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Ferencziek utczája44.sz. I. emelet. 
Kéziratuk vissza nem küldetnek.
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Nem okul, nem felejt.
Olyan ez a bécsi politika, minő 

a megcsökönyösödött franczia arisz- 
tokraczia, marad a régi, ha meg is 
ájul körülötte az egész világ.

Nagy érdekei voltak az osztrák 
uralkodó háznak Olaszországban, ott 
voltak a toskánai és modenai másod- 
szülöttségi fejedelemségek, a pármai 
ideiglenes birtok, ott volt a kathohkus 
egyház fejének védelme a forradalom 
ellen, maga a lombard - velenczei 
közvetlen birtok jól müveit, gazdag 
jövedelmű terület, munkás és takaré
kos, jórészben gazdag lakóssággal, 
adóképes terület és lakósság ez s ak
kor talán még inkább az volt mint 
most, még is birtokának fentartása 
igen súlyos áldozatokba került Auszt
riának és azzal akkor még egy foga
lom alá sajtolt Magyarországnak.

Folyton nagy katonai létszámot 
kellett ott tartani fegyverkészen, a 
milliók százait építették be az erődít- 
vényekbe, a katonai megszállás két 
annyiba rendesen, felkelések és hábo
rúk idején ötször-tizszer annyiba ke
rült, sem mint e területek jövedel
meztek, gyegitették tehát az osztrák 
hatalmat, mert megrongálták, kime
rítették pénzerejét, hiába mondotta 
már rég egy telhetetlen osztrák gene
rális, hogy a háborúhoz három dolog 
„pénz, pénz és ismét péuz“ kell, ott 
Bécsben csak a birtokolt terület nagy
ságához mérik a nagyhatalmiságot, 
újabb és újabb területek szerzése 
volt leghöbb vágyuk és ezen vágy 
miatt a már meglevőket elhanyagolni, 
kiszivatyuzni kelle.

Midőn 1859-ben és 1866-ban sok 
vér és milliók árán végre megszabadult 
a monarchia a drága olasz tartományok
tól, nem egy mélyebb belátásu osztrák 
hazafi fellélegzett, azt hitte, hogy 
megszabadulva az olasz kölöncztől a 
monarchia felveszi belső megerősödé
sét programmjába s igyekezni fog he
lyes nemzetgazdászati politikával a 
sebeket beliegeszteni, szigorúan alkot- 
mányo és szabadelvű kormányzattal 
az osztrák hegemóniát a németek előtt 
kívánatossá tenni és ekként kiköszö
rülni a szadovai kudarczot.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadöliivatalhoz intézendök. 
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városház épületben, Lili János (tr a budai külvárosban 

Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő kereskedésében, valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Csalódtak vérmes reményeikben.
A bécsi rövidlátó politika nem 

talált sürgősebbet, mint az elvesztett 
olasz területeket más hason nagyságú 
vagy még nagyobb területekkel ki
pótolni, habár e területek bosnyák- 
herczegocz sziklákból állanak is, ha
bár a népesség magát önként soha 
sem fogja alávetni az osztrák uralom
nak, habár újra száz és száz milliókat 
kell kisajtolni az adózóktól arra, hogy 
ama félvad népség megfékeztessék, a 
terméketlen kopár sziklák területe 
megmaradjon osztrák uralom alatt.

Nem gondolt a bécsi politika 
azzal, hogy ezen foglalás megzavarja 
a monarchia két felének alkotmányos 
viszonyait s az elégiiletlenBéget ma
gasan fokozza, nem gondolt azzal, 
hogy elvégre is hagyományos politi
kájánál fogva a német-osztrák birto
kokra vágyódó Hohenzollern házzal, 
a Habsburg-lotharingeni ház örökös 
és régi ellenségével szövetséget kelle 
kötni, mely adható alkalommal megbé
nítja szabad elhatározását, nem gon
dolt azzal, hogy az ép oly ellenséges 
törekvésű czári hatalomnak meg kel
lett engedni, hogy a török hatalmát 
Európában is úgy mint Ázsiában meg
törje, a mi egytől-egyig csak gyen- 
giti a monarchia erejét, mindezek 
iránt egészen vak volt a bécsi poli
tika, mert a terület nagyohbitása, az 
elvesztett olasz birtokok kipótlása 
kápráztatta szemét.

Elérte czélját — saját veszedel
mére, Bismarck és Gorcsakoff hercze- 
gek ugyancsak markukba nevethet
tek, midőn Berlinben kegyesen meg
adták a mandátumot Bosznia-Hercze- 
govina elfoglalására, mindkettőre 
nézve felér ez egy félmilliónyi had
sereggel annak idején és egy kraj- 
czárba sem kerül.

Ausztria - Magyarországot saját 
pénzén és vérén teszik koldussá, te
hetetlenné.

Nem okulnak, nem felejtenek.

A budai királyi palota megna-
gyobbitása. A királyi pár utolsó itt időzése 
alkalmával Tisza Kálmán miniszterelnök 
előterjesztést tett ö felségének a budai 
királyi palota kiépitéai ügyében. Ezen elő
terjesztésre a jóváhagyó elhatározás már

leérkozett, melyben 8 felsége egyszers
mind megengedte, hogy a szükséges elő
munkálatok megindittaseanak. Ezen elő
munkálatok, melyeknek vezetésével a mi
niszterelnök van mogbizva, előreláthatólag 
hosszasb időt fognak igényelni, a mint az 
ily monumentális építkezésnél alig is lehet 
máskép, úgy hogy maga az épités való
színűleg csak nehány év múlva lesz tény
leg megkezdhető. (Előbb az amúgy is nagy 
bécsi burgot kell kibőviteni — mi vár
hatunk !)

Az orosz zsidók egyes apróbb cso
portokban már bevonultak hazánk észak
keleti részébe. Ugocsa- s Szatmármegyé- 
ben a helyi hatóságok előtt is megjelentek, 
cyrill betűkkel irt írásokat mutatva fel. 
Mind rongyosak s nyomorultak. Mint a 
„IIonu levelezője Írja, maguk az e vidéken 
lakó zsidók is idegenkednek tőlük, a la
kosság pedig oly ellenszenvet tanusit, hogy 
esetloges tömegesebb bevándorlás lázon
gást is idézhetne elő.

Fiume város képviselő testületé
megválasztotta a regnikoláris küldöttség 
tagjait, a kik a város államjogi helyze
tének végleges rendezésével a törvény 
rendelése szerint, mint egyenrangú felek 
fognak eljárni a magyar és horvát bizott
sággal. Mogválasztattak Ciotta János po- 
desta, Thierry Frigyes a municzipium első 
alelnöko, dr. Gelletich Miklós és Ferzy 
Jenő. — A választást megelőzőleg a kép
viselőtestület a következő határozatot mon
dotta k i: „ Midőn a városi képviselet 
visszautasítja minden másnemű magyará
zatát amaz autonómiának és államjogi 
helyzetnek, mely Fiume városát és kerü
letét, mint szt. István koronájához tar
tozó önáló testet jog szerint megilleti és 
ünnepélyes kifejezést ad a lakosság min
denkor ily irányú akaratának, megvá
lasztja a regnikoláris bizottság négy tag
ját, mely annak ideién a további tárgya
lás végett jelentést fog tenni.u

A polgárosított határőrvidéken
fennálló házközüsBég megszüntetéséről és 
a bázközösségi vagyon felosztásáról szóló 
törvényjavaslat megvitatása végett egy
behívott szaktanácskozmány az igazság- 
ügymiDÍszter elnöklete alatt tanácskozá
sait befejezte. — A házközösségi vagyon 
felosztásának irányelvéül a bizottság a 
fejenkint való felosztást fogadta el.

O rszággyű lés.
A boszniai vita május 25-én véget 

ért, a mennyiben a törvényjavaslat átalá- 
nos tárgyalása be lett rekesztve. A mi
niszterelnök szólt a vita borekeaztéso után, 
de senki sem hiszi, hogy az utolsó szót 
másnak engedné.

A vitában részt vettek: Urváry La
jos, a ki leginkább a hirlapiró-képvisolök

beszédével foglalkozott, utána Tors Kál
mán, a ki iga/at adott a miniszterelnök
nek abban, hogy Magyarország és a dy- 
nastia érdeke egy, de nem azon értelem
ben, hogy az okkupáczió mind a kettőre 
nézve előny volna, hanem ellenkezőleg 
mind a kettőre veszedelem. — Ezt a két 
beszédet a ház még osztatlan figyelemmel 
kisérte; de midőn Miletics Szvetozár emelt 
szót, a ház türelmetlensége oly hangosan 
nyilvánult, hogy a szónokot egyátalán 
nem lehetett megérteni. Miletics mindig 
előre loirja beszédét, különben a gyors
írók nem tudtak volna mit csinálni, mert 
nem voltak képesek jegyezni. Kissé meg
élénkült a figyelem, midőn Reviczky Ká
roly az esztergomi kőbánya ügyét kezdte 
ismét szellőztetni. De már Hodossy Imre, 
Sárközy Aurél és Prónay Gábor felszóla
lásai nem voltak képesek nagyobb figyel
met kelteni. Ilermann Ottó valamivel 
szerencsésebb volt. Csanády Sándor zárta 
be a vitát az ö erős lő vegeivel. O előtte 
még Lázár Ádám és Pázraándy Dénes 
szólották. Legvégül pedig a miniszterelnök 
tett néhány megjegyzést, leginkább Appo- 
nyi beszédére.

Valamennyi szónok igyekezett minél 
rüvidebbre szabni beszédét, többen pedig, 
mint: Hoitsy Pál, Györy Elek, Órányi 
Imre és Ugrón Gábor, kik színién föl 
voltak szólásra jegyezve, kitörültulték ma
gukat.

Május 26-án volt a képviaclöházban 
a pártok mérkőzésének nagy napja, mely 
— mint előre látható volt, — a kormány 
győzelmével végződött ugyan, de azérl a 
lezajlott vita csak az ellenzék számára 
termett babérokat és politikai tekintélyét, 
erkölcsi súlyát úgy benn a házban, vala
mint künn az országban jelentékenyen 
növelte.

Láng Lajos előadó röviden szólott, 
a jobboldal élénk tetszésétől kísérve. Eöt
vös Károlynak, mint a kisebbségi véle
mény előadójának zárbeszédo különösen 
sikerült. Élesen polemizált a miniszterel
nökkel és nagy hatást keltett beszédének 
befejozésóvel, midőn arra figyelmeztette 
Tisza Kálmánt, hogy ne higyjen a hangok
nak, melyek öt nélkülözhetetlennek mond
ják, mert e hangokat nem ingyen adják. 
Szilágyi Dezső zárbeszédének része az 
volt, midőn az előadóval polemizált, vége 
felé azonban beBzédo már valamivel hala- 
ványabb volt. Utána ismét a miniszter
elnök emelt szót, bár a ház már nagyon 
türelmetlenül várta a szavazást. Sőt midőn 
Szilágyi Dezső személyes kérdésben szó
lalt fel, meg nem állhatta, hogy erre is 
ne tegyen megjegyzést, és igy teljesült a 
jóslat, hogy Tisza miniszterelnök nem fogja 
az utolsó szót másnak engedni.

A 447 igazolt képviselő közül hiány
zott 85. Mély benyomást keltett a házban, 
midőn Paczolay János megtört alakja,
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Böhm C. F. ügynöki irodájában.
Ferencziek templomának átellenében.
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inasára támaszkodva megjelent a terem 
ajtajában, hogy a törvényjavaslat ellen 
adja szavazatát.

