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Quousque tandem ...?
Azt már nyugodt lélekkel a birka- 

türelem sem nézheti, a mi a tisznesz- 
lári ügyben történik és nem történik, 
felháborítja ez minden igazlelkü ember
érzületét.

Hnsvétkor lett a bűntény elkö
vetve és a vizsgálat még főbb voná
saiban sincs befejezve, úgy látszik nem 
is akarják befejezni, a főfontosságu, 
egész világot az ügyre deritő körül
ményeket vizsgálgatni, igy csonkán 
akarják hagyni és talán beszüntetni, 
minden erre mutat.

Még azt sem derítették fel, az ál- 
hulla tulajdonkép minő személyé volt, 
honnan került elő, ez pedig csakugyan 
nem volt valami nehéz dolog és reá
vezetett volna kétségen felül a bűn
társakról az egyenes gyilkosokra.

Most a helyett, hogy a vizsgálat 
erélyesen folyna, vizsgálatokat telje
sítenek a vizsgálóbíró ellen, kihallgat
ják a szabadlábra helyezett és kellőleg 
betanított bűntársakat, szolgálat vesz
téssel megijesztett börtönőröket, hogy 
lerontsák a vizsgálat eddigi eredmé
nyének hitelét és eközben Karacsay 
börtönőr vallomásával ugyancsak ala
posan kompromitálja magát a tör
vényellenesen helyettesített ügyészség!

Nem nehéz kitalálni mindez mire 
czéloz.

Azonban az ország közvélemé
nye sokkal éberebb figyelemmel ki
séri ezen bűnügyet, semhogy huza- 
vonással, eltereléssel, posványitással 
elfeledtetni lehessen, a tényezőknek 
más után kellett látni, mi nagyobb 
zajt támaszszon, mint az eszlári kis 
leány gyilkossága.

Egyhangú a lapok tudósítóinak 
véleménye, hogy a pozsonyi és po- 
zsonyvidéki zsidópusztitások szervez
telek  és nem maguktól keletkeztek, 
de arról, hogy a társadalom minő 
osztálya és része szervezte, arról mé
lyen hallgatnak, pedig ezt kitudui 
volna a fődolog.

Mi megvagyunk bensőleg győ
ződve arról, hogy az antiszemitizmus 
ügyét törvényesen megengedett ala
pokon szervező, a nyilvánosság előtt 
bátran fellépő férfiaink egyikének sin
csen abban része, de ama előre beta
nított kitartás, melylyel a zsidók va-

Í T r c Í T
D a l o k .

i.
Ne mondjátok, igyi*-ugyi» látom,
Őszi rózsa az én ifjúságom . . .
Hamar hervad az bármilyen szép is, 
Ilyen hamar hervadok el én is.

Nem a remény zöld tavasza érlel,
Be kell érnem a sárga levéllel ; 
Nincsen mód, hogy átváltozzék zöldbe, 
8 csüggedetten hulladoz a földre

Hogyha sárgul a virág levele,
Együtt fonnyad a világ is vele :
Ha elhullik éltető reményem,
Nem hiszem, hogy sokáig túléljem.

Megmenteni nincsen más mód hátra, 
Te segíthetsz még imádott lányka ;
A mely bennem uj életre kellne:
Te önthetsz csak reményt e kebelbet

II.

Legszebb virág a szerelem 
A szív a kert, hol ez terem,
Ebben vagyon, ebbe kertbe, 
Mélyen, mélyen beültetve.

Nekem is vau ily virágom,
Kivirult már tavaly-nyáron ;
Korán virult, mert egy csalfa
Meleg sugár előcsalta

gyonára éhes rabló pozsonyi csőcselék 
Istóczy, Onody, Simonyi neveit han
goztatják és piszkos zászlójukra tűzik, 
világosan arra mutat, hogy az általuk 
képviselt ügynek kompromittálása vé
gett eme zavargásokat maga a szemita 
központi bizottság szervezte, mutat 
erre ama kihivó magaviselet, melyet 
a katonaság által már megszállott he
lyeken több zsidó tanúsított, mutatja 
főleg az, hogy ott szervezték, hol Ma
gyarországon az effélékre legalkalma
sabb talaj létezik.

Bizony Nyíregyházán, Debre- 
czenben, Szegeden stb. hiába próbál
koztak volna, a pozsonyi csőcselék, 
mely minden előbb, csak magyar nem, 

J nagyon jó erre, mutatta már nehány 
alkalommal, ha pedig oda fejlődtek 

j volna a zavargások, hogy nagyobb 
| vérontás esik meg a rend helyreállí
tásakor, akkor czélt érnek, nagy rész- 

j ben az eszlári dolog feledékenységbe 
j ment volna.

Az antiszemita ügy zászlótartói
nak azonban lesz talán gondjuk reá, 
hogy e gyalázatos zavargásoknak szer
vezőit leleplezzék, most ez legyen fő 
feladatuk, mert ne bízzanak a kormány 
közegeiben, kik eddig is tanúsították 
erre képtelenségüket, hogy ne mond
juk akarathiányukat.

Egyébiránt minő veszett ügy az, 
melynek védelmére a kormány főlapja 
is vállalkozik, azt eléggé mutatja 
Championjainak kiléte.

Egy hajdani véress/.áju, kit az 
egész emigráczió kémnek tekintett és 
az ördög fajzataként került; — egy 
versfaragó kritikus, ki arra is vállal
kozott, hogy a hazaárulást mentegesse 
és szépítse, keresztény anyaköny
vekbe bevezetett hitetlenek, kiknek 
se Istenük, se hazájuk, kik csak a 
zsidók bálványát, az arany borját 
imádják, ezek a tényezők azok, me
lyek az alattomosság, a rágalom és 
ennél rosszabb fegyverekkel is közre
működnek az igazság elnyomására.

Saját érdekűkben is rosszul te
szik, mi azt hisszük, hogy még koránt 
sincs itt az ideje annak, hogy a szemi- 

. tizmus ügye gyökeresen megoldassák, 
de az ilyen akczió sietteti a megoldást 
és pedig oly irányú megoldást, mely 
a zsidókra nézve legveszedelmesebb.

Szőke leány szeme párja 
Vetett csalfa sugárt rája;
Virágot e lánynak hajtott,
De róla ő nein szakasztott.

Kelefy György.

Paulához.

Búzavirág a virágom,
S ha a tiszta eget látom,
Szemeidre s rád gondolok,
Ki okozád a bánatot 
Szivemen.

Édes bánat e a szerelem 
Együtt tenyósz a szivemen,
Fáj a szivein, mert szeretlek 
S nem mondhatlak az euyómuek 
Sohasem!

U
A kék égről nem mosolyog 
Többé felém a remény,
Szemed is kék s szivem szeret,
Mégsem lehetsz az enyém.

Buzakalász hús árnyában 
Hol nyilik a kék virág,
Nem sírom többé kőnyomét,
Nem hullatom ezután.

Miért mondjam panaszomat 
Te azt agy sem értheted,
Nem értheted szerelmemet —
Mert más biija szivedet.

Doleneoz Ferencz

Kossuth Lajos levele.
22. Via dei Miliő (gia S. Lazzaro.)

Tarin &zept. 17. 1882.

H e l f y  I g n á c z  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  u r n á k  
B u d a p e s t e n .

Kedves barátom 1
A folyó hó 19-e körül (a napot nem 

tudnám egész bizonyossággal meghatá
rozni) immár 80 éve lesz, hogy e keser 
vés életre születtem; még pedig „burok
ban- születtem, élő czáfolatául ama népies 
babonának, hogy „burokban született 
gyermek szerencse gyermeked

Vannak, kik születésem 80-ik évnap
ját, politikai pályám 50 ik évnapjával hoz
zák kapcsolatba. Tévednek. Az én tevé
keny részvétem a közéletben 50 évnél 
régebben, 1827-ben kezdődött. Akkor let
tem táblabiróvá kinevezve szülő megyém
ben Zempléniben. A megbecsülhetlen me
gyei intézmény, mely ahelyett, hogy a 
közszabadsággal öszhangzásba hozatnék, 
miként azt az 1848-iki törvényhozás el- 
rendolte, ma már az osztrák-magyar ha
talmi központosítás ádáz nyomása alatt 
eleven organismusból gépies mechanis- 
mussá töpürült: akkor még az önkormány
zatnak tevékenységtől pezsgő műhelye, a 
nemzet közéletének semmivel nem pótol
ható hatalmas iitere, a magyar alkotmá
nyosság védbástyája volt; s én azok közé 
tartoztam, kik a mai napság már csak 
gunynyal emlegetett, mert nem ismert, 
táblabiróságot, sem üres ezimnek, sem 
„sine curáa-nák nem, hanem a hazafiul 
tevékenységre hivatás mezejének tekintet
ték. Ha volt valami életemben, ami nyo
mokat hagyott hátra maga után, annak 
magvai ama mezön indullak csírázásnak.

Szolgáljon e chronologikus visszapil
lantás bevezetésül e levelemhez.

Születésem 80-ik évnapjának alkal
mából egy több mint 30 ezer aláírással 
ellátott Emlék-Album kezemhez juttatá
sának szándéka felöl lettem Bpeströl e 
napokban értesítve a Tassy Becz László 
elnöklete alatt alakult választmány által, 
mely beleegyezésemre s az átadás mód
jának meghatározására szólított fel.

Válaszomban előadtam a tekinteteket, 
melyek arra indítottak, hogy a szives 
megemlékezés e tanúságának elfogadásától 
mindamellett se vonakodjam, hogy a terv 
kezdeményezése ollen határozottan tilta
koztam s tiltakozásom figyelembe nem 
vételét csak sajnálhatom.

Az átnyujtás módját illetőleg pedig, 
az aláírók körében tervezgetett módot el 
nem fogadhatva, felkértem a választmányt, 
legyen szives az albumot számomra öltnek 
átadni, ki reményiem, nem fogja kérése
met megtagadni, hogy engem az átvétel 
nél képviseljen s hálás köszönetemnek és 
az érzelmeknek, melyekkel a megtisztel
tetést fogadom, tolmácsa legyen.

On engem annyira hozzászoktatott 
baráti készségéhez, hogy eléggé elbizako-

Az eszéki hid.
Leroskadt, huszonhat magyar huszár 

sírját ásta meg a Drávában . . . .  nincs 
többé!

Egy alkalommal magam is utaztam 
át e hídon, mely azóta szomorú emlékűvé 
lett, de a történetek, s különösen a ma
gyarok történetében örök emlékű, mert a 
huszárok, kik miatta vesztek el, magyarok 
voltak.

Mi tagadás benne, de szörnyű bor
zongás fogott el, midőn már közel értünk 
a hídhoz.

Az idő virradóra járt.
Bárány felhők lebegtek felettünk.
Egyszer a mint kipillantok, észre ve

szem, hogy már csak egy hajitáinyira van 
a hid, melyet csupán az — imádság tar
tott.

Ismét elfogott a borzongás.
A vonat menete észrevehetöleg meg

lássuk, mig kés«»bb valóságos csiga-biga 
mászássá változott.

Elértük a hídfőt.
Megrázkódtam.
Ekkor oly vigyázva haladt a vonat, 

mintha csak minden kerék-fordulásnál 
meg akart volna állani.

Szerencsére elmaradt a — hidegfürdö!
Átjutottunk épen, egészségesen a túlsó 

partra, nem történt semmi bajunk — a 
nagy ijedségen kívül.

A dárda-eszéki hid] mindig kiváló 
fontossággal birt a közlekedés terén, s 
mióta az alföldi vasutat megnyitot
ták, kiválólag mióta a bosnyák okkupá- 
czió megkezdődött, a hadászat érdekében 
is sűrűn, de nagyon is sűrűn használtatott.

dott vagyok kérésem teljesítésére számí
tani.

Harminczhárom éve, hogy nem lát
tam hazámat s e hosszú hontalanság és 
tehetetlenségem daczára, mégis gyakran 
részesülök azon megtiszteltetésben, hogy 
honfitársaim kisebb-nagyobb körben szi
ves megemlékezésükre méltatnak. Tanú
ságát vettem ennek legközelebb is, név
napom alkalmából, tanúságát vettem most, 
ama több mint 30 ezer aláírásban, mely
nek átvételére önt felkérem és a készü
letekben, melyek — amint a lapokból lá
tom — 80-ik születési évnapom alkalmá
ból a szives megemlékezés tanúsítására 
több helyütt a távol hazában tétetnek.

Honfitársaim e jóindulata vigasztaló 
napsugárként hat hontalanságom komor 
ejjelébe.

Legyen ön kérem tolmácsa a mélyen 
érzett köszönetnek, melyet legjobb áldá
saim kíséretében, megilletödött szívvel 
küldök az oly régóta keservesen nélkü
lözött kedves hazába.

De az alkalom, mely jelenleg e meg
tiszteltetésekben részesít, bizony nem ör
vendetes.

Az évek, melyeket leéltünk, nem 
megtakarítás a jövő számára, hanem élet- 
töke-fugyasztás, melyet semmi varázsál
dás nem pótolhat ki.

