
Pécs, 1882. julius 15-én 2 S -ilc  s  z  é. jccl.3T. ÓTrfol̂ reia^CL.
0  ■' .  *  r H

Előfizetési dí j : \\
pulii i in  PétHtl biibti iilj i i : \\
l í t s i  f i n  5 lr(, l i l é m  2 Irt 50 br. j 

i tg jfd  i m  I Irt 25 br. s t 
‘ Egyes szám 10 kr. 

S ig jiln ib  DÍnden s z o m b a t o n  
íg jes szánét b ipb itib  W i id i ip t l .  1

könyrker. (8xé»h*-nyi-ti5r.)

«  • m

Hirdetések ára:
I f i  öt biliből petit ior tg jm r i
megjelöléséért II br., 3 - iu r i  5 kr., 
1 0 -s íe r ír llb r . IieteiiU . —  U n i t i  
hinletés u tál 30 br. béljegdtj l i i -  

lesilő. A Dfilltér I petit sor* 10 br. 
i  hirdetési i i j  előre l í r t r i i i .

S z « r k « s z t ő i  l x o d a :
Ferencziek utczája 44.8Z. I. emelet. 

Kéziratok vissza nem küldetnek,• 1

A lap szellemi részét illet!) közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézen.'- k. 
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városház épületben, Lili János fir a budai külvárosban, 

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

■-------------------------------- ---------- m
IC ta d i j3.i-va.teol i

Böhm C. F. ügynöki irodájában.
Ferencziek templominak átelleuében.

ff------------------- —  «

Ellentétes érdekek.
Európának úgynevezett két nyu- 

goti nagyhatalma Anglia és a franczia 
köztársaság huzamos időig diploma- 
tizáltak azon, hogy Egyiptomban egy
más érdekeit hogyan játzhatnák ki a 
nélkül, hogy köztük nyílt törésre, há
borúra kerüljöu a dolog, mert hát egy 
angol-íranczia háború nem gyerek
dolog.

Egymással azonban nem boldo
gulhattak az angol és franczia diplo
maták nem osztrákok, kik nyílt szem
mel sem látnak, megkísértették a do
log elintézését konfererenczia utján 
mindenesetre azon czélzattal, hogy 
mindenik a saját érdekeit első sorban 
vegye szemügyre és biztosítsa azokat 
úgy riválisa, mint az egyiptomi nem
zeti párt- és a porta ellenében. — E 
czélra mindenek előtt az egész világ 
hahotája közt aláírtak egy ö n z e t- 
l e n s é g i  j e g y z ő k ö n y v e t .

Eme gúnyjegyzökönyv senkit 
sem vezetett tévútra, de annyit már 
csak várt Európa, hogy ha már taná
csát a konferencziáu kikérték, be is 
várják határozatát és határozatának 
hatását a portára és egyiptomi kor
mányzatra.

A mi azonban most történik, az 
világosan reá vall, hogy nem az egyip
tomi kormány ellenséges magatartása, 
nem az Egyiptomot kiszivattyúzó eu
rópaiak élete és vagyonuk reáfogott 
veszélyeztetése, hanem az angol-fran- 
czia versengés az igazi ok, miért most 
Egyiptomnak szenvedni kell.

Alexandriábái távirják: Seymour 
tengernagy kémszemle által konsta
tálta, hogy a kikötő erődjeit folyvást 
nagyöblii ágyukkal szerelik; ennél
fogva a tengernagy most proclamátiót 
készít elő, melyben szószegéssel vá
dolja az egyiptomi hatóságokat és ti
zenkét óra lefolyása alatt valameny- 
nyi erőd átadását követeli; ellenkező 
esetben és pedig további huszonnégy 
órai időtartam lefolyása után meg
kezdi az erődök lövetését.

A „Gondol" angol ágyunaszád 
a kikötőn kívül foglalt állást, hogy a 
bejárást megvédje. — Seymour ten
gernagy az „Invinczible" fedélzetére 
ment, mely a külső kikötőbe megy s 
ott a „Monarch" pánezélos fregát 
mellett fog állomásozni.

Az angol kormány tehát be sem 
várva a konferenczia határozatát s
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Nem te távozál el . . .

Nem te távozál el, én válók meg tőled,
Talán hirt se’ hallok ezután felőled 

Ott a mesHzeaégben . .
Elzárkózva búsan einlékimuek élek,
Csupán gondolatban beszélgetek véled,

Édes üdvösségem.

Hég lehullt a levél. . .  bús volt lehullása . . . 
Éu sziveetnek niucs itt többe marad ása,

Int a buesu-óra!
Minden ébredés csak újabb sebet tépne,
Nem gyógyítaná be karod ölelése,

Ajkad szűzi csókja.

Hasztalan szeretlek, hasztalan imádlak,
Nem lehetsz te tagja egyszerű családnak,

Hol terhes az élet . . .
Aki pompa, fény közt látott napvilágot,
Kis lakásban úgysem lelne boldogságot, 

Szelíd békességet.

ób, a tiszta szívnek nincs becse, értéke,
Mint nyomoru bábbal, úgy játszanak véle 

E kufár világon!
Kincs teszi az embert, nem a nemes lélek I ... 
Hogy lehetne nékem egyesülni véled, 

Gyönyörű virágom ?! . . .

Pedig mennyi szépet hittem és reméltem, 
Milyen nyájas-édes bizalommal néztem 

A közel jövőbe! . .

eredményét keresve keresett Űrügyei 
megkezdi a támadást, hogy megelőzze 
a francziát, mely a csatornái hadiki
kötőkben állomásozó hajóhadát sem 
oly rögtön felszerelni sem a Gibraltár 
szorosán át Egyiptomba teremteni 
nem tudja.

Anglia sietett a támadással, mert 
a franczia csatornái hajóhad mozgósí
tásából megérthette, hogy a franczia 
köztársaság többre készül, mint Egyip
tom közös megszállására, mihez a csa
tornái hajóhad csakugyan fölös, sie
tett, hogy így az összeütközés mielőbb 
megtörténvén oka legyen a franczia 
csatornái hajóhadnak a gibraltari szo
rosnál útját, állani.

Azt is távirják, hogy az angol 
kormány nyomára jött, mikép a fran
czia kormány Ring báró által bizal
mas viszonyba lépett Arabi pasával a 
franczia befolyásnak Egyiptombani 
biztosítása iránt, és eziránt már meg
állapodásokra is jött, minél fogva 
sietni kell a Szuez csatorna elfoglalá
sával az ez oldalról fenyegető veszély
nek elejét venni.

A midőn tehát, e sorokat Írjuk, 
az angol nagy ostromágyuk már uagy- j 
bán rombolják Alexandria épületeit, ! 
mert arra, hogy Arabi pasa az erődö
ket ellentállás nélkül adja át az ango
loknak gondolni sem lehet, sőt igen 
valószínű, hogy ezek után a franczia 
hajóhad már megkapta határozott uta
sításait a teendőkre nézve.

Gambetta bukása megakadá
lyozta az orosz-franczia szövetség lét
rejöttét, a most Moszkvában oly vá
ratlanul földi pályáját bevégzett pán
szláv Champion Skobelev tábornok 
izgatása a németek ellen süket fü
lekre talált Párizsban, most a britt ér
dekek védelmében mindig ügyetlen, 
sőt nyilvános oroszbarát Gladstoue 
angol elnökminiszter erővel bekergeti 
a franczia köztársaságot az orosz szö
vetségbe.

Mert hogy az egyiptomi véron
tások és rombolások nem maradnak 
Egyiptomra izolálva, az több mint bi
zonyos, minden európai hatalom he 
fog vonatni többé kevésbé, mindenik 
az önzetlenségi jegyzőkönyv csúfjára 
csak is a saját, érdekeit fogja előtérbe 
tenni és ezek hatáiozandják meg a 
szövetségek alakulását..

Uralkodónk és az olasz király ta
lálkozásának időpontja felől sokféle hír 
látott az utóbbi napokban napvilágot, 
arait annak kell tulajdonítani, hogy a ta
lálkozás elhatározott dolog ugyan, de an
nak helye és időpontja még nincs minden 
kétséget kizáré módon megállapítva. Ural
kodónk a királyasszonnyal együtt e talál
kozás előtt a trieszti kiállítást látogatja 
meg s mint újabban jelentik, e látogatás 
aug. végén vagy szept. elején fog meg
történni. Vilmos német császár, berlini 
jelentés szerint jul. 18-án érkezik Gasteinba 
s aug. elején találkozik ö felségével a 
királylyal.

A szultán és uralkodónk. Abdul
Hamid padisab politikai eszközei között 
nem utolsó az érdemreud osztogatás. Arabi 
pasa dekorácziója is nagy világosságot 
vetett röviddel ezelőtt az egyiptomi hely
zetre. Annak idején nem kevesebb jelen
tőséggel birt a német császár földiszitése 
a „nisami iratiazu legmagasabb török rend
del. Most jelentik, hogy a padisah ebben 
a meglepetésben uralkodónkat is részegí
teni fogja. A dekorálás már el is van ha
tározva, csak arról van szó, kik hozzák 
el Bécsbe az ozinan birodalom legmaga
sabb ékességét? A „Times" levelezője 
úgy tudja, hogy a szultán e félremagya- 
rázhatlan s mindenki által könnyen felfog
ható cselekedet által a Bosznia Herczego- 
vinában háborgó mohamedán kedélyekre 
akar megnyugtató befolyást gyakorolni.

Az orosz zsidók bevándorlása el
len. Abauj-Tornaraegye törvényhatósága 
legutóbbi közgyűlésén az Oroszországból 
kiűzött zsidókuak Magyarországra nézve 
több tekintetben veszélyessé válható tö
meges bevándorlása tárgyában, utasította 
a járási szolgabirákat, hogy a bevándor
lási szándékkal a határszélen már is cso
portosult zsidóknak Magyarországba való 
özönlését akadályozzák meg.

Kivándorló mohamedánok. A gra-
vozai kikötőből a Lloyd-gözös ismét szá
mos mohamedán családott vitt Corfu felé, 
melyek régi hazájukból, Boszniából és 
Herczegoviuából Stambulba költözködnek, 
b°gy ott a török fohatalom alatt folytas
sák életüket. A múlt heti Levante hajó 
is több kiköltözködö török családot vitt 
magával. A mohamedánokban meg van az 
erős kivándorlási szellem s az emigránsok 

; száma bizonyára növekednék, ha a bégek- 
i nek módjukban állana földbirtokaikat ha- 
1 marosan eladni.;

Az egyetem ügyében Kassán tar
tott értekezlet Trcfort közoktatásügyi mi- 

i niszter utasításához képest intézkedett a 
Kassán felállítandó egyetemre vonatkozó 
adatok beszolgáltatása iránt. A város ál- 

j dozatkészsége e tekintetben bizonyára pá
ratlan, a mennyiben eltekintve a telek és 
az építéshez szükséges anyagok ingyenes 

I előállításától, 200,000 írt készpénzt 10 évi 
törlesztéssel ajánl fel. Azonkívül mozgalom 
indult meg, hogy a lakosság úgy Kassán, 
mint az egész felvidéken, továbbá a me
gye, a föranguak és az egyház, különösen

a kassai, szepesi és eperjesi püspökségek 
e czélra áldozatot hozzanak. Az értekezés 
meg van győződve, hogy a kormány min
den esetre kénytelen lesz ily áldozatkész
séget méltányolni. (Valóban idején volna, 
ha az alsóház alkalmas módon azon Ma
gyarország kormányához illetlen liczitácziót 
beszüntetné, mely a felállitatni Í g é r t  har
madik egyetem iránt mindinkább nagyobb 
mérvet ölt. — Az efféle nyílt korteskedés 
csakugyan nem tűrhető tovább.)

O felsége, a legújabb dispuzicziók 
szerint, ma Bécsbe érkezik Ischlböl s az 
ugyanaz nap tartandó minizzteri tanács
ban elnökölni fog. E czélból Tisza Kál
mán miniszterelnök is Bécsbe jön. Kál- 
noky gróf külügyminiszter, tekintettel a 
bizonytalan politikai helyzetre, ezúttal nem 
fogja igénybe venni szabadság idejét. Kál- 
lay Béni közöspónzügyér e hó 20-án in
dul Boszniába tanulmány-utra. — Az igaz- 
ságügyminiszter a nagy-atádi kir. járás
bíróságot saját területére, folyó évi október 
hó 1-étől kezdve, telekkönyi ügyekben 
birói hatáskörrel felruházta.