Kíváncsian várta mindenki Széli Kál
mán és Zichy Jenő gróf szavazatát. Az 
említett képviselők azonban távol tartót 
ták magukat a szavazástól. Göndöcs Be
nedeket az ellenzék megéljenezte, a mi
ért a törvényjavaslat ellen szavazott. A 
szászok közül csak Zay szavazott a tör
vényjavaslat ellen, a többiek valamint a 
horvátok a kormánypárttal szavaztak.

Az eredmény ez: igen-nel (a tör
vényjavaslat mellett) szavazott 222, nem 
mel (ellene) 139 a többség tehát 83.

E szavazás által a különvélemény el 
esett. A benyújtott határozati javaslatok 
azután ogyenkint mellöztettek és a tör
vényjavaslat részleteiben vita nélkül el
fogadtatott.

Május 27 én a képivselöbáz harmad
szori felolvasásban végleg megszavazta a 
rendkívüli hadi szükséglet fedezéséről 
szóló törvényjavaslatot. Azután Polcnyi 
Géza terjesztett elő egy interpellácziót 
az ipartörvény revíziója tárgyában, mire 
Kemény Gábor b. miniszter nyomban ki1 
jelentvén, hogy a törvényjavaslatot, mi
helyt elkészül, be fogja nyújtani. Ezzel 
a ház üléseit péntekig elnapolta.

K ü lfö ld i szem le.
A lefolyt héten és úgy hisszük, még 

sokáig lesz az egyiptomi ügy Európa na 
pirendón. — Az angol-franczia beavatko 
zás és a hajóhadi tüntetés csúfos kudar 
ezot vallott. — Azt hitték a nyugoti ha
talmak, hogy a tehetetlen alkirályt ha 
rászedik, minden követelményüknek ele
get kell tenni a kormánynak, ámde ez a 
portára támaszkodva megtagadta a nyu
goti nagyhatalmak beavatkozhatását Egyip 
tóm bolügyeibe és inkább elbocsájtatását 
kérte, föllépését azonban a papok, élőké 
lök, katonai parancsnokok meg nem en
gedték, utóbbiak egyenesen kijelentették 
az alkirálynak, hogy nem cngedelmeskek 
nek neki, mert a nyugoti hatalmak be
avatkozása sérti a szultánnak felségi jo 
gait. — Arabi pasa a hadügyminiszter 
most inkább ura a helyzetnek mint va
laha, minden arra mutat, hogy ö a por
tától veszi utasításait és annak érdekében 
tesz. Kairóban annak hírét terjesztik, hogy 
a szultán elmozdítja az alkirályt és he
lyébe Halim pasát nevezi ki, a kormány 
kettős örökét állíttatott az alkirályi pa
lota kijárataihoz és fogolyként őrzi a 
khedivót. A szultán Ozmán pasa szemé
lyében meghatalmazottat küld Egyiptomba, 
hogy ott rendet csináljon, egyúttal 
10,000-nyi sereget útnak indítanak Rhó- 
dus szigetére, hogy a netaláni megszállás 
esetére kéznél legyenek. — Ekként a 
porta reá kónyszeritette az egymás irá
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F iu m e vidéke.
Nagy hibája nemzetünknek, hogy tag

jai nemcsak tapasztalások gyűjtése végett, 
netáni egészségi okok következtében, vagy 
pedig szórakozásból, hanem állandó tar
tózkodási czélból is túlsókat időznek kül
földön. Úgy van! még pádig kiváltkép 
azon tagjai, a kik módosak, vagyonosak, 
gazdagok, s igy nagyon is sok, a magyar 
told terményeiből bevett pénz vándorol 
külföldink zsebébe.

Az újabb időben különösen divatossá 
lettek a „téli tartózkodási helyek". Hogy 
n e! hiszen „Jutka nassám" „Panna kis
asszony" „TrézsI urhölgy" és többi tár
suk folyton köhécselnek; a zord o t t h o n i  
levegő a télen megölné Őket: kikerülhet- 
len hát, hogy a telet — még pedig a fél 
őszt és tavaszt tóditásul véve — a Nílus 
partjain, Aldzsir kertjeiben, Nizza „angol 
sétányán", vagy pedig Szanrémóban a 
kolnák egyikében töltsék. A két első 
„gyógyhely" kissé nagyon is távol fekszik 
tölünk és igy az utazási költségek sokra 
rúgnak; a harmadik télen voltakáp Pária 
elővárosa s ezért tuldrága; elrándulnak 
tehát a negyedikbe: s ott minden bizony
nyal elköltenek háromszor annyit, mint a 
menyibe telök különben került volna.

Igaz, hogy Szanrémó pompás hely; 
nagyon érdemes is azt megtekinteni: de 
fölösleges a magyar pénzt ott költeni el, 
mikor nekünk is van hozzá hasonló sze
líd égalju helyünk — Fiume. Egyébiránt 
Szanrémó csak bitorolja hirrevR; mert a 
voltaképi gyógyhely a tőle nyugotra fekvő 
Bordighera. A mostani czár édes anyja 
hozta Szanrémót, a még csak nehány év

tized előtt jelentéktelen városkát, divatba; 
e szörnyű zsarnok (valahogyan no a bol
dogult czárnéra értsék) sajnálatra méltó 
rabszolgái azután rövid, pár évnyi időtar
tam alatt fényes tartózkodási-helylyé va
rázsolták e szegényes mezővárost. Leg
újabb időben kísérletet tett a községi 
hatóság, hogy nyári gyógyhelyül is szere
peltesse a (most már igazi) várost; de a 
mint a múlt nyáron tapasztaltam ott, nem 
sok reményt nyújt, miszerint Szanréraó- 
ból l á t o g a t o t t  tengeri fürdő váljék. 
Kikötője (ne gondoljunk ez elnevezés alatt 
valami korszerű révet) nagyrészt el van 
zátonyosodva és a benne álló uszodának 
som mélyvize, sem pedig hullámverése 
nincsen; tehát olyan sem hús, sem halféle.

A nálunk oly divatossá lett Szanré- 
mónak legnagyobb előnyét örökzöld fái, 
különösen a háttér hegyoldalait boritó 
olajfaerdök, és fagymentes tele képezik.

Képzelt, vagy pedig valódi mell- és 
torok-betegek! Jertek a télre ide; Fiume 
környékének legtöbb pontja egész éven 
át viruló zöld, s a fagy ép oly ritka itt 
mint Szanrémóban.

Való! Fiume mint enyhe levegőjű tar
tózkodási hely, nem vetekedhetik Szanré- 
móval, de igen is szomszédjai: Voloszka, 
Abbacía, Ikiki, lka és Lovrána. E helyek 
már az osztrák parton fekszenek ugyan; 
de mindegy! azoknak téli vendégei hasz
nára vannak Fiuménknak is, mert az látja 
el azokat mindenféle szükségessel.

Fiúméból a Quarnero északi partján 
jókarban tartott mü-ut vozet nyugat felé. 
Kiérvén a tulajdonképeni városból, a most 
épülő, óriási nagy, öt emeletes rizs hántoló 
gyár mellett haladunk el. A tér, part és 
hegyoldal között szűk; és igy csak egy 
sor épület szegélyezi az utat: A légszesz
gyár után Withehead nagyhirü torpédó

gyárához jutunk, melynek gyártmányait 
nemcsak európai államok hadi hajói szál
lítják el. A gazdag gyártulajdonos hazá
jának szokásait honosította meg uj lakhe
lyén ; nagyterjedelmü park terül el a 
hegyoldalon, kényelmes sétányul szolgál
ván a két „cottago" lakóinak. Onkóny- 
telenül is az angol falusi élet örömei ju
tottak eszembe, midőn a múltkor a park 
csigautjain két gyönyörű kis lánykát pil
lantottam meg, egy kis fiúval pónikon 
lovagolni. — Az egyik lányka mintegy 
8 éves volt, arany szőke haja egyszerű 
tekercsben volt feltüzve; 7 éves buga ha 
sonszinü baja szabadon lengett; 6 éves 
kis öcscsük dús, szőke fürtjei pedig vál- 
lacskáit verték. Alacsony lovagló kalap, 
divatos lovagló kesztyűk, hosszú uszályos, 
sötétkék szoknya és finom lovagló vesz- 
szök, do különösen az előkelő testtartás 
valódi „lady"-kké tették a kedves kis 
lánykákat; úgy hogy méltán beillettek 
volna a londoni „Greon-park" lovagló höl
gyei közé.

A Quarneró északnyugati sarkát a 
voloszkai öböl képezi; ott fogták nehány 
év előtt azon óriási nagy emberevö czá- 
pát, melyet azután városról városra mu
togattak. Az öböl sziklaparljaiból jelen
leg szorgalmasan repegetik a követ Fiume 
kikötő építkezései számára. Délben hat
hét lőporaknát (a dynamit nagyon szét
zúzza a sziklát) estve ugyan annyit szo
kás fölrobbantani; a véső és kalapács 
pedig napbosszant működik.

Az áldásos munka színhelyének tő
szomszédságában pompás kolna épült a 
meredek partra; nem éppen rövid, de 
szűk kertje lépcsőzetesen készült, honnan 
meredek kőlépcsők vezetnek le a sós hul
lámokba. — A szép nyaraló egy vagyo
nos fiumei nagykereskedőé.

Elérjük Voloszkát; kis helység, de 
azért házai között akad több négyemele
tes is; oszteriáiban (kis korcsmák) jól ét
kezhetünk; lakásai olcsók: 6—10 forint 
egy csinosan bútorozott, hónapos szoba 
teljesfszolgálattal együtt.

Északról és nyugatról magas hegy- 
lánczok védik e partot a hideg szelektől; 
az északkeleti irányból, a horvát Karszt 
hegységről lezúduló Róra erejét pedig Fi
ume hegyláncza annyira megtöri, hogy itt 
már nem árthat, nem hütheti le az enyhe 
levegőt. Délnek szabad kilátás nyilik a 
part mentén, az Adria beláthatlan sík
jára; s igy hathat kedélyünkre a tenger 
nagyszerűségének bája, varázsa.

(Folytatása' a jövő számban.)
Szekrényct»sy Kálmán.

A  nő m in t írónő.
Semmiféle nö iránt, ki — akár te

hetsége, akár hivatása folytán — a be
vett szokás által a női tevékenységnek 
kijelölt körből kilép, nem alkalmaznak 
oly szigorú Ítéletet, mint épp azok iránt, 
kik a legkiválóbb helyet foglalják el, mi
dőn az égtől nyert legszebb ajándékot: a 
szellemet, érvényesítik s irodalommal fog
lalkoznak.

A színésznőket, tánezosnöket, mülo 
varnöket stb. stb. kik tehetségük által a 
nyilvánossághoz tartoznak, rendesen kive
szik ama korlátok közül, melyeket a női 
nem számára fölállitottak, sőt mindenki 
csak nevetségesnek tartaná: egy színész
nőt az anyai, női, vagy házi hivatás kö
rébe utalni. Ama számtalan nőt is, kik 
iskolában, postákon, távirászatnál s ke
reskedésekben stb. működnek senki som 
vádolja azért, hogy ezáltal elvonja magát 
a női igazi rendeltetésétől; a házi dolog

tól. De ha egy nö írónő, akkor mindjárt 
kész egy b á r k i  is, az elhanyagolt főző 
kanalat és harisnyakötést emlegetni.

A divatmajmokat s regény bolond. • 
kát, kik a nap nagyobb részét a tükör 
előtt piperészkedve, vagy a pamlagon he 
verve és regényeket nyeldesve töltik el, 
mindig tudják azzal menteni: „hiába, az 
asszonyok már ilyenek!" De egy írónőtől 
még házi dolgot is kétszer annyit köve 
telnek mint mástól.