Az én kis családi körömben mi nem 
is szoktuk a név és születési évnapokat 
megünnepelni. Még csak emlékezetbe hozni 
sem. Nem jól esnék magunkat s azokat, 
kiket szeretünk, emlékeztetni, hogy az 
év, melyet leéltünk, egy hosszú lépéssel 
közelebb hozott az elváláshoz, mely, ha 
az elköltözőre nyugalmat hoz is, a felma
radandókra gyászt borit.

Hát még mikor a születési évnap 
már a 80-ik ?

Nem tagadhatom, hogy ez a szám 
komor gondolatokat ébreszt agyamban, s 
ajkaimra fájdalmas sóhajtást idéz.

Nem mintha az bántana, hogy az 
ilykoru ember, még ha talpon áll is, már 
a sírban áll, lesve a billentést, mely le
fekteti. Ez rendén van igy, és nem is baj. 
A kinek annyi bu, annyi keserv jutott 
osztályrészéül az életben, mint énnekem, 
az, ha lelkiismeretével tisztában van, a 
mint ón vagyok, nem pusztán megnyug
vással, hanem még egy nemével a sóvár
gásnak is gondol a halálra,

„mert La bíró, nem furdal vád, 
mert ha álom, nyugalmat ád.u

Nem is azért szomorít a 80 óv, mi
vel az Öregség örömtelen. Ez is rendén 
van. Az örömtől nehéz a megválás, az 
örömtelenségtöl nagyon könnyű. Bölcsen 
rendelte a természet istene, hogy az évek 
súlya alatt, öreg embernél az élet jófor
mán tengóssé változzék, mely érzéketlen 
mind annak becse iránt, a mi személyi
leg értékes lehet. Ez a tengés nagyon jó 
átmenet, mindannak, a mi az emberben 
anyagi, ásványelemekké szétbomlásához, 
hogy örökös körutjokban a természet há-

óh és mennyire elfog bennünket a 
fájdalom, ha a szegény magyar huszárok 
gyászos sorsára gondolunk. Éppen akkor 
érte őket bal végzetük, midőn az idegen 
földön, szenvedések közt töltött hosszú idő 
után, megvirradt volna Örömük, boldogsá
guk hajnala itthon, a kedves anyaföldön.

Ezelőtt két évvel, fényes kíséretével 
ö felsége a király is ezen vette útját, mi
dőn a nagy hadgyakorlatok megszemlélé
sére városunkba utazott.

Ez alkalommal teljesedett be legiga- 
zabban uz a közmondás, hogy az eszéki 
hidat csupán az imádság tartja, mert csa
kugyan az, — a magyar nemzet liö imája 
tartotta.

Az eszéki hid története azonban szo
rosan összefügg szép magyar hazánk tör
ténetével.

Már a rómaiaknak is volt e helyen 
hidjok, melynek egyik oszlopát, mint az 
eszékiek mondják manapság is láthatni, 
ha a viz alacsony állású.

A hid nem valami sokáig állhatott 
fenn, minthogy már a keresztes hadak 
idejében nem volt meg, amiértis a keresz
teseknek és pedig Bouilon Godofréd s 
rötszakállu Frigyes alatt talpakou kellett 
átkelni a Dráván.

Ha a dárda-eszéki hídon átkeltünk, 
már Szlavóniában s közvetlenül Eszéken 
a hajdani Ma r s á b a n  vagyunk. így ne
vezték a rómaiak. Innen s illetőleg Trau- 
runumból, a mostani Zimonyból remek ut 
vezetett O-Budán keresztül Bócsig s innen 
Galliába.

Eszék épen úgy mint Pécs, oly köz
pont volt, a honnan a rómaiak alatt min
den irányban utak ágaztak szót.

rom országánál, uj meg uj élet hüvelye
ivé csoportosuljanak az örökkévalóságon 
keresztül.

És nem is amiatt szomorít a 80 év, 
hogy a tehetetlen öregségben az ember 
elrozsdásodik, mint az ellökött kard. — 
Én ez elrozsdásodást eddig még kevésbé 
érezem, mint a korombeliek közt mások 
tán sokan. Ha az esélyek kereke még 
életemben akként fordulna, hogy nemze
tem magát örök létjogának számonkéré
sére elhatározná, még elég ruganyosságot 
érzek agyamban, egy akaraterőt lelkem
ben, s elég munkatehetséget izmaimban, 
hogy mint egyszerű napszámos ki is kér
jem, le is róhassam részemet a nagy mun
kában.

Az a mi miatt a 80 év terhe kife- 
jezhetlen búval sulyosodik lelkemre, azon 
szomorú kényszerűségben áll, hogy ne
kem, ki hazámat annyira szeretem, mint 
ember hazáját jobban nem szeretheti, idegen 
földön kell meghalnom, hontalanul.

Pedig kell, mert szivem minden dob
banása visszaborzad, minden erkölcsi ér
zelmem, hazafiságom minden kötelesség- 
érzete eltilt attól, hogy megtagadva éle
tem religióját „Osztráka Magyarországba 
menjek meghalni; én! ki egyik kezem
mel nemzetem örök létjogára, másikkal a 
vértengerre mutatva, mely névtelen félis
teneink ereiből a gazul megtámadott Haza 
szent védelmében kiömlött, hazám függet
lenségének decretálását indítványoztam s 
indítványom nemzeti határozattá emeltet
vén, Isten és a nemzet színe előtt eskü
vel fogadtam, hogy hazám függetlenségé
hez utolsó lehelletemig hü maradok!

Az is maradok. Isten engem úgy se- 
géljen, mind ez életben, mind a síron túl.

Sokat tanulgattam hosszú életemben, 
de nemzetem érdekeinek idegen érdekek
nek alárendeltségébe belenyugodni nem 
tanultam meg. Sokat feledtem, de hazám 
szent jogát nem.

Hát nekem idegen földön kell meg
halnom, mert a mint a dolgok a hazában 
állanak, nem reményihetem, hogy azon 
maroknyi napok alatt, melyek még szá
momra fentartva lehetnek, a magyar nem
zet újra felemeli azon függetlenségi zász
lót, melyet előbb a népek szent jogát láb
bal tapodó idegen avatkozás rántott ki 
kezeinkből, utóbb a nemzet maga feladott, 
de melynek én hűséget esküdtem.

Az a zászló még lobogui fog; „az 
nem lehet, hogy annyi sz ív  hiába onta 
vért 8 keservben annyi hü kebel szakadt 
a honért.- Az a zászló lobogni fog; ezt 
hiszem, — tudom; de én 80 éves öreg 
ember vagyok, nem érhetem meg.

Idegen földön kell meghalnom.
Ez az, a mi miatt a 80 év bánt. 

Csak is ez.
80 év! — — A mint e számot le

irom, gondolataim végig röppenek az ür 
felett, melybe e bosszú idő elmerült. A 
fórfikoré a jövö reménye, az aggkoré a 
múltak emlékezete. — Amazó az akarat

Eszéknek már akkor kijutott.
A rómaiak rettenetesen zsarolták e 

tartományt.
A népvándorlás alatt pedig megfordult 

itt a világ csaknem minden embere.
Jött aztán a — török-világ!
Járta a gyer mekt i zed,  szintúgy 

megyénkben is. Ez okozta, hogy a ma
gyarság innen annyira kipusztult s egész 
helységek tűntek el a föld színéről.

Veráncz püspök feljegyzései szerint 
a török hódoltság alatt harmincz helység
ben is alig találkozott annyi földműves, 
mint a magyar uralom alatt egy-egy fa
luban.

így pusztult ki a magyarság . . . .
És helyébe idegenek jöttek..............
Fájdalom!
A mi magát Eszéket illeti, arra azt 

mondhatjuk, hogy a mohácsi vész előtt 
magyar község lehetett, mert Eszéky Pé
ter is, a nagy buzgalmu s szilárd lelkü
letű reformátor, a tolnai iskola alapitója 
innen származott. A város tőszomszédsá
gában fekvő Rétfalu, mint a neve is iga
zolja, tősgyökeres magyar volt s vagy 
harmadában most is az.

Hohó! egy kissé — „nagyon- is el
tértem beszédem tárgyától az „eszéki hidM- 
tól, de azt tartom ennek kapcsán a mit 
elbeszéltem nem volt éppen érdektelen, 
— és most azt hiszem elég is lesz a jó
ból ennyi, — tegyük le a tollat!

így ni, — és most fohászkodjunk 
egyet a szegény szerencsétlenül járt ma
gyar huszárokért.

Isten nyugossza ökot !
A  k i s  l o v a g .



tenni valamit, a miért élni méltó legyen ; 
cmezé a számba vétel, ha talál-e valamit 
a múltban, a miért élni méltó vala.

Ha találok-e ?
Talán találnék, ha a jelen a múltak 

vívmányait meg nem hamisította volna. 
De megtette.

Az eszközök egyike valók — és ál 
dóm a végzetet, hogy leheték — a tör
ténelem igazságának kezében, hogy a job
bágyföld szabaddá legyen a hazában. So
kat elsepert a balsors fergetege abból, a 
miért küzdött, szenvedett, áldozott, vér
zett ama nemzedék, melyre már csak ne
hány porladozó rom emlékeztet; ez meg
maradt. Igen, de igazán szabad e az a 
hajdani jobbágy föld ? Nem az, csak urat 
cserélt. Hajdan a jobbágyfüldmives földes 
urát táplálta, most a földmives azt a Mo- 
lochot táplálja, melyet az osztrák-magyar 
monarchia nagyhatalmi állásának nevez
nek. És ez a Moloch telhetetlen. Soha 
sem mondja: elég. Mindig enni akar.

Hajdan a földesur védte a jobbágyot, 
Önzésből, saját érdekében védte, de védte, 
hogy az a mit államnak neveznek, a job
bágy véres verejtékét föl ne emészsze, 
most ki védi meg a szabad föld birtoko
sát ama Moloch telhetetlenségtöl, mely *

az az „ész, erő, szent akarat" az a nem
zeti életrevalóság, melynek dicsőséges re- 
velatiója s világot bámulatra ragadta s 
melynek szervezésére a nemzet velem pa
rancsolt volt? Szomorú kérdés, melyre a 
felelet még szomorúbb volna; hát nem 
kérdezem; hanem csak annyit mondok, 
hogy én nem ilyes dolgokat vártam, re 
ményltem a szabaddá tett földtől, a szolga 
népnek alkotmányos polgárrá emelésétől 
s a képviseleti kormányrendszertől, mi
dőn ezeknek kivivására sok jobbak kö
zött én is közreműködtem.

Hát bizony nem találok a múltak űr
jében a min fáradt szemem megnyug
vással pihenhetne meg. Nem találok, mert 
a jelen meghamisította a múltnak vívmá
nyait.

De hát mi köze mindennek azon szi
ves megemlékezésekhez, melyekkel szü 
letésem 80-ik évnapja alkalmából megtisz
teltettem?

Megmondom és azzal végezek.
A haza jelen állapota a legkiáltóbb 

ellentétben áll egész múltammal, elveim
mel s az iránynyal, melynek tehetetlen, 
de hajthatlanul hű személyesitője gyanánt 
állok /Isten és emberek előtt.

És én 33 év óta hontalan és tehetet-
még csak nem is áliámi, sem magyar sem ! len öreg ember vagyok, kitől senki sem
osztrák értelemben, hanem a szó szoros 
értelmében „egyuralom", mely a maga 
nagyhatalmi vágyát államérdek gyanánt 
találja tel s magát az államnak substitu- 
álja. f

És igy lön, hogy a nép, mely a job
bágyföldön megélt, szűkén, csaknem álla- 
tilag, de megélt, — nem birva a reá ne
hezedő terheket, a szabad földön nyomo
rog, sőt hallatlan! a szabad földről még 
ki is vándorol.

Kivándorlás Magyarországból, mun- I 
kahiány, keresethiány, meg nem élhetés ' 
miatt! azon Magyarországból, mely ha a ■ 
politikában saját érdekeitől kérhetne ta- j 
nácsot, ha közgazdászai s adózási rend- j 
szerét saját javának kívánalmai szerint 
rendezhetné be függetlenül, kétszer annyi 
népet is jólétben eltarthatna, mint araeny- 
nyi most földén nyomorog! — Ez rohadt j 
állapotra mutat, mely gyökeres orvoslá í 
sért kiált. Félakaratu kapkodások, pallia 
tivák csak a symptoniákat csillapíthatják, 
a betegséget meg nem gyógyíthatják.

Hát ide törpittetett a szabad föld \ 
nagy vívmánya, mely annyi áldást Ígért.