A Bosznia és monarchiánk közt 
fennállott vámvonal megszüntetése. A föld
mi velés , ipar- és kereskedelemügyi ma
gyar királyi minisztériummal, valamint a 
birodalmi tanácsban képviselt királyságok 
és országok illetékes minisztériumaival 
egyetértve ezennel közhírré tétetik, hogy 
az 1879. évi L1I. trezikk 15. szakasza, 
és az ugyanazon évi L ili. törvényczikk 
3. szakasza értelmében, az osztrák-ma
gyar vámterület, valamint Bosznia és Her 
czegovina, illetőleg Dalraáczia közt fenn 
álló ideiglenes vámvonal 1882. évi julius 
hó 10 kán megszüntettetvén, ezen naptól 
fogva azon megszorítások is megszűnnek, 
melyek a Bosznia és Herczegoviuából, il
letőleg Daltnácziából a közös vám és ke
reskedelmi terület többi részeibe irányuló 
bevitelre nézve a fentemlitett törvény 
czikkek idézett 15-ik illetőleg 3. §-ban 
foglaltatnak.

Az újszülötteknek az anyakönyvbe
való bevezetésének biztosítása czéljából a 
vallás- és közoktatási rn. kir. miniszter úgy 
intézkedett, hogy az állami bábaképezdék 
s az egyetemből kikerülő bábák számára 
fennálló utasítás IX. pontjába felvétetett, 
miszerint: „a bábának kötelessége minden 
szülést, melynél segédkezett, 24 óra alatt 
az anyakönyv vezetésével megbízott hiva
talnak tudomására hozni", és ezen intéz
kedéséről miheztartás végett a budapesti 
és kolozsvári egyetemet, valamint a po
zsonyi, nagyváradi és nagyszebeni bába
tanárokat értesítette. Minthogy azonban a 
szándékolt czél elérésére nézve szükséges, 
hogy ne csak a jelenleg tanfolyamon levő 
s jövőben kiképezendő bábák nyerjenek 
e részben utasítást, de feltétlenül megki- 
vántatik, hogy a már tényleg működő ősz- 
szes bábaszemélyzet ezen értelemben pon
tosan járjon e l: a belügyminiszter felhívta 
a törvényhatóságokat, hogy a területükön 
működő törvényhatósági, — kör, — köz
ségi, — valamint magán bábákat szoros 
alkalmazkodás végett ez irányban szigo

rúan utasítsák s az utasítás pontos végre
hajtását hatóságilag ellenőrizzék. (Azt el
felejtette a miniszter ur, hogy jogi tanfo
lyamot is nyisson a bábák részére, hogy 
megítélhessék, vájjon melyik anyakonyv- 
vezetö hivatalnak tegyenek jelentést, mert 
ez idöszerint sok ilyen hivatal van és 
könnyen tévedésbe jöhet a szegény bába.)

Az egri érsek és a tisza - eszlári 
eset. Ifj. Ábrányi Kornél a „Pesti Napló" 
tegnapi tárczájában érdekesen leírja az 
egri érseknél Puszta-Szikszón tett látoga
tását. Elmond többek közt egy részletet, 
mely jellemzi az éleseszü főpap fölfogását 
a sokat vitatott eszlári esetről. Az egri 
érsek — úgymond Ábrányi — nevetséges
nek tartja, hogy a tisza-eszlári esetet oly 
sokan azonosítják a zsidósággal; másrészt 
sajnálja, hogy maguk a zsidók sem várják 
be az eset lefolyását kellő nyugodtsággal 
és higgadtsággal. Az, hogy ha Tisza-Esz- 
láron csakugyan gyilkosság is történt s 
habár a gyilkosságot csakugyan a metsző 
követte volna is e l: hogy ez rituális gyil
kosság lenne, ezt föltételezni is képtelen
ség. E gyilkossághoz a zsidó vallásnak 
nem lehet semmi köze. Mert azért, ha 
akadnak olyan fanatikus rajongók, a kik 
a vallás szavait félremagyarázzák, azért a 
vallást felelőssé tenni nem lehet. Minden 
vallásban vannak képletes kifejezések, 
melyek félremagyarázhatók. Vannak a 
kath. vallásban is, és van példa a félre
magyarázásokra is. így Origines, a ki 
pedig a legelső egyházi irók egyike volt, 
a szentirásnak ama szavait, hogy „vannak, 
kik magukat a férfiasságtól is megfosztják 
az igazságért," — szó szerint magyarázta, 
s önkezével megtérfiatlanitottji magát. Ezért 
Origines, bármily lángeszű iró volt is, és 
bármily remek 8 örökévaló egyházi mü
veket teremtett, nem volt a szent atyák 
közé felvehető. Avagy nincsenek-e a szent
irásnak még egyéb ily kifejezései is? Az 
tehát, ha netalán akadt volna is oly fa
natikus rajongó, a ki vallási téveíyböl 
gyilkolt, ez nem ad sem okot, sem jogot 
arra, hogy ebből vallási izgatást támasz- 
szanak. (E nézetnek lapunk hasábjain már 
mi is adtunk kifejezést.)

K ülfö ld i szem le.
Ha igen komoly háttere nem volna 

a dolognak, azt kellene hinni, hogy az 
angol tengerészet újabb szerkezetű ágyú
inak hord- és löképességét, pánczélozott 
hajóinak ellenállási erejét alaposan ki
próbálni akarta, mert valóban komoly oka 
nem volt, még elfogadható ürügye sem 
arra, hogy hadüzenet mellőzésével is Ale 
xandriát bombáztassa.

Egyike ez Anglia jogtipró erőszakos 
kodásainak, miket akárhányszor ismétel, 
midőn gyenge ellenféllel van dolga.

Egyiptom Anglia erányábani nemzet
közi kötelezettségeinek megfelelt, bel 
ügyeibe avatkozni, Egyiptomnak egy Ang 
liának meghunyászkodó korrupt kormányt 
feleröszakolni, ahoz nincs joga, ellenben 
Egyiptom kormánya egész jogábau volt 
midőn a durva angol hadihajóraj fenyege-

Ah, de e jövő most, mint letarolt rétek,
Csak megölt bizalmak, tönkre vert remények 

Hideg temetője.

Óh, látom lehullni napját életemnek,
Nincs többé, mi gyógyirt adna tört szivemnek 

Vérezö sebére . . .
Mért is láttalak meg, halovány leányom 1 
Most nekem se’ lenne régi boldogságom 

Szerte zúzva . . . tépve . .

Majd ha nyári nap hint csókot a mezőre: 
Goudolsz-e néhányszor a hű szeretőre,

A régi barátra . . .
Óh, hiszen — lia vágyad bárhová terelne — 
Nem találsz te senkit, a ki úgy szeretue,

A ki agy imádna 1

. . . Halvány csillagocskák, nyájas régi képek 1 
Búmat elfeledni, hadd megyek közétek,

Én csak oda vágyom . . .
Ott taláu idével egymásra találunk,
Bárha itt e földön végkép el is válunk, 

Nefelejcs virágom I . . .
Paal Gyula.

A  csók  történetéhez.
Az ígéret szép szó, ha beváltják, 

úgy jó!
Ez a közmondás juttatta eszembe, 

hogy én még valamivel adósa vagyok ked
ves olvasóimnak s nem is igen kell 
az eszemet törni rajta, azonnal rájövök, 
hisz nem oly régen volt, a „Csók"-ról 
szóló tárczacsevegésem alkalmával, midőn 
kizárólag a szerelmi csókról mondtam el

egyet-mást, — megígértem, hogy a csók 
egyéb fajairól is fogok szólani.

ígéretemet most beváltom.
A mint már emlitém a minapában, 

a csók már az ó-kori népek előtt is isme
retes volt és náluk, mint még mai napig 
is, különféle érzelmek kifejezésére szolgált.

Mint a hajdan korban, úgy most is 
járja a csók, hol a szerelem, hol a barát
ság, hol meg a tisztelet, becsülés stb. jeléül.

A szerelmi csókkal már foglalkoztam 
a múltkori tárczáinban, bár az örökkéva
lóságig lehetne vele foglalkozni, mert, mint 
minden édesség, úgy ez is, rendkivül — 
nyúlós; azonban jelenleg az egyéb fajú 
csókról fogok írni.

A zsidóknál szokás volt, hogy a kö
zönséges ember az előkelőt, vagy egyáta- 
lában mindenkit, kinek alázatosságát be
bizonyítani akarta, megcsókolta.

Salamon király mondja korának hí
zelgőiről, hogy pártfogóikat addig csókol
ták, mig szándékuk czélját elérték.

Hasonló szokás dívott a régi perzsák
nál is. Azonban ezeknél csak egyenlő 
állásúak használták a szájcsókot, mig, 
alattvaló az előkelőbbnek térdét csókolta 
meg; rabszolgák és szolgák tiszteletüket 
az által bizonyították be uruk előtt, hogy 
térdre ereszkedtek s kezeikkel jelvénykép 
szájukat érintették.

A lábcsók, mely a későbbi keresztény 
századokon oly elterjedetté vált, a perzsák 
előtt szintén nem volt ismeretlen; sőt a 
sirályok, mint a hüségi eskü megerősíté

sét, hűbéreseik és alárendeltjeikre nézve 
is elrendelték.

Nagyon alacsony állású egyéneknek 
már a király megpilantásakor földre kel
let borulniok s megelégedniük azzal, hogy 
ajkaikkal az anyaföldet érintsék.

Furcsa tempóval ment a csók a régi 
görögöknél. Ugyanis belekapaszkodtak 
egymás fülébe és úgy nyomták ajkukat 
egymáséra. Nagyon valószínű, hogy ebből 
származott az úgynevezett „zwiki-pusi".

A rómaiaknál a köztársaság első ide
jében, csak elöljárók és más nagy tekin
télyű férfiak részesültek a csókban alatt
valóik által; mig az egyenlő állásúak csak 
átkarolták egymást és kezetfogtak. Későbbi 
időkben azonban némi változás állott be. 
A tribünök-, konzulok- és diktátorokkal 
a kézcsók nagyobb jelentőségűvé vált és 
a császárok idejében még a szertartások
nál is nagy szerepet játszott.

A kisebb rangú udvari tisztek a 
császár előtt térdre borultak, ruhája szé
lét érintették jobb kezükkel s megcsókol
ták; csakis a konzulok és a tekintélyesebb 
államférfiaknak volt kitüntetéskép megen
gedve, hogy kézcsókkal illessék az uralko
dót s az alattvalóknak azzal kellett beérni, 
hogy császárjuk felé jelképileg dobtak 
egy-egy csókot. Az udvartól utóbb a nép 
is eltanulta a csókot és úgy az előkelő, 
mint az alattvaló szorgalmaskodott egy
aránt e szokásban.

Ha az utczán találkoztak, a viszont
látás örömét az által fejezték ki, hogy 
eltekintve attól, hogy barátságuk benső,

vagy csak felületes volt, egymást homlo
kon csókolták.

Természetes, hogy az erkölcsiség ha
nyatlásával e szokás különféle kicsapon
gásokra vezetett és arra használták fel a 
fiatal emberek, hogy egy-egy szép növel, 
kivel találkoztak, nyilvánosan csókolóztak. 
Annyira ment a dolog, hogy Tiberius 
kénytelen volt rendeletileg betiltani a túl
ságos csókolózást.

A lacedemoniaknál nyilvános játékok 
alkalmával a csókolásban való legjobb 
praxisra jutalomdij tűzetett ki. Hejh! ha 
ez manapság is dívnék, be sokan pályáz
nának, — még talán magam is !

Az istenek képeihez soha sem köze
ledtek addig, mig a tisztelet csókját nem 
adták meg; ezen szokás az ó-kor majd
nem minden népénél szorosan megtartatott. 
8 nagy részben a keresztény korszakba 
is átment.

Pál apostol azt mondja: „Üdvözöl
jétek egymást a béke csókjával!" s a hí
vek be is váltották az apostol parancsát; 
a templomban papok, hivök sorba csó
kolták egymást s ezen szokás fenállott 
négy évszázadig; de túlzott visszaélésekre 
vezetvén, az egyház fegyelme oda módo- 
sitá, hogy később a mise alatt a papok 
csak egymás között ölelkeztek.