Igaz, hogy minden nőnek első sor 
bán is saját háztartására kell gondolni, 
hogy otthona mindig rendes, tiszta és 
kellemes legyen és itt ne tartson semmit 
csekélynek, semmit jelentéktelennek arra, 
hogy figyelmét elkerülje. De az, ha va
laki kitűnő házi asszony, éppen nem 
zárja ki a lehetőséget, hogy kitűnő irónö 
is lehessen; sőt éppen e mellett a foglal
kozás mellett — mely nem vonja el a 
nőt házi körétől s nem kényszeríti az ott 
hont elhagyni — maradhat a nö valódi 
nö is.

Ismerünk nőket, kik a mily kedvelt 
írónők épp oly derék háziasszonyok is, 
és ismerünk nőket — pedig ezek száma 
légió! — kik sem Írni, sem rajzolni, sem 
zenélni nem tudnak és so a főzéshez, se 
a varráshoz nem értenek. Mert fájdalom ! 
rósz gazdaasszonyok lesznek mindaddig, 
mig a nőnevelés általánosságban helye
sebb nem lesz, s mig a leányok neveié 
sénél nem fogják a fösulyt a lelki mű
veltségre s munkára, szorgalomra fektetni. 
Mert az élet nagyon is bebizonyítja, hogy 
egy eszes, müveit nő az utolsó házi dol
got is helyesebben végzi el, még a tüzet 
megrakni is jobban tudja, mint az értel
metlen cseléd, kinek pedig egyetlen tudo
mányát, a házi dolgok képezik. És m e n 
nél  t ö k é l e t e s e b b  s z e l l e mi l e g  egy



nyában féltékeny nyugoti hatalmakat 
hogy tényleg gyakorolhassa felségi jogait 
Egyiptomban, miket ők akartak kezükbe 
ragadni, a franczia kormány végre kije
lentette, hogy ha Európa úgy kívánja, a 
béke kedvéért beleegyez, hogy török ka
tonaság szállja meg Egyiptomot. — Egye
bet úgy aem tehetett, a hajóhadnak nin
csenek kiszállitható katonái, de amúgy 
sem engedné meg az angol kormány 
franczia megszállást, mely a keletindiai 
útra nézve végzetes lehetne. — Alexand- 
riának bombázása pedig elképzelhetlek 
miután a megijjedt európai lakósság 
ország belsejéből sürü tömegekben tódul 
Alexandriába s a vasutak nem győzik 
szállítást.

A dunai bizottságban a régi rósz- 
akaratú huzavona szerepel, hol Románia, 
hol Bulgária emel kifogásokat, miknek 
végczélja a tanácskozmányokat a végte
lenbe elhúzni. Május 31-én végre a bizott
ság valamennyi szavazattal a román sza
vazat ellen elfogadta a Bariere-féle fran
czia javaslatot.

A szerb skuptsinából tömegesen ki
lépett Risztics-féle oroszpárti képviselők 
helyett az uj választások megtörténtek 
és a kormánypárt több kerületet nyert 
választásnál, most több mint kétharmad 
többsége van, mindazonáltal hírlik, hogy 
Pirosanacz miniszterelnök lemondott s he 
lyébe Garasanin vagy Gruits fog kine- 
veztotni.

Berlini lapok az orosz dinasczia el 
leni összeesküvés felöl hoznak híreket, 
mik állítólag valószínűséggel bírnak, 
czarevna Ignatiev-et veszi gyanúba, inint 
a ki az összeesküvést szítaná. — A kegy
vesztéssel külföldre száműzött Lcris-Mel 
likov visszahivatván kihallgatáson volt a 
czárnál, de elégületlenül távozott onnan, 
tudvalévöleg ö már korábban azt taná
csolta a czárnak, hogy alkotmányt adjon, 
most hiresztelik, hogy az ü fő vezetése alatt 
három bizottság alakitatik közigazgatási 
reformok kidolgozására, melyek az 1883. 
május hóra elhalasztott koronázáskor hir- 
detetnének ki. — Ugylátszik, hogy a czár 
azon van, hogy eme kilátásba helyezett 
reformok által életét legalább a koroná
zásig biztosítsa.

Bródyban a menekült orosz zsidók 
száma noha naponta 300-600-at elszállítanak 
Amerikába, még is 15 ezerre felszaporo
dott nyomor, ínség és betegségek kísére
tében. Mi öt hét élött már vezórczikkben 
adtuk erre nézve a figyelmeztetést, de 
még az osztrák kormány sem gondolt 
arra, hogy o részben erélyesen intézked
jék, most azon gondolkoznak, hogy el
zárják a határt. — Mig azonban Galli- 
cziába tömegesen tódulnak be az orosz 
zsidók, Magyarországba egyenként csem
pészve jönnek be és Szatmárban már be- 
köszöntöttek.

M agyarország fínáncziális 
önálóságának m egalapítása.

Folytatás a 21-ik számból.

Ez az egyedüli mód, melyet a deran- 
girozott állam saját megmentésére ész
szerűen választhat.

Hogy világosan kitüntessem a különb
séget, mely a rendezett és rendezetlen ál
lam fináncz operátió között létezik felho
zok két esetet a legújabb fináncz-tör- 
ténetböl.

Midőn Napóleon császár felszólítására 
a franczia törvényhozó testület egy 476 
millió franknyi kölcsönt megszavazott, a 
kormány a nemzethez fordulván, azt kö
zös aláírásra bocsátá és a nemzet az alá
írás zárídejéig 15 ezer millió frankot je
gyezett.

Midőn pedig a bécsi Reichsrath, 
Becke pénzügyérnek egy 100 millió fo
rintnyi kölcsönt engedélyezett, akkor a 
pénzügyminiszter ügynökei csaknem kol
dulva járták be egész Európát — mig 
végre Becke ur személyesen London, Pá-

nö, a n n á l  k e v é s b é  t u n y a  és ü g y e t 
len,  Ili ről a legfényesebb tanúbizonyság 
George Sant a leggeniálisabb írónő, ki 
épp oly tevékeny volt házi körében, mint 
munkás az irodalomban és a ki igy ir a 
nő munkáról: „Mindig úgy tetszett ne
kem, hogy mi nők, legyözhetlen vonza
lommal viseltetünk a házi munkák iránt, 
én legalább életem minden korszakában 
szükségét éreztem annak, és a kézimunka 
fölizgatott kedélyemet mindig megnyug
tatta. Csak a tunyákra bir butitó hatás
sal a kézimunka és azokra, kik nem bír
ják felfogni, mily élvezet rejlik minden 
munkában, ha jól végeztük. És váljon a 
férfi, ki irodában dolgozik, vagy a ki fát 
vág, nem épp oly egyhangú és nehéz 
munkát végez-e, mint a nő, ki varr? A 
társadalmi törvény, mely alul büntetlenül 
senki sem vonhatja ki magát.u

Minden becsületes munka, mely bár
mikép is javára szolgál az emberiség
nek tiszteletreméltó, és mindenki a ki az 
égtől nyert tehetséget hasznosítani tudja, 
akár szellemi, akár anyagi tekintetben, 
betöltötte hivatását. Es csupán az olya
nokat érheti az eltévesztett élet vádja, a 
kik semmi tekintetben sem tudnak az em
beriség javára munkálkodni.

Azért az Írónők sohse törődjenek az
zal, ha a gonosz rágalom és gúny elle
nük is forditja sebző nyilait, me r t  mi n
d e n ü t t ,  hol  a s z e l l e m  és szív i g a z i  
m ű v e l t s é g e  t a l á l h a t ó ,  o t t  k é t s z e 
r e s e n  b e c s ü l i k  a z t  a nőt ,  ki  a 
h á z i  m u n k a  m e l l e t t  mé g  sze l l emi  
m u n k á r a  is h i v a t v a  van s kinek ál
dásos működése a pillanatnyi jólét mel 
lett még nem múló örömöket is képes 
nyújtani!

B. Büttner Liiia.

ris és Frankfurtba rándult és neki sike
rült pénzt előteremteni. — De mily föl
tételek alatt? Adtak neki a 100 milliónyi 
57,-es osztrák állampapírért 60 millió 
forintot.

Europánuk rendezett államai kapnak 
olcsó pénzt, annyit a mennyi csak kell!
Szemeink előtt fekszik a tény, hogy Fran- 
cziaország, daczára a szerencsétlen had
járatnak képes volt 48 óra alatt, előnyös 
feltételekre magának egy 41/* milliárdnyi 
kölcsönt biztosítani; de sőt berlini ban
károk adtak pénzt kölcsön a párisi kor
mánynak akkor, midőn még a háború 
dúlta Francziaország területét. Ha pedig 
a gondviseléstől oly dúsan megáldott oszt
rák-magyar birodalom pénze szorul, kény
szerítve van, magát a legnagyobb pénz
ügyi absurditásoknak és nyuzásoknak alá
vetni és államkötelezvényei majdnem 40*/,- 
nyi veszteséggel áruitatnak.

Mindezekből kiviláglik:
1- ször, hogyha Magyarország erköl

csileg, anyagilag és politikailag nem akar 
elveszni, egy gyökeres gyógyításhoz kell 
fordulni.

2- szór, hogy ezen gyógyításnak Ma
gyarországból kell kiindulnia, mivel úgy 
látszik, hogy a bécsi minisztérium egy 
nagyszerű nemzeti tett kivitelére nem 
képes.

A kiegyezkedósi szerződésnél fogva 
Magyarország kamatquota terhe alól ki- 
bontakozhatik, ha quotájának tőkéjét osz
trák állampapírokban leteszi. Törvényes 
téren állunk tehát, midőn ezt kivinni tö
rekszünk.

31 millió írt kamatnak tőkéje 620 
millió. Kell tehát 620 millió frt összeget 
osztrák állampapírokban előteremteni, azt 
a bécsi pénzügyminiszter asztalára letenni 
ezáltal az összbirodalmi államadóssággali 
solidaritásból kilépni és igy az ország 
pénzügyi önállóságát megalapítani.

Igaz ugyan, hogy Magyarország nem 
képes 620 milliónyi összeget osztrák ál
lampapírokban készpénzben bevásárolni, 
de az nem is szükséges.

Ezen állításunk igazolását találja az 
5°/o*os osztrák állampapírok (unificirto 
Rente) árfolyamában.

Ezen papírok árfolyama ugyanis oly 
silány, hogy a magas kamatolás sehogy 
sem áll arányban az árral, melyen azok 
eladhatók.

Ezen meglepő jelenségnek oka abban 
rejlik, hogy éppen a túlságosan magas 
kamatozás folytán a világ bizalmát vesz
tette ezen papiros iránt.

Jól tudja a világ, miképen az állam- 
adósság túlhaladja a 3000 milliót és nem 
hiszi, hogy a birodalom képes legyen az 
idők hosszában a kamatok óriási terhét 
elviselni.

Ezen komor jelenségnek kell minden 
derangirozott államban beállni.

Nem azért silány a derangirozott ál
lam papirosainak árfolyama mivel keveset 
jövedelmez, túlságosan kamatoznak azok, 
íanem azért mert biztosíték hiányában az 

államhitelei.ök oly előre nem látott esemé
nyek lehetőségét, sőt valószínűségét se jeli- 
tik, melyek folytán maga a tőke veszé
lyeztetve leend.