Aztán igaz az is, hogy az eszközök I 
egyike valók és áldom a végzetet, hogy j 
leheték az örök igazság kezében, misze
rint a szolganép, mely ki volt tagadva 
az alkotmány jóvoltaiból, mint egyenjogú 
alkotmányos polgár foglalja el helyét a 
hazában ; igen, de a polgáriság magasztos 
joga arra lett felhasználtatva, hogy a 
nemzeti akarat pecsétje üttessék az ál
lami függetlenség feladására; pedig füg
getlenség nélkül az alkotmányos formák 
csak álarcz, melyet az abszolutizmus fel
ölt, hogy a járók-kelök reá ne ismerje
nek, s hogy a felelősséget magáról elhá
rítsa. Ez rosszabb a nyílt erőszaknál. Meg
mondta Deák maga, hogy a mit ez elve
szen, azt vissza lehet szerezni, de a mit 
feladunk, az elveszett. Gibbon Írja örök
becsű munkájában, hogy az Árpádház 
300 évig uralkodott Magyarországban, de 
a szabadnak született magyart nem vaki- 
totat el a korona csillogó fénye, mindig 
élt elévülhetetlen jogával számon kérni 
szabadságát az állam öröklő szolgájától 
(hereditary servant of the State), azt fe
lelősségre vonni, 8 megbüntetni. — így 
Gibbon. De most kitől kérje számon a 
nemzet elveszett függetlenségét? Kit von
hat érte felelősségre, mikor maga adta oda!

Es igaz, nem kis részem volt abban 
is, hogy a magyar nemzet megkapja azt, 
a mit az angol igen jellemzően nem par
lamentarizmusnak, hanem képviseleti kor
mánynak (represéntativ go vermen t-uak) 
nevez. S ez nóvleg meg is volna, de mert 
az alap, a függetlenség hiányzik, hát a 
nemzet képviselői (hogy egyebet ne em
lítsek) a nemzet nevében, melynek aka
ratát képviselni tartoznának, megszavaz
ták a bosnyák okkupácziót, melyet az 
egész nemzet egy szívvel lélekkel a leg
határozottabban ellenzett. Es ezt képvise
leti kormányrendszernek nevezik! De hát 
ki vagy mi volt e vészterhes megszava
zásnál képviselve? A nemzet akarata nem, 
mert az határozottan ellenezte; hanem 
képviselve volt az alkotmányos formák 
ügy efogy ott üressége, mely, hiányozván 
az intézvényes biztosítékok, mik egyedül 
képesek a formák szócsikorgó mechaniz
musát életerős szervezetté eleveníteni — 
megijedt a gondolattól, hogy ha a nemzet 
képviselői a nemzetet önczélnak merik 
tekinteni, a nemzet akaratának képvise
lése a nagyhatalmi ambiczió molochjának 
szemöldökével koczczanásba jő, és az ál 
arcz leesik, és a „sic volo sió jubeo" ar- 
cza leplezetlenül előbukkan. Amióta Ma
gyarországot az egységes osztrák-magyar 
monarchia Cis- vagy Trans-Lajthán felévé 
törpitették, mutasson nekem valaki csak 
egyetlen egy esetet is, hogy a magyar or- 
•zággyülés merte volna megtenni — ha 
még úgy fogadta is — hogy megteszi, a 
mi oda fenn nem tetszett. Á bécsi kabi 
net-politika „kommandiroz," a magyar or- 
**ággyü.és „masíroz." És ezt képviseleti 
kormányrendszernek nevezik! — „Pengő 
czimbalora."

Nem folytatom a „vivisectiót", bár 
hosszudan kosszura folytathatnám. Még 
csak azt sem kérdem, hogy hova lett az 
a szellem, az a lelkesült határozottság,

várhat semmit is.
Még csak pár rövid év, s már azon 

siralomházi idő is lejár, mely után én 
(ha még élek) és fiaim, ki leszünk ta
szítva, mint megannyi páriák szülőföl
dünknek polgári kötelékeiből s még csak 
magyaroknak sem leszen szabad magun
kat neveznünk, hacsak nem járulunk a 
„löblichses kaizerlich königliches Consu- 
Iat"-hoz Genuában, nagy alázatosan kije
lentve, hogy urának alattvalóivá szegő
dünk. Mert hát ez az ostracismus is tör
vény, melyre a magyar nemzet képvise
lői, a magyar nemzet akaratának pecsét
jét ütötték reá.

Ilyen az én helyzetem ; elég szomorú, 
hogy ,ilyen, de ilyen.

Es íme, mindezeknek daczára, a leg- 
1 szívesebb megemlékezésnek, (sőt szabad 
mondanom, mert számtalan biztosítását bí
rom) a szeretetnek, ragaszkodásnak nyi- 

• latkozatai sűrűn érkeznek hozzám Ma
gyarország csaknem minden vidékéről, 
hozzám a törvényhozó hutaiom által a 
nemzet soraiból kilökött páriához.

Hát személyemnek szól ez a meg- 
, tisztelő rokonszenv ? Miként szólhatna ? 
mikor az engem ekként megtisztelők 
nagy számában alig esik százra csak egy 
is, a ki engem valaha csak látott is, nem 
hogy velem viszonyban volt volna.

Nem nekem, a személyesen ismeret
lennek szól ez; hanem szól azon ismert, 
becsült elveknek, melyeknek életem szen
telve volt, szentelve lesz mind halálomig. 
Szól azon elveknek, melyek a magyar 
nemzet ezredéves történelmi létjogának 
imperativus kőzeteiinényét, a magyar nem
zet jövendő létének alapját, föltételét, biz
tosítékát képezik.

Aztán tekintetbe véve azt, hogy én, 
kiről tudva van, hogy „törhetek, de meg 
nem hajlom", minden szóval, mely ajka
imról elszáll, minden betűvel, mit toliam 
papirosra vet, magával hontalanságommal 
is eleven tiltakozást képezek az ország 
jelen közjogi állapota ellen; tekintetbe 
véve ezt, kerdem én: lehetséges volna az, 
hogy én ily megtiszteltetésben részesüljek, I 
ha a magyar nemzet megelégedését lelné, j 
lelhetné a létező állapotban ?

Lehetetlenség ez, lélektani lehetet
lenség.

Mit jelentenek hát a reárn megemlé
kezés eme nyilatkoz ványai ?

Jelentik azt: hogy a függetlenséget 
feladó kötés megméretett a tapasztalás 
nak, megméretett a nemzet érzelmeinek 
mérlegében, és könnyűnek találtatott.

Jelentik azt, hogy a függetlenségi 
irány mindinkább szélesedő tért nyer a 
hazában.

Jelentik azt, hogy annak a türelem
nek húrja szakadó félben van, mely a 
magyar nemzetet idegen érdekek szolgá
jává tette s nemzeti jövendőjét kompro
mittáló nagyhatalmi ambicziók, vér verej
téket, izzadó eszközévé kárhoztatta.

Es mert e türelem fogytán van, je 
lentik azt, hogy az okszerű 
holnapnak napja még a láthatár alatt van 
ugyan, de képe már a pára körben lát
ható. Egy fordulat az esélyek kerekén, s 
a nap, felbukkan.

Én igy Ítélem meg a helyzetet, ezt 
lehet lehurrogatni, de a hurrogatás nem 
állítja be a történelem logikáját. ítéletem 
felett a jövendő fog dönteni. 8 ón annál 
biztosabban hivatkozom a történelem lo
gikájára, mert tudom, hogy nem lehet ma
gyar ember, még a hurrogtatók, még az 
opportunismus álbölcseségének követői 
közt sem lehet, aki szivének rejtekében 
nem osztoznék vágyaimban, érzelmeimben.

Hát én idegen földön halok meg; de 
nem halok meg reménytelenül.

Köszönöm e reménynek sugarát; lel
kem mélyéből köszönöm.

Sursum corda.
Segíts magadon magyar, és Isten 

megsegít.
Kossuth Lajos.

Aradon a függetlenségi párt Kövér Gábor 
földbirtokost tűzte ki képviselőjeleltnek. — 
A véderőtÖrvény végrehajtására nézve a 
magyar és osztrák minisztérium meg
egyeztek, az utasítások szövegezése leg
közelebb megtörténik. — Az eszéki hid 
beomlás dolgában a zágrábi föállamügyész 
a helyszínén Eszéken járt és hir szerint 
oda nyilatkozott, mikép magyar és nem 
horvát területen történvén a baleset, a 
magyar bíróságok illetékesek a vizsgálat 
és elbírálásban. — Diákóvárt az évek 
óta épülő kathedralis templomot felszen
telték oktob. 1-én és Stroszmayer püspök 
tartotta benne a legelső misét, a pécsi 
káptalant ott Troli Ferencz kanonok pá 
pai pralátus képviselte.

Osztrák dolgok. — Triesztben a 
jubileumi ünnepély alkalmával ismét 
bombamerénylet történt. — Estve a „Gal- 
legiante" bárka fedélzetén katonai zene
kar játszott, a bombát egy fiatal ember a 
partról dobta a bárkába, mely ott azonnal 
felrobbant és több zenészt súlyosan meg
sebesített, kettőnek lábait összeroncsolta 
s életűkhez nincs remény. — A gaztet
tet a rendőrség eleinte titokban akarta 
tartani és balesetnek hiresztelte, mely a 
tüzjátók felrobbanásából eredt. — Azt ál
lítják az ujabbi hírek, hogy a gaztettest 
•‘lfogták már. — A trieszti rendőrség rop 
pánt tevékenységet fejt ki a bombmerény- 
lök felfedezésében. Most már számszerint 
meg van állapítva, hogy Herczegovinábun 
még két csapatban 1000 felkelő tanyáz 
hozzáférhetlen helyeken, ezek szétugrasz- 
tását úgy látszik meg sem kisérlik.

Zsidó zavargások történtek múlt 
hó végén Pozsonyban és vidékén, jelesen: 
Bazin, Szentgyörgy városokban, Szempcz, 
Lánzsér, liétse, Weingraben, Cseklész,— 
Ivánka-sáp, Szered, Nádas, Födémé*, Sárfö 
s más községekben, miket az oda rendelt 
katonaság és rendőrség azonban hamar 
elnyomott. — Csupán Pozsonyban ismét
lődtek a támadások, melyek a zsidók va
gyona ellen voltak intézve, ablakaik beve
rettek, néhány bolt feltöretett és minden 
áru kiszóratott, a hol azután a tömegeson 
résztvett pozsonyi idegen nyelvű es szár 
mazásu csőcselék nép lopni is kezdett, a 
pálinkát megitták vagy kifolyni engedték, 
az uzsorásoknál talált váltókat és kötle- 
veleket megsenimisitették. Pozsonyra Je- 
kelfalussy miniszteri tanácsos küldetett 
kormánybiztosul, Pozsony megyére Eszter- 
házy gróf főispán, egyúttal a belügyér ki
hirdette ott a rögtönitélő bíróságot. — A 
zsidók személyét a felbujtott és lopni vá
gyó csőcselék-banda nem igen bántotta, 
mivel azonban amazok némelyike a hely
zethez mérve nagyon is kihivólag viselte 
magát, ütlegelések sem maradtak el. — 
írják, hogy úri egyének rendezték ezen 
gyalázatos zavargásokat Pozsonyban, egy 
Früchwirth nevű üvegest is fogtak el buj- 
togatás miatt, Szentgyörgyön pedig llrudka 
nevű adóvégrehajtó volt a fő bujtogató, ki 

ámos más tetten értekkel együtt elfoga
tott. — Reméljük, hogy a bár elkésett 

lügyéri intézkedések folytán nem fog
nak ismétlődni a zavargások, miket a 
bécsi zsidó sajtó felhasznál a magyarság 
légyalázására, holott azokban a magyar
ságnak mi része sincsen, ezen zavargó 

j elem lóvén oly alacsony csőcselék, mely 
I lapot, röpiratot sohasem olvas. — Pró
bálják csak az efféle bujtogatást tisztán 
magyar vidéken, ott az izgatók fognák 
megjárni első sorban, s nem kerülnék el 
azonnali megfenyitéstiket.

Külföldi szemle.

mer fellépi i ellenük, mert a bíróságok 
inficziálva vannak köztársaság ellenes ele 
mekkel. — Ez is egy fanyar gyümölcse 
a kinevezési rendszernek.

,Pécsi Zene-egylet“ 
katonai zenekar.

s a

Belföldi hírek. — A képviselőház 
első Cilését okt. 5-ón tartotta, az alelnökök, 
jegyzők és háznagy választása azonban 
csak a további ülések egyikén fog meg
történni, a pénzügyminiszter pedig októ
ber 10-én terjeszti elő a költségvetést —

Egyiptom ügyének rendezését az an
gol kormány ugylátszik akként kívánj* 
elérni, hogy a kabinetek közt előbb meg 
egyezés létesülvén ez egy londoni konfe- 
renczián jegyzőkönyvbe vétessék. — Eme 
rendezés a szuezi csatorna semlegesítése 
körül uj határozmáuyokat fogna tartal
mazni, nem külömben Egyiptom jövedel
meinek a hitelezők érdekében leendő cl 
lenörzése körül is, — ellenben Anglia t 
kedive viszonyát a szultánhoz semmikép 
sem kívánná változtatni, annexióra, pro- 
tektarátusra nem törekszik (a mi igen 

történelmi * 8"kba >8 kerülne.) — Baker pasa az 
' gyiptorai 12,000 főnyi uj hadsereget mo 
hamedán elemekből, de a benszülöttek 
és törökök kizárásával kivánja szervezni, 
a zsandársághoz albánokat toborzani óhajt, 
a rendőrséget pedig megbízhatóbb egyip
tomi elemekből reméli felállítani.