Urbinói Polidorus Virgilius (1505) 
theologiai iró tudósítása szerint a római 
egyház elöljárói a közeledőnek jobb ke
züket nyujták, hogy azok kézcsókját fo
gadhassák, ezt néhol és némelyek máig 
is megkívánják, — de nem igen kapják!



tése ellenében a parterödök felszerelését 
foganatba vette.

A szultán, nehogy ürügye is legyen 
az angolnak az erőszakra megparancsolta 
a felszerelés abbahagyását, az egyiptomi 
kabinet engedelmeskedett, de azért az an
gol tengernagy (utasításai szerint) még is 
az ellenkezőt kémszemlészte ki, mig a 
franczia semmi újabb felszerelési és erö- 
ditési munkát sem tudott felfedezni, akkor 
uiár azt követelvén, hogy az erődöket 24 
óra alatt adja át az alexandriai hadparancs
nok, különben kedden reggel a bombázás 
megkezdődik.

Hasztalan volt a szultánnak, az egyip
tomi kormánynak tiltakozása, a franczia 
hajóhadnak tartózkodása és két hajónak 
otthagyásával, Portszaid-ba elvonulása, az 
erőszakos rombolás és vérontás meg
kezdődött.

Kedden reggel a „Szultán44, „Ale- 
xandrau és „Superb44 angol pánczélosok 
kezdették meg a tüzelést, a parti erődök 
azonnal viszonozták azonban lövegeik a 
bombázó hajóhadat eleinte el sem érték 
és azután sem tettek nagy kárt csupán 
egy bomba ütötte át az „Alexandra41 
pánczélát. Azonban az erődök igen szen
vedtek, ágyúik leszereltettek és délután 
5 órakor már többnyire elhallgatott az 
erődök tüzelése. — Épületek egész tömege 
és több malom lángba borittatott, de meg
adásnak jele nem mutatkozott, a tengerész 
katonákat partra kell szállítani, hogy az 
erődöket megszállják és lerombolhassák.

A bombázásban annak folyamán az 
egész angol hajóraj részt vett, a fáruszi 
ütegek és az ott levő világitó tornyot az 
angolok lerombolták, a „Marsa" és „El- 
Kanatu erődök légbe röpittettek, a Khe- 
dive palotája melletti „Aida*4 erőddel együtt.

Julius 12-én az angol tengernagy 
folytatta a bombázást, noha azt az erő
dök már nem is viszonozták, több erőd 
romhalmazzá lett, a khedive palotája há
rom helyen kigyulladt, hasonlókép a vá
ros is, a nagy szélviharban oltani nem le
hetett, déli 1 2 7 a órakor az egyiptomiak 
kitűzték a fehér lobogót megadás jeléül, 
az angolok azonban még akkor is lőttek, 
kivált a visszavonuló katonaságra.

Az angolok veszteségüket 5 halott és 
28 sebesültre teszik. — Az egyiptomi tü
zérek rettenthetlensége bámulatra méltó 
volt a legborzasztóbb angol tűzben is meg- 
állták helyüket bár fedezetük sem volt már.

A julius 12-ki angol alsóházi ülés 
igen viharos volt, az Írek és radikálisok 
keményen támadtak a kormányra az ale
xandriai bombázás miatt.

Párizsból sürgönyözik, hogy a fran
czia kabinet a portával szinte titkos egyet 
értésben van és megállapodtak a teen
dőkre nézve.

Konrad franczia tengernagy Alexandria 
elhagyása előtt azt táviratozta kormányé 
nak, hogy  nem l á t h a t j a  be a b r i t t  
a k c z i ó  a l a p j á t .

Alexandrából hírlik, hogy a bombá
zás kezdetével az alkirályt fogolylyá tették. 
— Az ulemák és a nemzetgyűlés tagjai 
azt határozták, hogy az erődök elfoglalása 
esetén az egyiptomi sereg visszavonul Ale
xandria közelébe.

A hatalmak az erőszakból következők 
eránti egész felelősséget Angliára hárították 
és a franczia képviselő tiltakozott az ellen, 
hogy Francziaországot is érje a felelősség.

Bécsi kormánykörökben túlhaladott 
nak tekintik a konferenczia feladatát, ké
telkednek abban, hogy az egyiptomi ügy
ben lehet-e fentartani az egyetértést.

A szultán kedden reggel magához 
hivatta Iiaszszán altengernagyot ki szer
dán a török hajórajjal Alexandriába volt 
indulandó.

Portszaid bán az angolok a szuezi 
csatorna bejáratát elzárták és a kereskedői 
hajóknak nem engedik meg a csatorná
ba^ bejárást.

A szultán az összes hatalmaknál til
takozott az angolok eljárása ellen és kö
vetelte a hadi akczió elhalasztását.

Az angol alsóházban Gladstone az ir 
kényszer-törvény egy pontjában, melyhez 
ragaszkodását állása árán kijelentette nagy

A pápa felé közeledők, lettek légyen 
bármily állású és rangú személyek, bizo
nyos távolságból háromszor térdet hajtot
tak és őt megcsókolták, a mi négy féle 
módon történt: a császár az ajkát csó
kolta, a bibornokok, valamint a királyok 
és fejedelmek követeikkel együtt jobb 
kezét; a püspökök térdét és az alsóbb 
állású férfiak lábát, illetőleg a czipüje 
csatján lévő szent ereklyét csókolhatták 
meg.

Egy időben a német császárok is a 
lábcsók által vették tudomásul alattvalóik 
alázatosságát.

Az oroszok egy sajátságos kegyele- 
tes szokást hoztak a csókkal összekötte
tésbe. Husvét reggelén találkozván, csók
kal fogadják egymást e szavakkal: „Krisz
tus feltámadott !u mire a másik ezt mondja: 
„Valóban feltámadott!*4

Mi előtt befejezném soraimat, még 
egy német szokásról kell megemlékez
nem, mely a régi testvér-csók maradvá
nyainak tekinthető. Ez az úgynevezett 
akadémiai csók, melyet az akadémia dé
kánja a doktorrá minősített ifjú tudósnak, 
néhol még mai nap is a kollegaság je
léül ad.

Ezzel, — finis est osculae históriáé ! 
— Vége a csók történetének!

A kis reporter.

kissebbségben maradt, talált azonban okot 
a zavart külügyi helyzetben, hogy le no 
mondjon miniszterségéről, melyhez úgy 
ragaszkodik, mint akár Tisza Kálmán ur. 
— A felsőházban másodolvasásban is sza
vazás nélkül elfogadták az írek elleni 
zsarnoktörvényt.

A szultán egyszer megint felmentette 
kormányelnökét Abdurahman pasát hiva
talától s alkalmasint megint Szaid pasa 
fog helyébe lépni.

A hírhedt ember-mészárló Skobelev 
Mihály orosz tábornok Moszkvában hirtelen 
meghalt. — Az „E— s44 külön tudósítója 
ezeket távirja felőle: Skobelev az Angle- 
terre ̂ vendéglőbe ment egy hölgyet meg
látogatni, oly czélbói, hogy ott mullasson. 
Az Angleterre vendéglő nem utazók szá
mára van berendezve, hanem találkozási 
hely világfiak részére. Az óriási udvaron 
kisebb nagyobb két-három szobás lakások 
vannak, melyekben csupa kéjhölgyek lak
nak. E szállónak lakóit 100 főre teszik. 
Banthien Anna, egy óriási termetű nő, 
ki Slezvig-Holsteinban született s több év 
óta Moszkvában tartózkodik, a 28. sz. 
lakosztályban lakik. Ehhez ment Skobe
lev. Még a „Tónit44 és egy harmadik le
ányt hivtak meg és az után orgiákat Ül
tek. Egy szállóbeli szolga 100 rubeles 
bankjegyet kapott, hogy 12 palaczk sört 
és négy palaczk legjobb minőségű cliam- 
pagneit hozzon. Egyik leány átvette eze
ket az italokat s a szolgát elbocsátotta. 
Kettedfél óra körül kiszaladt Banthien 
Anna a folyosóra a meghagyta a szolgá
nak, hogy siessen orvosért. Nemsokára 
megérkezett dr. Koppé s a tábornokot 
egészen levetkőzve, holtan találta. Nyom
ban értesítették a rendőrfőnököt, a ki el
rendelte, hogy a holttestet vigyék el De- 
seauék hoteljébe, a három leányt pedig 
tartóztassák le. A lányok ketteje Königs- i 
bergböl, Poroszországból való. Minden fel- | 
tűnést gondosan kerülve, kora reggel szá- j 
litották át Skobelev holttestét a Deseau 
szállodába, e gyászos menetnek egyedüli ; 
tanúi a dvornikok voltak, halálát szivtá- j 
gulás okozta, melyet idegeinek a leirha 
tatlan orgiák következtében beállt tulfe- j 
szitése idézett elő. Ezeket azonban Moszk- 
vában titkolják s inkább azt terjesztik, • 
hogy mérgezés okozta halálát.

J u l i u s  hó 19- én.
**,6/b. Mg- Pál János ellen erőszakos 

nemi-közösülés miatt. — ,4,#/b. Kohn 
Lipót és neje ellen bírói zártörés miatt. 
— ,46,/b. 8i2. Bozsovita Ferenci és társa 
ellen lopás miatt.

J  u 1 i u 8 hó 21-én.
,27i/h. agg* Láncz Károly ellen lopás 

és hatóság elleni büntette, valamint ha
misított igazolvány használata miatt. — 
26SO/b. 882. Varga Ferencz ellen a szemé
lyes szabadságnak fajtalansági czélbói 
való megsértése miatt. — **79/b. 882. Gondi 
József és neje ellen bírói zártörés miatt.

Előadott polgári ügyek :
1. Szabó János — Gyurkó István és 

neje ellen birtokbani jog- közössség meg
szüntetése s jár. iránt. — 2. Eilingsfeld 
György és társai, Eilingsfeld Mari és 
társai ellen örökösödés iránt. — 3. Hor
váth József — Bakó József ellen ingat
lanok */« része iránt. — 4. Ozv. Száj 
csán Matiané szül. Pavkovits Jánya és 
társai — Száj csán Vinko ellen tulajdon 
jog bekebelezésére alkalmas okmány ki
állítása iránt.

Iparos tanfolyam ok.
Másolat 696. sz. Miniszteri körlevél. 

— Közgazdasági szempontból fölötte ki- ! 
vánatosnak tartván, hogy ezután már a | 
magyar ifjúságnak minél nagyobb része : 
lépjen az ipari pályára, különösen, hogy j 
a hivatalnoki és tudományos pályákról 
azok — a kiknek ezekre képességük és ; 
hivatásuk különben sincs — eltereltesse- ! 
nek: a budapesti középipartanoda alapí
tásával és fokozatos fejlesztésével ked- | 
vező alkalmat nyújtottam arra, hogy az 
ifjúság magát a gyakorlati ipari pályára s 
különböző irányban kiképezhesse.

Ezen ipartanodának czélja, hogy az 
épitési ipar terére épitö-raestereket, pal
lérokat, az általános, a mezei gazdasági 
és vasúti gépészet, továbbá a különböző 
vegyészeti iparágak számára fömunkáso 
kát, művezetőket, végre a jelentékenyebb 
kézmüiparágak számára szakavatott 8 ön
álló működésre alkalmas mestereket ne
veljen. — Ezen czélbói az említett inté
zetben már megnyittatott az építészeti, 
gépészeti, vegyészeti és a fém-vasipari 
szakosztály s igy kiképezhetést nyerhet 
nek ott kömivesek, gépészek, vegyészeti 
gyármunkások, továbbá vas- és rézöntők, 1 
épitö-lakatosok, bádogosok, rézművesek, 
szervkovácsok 6tb.

A jövő tanévben pedig megnyittatik , 
a faipari szakosztály, a melyben az épitö 
és butorasztalosság, az esztergályosság és 
a kocsigyártás fog tanittatni.

A tanfolyam három évre terjed, az 
utóbb említett kézmüiparosoknak azon
ban — a mennyiben csak egy iparágat 
választanának — a tanfolyam megrövi
díthető az előképzettség szerint esetleg 
két évre.