Szárazon kamatozó papírok, melyek
nek tőkéi vissza nem fizettetnek, nem áll
hatnak oly előnyös árfolyamban, mint 
azok, melyeknek tőkéje visszajár és ezek 
újólag háttérbe szorittatnak a sorsolási 
papirok által, mivel ezen utóbbiak a leg
tágasabb tért nyújtják az üzérkedésre.

Oly papirok, melyek teljes biztossá
guk mellett nagyobb nyeresógi reményt 
nyújtanak — oly papirok, mondjuk elő
szeretettel vásároltatnak és ennélfogva elő
nyösen tűnnek fel az árfolyam jegyzék
ben. Ha tehát egy varázsvessző legyin
tésével az osztrák állampapírokat oly 
papírokká lehetne varázsolni, mely

1- ször Kamatoznék rendesen,
2- szor. Biztosítaná a hitelezőket, hogy 

nekik a töke egy kitűzött időközben név
szerinti értékében ki fog fizettetni.

3- szor. Nagyobb nyeremény reményt 
nyújtana.

4 szer. Oly külalaku lenne, hogy 
könnyen járhasson kézröl-kézre és ennél
fogva kényelmes forgalmi eszközzé válnék.

5 szőr. Biztosítva lenne.
6- szor. Könnyítene az adózó nép ter

hén és mindezen tulajdonságai folytán
7- szer, emelné az ország termelési 

erejét és ennek következtében fizetési 
képességét.

Ha mindez, mondjuk egy varázsvesz- 
sző legyintésével kivihető volna, akkor 
az osztrák unificált 5% állampapírjainak 
cursusa az európai tőzsdékén talán hallat
lan lendületet nyerne.

De nem látjuk, hogy mindeddig egy 
iiy czólhoz vezető lépés történt volna, s 
félek nehogy ferde pénzkezelés által fel 
idézve, álljon be egy borzasztó horderejű 
financz és társadalmi katasztrópha.

Visszaborzadok ily eseménytől; mert 
egyedül csak a Mindenható tudja, mivé 
válna akkor szegény magyar hazánk !

Ha tehát hazánk fínáncziális önálló
ságát kivívni szándékozván, a törvény 
értelmében a végzetes kamatquotából ki
bontakozni és annak tőkéjét osztrák ál
lampapírokban a Lajthán túli miniszternek 
letenni akarja, követközŐen kell eljárnia:

Kell ugyanis egy magyar állampapírt 
alapítani, mely mint önálló magyar adós
ság terhelné egyedül csak a magyar ko
rona tartományait és következő kellékek
kel lenne felruházva:

1- ször. Kamatozna rendesen.
2- szor. Biztosítaná az állaxnhitelezö- 

ket, hogy nekik a töke egy kitűzött idő
ben névszerinti értékében vissza fog fizet-

3-szor. Nyújtana nagyobb nyereményi 
reményt.

Lenne biztosítva.
Könnyítene, az adózó nép

Szaporítsa mindezeknél fogva 
termelő erejét és fizetési ké-

4- szer,
5- ször 

terhén.
6- szor. Járhasson könnyen kézről 

kézre.
7- szor. 

az ország 
pességét.

És ezen papírral kell 620 milliónyi 
összeget osztrák állampapírokban beváltani.

Csak egy neme a papiroknak bírhat 
ezen hét tulaidosággal.

Oly törlesztési papirok, melyek a 
rendes törlesztésen felül sorsolási előnyök
kel birnak.

Ezeket előrebocsátva átmegyünk sys- 
temánk megfejtésére.

Ezen systeraa nem egy, már az ön
álló magyar államadósságra alkalmazott 
terv, mert ily tervet csakis a törvényhozó 
testület meghagyása folytán lehetne sike
resen készíteni. — Egy minimális számra 
visszavezetett törlesztési rendszer az, n>e 
lyet minden egyes esetre külön kell al
kalmazni.

Vettem számításaim alapjául egy
1.000 milliónyi tökét. Vettem, azt azért, 
mivel a tizzel felosztható számokkali szá
molás a legegyszerűbb és annak eredmé
nye minden más nagyobb vagy kissebb 
számra könnyen alkalmazható.

Midőn a krimi hadjárat alatt Angol
ország hatalmas alsó házában merült vala 
fel a kérdés, váljon a háború költségei 
emelt adó, vagy uj kölcsön utján fedezen- 
dök: az alsó ház az adó mellett nyilat
kozott — azon elvet állitván fel, misze
rint a jelenkoriak nincsenek feljogosítva 
adósságot róni a jövendő nemzedékek 
nyakába.

Ezen elvnél fogva nem vagyunk fel
jogosítva, utódainkra oly roppant, véget 
nem érő fizetési terhet hagyományozni, 
milyen a kamat quota.

Vezérelt engem még azon jogi nézet 
is, hogy nem csak a hitelezőnek, de az 
adósnak is vannak jogai, mert különben 
minden váltót és kötvényt per és Ítélet 
nélkül lehetne végrehajtani, és hogy az 
állam kötelességei a honpolgárral szem
közt, azok szellemi és anyagi jólétével 
nem kevésbé szentek, mint azok, melye 
két hitelezői iránt felvállalt.

Mert nem csak azért lett teremtve 
az ember, hogy Adót fizessen: hanem azért 
is, hogy műveltségi és polgárosodási hiva
tásának megfelelvén az emberiség raagasz- 
tosabb czéljai felé haladjon.

Gróf Haji át h Kálmán.

6. Rowzter Katalin — özv. Roszter 
Julianna ellen 960 frt s jár. iránt.

Előadandó büntető ügyek: 
J u n i u s  5- én .  Ungár Hermann el

len bírói zártöréssel párosult sikkasztás 
miatt. — Baliga Imre ellen szándékos 
emberölés miatt.

J u n i u s  7-én.  Bosnyák János és 
társai ellen magán okirat hamisítás miatt. 
— MergI Konrád és társai ellen lopás 
miatt. — Nagy Ignácz ellen hamis váltó
készítés miatt.

J u n i u s  9-én.  
gyilkosság miatt.

Gyenis István ellen

K ülönfélék .

Mohács, 1882. május 25-én.
Baranyamcgye kir. államépitószeti 

hivatalának azon tagját, ki napok előtt 
tisztességes levelem következtében Mohá
cson megjelent, újólag értesítem, hogy a 
tegnapi záporesö ugyancsak erőlködött 
Mohács városon keresztül vonuló ország
utat átszelő nagy kőhíd alján — nem le, 
hanem levonulásában és tapasztalhatta 
volna, hogy a természet nem engedi meg, 
hogy a víz felfelé lefolyjék.

Hogy a tisztelt közönségnek tudomása 
lehessen ezen ügyről, — leírom a hid és 
vizfolyása egész árkát. A hid több egy 
méternél mély belvilággal bir, ennek egész 
belvilága annyira eliszaposodott, hogy a 
ra3g’«*vö nyíláson egy 3 éves gyermek 
aligha bírna átbújni. A hídhoz vezet felül
ről és áléiról egy-egy nagy vizet befo
gadó árok, melyek a hid medréhez t. i. 
téglákkal kirakott fenekéhez arányitva 
voltak. Eső különösen záporesö alkalmá
val látja a szegény mohácsi lakós az 
iszonyú dühöngést a fel- és alulról jövő 
vizroham közt, mert az a magasabban el
iszaposodott hid medrén rögtön le nem 
folyhatván, visszatorlódik. A hid hátulja 
t. i. kifolyása és azon árok, melyen a 
fokviznek lefolynia kellene, magasabban 
van már eliszaposodva mint a hid eleje 
és igy ha nagynehezen beszivárog is az 
árok vize a hid alá, azon túl már nem 
hogy tovább folynék, hanem a földben 
elszivárog, hagyván maga után egy a nagy 
hőségben bűzzé válandó posványt.

Náray József.

T örvényszéki csarnok.
Előadott polgári ügyek:

Má j u s  30-án .
Dézsi István és neje Kovács Zsófi1

— Gazsi Sándor ellen bekebelezésre al
kalmas okmány kiállítása stb. iránt.

2. Kaszauin Draginja és társa — 
Kaszauin Stovo és társai ellen néhai Ka
szauin Mijo hagyatéka megítélése iránt.

3. Koszits Szilárd illetve engedmé
nyese Szohner Riza — a pécs baranyai 
közp. takarékpénztár ellen közgyűlési ha
tározat raegsemmisitése iránt.

4. Hopp Anna Mária — Kaczenbaoh 
JánoB ellen házasság felbontása iránt.

6. Eisner Abrahám — Szedér György 
ellen 946 frt 93 kr. s jár. iránt.

— Zászló-szentelés. A baranyamegyei 
badastyán - egylet zászló-szentelési ünne
pélye pünkösd másnapján tartatott meg. 
Kora reggel taraczklövés és zeneszó je 
lezte az ünnepélyt. Kilencz órakor meg
kezdődött az ünnepélyes mise a városi 
plébánia templomban, mely előtt a két 
hadastyán-egylet, tűzoltó-, kath. legény-, 
cserepes és kőmives- és ács-egylet foglalt 
helyet. A misét Mendlik Ágoston apát
plébános mondotta. A mise után, melyen 
a katonaság, ez egyletek képviselői, az 
alispán, polgármester s nagyszámú előke
lőség vett részt, kivonultak a szenthá
romság elé. Megérkezvén a zászló-anya, 
kit tisztelgéssel fogadtak, — a zászló be
szenteltetett. A szegek beverését Mendlik 
apát-plébános kezdte meg a szenthárom 
ság nevében, utána következett Jelencsik 
honvéd gyalogsági ezredes pO felsége a 
király nevében11, Polka köz. hadsbeli 
gyal. alezredes, Laky honvéd lovassági 
őrnagy, Aidinger polgármester, Jeszenszky 
alispán, a zászlóanya, a pécsi káptalan 
nevében Mendlik, az egyletek elnökei stb. 
stb. Tallián Károly a hadastyán-egylet 
elnöke a szegek beverése után egy velős 
és gyújtó beszédet mondott. Ezt követte 
az egyletek diszmenetelóse a zászló-anya 
előtt. Délután két órakor banquet s este 
vidám tánczmulatság tartatott.

— Bérmálás. Megyés ‘püspökünk dr. 
Duláuszky Nándor ö nagyinóltósága váro
sunkban pünkösd vasárnapján végezte a 
bérmálást. Mintegy 600 gyermek részesült 
a bérmálás szentségében.

— Az országos borászati kormánybiz
tosaiig kiküldöttje Koritsánszky János szak
tanár holnap (vasárnapon) érkezik Pécsre. 
— Azon napon délutáni 3 órakor a vá
rosi nagyteremben nyilvános előadást tart, 
hétfőn reggel pedig Sillay József ur szöl- 
lejében (Bálics) kijelelt kísérleti telepen, 
hol a metszést is bemutatta, gyakorlati 
oktatást ad a gyomlálás, zöldoltás és zöld- 
bujtás műveletei felöl, melyre az érdek 
lödö közönség meghiyatik.

— Az első műkedvelő előadás. Csü
törtökön tartatott meg a zeneegylet ja
vára az első műkedvelő előadás. Színre 
került a „Nőnevelde" operette, Souppólól 
és ezt megelőzőleg a „Véletlen" vígjá
ték, Varga Jánostól, — Az előadás iga 
zán meglepett bennünket, különösen a2 
operette előadása. A hölgyecskek egytől- 
egyig ügyesen felfogva szerepüket, jó ala
kítással játszottak és szépen, korrektül 
énekeltek. Fekete is nagyban emelte 
operette sikerét. A vígjáték előadása is 
minden várakozást túlhaladva igen jól si 
került, ügy a játszók, mint a karmester 
és a súgó  Seh Károly — elismerést 
demelnek. — A színház tömve volt. — 
A pénteki előadásról lapunk jövő szá
mában fogunk szólani.

