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Katholikus egyetem.
Poznonynak törik-szakad egye

temet kell kapni, így tartják ezt a jó 
pozsonyiak én azt sugdossák, hogy 
Trefort miniszter is egy véleményen 
van velők.

Belátták azonban a pozsonyi czi vi- 
sek is, hogy ha Kassával igen, de Sze
geddel nehéz lesz a versenyzés s hogy 
magasabb akarat és pártfogás is lé
tezik, sem mint Trefort űré, fordí
tottak tehát egyet a terven s elejtvén 
az állami szervezetű egyetemet, fele
kezeti — katholikus egyetemet ter
veinek városuk részére.

A „Pressburger Zeitung" imént 
azzal a csodálatos hirrel lepte meg a 
világot, hogy Trefort miniszter elej
tette a harmadik orsz. egyetemet s 
helyette római kath. felekezeti egye
temet fog szervezni Pozsony városá
ban. E tervét a parlament közremű
ködése nélkül rendeleti utón a kath. 
papság és Pozsony városa anyagi tá
mogatásával véli kivihetni.

E több oldalról tekintve alig 
számba vehető hir azonban érdemén 
felül költé fel a fővárosi napi sajtó ér
deklődését, mely éles támadásokban 
nyilvánult, álljon itt egy a sok közül:

„Mi igaz ebben a hírben, számoljon 
be vele a pozsonyi német újság s e rész
ben nem tehetünk le arról a reményről, 
hogy az egész zaj nem egyéb mint egy 
elég valószínűséggel kigondolt hírlapi ka 
csa, mely már legközelebb megkapja a 
kultuszminiszter részéröl a határozott czá- 
folatot. — Föltéve azonban, hogy nem 
igy áll a dolog s hogy csak a közvéle
kedés kipuhatolásáról van szó, nem ké
sünk megállapítani azt a kinos benyo
mást, melyet e hir mindenfelé okozott. 
Hál annyira sülyedt-e már a magyar ál
lam közoktatási politikája, hogy ily nagy- 
fontosságu országos érdek megoldását a 
miniszter a bitfelekezetekre kénytelen 
bizni ? .Szégyenletes, hogy ezt egyáltalán 
föl lehet tennünk, de oly korban, mikor 
a legeslegenyhébb alakba öltöztetett pol
gári házassággal sem mer a miniszter sze
rencsét próbálni a képviselőház előtt, ily 
korban és ily politika mellett már nincs 
többé lehetetlenség."

A kormány közegei eme tárna- 
dásokkitl szemben sokáig nem hallgat
hattak, a hétfőn megjelent „Ellenőr" 
következőket ir e liir érdemében :

„A Pressburger Zeitung" nyomán a

Z B M E D B Ö L  A N G Y A LO M ! 
Boldogtalan valók! 

Tav;iH/.koromnak szóp reményit
— Mit iíja m í v  Ment lánggal épít —

Megvonta mind az ég.

Sivárság vett körül —
Kelyhét csak egy virág se’ bontá,
Csak egy madár »•’ lőu dalossá,

Mitől a s z í v  hévül.

Szegény árva levék —
8 egy résztvevő kebel se’ nyílt meg,
Egy nyájas hang se’ szólt: „Segitlek I 

Ápold csak szűd hevét !*

8 telkemre éj terült —
. . . Oh el innét e zord világból,
Hol egy reménysugár sem ápol,

Mig sorsom egyre üld’ !. . .

8 beszéltek halk hívón 
Habjai egy ezüst folyónak:
„Jer óh ! bús csókjaink megónak 

8 győznek fájdalmidou !“

S ajkam már búcsnkész —
Csak egy tekintet még a partra —

. . Bocsássatok . . .  a sors akarta r . . 
8 szemem homályba vész . . .

De ah körűlem im,
— Holott imént mogorva csend ült — 
Egy dalnak édes álja csendült:

Az érzés húijain.

És visszhangozva szállt 
A fáknak alvó lomb-hflsébe,
Vélnéd, a szeráfok meséje 

Csodás valóra vált.

fővárosi lapok is közölték azt a hirt, hogy 
Trefort közoktatási miniszter Pozsonyban 
katholikus egyetemet szándékozik felállí
tani, és pedig a törvényhozás hozzájáru
lása nélkül, rendeleti utón. Ezen téves hir 
onnuu keletkezhetett, hogy egy idő óta 
úgy a protestánsok mint a katholikusok 
csakugyan tesznek előkészületeket egy 
felekezeti egyetem felállítására. Ha akár 
a katholikusok, akár a protestánsok ily 
külön felekezeti egyetem felállítására a 
kellő eszközöket maguktól előteremtik, 
akkor a közoktatási kormányzatnak egy 
vagy más irányban természetesen állást 
kell majd foglalnia ezen tervvel szemben, 
Maga a közoktatási miniszter azonban nem 
állíthat sem katholikus, sem protestáns 
egyetemet, hanem c»ak államit. És ezt is 
csak a törvényhozás hozzájárulásával. Ren
deleti utón ily nagy horderejű kérdésben 
parlamentáris miniszter nem intézkedhetik.“

Eme félhivatalos nyilatkozat 
eléggé értheti és alkalmas arra, hogy 
a hiresztelt. tervezetet eltemesse.

Más azonban azon többször fel
merült kérdés, valljon jó és czélszerü, 
helyénlevő volna-e, felekezeti egye
temeket felállítani, és ha igen, hol 
lennének telepítendők?

Mindenek előtt azon nézetünk
nek kell kifejezést adnunk, hogy az 
orvosi, phylologiai és természettudo
mányi fakultásoknak éppen semmi, a 
jogi fakultásnak pedig nagyon cse
kély köze lévén a felekezetiséghez, 
éppen semmi okot nem látunk, minél 
fogva az előbb érintettek egy feleke
zeti főiskolába szórhassanak, mint
hogy pedig ezek nélkül a főiskola 
nem foglalja magában a tudományok 
egyetemét, az egyetem elnevezése egy 
felekezeti főiskolát meg sem illethet.

A felekezeti főiskola feladata le
het a theologiai, bölcsészeti és egy
házjogi tudományok művelése oly 
irányban, minőt a felekezet megkíván 
s meg kell engednünk, hogy ily intéze
teket megfelelő miveltségü tanárok al
kalmazása mellett czélszerü- és he
lyén levőknek kell tekintenünk.

Annál kevésbé volna hasznos és 
czélszerü az orvosi és természettudo
mányi fakultásokat felekezeti békókba 
szorítani, ezek felekezeti egyetemen 
csak az elhanyagolt, megvetett mos
toha gyermekek szerepét viselnék és 
jó gyümölcsöt sohasem hoznának.

A mi pedig egy katholikus főis-

Mi dal ez óh nagy ég ?
Talán a sors búcsúztatója ?
8 asért oly édes, hogy lerójja,

Mit elmulaseta rég?

Vagy nyájas üzenet 
Egy túlvilág! ssellemajkról,
Mely egy dicsőbb hazát lerajzol,

8 belépni integet ? . . .

A bűvös pillanat 
Nem engedé titkát keresnem,
Csak szivem érzé mind hevesbben, 

Hogy új élte fakad.

A folyó néma lön 
Nem csábított már habzenéje;
Uj dal, uj fény s szebb lét reménye 

Kagadt meg éltetőn.

Te jöttél angyalom I 
Égből leszállva tán a perezbeu, 
Hogy én a sírnál révedeztem,

8 fény ömle útadón.

Magad vallád utóbb,
Hogy ismeretlen érzetektől 
Szivedbe’ hő vágy ébredett föl, 

Meglátni a folyót.

És jöttél csöndesen —
Nem halt el egy fűszál nyomodban,
8 a félénk madár is nyugodtan 

Maradt szűa lépteden.

8 hogy megzendült dalod!.... 
De ah miért tovább beszélnem,
Hisz nincs ecset, melylyel fölérem 

A szent pillanatot.

Remegve fordulék 
A titkos zengzetű határra 
8 fájdalmimért ah im, kitárva,

Az édes járulék I

kóla felállításának helyét illeti, erre 
nézve a nélkül, hogy érte kardoskod
nánk, nem találhatunk jobb és illőbb 
helyet hozzá, mint városunkat, hol 
ilyen intézet már századok előtt is 
fenállott.

A pozsonyi jogtudományi kar
nak (akadémiának) bekeblezése egy 
felekezeti főiskolába meg nem enged
hető, a pécsi jogtudományi kar amúgy 
is katholikus alapítványból lesz fen- 
tartva és annak jellegét viseli, a theo
logiai tudományoknak most is meg
vannak itt tanszékeik, nem kell egyéb, 
mint kibővítés, kiegészítés, jeles taná
rok alkalmazása, díjazásuknak a kor 
kívánalmaihoz mérten felemelése. Mig 
tehát Pozsonyban úgyszólván semmi
ből kellene eme főiskolát teremteni, Pé
csett már oly alap létezik, mely csak 
felülépitésre és kiegészítésre vár.

Belföldi hírek. — A görög katho
likus magyar püspökség felállítása eránt 
Szatmármcgyc részéről hozzá menesztett 
átiratot Zólyommegye külön indoklással 
pártolja és ez iránt feliratot intéz a kép- 
viselöházhoz. — Az izraelita anyaköny
vek még legtöbb helyen rendellenesen ve
zettetnek, sót sokszor kivált a fiu-gyerme- 
kek, hogy a sorozás alól kivonassanak 
bejegyezve sincsenek. Végre rászánta ma 
gát a kormány, hogy ezt a dolgot rende
leti utón szabályozza. — Ez a lencseétel 
azonban nem föl meg egyhamar, ahoz még 
hosszú tárgyalások kellenek és ha elké
szülnek vele, minthogy az anyakönyvek 
vezetését továbbra is zsidó-kézen akar
ják hagyni, előre látható, hogy a rendet 
lenségek és visszaélések nem fognak el- 
enyésztetni. — Jól megjegyzendő itt, hogy 
a keresztény nazarénus felekezet anya
könyveit a polgári hatóságok vezetik. — 
A magyar iskolaegylet létrehozása érde
kében Temosvárott naponkint értekezletet 
tartanak a német nyelvű polgárok. Meg
jegyzendő, hogy az egyletnek „magyar 
nyelvterjesztö egylet" lesz a czime. — 
Képviselőválasztás. A bodajki választóke
rületben tegnap a függetlenségi párt je
löltjét: Meszlényi Lajost 1220 szavazattal 
választották meg, Szüts Miklós kormány- 
párti jelölt 882 szavazatával szemben. — 
Petrovics bácsi s.;erb püspököt azzal vá
dolja az újvidéki „Szrbszki Národ,u hogy 
Angyelics ellenségeivel egy követ fú. Az 
uj püspök a Miletics-pártnak kegyét ke
resvén, írásbeli és szóbeli panaszokat fo
gad el, melyekben a szerb pátriárka sze
mélye elleni sértések foglaltatnak. A ne
vezett lap balfogásnak tartja Petrovics

Gyönyörrel láthatom:
Mint gyűl felém a létnek üdve 
— Egy csilllagpárban testesülve —

Szemedből angyalom l
Rónaky Kálmán.

A fekete golyó.
— Ismét öngyilkosság !
— Az ok? — kérdi az öreg bán 

kár karszékben ülő fiától, ki valamelyik 
fővárosi lapot tartva kezében, — komo
ran olvas.

— Az ok, — a fekete golyó.
— Óh, nincs borzasztóbb halál, mint 

amerikai párbaj által kimúlni!
Alig fut át néhány újdonságot a fia

tal ember, ismét megszólal s fenhangon 
olvas :

— Fekete golyó. Tegnap délután te
mették el nagy részvét mellett Lenkey 
Arthurt, a fiatal s nagy reményű bárót, 
ki a Lenkey* család legkiválóbb Bar ja, 
a társadalom kitűnő szorgalmú tagja 
volt. Ugyancsak tegnap esett értésünkre, 
hogy a fiatal báró gyászos halála ameri. 
kai párbaj következménye. Nyugodjék 
békével!

A fiatal ember félredobta a hírlapot 
s merően maga elé bámult, aztán valósá
gos bús-komorság szállta meg. Atyja kém 
lelő szemmel nézte, s le lehetett olvasni 
arczáréi az aggodalmat, mely nyomasztó 
sejtelme következtében támadt. Ugyanis 
azon biszemben volt a jé öreg, hogy fiinak 
valami különös baja van, mert valahány
szor amerikai párbajról olvas, mindannyi
szor mély bús-komorság fogja el

—- Fiam, kedveB fiam ! — Szél a jó 
öreg gyengéd atyai szeretettel, — mi ba
jod van, mi bántja a lelkedet?