Kairóban a vasúti indóháznál roppant 
lőszerrobbanások történtek, miknek okát 
még ki sem fürkészhették, a kárt hihet- 
len sokra 1—2 millió fontra, az ember- 
életbeni vesztességet ellenben ép oly va- 
lószinütlenül kevésre becsülik, a minthogy 
az Egyiptorobéli angol hírek egyáltalán 
megbizhatlanok.

A szultán letette dúsan jövedelmező 
hivataláról a mekkai nagyseherifet, mi
vel állítólag Arabi pasával a szultán el
len szövetkezett.

A görög-török határügy nem mérge
sedett el a török kormány mérséklete kö
vetkeztén és a rendezés feletti alkudozás 
folyik.

A montenegrói fejedelrnecske, ki 
Oroszországból visszatérve nehány napot 
Bécsben akart tölteni orvosi (talán in
kább rendőri) tanácsra sietve elutazott 
bérezés hazájába.

Francziaországban a királypártiak 
banketteken nyiltan hirdetik a lázadást a 
köztársaság ellen, a kormány nem igen

A városi zenekar rettegett concur- 
rense, az állandó katonai zenekar már 
nemcsak megérkezett, de múlt vasárnap 
első zeneestélyét is megtartó a „Hattyú1 
teremben, mely ha nem is volt programm 
szerű hangverseny, melyről zeneművészeti 
kritikát lehetne Írnunk, mindenesetre mégis 
oly kedélyes és élvezetes zeneprodukezió 
volt, melyről már csak azért is érdemes 
említést tennünk, mert azon gyújtó hatás 
melyet a katonai zenekar ezen első zene
estélyében erőteljes, praecis és gondos 
játékával a roppant nagy számmal egybe- 
gyült közönségben előidézett, bennünk is 
azon méltó aggodalmat kelté fel, vájjon a 
nagy áldozatokkal fenntartott városi zene
karunk versenyképes-e eme katonai zene
kar mellett? — s ez aggodalom legszo
rosabb összefüggésben áll zeneegyletünk 
existencziájának kérdésével, illetőleg az
zal, vájjon mi sors vár a jövőben zene
egyletünkre?

Vannak, kik azt tartják, hogy a zene
egyletnek a városi zenekart minden áron 
fenn kell tartani, mert szerintük ennek 
netaláni feloszlásával a zene-egyletnek is 
mulhatlanu! meg kell szűnni; vannak 
azonban olyanok is, kiknek viszont meg
győződésük az, hogy a zene egylet a ka
tonai zenekar mellett a városi zenekar 
nélkül is exisztálhat. Azok kik a zene
egylet létkérdését oly szoros összefüg
gésbe hozzák a városi zenekar létezésé
vel, most valóban nagy aggodalommal 
nézhetnek a jövő elé, mert a városi zene
kar aligha lesz képes versenyt tartani a 
katonai zenekarral, — nem azért, mintha 
városi zenekarunknak nem volnának jeles 
tagjai, — de azért, mert városi zenekarunk 
évek hosszú során át nem tudta magát a 
nagy közönség előtt népszerűvé tenni, s 
igy nem tudta magának azon tért elfog 
lalni, melyet a versenytársnak most előbb 
küzdelemmel kellene tőle meghódítani. S | 
vájjon mi okozta azt, hogy városi zene
karunk nem tudott népszerűvé lenni? Nem 
mutatta-e régebben kamarai hangverse
nyeiben, újabban pedig phyllharmouikus 
hangversenyeiben azt, hogy rendkívüli 
zenei műélvezetet is képes nyújtani ? De 
igen, városi zenekarunk s illetőleg egyes 
tagjai ez alkalmakkor megmutatták, hogy 
képesek a közönségnek kitűnő műélveze
tet is szerezni; azonban minden ily alkal 
makkor a tulajdonképeni érdem mindig 
csak magáé a zene-eg\let igazgatóságáé 
volt, mert az ily hangversenyek mindig 
csak a zeneegyleti igazgatóság erőm cg - 
feszítései következtében jöhettek létre. Vá
rosi zenekarunknak két fő hibája volt 
mindig, melyek miatt népszerűvé nem le
hetett, s ezek közül az első és legnagyobb 
az volt, hogy a nemzeti irányt nem mű
velte elegendő kedvvel és törekvéssel, a 
második pedig az, hogy magában a zene
karban nem volt meg a kellő fegyelem, 
mely a folytonos, kitartó és zavartalan 
pontos működéshez nélkülözhetlenül szük
séges. És sajnos, városi zenekarunk e hi
bákban még mindig szenved, s igy elte
kintve attól, hogy a katonai zenekar még 
több tagból is állván, mint városi zene
karunk, emennél tehát teljesebb zenekar, 
azon kitűnő és kedvtelt élénk játék, mely- 
lyel a vasárnapi zeneestélyen minden egyes 
zenedarab, de különösen a magyar dara
bok előadva voltak, oly hamar népszerűvé 
fogják tenni a katonai zenekart, hogy 
vározi zenekarunk alig lesz képes a ver
senyt vele kiállani. Szerintünk azonban e 
feltevésünk korántsem leend szükségké 
peni okozója a zene-egylet mulhatlan meg
szűnésének ; sőt inkább azok közé tarto
zunk, kik erősen megvannak győződve 
arról, hogy a zene-egylet tulajdonképeni 
czélja felé igazán még csak most lehet majd 
képes törekedni. — Téves nézet u. is 
az, mintha a zene-egyletnek nem is volna 
más czélja, mint csakis épen zenekar 
fenntartása. A zene-egyletnek ez tulajdon
képen nem is czélja. A zenekar fenntar
tása eddig is csak eszköz volt a tulajdon
képeni czél elérésére, a mi az egylet 
alapszabályainak első §-a szerint nem más, 
mint „közvetve és k ö z v e t l e n ü l  
hatni  a nemesebb i rányú zene  
művelés éré."

A zene-egylet eddig kény télén volt 
költséges állandó zenekart tartani fenn, 
hogy a város publikumának reunion, 
báli, séta- és térzenéket is nyújthasson. 
Ezen teher alól a zene-egylet most 
a katonai zenekar létezése által fel van 
mentve; osztatlan erővel törekedhetik te
hát a zene-egylet most kitűzött magasabb 
czélja felé. Szerintünk a zene-egyletnek 
tulajdonképeni czélja elérése végett most 
legfőbb gondját zeneiskolája kifejlesztésére 
és tökéletesítésére kellene fordítania, s 
azon kívül oda kellene hatnia, hogy a 
helyben nagy számmal levő műkedvelőket 
működő tagokul szerezvén meg, oly „zene
kedvelők egyesületévé" alakuljon 
át, a mely egyesület a zeneiskolában al
kalmazott zenetanitók vezetése és közre
működése mellett a fővárosi zenekedvelők 
egyletének példájára rendes összgyakorla- 
tokát és nyilvános előadásokat tarthasson.
Ily átalakulás mellett a zene-egylet mos 
tani zenekara nélkül is életképes lesz, s 

mellett phylharmonicus és egyéb na

gyobb szabású hangversenyek tartására is 
alkalmas marad, sőt úgylehet még alkal
masabbá válik, mint eddig volt, mert 
megvagyunk győződve arról, hogy a ka
tonai hatóság mindenkor szives készséggel 
segédkezet fog nyújtani a zene-egyletnek 
a katonai zenekar átengedésével ily hang
versenyek rendezésére.

Mindenek felett pedig ne feledje, va
gyis inkább jobban mondva, hidje el a 
zene-egylet, hogy a zeneművészeti foglal
kozásnak is van nemzetie8 iránya, anél
kül, hogy az nemesebb illetőleg magasabb 
irányú lenni megszűnnék. Igaz ugyan, 
hogy ezen irány nálunk még nincsen tö- 
kéletosen kifejlesztve, de épen azért minden 
hazai zene-egyletnek kötelessége és egyik 
fő feladata a z  íb, hogy a magyar zenének 
magasabb és nemesebb irányban való ki
fejlesztését szintén elősegítse és lehetőleg 
tökéletesítse.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polg. ügyek :

1. Kasza Sándor — Deszpot Pál 
mint kk. gyermekei t  é. t. gyámja ellen 
vagyonközösség megszüntetése iránt.

2. Blauhoru Lajos — Kis Márton el
len ügyvédi dijak és költségek megítélése 
iránt.

3. Brukker János és neje — Brukker 
Gertrud ellen ingatlanok tulajdonjoga meg 
Ítélése iránt.

4. Bölcskey István — Kiss Mihály 
és Júlia ellen ingatlanok tulajdonjoga iránt.

5. Papp Katalin — Papp Péter ellen 
szerződés érvénytelenítése es ingatlanok 
tulajdonjoga iránt.

6. Wertheimer J. — Reutschmidt 
Gusztáv ellen 735 frt 9 kr. s jár. iránt.

7. Szombathelyi Anna és társai — 
Szombathelyi Péter és társai ellen hagya
téki örökség iránt.

8. Herczl Tivadar mint Kilényi János 
féle csődtömeg gondnok — Dienes György 
és társai ellen erőszakosság és kártérítése 
iránt.

9. Sziebert Nándor — Ribits József 
ellen ügyvédi munkadij iránt.

Előadandó büntető ügyek :
Október 9-én 1. 4309/bg8;í Bauer Já- 

nosné szül. Körösi Zsófia ellen hamis vád 
miatt. — 2. 437‘/h882 Vágner Antal és tár
sai ellen súlyos testi sértés miatt. — 3. 
4!*a6/b*8s Bögri Mihály ellen lopás miatt.

Október 11-én 1. 4j4°/bMJ Vig János 
és társai ellen lopás miatt. — 2 48**/!>„, 
Mukkenthaller Ferencz ellen súlyos testi 
sértés miatt. — 3. i707/btaa Deigovits Sán
dor és társa lopás miatt.

Október 13-án 1. *9,6/bgi2 Nagy József 
és társai ellen gyilkossági kisórlet miatt. 
— í7“*/b*ss Horváth Mihály és ueje ellen 
csalás miatt.

Október 14-én 1. i2*'/bH6a Mayer Jakab 
és társai ellen lopás miatt.

Különfélék.
—  Őfelsége a király névnapját 

szerdán ünnepelte városunk közönsége. A 
középületeken lobogók lengtek, a katona
ság díszben volt és délelőtt a lyczeumi 
templomban fényes isteni tisztelet tarta
tott. A misét nagy számú segédlettel dr. 
Duláuszky Nándor megyés püspökünk vé
gezte. Délben püspök őnagymóltóságánál 
nagy ebéd volt. Délután a katonai zene
kar a sétatéren mintegy másfél óráig ját
szott.

—  Halálozás. —  Haksch Antal 
nyugalmazott kir. számtanácsost, — la
punk felelős szerkesztőjének fivérét és 
családját fájdalmas vesztesség érte, nője, 
született Hegyi Emma múlt hó 30-án hosz- 
szas betegség után élte 51-ik évében el
halt és október 2-áu nagyszámú duzes 
gyászkiseret mellett lett eltemetve a szi
geti külvárosi sirkertben. Áldás és béke 
lebegjen a felejthetlen hitves és anya 
drága hamvai felett!

—  Halálozás. —  Radenich János 
a pécsi Ügyvédi kamarának volt elnöke, 
utóbb Pallavicini Sándor örgróf hitbizott 
mányi urodalmainak jogi- és jószágkor
mányzója, a legutóbbi képviselő válasz 
tásnál a pécsi kormánypárt jeleltje élte 
42-ik óvében Karlsbadban elhunyt. — 
Hűlt tetemeit Pécsre szállították és októ 
bér 6-án a közsirkertben levő családi sír
boltba temették nagyszámú díszes gyász 
kiséret mellett. — Áldás és béke lebegjen 
a korán elhunytnak hamvai fölött!

—  Menjünk. . . .  a színházba! Ma 
kezdi meg Bogyó színtársulatával az elő
adásokat, — színre kerül a „Bíbor és 
gyász" czimü jeles magyar dráma. Hol 
nap azaz vasárnap az „Igmándi kispap"-ot 
mutatja be Bogyó, —- kedden pedig a ked
ves zenéjü „Donna Juanita" operette fog 
színre kerülni. — Kívánjuk, hogy a „nem
zet napszámosait" — színészeinket a közön
ség érdeklődése, meleg hazafias pártfogása 
kisérje működésükben.

— Búcsúztató. —  A „Pécs-Bara
nyai Hírlap" rövid */«évnyi tengés után 
végre kiküzdötte az élet harczát és októ
ber elsejével megszűnt. — Azt írja szer 
kesztöje, hogy megszünteti a lapot nem 
azért, mintha az előfizető közönség részéről 
pártolás hiányában szenvedne, hanem 
egyedül azért, mert sok gondosságot és 
munkát igényel; továbbá írja: „Küzdöt
tünk oly pár tban oly elvekért ,  
melyek vidékünkön nem nagy ta
laj t  foglalnak el." — Tiszteljük az 
őszinteséget, ha csak részleges is, de azért



nem kívánhatja tolunk senki, hogy eme 
kisdednek halálán keseregjünk. — Közel
tiz éve, hogy minden jutalom és anyagi 
megtérítés nélkül viseljük a szerkesztőség 
súlyos gondjait, nem egy évfolyam zártá
val s/ázakra menő áldozattal tartottuk fenn 
lapunkat s midőn végre egy törvényhozási 
intézkedéssel, melyért állandóan küzdöt
tünk, lehetővé vált, hogy áldozat nélkül 
tarthattuk fenn e vidék magyar közlönyét, 
azonnal támadt két versenytárs, ki aratni 
akart ott, hol nem vetett. — Elszámitoí- 
ták magukat, nem ismerték a nehézségeket, 
mikkel egy lap szerkesztőségének és ki
adóságának küzdenie kell és a mi fó, igen 
túlbecsülték jövedelinezését. — Meglakol
tak érte és most: Béke hamvaikra!