A felvételre feltétel: valamelyik kö
zépiskola, gymuásium, polgári vagy reál
iskola négy alsó osztályának jó sikerrel 
való elvégzése és legalább a kéthavi 
nyári szünidőre terjedő előzetes gyakorlat.

Felhívom azért a t. Igazgatóságot, 
hogy a tanév bezárása előtt, a vezetése 
alatt álló intézet tanulóival a budapesti 
középipartanoda szervezetét és czélját 
megismertesse 3 tanácsolja az abba való 
belépést mindazoknak, a kiknek a gya
korlati pályára hajlamok van és a kik
nek a tudományos pálya jövőt nem Ígér. 
Különösen figyelmeztesse pedig erre azon 
tanulókat, a kik — mint iparos szülök 
gyermekei — idővel abban a kedvező 
helyzetben volnának, hogy a kezdés ne 
hézségeitől felmentve, szüleik üzletét ve
hetik át; hogy igy lassanként rendsze
ressé legyen hazánkban is az iparfejlesz
tés az a természetes és egészséges módja, 
a mely a nyugoti államokban az ipar 
fejlődésének foytonosságát és fokozatos
ságát biztosítja.

Az érdekeltek bővebb felvilágosítás
ért Hegedűs Károly, a középipartanoda 
igazgatójához. (Budapest, VIII. kér. bod- 
zafa-uteza 28 sz.) forduljanak.

T örvényszéki csarnok.
Előadandó büntető ügyek: 

J u l i u s  17 -én.
,#77b. Gr. Dietrich Ignácz ellen 

sikkasztás miatt.

K ülönfélék .
—  A székesegyházról. A  templom 

belsejéből már minden el van takarítva. 
Jelenleg az állások készítése és felállítása 
körül folynak a munkálatok. A nagyszerű 
állványok, melyek már a templom felső 
részében csaknem teljesek, azonkívül a 
katakomba biztositó támaszai, igazán meg
lepők tökéletességüknél fogva és Schnlcz 
Ignácz építésznek kiváló érdeméül szol
gálnak, mert az ö vezetése mellett ké
szültek. Mielőtt az állványok felállításához 
fogtak, a templom talpazatát vizsgálták 
meg, hogy elég szilárd lesz-e az óriási 
teher elviselésére. Ez alkalommal, nagy 
meglepetésükre több mint 21 sírboltra ta
láltak, melyek közvetlen a kövezet alatt 
voltak elhelyezve. A sírboltokban kano
nokok porai pihentek, melyeket a napok
ban külön-külön faládákba helyezve a krip
tába tesznek további nyugalomra. Az épí
tészek azon aggódnak, hogy még több ily 
sírboltra akadnak és talán éppen olyan 
helyen, a hol munkálataikban fenakadást 
szenvednek, — mi igen valószínű, mint
hogy a székesegyházi kriptában csak 3 
püspök: Király, Szepessy és Girk nyug
szik, ezeken kívül 27 kanonok, — hová 
helyeztettek a többi püspökök és kano
nokok, a kiknek poraira mindez ideig 
nem akadtak ?

— Az aratás. Városunk és megyénk te- 
rületén nagyban munkálkodnak a gabona 
levágásával. A beérkezett tudósítások mind 
igen szép reményekkel kecsegtetnek. A 
gabona szemre és szalmára egyaránt jó 
minőségűnek mondható, s mint a nehány 
helyen megejtet^, próba-cséplésröl követ
keztetni lehet, menyiségre nézve is kielé 
gitö lesz. Rozsdának semmi nyoma, de 
némely helyütt üszög mutatkozik, azonban 
ez is csak igen csekély, alig számba ve
hető. Hála Isten! a „friss kenyérre44 — 
lesz mit lefoglalni az adóvégrehajtónak.

—  Időjárásunk szeszélyei már el- 
érik a netovábbot. — Múlt szombaton 
délnyugoti szél mellett beköszöntött a ká
nikulai meleg, vasárnap forró sirokkó 
égetett, hétfőn már megfordult a szélirány 
és változó lett, kedden, szerdán lehűlt a 
levegő 20 C. tokra, holott vasárnap 48 C. 
volt, keleti, de többnyire északi szélirány
nyal. Csütörtökön délelőtt szintén északi 
széllel esőnk volt, pénteken derült idő 
friss északi széllel. — A búzának nyom 
tatását is megkezdették már, még pedig 
igen bő eredménynyel. — Egy kataszteri 
holdról 30 mérő búza termés nem is rit
kaság. a szem gyönyörűen fejlődött s ki
tűnő lisztet fog adni.

—  A holtör ség panasza. Valóban 
komoly figyelmet érdemlő panasszal áll 
elő a boltÖrség azon házi gazdák és la
kók ellen, kik oly házakat bírnak, me
lyekben boltok, raktárak vannak, — és 
nagy könnyelműen tárva-nyitva hagyják 
kapuikat, vagy ha maguk nem is, úgy 
cselédjeiknek elnézik azon gyalázatos 
szokást, melynél fogva erkölcstelen dol
gokat művelve, ki s be csatangolva késő 
éjnek idején tárva hagyják a kapu
kat. A boltörség ezen panasza igen ala
pos, mert csakugyan ily nagy könnyelmű
ség folytán nem ritkán a legnagyobb betö
réses tolvajságok történnek meg, a melyek
nek a legpontosabb őrjáratok sem vehetik 
elejét. Hisszük, hogy a rendőrség figye
lembe veszi a boltőrség panaszát, s azonnal 
fog intézkedni, nehogy késő legyen, mint 
eső után a köpönyeg!

—  Megzavart gyermekvásárlás. A 
hét derekán egy igen érdekes eset merült 
fel városunkban s a mily csendben kelet
kezett épp oly csendben mosódott el. Sil- 
berfraind zsidó-szülésznő egy a vasúton 
érkező bányásznővel nagy alkudozásba 
bocsátkozott, ennek mintegy négy hónapos 
csecsemője felett. Kis összegen kezdte s 
nagyra vitte az Ígéretet, de az anya még 
mindig vonakodott gyermekét a szülész
nőnek átadni. Járányi közrendör, ki már 
az állomástól figyelemmel kisérte a két 
nő beszédét, midőn a Runge-fóle vendég
lőbe léptek, megzavarta az alkudozást és 
a kapitányi hivatalba sietett jelentést tenni. 
A két nő azonnal megidéztetett s a szü 
lésznö észrevéve, hogy baj van, fordított a 
kendő sarkán s azt mondotta, hogy félre
értés van a dologban, minthogy ö nem a

csecsemőt megvenni, hanem az anyját — 
dajkának szegödtetni szándékozott. Hogy 
mi történt tovább, arra az az egyszerű fe
lelet: — semmi!

— A  budapest-pécsi vasút építke
zésének jelenlegi stádiumáról jelentik, hogy 
Sz.-Lörincz- és Kelenföldről már vágányon 
szállítható a kölönféle épitési anyag. A 
sz lőrincz-simontornyai részvonalon julius 
hó 1-ig az építés következő haladást mutat 
fel. Az alépítmény — pályakerítések és 
pályaelzárások kivételével — be van fe
jezve, a Szent Lőrincz és Sásd közti alagút 
falazatán most dolgoznak és rövid idő 
múlva e munka is be lesz fejezve. A Ka- 
pos-esatorna és dunadrávai vásut áthida
lása még julius 1-ig befejezve nem volt 
az ellenfalak ugyan már hetek óta készek, 
de a szerkezet még elhelyezve nincsen. 
Mi a felépítményt illeti, a szent-lőrincz- 
simontornyai rószvonalon julius 1-ig min
tegy 47 kilométer folyóvágány le volt 
rakva, úgy hogy Szt.-Lőrincztöl Dombó
vár felé már a vágányt mozdonyok segélyé
vel anyagszállításra használják. A duna
drávai és budapest-pécsi vasutat összekötő 
vágány szintén elkészült már. A felépít
mény beágyazása még hátra van. Magas 
építmények még az első stádiumban vannak 
ugyan; de tekintve azon körülményt, hogy 
az ezekhez szükséges fedélszékek, ajtó
tokok stb. már lekötött állapotban vannak, 
a magas építmények gyors befejezése is 
várható. Mi az építkezés kivitelét illeti, 
mondhatni, kogy a technika e téren tett 
haladásának elég lett téve. A hid ak kivé
tel nélkül va8szerkezetüek ; a duna-drávai 
vasutat áthidaló áteresz ellenfalai mind 
kivitelük soliditása, mind csinosságuk te
kintetéből különösen megemlítésre méltók. 
A felépítmény, ujrendszeni — függő üt- 
közésü — aczélsinekböl való.

—  Kútba esett.  Kedden este Reich- 
pauer József bányamunkás 6 éves leány
kája, Mari, — a háznál lévő 1G öles 
kútba esett. A szerencsétlen kis leány 
hulláját csak másnap reggel találták meg 
a kutban. A szerencsétlenség vétkes gon
datlanság következménye; — a végzetes 
kút alig volt féllábnyira párkányzattal 
ellátva.

—  Nagy napudvar. Szerdán dél- 
előtt 74  1 2  ónkor, ritka szép égi tüne
ményt volt alk dinünk látni, — a felszálló 
ritka ködpárákban megtörve a napsugarak, 
gyönyörű színes kört képeztek a nap kö
rül. A tünemény mintegy 10—iő  perczig 
tartott.

—  Graits Gyula,  ifjú s tehetséges 
festőnk, bevégezve szent Jánost ábrázoló 
gyönyörű oltárképét, e hó vége felé Má- 
nyokra rándul s az ottani templomba szá 
mos freskót fog készíteni. A festési 
munkálat 5000 frtba kerül, mely ösz- 
szeget Troli Ferencz kanonok ö nagy
sága fogja nemes lelküleg viselni.

—  Harmincz forintért egy fül. 
Egy helybeli (szig. külvárosi) kereskedőt 
egy kis fiú, verébre hajítva véletlenül 
megtalált dobni egy kavicscsal, — mire a 
boltos megragadta és lehasitotta a fiú egyik 
fülét. A fiú szörnyű lármát csapott keser
ves jajveszékelésével, mire valóságos nép- 
csödülés támadt a bolt előtt s már már 
megkezdődött az ostrom. Csakhamar az 
anya is megérkezett, kinek a brutális bol
tos 20 Irtot adott és elengedte 10 frtnyi
tartozását, — ezzel meglün a békesség. _
Hol itt az anya?!

—  A honvédség őszi gyakorlata. 
A városunk területén tartandó őszi gya- , 
korlaton összpontosítva leend egy gyalog- 
hadosztály a 82-ik (Pécs) és 83-ik (Zág
ráb) honvéd gyalog-dandárból. Részt vesz 
az őszi gyakorlatokon a 8 -ik honvéd hu
szár ezred I. osztálya. A zárgyakorlatok
hoz kellő számú ütegeket a cs. k. tüzér- 
ség fogja kirendelni.

— Meghívás. „Az I. pécsi munkás-, be
teg- és rokkantak segély-egylete44 folyó 
1882. évi jul. 16-án egyleti helyiségében 
(budai külváros, Agoson-utcza 53. sz.) a 
„Fehér Galambhoz44 czimzett vendéglőben 
a segélyzőalap javára tánczczal és a teke
pályán verseny dobással összekötött kert
ünnepélyt rendez, melyre minden munkás 
és munkás-barát tisztelettel meghivatik. 
Belépti dij 20 ki. Gyermekek 10 éven 
alul ingyen. Kezdete d. u. 3 órakor. A 
zenéről Misa zenekara, jó ételek-, italok- 
és szolgálatról pedig a vendéglős gondos 
kodik. Számos látogatást kér mély tisz
telettel az egyletvezetőség. Kedvezőtlen 
idő esetén 8 nappal később.

— Monogrammos mosogató ron
gyok. Nem régiben volt városunkban egy 
fényes menyegző, melyről többek közt 
azt is beszélte a Fáma, hogy a nászkisé- 
ret szőnyegeken haladt az utczákon át a 
templomig s aztán a menyasszony koszo
rúja művészi kivitelben szalamiákos 
czukorkákból volt összeállítva, sőt mi 
több szikvizzel harmatot is varázsoltak 
rá. Most az uj házaspárokat annyira el
fogta a nagyzás hóbortja, hogy többek 
között a mosogató rongyokra gyönyörű 
betűkből álló monogrammot himeztettek. 
— Hja! könnyű azoknak, a kiknek any- 
nyi a pénzük, hogy azt sem tudják, 
hová tegyék . . . .  ebben a szűk pénz
világban.