— Semmi, kedves atyám.

megválasztatását. — A nagybecskereki 
omladina gyűlést résztvevők hiányában 
nőm lehetett megtartani, általán a szerb 
izgatások, mióta Belgrádban más kormány 
van, egészen megszűntek. — Annak ide
jén félhivatalosan emlogotték, hogy a had 
ügyminiszter a gyalogság reformját a tör
vényhozás rendes faktorainak igénybevé
tele nélkül fogja, saját hatáskörében, ren 
deleti utón végrehajtani. A czél ez is 
volt; egy pontnál azonban nem lehetett 
elkerülni a parlamentet, de csakis a ma
gyar parlamentet. E rendelkezés az át
menetre vonatkozik, miután némely ma
gyar ezredbe az átmeneti időszak alatt 
oaztrák ujonezokat kell besorozni. Ennek 
szüksége a jövő évben áll elő. E tárgy
ban a magyar országgyűlés elé törvény- 
javaslatot fog a kormány terjeszteni, mely
ben az ideiglenes állapotba kerülő ezre- 
dek meg fognak jelöltetni.

A gyalogság reformja. Most már 
napvilágot littak az uj ezredek fölállítá
sára vonatkozó részletek. A 22 uj ezred 
már ez év okt. 1-ig meg fog alakulni. A 
régi ezredekböl e czélra egy-egy zászlóalj 
vétetik ki. Az uj ezred 1883. jan. 1-én 
már teljesen önállókká lesznek. Közülük 
hatnak Magyarországon lesz a kiegészítési 
kerülete ; ezek a 82—86. 96. és 101. gya
logezredek, sorban a következő állomá
sokkal: Székely-Udvarhely, Fehértemplom, 
Mármaros-Sziget, Szabadka, Károly vár és 
Békés Csaba. Az egy évi önkőnytesok az 
uj ezredek által is felvehetők. Az 52-ik 
ezred 5-ik zászlóalja egy morva ezredhez 
esatoltatik.

Az 1883. évi államköltségvetés át
ment a minisztertanácson, azonban eddi- 
gelé csak a kiadások vannak megállapítva, 

i a födözet csak az utolsó év zárszámadá- 
| sainak előterjesztése után fog megállapit- 
tatni. A kiadások tetemesen csökkentek, 
tökép az által, hogy a jövő évre a beru
házások legnagyobb része elesik, igy első 
sorban a budapest-zimonyi vasút építésére 

! szükséges költség. Ami az állami bevéte
leket illeti, azok igen sok tétele léoyege- 
sen magasabban van a még jóvá nem 
hagyott tervezetbe olölegesen előirányozva. 
Nagyobb jövedolmet vár a pénzügyminisz
térium a jó termés folytán, főleg az egye
nes adóknál, az államjavaknál, a vasutak
nál és vámoknál, stb. A kiadások ilyen 
csökkenése és a jövedelmek remélhető 
emelése utján az előirányzat mérlege 
aránylag igen kedvezőnek mutatkozik. — 
Legalább ilyennek látják a budgetet kor
mánypárti szempontból.

Kiiiíoldi szemle.
A mi alig volt hihető, a szultán Bis

marck tanácsára a katonai konvencziónak 
angol feltételeit elfogadta s ezzel az an
gol kormányt nem csekély zavarba hozta. * I

— Óh, ne tagadd fiam, légy őszinte, 
— az atyai figyelem fölfedezi a bajt s 
okát a jó fiú atyjának, mindenkor, min
den körülmények közt megmondhatja.

— De kedves atyám..............
Csend állt be s a jó öreg ur házi-

sapkáját fogva, elhagyta a termet. Rövid 
várakozás után kalapját véve a fiatal em
ber is távozott, — hová? . . . .  Isten 
tudja.

Nem múlott el egy rövid óra, az 
öreg ur visszatért s körülnézett a tágas 
teremben, — midőn látta, hogy csak maga 
van, fia Íróasztalához ült s az irományok 
és levelek közt tartott egy kis kémszem-

I lét. Javában kutatott, midőn a lépcsőn 
lépéseket hallott. Azonnal fölkelt az Író
asztaltól b  az ajtó felé közeledett.

Kopogtatás.
— Tessék !
Egy rendőr lép be.
— Uram, sürgősen kérik, jelenjék 

meg a kapitányi hivatalban.
— Az Istenért minek?
— Nem szolgálhatok felvilágosítással.
— Mi történhetett? . . . Ide haza 

van fiam? Kérdi, a mellék-szobába sietve 
az öreg ur.

—  Nem tudom. Válaszolá neje.
— Hamar, hamar nézzétek meg, ke

ressétek fel !
Pár perez múlva belép a házmester.
— Mintegy jó órával távozott hazul

ról az ifjur, — nagy bánatosan.
— Nem mondta hova megy ?
— Nem.
A szörnyen megrémült öreg ur kapta 

kalapját, botját s a kapitánysághoz rohant.
Ézer, meg ezer zűrzavaros kép és 

gondolat támadt a szegény ember agyá
ban, inig nagy hirtelenében megtette a 
rövid utat.

Az angolok ugyanis azért szabták a szul
tán jogaira nézve oly szemtelenül sértő 
feltételeket, mert azt hitték, hogy soha
sem fogadtatnak el, eközben pedig ök vé
geznek maguk Arabival és török katona 
nem fog ott nekik lábatlankodni az uj 
rend megcsinálásában, csakhogy a török
nek is van eozo s most már alig lesz el
kerülhető, hogy a törők csapatok akkor 
lépjenek Egyiptom földjére, midőn a vé
res munka javát már az angolok elvégezték.

Mig az Alexandria mellett álló an
gol hadosztály ott vesztegel és apró vé
delmi csatározásokra szorítkozva támadni 
nem mer, addig a szuezi csatorna közép
állomásától Izmailiából előre hatolt had
osztály Wolseley főparancsnok vezérlete 
alatt gyorsan akart előre haladni Kairó 
felé, ez azonban nem oly könnyű, az 
egyiptomi csapatok ugyan nem fejtenek 
ki valami nagy ellentállást, sőt Kas^aszin 
előtt, bár állítólag többségben voltak meg
verettek és löszért is vesztettek, de az 
iható v í z  hiánya és a roppant hőség nagy 
pusztitást visz végbe az angolok soraiban.

A múlt heti összecsapás alkalmával 
az angolok vesztességüket 5 halottra, 25 
sebesültre teszik, azonkívül 41 katona a 
napszurástól betegedett. — Kassaszin mel
lett az angolok vesztessége 120 ember, 
azonban Port-Said és Ismailiában 280 an 
goi katona kapta a napszurást, mennyi 
halt belé, azt óvatosan elhallgatják.

Aug. 29-én az angol sereg tizenhat 
(angol) inértföldre haladt előre Ismailiától 
Tel-el-Kebir felé, hol állítólag jól elsán- 
czolva áll Arabi fö tábora 60 ágyúval és
30,000 emberrel, kik azonban jobbára fe
gyelmezetlen ujonezok. — Mahmud-Fehmi 
pasát Arabinak legbizalmasabb emberét 
és legjobb vezérét az angolok elfogták, 
midőn menekülni akart.

A görögök ugylátszik újra étvágyat 
kaptak török területekre, átlépve a ha
tárt Karali-Dervent helységet megszállót 
ták, azonban aug. 27-én Raghib pasa ve
zérlete alatti török csapat által jelenté
keny vesztességgel visszaverettek, három 
görög elfogatott, a törökök vesztessége 2 
tiszt és 5 katona. — Itt tehát szinte had
üzenet nélküli háború tört ki s mig ez 
iránt Konstantinápolyban diploraatizálnak, 
a görög kormány a király távollétében is 
kiadta a mozgósítási parancsot, mely a 
hadsereget 40,000 főre emelni van hi
vatva.

Koreában a kormányzó zsarnoksága 
miatt forradalom támadt, a kormányzót 
az anya királynővel és ennek fogadott 
fiával együtt megölték. — A forradalom 
iránya a czivilizáczióra nézve kedvező.

Az angolok mindazonáltal, hogy kor
mányelnökük annak idején volt a legszá- 
jasabb kiabáló a török-bolgár atroczitások 
miatt, az egyiptomi hadjáratnál éppen úgy 
viselik magokat, mint akár az afrikai

Mindjárt a legelső szobába, a biztos 
szobájába lép.

Ez komor, résztvevő arcczal fogadja.
Az asztalon egy árkus tiszta papiros 

valami turcsa tárgyat igyekszik eltakarni. 
De valami kifénylik alóla . . .  az ég sze
relmére egy forgópisztoly csöve.

Az öreg bankár inog, rezeg, mint a 
nyárfalevél a szellő fuvallatán.

A biztos elég udvarias, megkínálja 
székkel s aztán tompa hangon igy szól:

— Uram, hivatnom kellett Önt; szedje 
össze magát!

— Jóságos ég!
— Vannak pillanatok, mikor nagy 

szükségünk van a lélekjelenlétre. Egy ön- 
gyilkosságról van szó!

— Oh jaj! — kiált fel s kínosan 
megrázrázkódik a bankár.

— Itt fekszik a fegyver, — foly
tatja a biztos, — mellyel a boldogtalan 
magát megölte és (a papirt felmutatva) itt 
a levél, melyet a szerencsétlen sürgősen 
önhöz intézett.

A sajnálatra méltó ember remegő 
keze a levél után nyúl.

Kivül-belül idegen irás. Mohó sze
mekkel körülbelül a kővetkezőket olvasta:

— Tisztelt ur! Többször voltam ön
nel üzleti viszonyban és ha emlékezetem 
nem csal, tartozom is önnek valamivel. 
Vannak azonban egyéb adóságaiin is, rae 
lyeket ép oly kevéssé vagyok képes meg
fizetni. Ézért megválók ettől a terhes élet
től. Ön elnöke a „Részvét" czimü temet
kező egyletnek, legyen szives intézkedni 
tisztességes eltemettetésemről. Ez utolsó 
kérésem. Bokics Bálint.

Azt tartom Rzükségtelen leírnom, 
mennyire megkönnyebült az én kedves 
öreg bankár uram. Haza sietett nejét meg
nyugtatni. Az azonban már is meg volt



eraberfalók. — Lesseps azt sürgöny zi 
Port-Saidból, hogy az angol katonák Ne- 
fiche mellett egy falut körülvettek s az 
onnan menekülő fegyvertelen fellahkra 
(földművesek) reálöttek. Nefiehét bombáz
ták, noha ott Arabinak egy katonája sem 
volt b a bombázás ott sok lakást megölt 
és vagyonukat elpusztította.

Egyedül Lessepsnek van megengedve 
czenzura nélkül táviratozni, minélfogva az 
Egyiptomból érkező összes többi hirek, 
mint angol czenzura alól kikerültek, meg- 
bizhatlanok.

Az ir rendőrség megkezdé a szolgá
lat megtagadását és pedig azonnal töme
gesen. Feszülten várják ezen strájk ered
ményét.

A franczia köztársasági kormány ugy- 
látszik, hogy ha nem is volt kedve az 
angolokkal közösen működni Egyiptom
ban, mégis szeretne egy kis parallel ak- 
eziót létrehozni és pedig Szyriában és 
Tripolisban, ezért hiresztelteti, hogy ott 
a keresztények élete és vagyona nagyon 
veszélyezve van és utasitá konzulait azok
nak kivételnélküli oltalmazására. — Nem 
kell ejryéb, mint hogy egy mondva és 
megrendelve csinált verekedés folytán egy 
pár tuczat keresztényt felkonczoltassék s 
az ürügy a franczia foglalásra azonnal 
meglesz.

Khinában pusztít a kolera. Honkong- 
ban 4000 benszülött és 6 európai meghalt 
benne.

Oroszországban megvannak a régi ál
lapotok. A czár koronázás határideje mind
untalan változik, de azért fentartja magát, 
hogy még szeptember hó folyamán meg
történik, ha ugyan a nihilisták nem szól
nak közbe.

Bécsben egy rabló socziálista-bandát 
fedeztek fel, ennek czélja volt a szoczi- 
álista-izgatásokra kellő pénzt rablások ut
ján beszerezni és első szerepét a bécsi 
Merstallinger nevű gazdag czipészmesternél 
meg is kezdették, de bentörött a késük, 
mert a két főbünös és társaik elfogattak.

Megyei költségvetés.
A belügyminiszter egy igen érdekes 

rendeletet bocsátott ki a megyei költség- j 
vetések ügyében. A rendelet szószerint > 
igy hangzik :

„A megyék 1883. évi közigazgatási, ' 
árva és gyámhatósági kiadásainak fedezé- I 
sére nézve, törvényhozási intézkedés szűk- j 
ségeltetvén: az előző években is követett 
eljárás nyomán, a pénzügyminiszter úrral ! 
egyetértöleg az országgyűlés elé oly ér- j 
telmü törvényjavaslatot szándékozom tor- j 
jeszteni, melyszerint ezen kiadásokra meg- 
kivántató fedezet 1883. évre is, az eddigi 
gyakorlathoz képest, az állampénztárból 
szolgáltassák ki. Ezen oknál fogva, valamint 
a végből hogy a megyék jövő évi közigaz
gatási, árva- és gyámhatósági kiadásaira 
szükséges fedezet-mennyiségéről alapos 
tudomásom legyen s hogy ennek 
alapján az e czélra megkivántató hitelnek a 
jövő évi államköltségvetésbe való felvételét i 
idejekorán eszközölhetvén, egyszersmind az 
általam helybenhagyott megyei költségvetés 
szabványai szerint leendő berendezése vé
gett még e jövő év beállta előtt megküld- 
hessem: felhívom a törvényhatóságot, hogy 
az 1870. XLII. tczikk 14. §-ában foglalt 
rendelkezéshez képest a megye 1883. évi 
költségvetését állapítsa meg s azt az ed
digi módon két példányban kiállítva, leg
később f. é. október 15-ig hozzám tér 
jeszsze fel.u

Ebből megértheti napnál világosabban 
a szegény adófizető polgár, hogy eddig 
a belügyminisztériumban „alapos tudo- 
másu a megyék költségvetéséről éppen

nvngodva, miután az elveszettnek vélt fiú 
időközben egészen vidáman haza érkezett.

