nélkül lehet állifani, 
hogy egy tetemes része azon üzleteknek, 
melyeket a külföld Magyarországon vég

hez visz, azon adóösszegekből fedeztetik, 
melyeket a nemzet kamatquota fejében 
évente fizet.

Minél nagyszerűbb a külföldi válla
lat Magyarországon, u n n á l  n a g y o b b  
a hátrány is, mely abból a közvagyon 
kifejlődésére hárúl.

Vegyük csak például az állaravasut 
és az -naviczai bánya kerület haszon
bérbe o'i.vsát 100 évre. Milliókat és mil
lió h : onnan a franczia társaság, és 
n > Tert — kérdezzük — a nemzet ? 
Se

i  angol, franczia, holland nép szé- 
'■n m» .'köszönné, ha az idegen arány 
•̂ly Jéssel lépne fel nálunk, a mint

az hazánkban történik.
Semmi nemű iparvállalat, gőzhajó- 

zási társulat, vasút, semmiféle erömegfe- 
szitése a nemzetnek nem képes gátot 
vetni amaz anyagi, szellemi, erkölcsi sü- 
lyedésnok és tespodésnek, mely karöltve 
járand a fenti pénzáldozatokkal és meg
érhetjük még az időt, mikor a magyar 
ember magyar földön nem lesz egyéb, 
mint napszámosa a külföldi pénznek.

Oda kell tehát működnünk, hogy 
Magyarország saját magának lehessen 
bankárává. Egy nemzettel sem születet 
a pénz és vagyonosság; minden nemzet
nek kellett azt önmagának teremteni 
szorgalom, ipar és takarékosság által.

Iintelligentia! Népnevelés és népok
tatás ! Mily magasztos eszmék! és mégis 
mily szoros kapcsolatban állanak ezen 
prózai szóval: p é n z !

Irigy sóvár szemekkel nézhetjük pél
dául Svájcz és Németország magas mű
veltségét, melyet azok csaknem kizárólag 
fényes népnevelési rendszerüknek köszön
hetnek.

Európának majd minden tartománya 
messze túl szárnyalt bennünket a művelt
ségben, túlszárnyalt azért, mivel töke hiá
nya folytán, nem vagyunk képesek a 
szükséges költséget népünk nevelésére és 
oktatására fordítani.

Pedig a tudatlan nép, még a szemei 
előtt fekvő kincsek felhasználására és ér
tékesítésére sem képes.

Hírneves Montesquieu, a törvények 
szelleme czimü halhatatlan munkájának 
ama fejezetében, melyben Európának pénz
ügyi helyzetéről szól, mondj:

K é t u t  van,  m e l y e n  a k o r m á n y  
m e g a z d a g o d  h á t i k :

Az e l s ő  az,  m i d ő n  a k o r m á n y  
t ú l t e r h e l v é n  a n e m z e t e t  adóva l ,  
e l e i n t e  r o p p a n t  ö s s z e g e k e t  t e 
r e m t  elő,  de k é s ö b b a n é p  e l s z e 
g é n y e d é s e  k ö v e t k e z t é b e n  ma g a  
is e l s z e g é n y e d i k .

A m á s o d i k  az:  mi d ő n  a k o r 
m á n y  k í mé l v é n  a nép  e r e j é t ,  e l e 
i n t e  c s a k u g y a n  s z e g é n y e s  h e l y 
z e t b e n  t ál  á l á l  j a  magát ,  az k é s ő b b  
a n é p  n ö v e k e d ő  v a g y o n o s s á g a  
f o l y t á n  ma g a  is g a z d a g g á  lesz,  
és mivel az osztrák-magyar birodalomban a 
nagy államférfi e bölcs elvét nem követ
ték, vagyunk most eme szánalomra méltó 
pénzügyi helyzetben.

Az osztrák államadósság, egy saját
ságos specialitása uz államadósságoknak, 
mely a többi mivolt államok adósságtól 
lényegesen elüt. Más államokban, például 
Franczia- vagy Angolországban az állam- 
adósság a nemzet activ vagyonának egy 
tetemes részét képviseli és annak folyto
nos szaporítására szolgál.

Az osztrák-magyar birodalomban az 
államadósság egy passiv vagyont képez
vén, nem szaporilja, hanem csonkítja a 
nemzeti vagyont

A két fennebb említett államban, a 
lakosság büszkélkedik jól rendezett ál
lamadósságával, és az üzér minden szor
galmát és takarékosságát arra fordiitja, 
hogy bizonyos évek lefolytéval, magának 
és családjának biztos jövedelmet szerez
zen állampapírokban.

Az osztrák - magyar birodalomban 
azonban, ezen tágas birtok terület fele 
visszariad az állampapíroktól, és azt hi
szem. hogy a magyar korona tartományai
ban igen kevés osztrák állampapír lesz 
feltalálható; és alig hiszem, hogy hazánk
ban legyen ember, ki családja jövőjét 
ezen ingatag alapra kívánná fektetni.

Túl a Lajthán pedig mindenkinek 
borsódzik a háta, ha ezen gyönyörű vív
mánynak, a mi osztrák államadósságnak 
neveztetik, csak nevét is hallja, és ha az 
üzérnek sikerült szorgalma folytán egy 
kis vagyonra szert tenni, másra forditja 
azt, mint állampapírok bevásárlására.

Még egy jellemző és végzetes tulaj
donságát kell az osztrák állampapíroknak 
kiemelnünk — ugyanis, hogy azok maga
sabb kamatot fizatnek, mint bármely más 
államéi. Ennek Genesise következő:

Midőn Ferenoz és Ferdinánd császá
rok alatt, a birodalmi hitel tetőpontján 
állott, a bécsi kormány bizonyos büszke
séget helyezett abba, hogy kölcsön felvé
tel alkalmával több előnyt, és magasabb 
kamatot kínáljon, mint akármely más kor 
mány.

Fölösleges áldozatok voltak azok, 
mert akkoriban olcsó pénzt kaphattak 
volna. De pazarlás milliókkal, fukarkodás 
garasokkal volt mindig a bécsi pénzke
zelés ismertető jele.

Nem fontolták ők meg, hogy az ál
lam vagyont éppen úgy kell kezelni, mint 
a jó magán gazda vagyonát kezeli.

Nem fontolták ők meg, hogy a nagy 
kamatfizetés, nem emeli, hanem csökkenti 
az ország hitelét, tekintélyét és erejét, és

a nemzetet a könnyelmű gazda hírébe 
hozza.

Ha magán embor, legyen az bármily 
dúsgazdag — oly magas kamatokra vesz 
fel pénzt, milyeneket más, hasonló va
gyon beli helyzetben levő nem fizet, bizo
nyosan hiteleznek szívesen addig, mig va
gyona tart. De minden ilyennemü kölcsön 
után lejebb száll hitele és tekintélye a 
világ előtt, az uzsorás speculátio prédá
jává válik, mig elvégre birtoka elpusztul, 
és Ő a csődben keresi vógmenedékét, sa
ját és hitelezői végromlására.

És ez mindazon állam sorsa, mely 
— mint mi — magasabb kamatot fizet, 
mint a többiek.

Ha a magán ember hitele elenyészett 
ugyan, de tartozásain felül mégis marad 
vagyona, hogyan fogja ö hitelét a világ 
előtt helyre állítani? Valóban nem úgy, 
hogy folytatva az eddigi eljárást, utolsó 
kútforrásait merítse ki. De igen is úgy, 
hogy jó vagyonkezelést alkalmazva, mond
jon le fölösleges költségeiről, pazar szo
kásairól és b i z o n y í t s a  b e h i t e l e z ö i -  
nek,  hog y  t a r t o z á s a i t  l e t i s z t á z n i  
k é p e s  l eend!

(Folyt, köv.)

T örvényszék i csarnok.
Előadott polgári ügyek :

Má j u s  15-én. Schmidt János — 
Nögling Gáspár mint kk. Röder Gáspár, 
Erzsébet és Jakab gyámja ellen előjegy
zés igazolása iránt. — Kornfeind Anna 
— Láng József és társa ellen 1000 frt és 
jár. iránt.

Előadandó büntető ügyek:
Má j us  30-án. Vagner Antal és társa 

ellen súlyos testi sértés miatt. — Dónk 
Józsefné ellen jogtalan elsajátítás vétsége 
miatt.

Má j us  31-én. Ifjú Halász István és 
társa ellen lopás miatt. Pap Lajos cl 
len lopás miatt.

J un i us  2-án.  Végh Mihály és Végli 
József ellen halált okozó testi sértés miatt.

H irdetm ény.
Melynél fogva alulírott városi tanács részéről 

ezennel közhírré tétetik, hogy folyó 1882. évre 
járró III. és IV. osztálya kereseti adó, tőkekauiAt 
és járadékadó, hányandó és nyilvános számadásra 
kötelezett egyletek adója iránti kivetési javaslatok 
a kir. adófeliigyelőség részéről elkészíttetvén, őzen 
javaslatokat magában foglaló lajstromok az 1870. 
évi XV. törvényezikk 18. tj-ának rendelkezése szerint 
f. ó. május hó 22-ik«'tői számítandó 8 napi idő
közben, közmegtekintés, illetőleg mindenki által 
saját vagy másokat illető adójavaslatok ellen ne
tán tonui szándékolt észrevételek mogtehetése vé
gett a városi főpénztári helyiségben kitétettek.

Az cként felmerülendő észrevételek a fenti 
határidő alatt a kir. adóleliigyelőségnél, — utóbb 
pedig a kivető bizottságnál terjeszthetők elő. A 
kérdéses adók megállapítása végett a kivető bi- 
zotsági tárgyalások a város házán, a közgyűlési 
teremben (II. emelet 31-ik ajtó) mindenkor dél
utáni 3 órától 5 óráig a következő sorrendben 
tartatnak meg, u. m.:

Május hó 30-án. Állatorvos, alkusz, arany
műves, asztalos, ács, bába, bábos, bádogos, bog
nár, borbély.