— A helybeli försáltanoda értesítője. 
„Adatok a pécsi reáltanoda történetéhez.44 
Az első huszonöt óv befejezése alkalmá
ból. Érdekes ismertetés. „Visszapillantás 
a lefolyt tanévre.44 stb. — Beíratott a le

folyt tanévre 333 tanuló, elhalt 1, elma 
radt 15, — haladó 219, ismétlő 14. — 
Az érettségi vizsgálatra jelentkezett 19,
— érettnek nyilváníttatott 14.

— Kimutatás a helybeli községi nép- 
iskolákba járó tanulókról. Belváros: 442 
tanuló. — Budai külváros, a) sörház-ut 
czai tanodában: 339 tanuló, 201 fiú, 128 
leány, — b) a felső- vámház-utezai tano
dában: 543 tanuló, 252 fiú, 291 leány.
— Szigeti külváros: 513 tanuló, 242 fiú, 
271 leány. A tanulók összes száma 1835. 
A vasárnapi ismétlő iskolába járó tanú 
lók száma 922.

—  A helybeli polgári leányiskola
értesítője szerint, ez évben, az intézet 
fennállásának első évében 29 tanuló ré 
szesült az oktatásban. Vallásra nézve: 
18 rom. k., — 1 ág. vall., — 1 helv. vall.
— 9 mézes-vall. Az elért siker nem csal. 
kielégítő, hanem dicséretes!

— Kezdődik a heccz! Szombaton é* 
vasárnap a sétatéren a fákon és lámpa 
oszlopokon a következő antiszemita tar 
taliuu plakátocskák voltak kiragasztva: 
„Pártoljuk a magyar ipart! Ne vásárol 
junk zsidónál!44 — Egy más helyen: 
„Mindegy, mit hisz a zsidóság! A fajban 
van a disznóság!44 Boltajtókon és kapu 
kon is volt olvasható efféle zsidó-maszl?'',
— azonban nagyon hamar eltűntek.

—  A helybeli izr. népiskolában a 
vizsgák f. hó 15. 16. és 17-én a követ
kező rendben fognak megtartatni: 15-én 
d. u. 3—5-ig leend a III. és IV. osztály 
héber vizsgája, 16 án d. e. 8 —12 ig az 
I-sö és d. u. a Il ik osztálynak, — 17-én 
d. e. 8— 12-ig a III. és d. u. a IV. osz
tálynak. Melyekre a t. ez. szülék és tau- 
ügybarátok tiszteletteljesen meghivatnak. 
A jutalmak kiosztása 18-án reggeli 8 óra 
kor fog végbemenni.

— A  somogyiak ügyéről. Em lé
kezhetnek rá olvasóink, hogy a jó mina
pában említettük, miszerint a drávai véd- 
gát szabályozása és fentartása ügyében a 
jó somogyiak átiratot intéztek megyénk 
köztörvényhatóságához, mellyel nem akar
tak sem többet sem kevesebbet elérni, 
mint megyénket is belerántani az „érde
keltségbe.44 Megyénk egy közgyűlés al
kalmával azt határozta ez ügyben, hogy 
koinissiót fog meneszteni, mely vizsgája 
tót fog tartani, hogy vájjon csakugyan 
érdekelve van-e Baranyavármegye, ngy 
mint azt a jó somogyiak kimagyarázták,

j vagy sem s ehhez képest hozatik érdem
leges határozat. A komissió egyesülve a 
somogyi bizottsággal a jövő, — áugusz- 
tus hó 8-án kezdi meg Sellyén műkö
dését.

— Bogyó Alajos a fővárosi tanács 
utján kérvényt intézett a belügyminiszter 
hoz, hogy számára, mint azt a budai szín
körben volt elődei is élvezték, bizonyos 
segélyösszeget utalványozzon ki. Kérvé-

j nyét főleg az indokolja, hogy a nemzeti 
szinház intendánsa betiltotta neki 46 da
rab előadását, melyek a nemzeti szinház 
műsorát képezik s ezáltal ö kényszerítve 
van arra, hogy a színkör számára uj da 
rabokat Írasson, mi oly kiadásokba keveri, 
hogy társulatát nagy anyagi áldozatokkal 
is alig képes fentartani, feladatát pedig 
ily körülmények közt a legnagyobb igye 
kezet mellett sem teljesítheti. E kérvényt 
a főváros tanácsa igen meleg kisérö levél
lel terjesztette fel a belügyminiszterhez.

— A szivarkák árát e hó 1-től fogva 
erősen redukálták. A szultán-szivarkák 
ára 3 krról 2 krra, a balra , sarasutn és 
női szivarkák ára 2 krról J1/, krra és 
az eddigi */* kros szivarkák ára 1 krra 
szállíttatott le.

— A régi 100 frtos bankjegyek elfo- 
gadhatásának határidejére nézve a pénz
ügyminiszter kürrendeletileg tudatja, hogy 
azok a pénzügyi hatóságok és hivatalok 
által ez évi október hó végéig elfogadtat
nak, onnan azonban a forgalomba többé 
vissza nem kerülnek.

— Tanfolyam a phylloxera-biztosok 
részére. A földmivelési minisztérium leg- 
ujabbi rendelete folytán, azon kerületi 
phylloxera-biztosok beoktatása végett, kik 
a phylloxera-vastatrix felismerésében já
ratlanok — tanfolyamot fognak nyitani 
és pedig a B a r a n y a ,  Somogy-, Zala-, 
Sopronmegyék területére kinevezett biz
tosok részére Sólyban f. évi szeptember 
10-én, Blaskovics Ödön phylloxera kir. 
állomási assistens vezetése alatt.

—  Helyes intézkedés. Jeszenszky 
Ferencz határozata folytán a különböző, 
— vásárokkal bíró községek különféle 
árszabásit helypénzszedési laritfái egyen
lőkké fognak átalakíttatni. Az átalakítási 
munkálatok folynak s nem sokára már 
be is fejeztetnek.

—  Gazdátlan ház. Szentül csu-
dálkozni fog az olvasó, hogy még ilyen 
is van; — van bizon még pedig Pécsett, 
a hol mindennek oly hirtelen találkozik 
gazdája. — A mező-szélen van egy ház, 
a homlokán 5. számot visel s a homlok 
fala megunta már a hosszas ácsorgást, 
indulni készül. Lévén ekkép közveszé 
lyes az épület, a rendőrség a gazdáját 
kereste, hogy lebontassa vele a veszélyes 
falat. Keresték, keresték a gazdát, de se 
hogy sem tudtak ráakadni, — végre föl
vetették a telekkőnyvet, hol a „Takarék - 
pénztár44 és Holmik János tűntek elő tu
lajdonosok képen. Ezek azonban, midőn 
a rendőrség megkereste őket, nem ismer- 
ték el tulajdonuknak a házat. — Vájjon 
ki é hát?



—  Rnhatolvajlás. A hét elején
ismeretlen tettes behatolva a joglycze- 
umba, Loncsár József jogtan ár lakosztá
lyába, az ott talált összes ruhaneműt 
eltolvajlotta. Felette különös, hogy az 
időben, midőn a tol vaj lás történt. — a 
folyosón kőművesek dolgoztak s mit sem 
vettek észre.

— Meg egyre tartanak a bet'óré- 
sek! Kedden virradóra a Valentin féle 
könyvkereskedésbe törtek be a hátsó falon 
át s néhány forinttal tovább állottak.
— Ej, ej, hát már soha sem lesz vége a 
betöréseknek?!

— Hírlapírói méltányosság! — A 
Munkácsy-párról s annak szerencsétlen 
cső Inak ázásáról szóló hírünket több fővá
rosi lap átvette, szokásként a forrás meg
nevezése nélkül, a mire egyébként mi 
épen semmi súlyt sem fektetünk. — Mi
után azonban ezen hir őszinte örvendezé
sünkre nem igazodott be egészen valónak, 
a mennyiben a társaság egyik tagja sem 
veszett el s a Munkácsy-pár csak igen 
közel volt a vízbe-toláshoz, már megvál
tozott a forrás meg nem nevezésének tak
tikája s különösen egy nagy lap múlt 
szombati számában úgy közié a demen- 
tit, hogy a hirt lapunkból vette át. — 
Ezzel a különös méltányossággal azonban 
csak önmagát vágta meg; mert ugyana
zon lap a megelőző pénteki számban „A 
szerencsétlen csolnakutu czimü újdonságá
hoz még a következő terjedelmes közlést 
hozza: „A szerencsétlen csolnak-ut“ czimü 
újdonságunkhoz még a következőket Írják 
Újvidékről: Sajnálatraméltó sors, a mely 
a Munkácsy-párnak, ennek a törekvő szí
nész párnak osztályrészül jutott. Munká 
csy-pár év előtt a népszínháznál volt kó
rista, hova szülővárosából: M.-Szigetről 
érkezett. Csinos hangja volt mint diák
nak, biztatták, hogy legyen énekes, vi
heti valamire. Mikor a népszínháznál pró
bálkozott, rögtön szerződtette az igazgató 
a kórusba, de szólószerepeket később 
se kaphatván, egyszerre eltűnt s csakhamar 
egyik vidéki társulatnál mint „elsőrendű 
operet-tenor“ tűnt föl. Fiatal, élte tava
szán levő ifjú volt, kellemes ember, nem 
rég ismerkedett meg Tóth Ilkával, kit 
aztán nőül is vett. Kevéssel a csolnak-ut 
előtt beszélte egyik ismerősének, hogy 
nem jó neki csolnakázni, mert a végletek 
találkoznak. „Hogy érti ezt?“ — kérdé 
egyik ismerőse. „Olyan boldog s megelé
gedett vagyok, hogy aligha nincs a csői 
uakban a boldogtalanságom is.u „Tud 
úszni ?“, kérdék tőle. „A ki a Tiszánál 
született, az mind tud, én pedig ott szü 
lettem !a — A Duna háborgott, felforditá 
a csolnakot es a szegény ember ott he
vert a hullámok közt. Látta, hogy 
jét s magát meg nem mentheti; egy pár
szor felhozta az asszonyt a felszínre, de 
ismét alábukkant, mert nem volt nagy 
erejű, inkább vézna, gyönge férfi volt, 
ki a Tiszával talán megbirt volna, de a 
Dunával nem volt képes daczolni. Mikor 
látták, hogy a Duna árja mindinkább el
nyeléssel fenyegeti, megölelték egymást 
a nő és feleség, s elmerültek együtt a 
hullámokban, hogy élve többé elő ne ke
rüljenek. Nincs, a ki ne fájlalná a sze
gény fiatal párt.*4 Eme részletes közle
ményről azonban már megfeledkezett a 
szombati (lementi alkalmával s forrását 
is elhallgatja, pedig nem lapunkban lá
tott először napvilágot!

— Rejtélyes halál. A napokban értesi- 
tettek bennünket a gyászhirröl, hogy Sik- 
lósy hírneves szemorvos kedves leánya 
Amália, nem messze Kaposvártól, szivén 
lőtte magát vasárnap délután. A szeren
csétlen menyasszonya volt Jakab István 
szigetvári ügyvéd fiának, Jakab Andor 
orvostudornak s csak a közeli napokban 
lett volna meg az esküvő. Az öngyilkos 
halál oka rejtély maradt, még csak sej
teni sem lehet, hogy mi vitte a fiatal és 
szép hölgyet a szerencsétlen lépésre. Nyu
godjék békében!

—  Tüzesetek. Siklóson e hó 3-án 
éjjeli 12 órakor tűz támadt, — Roth Já
nos szalma-füdeles házában. A ház po:rá 
égett, a kár 300 frtra becsültetett. Az ez 
előtt való napon pedig Vorsenden volt 
tűz és pedig esti 10 óra tájban, Fenle 
Gáspár kádár háza és műhelye égett el. 
A tűz az utóbbi esetben állítólagos gyúj
togatás következménye.