— Hála Isten kedveseim, ezentúl már 
nem leszek bús-komor, — szerelmet val
lottam végre a bájos Arabellának s ő el
fogadta szivemet!

— Ej, ej, te rósz fiú!
— De hogyan is hihettetek olyat én

rólam ? ..............
— Kedves fiam.............
Egymás karjaiba borultak.

A kis lovag.

Csevegjünk!
ügy van, csevegjünk!
De vájjon miről?
Beszéljek talán az időről, elmondjam, 

hogy maholnap már a nyárnak vége, nem
sokára beköszönt a természet haldoklása, 
— az ősz; elmondjam, hogy mennyire 
megjártam egy tárcza-czikkemmel, melyet 
egy bizonyos úri ember magára értett ? 
. 7 .  óh nem, nem! Ezekről hallgatok.

Gondolatba mélyedvo a szak álamat 
herzegetem és tárgyat keresek a cseve
géshez.

Meg van!
De mi ?
A tárgy.
S mi az ?
A — szakái! Igen a szakái. Erről 

fogok kedves olvasóimnak csevegni.
Halljuk!
A mikor Adám apánk legelőször ész

revette, hogy valóságos hajerdő borította 
arczát, mig Éva anyánk rózsás arczát 
semmi sem árnyékolta, nemes vonásai tisz
tán, szelíden tűntek elő, — szentül azon 
gondolatra jött, hogy mint lehetne a csúf 
szőrt eltávolítani.

séggel nem volt; de talán nem hogy csak 
— alapos, hanem egyátalán semmiféle tu
domás sem volt.

Ez oly szegénységi bizor itvány, 
mint a minő csak egy inficziálódoct Tisza- 
aera alatt jöhet létre. A megyei önkor
mányzatra is lehető legsötétebb világot vet.

Kérdjük, hogy hát csak azért vannak 
azok a megyék, hogy a kegyetlen adóprés 
mellett segédkezzenek ; — azért, hogy pa 
naszkodjunak, jajgassanak, hogy ez is 
kellene, meg aztán az is kellene, de hát 
nincs ? Daczára annak, hogy ilyen, meg 
amolyan fölterjesztést tettek a miniszter
hez, ö magassága mindent — megtagadott.

Szegények! Hiszen nem lehet cso
dálni, mikor bevallja, hogy nincs „alapos 
tudomásau a megyék költségvetéséről.

A megyék otthon keresik, csak ke
resik az okot, törik-zuzzák fejüket, hogy 
mi is lehet annak az oka, hogy jogos pa
naszukat meg sem hallgatják, nem hogy 
tehetnének róla.

No most már meg van az ok, nem 
kell keresni!

És hát mondjuk: „Hála Isten!** Végre 
a minisztérium sok évi működése után 
„alapos tudomást** akar szerezni.

Most már arra kérjük megyei ható
ságunkat, hogy a jövő évi költségvetésnek 
megállapításánál azon irányelvet tartsa 
szem előtt, hogy miután a fenforgó pénz
ügyi viszonyok, úgy mint eddig, jelenleg 
is arra utalnak, hogy az állampénztár il
letve az adózó polgárok az elkerülhetlen 
szükség által nem indokolt kiadásokkal 
való megterheltetéstől megkiméltessenek, 
— a megye jövő évi szükségleteinek meg
állapításánál a legszigorúbb takarékosság 
kell, hogy irányadó legyen. Mindazon ki
adások, melyek az előző évek tapasztalatai 
nyomán jövőre elkerülhetlenül szükséges
nek nem mutatkoznak, a jövő évi költ
ségvetésben mellőzendők.

Sic itur ad astra!

Törvényszéki csarnok.
Előadott polg. ügyek :

1. Pötz János és neje — Jednasits 
Luka, Matia és Gyúró ellen tulajdonjog 
iránt.

2. Özv. Horváth Julianna volt Tóth 
Mátyásné — Tóth György ellen 100 frt 
52 kr. életjáradék iránt.

3. Kungl Frigyes és neje özv. 
Schraub Lajosné szül. Gróf Erzsébet ellen 
ingatlan tettleges átadása s jár. iránt.

4. Kungl Frigyes és neje — Feld- 
mann Lázár ellen ingatlan tettleges áta
dása s jár. iránt.

Szentembcr 2-án előadatik :
Apari Éva — özv. Apari Jánosáé 

szül. Süveg Anna gondnokaiig alá helye
zése iránti keresete.

Előadandó büntető ügyek: 
Szeptemb. 4-ón.

4574/bt.882 Gungl János és társai el
len sikkasztás miatt.

Szeptember 6-án.
4267/bt.882 Geiszl Bálint ellen halált 

okozó súlyos testi sértés miatt. — 4189/bt.822 
Ledö János ellen súlyos testi sértés vét
sége miatt. — 4190/bt.882 Schmidt Juli
anna ellen gyermekülés miatt.

Különfélék.
— Az iskolaév. Városunk megné- 

posült, az utczákban föl és alá járva, 
idegen alakokkal találkozunk, mindmeg- 
annyian külön-külön csoportokban hullá
mozva, az iskolák s a könyvkereskedések 
előtt valóságos tömeget képeznek. Kik ők, 
mik ők ? Hát a szellem hadseregének 
rekrutái, kiket szerető gondos szüleik

Ha ő nem is tudta kisütni a szakái 
eltávolításának a módját, utódai kisütöt
ték és — mai napig borotválkoznak.

Eleinte éles követ, később üveget és 
érczet használtak a borotválkozáshoz, míg
nem föltalálták a borotva-kést.

Azonban Adám apánknak nem min
den utóda volt oly könnyelmű, hogy 
megvetve azt, mivel a természet meg- 
áldá, eltávolitatta, sőt divatos lett azt nö
veszteni sokaknál.

Mózes megtiltá a zsidóknak szaká- 
laikat levágni, mig Semiranus megparan
csolta azt szépen összefonni; — csupán a 
katonák üttettek el a szakálviseiési jog
tól. — Egyiptomban a szakáit megvetet
ték, mig görögországban híven ápolták ; 
Sokrates, Temistokles és Perikies a fér
finak e díszéről sohasem feledkeztek meg, 
Alcibiades a divat hősei állítása szerint, 
szakálát finom, szagos olajjal kente, sőt 
még festette is. Görögországban a szép, 
hosszú szakáiról következtetni lehetett va 
lamely magas rangú befolyásos egyénre; 
a hadseregben pedig, a szakálviseiési ked
vezménnyel csak a fővezérek éltek, a 
közkatonák nem.

A római köztársaság idejében a sza
kái eltávolítása egész 30O-ig évig isme
retlen volt, csak ez idő tájban keletkezett 
az első fodrász-műhely, egy nyerészkedő 
görög által nyitva.

Eleinte, mint minden uj dolog, úgy 
e műhely is a közvéleménytől megvetett, 
mig idővel már látogatottabbá végre egész 
szükséggé vált!

A gazdag rómaiak közül sokan csak 
azon czélból tartottak bizonyos számú 
rabszolgákat, hogy naponként megborot
válják, megfésüljék.

Lucullus e munkát finom kezű rab
szolganőkre bízta; — innen van, hogy

behoztak városunkba, hogy az iskolák 
falai közt hallgassák a Múzsákat, — exer- 
czirozzanak a szellem fegyverével, hogy 
idővel a haza s az emberiség szolgálatára 
állhassanak. — Ünnepet ül a diákság!. .. 
megcsendül az iskola harangja s a tem
plomban felhangzik a : „Veni sancte !“ . . .  
Ez ünnep az újév, — az uj iskolaév ün
nepe !

— Az országos magyar dalár-egye- 
sület által Debreczenben tartott dalver
senyről, illetőleg a versenybírák Ítéletéről 
majdnem általános indignáczióval nyilat
kozik a vidéki sajtó, többek közt követ
kezőleg ir a Kolozsvárott megjelenő „El
lenzék1* : Általános a vélemény, hogy a 
jury ítélete a lehető legnagyobb mérték
ben méltánytalan. — Eltekintve attól, 
hogy a közvélemény kifolyásaként, a pé
csi dalárdát már most versenyen feletti
nek kellett volna nyilvánítani, a legkíno
sabb izgatottságot szülte a losonczi dal 
egyletnek qualífikálása, mely a legelfogu
latlanabb vélemény szerint igen középszerű 
eredményt produkált. Jellemző és sértő 
még a jury ítélete a losoncziak azon el
járásával szemben, hogy daczára annak, 
hogy az „Ébresztő1* versenyén még számba 
sem jöhetett a pécsi, kolozsvári dalkör és 
a szegzárdi mellett, mégis annyira biz
tosra vették a dijat, hogy a szabadon vá
lasztott darabok versenyén már nem is 
pályáztak. — Valóban méltó volt a dal
egyletek indignácziója, mert Losoncz a 
szó szoros értelmében fel volt tolva az 
első csoportba, hol minden tekintet nél
kül a „Kolozsvári-Dalkör**-t illette meg 
a második hely és a harmadik Szegzár- 
dót, mely elöl Miskolcz udvariassági te
kintetből ütötte el a babért. (Ebből pedig 
az a tanulság, hogy a versenybírákat meg 
kell választani és a rátukmálást meg nem 
engedni.)

— A „Pécsi Dalárda" f  hó 9-én,
azaz jövő szombaton a színházban, a vá
rosi zenekar és több helybeli urhölgy szi
ves közreműködése mellett nagy hangver
senyt rendez, mely alkalommal a Debre- 
czenben énekelt versenydarab is be fog 
mutattatni. A változatos műsort jövő szá
munk hozza. Helyárak a következők: 
páholy 4 frt., kis páholy 2 frt., páholy- 
és körszék 1 frt 20 kr., zártszék 1 frt., 
földszint 60 kr., katona- és deákjegy 40 
kr., karzati zártszék 40 kr. karzat 20 kr. 
Jegyek előre válthatók Valentin Károly 
könyvkereskedésében. Ajánljuk dalár
dánk működését a művelt és müértö kö
zönség szives figyelmébe és pártfogásába.

— A „Pécsi Dalárda11 által nyert 
dijak a jövő hét alatt Tauszig Ármin ke
reskedő kirakatában közszemlére lesz
nek kiállítva.

— Uj  plébános. Szent - Györgyön 
üresedésbe jött plébániára kineveztetett 
Pfiszterer Emil, legutóbb volt himesházai 
káplán. Üdvözöljük!

— Templomi zene. Holnap, vasár
nap a lyczeumi templomban énekeltetni 
fog a d. e. 9 órakor kezdődő isteni tisz
telet alkalmával Preindl (Es dur) miséje; 
— graduale: „Angelis suis Deus manda- 
vit“ Likltül, — offertorium: „Quis te com- 
prehendat**, hegedű- és orgona-soloval Mo
zarttól. — Pénteken, Kisasszony napján 
Seyler (C dur 21 számú) miséje énekel
tetik ; — graduale: „Benedicta fiiia suaw 
Rottertöl és offertorium: „Ave Maria** szop
rán- és hegedű-szóló PreindltŐl.

— Mérges gombák. A helybeli czis- 
terczita-rend konyháján a hét elején gom
bát főztek; a gombák közt néhány mérges 
volt s igy történt, hogy az egész ház az 
étkezés után rögtön rosszul lett. A bajt 
azonnal fölismerték, sebtében orvosért kül-

Caesar idejében a szakái viselése rendet
lenségnek tartatott, és csak is a legal
sóbb rendű rabszolgák viselték. — Uti- 
cai Cato, a divatnak halálos ellensége, 
ildomtalannak tartotta, ha valaki napon 
ként nem borotválkozott.

Traján császár volt az első, ki az 
előitélettel daczolt, kiszámította, hogy meny
nyi időt nyer az által, ha a borotválko
zási időt országos ügyeinek elintézésére 
szenteli, utódai követték példáját a meny
nyiben szakálaikat megnövesztették, s utá
nuk azután az udvar és az egész nép.

Commodus császár ellenben, ki unal
mát azzal űzte, hogy legyeket fogdosott 
és azokat egyenként öldöste, örvendett, 
ha egy órát naponként borotválással tölt- 
hetett, s midőn Romulue Augustulus Odo- 
aker által trónjától raegfosztatott a sza
kái Olaszországban ismét tiszteletre ver
gődött.