—  A bolt őrség szabályzata a leg- 
közelebbi napokban fog a minisztériumtól 
beérkezni. Végre valahára!

—  Műkedvelő előadás. A zeneegylet 
ja\ ára rendezett műkedvelő előadások hét
tőn és kedden folytak le. Ifjú Ábrányi 
„Légy ott* ezimü vigjátéka volt kitűzve 
az első előadásra bekezdésül ; azonban — 
„hirtelen közbejött akadályok* folytán 
mint a rendező „Bokor-bácsi* kijelenté 
elmaradt és helyette a „Cox és Box* ada
tott Hermann Kiza k. a., Ilaksch Lajos 
és Várady Ferenci által igen jó sikerrel.
A közönség háromszor kitapsolta a sze
replőket. El nem képzelhetjük a „hirtelen 
közbejött* akadályokat, vagy hogy talán 
a „Légy-ott* csupán a közönségnek szólt, 
már t. i., hogy légy ott, meg lehet, — a 
kösönsög megértette, — a ház zsúfolásig 
megtelt. A bohózat után következett az 
„Eljegyzés lámpa fénynél* ezimü pompás 
kis operette, melyben a szereplők Hilcher 
Ilon, Simon Mariska. Vogl Etti kisasszo
nyok és Höfler Nándor, Valentin Róbert 
a közönség frenetikus tapsai közt mutat
ták be művészi tehetségüket. Végül az 
„Arany kereszt*-bői nagy női kar énekelt 
egy nehéz és gyönyörű áriát, a solokat 
Hermann Jolán és Platz Emília kisasszo
nyok énekelték nagy i.atással. Másnap a 
két utóbbi részlet ismételtetek, csupán a 
bohózat változott és pedig „Egy szoba 
két ággyal* adatott Haksch Lajos és Vá
rady Ferencz által. Az operettben is állt 
be némi változás amennyiben az „éjjeli 
ört“ ezúttal nem Walentin Róbert, hanem 
Reeh György produkálta, a közönség csak
nem agyonnevette magát a „baktör non 
plus ultra* fölött. A szereplők egytöl-egyig 
dicséretet érdemelnek, — kiváló dicséretet 
érdemel Jaksch Eerenez, a fiatal és törekvő 
karmester, ki a zenedarabokat, dalműve
ket különös gonddui és kitartással taní
totta be.

—  Ismerkedési estély. A jogaka- 
démia lelkes polgárai szerdán tartották 
meg a r Komló-kert“-ben, meghívott ven
dégeik nagy számú részvétele mellett fé
nyes ismerkedési estélyüket. A kezdet 
megható volt. A mint az ifjúság a Szé
chenyi térén összegyülekezve, teljes szám
mal lement és belépett a „K.>raló*-ba, 
Dankó Gyula rázendítette az „Isten áldd 
meg a magyart* az ifjúság levett kalap
pal, állva énekelte. A vacsora elköltése 
után Nikolaus Béla IV-ed éves az „Ol
vasó kör* elnöke mondta az első toasz- 
tot Szepessy emlékét éltetve, utána Jová- 
novich Pál mondott szépen átgondolt és 
lelkes beszédet a hazára ürétvén poharát, 
ezt követte, lapunk belmunkatársának, Vá
rady Ferncznek, mint vendégnek toasztja, 
ki a haza legnagyobb fiára — Kossuth 
Lajosra emelt poharat. Fater Kálmán la- 
puukat éltette, mint olyant, mely minden
kor az ifjúság támasza és annak pártján 
volt. Következett a toasztok egész légi
ója. Minden egyes dikeziót harsogó élje
nek követtek. A vidám mulatság, bor, 
zene és táncz mellett kinyulott éjfél utánig.

—  A trieszti kiállításról. A tri-
esztben most megtartott nagy nemzetközi 
kiállításon megyénk is képviseltetett több 
rendbeli kiállitványaival sőt néhány jele
sebb kiállító kitüntetésben is részesült, 
így a bor és lequerök osztályában Krebs 
A. J. pellérdi földbirtokos ezüst éremet 
nyert, Tauszig Zsigmond pécsi borkeres
kedő ezüst éremet, N'ádossy Kálmán, szent- 
lörinczi bronz éremét, Scbuth Vincze vil
lányi szintén bronz éremét nyert kitünte
tésül. A nyersfa osztályában Engel Adolf 
és fiai, pécsi ezég arany éremet kapott, 
Engel Sándor pécsi, bronz-éreraet. A bor
készlet osztályában Rozinger Ferencz, pé 
esi tímár ezüst éremmel lett kitüntetve. 
A fényképészet osztályában Zelesni Ká
roly pécsi fényképész ezüst éremet ka
pott. Végül Zsolnay Vilmosról is meg 
kell emlékeznünk, kinek kiállitványai re
mekek voltak a maguk nemében, jutal
mat nem nyerhetett, mert a jury tagja 
lévén, versenyen kívül állt.

—  Templomi zene. Holnap vasár- 
nap a lyczeumi templomban reggeli 9 
órakor kezdődő isteni tisztelet alkalmával 
énekeltetni fog Hölczl 3-ik számú (Es dur) 
miséje; graduale: „Diffussa est gratia* 
Brosigtól és offertorium: „Jesu, dulcis 
memória* Rassnertöi.

—  Halálozás. Dittmayer Jakabné 
szül. Wiedemann Anna e hó 4-én esti 
*/s 8 órakor hosszas szenvedés után éle
tének 62-ik évében meghalt. Áldva le
gyen emléke!

—  Csupa szerelemből. A napokban 
egy nő érkezett városunkba Triesztből 
megszökött „lovagjának* üldözésére, kit 
Pécsett sikerült neki utol érni. — A „lo
vag* szállásán történhetett valami nagyon 
„érzékeny* dolog, mert a rendőrség is

kénytelen volt a szerelmesek viszonyába 
beleavatkozni és megczitálta őket, mely
alkalommal a biztosi szobában a nő el
ájult, mert a rendőrség nem hogy nem 
adta és kötötte Össze sziveiket, hanem 
mint egykor vadházasságban élőknek szi
gorúan meghagyta, hogy törvénytelenül ne 
merészeljenek együtt élni. — Oh, az a 
szerelem!

—  Magyarosodunk. Egy helybeli 
izraelita kereskedő-segéd, Justus József, 
vezeték nevét J á s z a i- r a  változtatta. Üd
vös volna, ha a szép példa követésre ta
lálna, mert városunkban, hol annyi „er- 
ger-berger* van, hogy csak a mindenttudó 
Isten, a megmondhatója, oly ritka egy- 
egy névmagyaro8Ító, mint a — fehér holló!

—  Újítás a postahivataloknál. Okt. 
hó 1-én a postahivataloknál az üzleti vi
lágra nézve igen fontos és előnyös újítás 
lépett életbe. Ugyanis ez időtől kezdve a 
postahivatalok elfogadványokat és magá
nosok számlaköveteléseinek behajtását is 
eszközük és pedijp oly képen, hogy az 
elfogadványt, vagy számlát a levéllel együtt 
a tél borítékba teszi, és a szükséges czim- 
mel ellátva, mint nyitott levelet vevény 
mellett a postahivatal átveszi s a számla 
behajtását hivatalból eszközli. — Az el- 
fogadvány vagy számla kifizetése után a 
küldő hivatalból lesz értesítve és csekély 
díjfizetés levonásával pénzét megkapja.

—  A szivarozóknak azt a kellemes 
hirt sugjuk, hogy a szivarokat most min
denütt uj rendszer szerint készítik. Néhány 
hót múlva már Magyarországban is leg
alább oly jó szivarokat fogunk kapni, 
mint Ausztriában (?). A magyar kincstárt 
e reformra az is késztetó, mert Ausztriá
ból nagy mennyiségben csempészték át 
Magyarországba az osztrák gyártmányú 
szivarokat a magyar dohányjövedék nagy 
kárára.

—  Albrecht föherczeg birtokai. A 
hivatalos lap közli, hogy belügyminiszteri 
rendelettel megengedtetett, mikép a Bara 
nyamegyc területén levő Lak illetve Her- 
ezoglak puszta neve „Föherczeglakra*, 
Keselyűs puszta neve „Frigyesföld*re Er- 
döfi puszta neve pedig „Izabellaföldre* 
változtassók át. Mind a három puszta tud
valevőleg Albrecht föherczeg tulajdonát 
képezi. (Ennek daczára a uép nyelvén a 
régi elnevezések megfognak maradni.)

—  Sehol a világon nincs annyi 
sorsjegy, mint nálunk. Jellemző, hogy 
a gazdag angolok és francziák alig ér
deklődnek sorsjegyek iránt. Mig Angii- 1 
ának egyetlen belföldi sorsjegye nincs, 
Francziaország sorsjegyeit csak a Páris j 
városi sorsjegyek képezik. Olaszországban I 
van ugyan több városnak sorsjegye, de 
otthon nem igen keresik. Németországban 
1873-ig sok mindenféle sorsjegy volt, de I

kormány erólye folytán végüket járják 
újak kibocsájtása nincs megengedve, a 1 

külföldieket pedig nagyon szigorú rend- 1 
szabályok rekesztik ki az országból. Ná- 1 
lünk a sorsjegyek száma már eddig is 1 
igen jelentékeny és folyvást upk engedé
lyeztetnek. Hanem persze nálunk még a : 
kis lutri is az államnak adózik. (A sors- | 
jegyek nagy terjedtsége világosan reá mu- ' 
tat a dologtalanságra, pazarlásra és ezzel 
jaró elszegényedésre. Nem munka, hanem 
szerencse segélyével akarunk vagyont 
szerezni!)

—  Kossuth Lajos nagy hazánkfia 
80 éves születésnapját, mint onnan bár 
elkésve értesitenek, Siklóson is megünne
pelték. — Ott volt Siklós polgárságának 
java, többen Nagy harsányról, a vidékbeli 
református lelkész és tanító urak. — Het
ven teríték lett elfoglalva a nagyvendéglö 
kertjében épült „Kossuth csarnokiban és 
emelte az ünnepélyt, hogy a kerület or
szággyűlési képviselője Hollosy Károly ur 
váratlanul meglepte az ünneplőket. — A 
banketten nevezett képviselő ur mondotta 
az első felkőizÖntöt az ünnepelt nagy ha
zánkfia egészségére és hosszú életére. — 
Utána Zeke Lajos, Morvay Ferencz, Vágó 
Lajos, Dömötör Károly, Kossá Dezső, 
Korsós Péter, Margit József és mások 
hangoztattak a jelenvoltak riadó éljenzései 
közt lelkesítő felköszöntéseket. — A sik
lósi polgári dalárda élén Szűcs Dani kar
mesterrel több hazafias dalt énekelt, az 
ünnepély pedig tánczczal végződött, mely 
viradtig eltartott.

—  Uj szerszám. Szüretelő ollót ajánl 
a „Borászati Lapok*-ban Molnár István, 
a budapesti vinczellér-képezde szakavatott 
igazgatója, mely a fürt lemetszésére az 
eddig alkalmazásban levő késnél sokkal 
jobb. — A késsel bármily éles legyen is 
az, a fürt megrándul s főleg oly években 
mint az idei is, igen sok bogyó hull a 
földre, melynek felszedésével a szüretelök 
sok időt töltenek, sőt sokszor fel sem sze
dik azokat, holott épen a lehullott szemek 
bírnak tapasztalás szerint a legnagyobb 
czukortartalomraal. — Az ajánlott szüre
telő ollóval a fürt nyele a fürt megmoz- 
ditása nélkül lemetszhető, a munka gyor
sabban végezhető, úgy, hogy a 20—30 
kros olló már egy napi szüreteléssel 
kifizeti magát. Az olló készítője Dittmár 
Heillbronnban.

—  Czégváltoztatás. Schalek Hen 
rik urnák a hirl&p-kiadóhivatalok és i 
hirdető közönség előtt évek óta jó hír
nevéről ismeretes hirdetési irodája Bécs- 
ben I., Wollzeile 12. sz. a. ezégóböl ezen 
pótlékot „General-Agentur von G. L. 
Daube & Comp* elhagyta. Miután Scha
lek Henrik ur üzletét eddig is teljesen 
függetlenül és saját felelősségére vezette,

annál fogva ezen változás kizárólag ezég- 
jegyzésre szorítkozik, melynek következ
tében üzleti viszonyai egyáltalában nem 
változnak.