— A „Pécsi kath. legényegyletu ifjú- 
sága folyó évi junius hó 18-án az üszöghi 
erdőben tánczczal egybekötött kirándulást 
rendez, ezen kirándulás alkalmával Dankó 
Gyula kedvelt zenekara fog működni. Je 
gyek előre válthatók az egyleti helyiség
ben minden időben és a kirándulás nap
ján a pénztárnál. Táncz kezdete délután 
2 órakor. Belépti dij pártoló tagoknak 
20 kr. nem tagoknak 30 kr.

— Kaszinó estély. Szerdán volt az első 
kaszinó-estély, azonban az első estélyek
nél megszokott fényes sikert elmosta az 
eső. Alig voltak az estélyre megjelentek 
húszán. Táncz nem tartatott. A csekély 
számú közönség még éjfél előtt szétoszlott.

— Iíymeii. Kis József siklósi tanár 
múlt hó 27-én jegyezte el magának, bol
dogult Vessely Ferencz pécsi kir. reálta
nodái tanár özvegyének leányát, a szép 
és kedves Paula kisasszonyt. — Boldog
ság koszoruzza a szerelmi frigyet!

— A fogymnásiumban az érettségi 
vizsgák e hó közepén kezdődnek. — Kí
vánunk jó sikert!

— Egy pohár víz Üszöghben 4 kr. Le• 
hetetlon föl nem említenünk azt a végte
len zsarolást, melyet az üszöghi erdőben 
lévő korcsmáros pünkösd másnapján elkö
vetett. Többek közt mint legfeltűnőbb s 
egyúttal legnagyobb mérvű zsarolás volt, 
hogy a v i z e t  poharanként 4 krajezárjá- 
val fizettette meg a lelketlen korcsmáros.

Hol a veréb f / Ha magyarra for
dítottak volna vezeték nevét, igy keres
ték volna u mi rézmetszőnket, a ki nem
rég eltűnt városunkból, szárnyat öltve, va
lóságos veréb módjára, — és a kinek eltű
nésére feltámadt a hir, hogy Fiuraébcn 
egy Wertheim-kasszát adott fel a hajón, 
a mely kassza nem volt más, mint a Ko- 
vácsics-féle órás ezég kasszája. Hol van?
hol van? — hát E. .7. helybeli füszerke-

reskedő adott neki 22 ezüst kanalat mo
nogram-bevésés végett, ezeket becsapta 
zálogházba - mint a neje mondja, elment 
rokonokat látogatni Elhisszük, de egy kicsit 
„furcsáljuk."

— A „zongora-horddru gyászos vége. 
Nyerges Ignácznak hívták a derék fér 
fiút, ki a hordárok sorában állva, a sap
káján a következő ezégért viselte: „zon
gora-hordár" s a ki mint a mozsár sütő 
getés nagymestere, a hadastyánok zászló- 
szentelési ünnepélyén is mozsarazással 
lévén megbízva — fejét veszítette egy 
mozsár szétrobbanása következtében. Nyer
ges Ignácz a „zongora-hordár" nincs 
többé; — nyugodjék békével!

— Vigyázatlanság. Városunkban egy 
szép és fiatal menyecske férjének a ka
bátját porolta ki. Egyszerre erős robba
nás ijesztette meg, s a kabát füstölögni 
kezdett. Csakhamar kiviláglott a dolog, 
mely annyiban állt, hogy a kabát egyik 
zsebében egy forgópLztolyba való tölt 
vény volt, mely a porolás következtében 
elsült. — Daczára, hogy különösen — a 
fiatal menyecskék igen „érdeklődnek" 
férjeik kabátzseb-titkai után, itt a kíván
csiság hiánya miatt maradt benn a tölt 
vény. Az is lehet azonban, hogy csak a 
„papirzörgés" szolgáltat okot mélyebb 
kutatásokra. Ez jó tanulság, hogy nem 
csak a „papirok“-ban van a veszedelem.

— A rendőri hivatal restáurálása — 
(építkezés tekintetében!) befejeztetett. Az 
uj helyiségekbe p é n t e k e n  hurczolkod 
tak át. — Oh, az a péntek szerencsétlen 
nap, — alighanem jelent valamit?!

— Gabonaiizleti tudósítás. Az ország 
jelentékeny részéből a vetések állása fö 
lőtt a legkedvezőbb tudósítások érkeznek, 
mi e környékbe azzal nem dicsekedhe 
tünk; mert az esöhiány és folytonos sze
lek akadályozták a tavaszi vetések fejlő 
dését. A multnapi eső csak némileg moz
díthatta ölő a nagyon hátramaradt no 
vényvilág fejlődését. A takarmányban a 
kilátások silányak; és ha az eső továbbra 
is kimarad, az árpák és zabok elsatnyul- 
nak. Az őszi vetések eddig kielégítők, 
noha a fagy a rozsot részint 1 árositotta, 
hogy milyen mérvben, az csak későbben 
leend megítélhető. Tengeri, burgonya és 
répa szintén csak a jótékony eső által 
jöhetnek helyre. A gabonaüzletben min
den lendület hiányzik, az uj termésig már 
élénkebb forgalom nem is várható.

Jó kifogás. Az újdonságok szűk vi
lágában a szegény kis reporter kénytelen 
még a szerelmesek világába is behatolni, 
hogy egy kis „izé" vei rukkolhasson a 
kiváncsi publikum elé. — Lujza nagysám 
igen szép leány volt, s volt neki két szép 
sötét szeme, a mit a rimnökök éjszakához 
hasonlítanának, volt hosszu-hosszu szőke 
haja, a mit ismét aranyfürtöknek nevez
nének a fentebb tisztelettel említett urak. 
Azután a mi fö, volt piczi csókra termett 
ajaka, kecses termete, édes szavajárása, 
igen jó szivecskéje és a mi legfőbb — 
örökké zongorázott. X urfi sem volt utolsó 
legény Pécsett. Úgy történt azután, hogy 
meglátták egymást, fülig szerelmesek let 
tek egymásba. Egyszer Lujza nagysám 
rendes-voust adott az ö iraádottjának saját 
szobájában. A seladon megjelent. Lujza 
kisasszony zongorázott, — mint rendesen 
(hajnaltól éjfélig). O, — X urfi meg óh! 
nem bírván többé lángban égő szivének 
szikrázó érzelmeivel, térdre veté magát 
ö nagyságának iczi piczi lábai előtt. Eb
ben az idylli pillanatban lepte meg a köp- 
ozös papa, a mi hőseinket. Rövid homlok- 
ránczohísi előjelek után kérdé ijedt sela- 
donunktól, hogy hát mit müvei itt és e 
helyzetben? — „En . . .  én — dadogá dón 
Jüanunk, — a mig ő nagysága zongorái. . . 
én . . .  én — a pedált nyomom !w

— Harkányi levelezőnk írja, hogy a 
fiirdövendégek mind eddig igen csekély 
számmal vannak, legtöbben csak kirán 
dulásképen látogatják a környékről a für
dőhelyet. A park diszes, a kert gyönyörű 
virágokkal van tele, a tisztaság példa 
szerű. Nem lehet azonban elhallgatni azon 
hiányt, mely a zenében van, — a zene
kar annyira tanulatlan, hogy még egy 
Laczi-konyhában sem tenné meg. — Pün
kösd másnapján tánczmulatság volt a 
nagy vendéglőben, közönség meglehetős 
szép számmal volt, — számosán vettek 
részt Pécsről.

Az uj üstökös. Fénye gyorsan nö
vekedik, sokkal gyorsabban mint uagy- 
sága, ámbár növekedése is majdnem arány
ban áll, fényének gyarapodásával. Az a 
gyorsaság azonban, melylyel a nap felé 
rohan, minden képzelmet túlhalad. Május 
12-én 909,000 mérföldet tett mag, 22-én 
már 1050,000 mérlföldet és junius 2-án
1.431,000 mértföldnyi utat hagyott hátra. 
Junius 10-ke után naponkint 3.682,000, 
tehát óránkint 153,400, perczenkint 2556 
és másodporczenkint 43 mértföldnyi sebes- 
séggel fog haladni. Azután a nap körül 
fut és épp oly gyorsan távozik attól. Az 
érdekes tünemény fénye csodálatos gyor
sasággal növekszik, de épp oly gyorsan fogy 
majd ismét. Junius 0-dikán 012-szer fé
nyesebb, mint felfedezése
8-dikán már 5824 szer

napján, junius 
- - é s  10-én csak 

587-szer. Látható ebből, hogy az üstökös 
fénye a nap közelében mily gyorsan nö
vekszik. A mi farkáuak formáját és nagy
ságát illeti, arról még semmi határozottat 
nem tudnak. A fark most még csak 200 
ezer mértföldnyi hosszú, mig más üstökö
süké ötven-hatvan millió mértföldre is el-



Valóasinü, hogy est az üstököst
iiiippal is fogjuk láthatni, de csak árnyé
kos helyről. Lehet az is, hogy az uj üs
tökös farka metszeni fogja a föld pályáját, 
a iniut az legutoljára 1861-ben történt s 
akkor éjelenkint szép északi fényhez ha
sonló tüneményeket fogunk látni.

— A tisza-eszlári eset, melyről lu- 
punk múlt heti számában az országgyü 
lés rovatában volt rövid megemlékezés, 
még állandóan eseményt képez s élénk 
megbeszélés tárgya a lapokban. A nyí
regyházi törvényszék elnökének hivatalos 
jelentése szerint a bűnvádi eljárás a ne
vezett törvényszék által folyamatba tétet
vén , vizsgálat folyamában a terhelőén 
gyanúsítottak közül 9 egyén lön letartóz
tatva, köztük Scharf József tisza-eszlári 
zsidótemplomfelfígyelö és neje, Schwarcz 
Salamon metsző, Scharf József 16,éves 
fia, továbbá Jungcr Adolf, Braun Ábra- 
hám, Lusztig Sámuel és Orosz Márton.
Az elfogottak tagadják a bűn elköveté
sét, a 16 éves Scharf József kivételével, 
a ki azt állította az Eszláron megejtett 
vizsgalat alkalmával, hogy az apja be
csalta a templom felé haladó Sólymos 
Esztert azon ürügy alut t, hogy szom
bati nap lévén, ö vigye a konyhá
ból az ételt az asztalra. A kis leány 
készséggel bement a házba s itt a temp- 
lomfelügyelö 16 éves fiának széliében be
szélt vallomása szerint, a sakter a kis 
leányt hátul megragadta, kezeit egy ide
gen metsző segélyével összekötötte s la
kásának belső szobáiban őrizte egész 
ugyanaz nap esti 10 órájáig. Tiz és ti
zenegy óra között, a templomfelügyelö 
és neje bevitték a kis leányt a templom 
pitvarába, ott a felügyelő neje a kis le
ány lábait megmosta, mire az ott egybe- 
gyült idegen metszők jelenlétében a pitvar 
közepén álló asztalra fektették. A hu 
maga azt állítja, hogy öt, midőn a kis 
leányt a templomba vitték, onnan kiker
gették, de ö a pitvar ajtajának meglehe
tős nagyságú kulcslyukán át szemlélte a 
pitvarban történteket. A hu határozottan 
azt állítja, hogy saját anyja mosta meg a 
kis Eszter lábait, Schwarcz Sámuel met
sző pedig elvágta annak nyakát és a le- 
csorgó vért felváltva egy-cgy tányérba 
fogták fel és egy nagyobb edénybe öntöt
ték. A meggyilkoltnak állított leány fel
fedezése iránt tett minden nyomozás ed- 
digelé sikertelen maradt. Legújabban azon
ban a holttest állítólagos feltalálásáról 
történt jelentés, a melynek alapján hely
színi szemle rendeltetett el. A „P. N.u 
értesülése szerint, múlt hó 26-án névtelen 
följelentés érkezett a törvényszékhez. A 
levél szerint Tisza-Dobon egy fiatal le
ánynak hulláját fogták ki az ottani halá
szok. A hulláról hiányzott a fej s e  kö
rülménynél fogva a hir gyorsan elterjedt 
ama vidéken. A hulla állítólag fiatal, 
14—15 éves leány teste, teljesen meztelen 
s testén semmiféle erőszaknak nyomai 
nem látszanak. A halászok egy napi vára
kozás után azt egy általuk ásott sírba 
temették. Az a hir valótlan, hogy Eszláron 
a nép közt forrongó hangulat uralkodik, 
mely katonaság közbelépését tette szük
ségessé. A nép nyugott, mert oly kézben 
látja az ügyet, melytől elvárhatja az igaz 
ságot, s azonkívül dicséret illeti meg a 
különféle folekezetek lelkészeit, kik csil 
lapitolag Itatnak. Ebbe a kérdésbe fele 
kezeti érdeket belevonni nem lehet; maguk 
a zsidók, mint teszi a társadalmi rend és 
a törvény minden barátja, óhajtják a bűn 
kideritését és a bűnösök megfenyitését.