A brittek és gallok voltak az elsők, 
kik Európában a hosszú bajuszt, mig a 
frankok és szászok a barókát meghonosí
tották.

A 7-ik század vége felé a római 
pápa és az angol kath. egyház között he
ves vita fejlődött ki a szakái miatt; a 
római pápa azt állitá, hogy azon pap, ki 
szakáit visel, nem üdvezülhet, a daczos 
szigetlakók pedig e dogmáról mitsem akar
tak tudni, de végre is a pápa akarata 
győzött.

Nagy Károly csupán hosszú bajuszt 
viselt, és a szakálak iránti ellenszenve 
oly nagy volt, hogy Grimoaldnak csak 
azon feltétel alatt engedte át Benevent- 
herczegséget, ha a longobardokat (lángé 
bárt) szakálaik leborotválására bírja.

Midőn Angolország első királya ves- 
sexi Egbert a trónra lépett, arcza egészen 
csupasz volt, ellentétben az angolokéval,

döttek s csak az ideje korán érkezett or
vosi segély mentette meg a gomba által 
megmérgezetteket az iszonyú következ
ményektől. Ugyancsak e hét elején történt, 
hogy Vészits cs. kir. gyal. százados és 
családja evett mérges gombát, mely eset
ben szintén csak a hirtelen gyógykezelés 
akadályozhatta meg a katasztrófát. — Vá
rosi medikus urak, nem háborog a lelki
ismeretűk ?

— Arany mise. Bocsor Antal szeg- 
zárdi plébános, ez. apát-prépost e hó 3-án 
tartja aranymiséjét. Szivünkből kívánjuk 
a köztisztelet- és szeretetben álló plébá
nosnak, hogy még gyémánt miséjét is 
megérhesse.!

— Tűz. Ismeretlen tettesek, hétfőn 
este */t10 órakor felgyújtották az árpádi 
határban kertészkedő bolgárok putriját. 
A kár csekély, de a szegény atyafiaknak 
mégis szörnyű nagy. Ruháikon kívül, pár 
forintból álló pénzkészletük is elhamvadt.

— A derék házmester. A napokban 
hunyt el Maguri, ki a pécsi püspöki házat 
több mint 50 évig szolgálta ritka hűség 
goi, példás becsülettel. A derék házmes
ter rendkívül takarékos lévén, hagyatéka 
mintegy 20000 frtra rúg. Örököse nem 
lévén, 6—6 ezer forintot az irgalraasrend 
házának és irgalmas szürkenénéknek ha
gyományozott, — öt ezeret a szegény (?!) 
püspöki székesegyháznak, — 2 ezeret pe
dig a közelállóinak.

— Jubileum. Schweier Katalin, a
helybeli Miasszonyunkról nevezett zárda 
szüze, Istennek szentelt életének 50-ik év
fordulóját ünnepelte hétfőn. A fényes is
teni tiszteletet Sláby Ferencz ez. püspök 
végezte nagy segédlettel, mely alkalommal 
a jubiláló újra fogadalmat tett.

— A tűzoltók tánczvigalma. Ma egy 
hete tartották meg a tűzoltók alaptőkéjűk 
gyarapítására rendezett tánczestélyüket. A 
tűzoltók kitettek magukért, de a közönség, 
—- óh az a közönség nagyon „közönsé 
gesenu viselte magát.

— Egy kis csere. Irtuk, hogy Bogyó 
átadná Csókának Pécset cserébe Kassáért; 
— e tárgyra vonatkozólag Írja Csóka, hogy 
a cseréről volt ugyan szó, de abban ma
radt, minthogy ö jelesebb erőkkel egészít
vén ki társulatát, minden bizonnyal Kas
sára megy.

— Társas vacsora. Szombaton a 
kaszinó és a „Hattyu“-terem egyesitett 
helyiségeiben a „Pécsi Dalárda** tisztele
tére a kaszinó karöltve a zene-egylettel 
fényes társas vacsorát rendezett, melyen 
nagy közönség vett részt. Az első pohár 
köszöntőt Rath mondotta el nagy lelkese 
dettséggel, utána Aidinger János polgár- 
mester emelt poharat, melyre Bánffay Si
mon válaszolt. Mondtak még toasztokat 
dr. Krasznay Miklós, Jilly Alajos Repics 
Vincze, ki általános derültséget keltett 
versbe szedett dikcziójával — és még szá
mosán ! — Dalárdánk elénekelte a ver 
seny-darabot, mellyel Debreczenben gyö 
zedelmeskedett. A gyönyörű dal remek 
előadása óriási hatást keltett. A vacsorát 
táncz követte.

— Uj egyesület. Szent- Lörinczen 
Trixler Károly szolgabiró kezdeményezé
sére kaszinó alakult. Örömmel üdvözöljük 
az uj egyesületet, ha „mulatós** czimén 
kívül — más czélja is van!

— A böltörség tanyája. Az uj őrség 
életbelépésétől fennálló s különösen a leg
utóbbi időkben felmerült viszálykodások 
a városi rendőrséggel, — arra bírták a 
boltőrséget, hogy a városház épületében 
volt tanyájukat kivonják és máshova he
lyezzék. Mostani tanyájuk a Járányi-féle

de midőn a Dánok Angliába betörtek, az 
angolszászok mindnyájan leborotválták sza- 
káíaikat, már csak azért is, hogy ellensé
geik gyűlöletes szokásaiban, amennyiben 
mind hosszú szakáluak voltak, — ne osz
tozzanak.

A 9-ik században a római és görög 
egyház között éles vita támadt a szakái 
viselhetése felett, a római egyház a sza- 
kálviselós engedélyét azzal védte, hogy 
szent Péter és a többi apostolok is sza
káit viseltek ; Photius görög patriarcha 
az érvelés miatt annyira dühbe jött, hogy 
Miklós pápát (85G.) egyházi átokkal súj
totta ; — mai napon pedig a rom. kath. 
papok borotválkoznak és a görög nem- 
egyesültek övig érő szakáit viselnek.

Nagy Péter a szakáit is megadóz
tatta.

Ki tudja nálunk is nem kerül-e erre 
is a sor ? !

II. Katalin czárnövel végre is beál
lott a reakezió, és az orosz szakálak hosz- 
szas borotválás után ujult erővel sarjad- 
zottak ki.

De még ma sem élvezi a szakái tel
jes szabadságát, mert Francziaországban 
egy ügyvéd sem mondja el előbb védbe- 
szédét, egy pap sem predikáczióját, mig 
gondosan megborotválva nincs.

Végül pedig megemlítem, hogy a lég 
újabb korban, a szakái különös divat
tal jár, pl. nálunk most Rezső-szakái járja: 
— Rövidre nyírott szakái, szélesen ki
borotvált áll.

A ki a divattól nem akar elmaradni, 
igy borotváltassa magát!

A kis reporter.

házban van ideiglenesen s állandó helyi
ségről mindazideig nem intézkednek, mig
maga a boltőrségi intézmény nem álladó- 
sittatik. — Hiába — két dudás egy csár
dában nem fér meg!

— Lopások. Szombaton éjjel Réder 
szabó lakásába (József-utcza) az ablakon 
át behatoltak ismeretlen tettesek s nagy 
mennyiségű ágy- és ruhaneműt tolvajlot- 
tak el. — Hétfőn virradóra Tauszig bor
kereskedőnek a várostemplom mögötti épü
letben lévő lakásáról vittek el egyet-mást 
ruhanemüekkel vegyest. De ez csak bliktri, 
hanem az a tolvaj ügyesség, mellyel azon 
szobában, melyben a „Korona1* vendéglős 
aludt és azon ruhákat, melyeket lefekvéskor 
levetett s a lábához rakott, — valami gaz 
tolvaj szép csendesen olemelt.

— Láncz-lobogós adta! Mi-tévők 
legyünk már, hogyan Írjunk? Hát csak 
nem akarnak megérteni bennünket?! Le
lopják a tolvajok az ágyban fekvőről a 
dunnát, kihúzzák a feje alól a vánkost és 
egész kényelemmel tovább állanak. Vagy 
még tovább is tűrhető ez?! Ez állapot 
tarthatatlan, s azzá első sorban maga a 
közönség, másod sorban pedig a kapitány
ság teszi, melyben nincs több erély mint 
norma-napkor a zenét betiltani, őfelsége 
születése napján a mészárosokat piaczról- 
piaczra mozgósítani — az ünnepélyesség 
kedvéért! Megírtuk már, hogy a házigaz
dák, lakók nagy könnyelműsége folytán 
egész éjen át tárva-nyitva vannak itt ott 
a kapuk. Legközelebb a böltörség éjjeli 
J/41 órakor találta nyitva többek közt a 
Reinfeld féle házat is, melynek udvarán 
ezerekre menő érték van elraktározva. A 
böltörség '/j órát csöngetett, összejárta az 
udvart, az emeletre vezető folyosót b a 
háziak aludtak az urban, mígnem nagy 
sokára, mire holmi tolvajnépség az egész 
boltot elvihette volna, — ébredt fel egy 
jámbor alvó, ki aztán bezárta a kaput. 
Kérdjük most már, hogy ez rendjén vau ? 
Lehet jó ily körülmények között közbiz
tonságunk? Soha, soha! A kapitányság
nak rendeletileg meg kellene hagyni a 
kapuk pontos zárását és e felett szigorúan 
őrködni. Ezt sem egyszer mondtuk már, 
de mit törődnek ezzel, — a födolog else
jén megírni a nyugtát s aztán punktum!

— Kutya-világ. Nem uj czim, de 
kénytelenek vagyunk újra hozni, mert 
kutyaliter szaporodnak városunkban a ku
tyák, sőt mi több a kávéházakban, ven
déglőkben „törzs-vendégek**-ként kezde
nek szerepelni, — természetesen uraikkal 
egy kathegóriában. Tisztelet-becsület a 
„huuds-freind**-oknak, de már még sem 
járja, a mit kutyáikkal társalogva a nem 
kutyás közönség szerfeletti megbotránkoz- 
tatására tesznek. — Téns kapitányság, 
kérjük alázatossággal kegyeskedjék az 
ügyet magas figyelmébe venni már az egy
szer, — ha maga is nem akar „kutya-vilá
got1* élni!

— Nyugszik a „Hanesz." E  név
nem ismeretlen a közönség előtt; hiszen

j „Haneszról** mi is irtank, de laptársunk 
a „F. Z.u szinte hasábokban irta le vi
selt dolgait a derék vizslának. De ha 
sohasem is került volna tollba, amúgy is 
ismerné a közönség, hisz naponta járt a 
piaczra husért, naponta csinált egy kis 
izgágát a piaczon a kofák között, mely
nek mindig akadt nézőközönsége. Szegény 
„Uanesz*1 a hét derekán fölvette a „né
hai*1 nevet, többé nem jár vadászni, nem 

I jár a piaczra husért, a kofákat sem bősz 
í szántja, — de meg a piaczi közönséget 
I sem mulattatja. A megejtett bouczolás 
után, kitűnt, hogy gyomor-kátháríts volt 
a jeles ebfi gyilkos nyavalyája. Eltakarí
tásánál nagy számú ebbarát volt jelen. — 
Annyira benne vagyunk a „kutya-világ**- 
ban, hogy már kutya-temetést is tartanak!

— Másodvirágzás. Több helyről
értesítenek bennünket, hogy a természet
ben nem közönséges jelenségkép a fákon 
másodvirágzás mutatkozik. Egy helyről, 
mi több, egy pár szem meggyet is kap
tunk mutatványképen, mely a másodvi
rágzás gyümölcse.

— Oh rettenetes idő! így sóhajt 
fel a gazda és igy jajdul fel mindenki 
elkeseredve a szer felett káros időjárás 
miatt. Eső, derű, eső, derű, — igy vál 
takozik naponta az idő. — Kisebb falusi 
gazdáink nem csépelhetnek még most sem, 
a kazal javában zöldül, egyéb vetemé 
nyeink rothadnak, — szőlőtermésünk pe
dig oda van!

— Halálozás. — Czirer László cs. 
és k. tengerészeti hadapród, dr. Czirer Ákos 
pécsvárosi országgyűlési képviselőnek fivére 
aug. 28-án hosszasb szenvedés és tenge
részeti szolgálatában kapott belsérülés kö
vetkeztében Görcsönyben élte 26-ik évé
ben elhunyt. — A korán elköltözöttnek 
hült tetemeit Pécsre hozták és aug. 30-án 
díszes gyászkiséret mellett temették el. - 
Nyugodjék bókén!