— Halálozások. — Somogybán, Bárány 
Károly kisgombai közbirtokos a marczali 
kerület függetlenségi pártjának elnöke, a 
közügyek lelkes elöhurczosa e hó 3-án 
hunyt el Kisgombán és általános részvét 
mellett e hó 5-én teraettetett el. - -  Schrö-  
d e r  J ó z s e f  gyógyszerész elhunyt Ka
posvárott jul. 5-én. — H o c h r e i t e r  
Ambrus földbirtokos, nyug. törvényszéki 
elnök élte 86-ik évében halt meg Porro- 
gon. — I s z t l  Nándor marczali kereskedő 
a karlsbadi gyógyfürdőben halt meg és 
e hó G án lett eltemetve Marczaliban. — 
H i 11 e b r a n d Márton volt pécsi ügyvéd 
özvegye, született Bubreg Katalin e hó
8-én élte 77-ik évében elhunyt. — Nyu
godjanak békével!

—  Balogh Mátyásnak a harkányi 
fürdőben működő zenekara érdekében egy 
jelenben ott időző pécsi tekintélyes zene- 
értő részéről, kinek pártatlanságában fel
tétlenül megbízunk, azon értesítést vesszük, 
hogy meghallgatva huzaraosb időig említett 
zenekar előadásait készséggel aláírja ama 
zenekar védelmét; mit egy szakértő la

punkban közzétett, azt t. i. hogy Balogh
zenekara mindig nagyobb tökélyre törekvő, 
tanulékony, jóravaló zenekar, hogy nagy 
és jó választékú előadásait élvezet hall
gatni, minél fogva a fürdőközönség egész 
megelégedését kivívta.

— A bonyhádi katli. kórház átalaki- 
tása és egy kisdedovoda és női szakis
kola felállítása czéljából újabban követ
kező Őnkénytes adományok folytak be: 
Kézbányai János 5 frt. A mágocsi egy
házkerületből: Szépéit János esp. pleb. 
élethoszigian évenkint 3 frt, végrendeleti- 
leg 50 frt, Nagy Béla pleb. 1 frt, Be- 
nyovszky János pleb. 50 k rt, K raut- 
szak József pleb. 50 krt, Göth Ádáin 
pleb. 2 frt, Bíró Im re pleb. 1 frt. 
Magyar Miklós kpl. 50 kr, dr. Szilvásy 
Mihály pleb 5 frt, Szeifritz István kano
nok újabban 10 frt. Hunyady Károly né
hai högyészi esp. pleb. hagyatéka 50 frt. 
Főösszeg: 4337 frt 50 kr, mely össze 
gon kívül örök alapítványul biztosíttatott 
150 frt.

— Egy szabadságharezos halála. Az 
1848- 49-ki honvéd tisztikar megritkult 
soraiból megint egy kiváló alak tűnt 
el. Halász József honvédörnagy, Perczel 
Mór tábornok hadsegéde, folyó hó 4-én 
Szegzárdon meghalt. A hűség ritka eré
nyének szép példáját nyújtja a 77 évre 
terjedt munkás élet, melyről néhány sor
ban megemlékeznünk, a szabadságharcz 
kidőlt bajnokai iránt élő kegyelet is ösz
tönöz.

— József fölierczeg kis jenbi-birtokán 
időzvén, fogadta Vásárhelyi Béla és Boros 
Béni urakat, kik a végett kértek kihall
gatást, hogy a kis-jeuö-kétegyházi szárny- 
vasút épitése tekintetében informálják a 
föherczeget s öt, mint a tervezett vasút 
által szelt birtok tulajdonosát hozzájáru 
lásra kérjék fel. A föherczeg kijelenté, 
melegen óhajtja, hogy a vasút minél előbb 
létre jöjjön s e czélból a maga részéről 
száz  e z e r  f o r i n t n y i  hozájárulásra kö
telezte magát. Ez önzetlen és bőkezű 
ajánlat nagyon kellemesen lepte meg a 
küldötteket s a közönség közé kiszivá
rogván annak hire, a lakosság, melynek 
e vasút régi vágyát képezi, lelkes öröm
mel ólteté a föherczeget, mint e vidék 
igazi atyját. Este impozáns fáklyámenetet 
rendeztek tiszteletére, mely alkalommal 
Kis-Jenö-Erdöhegy összes közönsége a 
tisztelgők közt volt.

— Miniszterés csizmadia. Simor János 
herczegprimátt még mint győri püspököt 
a provizórium idejében felhivatta Bécsbe 
ö felsége, valamely aktuális politikai kér
désben véleményét meghallgatandó. Simor 
készen engedett a felség meghívásának, 
politikai véleménye azonban legkevésbé 
elégítette ki az akkori politika vezérlő 
férfiait. „No ebben a Simorban is csizma
diát fogtunk,a jegyzé meg reá bosszúsan 
egy előkelő magyar család nevét viselő 
akkori miniszter, — erős czélzással a fő
pap származására. Simornak is fülébe ment 

megjegyzés és a mint a legközelebbi 
alkalommal az illető mágnással találkozott, 
kamatostul visszaadta neki a kölcsönt. 
„Én azt hiszem excellentiád, jegyzé meg 
a győri püspök, hogy mi politikusok is 
sokat tanulhatnánk a jóravaló csizmadiák
tól, a kik legjobban tudják, hol szorítja 
népünket a csizma. De mig a jóravaló 
csizmadia irgalom nélkül sutba veti azt a 
csizmát, melynek talpa elmúlott, feje ütött- 
kopott, szára szakadozott s igy nem érné 
meg a reáforditott foltot és ezérnát, ad
dig némely államférfiak váltig toldanak, 
foltoznak olyan ütött-köpott politikai rend 
szereken, melyek darabjaikra szakadnak 
az események első erisise alatt. Nemde 
excellentiád, hogy a közmondásos magyar 
„prakticus csizmadiákétól is tanulhatna 
némely államférfi politikát?- A kérdezett 
föur azonban adós maradt a felelettel és 
el nem árulható zavarát erős köhögésbe 
fojtotta. Egyike a jelenvolt aristokraták- 
nak a múlt héten elevenítette fel az ese
tet, pohárköszöntöjében, melyet bizalmas 
körben ürített a jubiláló főpap egészségére.

—  A tisza-eszlári bűnügyben Kor
nÍB8 törvényszéki elnök igen terjedelmes 
jelentést küldött a kormányhoz, a mely 
ben a legközelebb kiderített fontos ada 
tok ismertetnek. Bary vizsgálóbíró azon 
meggyőződésre jutván, hogy a második 
bűntényre vonatkozólag beszerzett adatok 
legalkalmasabbak — a ssidó vádlottak 
folytonos tagadása folytán — a további 
vizsgálat fejlesztésére, abba hagyta 
zsidó vádlottakkal megkezdett kihallga
tást s minden erővel az előbb említett 
bűntény szálait vette kezébe. Es e rémé 
nyében nem is csalatkozott. A telje
sen műveletlen és kevésbé érdekelt tuta 
josok gyorsabban voltak arra birhatók, 
mint az ügyesebb, rosszabb, és a mi 
fő, legközvetlenebbül érdekelt zsidó vád
lottak, hogy őszinte vallomást tegyenek 
A leggyauusabbnak talált (köztük a tuta 
jos-vezetö is) tutajosokkal tehát előbb 
Dadára, onnan pedig Eszlárra utazott 
a vallatást oly buzgalommal, vádlottakra 
pedig megsemraisitö hatással eszközölte 
hogy Eszláron már Avram Juon tutajoBj 
utóbb társai is bűnbánó vallomást tettek. 
E vallomások főbb eredménye az, hogy 
kétségtelen bizonyossággá lett, mikép fe- 
jenkint 50—50 frt jutalom mellett szer 
zödtettek a nekik átszolgáltatott hullának 
Dadáig leendő leszállítására, illetve leusz 
tatására és ott annak a partra való kitó 
telére. Ezen fontos adattal egyidejűleg

Avram Juon vallomásából kiderült, hogy 
az álhullát Huszton Szilovics Jóki adta 
át a tutajosoknak, ki velők előzőleg a 
szóbeli szerződést is megkötötte és fejen- 
kint 20—20 frt foglalót is átadott azzal, 
hogy a többit Dadán fogja kiszolgáltatni. 
Ennek folytán a vizsgálóbiróság Király
telek távírda-állomásról nyomban megke
reste a huszti kir. járásbíróságot Szilovics 
Jóki azonnali letartóztatására és biztos 
fedezet mellett Nyíregyházára való beki- 
sértetésére. Fölemlítendő, hogy Szilovics 
elfogatásakor zsidó-német nyelven igy ki
áltott fel: „Veszve vagyunk . . .  jaj Is
tenem, oda vagyunk !M Korniss elnök erre 
Zoltán alispánt kérte fel, poroszlót sza- 
lajtatni Eszlárra, a vizsgáló bíróságot Szi
lovics elfogatásáról értesiteni, mi megtör
ténvén, Bary vizsgálóbíró és kísérete még 
szombat este oda érkeztek, hol mindenek
előtt Szilovics kihallgatásához kezdtek. 
Szilovics nagy részben megerősítette a 
tutajosok vallomását és félórai vallatás 
után hét zsidót nevezett meg, kik az ö 
közbenjárását kikérték. A vizsgálat rész
letei még nem hozhatók addig nyilvános
ságra, mig azok teljes bizonyossággal meg
állapítva nincsenek. Bizonyos azonban az, 
hogy a vizsgáló bíróság főgondját, mint 
mindig, most is a corpus delicti, Solymosi 
Eszter hullájának megtalálása képezi, s 
lehet, hogy a most beállt nevezetes for
dulat e tekintetben is megnyitja az utat 
a bíróság előtt. Szilovicsnak tudnia kell, 
hogy hová rejtették el Solymosi Eszter 
holttestét. Azt is jelentik, hogy a vizsgá
lóbíró buvárharang segélyével átkutattatja 
a Tiszát Tokajtól Lökig.

—  A zálogosán. Pozsonyban lakik 
K. nevű csinos fiatal asszony, kinek oly 
szép piros pozsgás arcza volt, hogy min
dig boszankodott valahányszor látta, hogy 
barátnői művészi utón igyekeznek hasonló 
szint kölcsönözni arezuknak. Boszantotta 
különösen azért, mert ily körülmények 
között neki semmi előnye sem volt 
többi hölgyek fölött. Elhatározta, hogy 
ezt a szerinte visszás helyzetet megszünteti. 
Kedélyes estélyre hívta meg barátnőit, és 
hogy jobban teljék az idő, zálogosdi já 
tékot hozott javaslatba. Mikor azután rá
került a zálogkiváltás sora K. asszonyra, 
azt az urat kinek záloga nála volt, felszó
lította, hogy az egész társaságot mosdassa 
meg nedves szivacsosa. A megzálogolt ur, 
ki úgy látszik büutársa volt a szép asz- 
szonynak, azonnal hozzáfogott a munkához. 
Kifogást természetesen senki sem emelhe
tett. Es mi történt ? K. asszonyt mosdat
ták legjobban, de az ő arczárói nem tűn
tek el a rózsák, mig a többi hölgyek 
mindmegannyian sápadt arczczal és boszut 
lihegve távoztak. Erdek.es az is, hogy az 
urak közül is megártott egynek-másnak 
a mosdatás.

=  Mchner Vilmos budapesti könyvkiadónál 
(papnövelde-utcza 8. sz.) legújabban megjelentek 
a következő füzetek: A „N ép szerű  o r v o s i  
ta n á c s a d ó , vagy házi lexikon az egészséges és 
beteg emberről" czimü mű 20—23 füzetei. A szerző 
(dr. Ziffer Károly budapesti gyakorló orvos) tehet
ségének szorgalmának, ismereteinek újabb bizo
nyítékát képezik az előttünk fekvő füzetek. Az 
egészben 260 ábrával s 16 táblázattal megjelenő 
mii jelen füzetei is gazdagabbak tartalomban, sem 
hogy azt egy futó ajánlásban felkarolni lehetne. 
Kimerítő czikkek szólnak a mozgásról, munkáról, 
nátháról, néhány hazai s külföldi fürdőről, a nő- 
báutalmakról, az oldó-szerekről, oltásról, orbáncz- 
ról, önfertőzésről, öröklési bántalmakröl, a pálin
káról, pezsgőkről, poklosságról, ragályokról, ráng- 
görcsökről, rekedtségről, ruházatról, sántitásról, 
sápkórról, sárgaságról, a sérvekről stb. stb. A 
nagy diszszel kiállított füzetek darabonként 30 
krért kaphatók.