— A tüdngumokór ijesztő mérvben i tér- 
jedése és ezen kórnak átültetése körül 
ujahb időben tett fontos észlelőtök által 
indíttatva budapesti tanárok — a kormány 
és erre hivatott fővárosi tiszti főorvos e 
részben mit sem intézkedvén — saját kez
deményezésből elmentek a pesti közvágó
hidra és ott a levágott marhák tüdejét 
vették szemle alá. — Már az első kísér
letnél több gumókóros tüdőt találtak és 
arról értesittettek, hogy az ily marhák 
húsa akadály nélkül méretik ki a székek
ben, ekkép megfejtették, mi légyen a fő
városi nagy halandóság fötényezöje. — A 
tett feljelentésére a lomha városi hatóság 
is végre mozgásba jött, a közvágóhidnál 
alkalmazott egyik állatorvost azonnal on
nan elcsapták és a ragály további terjesz
tésének meggátlására rendszabályok felett 
tanácskozást megindították. — Kern szen
ved kétséget, hogy nem csak a főváros
ban, hanem talán még inkább a vidéken 
laza a húsvizsgálat és vágóhídi felügyelet, 
minők következtében a drága és rósz hús
sal a közönség egyúttal a lassú költséges 
halálnak csiráit veszi magába. — Ajánljuk 
tehát ez ügyet a közegészségügyi köze 
geknek lelkiismeretes figyelmébe.

— Mai számunk hirdetései közt lsen- 
thal és társ hamburgi bankház a hamburgi 
pénzsorsjátek 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 kifizetéséért az állam vágyó 
nával kezeskedik. Már ebben is feltétlen 
biztosság rejlik. Az Iaenthal és társ bank
ház már félszÁzad óta áll fönn s szolid
sága és pontossága által fönn tudta tar
tani régi jó hírnevét. Megemlítjük e őség
nek egy különleges intézkedését, mely 
abban áll, hogy a nyert összegek a nyerő 
lakhelyén is kifizettetnek. A ezég e czél 
ból Ausztria-Magyarország első bankká 
zaival minden helyen összeköttetésbe lépett.

— A mai számunkban közzétett Kauf-
mann és Simon Hamburgi bankház hirde
tését a t  olvasó kösönségnek figyelmébe 
ajánljuk. Jó alapon szervezett és több je
lentékeny összegű főnyereményben része
sítő eredeti sorsjegyek vételére alkalom 
nyujtatván, a .sorsjegyek idejébeni meg
szerelésére. 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.

—  Két jó családból való ló  és 17 
eves árva leány, kik a budapesti „Ma
gyar gazdaasszony" intézetből kijöt
tek, ajánlkoznak valami jó családhoz 
helyben vagy vidékre, kiesebb gyer
mekek oktatására, vagy egyéb ház
beli teendők elvégzésére, szerény fel
tételek mellett. Közelebbit lapunk ki
adó hivatalában megtudhatni. Ajánl 
juk olvasóink különös figyelmébe.

Irodalom .
S  „GeaundJieitalehre fiir  Jedermann" — Fel

ütjük ezen dr. Loevy Lipőt pécsi jeles orvos 
<i a z  általa kezdeményezett hideg vizgyógyintézet 
vezetőjének művét, noha német nyelven van írva, 
mert nemcsak szerzője városunk lakőja, hanem a 
mű kiállítása is tisztán helybeli, mennyiben a Ma
darász nyomdából került ki és a táblás i lluszt rá
cainkat Hochrein József kőnyomdászank kiütött a 
elő akkép hogy városunk kőnyomói iparának dí
szére válik. — A munka belbecse felett, mint 
nem szakértő nem Írhatunk, de ha, mint feltéte
lezni feljogosítva vagyunk, a munka tartalma több 
oly hézagot pótolna, melyek az eddig megjelent 
három művekben és az éppen most a fővárosban 
fiizetenkint megjelenő „Orvosi tanácsadódban 
észlelteinek, élénken sajnáljuk, bogy szerző úr 
nem a magyar irodalmat szaporította művével, 
hanem a németet, mely amúgy is a szakismeretek
nél igen gazdag — A munka 12 füzetben jelenik 
meg és egyes füzet ára 30 kr.

=  A „Képea Családi Lapok" 35-ik számi1- 
nak tartalma: Már késő! Elbeszélés; irta Cser
halmi T. M. — A várnai csata. Költemény; irta 
ifi. Ábrányi Korúéi. — Csak. Heszély ; irta Vörös 
Kálmán. (Folytatás.) — Kétszeresen megmentve. 
Utazási emlék. H. II. után Belladonna. — Egy 
miniszter regénye; Novella; irta Wirth Bettina; 
fordította Vrana Henrin. (Folytatás.) — Egy bi- 
zarréj. Beszély; irta Antonio Barilli, fordította 
Nyitray József. — Gödöllő. Karczolat: irta Er
délyi Gyula. -  A nihilisták áldozata. Hnmoreszk. 
Seb. A. után irta Philantrop. (Folytatás.) — Ké
peinkhez. Nem vádollak . . . Költemény; irta Lé
vai Sándor. — Mindenféle. Képek: A berlini egész- 
ségíigyi kiállítási palota. — Az irgalmas szerze
tes. — A kis rabszolga. Melléklet: ,,A kincs" 
czhnfl regény 353—368 oldala. A ..Gazdasági és 
Háztartási Lapok" juuius havi száma. A barkó
kon: Heti naptár. — Sakk-talány. — Szőtag-rcjt- 
vény. — Talányok megfejtései. — Megfejtők név
sora. — Kérdések. Feleletek. Ajánlatok. — A 
szerkesztő postája. — Hirdetések. — A kis lottó 
húzásai. Előfizethetni: Mehner Vilmosnál, Buda
pest IV. kér., papnövelde utcza 8. sz. Egész évre 
6 frt, félévre 3 írt, negyedévre 1 frt f>0 kr.

=  yejjelen t az v (jnügyvéd" czinrii inű máso
dik füzete, irta Knorr Alajos. E füzetben a szerző 
a községek szervezetének és a bíró hatalom .álta
lános ismertetése után a járásbíróságoknak, tör. 
vényszékeknek, a budapesti kereskedelmi és váltó 
törvényszéknek a kissebb polgári peres ügyek el
bírálására hivatott bíróságoknak, járásbíróságoknak 
és szolgabiróknak, mint ilyeneknek, békebiráknak 
és községi bíróságoknak az egyházi- és ipar-biró- 
ságoknak, a választott és az áru- és értéktőzsde- 
bíróságainak — az osztrák-magyar bank választott 
bíróságainak, valamint a konzurális bíróságoknak 
a felsőbb bíróságoknak, végre a kir. ügyészsé
geknek hatáskörét ismerteti és közli a bírói fele
lősség szabályait, melylyel a munka első része 
befejeztetik. A második rész a joguk és kötelozett- 

; ségek ismertetésével kezdődik (és általában tár
gyalja az okiratokat. Ezen füzet ára 30 kr. kap 
ható ifiahb Nagel Ottó kiadónál Budapesten éi 
minden hazai könyvkereskedésben.

í T-A -O -TT F E R E 1 T C Z
lap tu la jd o n o s .

H a l c a c l a .  E m i l ,  K Z ls J ó z s e f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.
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Árverési hirdetmény
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Bocz Baju Katalin végrehaj 
tási tömege végrehaj tatónak ifj. Lukács 
(Dóra) József késedelmes vevő végrehaj 
tást szenvedett elleni 60 frt tőke 28 frt 
15 kr eddigi és 14 frt 15 kr. árverés fo 
lyamodási és hirdetési, valamint a még 
netán felmerülendő költségei kielégítésére 
a következő ingatlanok u. in.

A vasasi 45. sz. tjkvben felvett 31 
sz. ház és belsőségnek % teleknek erdő 
és legelő illetőséggel és 1278 hsz. a. rét 
nek ifj. Lukács (Dóra) Józsefet illető */. 
részére 534 írt ezennel megállapított k 
kiáltási becsár mellett Vasas községben 
a községi birólakban 1882. évi július hó 
20-dik napjának d. u. 3 órájában meg
tartandó nyilvános árverésen szükség 
esetében a kikiáltási mint becsáron alól 
is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan — kikiáltási mint 
becsár 10% át, vagyis 53 írt 40 kr. kész 
pénzben, vagy óvadékképes értékpapír 
bán a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 15 nap, a máso 
dik részt 2 hónap és a harmadik részt 
bánatpénz betudásával 3 hónap alatt min 
den egyes vételári részlet után az árverés 
naojától 6% kamatokkal a pécsi kir. adó 
mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelemmel lefizetni-

A pécsi kir. törvényszék telekkönyvi 
hatóságnak 1882. évi mártius hó 10-én 
tartott üléséből. Kiadta
ne... (i-i) Brodszky Béla

kir törvényszéki jegyző,

400,000 má r k a
n y erh ető

Ezen roppant összegre rúg szerencsés 
esetben a főnyerő, melyet a hamburgi kor- 
máuy által jóváhagyott és az összes állam va
gy-ónnal garantirozott pénz-sorsjátéknál nyerni 
lehet- — Összesen e sorsjáték 47,800 nyere
ményt foglal magában 8,634,275 márka ősz- 
szegben, mely 7 osztályban az alanti sorrend- j 
ben sosoltatik ki. — A húzások gyorsan kö- I 
vetkeznek egymás után, az első húzás számára; 
elfogadunk megrendeléseket egész

f. é. junius 14-ig. :?§
a mely napon a hozások kezdődnek.

A sorsjáték főnyerője, mint említettük, 
esetleg 400,00 » márkát tesz. Különlegesen pe
dig magában foglal nyerőket 250,000, 150,000,
100.000, 60,000, 50,000 márkával, továbbá szá
mos nyeremény 40,000, 30,000, 25,000, 20,000,
15.000, 12,00o, 10,000. 8000, 6000, 5000, 4000, 
3000, 2000 márkával stb. stb.