— Az erdőtörvény értelmében az 
egyházi, hitbizományi, községi stb. birto
kon 7 év múlva csak oly erdőőrök lesz
nek alkalmazhatok, kik az erdöŐri szak
vizsgát letették. — Folyó évben ezen 
vizsga egyebek közt Kaposvár t  is meg- 
tartatik október  9-én; a vizsga letételét 
kérő s okmányokkal felszerelt folyamod
ványok a pécsi kér. kir. erdőfelügyelöség- 
hez intézendők. — Ismét alkalom kínál
kozik, hogy fiatal erdőőreink s as erdé
szeti pályára hajlammal bírók jövőjüket 
megalapítsák ; a kir. erdőit*IügyelŐség (Pécs 
János-utcza 13.) bővebb felvilágosítást 
készséggel nyújt.



— Hála Isten! Szerencse, hogy
kissé jó termésünk volt, mert különben
nálunk is meg töl ténhe tett volna az, — a 
mi Odobkacsa-közaégben megesett. Hol 
az eladósodottá a rossz termés miatt tönkre
ment embereket számszerint 28-at eladott 
az adóvégrehajtó rabszolgák gyanánt adó 
hátralékuk fejében. A paraszt munka ereje 
szerint, árlejtés után adatott el a legtöbbet 
Ígérőnek s a?, igy befolyt péuzt az állam- 
ugyésznek szolgáltatták át.

— Jegyzői vizsga. A községi jegyző- 
képesítő vizsga Jeszenszky Ferencz alispán 
elnöklete alatt folyó hó 18-, 19 , és 20-án 
tug a megyeház nagytermében megtartatni.
Az első napon tartatik az Írásbeli, a má
sodik és harmadik napon a szóbeli vizsga.

— Erömiívész. Boklig Ernő ame-
rikai erömiivósz, ki magát a világ legerő
sebb emberének tartja, (No-no, csak föld
höz ne vágják Pécsett!) — a napokban 
érkezik városunkba. A fővárosban nagy 
feltűnést keltett. Jelenleg Székesfehérvárott 
produkálja magát.

— Koja-párbaj. A szomboti heti- 
vásár alkalmával a Dorka meg a Jutka i 
néni között heves összeütközés támadt. 
„No hát ha olyan nagy szád van, — üss 
pofon!“ Kétszer se kellett ezt Dorkának 
mondani, úgy nyakon teremtette Jutkát, 
hogy ámbátor világos nappal volt, mégis 
meglátta a Gönczölszekér rudját. A sértett 
fél jelentést tett, a bántalmazó 5 frt bír
ságra ítéltetett, mit azonnal le is fizetett. 
Jutkának csak az nem ment a tejébe, 
hogy miért adják az 5 frtot a kórháznak, 
ioikor azért ö szenvedett!

— Halálozás. — Özvegy Mutsen- 
bacher Alajosné szül: Tuba Erzsébet 69 
éves korában hosszasb betegség után meg
halt a fővárosban. Az elhunyt dr. Mutchen 
bacher Alajos egyet, tanár s egyik legte
kintélyesebb nevelő intézet tulajdonosának 
özvegye volt, a ki szivjóságánál fogva 
közszeretetben részesült. A derék matrónát 
három fia gyászolja, Viktor, ki pécsi jog
akadémiai tanár, Béla fővárosi orvos és 
Alajos mérnök, a kiknek fájdalmában a 
barátok nagy serege osztozik.

— A reáltanodából. — A. m. k.
vallás- és közoktatási miniszter Diska Győ
zőt, helybeli főreáltanodai tanárt ezen in
tézet ideiglenes igazgatójává nevezte 
ki, — részünkről örülünk a miniszternek 
ezen intézkedésén, mert meg vagyunk győ
ződve, hogy Diskában a föreáltanoda egy 
rendszeretö, buzgó és szakképzett igaz
gatót nyert.

— Akasztás. Csicsó Ivót, ki nem 
régiben Siklós közelében rablógyilkossá
got követett el s ugyan az nap Miholáczon 
betörést kísérelvén meg, tetten kapatett 6 
személyében a miholáczi hatóság felismerte 
a már három Ízben elkövetett rablógyil
kosságért körözött gonosztevőt; — a rög- 
tönitélöbiróság kötél általi halálra ítélte, 
mely ítélet csütörtökön végre is hajtatott. 
Az akasztást Kozárek végezte. Egy gonosz 
tevővel ismét kevesebb!

— Önbíráskodás. — Lothárdról 
értesítenek bennünket egy gyilkosságról, 
melyet lothárdi és biriáni lakósok követ 
tek el a sórósi utszéli csárdában. Az eset 
következő. Matosovics György lothárdi la 
kós, hírhedt tolvaj, ki élete nem csekély 
részét börtönben ülte, borozgatott a csár
dában, midőn három pityókoa birijáni és 
lothárdi atyafi lépett be. „Jó hogy itt vagy 
gazember!“ kiált fel az egyik b kimegy 
az udvarra, lőcsöt vesz ki a kocsijából 
aztán visszatérve Matosovicshoz e szavakat 
intézve: „Most meg kell halnod!“ — úgy 
fejbe kommiutotta, hogy az rögtön letör 
dúlt a székről, mire a többiek is ráestek 
a rossz hirü emberre és a szó szoros ér 
leimében agyon csépelték. Az eset múlt 
hó 26-án történt. A tettesek befogattak 
várják bűnüknek büntetését.

— Hogy mennyi óvatosság sziiksé- 
ges a mai világban minden csekély dolog 
bán, arról beszélhet Szlatina Mátó herczeg 
mároki földmives, ki a „M. és V.** szerint 
aug. 19-én egy mohácsi ismeretes izraelita 
búzukeroskedönek 538 kg. tiszta búzát 
eladott. Midőn a gabona lerakása után a 
vételt igazoló papirszelettel a kereskedő 
nejéhez ment a vételárért, ez tölo a ezé- 
dulát elvéve egy hatost kért vissza. Az 
eladónak aprópénze nem lévén, kiment 
egy ismerősétől aprópénzt kölcsön kérni 
■ midőn visszajőve a vételár kifizetését 
kérte, a nő annak kifizetését megtagadta. 
Az eset alkalmával tanuk is jelen lévén, 
az ügy a hatóságnak feljelentetett.

— A szigetvári „Olvasó Egylet“ f. 
évi szeptember hó 6-án saját helyiségében 
tánczczal egybekötött kerti-ünnepélyt ren
dez. Beléptidij: tagoknak 25 kr.; nemta
goknak 1 frt. Kezdetete esti 8 órakor.

— Leány-növeldei jelentés. Van 
szerencséin ezennel jelenteni, miszerint 
„Tan és Leányuevelö Intézettemben a 
rendes tanfolyam szeptember hó 4-én ve- 
endi kezdetét. A beiratás szeptember 1—2 
és 3-án eszközölhető. — Intézetemet, mely
ben több tanerő működik rendesen, a t. 
szülök és gyámok nagyrabecsült figyel
mébe ajánlom. Siklóson, 1882. óv augusz 
tus hó 30. — Tisztelettel: Pámmer Ju
lianna intézet-tulajdonos és tanítónő.

— A francziák a többi nemzetek-
ről nagyon különösen gondolkoznak, 
hamis játékost a franczia „grecza-nek 
(görög) nevezi, „romai**-nek hívja a szín
házi tapsonezot, a féltékeny férjet „es- 
pagnolu-nak, a hitelezőt, „anglaisu-nak.

A részegről azt mondja, hogy olyan ittas 
akár egy polonais (lengyel), makacs, akár
egy „pretonu és alattomos mint egy „nor- 
mand.u Ha eredeti, különcz emberről be
szél, azt mondja rá, hogy „kinézeru, a 
kóbor természetű szerinte „czigány“, a 
tudatlanra azt mondja, hogy „oláh**, a 
verekedőre, hogy „kozák*4, az inyenezre, 
hogy „athenbeli**, az uzsorásra, hogy 
„zsidó.**

— Ezek is halálozások. — A  „Honu 
és az „Ellenőr** augusztus 31-én kiszen
vedtek aszkórban és előfizető közönség 
hiányában. Hamvaikból a kormány szub- 
vencziós zacskójának kenőcse segélyével 
phönixként feltámad szeptember 1-én a 
„Nemzet** megnagyobbított alakban, hogy 
az „Egyetértés14 befolyását ellensúlyozza. 
— Óhajtjuk, hogy eme közösügyes „Nem
zet** is rövid időre kövesse elődeit az 
orkusba.

— Uj bibomokok. — A  „ Pungulou 
jelenti, hogy a pápa szept. 24-én tartandó 
kozisztoriumban a bécsi és nápolyi érseket 
és a mi alig hihető, Stroszmayer diakovári 
püspököt bibornoki rangra fogja emelni.

Egyébiránt mai nap ez is megeshetik.
— A tisza-eszlári bűntény fötanuja 

zsinagóga szolgájának fia Scharf Morisz,
ki a kulcslyukon át saját szemeivel látta 
Solymosi Eszter lesaktoltatását, eddig a 
nyiregvházi fogházölök helyiségeiben tar 
tózkodott és ott is élelmeztetett, mert szü
lői fogva vannak és róla bizony a rokon
ág nem gondoskodott, ez azonban nem 

volt fentartható, minél fogva az alispánnak 
kellett elhelyezéséről gondoskodni. — Most 
Scharf Móricz részére, élelmezése és tanít
tatása költségeinek fedezése végett gróf 
Pálffy János havi negyven forintot aján
lott fel; a gróf erről táviratilag értesité 
az alispánt, tudatva, hogy a felajánlott ősz- 
szeget a Móricz szülői ellen folyamatban 
levő bünper befejeztéig fizetendi. Alispán 
táviratilag megköszönte és elfogadta a 
nemes ajánlatot. Scharf Mór kijelenté, 
hogy azok után, a miket látott, keresztény 
hitre akar áttérni.

— Drága kutyahus. Hevesmegye 
Pély községben két zsidó mészáros, elfogy-
án a birka, úgy segitett magán, hogy a szép 

nagy szelindek kutyát főbe kollintották, 
húsát, birkahús helyett annak rendje 

és módja szerint ki is mérték. A jó pé- 
lyiek pedig, ki bográcsosan, ki mái- ki
adásban, hűségesen elfogyasztották. Ha
nem a turpisság valahogy mégis napfényre 
jött, s Schwarz Móricz és Schwarz Lázár 
kihágásért a szolgabiró által kegyelmesen 
sak 20 frt pénzbírságban marasztaltat- 

tak el. De hát van ám apelláta is. Meg 
appelálták a megye alispánjához, ha 

nem szerencsétlenségükre, mert ez a vét
keseket 50— 50 frt pénzbírságban s két- 
két napi fogságban marasztalta el. Ezen 
másodfokú Ítélet ellen panaszosok a bel 
ügyminiszterhez folyamodtak fel.

— Uj kanonokok. A király Szabó 
Vilmos atalai plébánost és igal-kerületi 
ulesperest, valamint Fehér József sümegi 
plébánost, a veszprémi székesegyház tisz
teletbeli kanonokaivá nevezte ki.

— Petroleum és gyertya. A napok
bán tartotta meg egy székely képviselő i 
beszámolóját, melyben többek közt ezeket 
mondotta: . . . .  és miért ne szavaztam 
volna meg, tisztelt polgártársaim, a petro- 
leumadót, mikor tudtam, hogy önök mind
nyájan ...........gyertyát szoktak égetni.

— Felhívás és kérelem ! Az igen
t i s z t e l t  i r odal ompár t o l ó  közön
séget  haza fiúi t i s z t e l e t t e l  fel
hívom, miután „Tavaszom Virágai4* 
czim al at t  megjelenő köl t emény
füzéremre az előfizetési  h a t á r 
idő holnap ( szeptember  3-án) 1 e j ár, 
—  újabb s  végleges hat ár időül  
e hó 10-i két  tűzöm ki s kérem 
ama meleg pár t fogását ,  melyben 
az i rodalom kezdő és törekvő
munkása i t  mél t atni  szokta,  ve
lem is részesí tse.  — Díszpéldány 
1.50. Fűzöt t  példány 1 frt. — Haza- 
fiúi t i sztelet tel  VArady Ferencz, 
Pécs, János-utoza 8. szám.

— A siklósi községi polgári iskola I. II. és III. 
osztályába a beiratások f. á. szeptember hó 1-én 
kezdődnek. Ezen iskola a gymnásiummal és reál
iskolával párhuzamosan halad, a mennyiben a la
tin és franczia nyelvek, mint rendkivüli tantárgyak 
előadatuak s a polgári iskolát végzett növendékek 
eme tantárgyakból kiállott vizsgálat alapján a 
gymnasium illetve reáliskola megfelelő osztályába 
felvétethetnek. Kéretnek tehát azon igen t. szülők 
és gyámok, kik gyermekeiket ezen iskolába adni 
akarják, hogy velők f. é. szeptember hó első nap
jaiban az iskola igazgatójánál jelentkezzenek. As 
igazgatóság.

(88 kr. kötve) Ajánljuk nyelvtanáraink 
és iskoláink figyelmébe. A kiadók kije
lentik, hogy intézeteknek mutatvány pél
dányt készséggel küldenek bérmentve.