Ugyancsak Mehner Vilmosnál jelentek meg 
legújabban az „ Á lta lá n o s  m agy  ar-fr au ez i a 
sza k á c sk ö n y v "  14 —16 füzetei. Igaza van a 
nagy elegautiával kiállított boríték-lapnak, hogy a 
mii „nélkillözhetlen Kalauz minden háztartásban". 
Rgészbeu véve elüt e mű a szokásos szakácsköny
vektől, melyekben vagy elkészithetlen ételek hal
maza iralik le, vagy melyek nincsenek tekintettel 
a kissebb s egyszerűbb háztartásokra s inkább a 
külöuczködők Ízlésének állanak szolgálatába. E 
műből minden magyar gazdasszouy tanulhat ; a 
franczia, angol b magyar konyhák kellemes, ok
szerű vegyitéke az egész mü. Ki kell emelnünk 
a gyönyörű színes képeket, melyek a füzetekhez 
mellékelvék s melyek annyira hívek, hogy szinte 
felgerjesztik az étvágyat. Egy füzet ára 30 kr. 
Tessék vele próbát tenni.

ELSŐ HANGÚ
e g é s z s é g i  é s  aszta li-v iz .

K özgazdaság.

A k ö zö n ség  k öréb ő l.
E lism erés az érdem nek.

Kedves kötelességet teljesítettünk, — 
midőn e sorok utján a nyilvánosság I 

előtt rójuk le elismerésünk adóját t. ez. j 
Engel Adolf és fiai, urak irányában, kik a 
kegyuraságuk alatti jánosi templom és 
lelkészlak külsejének nagymérvű fogyat
kozásait tetemes költségek áldozatával 
helyre hozni szíveskedtek, ama kegyes Ígé
retük kapcsában; miszerint rövid idő múlva 

plébánia lak belső részében előforduló 
hibákon is segitve leend.

Elismerés illeti őket e téren annyi
val is inkább, miután nem ez az első 
eset, hogy a kegyuraságból folyó kötele
zettséget készségesen felismerve, annak 
hason készséggel megfelelni is siettek és 
továbbá annyival is inkább, mennyivel 
jogosultabb a több oldalról felmerülő pa
nasz, miszerint a kegyuraságok a kegy
úri terheket gyümölcsléién befektetések
nek tekintve, azokat kisebb-nagyobb mér
tékben maguktól elodázni törekszenek. 
Szolgáljon a fent érdemük szerint tisz 
telt urak példája buzdításul mindazoknak, 

kiket a gondviselés javakkal gazdagít
ván, — tőlük megköveteli, hogy azoknak 
némi hányadát az ö dicsőségének oltá
rára áldozzák.

Es szolgáljanak az igénytelen soruk 
t. Engel Adolf és fiai urak irányában, 

kik Isten földi dicsőségének emelése 
körül nem zárkóznak a felekezetiség ri
deg korlátái közé.

Egyúttal bátrak vagyunk Lámpin 
Ádám gödrei építőmester urat, a ki a 
fennt idézett kegyúri épületek kiigazítását 
kiváló szakértelemmel foganositá, a n. é. 
közönség inegérdemiett figyelmébe a leg
melegebben ajánlani.

Jánosiban, julius hó G-án. 1882.
Krautszak József König Ferencz,

Jánosi plébáuos. b író.
Prettel János.

Irodalom .

B ordeauxi bork iállítás.
Belépve a nagy, díszes elöcsarnokb; 

a képviselt nemzetek közt, a mi nézetünk 
szerint Ausztria-Magyarország vívta ki az 
elsőbbséget, jó ízlésű és eredeti k iá ltv á 
nyaival.

A terem belsejében pirámis állt tiz 
gyönyörű hordóból, melyeken olvashatók 
voltak a mi franczia borainknak közeli 
rokonai, a híres tokaji és más több ki
tűnő magyar bor. Egy pincze alakú bolt 
ivezet alatt egy sikerült kép volt látható, 
mely fehér és piros fürtű szőlőket ábrá
zolva, szüretet varázsolt szemeink elé.

Mindenütt osztrák, magyar lobogók 
és czimerek tűntek fel, melyek a gyü
mölcsökben gazdag ország iránti rokon- 
szenvünket nagyban növelték.

Jobbról és balról a fedett bemenet 
nél (minden féle szinü) palaczkok állot
tak és két piramist képeztek, melyeken 
olvastuk többek közt a kővetkező felira 
tokát: Magyarországi központi pincze, — 
báró Andrássy Miklós, — báró Kemény. 
— nagy kereskedők, — Neugebauer N 
Etienne, Ná d o s s y  Ká l mán.

Legkiválóbb elismerésünket érdemli 
„Barriere et Cie“ háza, azon nagy buz
galomért, mellyel bordeauxi borait ipar
kodott bemutatni kiállításunkon.

Köszönetét mondunk Ausztra-Magyar- 
országnak azon buzgalomért, mellyel a 
„Société Philomathiqueu meghívásának
megfelelt.

E közleményünket a Bordeauxban 
megjelenő „Journal Offíciel Illustréu-böl 
vettük ót.

Legtartalomdusabb bor- és lithion-forrás

Salvator
137. vastartalom nélkül, (20—4) 

gazdag term. szénsavtartalommal, 
bórsavas Nátron és szénsavas Lithionban

(0-3*843 literként) (0-18495 literként)

Lipóczi forrás-igazgatóság Eperjesen.
Kapható minden ásványvizkereskedésben és 

a legtöbb gyógyszertárban.

Főraktár: Édskuty L., Budapesten.

2JT-A.O--ST F E E E N C Z
laptulajdonos.

Hiaksch. E m il, EZls József
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

522 
.“1882.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a pécsi tek. kir. 
járásbíróság *6*7/ tta2. számú végzése által 
Kozinger Ferencz pécsi lakós végrehajtató 
javára Rozs Gyula pécsi lakós ellen 1G9 frt 
töke, ennek 1882. évi május hó 2G-ik nap
jától számítandó 6% kamatai és eddig 
összesen 51 frt 78 kr. perköltség követe
lés erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás 
alkalmával biróilag le- és felülfoglalt, és 
545 frtra becsült bú tor és börnemiiekböl 
álló ingóságok nyilvános árverés utján el
adatnak.

Mely árverésnek az ,r8,/m r  sz. ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszí
nén, vagyis Pécsett alperes boltján (Király- 
utcza 3G. sz. a.) leendő eszközlésére 1882-ik 
év juius hó 25-ik napjának déletőtt 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában meg
állapított teltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett, 1882-ik évi julius hó
13. napján.

Kremmer Ferencz,
161. (1—1) kir. bírósági végrehajtó.

Gabona-árjegyzék.

225
b. v. 1882.

izám.

Pécs. 8Z kir. városában 1882. évi julius hó
8*áu tartott heti vásárról.

Bnza
j « .......................... 11 frt 50

I középszerű U
legalábbvaló . . . . 10 „ 70

i jó . . 10 „ 40
Kétszeres ) középszerű 10

) legalábbvaló . . . • — - -

) j ó ......................... . 9 frt 80
Rozs ) középszerű . . 9 „ 60

) legalábbvaló . . . • - n

) j ó ..........................
Árpa ) középszerű . 5 ,  50

1 ) legalábbvaló . • - a -

> j ó ......................... „ 30
Zab ) középszerű 8

) legalábbvaló . • — * —
) jó . . , 8 „ 40

Kukoricza ) kOZÓp, zeri, 8
) kgolíbbvaló . . ü -

Széna
) ‘l  ....................
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1Szalma 50

— A „Képes Családi Lapok“ f. é. 41 -ik szá- 
máu&k tartalma: Lidérczféuy, Elbeszélés; — A 
tótok dalaiból. Irta Csáktornyái Lajos. — B<»is~ 
Joly asszony. Beszély ; — Csókok hz erdőben. 
Nyári rege; németből Városi Malviuától. — Egy 
miniszter regénye. Novella; irta Wirth Bettina; — 
Kosarat kapott, Vig beszély. — Pista czigány. 
Rajz. Képek: Kivándorló orosz zsidók a hamburgi 
kikötőben. — A porosz követ fogadtatása a Vati
kánban. — Nyári mulatság. Melléklet: A „Tavasz 
és nyárutó" czimü regény. 17—32. oldala. Előfi
zethetni Mehner Vilmosnál, Budapest IV. kér., 
papuövelde-utcza 8. sz. Egész évre 6 frt, fél évre 
3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr.

Szerkesztői pósta.
„Nayyharsányi zsidóhelct“ czimü czikket nem 

adjuk. Nagyon magán hordja annak bélyegét, 
hogy nem a beküldő, — kit azonkívül nem isme
rünk — irta azt meg, mi pedig annak valódi 
szerzőjét akarjuk ismerni főleg, midőn a közle
mény alá álnév tétetik.

37-ilt-té r_*) 
Ó ^ r d s í

Mi alulirtuk tiltakozunk: hogy bár 
ki is Heiland Julianna leányunk részére 
nevünkre, vagy vagyonúnkra czélozva az 
általunk leendő visszatérítésre pénzt köl
csönzött vagy kölcsönözne — és bárminő
— értve bolti adósságokat is tett s tenne
— semmiféle szavatosságot nem vállalunk
se semmit visszatéríteni s megfizetni nem 
fogunk. 154. (2—2)

Költ Pécsett, 1882. julius 6-án.
Heiland Nándor és Martinovics Julianna

pécsi lakosok.

•) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szerk.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a pécsváradi kir. já 
rásbiróság számit végzése által pécs
váradi kir. egyet, alapítványi uradalom 
végrehajtató javára Kurcz Béla és neje 
Anna ellen 463 frt 47 kr. töke, ennek
1882. év január hó l-sö napjától számi 
tandó 8°/0 kamatai és eddig összesen 43 
frt 13 kr. perköltség követelés erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag felül s lefoglalt és 1622 frt 40 krra 
becsült tehén, üsző, tinó, kocsi Faiton 
(vadászhintó) gazdasági eszközök, kuko- 
ricza házi, bútorok, ágynemüek, zongora, 
tükör, kép, varrógép, szőnyeg, óra, thea 
és kávé serviz, lámpa és zabterményböl 
álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek az Pi 8Z* kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis 
a kékesdi pusztán alperesnek lakásán le
endő eszközsésére 1882-ik év julius hó
24-ik napjának dói előtti 9 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezeunel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg: hogy az érintett ingóságok ezen ár 
verésen, az 1881. évi LX. t. ez. értelmé
ben a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsváradon, 1382-ik évi julius 
hó 11-ik napján.

Gyimothy János.
kir. bírósági végrehajtó.

Ház- és rét-eladás.
A Vörösm artliy-utczában 1. sz. a 

fekvő, az ap ácza -u tesá ra  szeg le te t 
képező ház, az isp o ta lja i és dög liá  
nyói ré tb ir to k k a l  eg y ü tt, vagy mi n
den birtoktért külön is szabad kézből 
eladók, — esetleg f. é. október 1-től 
összesítve vagy elkülönítve bérbe ad at
nak. Bővebb felvilágositás a tu la jdo
nosnál, Scitovszky tér 12. szám, nyer 
hető. Pécs, ju lius 3. 1882.

166. (8 -2 )



Gazdasszony kerestetik!
Falu ra  jó  családból, a háztartás

ban teljesen jártas 20— 28 éves haja
don gazdasszonynak kerestetik.

Bővebbet Pécsett Láncz - utcza 

10. szám. 155. (3—2)

:NYOLCZÉREM. :

KE S E R U V I Z ,
vegyelemezve és jóváhagyólag véleményezve a 
magyar orsz. akadémia által Budapesten, dr. 
fStolczel tanár által Münchenben, dr. Hardy 
tanár által Párisban, dr. Tichborne tanár által 
Londonban és több orvosi tekintélyek által ki
váló nagy Lithlon-tartaln.a folytán különösen 
az emésztési szervek bántalmai és vizelési ne
hézségnél legsikeresebben alkalmaztatik s igy 
minden más vizek mellett mint legelőnyösb 
kiválóan ajánltatik.
K apható  m inden gyógyszert árban és ás- 
ndnyviz-ktretkedézben, mindig friss töl- 
128. tésben. (6—6)

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

I jeles hatású gyógyszer agyom or min
den bántalm ai elllen,

és fólülmulbatatlan az ét-
vágy-hláoy> gyomor- 
gyengeség rosszagii 
lehelet^ szelek , sava- 

\ n i u  felbüfögés, k é 
k l ik a ,  gyom orhurut, 

gyom orégés, hugykö- 
képzödéS) túlságos 

nyálkaképzödés sár
gaság) undor ób há
nyás) főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo-
m orgörcs, székszoru- 
lat, a gyomornak tul- 

! terheltsége étel és ital 
(által) g iliszta  lép és 

-—  1 m ájbetegség, arany
eres hántalmak ellen. 