Május hó 3l-én. Horaccis, borkereskedő, bőr
kereskedő, bútorkereskedő, csatkovács, cserepes.

Jnnius hó 1-én. Czipész, csizmadia, cznkrász, 
divatárus, déligyümölcs-árus, dohány nagy tőzsde, 
élelmezési szállító, esztergályos, esernyő készítő, 
edényes, eczetgyáros, edénygyár.

Június Ló 2-án. Építész, fazekas, fakereskodő, 
fényképész, fodrász, fogorvos.

Junius hó 3-áu. Fuvaros, fürdők, gabnakeres- 
kedő, gyepmester, gombkötő, gyógyszerész, ha- 
rangöntő, hangszerkészítő, Italáruié.

Junius hó 5-én. Ilirlap, helypénzbárlet, hentes, 
kalapos, kapezás, kádár, kárpitos, kávéház, kávé
sok a kigyó-utezában, kefekötő, kesztyűs, kémény
seprő, keményitő-gyár, kereskedelmi tanoda.

Junius hó 6-án. Kereskedők, A-fól P-ig.
Junius hó 7-én. Kereskedők R-től Z-ig.
Junius hó 9-én. Kertész, kolompár, kocsi

gyártó, köz* és kocsifuvarozás, korcsmáros.
Jnnius hó 10-én. Kovács, kőfaragó, kőszén

árulás, köszörűs, közjegyző, kölcsönböny vtár, könyv 
kötő és árus, katona élelmezési szállító, kőbánya, 
kötélgyártó, lakatos, lisstárus.

Junius hó 12-én. Mészégetés, mészáros, mol
nárok, mérnökök, nyomdák, növelde-intézet, őrá- 
sok, orgona-épitő, orvosok, papirkereskedők, pá
linka égetés és mérés.

Junius hó 13-án. Pénzüzér, póstaátalány, pus
kás, pótkávégyáros, reszelővágó, rongykereskedő, 
rézöntő, ruhafestő és áruB, sapkaárus, szabó.

Junius hó 14-én. Szappanos és szatócs.
Junius hó 15-én. Szállítók, szerkovács, ser

bérlet, székkötő, szitás, szíjgyártó, szobafestő, 
szódavizgyár, spodiumgyár, sörfőző, sütők.

Junius hó 16-án. Szűcsök, szürszabók, takács, 
tánezmester, temetkezési intézetek, téglaégetések, 
tímárok, üvegesek, ügyvédek, ügynökök.

Jnnius hó 17-én. Magyar varga, varrógép-árus, 
vasgyár, vattakészitő, váltóüzletek, vámbérlet, vég
rehajtó, vállalkozó, vendéglősök, zálogintézet, 
zongora-kölcsönző, zsibárns, zongora-tanítók.

Junius lió lí)-én. IV. osztály.
Jnnius hó 20-án. Tőke kamat.
Jnnius hó 21-én. Takarékpénztárak, légszesz

gyár, kőszén és gépgyár részvény-társulat.
Junius hó 22-én. Mohács-pécsi vaspálya, há

ny aadó.
Végül figyelmeztetik az adózó közönség, hogy 

ebbeli érdekeinek védelmére vagy személyesen 
megjelenhetik, vagy pedig meghatalmazott által 
képviseltetheti magát; nenkülönben bárkinek is 
jogában áll mások jövedelmét meghatározó ada
tokat — e kivető bizottság elé teijeszteni.

Pécsett, 1882. május hó 20-án tartott tanács
ülésből.

Pécs sz. kir. város tanácsa

K ülönfélék .
— A bányamunkások streikjához. A 

megfélemlítés és erőszak győzött, a bá
nyászok csekély kivétellel munkában van
nak. A kirendelt katonaság, — egy szá
zad kivételével — berendeltetett. — Lát
szólag teljes csend és nyugalom van a 
bányákon, — de bizonytalan annak tar
tóssága ; mert ki tudja, mi forrong az elé- 
giiletlenek kebelében?

— Műkedvelő előadások. Mint már 
jeleztük a zene-egylet javára műkedvelő 
előadások fognak tartatni. — Az első 
előadás 1-én leend mely alkalommal Souppe 
„Nönevelde" czimü, kedves zenéjü ope
rettéje és a „Véletlen4* vígjáték fog színre 
kerülni. A második előadás 2 án tartatik 
niog — színre kerül a „Nönevelde“ és 
„Cox és Boxu vígjáték.

— A Majláth-téren felállított Bergheer- 
féle müszinház, mely beutazta Európa legna
gyobb városait, s eddig csakis nagy városok
ban volt felállítva, mindig érdekesebb 
mutatványokkal gyönyörködteti a néző 
közönséget. B e r g h e c r  tündéricsen kiál
lított és poetikus némajátékokkal össze
kötött szellemjelenései mindig kitünően 
sikerülnek. H e u b e c k  bűvész rendkívüli 
ügyessége által bámulatra ragadja, elő
adási modora pedig igen jól mulattatja a 
közönséget. De legnagyszerűbb látványt 
nyújtanak főleg B e r g h e e r  művészi szö- 
kökutai, melyek roppant nagy mennyiség
ben a legváltozatosabban csoportosítják a 
vizsugarakut, s azok az alkalmazni szo
kott tündéries világítás mellett valóban 
sokkal nagyszerűbb látványt nyújtanak, 
mint a legnagyszerűbb tűzijáték. A ki a 
színpadi kiállításokban gyönyört talál, az 
o Bergbeer - f é l e  müszinház látogatását 
ne mulassza el, mert abban az e téreni 
legnagyszerűbb dolgok láthatók.

— Vásárok. Városunkban a lefolyt or- 
szagos vásár szerfelett élénk volt; különös 
forgalom mutatkozott a ló- és szarvas
marha-vásárban. Ló 30 frtól 600 frtig 
összesen elkölt 538, — szarvasmarha 35 írt
tól 140 frtig 720. Legkeresettebbek voltak 
a fejős tehenek és 1—V /i éves üsző- 
borjuk, mely utóbbiakban nem éppen nagy 
volt a választék. Gödolös kecskék is szép 
számban keltek el, — sertés alig volt. Az 
iparosok is megelégedhettek a vásárral.
— Csütörtökön Gö r c s  ö n y b e n volt vá
sár, mely a Görcsönben tartatni szokott 
vásárok eredményét jóval felülmúlta. Itt 
is a legkapósabb jószág a ló és a szarvas
marha volt.

— A legközelebbi országos vásár váró- 
sunkban, július hó 30-án fog megtartatni.

— A fagyos szentek Damokles-kardja 
már nem füg hajszálon a mezei gazdák 
leje fölött. P«.ngrácz, Szervácz, Bonifácz 
ugyancsak ránk ijesztettek, tettek is kárt 
helyenkint a burgonyában, babborsóban, 
de az Orbán megbecsülte magát és verő- 
fényes szép meleg ritkában mutatta be 
magát, szerdán estve beható meleg esőnk 
volt, mely nagyon jól fog esni a hideg, 
borongos, szeles betek alatt meggémbere- 
dett tavaszi véleményeknek. — A szőlő 
virágzása Pécsett ke/.detét vette, szép 
termés kecsegtet, de a fürtök hegye és 
oldala moc.t már világosan mutatja a 
nagypénteki fagy behatását a virág bim
bó cskák megbámulták - sárgultak többe 
kevésbé, ezek ha levirágzanak is, bogyót 
nem adnak, mert lehullanak a csutkáról.
— Különben a le virágzás folyamától függ 
főleg a leendő termés mennyisége, verő- 
fényes, viharmentes egypár hét igen el
kelne most a szőlőkre.

— Kerti ünnepély. Az izr. nőegylet 
junius hó 4-én a gyermekkort helyiségé
ben (kert-uteza) szerencsejátékkal egybe 
kötött kerti ünnepélyt rendez, Dankó 
Gyula zenekara közreműködése mellett.

— Halszemle. Rendőrségünk, — mint
hogy melegszenek a napok s a Imlbüsz- 
hödés igen gyakori, közegészségi szem
pontból, péntektől kezdve a halpiaczon 
rendes szemlét tart s a büzhödt halakat 
elkobozza.

— Hymen. Csütörtökön vezette oltárhoz 
Ilauzcr János vasúti tisztviselő, Sipöcz 
István gyógyszerész kedves leányát, — 
Frida kisasszonyt. — Legyenek boldogak!

— Az óratolvajok nyomában. A Ková- 
csics-féle nagymérvű óratolvaj lás tettesei
nek nyomában vannak. Két gyanús kül
sejű egyházbéri lakós arany órát hozott 
Pécsre eladás végett, miről a rendőrség 
értesittetvén, a gyanús embereket azonnal 
befogta. A náluk talált arany órában a 
KovácsicB ezég, eltolvajlott tulajdonára is
mert. A letartóztatott emberek eleinte igen 
haboztak, később valami Matosovics 
György nevű lotbárdi egyénre hivatkoztak, 
hogy attól vették az órát. — E napot 
megelőző éjjel Lothárd község elöljárósága 
Matosovics Györgyöt lólopáson kapva, el
fogta, kóterbe zárta s reggel a szolgabi- 
róságnak adta át. Midőn Matosovicsot 
szembesítették az egyházbéri emberekkel, 
még azt is eltagadta, hogy látta őket va
laha. Mig a vallatás folyt, a közben a 
lothárdi tanítóhoz került egy Kovácsics- 
félo arany óra, ki, mintegy 9 éves kis 
öccsétöl vette el azt, a kis öccs pedig 
gombon cserélte egy paraszt fiútól az órát, 
a fiú pedig a biró szolgájának a tarisz
nyájából lopta el, a ki Matosovicscsal egyet
értve, ennek a felvilágosítására, a kóter 
padozatian talajából ásta ki egy forgó- 
pisztolylyal egyetemben. A tanító az órát 
azonnal átszolgáltatta a szolgabiróságnak.
A befogottak makacsul tagadnak mindent; 
de hisszük, hogy a tapintatos és erélyes 
eljárás megfogja törni a gazok megrög
zött gonoszságát és az ügy kiviláglik.