— Megjelent és beküldetett: katholikus „Egy
háztörténet Dióhéjban.“ Néptanodáink felsőbb osz
tályai úgyszintén a polgári és iparos iskolák hasz
nálatára főpásztori kegyes engedélylyel kiadta: Fo- 
nyó Pál. Harmadik kiadás, 44 lap; ára 22 kr. 
Megrendelhető szerzőnél Baján (Bácsm.) — Ama 
körülmény, hogy a szerző által múlt évben kiadott: 
„Katholikus szertartások elemei", valamint jelen 
mű is egy év alatt három kiadást ért, s hogy a 
legjelesb tanintézetekben, magában a főváros isko
láiban is általánosan el lett kézikönyvül fogadva: 
elég kezesség annak használhatóságáról. Különben 
egy betekintés meggyőzhet bárkit a tananyag he
lyes megválasztásáról és beosztásáról, annak kony- 
nyeu érthető, világos és elemies nyelvezetéről; 
nekülönben a mű gondos rövidségéről s a rendel
kezésre álló (kevés hetiórákhoz való alkalmazko
dásáról. — Úgy az elemi, mint a polgári és felső 
népiskolák hitelemzőinek figyelmébe legmelegeb
ben ajánljuk.

== Legnagyobb és legolbsóbb magyar dal
gyűjtemény! Megjelent a „Magyar Dal-Album*
111 -ik kötetének 10-ik füzete is az 581—60ö. szá
mú dallamokkal mellyel e kötet be van fejezve. 
Eszerint e gyűjtemény, melyet Limbay Elemér 
gyűjt és szerkeszt és Nemesovits Antal zongorára 
alkalmaz, máris 600 dallamot tartalmaz, tehát 
többet, mint az eddigi összes hasonneraü vállala
tok. Ugyancsak Ill-ik kötete jelent meg az ehez 
tartozó szövegkönyvnek a „Magyar Daltáru-nak is 
.nely eddigelé közel másfélezer dalszöveget közölt 
dalllamszerínti sorrendben. Nagy fáradsággal és 
sok áldozattal szerkesztett gyűjteraénypár ez, mely
nél csak a t. közönség pártolása határoz, hogy a 
további kötetekben 1000 vagy több dallAm is je
lenhessen meg szövegeikkel együtt. Magyar zon- 
^orázóknak s dalkedvelőknek nem lshet kedvesebb 
kincsük, mint e mű, melynek különösen 111-ik kö
tete minden vidéknek, valamint a régi, újabb és 
legújabb időknek gyönyörű dalait tartalmazza. 
Rendkívüli olcsóságánál fogva ott lehetne e mű 
minden magyar ember könyvtárában I Minden kö
tet külön-külöu is kapható. A „Dal-Album" Ill-ik 
kötetének ára (200 dallam tartalommal) fűzve 1 frt 
80 kr., diszkötésben 2 fvt 80 kr. A „Daltár,“ mint 
megfelelő szövegkönyvnek ára fűzve 80 kr., disz
kötésben 1 frt 60 kr. Megrendelések legczélsze- 
rübbeu postautalványon a „Magyar Dal-Album" 
kiadóhivatalához Győrbe intézendők.

=  Megjelent az uÖniigyvé<iil 8-ik füzete, irta 
Knorr Alajos, kiadja ifj. Nagel Ottó Budapesten,
E füzetben a szerző a házassági szerződéseket is
merteti az eljegyzéseket, a római katholikusok há
zasságát, közli a protestánsok házasságára vonat
kozó József császár szabályzatát, ismerteti a vegyes 
házasságokat, a görög hitűek és izraeliták házas
ságának szabályait, a házasság hatályát és jogi 
következményeit; ezzel áttér az életjáradéki szer
ződésekre, ismerteti a szerencse szerződéseket, a 
peressé vált jogviszony elintézését ezélzó egyesé- 
geket, ezzel a szerződések különös nemeire vonat
kozó fejezet befejezést nyer. A hatodik fejezetben 
a szerző a jogellenes cselekvényekből származó 
követeléseket ismerteti, különösen a gyilkosság, 
öléé, testi sértés, csalás, lopás, jogtalan elsajátítás
ból folyó kártérítési kötelezettségeket, — a marhák 
által okozott károsításokat és a vaspályák által 
okozott kártételekből folyó kártérítési kötelezettsé
get. Ezen füzet ára 80 kr.

”  A mVusárnapi Újság“ aug. 27-iki száma a 
következő tartalommal jelent meg: Szende Béla. — 
Egyedül. Propertius elégiája. Csengén Jánostól. — 
Politikai kémek. Korrajz a közelmúlt időkből. — A 
magyar színészet viszonyai ezelőtt félszázaddal. 
Horváth György agg színész elbeszélése után közli 
Egervári P. Ödön. -  A budapesti városliget. — 
Gyermektörtéuetek. P. Szatmáry Károlytól. — A 
csigák életéből. Hazay Gyulától. Arabi pasa és az 
egyiptomi iskola. — Egyveleg — A szent István- 
napi népünnep. — Az uj franczia miuiszterium el
nöke. — Kliinából hazafelé. Faragó Ödöntől. — A 
debraczeni dalár-ünnepély. — A magyar tudósok és 
természetvizsgálók nagy gyűlése.— Irodalom és mű
vészet. — Közintézetek és egyletek. — Egyház és 
iskola. — Mi újság ? — Halálozások. — Szerkesz
tői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. Ké
pek: Szende Béla. Ellinger fényképe után. — A bu
dapesti városligetből: 1. A Stefánia-ut. 2. A szökő
kút. 3. A Hattj u-sziget. 4 Készlet a Nádor-szigetről. 
5. Zuhatag a tónál. Dörre Tivadar rajza. — Gyer
mek-történetek : 1. Családi tragédia. 2. A disznó- 
ölősdi. 3. A molnár gyermeke. 4. A pálicsi eset. 
(Gyulay László rajzai. A csigák életéből. A mocsári 
csiga nyelve. — A Szent-István-napi nópüunep a 
budapesti városligetben: 1. Laczikonyha. 2. Az 
ökörsütés. (Feszty Árpád rajzai.) 3: A fő-bejárat a 
sugárutnál. (Dörre T. rajza.) — Duclers. — Tá- 
mapó vasúti vonat Alexandria közelében. A „Vasár
napi Újság előfizetési ára 2 űrt a „Politikai Ujdonsá- 
gok“-kal együtt S frt.

== Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek. 
Kiadja az országos m. gazd. egyesület. Szerkeszti 
Villáéi Pál. — Eme füzetek most a 3-ik évfolyam
ban vannak és előttünk fekszik ez évi 8-ik füzet 
igen érdekes tartalommal az „Esporini" körte igen 
csinos színezett rajzával. Évenkint 12 füzet jnlenik 
meg és előfizetési áruk 4 frt. Ajánljuk gazdáink 
pártfogásába.

=  A , Harmónia“ magyar zeneművészek társu
lata kiadásában megjelent: Tiz jellemző és dalla
mos zongora darab „Gyermek élet" czim alatt, 
zongorára könnyű fokozatos modorban szerzé So
mogyi Mór. Az egész füzet ára 1 frt s következő 
darabokat tartalmaz : 1) reggeli ima, 2) Vig történet, 
3) Az iskolában, 4) Haza felé, 5) Virradatkor, 6) Pa
nasz, 7) Vigasztalás, 8) Este, 9) Mit mesél a nagy
mama, 10) Jó éjt. Ily modorban szerzett könyü ere
deti zongora darabok nem léteznek még eddig iro 
dalmuukban s ezért ajánljuk a közönség figyelmébe.

A tanfolyam ünnepélyes dijvasalással 
fejeztetik be, mely alkalommal egy szak
bizottság fogja a tanfolyamban résztvet* 
tek ügyességét megítélni, a legérdemesebbek 
pedig a földmivelósi ipar- és kereskedő 
lemügyi m. kir. minisztérium által adott 
dijakkal lesznek kitüntetve.

Pécsett 1882. évi augusztus hó 27-én.
A pécsi keresk. és iparkamara 

elnöksége.

Irodalom.
— Egy kitűnőnek rég elismert fran

czia nyelvű tankönyvet ültetett át Tettey 
Nándor és társa budapesti könyvkereske
dése a magyar irodalomba, midőn kiadta 
a Plötz-fóle El em e n tar  b u eh dér 
französ.  Sprache czimü nyelvtant. Az 
„Elemi f r ancz i a  nyelvtan** német 
eredetije 33 kiadást ért már, s hazánkban 
is szerte használták eddig nevezetesen ma
gánintézetekben és leányiskolákban. A ki 
adók érezhető szükséget pótoltak midőn 
az oktatás magyarosodáséval számolva, 
lehetővé tették hogy e könyv továbbra is 
eszköze maradjon a franczia nyelvi okta 
tásnak és pedig ezentúl a magyar nyelv 
segélyével. Az átdolgozás gondos, a könyv 
ára nem magasabb mint a német kiadásé.

Közgazdaság.
1009 
882.

A patkoló kovácsok figyel
mébe.

A földmivelési ipar- és kereskedelmi 
m. kir. minisztériumtól nyert értesítés 
folytán ezennel közhírré tétetik, hogy Pé
csett a kovácsok és segédeik részére az 
okszerű lópatkolás elsajátítása ozéljából 
ez évben egy ingyenes lópatkolási tanfo
lyam rendeztetik.

A tanfolyamra való bei ratások 
folyó évi október  hó 10-töl 20-ig 
eszközölhetök Drenyovszky Mihály ra. kir. 
honvéd állatorvos urnái a pécsi honvéd- 
huszár laktanyában (szigeti külváros or
szágút) miudenkor esti 7—8 óráig s va
sárnap délelőtt 9—10 óráig is.

A tanfolyam folyó évi október hó 
20-án nyittatik meg s hat hónapig tart.

Az elméleti oktatás hetenkint kétszer, 
esti 7— 8 óráig, a gyakorlati előadás pe
dig minden ünnep és vasárnapon történik.

Párosodás vérrokonok közt.
A párizsi könyvpiacz egyik legújabb 

terméke került a kezeim közé, mely az 
állattenyésztőkre kiváló érdekű, bárha tu
lajdonkép nem az ö számukra van írva, 
hanem annak a véleménynek a megdön
tésére, hogy vérrokonok közt való házas
ságok az utódokra kártékony hatásúak. 
Mint minden könyvnek, ennek is meg 
van a maga keletkezési története. La 
Perre de Roó ur, a szerző, mintegy húsz 
év előtt beleszeretett egy unokahugába, 
s elhatározta, hogy nőül veszi. A mátka- 
ság alatt azonban aggodalmai támadtak, 
vájjon a kanonjog által kárhoztatott há
zasságból származó gyermekek és unokák, 
nem fogják-e ezt a szövetséget megkese- 
rülni. Először a családi orvossal tanács
kozott ; ez kinevotte aggodalmait; hasonló 
felvilágosítást kapott más orvosi tekinté
lyekről is, a kiket tanácsra kért. Roó ur 
erre elvette oonsineját; házas életük bol
dogsága daozára azonban újra aggodal
mak és kételyek támadtak benne, melyek 
arra indították, hogy idejét, két évtizeden 
keresztül a vórrokonok közti legkülönfé
lébb párositási kísérletekre szentelje. Ta
nulmányainak eredménye az imént emlí
tett könyv: „La convaquinité et les ef- 
fets de 1’ kéródité**, mely a maga nemé
ben korszakot alkotni van hivatva.

Roó ur, a kinek jövedelmei megen 
gedtók a legtágabb terű kísérleteket, mód
szeres experimentumaihoz leginkább oly 
állatfajokat használt, melyeknél a nemze
dékek gyorsan követik egymást, mint a 
tyúkok, galambok, fáczánok. tengeri nyu- 
lak s. t. b. Párosított fitestvéi t nötestvér 
rel, atyát leánynyal, anyát fiúval, — i 
az eredményeket most jelzett könyvében 
adja elő. Phisiologusokat, a kik e tárgy- 
gyal már behatóbban foglalkoztak, ez ered- 

ények nem igen tognak meglepni, de — 
mintmlitők — ellenmondásban állnak a 
vérrokoni összeköttetésekre nézve általá
nosan elterjedt véleménynyel. E vélemény 
alapja, — mint Roó bizonyítja — nem 
orvosi tapasztalat, hanem igen bölcs er
kölcsi elv, mely lényegesen hozzájárul a 
családi életnek morálissá tételéhez és fen- 
tartásához. Más érvet szerzőnk a vérro
konok szövetsége ellen nem Ösmer el. Be
vallja, hogy az által beteges hajlamok át
örökíthetők, és növelhetők s hogy az ál
tal tényleg raeeok elfojtása következhe- 
tik be.