—  Felhívjuk t. olvasóink figyel-
mót a mai számunkkan közzétett a u s i g i  
ü v e g g y á r  hirdetésére.

—  A budapesti állami középipartanoda igaz
gatóságától. A gépkezelők és fűtők tanfolyama. A 
fóldmivelés ipar és kereskedelemügyi m. kir. minis* 
terium által a budapesti állami középipartauodában 
a gépkezelők és fűtők számára rendezett második 
tanfolyam f. évi november hó l-ső napján fog tneg- 
nyittatni s hat hónapig tart. E  tanfolyamon a szabii 
gőzkazánok és gőzgépek, továbbá a gőzmosdonyok 
(lokomotil) és a cséplőgépek szerkezete és kezelése 
fog taníttatni. Tanulókul felvétetnek az önálló la 
katosok, kovácsok, ezek segédei, továbbá a külön
böző gépgyárak munkásai, továbbá okleveles gaz
dák, valamint oly gazdák is, k ik  a természettani 
tudományból annyi ismerettel bírnak, hogy a tan- 
folyamot kellő sikerrel hallgathatják, végre gép- 
tulajdonosok. A beiratások az intézet helyiségében 
(V III .  kér. Bodzafa-utcza 28-ik szám) október hó 
1-8Ő napján kezdődnek s e hó folyamában a köz
napokon estve 6  órától 7-ig, a vasár- és ünnepnapo
kon pedig délelőtt 8  órától 12-ig tartatnak. Az elő
adások naponként estve 7 órától 9-ig, a vasár- ép 
ünnepnapokon délelőtt 9 órától 12-ig tartatnak ; az 
utolsó hónapban gyakorlati oktatás lesz működő 
gépek mellett. A felvételre jelentkező munkások 
főnökeiktől igazolyányt tartoznak előmutatni arról, 
hogy jelenleg melyik szakban dolgoznak. Bővebb 
felvilágosításért Hegedűs Károly úrhoz, az állami 
közápipartanoda igazgatójához lehet fordulni.

—  A pécsi lcath. legényegylet ifjúsága folyó 
évi október hó 8 -án a Scholcz-féle sörcsarnokban 
egy fölállítandó központi házra a budapesti (pesti) 
kath. legényegylet segélyezésére műkedvelői elő
adást rendez. Műsor: 1. „Hymnusz" előadja az ifjú
sági kar. 2. „Coriolan" Tarkanyi Bélától, szavalja 
Szindcr Andor úr. 3. „Geglbe Ruam und dér Raadi“ 
Güntől, szavalja Grundl András úr. 4. „Az elége
detlen favágó" vig életkép két szakaszban, irta  
Scharubeck János. Személyek: Arany vári gróf 
Szinder Andor úr, Könnyes vadász Velledics Lajos 
úr, Balázs favágó Vass István úr, Ferke fia Schmidt 
Károly úr, Dani, Istók jnbáhászok H olfy M ihály ur, 
Schwarcz K. úr. 6 . „A vígjáték rendesen" férfi né
gyes Dopplertől, előadja az ifjúsági kar. fi. „Vitéz 
Jónás" V ida  Józseftől, szavalja Vass István úr. 
7. „Glockeuguss'* Schillertől, szavalja Kleiszner 
György úr. 8 „Drilinge Terzett" Génétől, előadják 
Gantuer Ferencz, Kozáry Ede, Schwarcz Károly 
urak. 9. „K id iilt a fa" férfi négyes Dopplertő, elő
adja az ifjúsági kar. 10 . „Életkép" több hölgy szives 
közreműködésével. Belépti díj személyenként 30 kr., 
pártoló tagokuak családjegy 80 kr. Belépti jegyek 
előre válthatók az egyleti helyiségben minden idő
ben, az előadás estélyén a pénztárnál. —  Fölülfize- 
tések köszönettel vétetnek és hirlapilap nyugtattat- 
nak. —  E z alkalommal Jónás Antal zenokara fog 
közreműködni.

Irodalom.
Ifj. Nayel Ottó budapesti könyvkereskedőnél megjelent az „Onügyvéd" 9-ik füzete. E 

füzetben a szerző a váltó-szerződéseket tárgyalja 
a váltóból eredő kereseteket, különösen a váltó 
és viszkeresetet, a biztosítási és fizetési viszke- 
resetet, a névbecsiilési elfogadást és fizetést, — 
a váltó-kezességet, a váltó-másodlatokat és 
másolatokat, az elveszett, hamis és hamisított 
váltókat, —  a váltó-elévülést, a váltó- a váltó
jog i mulasztásokat ós a gazdagodási keresetet, 
a váltó-hitelező jogait a váltókra vonatkozó kül
földi törvényhozást, — a váltó-cselekvények te l
jesítésének idejét, —  a hiányos aláírásokat, a 
váltói zálog és megtartási jogot, s a saját váltó  
kellékeit —  végre közli a váltók bélyegére vo
natkozó szabályokat, s ezzel áttér a kereskedelmi 
ügyletekre, —  ismerteti a kereskedés különböző 
nemeit és a kereskedőket, —  a kereskedelmi for
galom tárgyait, a kereskedelmi ügyleteket és a 
kereskedelmi ügyleteket tárgyszó általános hatá 
rozatokat —  kereskedelmi ügyletekre vonatkozó
lag a zálog és megtartási jogot, a kereskedelmi 
ügyletek megkötésének módját, — a kereskedelmi 
ügyletek teljesítését, és bélyeg illetékeit. Ezen 
dús tartalmú füzet ára 30 kr.

~  Uj havi folyóirat indul meg a fővárosban 
f. é. október 10-én „Magyarország" czim a la tt —  
Szerkeszti: Ardényi Dezső, a mutatvány szám azon
ban már megjelent. —  Czélja a magyar állameszme 
szilárdítása, a hazafias érzés ébresztése, a magyaro
sodás terjesztése sat. Előfizetési ára egy évre 4 fit. 
— Ajánljuk a jó hazafiak pártoló figyelmébe.

Közgazdaság.

> j * ....................... . . 8 frt 50
Ünza ) középszerű . . . . 8 „ —

) legalábbvaló . . . . 7 „ 50
) j ő ....................... . . 6 „ 70

Kétszeres ) közéj szerű . . 6 „ 20
) legalábbvaló . . . — • —
) j ö ....................... . . 6 frt 40

Rozs ) középszerű ■ . . . 6 „ —
) legalábbvaló . . . — „ —
) j í ....................... . . 6 „ 30

Árpa ) középszerű . . . . 6 » —
) legalábbvaló . . . — „ —
) > < ....................... „ 80

Zab ) középszerű . . 5 „ 40
) legalábbvaló . . . . — „ —
) jó  . . , . . — —

Kukoricza ) középszert* . . . . — „ —
) legalábbvaló . . . — „ —

Széna ) 3 . . 3 —
Szalma ) -ff ....................... 1 „ 20

összeggel, és pedig: 258 bevallás 519.006 
írttal halálesetre, és 165 bevallás 281,992 
írttal életesetre. Kiállítva lön 275 kötvény 
468,958 írttal halálesetre, és 180 kötvény 
314,497 írttal életesetre; összesen tehát 
455 kötvény 783,455 írttal. A havibevétel 
volt, 117,842 írt haláleseti díj, és 104.573 
írt bevételekben, összesen: 222,415 írt. 
Halálesetekért kifizettetett 63.208 írt. 
Ez évben benyujtatott 3647 bevallás 
7.875.271 írttal, és kiállíttatott 3310 köt
vény: 6.462.103 írttal, ugyanezen időben 
bevétetett 1.779.894 írt; — halálesetekért 
pedig kifizettetett 496.765 írt. — A tár
saság működése kezdetétől fogva halál
esetekért kifizettetett 11.166.916 írt, és 
az 1871—82-ik túlélési társulás (Associra- 
tio) eredménye 20.952.539 írt volt.

Gabona-árjegyzék
Pécs. sz. kir. városában 1882. év 

hó 30-án tartott heti vásárról
szeptember
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ELSŐ HANGÚ
egrészség'i és asztali-viz.
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Salvator
12.7. vastartalom nélkül, (20— 16) 

gazdag term . szénsavtartalom m al, 
bérsavas Nátron és szénsavas Lithionban

(03Í813 literként) (0-12495 literként)

Lipóczi fo rrá s -ig a z g a tó s á g  Eperjesen.

Kapható minden ásványvizkereskedésben és 
a legtöbb gyógyszertárban.

F ő r a k t á r : Édeskuty L., Budapesten.

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

2? T -A .O --S r F E R E N C Z
laptulajdonos.

ZZaJcaob. Eaao.il. S i a  T óz»ef
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

—  Az „ Egyetértés“  szept. 24-iki 
számából vesszük a következőt: A leg
előkelőbb bécsi napilapok, köztük a „Neue 
Freie Presse*, „Deutsche Zeitung*, „Frem 
denblatt* stb. f. óv szeptember 10-iki szá
muknak „törvényszéki csarnokában* alábbi 
következő közlzményt hozzák: (Elkobzás 
és letartóztatás.) Az „Azienda* osztrák- 
franczia élet és járadék, valamint az „Azi
enda* osztrák -franczia elemi és baleset 
biztositó társaságok nevében dr. Neuda 
Miksa által tett feljelentés folytán az „A* 
securanz-Blatter* kiadójai Batovec Henrik 
Gyula által terjesztett „A két Azienda 
osztrák-franczia társaság* ezimü röpirat 
elkoboztatott és Batovec fogságba vettetett. 
Batovec ellen a vizsgálat zsarolás által el
követett nyilvános erőszak bűncselekmény 
czitnén indíttatott meg. Ezen közlemény 
magyarázatára meg kell jegyezni, hogy 
az „Azienda* hosszabb idő óta jóhirét 
károsító módon támadtatott meg hirlap- 
czikkek és röpiratokban, a íenyitő bíróság 
által most felelőségre vont és letartóztatott 
Batovecz által, mig végre önvédelmi esz
közökhöz nyúlt; helyesebben tette volna, 
ezzel nem késni eddig. Egyátalában az 
osztrák közönség, különösen bankok és 
biztosító intézetek csakis saját közönyös 
engedékenységüknek és — sajnos, de igaz 
— az ilynemű sajtótermékek versenyezé- 
lokra irányzott felhasználásának tulajdonít
hatják, a páratlan bécsi revolversajtó ezen 
zsarolási vakmerőségét, s annak oly nagy 
fokú elfajulását, hogy ezen baj már c<ak 
a leggyökeresebb módon orvosolható és 
bécsi kollegáink kénytelenek a savanyu 
almába harapva, azon üdvös eredményt 
elismerni, melylyei a magyar hirlapiró 
egylet a hasonnemü irány ellen küzd, an
nak utánzását önmaguknak ajánlva.

Az „A nkeru élet- és járadékbiztosító 
társaságnál 1882. julius hóban benyujtatott 
423 bevallás 800.998 írt, biztosítandó

19001 
1882 sz-

Árverési kérelme Schvarcz Adolf pécs- 
váradi lakos végrehajtónak, Kovács János 
és neje Lukács Katalin somogyi lakósok 
végrehajtást szenvedettek elleni végrehaj
tási ügyében.

Végeztetett:
A kérelemnek az 1881. évi LX. 

t. ez. 144 és 146. §-ai értelmében hely 
adatik és ezen árverés késelmezési költ
ségek 12 írt 15 kr. állapíttatnak meg.

A foganatosítás teljesítésével Váry 
Gyula kir. törvényszéki biró inegbizatik.

Minthogy pedig a martonfai 3. sz. 
tjkönyvben foglalt -{- 713. 655/2. és 655/5. 
hszsz fekvőségek becsértéke a 200 irtot 
meg nem haladja, minélfogva fenti előadott
t. ez 156, §-a értelmében az előbb neve
zett ingatlanoknak Kiss Pétert illető része 
is elárvereztetik.

Egyidejűleg kővetkező árverési hir
detmény bocsájtatik ki:

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Schwarcz Adolf pécsváradi 
lakós végrehajtatónak Kovács János és 
neje Lukács Katalin végrehajtást szenve
dettek elleni 63 frt 76 kr. töke, ennek
1881. évi szept. hó 30-ik napjától számí
tandó 6% kamatai 12 frt 40 kr. per 7 frt 
30 kr. s végrehajtás folyamodási ós 12 frt
15 kr. árverési folyamodási ós követelé
sek, valamint a még netalán felmerülendő 
költségei kielégítésére a következő ingat
lanok u. m: a martonfai 3. sz. tjkönyvben 
foglalt I. 3—19. 87. a % kültelek és 
legelő illetőségnek Kovács János és neje 
Lukács Katalint illető ,/3 része 264 frt;
u. a. tjkvben foglalt -|- 713. hszsz. fek- 
vöség 169 frt 50 k r.; u. a. tjkvben foglalt 
655/2. hszsz. fekvöség 78 frt és u. a. 
tjkvben foglalt -f- 655/5. hszsz. fekvöség 
69 frt ezennel megállapított kikiáltási ár 
mellett Martoufa községében a községi 
bírói lakban 1882. évi uovember hó
16 ik napjának d. u. 3 órájában meg
tartandó nyilvános árverésen szükség ese
tében a kikiáltási mint becsáron alól is 
eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak

bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint
becsár 10%-át vagyis 26 frt 40 kr., a 
16 frt 98 kr., 7 frt 80 kr. és 6 frt 90 kr. 
készpénzben vagy ovadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap a máso
dik részt 1 hónap és harmadik részt a 
bánatpénz betudásával 2 hónap alatt min
den egyes vételári részlet után az árve
rés napjától 6% kamatokkal a pécsi kir. 
adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel letenni.