Az első húzásra szóló sorsjegy árának 
beküldése mellett, és pedig o. é. 3 frt 50 kr. 
egy egész eredeti sorsjegyért, o. é. 1 frt 
75 kr. egy fé l eredeti sorsjegyért, és 90  
kr. <*gy negyed eredeti sorsjegyért hala
déktalanul Bzétkiildjük a megrendelőknek az 
eredeti sorsjegyeket (nem ígérvényeket). Az 
összeget osztr. bankjegyekben, vagy pedig 
osztr. vagy magyar postajegyekbon, és legké
nyelmesebben ajánlott levélben lehet megkül
deni. Minden sorsjegy küldeménybe/, hozzá
csatoljuk a teljes liuzástervet, melyből ponto
san kitűnik, hány nyeremény hnzatik egy-egy 
osztályban. A beérkező megrendelések belajst
romoztatnak, és közvetlenül a húzás után meg
kapják a megrendelők a hivatalos huzási lajst
romot és a nyert összegeket. Czégiink már több 
mint félszázad óta áll fönn és Ansztria-lfa- 
gyarországhan 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 bekühljük a nyert összegeket. Ezen
nel ismételve figyelmeztetünk arra, hogy az 
általunk hirdetett sorsjáték nem magán-válla
lat, hanem hogy a nyeremények pontos kifi
zetéséért a hamburgi kormány kezeskedik.

Tekintetttel eme föltétien biztosságra, mi
nél számosabb részvételt remélünk. A megren
deléseket a következőkép kéijük cz'iuezni:

Jsenthal & 0
Banquiers und Hauptlotteriebureau 

102. sz. Hamburg. (3—2)
■A. l s l » o r a o l é . s  s o r r e x i d . j e .

oszt. 1 h 12,000 inka, 1 á 6000, 1 á -1000, 
1 h 3000, 1 ji 2000, 2 a 1000 2000, 3
500 =  1500, 5 á 300 1500, 10 á 200 2000,
25 h 100 2500, 50 h 50 2500, 3í#jo

20
4000 nyeremény 
4000 nyeremény 
4000 nyeremény 
1000 nyeremény 
2500 nyeremény 
1500 nyeremény

78,0* ;t >, összesen 
116,000 márka, 2. 
210.620 márka, 3 
331,150 márka, 4. 
452,100 márka, 5. 
415,600 márka, 6. 
351,655 márka, 7.

osztály 
osztály 
osztály 
isztály 
•sztály 
osztály

27,600 nyeremény és 1 jutalék 6,757.150 mka

C lX X X X X X X X X X X X X X g
„Foncierc‘% pesti biztositó intézet

Részvénytőke 10 millió forint.
Jégkár biztosítások szőlőre

megkezdődvén, bátorkodom a t. ez. szőlő-gazdáknak az általam kép
viselt hazai társaságot, becses figyelmébe ajánlani.

Előforduld károk a legméltányosb módon rendeztetnek és leg
gyorsabban fizettetnek ki, teljes tisztelettel

A „Fonciére" pesti biztosító intézet pécsi föügynöksége

Hermann Róbert
ferencziek-utcza 8 az.

114. az. (2—1)

XXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXX

Haszonbéri hirdetmény.
Mely szerint ezennel közhírré té

tetik, miszerint Lakácsán, az alóljegy- 
zett hivatalban folyó 1882. évi junius 
hó 15-én délelőtti 11 órakor, írásbeli 
zárt ajánlatok benyujtlintásával ős/, 
szekötntt nyilvános szóbeli árverés 
utján a következő bérleti tárgyak fog
nak 1883. évi január hó 1-től egész 
1885. évi deczember hő 31-ig tartó 
három évi időre haszonbérbe adatni,
nevezetesen:

1- ör: A lakácsai uradalomhoz tar
tozó és Lakócsa községében fekvő 
uradalmi boltliáz-éptilet a hozzá tar
tozó kert és 10 hold szántó földdel.

2- or: A sz.-benedeki uradalomhoz 
tartozó úgynevezett „Kaposfői“ két 
kerekii felülcsapó vizi-maloni, a hozzá 
tartozó laképitlett.el, istállóval, úgy

hold szántóföld és 3,s/i..» hold
réttel.

Miről liaszonbérleni óhajtók oly 
megjegyzéssel értesittetnek, hogy az 
50 kros ljélyeg és a lakácsai boltházra 
nézve 50 forint, a sz.-benedeki urada
lomhoz tartozó kaposfői malomra 
nézve szintén 50 forint bánatpénzzel 
ellátandó iiásbeli zárt ajánlatok, me
lyekben a beígérendő évi haszonbér 
hetit és számmal világosan kiírandó 
és a feltételük ösmerete és elfogadása 
jelzendő f. évi junius hó 15-én délelőtti 
11 óláig alóljegyzett hivatalhoz annál 
is inkább benyújtandók, mert, később 
beérkezendő ajánlatok figyelembe vé
tetni nem fognak.

A nyilvános szóbeli árverésben 
részt venni óhajtó versenyzők szintén 
tartoznak úgy a boltliáz mint a malom 
után az árverés megkezdése előtt, kii- 
lün-kUlün 50 forintot bánat,pénzzül 
letenni.

A bérleti feltételek az árverés nap
ján vagy időközben, bármikor is alól
jegyzett hivatalban betekinthetek.

Haszonbérrel hátralékban levő bér
lők, úgy kiskornak, a versenyből ki- 
zárvák.

Kelt Lakácsán, 1882. évi május 
hó 25-én. U2. (2—1)

A m. kir. közalapítványi uradalmi
liszttartóság'.

1 HI1HHI H l i m i n i  I Itt l - l - l - M

Berghcer iníiszinháza
I V .  C i c l V L S .

HANSEN-féle delejezés.

Ma és kővetkező 

napokon, esti fél 8 

órakor.
108. (0 -2 )

N a g y  e l ő a d á s .  ; .

; Róma, XW. Leó pápa ö szentsége koronázási menetével. • ;
B c rg lieer  ur sz e m ély es  fö llé p te . B ű v é sz e t, te r m é sz e tta n , i llu s io .

; Egy halálra Ítélt em ber utolsó napja. ;;
Szellem-jelenések: „Az élet egy állom4* czim alatt.

ijg: Az előadások kellemetlen időben is megtartatnak. ^  

H i t  H - H 4  !■! 1 1  *  » H  I  1 1 1 i  I  I  I  I  W

VALÓDI PILSENI Sült
a polgári sörfőzdétől fris töltésben 

I liternek ára 30 kr. '/< liternek 18 kr. 
Betét egy literes palaezkért 10 kr. 

'/a literesért t> kr.
Kitűnő pécsi asztali borok

I liternek ára 30 krtol fölfelé
Betét a palaezkért 10 kr.

Eredeti villányi vörösborok
1 liternek ára palaczkal együtt 60 és 80 kr.

„  „  „  „  36 és 46 kr.
18. sz. (0—3) k a p h a t ó k

L I T T K E  J Á N O S

f ő ü g y  n ö k s é g’é né 1
—=  PÉCSETT, = —

II kerület, Fereneziek-nteza 11. sz. 
~  Zsolna) Imre iijoidui épült hifiim. ~

Hirdetmény.
Nyomja község elöljárósága ál

tal, ezennel közliirré tétetik, miszerént 
a község tulajdonát képező korcsma
ház abban gyakorlandó italmérési jog
gal egyíitt, — 1882. évi október hó 
l-étől három egymás után következő 
évekre folyó évi junius hó 18-án 
Nyomja község házánál nyilvános 
árverés utján bérbe adatni fog.

Az árverezni kivánók kéretnek 
400 frt kikiáltási ár utáni 10“/o bánat
pénzzel ellátva megjelenni.

Az árverési feltételek Nyomja 
község birájánál mindenkor betekint
hetek.

Kelt Nyomján, 1882. május hó 
30-án. 151. be. (3—1)
Ugrisdy Adolf if. Witzl Gáspár

körjegyző. b író .

Számos tekintélyes sveitzi, nemet és osztrák orvos továbbá számon 
orvosi H/.aklsp egyező véleménye alapján, a Bchaffhausenben lakó 
Drandt Ricbarii gyógyszerész által sveitzi gyógynövényükből ké
szített sveitzi labdacsokat, melyek szerencsés összotételök folytán 

:-f1U  nélkül, hogy a test ártalmára volnának, minden esetben, a hol 
, j -jW eu g e . székletétől, epe- és nyák-kiüritések, vértisztitás, az egész 
I {emésztőszervek élénkítése kell, mint biztos, fájdalom nélkül ható 

/ olcsó gyógyszert, mindönkinek legmelegebben ajánlhatják.
Vételkor Rrandt Ricbard gyógyszerész sveitzi labdacsai ké- 

rendők, molyok bádogszelenczékbeu adatnak és pedig 50 szem 7(1 
kr. és kisebb próba doboz 15 szemmel 25 kr. o. ért. A valódi 
sveitzi labdacsok minden szelenczéjén a fentjelzett ragjegy van

_____ fehér sveitzi keres/, vörös mezőben, készítő névaláirásával. — A
használati utasítás ns alább jelzett gyógyszertárakban ingyen kapható. 6. (6—3)

Pécsett ’i Kv z Nándor és Sipocz latrán gyógyszertáraiban kapható.

Csütörtökön junius 8-án

K aposvári-utcza 18. szám  alatt.
Jó bor, sör és hideg ételekről, valamint, pontos szolgálatról 

gondoskodva lesz. A n. é. közönségnek szives pártfogását kérem,
mély tisztelettől

"  H )  G a la m b o s y  L á s z ló



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

jeles hatású gyógyszer a gyomor min 
den bántalmai elllen,

á» fólülmulhaUtlan az ét
vágy-hiány, gyomor 
gyengénél rosszagu 
lehelet, szelek, sava 
nyu felbüfhgés, kó- 
lik a , gyom orhurut, 
gyomorégés, hugybő- 
képződés, túlságos 

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

j gyomorból ered), gyo- 
morgörcs, székszoru- 
lat, a gyomornak tú l
terheltsége étel és Ital 
által, giliszta lép és 
májbetegség, arany
eres bántalm ak ellen. 

__ E g y  ü v e g e s ©  á r a  h a s z n á 
l a t i  u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  3 5  k r .

Kapbató: Pécsett Kovács Mihály 
és Siptict István gyógyszerész űr aknái. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom mindeni 
nagyobb gyógysaertárábau és kereskedésében. | 
Központi szétkilldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D I  K Á R O L Y ,  

az „ ő ran gya lh oz*  czimzett gyógyszertárában
Kremzierben, M orvaországban

58. (0 -1 0 )______________________________ |

Házeladás.
Pécsett, MAria-utcza 18. sr.. alatti 

szép fekvésit tíj emeletes m. (3—*)

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

Bővebb tudósítás ugyanott a ház 
földszinti lakásban nyerhető.

Számos bizonyít* 
*lem érm ék, orvosi 

különböző &
vány a legelső é r
tek in télyektő l, 

kiállításokról.
Harmincx éven át jónak bizonyult

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

nergasso 2.
Gyökeres gyógyszer minden

nemű fogfájás ellen, mint szinte 
a szájüreg és a foghus minden
nemű betegsége ellen. Jónak 
bizonyult öblögető viz az idült 

torokbajoknál. 1 nagy palaczk 1 trt 40 kr., 
1 közép 1 frt és 1 kicsi 50 kr.