Ez az átörökítés azonban, mint azt 
több példával bizonyítja, akkor is meg
esik, ha vérrokoni kapcsolat nem forog 
fenn; sőt ellenkezőleg Roó ur a vérroko
nok párosításában látja az egyedüli esz
közt a fajoknak tisztán való fentartására, 
s erre nézve számtalan bizonyítékot hoz 
fel. Többek közt idézi Azándnak ezt a 
tételét: „Az általunk nevelt galambtör
zseknél, törvény a fi- és nötestvérek közti 
páiosodás, még pedig nemzedékről nem
zedékre. Ha az ily párosodás káros ha
tású volna, ez állatokat atyáink rég el
tűnni látták volna majorságunkból, bég 
idő óta van mezei jószágomon egy ga
lamb dúez, melynek lakói nem degenerá
lódtak, bárha nemzedékről - nemzedékre 
testvér-testvérrel pározott. El lehet mon
dani dr. Chapnisjel, hogy a természet 
maga vérrokon párokat produkál; jólle
het a galambok, gerlék s más madárfajok 
századok óta hasonló egyesülésekből sza
porodtak, nem látszik, hogy az idők fo
lyamán valamikép elfajultak volna. Egyet
len pár vizityukról, s egy vagy két pár 
szarvasmarháról, melyeket Van Couver 
1772-ben Havai szigetén partra tett, szár
mazik az a tömérdek vizityúk, mely most 
ama polynéziai sziget mocsárait ezer 
számra népesíti, s azok a roppant marha 
csordák, melyek azon sziget erdeiben el 
vadulva csatangolnak. Ezek az állatok 
szükségképen vérrokon összeköttetésekből 
származnak, a mi utódjaiknak sem egés- 
ség, sem szaporúság tekintetében nem ár
tott. Hasonlókép konstatálva van, hogy 
az a rengeteg sertés és tengeri nyúl, mely 
most a  polynésiai sziget csoporton talál
ható, egy vagy két pártól származik, me
lyeket Cooke 1778-ban a föld körüli ha
józás alkalmával bocsátott szabadon. Az 
amerikai pampaszok vad-marha csordái, 
két pár szarvasmarhának az ivadéka, me 
lyeket Columbus 1593-ban Teinánban i 
1495-ben Szt. Domingóban tett partra. 
A rambonilieti hires merino törzsnyájat 
századokon keresztül a vérrokonok közti 
következetes párosítás tatotta meg a maga 
tisztaságában. Ez a nyáj tudvalevőleg, ép 
kevéssé korcsosult el, mint nem a fönnebb 
említett állatfajok Polynéziában.u

Az állattenyésztők előtt e tény már 
régóta nem ösraeretlen; u vérrokonok kö
vetkezetes párosítása által sikerült nekik 
egy törzsben bizonyos tulajdonságokat 
megrögziteni, a igy létrehozni azokat 
csodálatos marha-, sertés-, juh-, kutya és 
lófajokat, melyek az egész világot bámu- 
latra ragadják. A Beanchene által kimon
dott régi tétel, hogy: „a törzsek tökéle

tesítésére a fajokat keresztezni kell, me

Eár goromba zvotechmicus eretnekség. A 
aroicki legutóbbi állatkiállitáson Town- 
y hires álattenyésztönek egy fiatal bi

káért s Dunham-féle két éves tehenekért 
darabonkint 52. 500. frankot kínáltak, s 
ö az ajánlatot visszautasította. Mikor nö- 
veinek Magyarország főidén olyan szar
vasmarhát, melyért ilyen árt hiába aján
lanak.

Roó ur számtalan hasonló példát hoz
fel könyvében. Megemlíti, hogy H&zárd 
és Sonson, kik Nyugat-Európa álatte- 
nyésztöi közt oly nagy tekintélynek ör
vendenek, sikereiket egyedül annak kö
szönhetik, hogy az átalános előítélettel 
szembeszáll va, vérrokon állatokat párosí
tottak. Felhozza ezután, hogy mr. John 
Martin az „Illustrater Book of Bulu**-ban 
nem rég megjegyezte, hogy csupán a vér- 
rokonság az, a minek ö majorságában a 
typus állandóságát, s az állatok tökéletes
ségét köszönheti, s hogy a hányszor kí
sértetett tett a fajt vér felfrissítéssel meg
javítani, az eredményt mindig meg kellett 
bánnia. „Ez okból — mondja Martin —- 
szárnyas jószágaimat vérrokonságban te
nyésztem, s bár sok éve teszem ezt, a 
faj, a legcsekélyebb hajlamot sem mutat 
az elkorcsosulásra.*4

S még számos ily példát hozva fel, 
áttér az emberekre, s a vórrokonok közti 
házasságok kérdését fejtegeti, itt is sok 
adattal mutatva ki, hogy az általános vé
leménynek nincs semmi phisiologiai alapja. 
Ezzel azonban hadd foglalkozzanak a tör
vényhozók, a mi a könyvben actualis ér
tékű, az a gazdákra vonatkozik. Az álta
lunk reprodukált csekély számú példából 
is kitűnt, hogy a vérrokon - állatok egye
süléséből származó ivadék, nemcsak hogy 
nem degenerálódik, hanem bizonyos faji 
tulajdonságokat hátrány ozott mértékben 
fejt ki; nemes fajnál tehát a törzsön be
löli párosítás rendkivüli eredményekre ve
zethet, mig a fajoknak össze-vissza való 
keresztezése, gyakran igen érdekes ter
mészetrajzi különösségeket produkálhat 
ugyan, de gazdasági tekintetben semmi 
örvendetes eredménye nincs. E fölött jó 
lesz a gazdáknak nemcsak gondolkozni, 
hanem gyakorlati kisérleteket is tenni, 
mert a gazdasági élet minden terén jelent
kező óriás verseny mellett, csak úgy bol
dogulhatunk, ha minél jobb minőség pro
dukálására is megragadunk minden esz
közt.

Rusticus.
— A magyar kormány és a Duna- 

gözhajózási társaság között alkudozások 
folytak, a melyek az uj közlekedési mi
niszter kinevezéséig valószínűleg egészen 
fel fognak függesztetni. Ezen tárgyalások 
ról a „VV. Alig. Zeitung** a kővetkezőket 
Írja: A Dunagözhajózási társaság a ma
gyar kormány ismételt reklamáczióira in
díttatva érezte magát érintkezést keresni 
a magyar kormánynyal, a mely czélból 
Cassian vezérigazgató Budapestre utazott 
és többször tanácskozott a közlekedési 
minisztérium ve/, éri érfiaival. Ezen tanács
kozások eredményeként a társaság buda
pesti forgalmi igazgatója Ullmann Lajos, 
ki szintén részt vett a tárgyalásokon, em
lékiratot dolgozott ki, a melyben össze
gezve vannak a kormány és a Dunagöz
hajózási társaság kívánalmai. A kormány 
követelései a következük: 1. Budapesten 
állittassék föl önálló igazgatóság. 2. A 
kővetkező viziutakon a) a Dunán Pozsony 
tói Orsováig, b) a Tiszán Szolnoktól Ti- 
telig, c) a Száván Sziszektől Zimonyig, 
d) a Dráván Eszéktől Barcsig, a társaság 
ügyvitelének igazgatása kizárólag a buda
pesti igazgatóságot illesse, ezen vonalakra 
a bécsi igazgatóságnak sem kereskedelmi, 
sem tarifapolitikai ügyekben ne legyen 
befolyása. 3. A társaság hajtsa végre a 
kiegyezési törvény összes intézkedéseit, a 
melyek most a kormány nézete szerint 
nem teljesittetnek elég szigorúan. A tár
saság kijelentette, hogy a kiegyezési tör
vényt végre fogja hajtani, a többi követe- 
lósékre vonatkozólag nem tett Ígéretet és 
a maga részéröl a következőket követelte: 
1. A gönyöi Duna-rész szabályozását 2. 
A Vaskapu szabályozását, azon kikötéssel, 
hogy a társaság jogot nyerjen a magyar 
kormány költségére végrehajtani a szabá
lyozást. 3. A lánczhajózás engedélyezését, 
de nemcsak a Tiszára, hanem Magyaror
szág összes folyóira. A mi ezen program- 
mókát illeti, egyik fél sem tartja a másik 
fél követeléseit elfogadhatlanoknak. A bu
dapesti igazgatóság fölállításának ügye 
Budapesten is, Bécsben is tárgy altatott, 
mert a társaság igazgatóságának egy 
része semmi áron sem akar az önálló igaz
gatóság fölállításába beleegyezni, mivel ez 
elöbb-utóbb a társaság székhelyének Bu
dapestre való áthelyezését vonná maga 
után; a másik rósz abból indul ki, hogy 
azon részvénytársaságnak, mely a legjobb 
üzletet Magyarországban csinálja és min
den erőlködése daczára sem képes öt szá
zaléknál többet keresni, oka van a ver
senytől félni, ezért igyekeznie kell a 
magyar kormány jóakaratát megszerezni 
és megtartani. Budapesten azt hiszik, hogy 
a megegyezés az igazgatósággal nemsokára 
létre jön, mert különben azt is, mint az 
államvasuttal, az igazgatóság mellőzésével 
a részvényesekkel kötnék meg. Ezen ada
tok helyesek, de a tárgyalások óta a hely
zet részben változott, úgy, hogy nem hisz- 
szük, miszerint a magyar kormány jelenleg 
megelégednék az itt vázolt engedményekkel.



I T s r l l t - t é x - * )
Nyilvános kereskedelmi kSzéptanoda.

Pécsett, Síéchenji-tér 6. sí.
Ezea intézetben, mely a többi középtanodákkal 

baeoiiló rangba van helyezve, a beiratások szep
tember l én veszik kezdőtöket.

A pécsi kereskedelmi s ipartársulat á lta l a 
kereskedői tanonozok részére létesített tanfolyamba 
a boiratisok szept. I — 8-ig naponta d. s. 9 — 12 
és d. n. 2— 4 óráig eszközöltetnek.

203. (2—2) Az igazgatóság.

E L S Ő  h a n g i ;

eg 'észséari é s a s z t a l i - v iz .
Legtartalomdusabb bor- és lithion-forrás

Salvator
137. vastartalom  nélk ü l, (20—11)

gazdag term. szénsavtartalommal, 
kórsam Nátron és szénsavas Litbionban

(O -S m a  N té rk é n t)  (0-1*495 lite rk é n t)

Lipóczi forrás-igazgatóság Eperjesen.
Kapható minden ásványvizkereskedésben és 

a legtöbb gyógyszertárban.

Főraktár: Édeskuty L., Budapesten.

*) Esen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
elalősaéget a szerk.

2 T J L O F T  FERE2TCZ
laptulajdonoa.

E x a a l l ,  Józm m f
felelés szerkesztő. szerkeaztőtára.

Hirdetések:
1831

Árverési hirdetmény.

c

A pécsi kir. törvényszék közhirré teszi, 
j»°gy Kis Zsigmond s nője Rabi Aguszta 
jelenleg pécsi lakosok végrehajtást szenve 
dettek ingatlanai u. m : a pécsi 4153. sz. 
tjkvben foglalt 20. sz. a. felvett ház és 
belsőség 9000 frt ezennel megállapított ki
kiáltási ár mellett a pécsi kir. trvszék te
lekkönyvi levéltárában 1882. évi szep
tember hó 11. napjának d. e. 10 órájá
ban megtartandó nyilvános árverésen szük
ség esetében a kikiáltási mint becsáron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak bá
natpénzül az ingatlan kikiáltási mint becsár 

a kiküldött kezéhez letenni.
A megállapított árverési feltételek a 

>écai kir. törvényszék mint telekkönyvi 
latóság irattárában bármikor betekinthetök.

Perczel
202 (3 — 2) kir. tvszéki jegyző.

Hirdetmény.
F. évi szeptember 10-én (vasárnap) délelőtti 

10 órától kezdve, Herczeg-Lakon a főmérnök laká

sában — elköltözködés miatt —- különféle bútorok 

ás liá ' erendezési tárgyak, köztük egy zongora és 

egy rugós kocsi, árverés utján el fognak adatni.

208. (1—1)

Amerikai
Posta - Gözhajozás

„Horgony vonal"
'A l tk o r  I .ln le )

Ideiglenes leszállított átkelési ár.
E z e n n e l  k ö z h í r r é  te t e t i k ,  m is z e r in t  m in d e n  

te k in te tb e n  k i tü n ő e n  b e re n d e z e t t  1 »  re n d ű  
P o s ta  - ( i i iz h a jo in k o n ,  m e ly e k  n  v i lá g s z e r te  
h ire n  „H orgony v o n a lo n -  A lik o r  L in ie )  k ö z 
le k e d n e k .  a z  á tk e l é s i  á r  N e w y o r k - ig .