Vevő köteles az épületeket a bir
tokbavételkor tűzkár ellen biztosítani.

Vevő az árverés jogerőre emelkedé
sekor a vételi bizonyítvány kinyerése után 
lép a birtokba, mely időtől a birtok 
haszna ós terhei öt illetik és tulajdonjoga 
a vételár lefizetése után fog javára hiva
talból bekebeleztetni, a vételár után kincs
tári illeték vevőt terheli.

Ha vevő az árverési feltételeknek 
eleget nem tenne, a megvett ingatlan a 
felek kérelmére az 1881. évi LX. t. ez. 
185. §-a értelmében bánatpénzének elvesz
tése mellett költsége és veszélyére újabb 
árverésen eladatni fog.

A társtulajdonos Kiss Péternek jogá
ban áll a raártonfai 3. sz. tjkonyben fog
lalt -[- 713. 655/2 és 655/5 hszsz ingat
lanokra a bánatpénz */, részének letevése 
mellett árverezni 8 ha az érintett ingatla
nok általa mint a legtöbbet ígérő által 
megvótetnének, neki a vételárnak csak */, 
részét kell a meghatározott feltételek 8. 
szerint fizetni.

Az egyidejűleg megállapított árverési 
feltételek a hivatalos órákban a pécsi kir. 
törvényszék mint telekkönyvi hatóság 
irattárában, Martonfa községi birónál bár
mikor betekinthetök.

Az elrendelt árverés a fenti tjkvben 
C. lapon feljegyeztetni s az árverési hir
detmény a bíróság hirdetményi táblájára 
kifüggeszteni, valamint kellő közhírré té
tel végett 1 — 1 példánya és pedig Mar
tonfa község birájának az árverési felté
telekkel, Szilágy, Hird, Pereked, Szent- 
Erzsébet, Nagy Pali, Vasas, Somogy 
község birájának, — úgy a hirdetmény 
kivonata valamely helyi hírlapban egy
szeri közzététel végett Driesz Lajos pécs
váradi ügyvédnek kiadatni rendeltetik.

Miről Driesz Lajos pécsváradi ügy
véd, Kovács János és neje Lukács Kata
lin Somogyon, Kisa Péter Romonyán, 
Szuly János Pécsett, Schvarcz Adolf Pécs- 
váradon,'Kiss József Romonyán a kikül
dött, és a pécsi kir. adófel ügyelő az ár
verési feltételek közlése mellett végzésileg 
értesitetnek.

A pécsi kir. törvényszék mint te
lekkönyvi hatóságnak 1882. évi szeptem
ber 9-én tartott üléséből.

Kiadta
Decleva

249. (1—1) kir. törv. jegyző.

18906 - -sz.
1882

Árverési hirdetmény,
A pécsi kir. törvényszék közhirré te

szi, hogy dr. Vissy István végrehajtatnak 
Stiener Frigyes végrehajtást szenvedett 
elleni 500 frt töke ennek 1880. évi már- 
czius 15-töl számítandó 8°/o kamatai 20 
frt 65 kr. per 9 frt 80 kr. végrehajtás 
folyamodási és 12 frt 30 kr. árverési fo
lyamodási és 8 frt 36 kr. arány megálla
pítási és követelések valamint a még ne
tán felmerülendő költségei kielégítésére a 
következő ingatlanok u. m.

a) a bikali 36. sz. tjkvben felvett 
36. sz. a. ház és belsőség úgy */4 külte
lek úrbéri tartományaival összesen 1032 írt.

b) a bikali 39. sz. tjkvben felvett L 
a. 4/8 teleknek, Stiener Frigyest illető l/u  
részére 72 frt 80.

c) bikali 39. sz. tjkvbeli 1603. hszsz 
a. szellőnek ugyancsak Stiener Frigyest 
illető l/ia részére 26 frt 60.

d) a bikali 395 sz. tjkvben felvett 
43- hszsz belsőség és 39. sz. ház egészben 
4 vagyis Stiener Mátyásnó szül. Kramer 
Rozáliát illető */*• ‘̂8 Stiener Frigyes, Lőt
téi- Katalin szül. Stiener és a kiskorú Stie
ner Kdám, Stiener Anna, Mária és Stiener 
Angelikát illető s/»« része 242 frt. ezennel 
megállapított kikiáltási ár mellett Bikái 
községében a községi bírói lakban 1882. 
évi deczember hó 14-ik napjának d. e. 
10 órájában megtartandó nyilvános árve
résen szükség esetében a kikiáltási mint 
becsáron alól is eladatni fog. u. m.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10°/0-át vagyis 103 frt 20 kr. 7 ft 
28 kr., 2 frt 66 kr., 24 frt 20 kr. kész
pénzben vagyis óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó egy hónap és 
második részt 2 hónap és a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával 3 hónap alatt 
minden egyes vételári részlet után az ár
verés napjától 6% kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel lefizetni.

Kelt Pécsett a pécsi kir. törvényszék 
mint telekkönyvi hatóságnak 1882. szep
tember 1-én tartott üléséből.

Kiadta

Perczel
kir. törvényszéki jegyző.



13416
18827 «•

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tssék közhírré teszi, 

hogy Tischler Antal n.-bolyi lakos végrehaj- 
tatónak, özv. Hock Jánosné, szül. Halit 
Erzsébet, mint néhai Ilock János birtok
utódja, végrehajtást szenvedett elleni 305 
frt 24 kr. töke, ennek 1879. évi márczius 
17. napjától számítandó 8*/, kamatai, 25 
frt 80 kr. per, 8 frt 45 kr. végrehajtás 
folyainodá8Í és 6 frt árverés folyamodási 
és követelések, valamint a még netán fel
merülendő költségei kielégítésére a kővet
kező ingatlanok, u. m. az olaszi 247. sz. 
tjkben felvett 263. hrsz. szöllö-pinczére 960 
frt ezennel megállapított kikiáltási ár mel
lett, Olasz községben, a községi birói lak
ban 1882. évi október hó 24. napjának 
d. e. 10 órájában megtartandó nyilvános 
árverésen, szükség esetében a kikiáltási, 
mint becsáron alól is eladatni fog,

Az árverezni szándékozók tartoz
nak bánatpénzül az ingatlan 960 frt ki
kiáltási, mint becsár 10®/0, vagyis 96 frt 
készpénzben vagy ovadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

A pécsi kir. tszék, mint telekkönyvi 
hatóságnak 1882. julius 7-én tartott üléséből.

Kiadta
347 ( i-D  Dr. Karay,

k ir. törvényszéki jegyző.

Í r é * ,
1882.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tszék közhírré teszi, 

hogy Fodor Pál ügyvéd végrehajtatnak, 
Ivanovics Ilia végrehajtást szenvedett elleni 
70 frt töke, ennek 1880. február 3. szá
mítandó 6a/» kamatai, 13 írt 80 kr. per, 
8 frt 50 kr. végrehajtás-folyamodási s 8 
frt 15 kr. árverés-folyamodási és követe
lések, valamint a még netán felmerülendő 
költségei kielégítésére a következő ingat
lanok u. m. az ivándárdai 109. sz. tjkv- 
ben foglalt 121 hezsz. 10. sz. ház, udvar 
tér és kertnek Ivánovits Iliát illető részére 
260 frt ezennel megállapított kikiáltási ár 
mellett Ivándárda községében a községi 
birói lakban 1882. évi október 17. nap
jának d. e. 10 órájában megtartandó 
nyilvános árverésen, szükség esetében a 
kikiáltási mint becsáron alól is eladatni 
fog. — Árverezni kívánók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10°/o vagyis 26 irtot készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni. A pécsi kir tszék 
telekkvi hatóság julius 28. tartott üléséből.

Kiadta

42. (1-1) V«ssy Pál
ki*. í .h ék jeAmerikaiPosta - Gözhajozás

„Horgony vonal-*
(Anker Llnie)

Ideiglenes leszállított átkelési ár.
K /fiinel közhírré tétetik, miszerint minden 

i'k m tetb iu  kitünően berendezett 1 *■' rendű 
Fosta - C özliajoinko’i.  m elyek a világszerte  
híres ..Horgony vonalon- \n k er  L in i.) köz-

' N e '

SZ ll.'iutett al.i irb.i tudva tökéletes 
leW..M ,ellálüat(étkezést lliim lm rslöl kezdve, 
t»lasír..w-on üt egészen a rendeltetési h e ly ié  
Amérikóhai: —

Midőn ezúton a posta xözhajóz isrinkat 
a t ez közönséjr Ügyeimébe ajánlom, ejry- 
szersmind késznek nyilatkozom , bárkinek  
minden idev ipö kérdésben díj nélküli pontos 
felvilájm oitással szolirálni -

Dpjjiop Berjjedorfer- 
iUu*, strasse 1.

>k s/cm s'rrcklntl 1<> Irinyi .-VHeg

KINDL FERENCZ
Pécsett

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

kek olcsó ároni előállítására és be
rendezésére úgymint:

Angol (szagtalan) árnyékszó 
kéknek. öntött és óncsövekkel. — 
Vasklltuknak, (szivattyúk) huzó 
és toló szerkezettel, zománezozott 
csövek és ónozott vasrudakkal. — 
Teljes fürdőknek ugyazinte egyes 
fürdőkádaknak fűtő szerkezettel 
ésannélkü!.— Légszesz , VÍZ- és gÖZ 
vezetések u ek .—Te 1 j  es szócső vek 
Iick. Legújabb szerkezetű villám 
lláritőknak  és azok felszerelésnek.

Elad kicsinyben a légszeszvi- 
lágításllOZ szükséges egyes részle
teket úgymint: légszesz csöveket, 
üveg-golyó-, lácza és ezilindere
ket, esilárokat, fa)könyököket, 
lám pákat, mindenféle égőket, s. a. 
t. s. a. t. Villanyos je ladókat (szo- 
batelegraf) és ahoz szükséges rész
leteket mint : különféle elemek, vil
lanyvezeték, tapintók, harangok, 
je lek  s. a. t. s. a. t.

Költségvetések és rajzok a fen 
tehbi czikkekhez azonnal készít
tetnek. 119. sz. (0—2)

18222 
1882. ” •

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Taner Adám községi híréi végre- 
liajtaténak Tippert Gáspár és neje végre
hajtást szenvedettek elleni 100 frt tőke, 
ennek 1881. évi január hónapjától számí
tandó 8*/, kamatai 16 frt 83 kr. per ós 
8 frt árverés-folyamodási, valamint még 
netán felmerülendő költségei kielégítésére 
a következő ingatlanok, u. in. a villányi 
108. sz. tjkvben felvett 112. hrsz. 83. sz. 
ház beltelek, 509. hrsz. fekvőség 540 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási ár mellett 
Villány községben a községi jegyzői lak
ban 1882. évi deezember hó 6. napjának, 
ti. e. 10 órájában megtartandó nyilvános 
árverésen, szükség esetében a kikiáltási, 
mint becsáron alól is, eladatni tog.

Az árverezni szándékozók tartoz
nak bánatpénzül az ingatlan, a kikiáltási, 
mint becsár 1 0 7 , -tél, va8y'8 f)‘4 frt .kéz
pénzben vagy ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételért három 
egyenlő részletben, és pedig az első részt 
az árveréskor azonnal, a második részt 
két hónap és a harmadik részt a bánat 
pénz betudásával öt hónap alatt minden 
egyes vételári részlet után az árverés 
napjától 67, kamatokkal a pécsi kir. adó, 
mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. tszék, mint tkkönyvi 
hatóságnak 1882. évi szeptember hó 9-én 
tartott üléséből.

Kiadta
24i, ( ,_ i) Brodszky Béla,

kir. törvényszéki jegyző.

Házeladás.
Indóház-utcza 3. 4. és 5. sz. 

alatt fekvő 2 utczai és 9 udvari
lakást tartalmazó házak nagy 
kerttel és utczai házhellyel, egész
ben vagy egyenként átköltözés 
miatt, jutányos áron eladók.

Értekezhetni indóház-utcza 3. 
b z . alatt. 3 4 4 .  (4 1)

r I D V Ö S

1SZENVEDŐ EMBERISÉGNEK
A  m á j
a gyomor, 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 írja k ra n  b o n is z tó  szfDTfdesek okozói. 