— Szegény iskolás ggermekek fdruhá- 
zására a pünkösdi ünnepek alkalmára aján
dékozott ez évben is a pécsi takarékpónz 
tár negyven darab gyermek-kabátot és 
negyven öltözet leányruhát, részesültek ez 
adományban valamennyi elemi iskolai sze
gény tanulók, vallás különbség nélkül.

— Revanche. — Kovács Zsigmond 
veszprémi püspök Lipovniczky István 
nagyváradi püspök látogatására utazott,
mig ö titkárával I. osztályú kocsiban fog
lalt helyet, addig huszárját a bőröndökkel 
a szomszédos II. osztályú kocsiban utaz 
tatta. így történt ez a múlt szombaton s
békében ért Püspök-Ladányba, hol meg 
ebédelt. A második csöngetésre, Kovács 
püspök beszállt, de a koupéban egy pisz
kos gatyás, paraszt fiút talált, kinek ócska 
szalmakalapja mellé egy I-sö osztályú 
menetjegy volt tűzve. A főpap azt hivé, 
tán tévedésből került oda az utitárs, és 
a konduktort figyelmeztette reá, mire ez 
lakonicze kijelenté, hogy a fiúnak I-sö 
osztályú menetjegye van, az ott fog utazni, 
azzal becsapta az ajtót. A vonat elindul, 
a püspök, beszédbe keveredig a fiúval, 
mire ez bevallja, hogy ö Nagyváradra 
utazik, hol neki semmi dolga sincs, hanem 
egy ur vette neki az I-sö osztályú menet- 
jegyet, s ezenfelül 2 frt borravalót Ígért 
neki, hogy ne mozduljon ebből a koupé- 
ból. Kovács Zsigmond most már tisztában 
volt az iránt, hogy öt inzultáczió tárgyává 
tették. Közben az is tudomására jutott, 
hogy a heczczet rgy II ik osztályban 
utazó ur követte el csak azért, mert a 
püspök huszárjával kelle utaznia. A főpap 
tisztában volt aziránt, hogy a huszárja 
mellén levő bosnyák medália volt a kel
lemetlenség okozója, amenynyiben most 
a bosnyák vita tárgyalása alkalmával va
lami elkeseredett szélbali kortes igy akarta 
megtréfálni azt a kormánypárti püspököt, 
ki még huszárjával is bosnyák medáliát 
viseltet. Nagyváradra érkezve, egy elegáns 
ur merész léptekkel jön a fiú keresésére, 
s mint a ki jól végezte munkáját, elége
detten mosolyog az excellencziás ur sze
meibe. Kovács püspöknek nagyon fúrta 
az oldalát, ki lehet a szélbali Mokány 
Bérezi, s kérdezte a pályaudvaron reá 
váró Zajnay kananokot. Ez semmit nem 
gyanítva, Lévaija, hogy a kérdéses ur 
nem más, mint dr. Oláh Gyula, Bihar - 
megye királyi tanfelügyelője. Midőn Ko
vács Zsigmond a püspöki rezidencziába 
ért, első dolga volt az utón ért kellemet
lenségeket elbeszélni. Az együtt levő 
whist-korapánia kijelenté, hogy a dologban 
tévedésnek kell lennie. Oláh Gyula ilyes 
mire nem képes, mert müveit ember. Mig 
igy tépelödnek az inas egy koduktort je
lent be, ki ö cxcellcncziájával akar be
szélni. A bebucsátott előadja, hogy tart
ván attól, hogy a megtörtént dolognak ü 
is áldozata lehet, — kijelenti: hogy a 
dologba ő nem folyt be, de utána nézett, 
ki tette azt, elment lakásáig s ime 
egy kis papírra fel is irta, ki legyen az 
a heczczet kereső ur. Olvassák a papirt, 
melyre érthetöleg volt feljegyezve: dr. 
Oláh Gyula, kir. tanfelügyelő. Mig a püs
pöki rezidencziában ez a jelenet lefolyt, 
addig a biharmegyei úri kaszinóban Oláh 
Gyula ur jó kedvüen mesélte el, mint 
tette csúffá a veszprémi püspököt. Eddig a 
történet. Lipovniczky püspök pedig tud
tára adta Oláh Gyula urnák, hogy előtte 
ez utánra zárva lesznek a püspöki palota 
ajtói; ez ugyan nem nagy Laj, hanem 
hát Trefort ur a püspökök kedvelője mi
niszter ám még!

— Conradi lovardája. A nagy lovar- 
társulat a jövő hónapban fog városunkba 
érkezni. A tagok névsora a következő: 
Sanaro Giuseppe, Pinczer Henrik, Kos 
nicky August, Fuchs Friedrich, Linovsky 
Lörincz, Carlotti Victor, Smerdan Antal, 
Itzig Hermáim, Donna Lina Conradi, 
Miss Ella, Kloliid, Sennorita Juanita, Misa 
Bothy, Almásy Anna, Mister Alfréd Booru, 
Mister Henry Vili iom, Mister August és 
Rost, Mister Félix Williain, Mister Gusz
táv, Doninul Panaiti Risea, Signor Tivoli, 
Almásy Béla, Pollantz, Béla, Gusztáv, 
Henry, Signor Lorenzo.

— Halálozás. — Millich Péter mohá
r i  ügyvédet és családját gyászos veszte 
ség sujtóttá. A szeretett nő és családanya 
Millich Péterné szül. Kramherger Matild 
e hó 24-én élte 31-ik és boldog házas- 
sága Il ik évében elhunyt és 26-án adatott 
át a/, örök nyugalomnak. — Béke poraira!

— Szegény „Janó* története. Volt Pel 
lérden egy szegény tót szolgalegény, a ki 
barangolva üveges ládával Baranyavár- 
megyében, még poronty-korában ma
radt el itt szép apjától. — Vasárnap a 
Pellérdi nagykorcsmában egy kis csöndes 
dinom-dánom volt, melyen „Janóu is részt 
vett még pedig tilinkóval mulattatva az 
igen tisztelt társaságot. Utóbb azután egy 
kis összekocczanás történt közte és a 
nagyreményű legénység közt, mely azzal 
végződött, hogy szegény „Janó“-t megles 
ték éjfél után s a mint a korcsmából haza 
felé vette útját, torkon csipték és eltán
gálták ugyannyira, hogy „Janóu már fél
lábbal a másvilágon volt. Ekkor a duhaj 
legények azt hitték, hogy „Janó" meg
é l t ,  — kivitték a rozsok közé, hol három
r.ap lefolyása után találták csak meg s 
még mindig magánkivüli állapotban volt. 
„Janóu a kórházban van, a gonosz le 
gények pedig a dutyiban.

— Lopás. Pellérdröl írják nekünk, 
hogy a közelben lévő körösztösi pusztá
ról szerdán virradóra 20 sertést hajtottak 
el. Állítólag a hajcsár észrevette, midőn a 
sertéseket kiterelték az ólból, azonban nem 
mert lármát csapni, minthogy a tolvajok ha
tan voltak, s mind a hatnál fegyver volt.

— E  hó 21-én volt a „vörös kereszt 
fiók egylet-“ének alakuló gyűlése Siklóson, 
a hol is a tisztikar és választmány követ
kezőleg választatott meg. — Elnök: Né-



meth Györgyné, alelnök: dr. Beisz Adolf- 
né, pénztárnok: SzUnkovits Pál, orvos:
dr. Reisz Adolf, jegyző : Szabó Ferencz. 
— Választmányi tagok: Novák Sándorné, 
Jeszenszky Aladárné, Bauer Ke/.söné, 
Plasztit.s Döméné, Zeke Lajosné, Spitzer 
Paula, Petrás Józscfné, Patzák Józsefné, 
Smirmund Gyuláné, Németh György, 
Kossá Dezső és Kiss József. — Póttagok: 
Paramer Péterné, Klein Károlyné. Az egy
letnek van %  tagja, létesítésén főleg Né
meth szül. Egerazeghy Ilka és lieiszné 
úrnők buzgólkodtak.

— Állat- és gépkiállítás lesz május 
28—31-én Zomborban, megnyitása vasár
nap délelőtti 9 órára van kitűzve és be
zárása 31-én délutáni 5 órára, a mikor a 
dijak ünnepélyesen kiosztatni fognak. 
Hogy a társasebéd és estélyek a prog
ramúiból nem felejtettek ki, az magától 
értetik.

— Nyilvános köszönet. Nddosy Jeszenszky .Vá
ri a úrnő ő nagysága a haranyamegyei hadastyáu-
segélyző egyletnek zászló-főlszentelési ünnepélye 
emlékét maradandóvá óhajtván tenni, a nevezett 
egylet javára 200 frtnyi összeget, melynek kama
tait a hadastyán eg}let hátramaradt özvegyei vagy 
árvái segélyezésére szánván, az egyletnek átkül
deni kegyeden méltóztatott. E bőkezű és nemes- 
lelkű adományért a haranyamegyei hadastyán egy
let kötelességének ismeri legőszintébb hódoló kö
szönetét ezzel nyilvánosan kifejezni, az egylet 
nevében Tallián Károly elnök.