41 f r t  a r a n y  é r t .  v a g y is  4S f r t  o s z t r  é r t- r e  
s z á l  l i t a to t t  a l á ;  - a z  á r b a  tu d v a  tö k é le t e s  
le g jo b b  e l l á t á s t  (é tk e z é s t ;  l l a i e b u r g t é l  k e z d v e ,  
( i la s f f o w -o n  á t  e g é s z e n  a  r e n d e l te té s i  h e ly ig  
A m é ri  k á b a n .  -

Midőn ezűton a posta gözhajé.zásúnkat 
a t. ci. közönség figyelmébe ajánlom, egy
szersmind késznek nyilatkozom. bárkinek 
minden idevágd kérdésben dij nélküli pontos 
felvilágosítással szolgálni. —
Htslnra. Boldan Reiner, tssSsT'

»B. Helyek » bajokon M.melyvDklntl 10 frtnyl Hóiét
hakflkUae mellett tartatnak fent, mely előleg arcúban

Vadászati értesítés.
Szilágy-község határában

a v a d á s z a t i  j o g - o t
kibérelvén, tisztelettel tudatom a va
dászat kedvelő közönséggel, hogy haj
landó vagyok ehez társakat elfogadni 
vagy pedig napi vadászatra engedélyt 
adni. Értekezhetni vélem személyesen 
vagy levél utján.

Korzsinek József
204 (1—1) vendéglős

PUspök-sz.-Erzsébeten u.p. Pécsvárad.

1882. " ám'

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhirré 

teszi, hogy Novák Péter siklósi lakós vég
rehajtatnak Illés Mari mint Korsós Antal 
s neje örököseinek k. k. Korsós Ferenc* 
s Juli t. s t. gyámja végrehajtást szenve
dett elleni 42 frt tőke, ennek 1879. évi 
január hó 1. napjától számítandó 7% ka
matai 10 frt, per 6 frt, 87 kr. végrehaj- 
tás-íolyamodási 15 frt becslési és 9 trt 
árverésfolyamodási és hirdetési, valamint 
a még netán felmerülendő költségei ki
elégítésére a kővetkező ingatlanok u. m: 
a siklósi 472. sz. tjkvben felvett 495 sz. 
ház, s belsőség 500 frt, a siklósi 1249. sz. 
tjkvben felvett 4531. hszsz. föld 17 frt, a 
siklósi 1249. sz. tjkvben felvett 4674. hszsz. 
föld 48 frt, a siklósi 1249. szi tjkvben 
felvett 5848. hszsz. föld 2 frt, a siklósi 
1528. sz. tjkvben felvett 5019. hszsz. föld 
20 frt b a siklósi 1528. sz. tjkvben felvett 
5068. hszsz. föld 60 frt ezennel megálla
pított kikiáltási ár mellett Siklós közsé
gében a községi bírói lakban 1882. évi 
szeptember lió 11. napjának d. e. 10 
Órájában megtartandó nyilvános árveré
sen, szükség esetében a kikiáltási mint 
becsáron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10°/0-kát vagyis 50 frt, 17 frt, 48 frt, 
2 frf, 28 frt s 60 frt készpénzben, vagy 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék telek
könyvi hatóságnak 1882. évi junius bó 
9. tartott üléséből. Kiadta

Visy Pál,
kir. türvszóki jegyző.

“ i f s  ” i a

Pályázati hirdetmény.
Melynélfogva alulírott részéről, 

— Pécs szab. kir. város községi isko
laszéke által f. é. 80. szám alatt hozott 
határozat alapján, ezennel közhirré 
tétetik, hogy egy 400 frt évi fizetéssel 
javadalmazott ideiglenes minőségű 
segédtanitónói állomás jött Ürese
désbe.

Felhivatnak tehát az ezen állo
másra vállalkozni óhajtók, hogy ez 
iránybani kérvényüket, — korukat, 
erkölcsi magaviseletüket, eddigi alkal
maztatásukat és tanképesitettségiiket 
igazoló bizonyítványokkal ellátva, — 
folyó évi szeptember hó IO-ik nap
jának déli 12 órájáig a hivatalos 
órák alatt — hivatalos helyiségemben 
nálam benyújtsák.

Az ezen állomásra alkalmazandó 
egyén, azon városi iskolánál tartozik 
tanítani, a hová az iskolaszék részéről 
ki fog rendeltetni.

Aidinger János,
kir. tanácsos polgármester, 
mint a községi iskolaszék 

210. (1 -  1) elnöke.
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LE HQUBLON
FRANCZIA GYÁRTMÁNY. £

UTÁNZÁSTÓL ÓVATIK MINDENKI!!I }

y
I

Ezen szivarpapir csak akkor valódi,
, ha minden levél LE HOUBLON bélye- 

i/S get tartalmaz, és minden karton az 
alanti védjegy és sz-'gnaturával van 

V  ellátva.

P n o p 1—  tJu B r e v e t  

C A W L E Y  &  HENRY,alieinigc Fabrikanten, PARIS
Seula Fabrtcants breretés des Marques :

? k v « a A » á jr  i
C ou leu r M ais * ** -------------- *

supértett*0 *u.
Blanc ou Mais

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

jeles hatású gyógyszer a gyomor min
den bántalmai elllen,

és fólülmulhatatlau az ét- 
vágy-hiány, gyomor- 
gyengeség  rosszaira 
leh e let, szelek , sava
nyú felbüfögés, kó- 
lik a , gyoniorliiirut, 
gyom orégés, liugykö* 
képződés, túlságos  

n yálkakép/ödés sár
gaság, undor és liú- 
uyás, főfájás (ha az a 
gyoméiból ered), gyo- 
m orgörcs, székszoru- 
lat, a gyomornak tul- 

I terheltsége étel és ital 
álta l, g iliszta  lép  és 
m ájhetegség, arany- 
eres hántalinak ellen . 

s m r  E g y  ü y o g c w ©  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 f»  k r .

Kapható: 1 ’écsett Kovács Mihály 
és Sipöcz István gyógyszerész uraknál. 
Valamint az osztrák-magyar biiodalom minden1 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 
Központi szétkUldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D I  K Á R O L Y .

«•/. „ő r a ii g y a 1 h o z“ rzimzett gyógyszertárában 
K rem zierheu, Morvaországban

142. (0 10) __________
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G R O S S M A N N J .
Itáciikörút76.1 B U D A P E S T  ’lrirzikörűt76|
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E N G E L  A D O L F  É S  F IA I
■5 : F Ü R D Ő  I N T É Z E T E

Pécsett
Van szerencsénk a nagyérd. közönséget értesíteni, miszerint | 

f. évi szeptember hó 1-jétől 1883. április hó 20-ig a következő fürdő- 
árak érvényesek:

Bérlet gőz-, zuhany- és kádfürdőre:
Kgy évi bérlet jegy 

„ havi
csakis azon személy részére 
érvényes kiuek nevére ki

állítva van.

o. é. 80 frt 
8 ,

A haii bérlet-jegyek a hó 1-től csakis az illető hó utolsó napjáig érvényesek.
Egy gőzfürdő fehérneművel . . . .  o. é. 60 kr.

„ kádfürdő f ű té s s e l .............................  „ 50 ,
„ l e p e d ő .................................................„ 10 „
„ törülköző............................................. „ 3 ,

Az uszoda 2000 akó vizet tartalmaz, mely szükség esetén me- | 
legittetik; a fürdő szobák, folyosó és az uszoda csarnoka fűtve lesznek. | 

Egyúttal bátorkodunk a n. é. közönség figyelmét vizgyógyin- | 
tézetünkre fölhívni, mely rövid fönnállása óta már hathatós sikerrel I 
működött, s az egész téli idényen át nyitva lesz. A szabályok a fürdő- 
pénztárnál kaphatók. Kelt Pécsett, 1882. augusztus hó 30-án.

207 (o-i) A fürdő kezelösége.
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£  Vendéglői értesítés.
Az iskolai tanév kezdetével vagyok oly bátor a n. t. vidéki 

uraságoknak tisztelettel tudomására hozni, hogy f. é. április 1-én 
„a kávé-forráshoz czimzet" vendéglőt felhagytam és a gyár utczá 
bán, Rnvald-házban lévő vendéglőt átvettem, és azt ujouan be-
rendzvén

; o m o
czim alatt folytatom.

.ló és ízletes meleg és hideg ételekkel, legjobb minőségű 
hamisítatlan italokkal, egész napon át szolgálok.

Elvállalok bérletet ebéd és estelire a házban jutányos árak
mellett.

A midőn erről a n. t. vidéki uraságokat, kik már az előbbi he
lyiségemben is látogatásaikkal szerencséltettek, tisztelettel értesítem, 
kérem szives pártfogásukat ezen uj helyiségemre is átruházni, a me
lyet kiérdemelni mindenkor főbb törekvésem leend.

Mély tisztelettel

198. (2 -2 )

G I N D L  K.
vendéglős.

m i i  m  i i  1 1  i i  i n n  1 1 1  •■ •#■•■#■#■§■« i

Leány-növeldei jelentés.
Alulirt tisztelettel tudatja a t. ez. szü

lőkkel és gyámokkal, hogy leánynöveldé- 
jében a rendes tanfolyam f. é.

szeptember liú 4-ik napján
fog kezdődni.

A beiratások pedig 1. 2. és 3-án esz
közöltetnek.

Egyúttal tisztelettel hozom a t. ez. szü
lök tudomására, hogy tan- és nevelőintéze
temben a jövő tanévre mérsékelt feltételek 
mellett bennlakó növendékeket is foga
dok fel.

Szives megkeresésre a feltételek azon
nal eszközöltetnek.

Pécsett, 1882. augusztus hó 15-én.
Tisztelettel

Libscher Vilma,
201. (2— 2) intózet-tulajdonoHiiő.

Lakása: János utc/.a 7. sz.

KINDL FE11ENCZ
BÁDOGOS MŰHELYE

Pécsett, Nepom uk-utcza 33. sz.
ajánlja magát építkezésekhez szük
séges mindennemű munkák eszköz
lésére, úgymint húzfedólzet készí
tésére ón, réz és bádogból, fedél- 
papirosból borítással vagy a nélkül 
kátrányozással együtt. Utóbbi fedél
zet különösen ajánlható mellék és 
gazdasági épületekhez, valamint 
ideiglenes épületekre is. Az utánkát 
rányozás kívánatra legolcsóbban 
eszközöltetik. 121. sz (0- 6)

Karima- és íüggóesurgók és 
lefolyócsövek, angol Árnyékszé
kek ón és öntöttvas-csövekkel, 
teljes fürdöberendezések, kádfür
dők fűtő szerkezettel, réz- és vas 
főzőedények ónozása, víztartók 
réz vagy bádogból, valamint az 
utóbb említettek javítására.

QXXX x x x x x x x x x x x x x x ;
9127. HZ. 

1882.

H i r d e t m é n y .
Pécs szabad kir. város köztörvény hatóságának f. évi 85./89Ö5. 

I sz. alatt hozott határozata alapján ezennel köztudoiuásra hozatik, hogy 
I a belváros elemi iskolánál elrendelt újbóli felépítésére nézve, a szük- 
I séges mukálatok érdemében f. évi szeptember hó 10-én azaz vasár 
1 nap, reggeli 10 órakor, a városház második emeletén lévő gazdasági 
' hivatalban — zárt ajánlatati tárgyalással összekötött nyilvános árlej- 
I tés fog tartatni.
I Felhivatnak ennélfogva a zárt ajánlati utón vállalkozni szán-
I dékozók, hogy magyar nyelven szerkesztett zárt ajánlatukat az alább 
' felsorolt egyes csoportokra külön-kiilön vagy az egész építkezésre 
1 azon kijelentéssel, hogy a feltételeket ismerik, és azokat elfogadják; az 
1 ajánlatnak megfelelő 5°/0-léknyi bánatpénz csatolásával — legkésőbb 
' f. é. szeptember hó 9-én délutáni 5 óráig a polgármesteri hivatalba 
1 okvetlen adják be, — mert az ezen záros határidőn túl beérkező aján
latok figyelembe vétetni nem fognak. — A szóbelileg vállalkozni ohaj- 

j tók pedig felkéretnek, hogy a fentebb jelzett árlejtési határidőben az 
‘ elvállalni szándékozó, előirányzott munka összegének megfelelő 
5 %>-léknyi bánatpénzzel ellátva — megjelenni szíveskedjenek.

Kellő tájékozásul megjegyeztetik a kérdéses építkezésnél — a 
1 szükséges munkák a mérnöki költségvetés szerint — következők van- 
1 nak előirányozva:

1. Kőműves m u n k a .....................  17,979 frt 93 kr.
2. Kőfaragó munka
3. Ácsmunka . .
4. Cserepes munka 
4. Bádogos munka
6. Asztalos munka
7. Lakatos munka .
8. Mázoló munka
9. Üveges munka . 

10. Szobafestő munka

394
4329
652
710

4545
3702

374
424
205

vagyis az összes munkák: 33,319 frt 67 kr. 
Megjegyeztetik továbbá, hogy a szóban lévő építkezésre vonat- I 

kozó tervek, költségvetés és a vállalkozási feltételek, a városi mérnöki I 
hivatalban vannak letéve, ahol is azok a hivatalos órák alatt bárki I 
által betekinthetök s a kivántató felvilágosítások készséggel megadatnak. I 

Kelt Pécsett 1882. év augusztus hó 29-én tartott tanácsülésből. I
200 o—*) Pécs sz. kir. város Tanácsa.

Pécsett, 1882. nyomatott ifj. Madarász E.
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