Tömödes. fuvodások. étvágyhiány, fejfá
jás. gyomor-, bél-, máj- és epebajok, vér
tolulás. szédülés, székrekedés, sárgaság, 
aranyér, csuz es 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 e g y e d ü l i  o r v o s s á g
mely egyszersmind ezen szervek működé
sére hat, rendes működésüket leghama
rabb helyrehozza, és igy a szenvedést 
gyökerestül eltávolítja, a világhírűvé vált 
és jelenleg nagy elteijedésben a legna
gyobb eredménynyel használatban lévő 

Brandt Richárd gyószeresz
s v e r e z i  l a b d a c . v a i ■
Egyedül csak ezek használnak és száz- 
ezerek ezek használatának köszönik 
egészségüknek ismeti helyreállítását. M i
ért kelljen tehát kínokat kiállani és 
szenvedéseket közönyösen tűrni, mikből 
igen könnyen komoly betegségek támad
nak és az életet szomorúvá és tehetet
lenné teszik, mikor a betegség oly könnyű 
és olcsó módon teljesen orvosolható és 
a bajnak eleje vehető ?

.Ne mulassza azért senki, a ki ily - 
biijbau szenved, idejében a Brandt Ri- 
chárd-íéle sveiezi labdacsokhoz nyúlni, 
melyek nrndenkor használnak, a miről 
egy kísérletet téve rögtön meggyőződ, 
hetik.

Figyelemmel legyen mindenki, hogy 
a valódi Brandt Richárd-íéle svpíczí 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 Richárd aláírásával mu
tatkozik.

A Brandt Ricbárd-féle sveiezi lab
dacsok ára szelenczékben 70 krajezár, 
mely mennyiség 5 hétre elegendő, és igy 
a napi költség 1 egész 3 krajezár, hasz
nálati utasítás, al és számos orvosi elis- 
mervéuynyel együtt a legtöbb gyógy
szertárban. P é c s e tt: Sipöcz István és 
Kuticz Nándor gyógyszertáraiban kap
hatók 157. (0— 4)

V i l l a n y o s - h a s o n s z e n v .
A z  u j v illa n y o s -b a s o n s ze n v i o rv o s s ze re k  bármily betegségek gyógyítására, hatá

suk által felülmúlnak minden eddig ösmert gyógymódot. Tárgyilagos tankönyv ára 2 frt.
Főraktár az összes államok részére: S a u te r A . Uasouszeuvi központi 

/  ^  gyógyszerésznél G enfbcn.
X Főraktár Magyarországon; Dr. Wagner I). a Nádorhoz czimzett gyógy-§ szertárában udapesteu.

V -  Tanácsadó orvos, D r .  F e ic litm a u u  A ., ( ’sorváson, Békésmegyében.
222. (12-2)

AUSIGI
boros boutélia nagy raktár

Pacher E. urnái
Pécsett Széchcnyi-tér 17. szám

Z SO L N A Y  B A Z A R  A L A T T
Van szerencsénk a n. é. közönség 

becses tudomására hozni, miszerint Pécsett 
egy főraktárt állítottunk fel kitűnő minő
ségű boros boutélia gyártmányunkból 
melynek kezelését, valamint gyárunk kép
viseleté i t. PACHEK E. ur ottani üveg-, 
porczellán-, lámpa és d isz-áru kereskedő 
Bar anya - ,  So mo g y  , To l n a r o e g y é k  
és S l a v o n i á r a  nézve szives volt átvenni, 
ez által nagy előnyt óhajtunk nyújtani e. 
kisebb fogyasztók számára is, kiknek nincs, 
oly nagy szükségletük, hogy egész wag- 
gon szállítmányt vehessenek, a mennyiben 
gyári raktárunkból százszámra is a legol 
csóbb gyári árakban vásárolhatnak.

K é p v i s e l ő n k k e l  a l e g n a g y o b b  
s z á l l í t m á n y o k r ó l  is é r t e k e z 
he t n i ,  ki mindent el fog követni a fel
merülendő különbségek kiegyenlítésére.

Ezen intézményünket a n. é. közön
ség becses pártfogásába ajánljuk és kérjük 
minél számosabb megrendelést ügynökünk
höz juttatni, ki azokat gyorsan és ponto
san fogja eszközölni.

Maradunk kiváló tisztelettel
az ausigi

239. (3- 2) osztrák üveggyár
rész v ény t ársu 1 a L.

Ü z le t -m e g n y itá s .
Bátorkodom a n. é. közönségnek tisz

telettel tudomására hozni, hogy f. é. ok
tóber hó 1 töl

RIHMER J.
ezég alatt, a föutczábau, ezelőtt Riffer- 
íéle házban (a Hattyú épület átellenében)

könyvkötő-üzletet
nyitottam, a hol elvállalok bármely e szak
mába vágó munkáknak diszes és pontos 
előállítását olcsó árért.

Üzletemnek kegyes pártfogását kérve 
mély tisztelettel

RIHMER J
könyvkötő és diszmü készítő.

I g e n  t i s z t e l t  ü z le ti barátim nak
és a t. ez. hirdető közönségnek

tudtára adom, hogy cégjegyzésemet,  mely eddig igy hangék :

lilák Schalek, General-Ageníur dér Annoncen-Expeditiim v. G. L. Miké & Co.
következőleg változtattam meg

A N N O N C E N -E X P E D IT IO N
von

HEINRICH S C H A L E K
m iután az üzletet eddig is sa ját szám lám ra vezettem, annál fogva 
czin ieijyxésein  eme változtatása üzleti viszonyaim ra nézve sem miféle 
befolyásssal nem birand.

Ebbfil kifolyólag, bátorkodom czágemet mindennemű hirdetéseknek bél
és külföldi hírlapok, naptárak , árfolyam könyvek stb. »tb. részére lég 
pontosabb és legolcsóbb közvetítésére ajánlani. Költségelőirányzatok, valamint 
catulogusok ingyen és bérm entve állanak rendelkezésre.

M ély tisztelettel

SCHALEK HENRIK
( i - i ) hirdetési irodája

B e c s ,  I. A V o l l z e i l e  12.

34b. ( 3 - 1 )

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

jelen hatású gyógyszer a gyomor min
den bántalmai elllen,

ós föliilmulbatatlan az ét- 
Y á u )-h iá n y , g yo m o r  
gyeugeség rosszaim  
le h e le t , sze le k , sav a 
n yú  fe ib üfögés, k ó -  
l i  ka  9 u y o h io r liu ru t,  
n y o m o ré ké *. Iiu g ykő -  

kep zödes, tú lságos
u y a lk a  k ép ző d é * s á r
g a s á g  u n d o r éa h á 
nyás, fő fá jás  (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
m oi’K örrs, székszo ru -  
la t , a g y o m o rn a k  tu l-  
terh e ltség e  é te l és i ta l  

f a l t a i ,  g i l is z ta  lé p  és 
m á j betegség, a ra n y -  
eres b á n ta lm a k  e lle n . 

Kgy üvegcsne áraliaszuú- 
lati utawitással együtt 35 kr.

K apható: Pécsett Kovács Mihály 
és Sipöcz István gyógyszerész áraknál.
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában ós kereskedésében. 
Központi szétkilláési raktár nagyban és 

kicsinyben.
D l  l  A D l  K Á R O L Y .

•*** „ ő r * .a g y  a 1 li o z“ czimzett gyógyszertárákat 
K re u i/ .ie rb e n , M o rv a o rs zá g b a n

240. » 1)

A pécsi köszénbánya és gépgyár-rész vény társulat

'70-ils: r e n d e s  lcöizg:37--a.lésót
1882. évi október 2 9 -é n  délelőtti 10 órakor

saját helyiségeiben tartamija, melyre a t. ez. részvényesek — figyelmeztetéssel 
az alapszabályok 24. §-ára, mely szerint a részvények 24 órával a közgyűlés 
előtt társulati titkárnál leteendők: — és az alapszabályok 21. §-ára, mely 
szerint a részvényesek meghatalmazott által is képviseltethetik magnkat, és 
mindazok, kik e §-t igénybe veszik és képviselőjük részére állandó meg
hatalmazást le nem tettek, ilyest bemutatni kötelesek — ezennel meghivatnak.

T á r g y s o r o z a t :
1. Részvény átiratás.
2. Igazgatósági jelentés.
3. Felügyelő bizottság jelentése.
4. Osztalék megállapítása.
5. Hat igazgatósági és bárom felügyelő bizottsági tagnak 3 évrei 

megválasztása.
6. Netáni indítványok.
Kelt a pécsi köszénbánya és gépgyár részvénytársulat igazgatósága 

részéről 1882. évi szept. 9-én tartott üléséből.
Koszits Szilárd

235. (3—2) titkár.

oooooooo oooooooo
Ma o k tó b er  h ó  7 -én  e s te  7  ó ra k o r

ünnepélyes megnyitása

a „Magyar koronához" czimzett vendégfogadónak
JÓNÁS zenekara kűzreiníiködése m ellett G

Van szerencsém a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására 
hozni, hogy a „Hét fejedelemhez-1 czimzett vendégfogadót felhagytam 
és a szigeti külvárosban lévő, a „MAGYAR KORONÁHOZ czimzett ven 
dégfogadót és kávéházat átvettem és azt újonnan berendeztem.

Jé és Ízletes ételekről és legjobb minőségű italokról, valamint 
gyors és pontos szolgálatról gondoskodva lesz.

A midőn még a n. t. közönségnek az előbbi helyiségemben tett 
szives pártfogásáért hálás köszönetemet nyilvánítom, kérem ezen uj 
vállalkozásomat is számos látogatásaikkal pártfogolni, a melyet kiér
demelni főbb törekvésem leend. Mély tisztelettel
34e- (>-') liE R T IT S  JÓZSEF vendégfogadós.

> oooooooo ooooooo oooo<
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+xxx

E L Ő F I Z E T É S I  F E L H Í V Á S

ÉPES CSALÁDI LAPOK
SZ É P IR O D A L M I É S  ISM E R E T T E R JE SZ T Ő  K É P E S  H E T IE A P R  A.

Felelős szerkesztő: K O M Ó C S I L A J O S .
A „Képes Családi Lapok** f. évi október hó 1-én ö tö d ik  évfolyamába lép, ami mindennél jobban bizonyítja, hogy nagy hézagot 

pótol a magyar családok körében. Miután kívánatra mindenkinek küldünk mutatványazámot s egészen tájékozó előfizetési felhívást, e helyen 
esak röviden emlékezünk meg a közkedvelt- <f * *  *r. i f  r j  vészét körében felmerülő minden mozzanat.
»ígnek örvendő leprái. A .K ép e . C .s ládi A .Képéé Családi Lapok- a legolcsóbb, légtér- K * mho1, kö,l7 ‘
Lapok- h á ro m ív u y itA rt alommal leien meg , Jeíe |n j „ ebb , d|82 ‘sebb agyar hetilap. Meg- ; “ el ,ékle.‘  k™ y™  akban Havonként Növi- 
a legdiHzesebb kfalhtaaban, szép, fenyes, , j mjnden vaoárnaD eaeszen inovenes renenv- lafl cs’,mü dlvatl* l ' " *ámtal* n ^eppel, sza
szinoK boritékbau. —  Minden szám aok mu- mP||éklpttel —  KülÜu fl(innv«n, flynivfltlam- L  bÍB rajzzal stb. és „Gazdasági és Háztartási
vészi kivitelű képet hoz. A főlapban van- [ külön (inavén Gazdasáai é^háztartási lan -  Lap“ is já r  ingyenes mellékletkép. A  bori
nak eredeti a a külföld legnagyobb Íróiból r ll .v if l l P, 7  tek telve a komoly s tréfás talányok min-
forditott rövidobb regények, elbeszélések. ] '  Gyony01,1! ju a'omképek és rendkívüli kedvez- ! deu t8jával A közönségnek ingyen áll ren-
rajzok, életképek, humoreskek ; eredeti s £ * -  M e s ie le n  t h o  n é M á n v h a n  . delkezésére „Kérdések**, „Feleletek**, „A jin -
raás költemények, a főváros, vidék s külföld ( ^  ' I  I  ( 1 latok** részére a társalgó csarnok. —  Minden
válogatott fontos hírei ; az irodalom és mű- 4 *r  4  negyedévben gyönyörű színes műmelléklet
egészen ingyen. Ezek közül eddigelé megjelentek: Prielle Coruelia, Felekiné Munkácsy Flóra, Paulayné, Helvey Laura, Blaháné Lujza, Szigeti József 
S legutóbb Jászay M ari asszony pompásan sikerült arczképei, E  gyönyörű arczkép csarnokot folytatjuk, hogy a hazai közönség művésznőit, művé
szeit ismerje.
A legközelebbi évfolyamban külön regény-raellékletkép „A MÉTELY-H1NTÖK“ czimü

231. (3

_ . . .  eredeti regényt közöljük b.
H orváth Miklós jeles Írónk tollából. A regény valódi társadalmi korrajz.

M utatványszámot a k iadóhivatal k ívánatra  ’ bárk inek  kü ld  bórmentve.
3) E lő f iz e té s i  ő r : e g é s z  é v r e  G fr t  — f é lé v r e  5  frt — n e g y e d é v r e  1 f r t  5 0  k r .

MEHNER VII,MOS uladóhl vatn'n: BUDAPEST )>at>növelde-utczs 8. sz. alatt.
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Pécsett, 1882. nyomatott itj. Madarász E.