— Egy török lap a házasságok elvá- 
las/.tbatÓ8Úgáról. A Konstantinápolyban 
megjelenő „Hakikat" a házasságok el vá
laszthatóságáról szóló törvényjavaslatnak 
a franczia kamarában történt elfogadta
tása alkalmából oda nyilatkozott, hogy 
e törvény életbelépése alkalmából szá
mos egyén, sőt a legmagasabban álló sze 
mélyiségek igénybe fogják venni annak 
áldásait. Elmélkedéseit következő szavak
kal zárja be: „A többi európai nemzetek 
bizonyára sietni fognak követni Franczia- 
ország példáját, mert a házassági köte
lékek feloldhatlanságából már évszázadok 
óta jelentékeny hátrányok báromoltak az 
egész kereszténységre, fiát mikor fognak 
végre javaslatokat tenni a soknejüség be
hozására? Mert miután a természettel is 
ellenkezik ama parancs, hogy egy fclca- 
séggel kell élni, tagadbatlan, hogy e szó 
kás képezi egyik főokát az erkölcsök 
romlottságának.u

—  Két jó  családból való lét és 17 
éves árva leány, kik a budapesti „Ma 
gyár gazdaasszony" intézetből kijöt
tek. ajánlkoznak valami jó családhoz 
helyben vagy vidékre, kissebb gyér 
inekek oktatására, vagy egyéb ház- 
beli teendők elvégzésére, szerény fel
tételek mellett. Közelebbit lapunk ki
adó kivataláhan megtudhatni. Ajánl 
juk olvasóink különös figyelmébe.

— Mai számunk hirdetései közt Isen- 
tiial és társ hamburgi bankház a hamburgi 
pénzsorsjáték sorsjegyeit ajánlja. Ezen 
több mint 100 éve fennálló sorsjáték 
eléggé ismeretes helyben, úgy hogy alig 
szükséges annak szolidságát külön ki
emelnünk. Csak annyit említünk meg, 
hogy a hamburgi kormány az összes nye
remények kiűzetéséért az állam vagyo
nával kezeskedik. Már ebben is töltetlen 
biztosság rejlik. Az Isenthal és társ bank
ház már félszázad óta áll fönn s szolid
sága és pontossága által fönn tudta tar
tani régi jó hírnevét. Megemlítjük e ezég- 
nek egy különleges intézkedését, mely 
abban áll, hogy a nyert összegek a nyerő 
lakhelyén is kifizettetnek. A ezég e czél 
bői Ausztria-Magyarország első bankhá
zaival minden helyen összeköttetésbe lépett.

— A mai számunkban közzétett Kanf- 
maim 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
szerzésére. 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.

lásson akkor az ily  rágalm azó köziem é  
n yék ét világra bocsájtó tudósító, jövőben
támadható tüzeseteknél maga a tűzoltá
sához.

Pécsi ön. torna és tüzoltóegylet 
parancsnoksága

N yila tk ozat.
A lapokban több ízben a Kaufmann 

és Lichtenstein helybeli pálinkagyárosok 
ellen folyt perem alkalmából közlőitek 
megvilágositására szükségesnek tartom ki
nyilatkoztatni, miszerint nevezett ezég sós- 
borszeszét nemcsak az enyémhez teljesen 
hasonló üvegekben, de sőt védjegyem és 
czimkéim utánzásával bocsátotta forga
lomba, s a nagy közönség e külső hason
latosság által tévútra vezettetve, azt az 
én készítményemnek tartva vásárolta, mi
nek következtében folyton érkeztek hozzám 
panaszok, hogy a sósborszesz a régibb 
minőségnek meg nem felel (az utánzat 
nem is felelhetett meg) s nehogy kitűnő
nek ismert czikkem hitele a hamisítások 
által tönkre tétessék, de másrészt, hogy 
védjegyem utánzása miatti jogsérelmemet 
orvo8oltatha88ara, keresetet indítottam Kauf
mann és Lichtenstein ezég ellon, s úgy a 
tok. fiivárosi tanács, mint másodfokit ipar 
hatóság 54105/881 sz. a végzése, mint a 
nm. ni. kir. földmivelési, ipar- és keres
kedelmi minisztérium, mint harmadfokú 
iparhatóság 8909/882 sz. végzésével ki
mondotta, hogy Kaufmann és Lichtenstein 
védjegy bitorlást követtek el, s 100 forint 
bírságra s czimkéik elkobzására ítélte.

Az ilyféle hamisítványok vételétől 
óvandó a t. nagy közönséget, tisztelettel 
figyelmeztetem, raiszorint az általam ké
szített sésborszesz üvegein, a kis üvege 
ken 319. és a nagyokon 320. 8z. a. be
lajstromozott védjegyem, s azon házam 
látképe van feltüntetve, s csakis özek jó 
minőségéért kezeskedem.

Budapest, 1882. május hó 15-én.
Brúzay Kálmán.

lálozások. — Szerkesztői mondanivaló. -  Sakk- 
játek. — Heti naptár. — Képek: Asbóth Lajos. 
Ellinger fényképe után. — Az Miamii miniszter- 
gyilkosság: 1. Cavendish lord, Irland meggyilkolt 
minisztere. 2. Bürke, a meggyilkolt államtitkár. 8. 
Kormányrendelet kifüggesztése Connemaráhan. 4. 
Oladstone és indítványa pártolói a parlamentben. — 
Spenczer lord Irlaud alkirálya. — A kairói czita- 
della. — A kengyelfutó. Gyulay László rajza. — 
Fiume. (A Hartleben kiadásádan most megjelent 
magyarországi úti kalauzból.)

A „Világkrónika* 21-ik száma következő tar
talommal jelent meg: A robinsonok iskolája. Verne 
Gyula regénye. (Képpel.) — Irlaud történetéből.
— Egyiptomi dolgok. (Négy képpel.) — A dub
lini gyilkosság. (Képpel.) — Falra hányt borsók.
— Fény- és arczképek. — Kik ölték meg Napó
leon herczeget? I. A támadás. II. A herczeg ha
lála. — Vegyesek.

~  A ,  Vasárnapi Újság* előfizetési ára ne
gyedévre 2 frt. — Ugyancsak a Franklin-Társulat 
kiadó-hivatalában (Budapest, egyetem-uteza 4-ik sz) 
megrendelhető a „Világkrónika* 1* kénes hetiközlöny 
megrendelési ára a Vasárnupi Újság előfizetői ré
szére negyedévre 60 kr.

=  A „Harmónia* társulat kiadásában meg
jelent „Este van már“ cziinü magyar románcz 
énekhangra zongorakisérettel szerzé Aggházy Ká
roly. Ezen műdal Csiky Gergel „Szép leányok- 
cziinü népszínművében énekeltetik. Ára 80 kr. s 
kapható a társulat nemz. ztíneműkereskedésében 
Budapest (váczi utcza 3.) valamint vidéken rain- 
gen könyv- é* zenemnkereskedésben.

K özgazdaság.

Irodalom .

N yilatkozat-
A „Pécs-Bárányi Hírlap" f. hó 17-iki 

számában a szombaton múlt egyheti tűzesetre 
vonatkozólag megjelent, az úgy is csak ne
héz áldozata árán fennálló tűzoltói intéz
ményt méltatlanul megtámadó, a valódi 
tényállást roszakaratulag elferdítő közle 
menyével szemben, kötelességünknek tart
juk a tisztelt közönség tájékozására és 
az igazság érdekében kijelenteni, misze
rint határozottan valótlan az az állítás, 
hogy a tűzvész színhelyén csak három 
tűzoltó jelent meg, miután az elő fekvő 
jelentés szerint, huszonhármán voltak je
len, kik úgy a melléképületeket, mint 
részben az égő pajtát is megmentették, 
és csak. is e tűzoltók önfeláldozó műkö
désének köszönhető, hogy a szomszéd 
épületek kárt nem vallottak; ez a valódi 
tényállás, és ezután Ítélje meg józanul 
bárki, mi haszna lehet épen a tűzveszély
nek kitett közönségnek az ily utczai plety
kából eredő könnyelműen oda vetett valót
lan tudósításokból, melyeknek utolsó kö
vetkezménye az lesz, hogy a mirden 
részvét és támogatás nélkülözése mellett 
magát önzetlen feláldozással fenntartó tűz 
oltóság az ily méltatlan támadásokat végre 
m egsokalva, működése téréről lelép, ám