SC  Egy ü v eg cső  ára haszná
lati utasítással együ tt 35 ltr;

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
és Sipöcz István gyógyszerész áraknál. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógy szer tálában és kereskedésében. 
Központi szétküldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
ő rt A Dl k á r o l y .

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

142. ( 0 - 3 ) ________________________ __

5252. sz.
aÜBp.

Pályázat
Baranyavárm egye törvényható

ságának bizottsága részéröl folyó évi 
május hó 8-án ta rto tt évnegyedes ren
des közgyűlés k' Jy szám alatt kelt ha
tározata folytán a Baranyavármegyé- 
ben üresedésbe jö tt évi 800 frt fizetés 
s utiátalánnyal javadalm azott állator
vosi állomás időlegesen betöltendő lé
vén; felhivatnak a  pályázni kívánók, 
miszerint állatgyógyászati oklevelei
ket s életkorukat igazoló, úgy az á l
latgyógyászat terén eddigi gyakorla
tukról tanúskodó okm ányokkal fel
szerelt s szabályszerűen felbélyegzett 
folyam odványukat, Baranyavárm egye 
alispánjához Pécsre czimezve, folyó 
évi ju lius 30-ig beadják. K elt Pécsett 
1882. évi junius hó 15-én.

Jeszenszky Ferencz b. k.
Baranyamegye alispánjaj45. sz. (3—3)

r

Ha s z n á l t  o r g o n á k
p éd á lla l s a n é lk ü l 

o lcsó  áro n  k ap h atók , 

g f  Angster József
orgonaépitönél

Pécsett, József-utcza 30. szám. 

U g y a n o t t  e g y

ta n  o n c z  is f e l v é t e t i k .
150. (2 -2 )

Ü D V Ö S iSZENVEDŐ EMBERISÉGNEK.
A m áj
a gyom or, a  bél

és a  vese
a testnek elismert természetes tisztítói. 
Ha ezen szervek működése rendes, úgy 
egészséges az ember; ezekben előforduló 

zavargások azonban
számos és gjakrai borzasztó szenvedések okozói. 

Tömödés, fuvódások, étvágyhiány, fejfá
jás, gyomor-, bél*, máj- és epebajok, vér
tolulás, szédülés, székrekedés, sárgaság, 
aranyér, csuz és köszvény, bőrbetegsé

gek, vesefájdalmak
és mindenféle testbántalmak keletkez
nek, mert a testben kiküszöbölendő anya
gok vagy pedig a vérben mérges anya
gok maiadnak vissza, melyet az előbb 
említett szerveknek kellett volna eltá- 

volitaniok.
Az egyedüli orvosság

mely egyszersmind ezen szervek működé
sére hat, rendes működésüket leghama- 
rább helyrehozza, és igy a szenvedést 
gyökerestül eltávolítja, a világhírűvé vált 
és jelenleg nagy elterjedésben a legna
gyobb eredménynyel használatban lévő

Brandt Ricbárd gyószerész
s r  e i c z  i I a  b d a  c s a  /.
Egyedül csak ezek használnak és száz- 
ezerek ezek használatának köszönik 
egészségüknek ismeti helyreállítását. Mi
ért kelljen tehát kínokat kiáltani és
szenvedéseket közönyösen tűrni, mikből 
igen könnyen komoly betegségek támad
nak és az életet szomorúvá és tehetet
lenné teszik, mikor a betegség oly könnyít 
és olcsó módon teljesen orvosolható és 
a bajnak eleje vehető ?

Ne mulassza azért senki, a ki ily- 
bnjhan szenved, idejében a Brandt Ri- 
chár.l-féle sveiezi labdacsokhoz nyúlni, 
melyek nvndenkor használnak, a miről 
egy kísérletet tévő rögtön meggyőződ
hetik.

Figyelemmel legyen mindenki, hogy 
a valódi Brandt Richárd-féle aveiezi lab
dacsokat vegye, mert csak is azok segíte
nek. Azok bádog szelenczébe vannak 
csomagolva, melyen egy ragjegy létezik 
és azon a fehér sveiezi kereszt vörös 
mezőben Brandt Rirhárd aláírásával mu
tatkozik.

A Brandt Richárd-féle sveiezi lab
dacsok ára szelenczékben 70 krajezár, 
mely mennyiség :"í hétre elegendő, és igy 
a napi költség 1 egész 3 krnjezár, hasz
nálati utasítás al és számos orvosi elis
mervény nyel együtt a legtöbb gyógy 
szertárban Pécsett: Sipöcz István éi 
Knncz Nándor gyógyszeráraiban kap 
hatók 157. (0—1)

KINDL FERENCZ
Pécsett

N e p o m u k -u tc z a  3 3 . sz. 
Ajánlja magát a következő czik- 

kek olcsó ároni előállítására és be
rendezésére úgymint:

Angol (szagtalan) áruyékszé 
kéknek, öntött é8 óncsövekkel. — 
Vaskótoknak, (szivattyúk) húzó
és toló szerkezettel, zománezozott 
csövek és ónozott vasrudakkai. — 
Teljes fürdőknek ugyszinte egyes 
fiirdökádakuak fütö szerkezettel 
és annélkül. — Légszesz-, VÍZ- és gőz 
vezetéseknek—Teljes szócsövek 
nek. Legújabb szerkezetű villáin 
h a n tá k n ak  és azok felszerelésnek 

Elad kicsinyben a légszeszvi 
tágításhoz szükséges egyes részle
teket úgymint: légszesz csöveket, 
üveg-golyó-, tácza és czil indere
ket, esilárokat, falkönyököket, 
lám pákat, mindenféle égőket, s. a. 
t. s. a. t. Villanyos je lad ó k at (azo- 
batelegraf) és ahoz szükséges rész
leteket mint: különféle eleinek, v il
lany vezetők, tapintók, harangok, 
je lek  s. a. t. s. a. t.

Költségvetések és rajzok a fen 
tebbi czikkekhez azonnal készít 
telnek. '*>■ «• (»-S)
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Ajánlja a raktárában levő

kézi- és járványos cséplőgé
peket, sorvető gépeket (llrills), 
gabna-rostákat, konkoly - 

tisztitókat (Trieurs),
szecskavágókat, kukoriczam orzsolókat, répavágókat, ekéket, lókapákat, 
töltögető ekéket, boronákat, amerikai lógerebléket (széna gyűjtő), aczél, 
széna- és trágya-villákat, kőszén- és gabona-lapátokat, borsajtókat, bor- 
szivattynkat, mézga- és kender-töm lőket; és eszközli m inden a  rak 
tárban  nem lévő gazdasági gépek, nagyobb járgányos és gőzmozdo- 
nyos cséplőgépek, tűz- és kerti-fecskendők, fű- és gabona-kaszáló gé
pek beszerzését vízmentes-, kátrányos- és m ézga-ponyvák, búza- és liszt
zsákok, gépolaj, eredeti gyári á rak  mellett kapható, a  m egrendelések leg- 
nagyobb pontossággal, előnyös fizetési feltételekkel, hozatnak kivitelbe.

t  i  S í i *  * * * * * *

Van szerencsém a t. ez. közönség tudom ására hozni, m iszerint 
| eddig fenállott

F U V A R - Ü Z L E T E M E T

I j f a  helybei „közkocsi tá rs a s á g "^
hasonló üzletével

egybeolvasztván, ennek vezetését átvettem.
Az üzlet ekként kibővítetvén azon helyzetben vagyok, hogy a 

[ t. ez. közönség igényeinek minden irányban eleget teh e tek ; minden 
I törekvésem oda leend irányozva, miszerint jó  lo v ak k a l e llá to tt  ké- 
I nyelm es lógatok , g y o rs  és pontos k isz o lg á lta tá sa  á lta l a  közönség 
; v á rak o z ásán a k  m eg je le lh essek  és t. m egrendelőim  eddig is tapasz 
1 talt pártfogását a  jövőre is biztosítsam.
| Megrendelések tehetők : f. évi október hó 1-éig a piaczon levő
[ bérkocsi állomáson oda e czélra kirendelt szolgánál, október 1-töl 
[ pedig a Széchényi-téren, Piacsek-féle házban nyitandó üzteli irodában.

[ K elt Pécsett, 1882. julius hó 10-én.
teljes tisztelettel

T s o a o . á . s ' y  F e r e n c z .
Q  158. (3 -1 )

5  ‘T a a a a . á

o e o e e o o o G o o o e o íiJ O O

x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x  x x x x

B I E Z K X

A  siklósi uradalom hoz tartozó
X  harkányi fürdő és vendéglő ,

- n agyharsányi p u s z t a ................................ 9 1 2  hold  X
szödönyi p u s z t a ............................................7 5 0
h ob ogyi p u s z t a ............................... • • 1008
1883 . január 1-től több évre bérbeadatik.

Bővebbet az uradalmi számtartónál Siklóson, a várban.
151. (3 -2 )

X X X X  X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X :

|  IS SO -ik  év b en  8 0 .0 0 0  p a la c k . IH H l-ik é v b en  2 9 5 .0 0 0  p a la c k  le t t  e ls z á l l í t v a .

I AmohaiAGNES-forrás
h a z á n k  e g y ik  legm zénsavd íisabb

savanyuvi ze
kitűnő szolgálatot te sz  fő leg  az em észtési zavaroknál s a gyom ornak az ideg- 
rendszer hántalmain alapuló hajaiban. Általában 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.
F ris töltésben m in d en k or  k ap h ató

É D E S Z Ü T Y L
m. k. udvari szállítónál Budapesten, Erszébettéren.

Ú g y szin tén  minden g y ó g y szertá rb a n , fűszerkereskedésben és vendéglőkben.
P écse tt: Eizer János, Spitzer S., Simon J., Spitzer Ádám, Nick Károly kereskedő, további Sipöcz Istv. 

gyógy sz. uraknál és a főtiszt. Irgalmas rend gyógyszertárában. 67. (12—9)

*

É
IS S O -ik  év b en  8 0 .0 0 0  p a la c k , 1 8 8 1 -ik  év b en  2 9 5 .0 0 0  p a la ck  le tt  clHr.nllitvn.

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

A s.-a.-ujhelyi kiállításon az első dij s arany díszoklevéllel, a zombori kiállításon a „magyar ipar fejlesztéséért" dicsérő oklevéllel jutalmazott a
magyar államgépgyári

gőzmozgony és vaskerekü gőzcséplőgépekért,
valam int a S .-A .-ljhely , Ada, Zala-Egerszeg, Rimaszombat és a Széchényi kiállításokon első d ijakkal k itü n te te tt

szabad , já r g á n y  cséplőgépek tis z titó  és zsá ko ló  készü lékekke l.

W F E H É R  M I K L Ó S
vezérügynöke magyar, osztrák, angol, francija, amerikai és német mezőgazdasági gépgyáraknak.

B u d a p est ü llő i-u l 2 5 . sz. aK öztelek.s
ajánlja legnagyobb és dnstartalmu raktárát, az általa legelőször behozott legújabb és legszilárdabb szerkezetit járgány-cséplőgépeit 
2—4 lőerőre, tisztitó- és zsákoló készülékkel, továbbá kisebb cséplőgépeit kézi vagy 1— 2 litrejü járgány hajtásra szalma és tárekrázó- 
cal, vagy a nélkül, tisztító- és választó rostáit, Trieur konkoly-, bükköny- és zabválasztó, valamint a mezői azdasáq szakmájában vágó 
minden egyéb kttllnb szerkezetit gépeit a legolcsóbb árak és kedvező feltéttlek mellett.
_________________________Abi-űzott líi-jegyzé-kelc Ulvánnti-a Ingy en  éa  b érm entve.

Pécsett, 1882. nyom atott ily. Madarász K. ———
147. (6—3)