NÖVÉNY FOGPORA rövid használat 
után a fogakat vakitó fehérré teszi, anél- 

w kül, hogy azok ártalmára volna. Ára 
> dobozonkint 64 kr.
|  ANATHERIN FOGPASTÁJA üveg

szelenczékben 1 frt 22 krval, jónak bi- 
■o zonyult fogtisztitó szer.
’  ILLATOS FOGPASTÁJA a szájüreg 
3  és a fogak ápolása és fentartására a leg- 
•  kitünöbb szer, darabja 35 kr.
£  FOGÓLOMA igen gyakorlati s a
o  legbiztosabb szer a lyukas fogaknak ön- 
^ ólraozására. Ára dobozonkint 2 frt 10 kr. 
°  NÖVÉNY-SZAPPAN a legkellorae-

sebb s a legjobb szer az arezbör szé
pítésére, ára 30 kr.

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

P écnet: Kunt Nándor gyógyít., Sípolt Itt. 
gyógytt. Kovács M. gyógytt., Pacher E .% Obetkó K.
— Konyhád: Kramolini J. gyógyít. — Baja: Pol- 
lemann li. gyógyít., Miehiltch Iit., Hert/eld H. él 
fia, Hert/eld S. ét f ia .  — Barcs : KohutS. yyóyyit.
— Hogy ész : R autt Iit. fiai, Téry Em. — Kapos
vár: Auguittin A. gyógyít., Baboehay A. — 
gyógyít., Kohn J. — Mohács-. Pyrker Qyula 
gyogytt., Frommer M. — M ágocs: Stép O. gyógyít.
— Szegzárd: Strantoctky L. gy*>gytt., ÍJngtr C. 
gyógyít. — S ik lós : Petráit J. gyóyytt., Stabó h t. 
gyógyít. — Szigetvár : Salamon S. gyógyít., Ku- 
háriti K. — Tolna : B itay J. gyógyít., Fiehtel S, 
gyógy*. — Zombor : Qalli E. gyógy**., Hrhui* J. 
gyógy*., Falcione O, —■ V e rő cz e : B éit J. K. 
gyóytit. — V illány: Fekete E . gyógyít. — Béta- 
szék : Poói L. gyógyít. — Szikszó: Somogyi M. 
gyógy**. -  Nemei-Boly: Eóry L. gyógyít. — Ba
kácsa: Iliái A. gyógy**. — Párt* várad: Jlerry J.
gyógyít. 1. bz. ( 12— 11)

Felhívás
róaztvótelre a Hamburg állam által biztosí
tott i agy pónzsorsiátók nyereményesélyeiben 
melyben 81. (5—5)

8 millió 940,275 márka
alig nehány hónap lefolyása alatt bizonyosan 
nyeretik.

Az nj 7 osztályba osztott játékterv 93,500 
sorsjegy közt 47,600 nyereményt foglal magá
ban éa pedig esetleg

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

nyer. Mark. nyer. Mark
1 250,000 3 *000
1 150,IK!0 3 fiOOO
1 100,000 r>4 50 >0
1 60,000 5 4(>00
1 60,000 108 3000
2 40,000 264 2000
3 30,000 10 1500
4 25,000 3 1200
2 20,000 ; 530 1000
2 15,000 1 1073 500
1 12,000 ] 101 800

24 10,000 I 27069 145
stb. stb.

Az első nyeremónyhnzás hivatalosan és 
visszavonhatlanul

1882. június 14 és lS-ére
van megállapítva és kerül ehez:

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

frt, egy negyed 1 */, 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 levéljegyekben is beküldhetők.

A Steindecker ház rövid idő alatt nagy 
nyereményeket 125,000 m. 80,000 m. és több 
30,000 rn. 20,000 rn. 10.000 márkás stb. nye
reményt fizetett ki érdekfeleinek és ez által 
számos család szerencséhez járult.

A lefizetések a nagy nyereményesélyekkel 
arányban igen jelentéktelenek és a szerencse 
megkisértése 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 hozás 
után a hivatalos uyereményjegyzéket.

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

Megbízásokat bizalomteljesen kérek intézni
minél előbb régi ismert ezégemre

STEINDECKER JÓZSEF
bank és- váltóüzlet, Hamburg.

U. I. A Steindecker József-féle ház —
mindenütt miut solld és reális ismeretes — 
külön reklámokra nem szórni; esek tehát el 
is maradnak, mire a tisztelt közönség külön 
figyelmeztetik.

Nyújtsunk kezet a szerencsének!

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

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

1 nyerem. 250,000 3 nyerem 8000
1 „ 150,000 3 * 6000
1 100,000 54 5000
1 60,000 5 4000
1 m 50,000 108 3000
2 „ 40,000 264 2000
3 30,000 10 m 1500
1 „ 25,000 3 m 1200
2 „ 20,000 580 1000
2 „ 15,000 1073 500
1
24

»» 12,000
10,000

27,069 " 145

Ossz. IS,436 nyerem. 300, *200, 160, 124, 100. 
94, 67, 50, 40, 20 mrk.

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

A legközelebbi első nyereményhnzás ezen 
nagy az állam által rendezett és garantirozott 
pénzsorsoláaa hivatalosan meghatározhatott és 
már
f. é. jun ius 14 és lfi-én tfirténik, 

éa kerül ehez:
1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 márka 

vagy 3 és '/, frt, egy fél 3 márka vagy l'/« 
frt, egy negyed 1'/, márka vagy 90 kr.

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

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

Kivánatm a hivatalos tervet betekintés vé- 
gett előre bérmentve elküldjük, és készek va- 
gyünk a^sorsjegyeket nem tetszés esetében a 
húzás előtt vissza fogadni és az összeget visz- 
•saadni.

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 
vállalat tömeges részvétnek fog örvendeni, i 
méltóztassanak azért a közel oaó húzás miatt 
szives megrendeléseket minél előbb közvetlen 
hozzánk intézni.

K aufm ann és Sim on,
bank- és v i ltóűzlete  Hamburgban.

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

71- (9 -8 )  O. D .

Valódi Perlmoosi

Portland-cementet

ajtínl olcsó áron

47. (o-is) Pintér József.

J 1 8 8 0  i k  é v b e n 8 0 . 0 0 0 p a l a c k , 1 8 8 1 - ik é v b e n 2 0 5 .0 0 0 p a l a c k  l e l l c N / .á l l i l v n .
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A mohai AGNES-forrás
h a z á n k  e g y i k  le g s z é n s a v á ú s a b b

savanyuvi ze
kitűnő szo lgálatot te sz  fő leg  az em észtési zavaroknál s a gyom ornak az ideg- 
rendszer bántaliuain alapuló hajaiban. Á ltalában a v iz  mind azon kóroknál 
kiváló figyelm et érdemel, m elyekben a szerv i élet tám ogatása és az  idegrend

szer működésének fölfokozása kívánatos.

Borral használva már is kiterjedt kedvességnek örvend.
Fris töltésben mindenkor kapható

ÉDESKVTY L.
m. k. udvari szállítónál Budapesten, ErszéL éttérén.

Ú g y sz in té n  m inden gyógyszertárb an , füszerkereskedéshen és vendéglőkben.
Pécsett: Eizer János, Spitzer S., Simon J.f Spitzer Ádám, Nick Károly kereskedő, továbbá Sipöcz Istv.

gyógysz. uraknál és a főtiszt. Irgalmas rend gyógyszertárában. 67. (12—5)

|| 1 8 8 0 -ik  é v b e n  S O .O O O  p a l a c k . 18**1-ik  é v b e n  2 0 5 .0 0 0  p a la c k  le lt  c lM z á llitv n .
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i

Kedden junius hó 0-án 
.K O M L Ó  K E R T H E Z "  czim zett vendéglőben

K E R T M E G N Y I T Í S I  Ü N N E P É L Y

a városi zenekar közreműködése mellett.
[ Jó és Ízletes ételek- és italokról, valmint gyors és pontos szolgálatról 

gondoskodva lesz.
Belépti-dij személyenként 20 kr.

K ezdete este 8  Órakor.
Számos látogatást kér mély tisztelettel

G I N Ü L  K.
vendéglős.

Kedvezőtlen idő esetén a megnyitási ünnepély szombaton 
i junius hó 10-én tartatik meg. "

ad 1200 szám 
1882

Örökeladási hirdetmény.
A nagyméltÓBágu vallás- s közoktatási m. kir. ministerium folyó évi 

niárczius hó 15-én kelt, 19428. számú rendelete folytán az egyetem, alapít
ványi pécsváradi uradalom tulajdonát képező kővetkező birtok részek s jogok 
lesznek zárt ajánlati versenynyel egybekötött nyilvános árverés utján ölökre 
eladva, nevezetesen:

Eladandó birtok s jog megnevezése

Babarczi határban fekvő 978. hr. számú G,̂ , hold kiterje
désű volt csárdaföld...........................................................

Kékesdi határban fekvő 56. hr. számú két kerekít malom- 
épület mellék helyiségeivel, a malomhoz tartozó vizjog-
gal és 3,,™ hold b e lső s é g g e l...........................................

Pécsvárnd községben gyakorlandó hetivásárjog épület
nélkül....................................................................................

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

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

désű g e sz te n y é s ................................................................
Várkonyi határban 1169. hr. számú 0,™ hold kiterjedésű

szürilskert...............................................................................
Szilágyi határban 1—4. hr. számú 367. hold szántó és 

8,̂ J hold terméketlen vagy is összesen 375,™‘ hold kiter
jedésű tagositott b ir to k .....................................................

Fiiéiul, Pcreked és Romonya községek határában tagosi
tott a—z, j, d, sz hr. számn 189,™' hold szántó, hold 
rét, 99,™ hold legelelö 5|£J| hold terméketlen, vagy is
összesen 297„]jJ hold hirtok................................................

Szederkényi határban 1089. és 1138. hr. számú 114„J2
hold tagositott birtok..........................................................

Monyoródi határban 561. 567. 571 — 2 “f  hr. számú 2,jjJJ 
hold belsőség, 72,™ hold szántó, 0,$JJ hold rét, 22,™ hold 
legelő, vagyis összesen 98I2JJ hold tagositott birtok, 3 
épülettel és az ez utóbbiakban gyakorlandó italmérési
joggal e g y ü t t .....................................................................

Szajki határban 618 ,*os hr. számú 0,™ h. belsőség, 62 
hold szántó, vagy is összesen 62JS hold tagositott birtok.

Eladási 
becsár, 

mint kikiál
tási összeg

fit ikr

800

12529

3090

4910
1006

286

74

14186

30917

13450

10038

5730

8o)

A zárt ajánlattal egybekötött nyilvános árverés folyó évi junius 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 megnyerhetek.

Az írásbeli ajánlatok a feltételek értelmében szerkesztve, kellőkép fel
bélyegezve, az ajánlott összegnek szám és hetüveli pontos s olvasható kiírá
sával s lepecsételve 1882. évi janius hó 10. napjának délelőtti 10 órájáig a 
fenn nevezett főtiszti hivatalba lesznek beadaudók, 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 elfogadhatlan ajánlatokhoz csatolt 
bánatpénzek nyomban visszaadatnak.

Úgy a zárt ajánlatokhoz, mint a szóbeli Ígéretekhez a becsár 10% 
bánatpénzként csatolandó, a bánatpénz készpénzből, vagy az állam által biz 
tositott 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 beigért összegeknek elfogadása vagy visszautasitasa. 
s a versenytárgyalás eredményének jóváhagyása vagy elutasítása a vallás és 
közoktatási m. kir. minister ur Ö nagyméltósága elhatározásának van fenn
tartva.

Vevő az 1 —12-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
kőteles.

Kelt Pécsváradon 1882. évi május 16-éu.
99. u  (S—») Sey Ferencz

számtartó.
Pécsett, 1882. nyomatott ifj. Madarász E.