=  -1 szabalkömiivesséy lényege, alapelvei, törté
neti fejlődése, szervezete és feladatai, különös te
kintettel hazai viszonyainkra Kiadja a magyaror
szági szabadkőműves nagypáholy. Ára 3') kr. — 
Budapest Aiguer Lajos biaománya. — Ily czim alatt 
az imént igen érdekes röpirat jelent meg, a me
lyet, miután az a szabadkőmilves-nagypálioly c/.ége 
alatt kerül nyilvánosság elé, úgy kell tekintenünk 
niiit a m a g y a r o r s z á g i sza b a d k ő m ű v e se k  
h iv a t a lo s  n y ila tk o z a tá t .  Czélja az, hogy 
eloszlassa a szabadkőművesség felől hazánkban 
uralkodó téves nézeteket és a szabadkőművesek 
iránt különböző oldalról táplált előítéleteket, hogy 
kimutassa a szabadkőművesek ellen emelt vádak 
alaptalanságát és igazolja azokkal szemben a sza
badkőműves szövetség létjogosultságát. — A ,,B. 
vezet«-sben“-ben elő vau adva a szövetség czélja, 
mely röviden összefoglalva abból á ll: a imnianis- 
mus gyakorlása, a felvilágosodás, az erkölcsiség 
és a jólét terjesztése által a lehetőségig megvaló
sítani az emberi nem boldogságát. Rövid törté
nelmi visszapillantás után, mely a szabadkőműves 
szövetség eredetét és fejlődését tárgyalja, a röp
irat főbb vonásaiban ismerteti a szövetség s z e r 
v e z e té t  és tagok fö lv é t e lé n e k  m ó d o z a ta it .  
Majd átlér a szabadkőművesek ellen emelt főbb  
v á d a k  c z á fo lá s á r a . Az állam és egyház-elle
nes törekvések vádjaival szemben a többi között 
arra utal, hogy a szabadkőművesek mindenkinek, 
hitét és valódi meggyőződését tiszteletben tartják, 
hogy politikai és vallási kérdések vitatása a sza
badkőműves páholyokban el van tiltva, » hogy 
épen azon országokban, a ind vekben a szabad
kőművesség a legmélyebb gyökereket verte, mint 
Angliában. Németországban és Svéd-Norvégorszá- 
gokban maguk az uralkodók és az uralkodőház 
tagjai állanak a szövetség ólén. — Szintúgy ki
mutatja a cosmopolitisinus vádjának alaptalansá
gát is. — A túlzott titkolódzás vádját illetőleg 
megjegyzi, hogy a szabadkőművesek ma már csakis 

kölcsönös fölismerésre szolgáló alakszeriisőgeket, 
jeleket és jelszavakat tartják titokban ezt pedig 
netaláni visszaélések incgakadályozái-a teszi sziik- 

■gessé. Végül a röpirat előadja a szabadkőmű
vesség jelen állapotát hazánkban és utal azon 
feladatokra, a melyeknek megoldását a magyar
országi szabadkőművesek maguk elé tűzték, vala
mint felsorol néhányat azon intézmények közül, a 
melyeknek létesítése közvetve, vagy közvetlenül 
szabadkőműveseknek köszönhető. Ilyen a népok
tatási kör, az erkölcsös ponyváit odaírni vállalat, 

raltsegélyző egylet, a hajléktalanok menedék
helye, a fővárosi szeretetház, népkönyvtárak stb. 
stb. A kik a szabadkőművesség lényege iránt 
alapos tájékozást óhajtanak maguknak szerezni, 
ezen löpirat elolvasása után sem tudnak száinba- 
vehetővel többet a szövetség lényegéről, mint az 
előtt, ily ismertető munkák már régebben jelentek 
meg más nyelveken is hasonlithatlanul terjedel
mesebb szöveggel mindazonáltal a szabadkőműves- 
lég lényege titokba burkolva maradt és máig is 
az, noha sok lényegtelent közrebocsájt .nak most, 
a mit azelőtt szinte a titok leple fedett.

=  Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch nem
zeti zeueműkereskedésében megjelent. Legkedvel
tebb uépdalok, melyek Almásy Tihamér „Mili mán* 
pályanyertes népszínművében énekeltettek. Ének- 
hangra zongorakisérettel alkalmazta Aczél Kálmán 
Ára 1 frt.

EE „Egészségügyi Kalauz*. — Magyarország 
összes orvosai, állatorvosai és gyógyszerészeinek 
statisztikája, czim- és névkünyve városok és me
gyék betűrendje szerint, magán, vagy hivatali fo
kozat, akadémiai fokozat és lakhely kitüntetésével, 
valamint az összes hazai kórházak s más gyógy
intézetek hivatalos kimutatása czim és fenállási 
év szerint, összeállította és kiadta Száutó József 
ügyvéd. A 144 nagy nyolezadrét lapra terjedő fü
zet ára 80 kr.

=  ,,Ágnes asszony Araug Jánostól." Érteke
zés irta Thewrek Árpád. Ára 30 kr. — A szép
irodalommal foglalkozók figyelmébe ajánljuk t. ol
vasóinknak a rövid de tartalmas tanulmányt.

~  A „ Vasárnapi Újság* május 2l-ki száma 
következő tartalommal jelent meg: Asbóth Lajos.
— Az őrtűz mellől. Apró kalandok. Egy angol 
katona elbeszélése ntán. I. A lókötő II. Kadtun- 
bini. Közli K. T. K. — A dublini gyilkosság. — 
A kairói czitadella.. Gteguss Györgytől. — A ki
ket nem lehet megvásárolni. Sinileg „Kötclosség* 
czimfi munkájából. Könyves Tóth Kálmántól. — 
Egy magyar ember levelei. Ausztráliából. — Egy
veleg. — Mérleg. Vajda Jánostól. — Kengyelfutó.
— Á május 17-iki napfogyatkozás. — Uj teljes 
német és magyar szótár. -  Irodalom és művészet.
— Közintézetek és egyletek — Mi újság? — Ila-

A pécsi kereskedelmi és iparka
mara közleményei.

— Az országos borászati kormánybiz- 
tossága consulátusi jelentések alapján ki
adta a külföldi nevezetesebb borkereske
dők név- és lakjegyzékét. A közölt ezé- 
gek 227 városbél valók. E név és lak
jegyzék a kamarának megküldetvén az 
érdeklődök által d. e. 8— 10 éráig a ka
mara hivatalos helyiségében (Anna utcza
4. 87. I. emelet) megtekinthetők.

*
— Felkéretnek mindazon ipari és 

nyerstermelök, kik a fiumei áiumintarak 
tár ügyében megkeresést kaptak, hogy 
nyilatkozatukat e hó végéig e kamarához 
beküldjék.

Pécsett, 1882. május lG-án.
Az elnökség.

100. szám. A haranyamegyei gazdasági 
egyesülettől.

N éhán y  szó á lla tten y észté
sünk  ügyében .

Hogy állattenyésztésünk a legutóbb 
lefolyt években úgy mennyiség, — vala
mint minőség tekintetében rákmódjára ha
ladott, az a földmiveléssel foglalkozó kő 
zönség előtt nem titok.

Bár a haranyamegyei gazdasági egye 
sülét mindent megtesz, hogy a gazdaság 
egyes ágait, igy az állattenyésztést is fel
virágoztassa; de anyagi ereje nem engedi 
azt, hogy a földmi vesék állatállományát 
annyira szaporítsa, a mennyire azt a föld- 
növelésnek észszerű kezelése megkívánná. 
Ha a pénzhiány miatt kell, hogy hajótö 
rést szenvedjen nemes törekvése a meny- 
nyiség beszerzésénél, de nem igy áll 
dolog a jobb fajok terjesztésénél is.

Annak idején értesült a gazdaközön
ség az egyesületnek abeli határozatáról, 
hogy a folyó évi budapesti II. tenyészál 
lat-vásár megtekintésére 10 földmivest fog 
küldeni saját költségén a megye külön 
féle vidékéről.

E határozat ma már teljesült, mert a 
10 folduiivcs Budapesten lévén, az ott lá
tottakat iparkodnak népünk között tér 
jeszteni és őket a jobb és szebb tény ész- 
anyag beszerzésére ösztönözni.

A gazdasági egyesületnek eredetileg 
az volt óhaja, hogy a nm. földmivelési mi- 
niszteéium segítségével ott a vásáron sze
rezzék be a kiküldöttek községeik részére 
a megfelelő tenyészállatokat; de előre 
látható tulcsigázott árak ezen óhaját meg
hiúsították. Azonban úgy a gazdasági 
egyesület, — valamint a gazdaközönség 
legnagyobb örömére a magas földmive
lési minisztérium 8310. számú leiratában 
segített a bajon. Ugyanis nevezett leirat
ban azon kegyes Ígéretet tette, hogy a 
mezőhegyes! tiszta magyar fajta gulyából 
hajlandó 10 darabot a haranyamegyei föld
míves községeknek 20% árleengedés mel
lett félévenkinti 4 részletben való fizetési 
kötelezettséggel elárusítani.

Az egyesület felhívásira csakhamar 
jelentkeztek községek a 10 darab bika 
megvételére és ma már 6 darab nemes ál
lat megyénk községeinek tulajdonát képezi.

Megérdemli a 0 község, hogy neveik 
felemlitése mellett a bika faja és ára is

kocsikat küldött, valamint ott tartózko
dásuk idejét a mintagazdaság, a kitűnő 
méntelep és gulyának megmutatására és 
megmagyarázásával a legkellemesebbé tette, 
szívből jövő legmélyebb köszönetünknek 
kifejezést adni.

Isten éltesse őket sokáig a földmive- 
lés előmozdítására és a gazda-közönség 
legnagyobb örömére.

Pécsett, 1882. évi május 18-án.
Az elnökség

— Az országos borászati kormánybiztos 
megküldötte a pécsi szőlősgazdák cgyle 
tének a külföldi nevezetesebb borkeres
kedők név- és lakjegyzékét, melyet kon
zulátusi jelentések alapján összeállított. 
Bortermelőink, kik külföldi kereskedőkkel 
borterményeik eladása végett összekötte
tésbe lépni kívánnak, a jegyzéket az egylet 
elnökségénél (lapunk szerkesztőségénél) 
vagy az egylet jegyzőjénél, a pécsi keresk. 
és iparkamara helyiségeiben megtekint
hetik.

-A .O --T  P E E E N C Z
laptulajdonos.

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

Ház eladás.
Pécsett, Márin-ntcza 18. sz. alatti 

szép fekvésű i'ij emeletes in. (3—1)

10 évig adóment es  ház,
vízvezetékkel és gyönyörű udvarkert
tel ellátva, szakad kézből eladd.

Bővebb tudósítás ugyanott a ház 
földszinti lakásban nyerhető.

kitétessék.
1. D iu su L u ü  község v isdr.lt Almás) törzsliül 100 fiiért
2. Danin „ „ fák) „ 170 „
3. Gjiil „  „  Almísj „  120 „
4. S ít. Gil „■ „  Csáti „  300 „
5 . Stílje „  „  A l f a j  „  280 „
6 . Csonkamlidssent „  „  Csíkj „  250 „

A többi községi küldöttek nem tudtak 
választani, mert sokallották az árt; de ma 
már ők is szívesen adnák meg a legna
gyobbat is.

így a jobb tenyészanyag behozatalára 
és ez által szarvasmarhatenyésztésünk ne
mesítésére az első lépés meg van téve, a 
többi lassan-lassan magától következik.

Nem mulaszthatjuk el ezen alkalom
ból a nm. földmivelési minisztériumnak 
nagylelkű áldozatkészségéért, valamint a 
mezöliegyesi állami gazdaság t. igazgató
ságának azon szives készségéért, hogy 
községi küldötteink elé egész Orosházáig

1801.

Árverési hirdetmény.
1. A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy néhai Antal János hagyatékai 
tömeg végrehajtatónak Kaszunits Mátyás 
és özv. Damjan Jánosné végrehajtást szen
vedett elleni 300 frt töke ennek 1881. évi 
január hó l-sö napjától számítandó 8% 
kamatai 35 frt, per 7 frt, végrehajtás 
folyamodén 50 frt 75 kr., becslési 12 frt 
árverés folyamodási valamint a még netán 
felmerülendő költségek kielégítésére a kö
vetkező ingatlanok u. m.:

2. A kikötő 123. sz. tjkvbcn özv. 
Damjan Jánosné szül. Kaszunits Katalin 
tulajdonául felvett I. a % tolok legelő- 
illetmény 793 frt 73 kr. és a f  alatti 111. 
szánni ház, udvar 223 frt 43 kr. ezennel 
megállapított kikiáltási .ár mellett Bikái 
községben a községi bírói házban 1882. 
évi augusztus 28. napjának d. e. 10 órá
jában megtartandó nyilvános árverésen, 
szükség esetében a kikiáltási mint becs
áron alól is eladatni fog.

3. Az árverezni szándékozók tartoz
nak bánatpénzül az ingatlan kikiáltási 
mint becsár 10%-tát vagyis 79 frt 37 kr. 
és 22 frt 34 kr. készpénzben vagy ova- 
dékképcs papírokban kiküldőt kezéhez 
letenni.

4. A vevő köteles a vételárt bárom 
egyenlő részletben, és pedig az első rész
letet az árveréstől számítandó 1 hónap, a 
második részt 2 hónap és a harmadik 
részt a kamatpénz beszámításával 3 hó
nap alatt minden egyes vételárrészlet 
után az árverés napjától G% kamatokkal 
a pécsi kir. adó- mint letéti hivatalnál 
szabályszerű letéti kérelemmel lefizetni.

5. A vevő köteles az épületeket a 
haszonba vételkor tűzkár ellen biztosítani.

G. Vevő az árverés jogerőre emelke
désekor a vételi bizonyítvány kinyerése 
után lép a birtokba, mely időtől a birtok 
haszna és terhei öt illetik és tulajdonjoga 
vételára lefizetése után fog javára hivatal
ból bckebcleztetui, s vétel után kincstári 
illeték a vevőt terheli.

7. Ha vevő az árverési feltételeknek 
eleget nem tenne, a megvett ingatlan a 
felek kérelmére az 1881. évi LX. t. ez. 
185. §-a értelmében kamat-pénzének el
vesztése mellett, költségére és veszélyére 
újabb árverésen eladatni fog. Az cgyidei- 
Ieg megállapított árverési feltélek a hiva
talos órákban a pécsi kir. törvényszéknél 
mint telekkönyvi hatóság irattárában és 
Bikái község házánál bármikor betekint- 
hetök. Az elrendelt árverés a fenti tjkönyv- 
ben 6 napon feljegyzendö, az árverési 
hirdetmény a bíróság hirdetményi tábláján 
kilüggesztetni, valamint kellő közhírTététel 
végett 1 — 1 példánya és pedig Bikái köz
ség tárájának az árverési feltételek Mágnes, 
Sásd, R.-Kozár, Magyar-Köblény, Szalui
nak, Mocsolád, Van zár, Kozár, M.-Egregy, 
Nagy-Hajmás község biráinak úgy e hir
detmény kivonata, egyik helybeli hírlap
ban egyszerű közzététel végett ifj. Németh 
József pécsi ügyvédnek kiadatni rendeltetik.

Miről ifj. Németh József pécsi ügyvéd 
Kaszunits Mátyás, özv. Damjan Jánosné 
szül. Kaszunits Katalin alperesek, Kaszu
nits Mátyásné szül. Bencze Rozália bikali 
lakosok, Pécsváros árvaszéke, Frei Konrad 
bikali, Schoppcnberger Klára mágocsi, 
Kovács János bikali, Gruber József pécsi 
lakások jelzálogos hitelezők és a pécsi kir. 
adófelügyclö az árverési feltételek közlése 
mellett végzésileg órtesitetnek.

A pécsi kir. törvszék mint telekkönyvi 
hatóságnak Pécsett 1882. február hó 24-én 
tartott üléséből. Kiadta

Brodszky Béla,
kir. tvszéki jegyző.

Árverési hirdetmény.
A f. 1882. évi május 14-én kelt 

község - képviselőtestületi határozat 
folytán Ó-Dombovár nagyközség tu
lajdonát képező 3000 írtra értékelt 
24. nszámu jegyzőlak a hozzá tartozó 
1413 □  öl belsőséggel és a 82. nszám 
1500 írtra értékelt városház a hozzá 
tartozó 242 □  öl területtel az uj jegyző
lak és tanácsteremnek törvényhatósá- 
gilag jóváhagyott építési költségei 
fedezésére — f. 1882, évi junius 4-én 
d. u. 3 órakor nyilvános árverés utján 
örökáron eladatnak. — Az árverés, 
melyre a venni szándékozók — ma
gukat 10% bánatpénzzel ellátva — 
tisztelettel meghivatnak, — a községi 
tanácsteremben tartatik, a hol az ár
verési feltételek hivatalos órákban 
megtekinthetők. 109. (t—l)

Kelt Ó-I)ombovárott 1882. évi 
május 20-án.
Ábrahim Lajos, Buda Márton,

jegyző. biró.

9128
1882

Árverési hirdetmény.
1. A pécsi kir. tszék közhírré teszi, 

hogy Pölt Károly szt. lörinczi lakés vég
rehajtatónak — Jurisits Andrásné szül. 
Gergolits Mária végrehajtást szenvedett 
elleni 125 frt. töke, ennek 1879 május G- 
tól számítandó 8% kamatai, 14 frt 80 ki 
per, 12 frt 30 kr. végrehajtás folyamodási 
és 10 frt érverés folyamodási és hirdetési, 
valamint a még netán felmerülendő költ
ségei kielégítésére a következő ingatlanok 
u. m.:

2. A pécsi 2158. sz. tjkvbcn A -J- 3302 
hrsz. a. foglalt 548. sz. ház és udvartér 
240 frt és a pécsi 4544. sz. tjkv. 4098. 
hrsz. szöllö és pincze 314 frt ezennel meg 
állapított kikiáltási ár mellett a pécsi kir. 
tszék tkvi irattárában 1882. julius hó 24 
napjának d. e. 10. órájában megtartandó 
nyilvános árverésen, szükség esetében a ki 
kiáltási mint becsáron alul is eladatni fog

3. Az árverezni szándékozók tartoz
nak bánatpénzül az ingatlan kikiáltási 
mint becsár 10 %-át vagyis 24 frtot és 
31 frt 40 kit készpénzben vagy óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni. A pécsi kir. törvszék mint telekkvi 
hatóságnak 1882. ápril 28-án tartott ülő 
sóból. Kiadta
101. ... (1- 1) D r. K a ra i)

kir. törvényszéki jegyző

400,000 márka
n y erh e tő  “9 K

Ezen roppant összegre rúg szerencsés 
esetben a főnyerő, melyet a hamburgi kor
mány által jóváhagyott és az összes államva- 
gyonnal garantirozott pénz-sorsjátéknál nyerni 
lehet- — Összesen e sorsjáték 47,(500 nyert 
ményt foglal magában 8,634,275 márka <>►'' 
szegben, mely 7 osztályban az alanti sorrend 
ben sosoltatik ki. — A húzások gyorsan ki. 
vetkeznek egymás után, az első húzás számai., 
elfogadunk megrendeléseket egész

\

f. ó. május 30-ig.
A sorsjáték főnyerője, mint említettük, 

esetleg 400,00 » márkát tesz. Különlegesen pe
dig magában foglal nyerőket 2'4),OUO, l..O.00u.
100.000, 60,000, 60,000 márkával, továbbá szá
mos nyeremény 40,000, 30,000, 25,000, 20,000,
16.000, 12,00*», 10,000, 8000, 6000, öOOO, 40**0, 
3000, 2000 márkával stb. stb.

Az első hozásra szóié sorsjegy árának 
beküldése mellett, és podig o. é. 3 frt .*(1 ki’, 
egy egész eredeti sorsjegyért, o. < i frt 
75 kr. egy fé l eredeti sorsjegyért, és 90  
kr. egy negyed eredeti sorsjegyért hala 
déktalanul szétküldjttk a megrendelőknek az. 
eredeti sorsjegyeket (nem ígérvényeket). A. 
összeget osztr. bankjegyekben, vagy pedig 
osztr'. vagy magyar pogtajegyekben, és legké
nyelmesebben ajánlott levélben lehet megkül
deni. Minden sorsjegy küldeményhez hozza 
csatoljuk a teljes liuzástervet, melyből ponto
san kitűnik, hány nyeremény huzatik egy-cg\ 
osztályban. A beérkező megrendelések bolajst- 
romoztatnak, és közvetlenül a húzás után meg
kapják a megrendelők a hivatalos huzási lajst
romot éa a nyert összegeket. Czégünk már told* 
mint félszázad óla áll fönn és Ansztría-Ma- 
gyarországban eléggé ismeretes. Köszönetét 
mondunk a t. ez közönségnek azon bizalo
mért, melyben eddig részesíteni kegyeskedett, 
és Ígérjük, hogy jövőre is pontosan és gondo
san teljesítünk minden megrendelést és hala
déktalanul beküldjilk a nyert összegeket. Ezen
nel ismételve figyelmeztetünk arra, hogy az 
általunk hirdetett sorsjáték nem magán-válla
lat, hanem hogy a nyeremények pontos kiű
zetéséért a hamburgi kormány kezeskedő

Tekintetűid eme feltétlen biztosságra, mi
nél számosabb részvételt remélünk. A megren
deléseket a következőkép kérjük ez'in ezni:

Jsenthal & C°
Banquiers and Hanptlotteriebureau 

102. sz. Hamburg. (S 1)
A .  3 c l » o r « o l6 s  ■ orxeaa .d .je .

I. oszt. 1 k 12,000 rnka, 1 h 6000, 1 á 400 ,
1 k 3000, 1 á 2000, 2 i  1000 r *100, 3 i 
500 1600, 5 k 300 1600, 10 k 2<m> 2000,
25 k 100 2600, 50 á 50 2500, 3íhx> k

20 = 78,000, összesen 
4000 nyeremény =  116,000 márka, 2. osztály 
4000 nyeremény 210,620 márka, 3 osztály
....... ’ 331,150 márka, 4. osztály

452,100 márka, 5. osztály * 
416,600 márka, 6. osztály j 
351,655 márka, 7. osztályJ

4000 nyeremény 
4000 nyeremény 
2500 nyeremény 
1500 nyeremény 
27,600 nyeremény és 1 jutalék 6,757,150 inka. -



8221
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Árverési hirdetmény,
1. A pécsi királyi törvényszék köz

hírré teszi, hogy Mftutncr Fülöp bonyhádi 
lakás végrehajtatnak, Beckman János és 
neje Stügmayer Anna Mária végrehajtást 
szenvedett elleni 296 írt 3 kr töke ennek 
1876. évi april hó 1. napjától számítandó 
24#/# kamatai, 19 frt 88 kr. per, 8 frt 
45 kr. és 22 frt 80 kr. végrehajtás folya
modási, 13 Irt árverés folyamodási és hir
detési, valamint a még netán felmerülendő 
költségek kielégítésére a kővetkező ingat
lanok u. m.:

2. A hidasi 186. sz. tjkvben foglalt 
232. sz. ház 200 frtra, a 292 hr. sz. fek- 
vöség 31 írt és a 5849. hrsz. 166 írtra 
ezennel megállapított kikiáltási ár mellett 
Hidas községében a községbirói lakban 
1882. évi jú liu s  hó 25. napjának d. e. 
10. órájában megtartandó nyilvános árve
résen szükség esetében a kikiáltási mint 
becsáron alul is eladatni fog.

3. Az árverezni szándékozók tartoz
nak bánatpénzül az ingatlan kikiáltási 
mint becsár 10°/o*át vagyis 20 frt, — 3 frt 
10 kr. és 16 frt 60 kr. készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A pécsi királyi törvényszék mint te
lekkönyvi hatóságnak Pécsett 1882. évi 
ápri I 28. napján tartott üléséből.

Kiadta
km. ». (i—i) I is s y  P á l

királyi törvényszéki jegyző.

2618
1882

Árverési hirdetmény.
1. A pécsi királyi törvényszék köz

hírré teszi, hogy Mautner Fülöp végrehaj- 
tatónak, Schank Erzsébet férj. Bernhard 
végrehajtást szenvedett elleni 152 frt töke 
ennek 1879 évi augusztus hó l-sö napjá
tól számítandó 8°/0 kamatai, 18 frt 75 kr. 
per, 8 frt 50 kr. végrehajtás folyamodási, 
5 frt 40 kr. árverés folyamodási és hir
detési, valamint a még netán felmerülendő 
költségek kielégítésére a következő ingat
lanok u. m.:

2. A nádasdi 520. számú telekjegyzö- 
könyvben felvett 4024. hr. számú szöllö 
1080 frt ezennel megállapított kikiáltási 
ár mellett Nádasd községben a község
birói lakban 1882. évi augusztus hó 28. 
napjának d. e. 10. órájában megtartandó 
nyilvános árverésen szükség esetében a 
kikiáltási mint becsáron alul is eladatni 
fog, és az árverés napjától lenem járt 
váltsági összeg vevő által viselendő.

3. Az árverezni szándékozók tartoz
nak bánatpénzül az ingatlan kikiáltási 
mint becsár 10#/*-át vagyis 108 frt kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni.

A pécsi királyi törvényszék mint te
lekkönyvi hatóságnak Pécsett, 1882. évi 
mártius 17. napján tartott üléséből.

Kiadta
B ro d szk y  B éla
királyi törvénystóki jegyző.

Nyújtsunk kezet a szerencsé-ek!

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

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

1 nyerem. 250,(HM) 3 nyerem 8000
1 „ 150,(HM) 3 „ 64 MM)
1 HM),000 54 5000
1 9 60,000 5 4000
1 u 50,000 108 9 3000
2 m 40,(MM) 264 2000
3 30,000 10 ■ 1500
1 m 25,000 3 1200
2 m 20,000 530 9 l(XM)
2 9 15,(MM) 1073 500
1
24 "

12,000
10,000

27,069 ” 145

Ossz. 18,436 nyerem. 800, 200, 150, 124, 100, 
94, 67, 50, 40, 20 mrk.

Ezen nyereményekből az első osztályú 
hozásnál 4000 nyeremény 116,000 márka, ke 
riil sorsolás alá.

A nyeremény húzások tervszerint hivatalosan 
megerósitetnek.

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

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

Minden megrendelés az összeg beküldése, 
vagy utánvét mellett a legpontosabban eszkö
zöltetik, s minden megrendelő megkapja az 
állam czimerével 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 után azon
nal sorsolási lisztn 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- 
szaadni.

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

Bankházunktól vett sorsjegyek mii.dig nagy 
szerencsének örvendenek, és 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 
vállalatunk tömeges részvétnek fog örvendeni, 
a miért is szives megrendeléseket minél előbb 
s mii denesetre f. é. május hó SO-ika előtt ké
rünk megtenni.

K aufm ann és Sim on,
bank- és váltóiizletc Hamburgban.

U- 1. Szabadjon itt köszönetét mondanunk a 
be önünk eddig helyezett bizalomért, és fel
hívjak ezen uj sorsoláshani résztvevősre, tö
rekvésünk leend ezentúl is pontos és lelkiis
meretes szolgálat által a t. részvevőinknek 
teljes megelégedését elnyerhetni.

71. (9—6) __ O. 1).

Valódi legjohb minőségű 
T O K A J I A SZ U B O R O K

ó s

legkitűnőbb külföldi borok
úgymint: Veuve Cliquot pezsgő , Hla- 
deyra-, Miiseat Lunel-, Rajna- és Bor-
dcailX-borok a leghíresebb cr.ógek eredeti 

töltéseiben, továbbá

valódi pilseni palaczk-sör
a polgári sörfőzdétől fris töltésben kaphatók.

L I T T K E  J Á N O S

f ő ü g y n ö  k s é g - ó n é  1
—=  PÉCSETT, E=—

II. kerület, Fereneilek-nteza 11. sz.
~  Zsolti; Imit ujuni épült háziban. ~

I i  I I  I I  1 1 1 I l i i  I H t l  I I I I  I 1 I H - H 4

Bergheer m ü s z in h á z a
I I I -  C ic l* u .s-

HANSEN-fóle delejezés.

Ma és következő 

napokon, esti fél 8 

órakor.
108. (0—I)

■ N a g y  e l ő a d á s :

i T2a.ea.tre d.es DTa-rvtőclres
Illu sion ista  H eubek tanár ur fö llép te.

Táj- ós építészeti ködfátyolkópek.
; Szellem- és boszorkányjelenések „a kaukazus törpéi." | ]

Az előadások kellemetlen időben is megtartatnak.
h í  n i n i  n  i i h i i  11 i M i H f

Ifj. Madarász E. könyvnyomdájában
kaphatók

Erdei kihágási napló-ivek
kis ive 2  kr., nagy ive 3  kr.

erős, fehér papírra nyom tatva.

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

jeleo Iiütárni gyógyszer agy omor min
den bántalmai elllen,

és fólülmulbatatlan az ét
vágy-hiány, gyonior- 
uyeugeség roMzagu 
lehelet, szelek, sava
nyú felbüfögés, kó- 
lika, gyoniorhumt, 
gyomorégés, liugykö- 
képzödcM, túlságos 

uyálkaképzödés sár
gaság, undor és há
nyó**, főfáj un (ha az a 
gyomaiból ered), gyo- 
morgüreg, székszoru- 
lat, a gyomornak túl
terheltsége étel és ital 

* által, giliszta lép és 
” májbetegség, arany- 

eres hántolniuk ellen.
Ü ST  Egy ü vegcső  ái*a hasznú- I 
lati utasitáASal együtt 3C* kr.

Kapható: Pécsett Kováén Mihály 
és Sipöcz István gyógyszerész úraknái. 
Valamint az osztrák-magyar hiiodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 
Központi szétkilldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D I  K Á R O L Y .

»z „ ő ra n g y a lh o z “ czimzett gyógyszertárában 
Kremzierben, Morvaországban

58. (0 - 8 )  ________

Valódi Perlmoosi

Portland-cementet

ajánl f g f  olcsó áron

47. (o—in) Pintér József.

Felhívás
résztvétclre a Hamburg állam által birtosi- 
tott nagy pénzsorsjáték nyereményesélyeiben 
melyben 81. (5 -3 )

8 millió 940,275 márka
alig néhány hónap lefolyása alatt bizonyosan
ny ere tik.

Az uj 7 osztályba osztott játékterv 93,500 
sorsjegy közt 47.600 nyereményt foglal magá
ban és pedig esetleg

4 0 0 ,0 0 0  m á rk a
különösen azonban

nyer. Mark. nyer. Mark.
1 260,000 3 8000
1 150,0 0 3 0000
1 lufi,0.11) 54 50*0
1 60,000 5 4()00
1 50,000 108 3000
2 40,000 264 2000

30,000 10 1500
i 25,000 3 1200
2 20,000 630 loOO
2 15,000 1073 500
1 12,000 101 300

24 10,000’ 27069 145
stb. Stb.

Az első nyereményhuzás hivatalosan és 
visszavouhatlannl

1H82. j u n lu s  14 és IS -érc
van megállapítva és kerül ohez:

1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 márka 
vagy 8 és '/, frt, 1 fél 3 márka vagy 1*/, 

frt, egy negyed 1 V, márka vagy 90. kr. 
és ezen az állam által biztosított eredeti sors
jegyek az összeg beküldése vagy postai lefi
zetés mellett a legtávolabb vidékre is elküldet
nek általam bérmentve. Kisebb összegek pos
tai lovéljegyekben is beküldhetők.

A Steindecker ház rövid idő alatt nagy 
nyereményeket 125.000 m. 80,000 m. és több 
30,000 m. 20,000 rn. 10,000 márkás stb. nye
reményt fizetett ki érdekfeleinek és ez által 
számos család szerencséhez járult.

A lefizetések a nagy nyereményesélyckkel 
arányban igen jelentéktelenek és a szerencse 
megkísérlése csak ajánlható.

A megrendeléskor minden résztvevő meg
kapja a hivatalos tervet, a melyből úgy a 
nyereményeknek osztályokra való beosztása, 
mint az illető betétek is láthatók és a húzás 
után a hivatalos nyereményjegyzéket.

A nyeremények kifizetése mindenkor pon- 
tossan teljesittetik állami biztosítás mellett 
postán való küldós által, vagy pedig az érdek 
félkivánságára az én összeköttetésem által min
den nagyobb helyen Ausztriában eszközölhető.

Megbízásokat bizalomteljosen kérek intézni 
minél előbb régi ismert ezégemre

STEINDECKER JÓZSEF
bank és- váltóüzlet, Hamburg.

U. I. A Steindecker József-féle ház —
mindenütt mint solid és reális ismeretes — 
külön roklauiokra nem szorul; ezek tehát el 
is maradnak, mire a tisztelt közönség külön 
figyelmeztetik.

* k ± ± * * ic * lL X J d L * 1 r ir ic 1 c X X Á A  k k
; r “̂ Tétele és eladása

mindennemű i kmindennemű

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

M egbízások eszközlése a budapesti és bécsi tőzsdéken .
Tökeelhelyezésre különösen ajánlj.! az alólirt váltó-üzlet is

a pesti magy. kereskedelmi bank 5%-os zálogleveleit i •
melyek a legnngyoU. Illetőimig mellett l t o l  előnyt is nyújtják, hogy » jelenlegi árfolyam Jfr 

I szerint, ba ki is huzatnak, veszteséget nem eredményeznek, és napi árfolyamon adatnak el.
A pesti magyar kereskedelmi bank váltö-Uzlete.

Budapest, dorottye-utoia I. e i. (eajit hie.)51. (1 0 -9 )
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Örökeladási hirdetmény.
A nagyméltóságu vallás- s közoktatási m. kir. ministerium folyó évi 

márcziua lió 15-én kelt 19428. szánni rendelete folytán az egyetem, alapít
ványi pécsváradi uradalom tulajdonát képező következő birtok részek s jogok 
lesznek zárt ajánlati versenynyel egybekötött nyilvános árverés utján örökre 
eladva, nevezetesen:

Eladandó birtok s jog megnevezése

Babarcai határban fekvő 978. hr. számú 6,,^ hold kiterje
désű volt csárdaföld...........................................................

Kékesdi határban fekvő 5G. hr. szánni két kerekít malom- 
épttlet mellék helyiségeivel, a malomhoz tartozó vizjog-
gal és 3,“* hold b e lső s é g g e l...........................................

Pécsváriul községben gyakorlandó hetivásárjog épület
nélkül....................................................................................

Szederkényi határban 1140. hr. számú 4,‘“ hold kiterje
désű kőbánya .....................................................................

Kéinéiuli bucsuvásári jog épület n é l k ü l ..........................
Várkonyi határban 141. és 143. száma hold kiterje

désű g e sz te n y é s ................................................................
Várkonyi határban llG9.hr. szánni 0,.™ hold kiterjedésű

sziirüskert..............................................................................
Szilágyi határban 1—4. hr. számú 3G7. hold szántó és 

8,jJJ hold terméketlen vagy is összesen 375,™’^old kiter
jedésű tagositott b ir to k .....................................................

Kllcnd, Pereked és Roinonya községek határában tagosi
tott a—z, j, d, sz hr. számú 189,““ Imid szántó, 2 ,^  hold 
rét, 99,™ hold legelelő 5 5  hold terméketlen, vagy is
összesen 29 7 , hold birtok................................................

Szederkényi határban 1089. és 1138. hr. száma 1 1 4 5
hold tagositott birtok..........................................................

Monyoródi határban 5G1. 567. 571—2 ““ hr. számú 2 5  
hold belsőség, 7 2 5  hold szántó, 0 5  hold rét, 2 2 5  hold 
legelő, vag_ s összesen 98 hold tagositott birtok, 3 
épülettel és az ez utóbbiakban gyakorlandó italmérési
joggal e g y ü t t , ....................................................................

Szajki határban 618'30'1 hr. száma 0 5  h. belsőség, 62 ,}J5 
hold szántó, vagy is összesen 62|“J hold tagositott birtok.

Eladási 
becsár, 

mint kikiál
tási összeg

frt Ikr.

800
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4910-
100G

286
|
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10038

5730

80-

A zárt ajánlattal egybekötött nyilvános árverés folyó évi .június hó 
10-ik napján délelőtt 10 órakor fog Pécsváradon a kerületi főtiszti hivatalban 
megtartatni, hol az eladási bővebb feltételek folyó hó 18-tól kezdve bárki ál
tal a hivatalos órákban betekinthetők s az eladásra vonatkozó minden nemű 
felvilágosítások megnyerhetök.

Az Írásbeli ajánlatok a feltételek értelmében szerkesztve, kellőkép fel
bélyegezve, az ajánlott összegnek szám és betiiveli pontos s olvasható kiírá
sával s lepecsételve 1882. évi június hó 10. napjának délelőtti 10 órájáig a 
fenn nevezett főtiszti hivatalba lesznek beadandók, később benyújtott vagy 
szabályellenesen kiállított ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

A zárt ajánlatok benyújtására kitűzött idő lejártával a szóbeli árverés 
veszi kezdetét, melynek befejeztével a zárt ajánlatok a jelen lévő felek előtt 
felbontatnak, s a további tárgyalásra alkalmasnak mutatkozó ajánlatok a bá
natpénzzel együtt vissza tartatnak, mig az elfogadhatón ajánlatokhoz csatolt 
bánatpénzek nyomban visszaadatnak.

Úgy a zárt ajánlatokhoz, mint a szóbeli ígéretekhez a becsár 10°/o 
bánatpénzként csatolandó, a bánatpénz készpénzből, vagy az állam által biz
tosított értékpapírokból állhat.

Az eladandó ingatlanok és jogok térfogatáért, használhatóságáért az 
eladó uradalom semmi nemű felelősséget nem vállal.

Az ajánlat vagy Ígéret felsőbbi elfogadása esetén az értesítéstől szá
mítandó 14 nap alatt vevő az egész vételárt, letett készpénzbeli bánatpénzé
nek leszámításával egyszerre készpénzben lefizetni köteles. Ha vevő e kikö
tésnek meg nem felel, a kitűzött idő lejártával letett bánatpénzét és a birtok
hoz vagy joghoz való igényét elveszti.

Az ajánlott vagy beígért összegeknek elfogadása vagy visszautasitasa, 
s a versenytárgyalás eredményének jóváhagyása vagy elutasitása a vallás és 
közoktatási m. kir. minister ur O nagyméltósága elhatározásának van fenn
tartva.

Vevő az 1 -1 2 -ig  felsorolt tárgyaknak 1883. évi január hó 1-én tu
lajdonába lép, s ez időtől fogva a vett tárgyak minden hasznát, de terhét is 
viseli. Az 1. 3. 5. folyó szám alattiak 1883. év végéig a 4. folyó szám alatti 
1885. év végéig, a 12. folyó szám alatti 1883. évi október hó 1-ig haszon
bérbe lévén adva, vevő az ezekre vonatkozó szerződéseket épségben tartani 
köteles.

Kelt Pécsváradon 1882. évi május 15-én.
99 „  (3-D  Sey Ferencz

szám tartó.
Pécsett, 1882. nyomatott ifj. Madarász E.


