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PÉCSI FIGYELŐ.

S zartE am B tö l l r o d .a :
Fereneziek utczája 44. sz. I. emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek.

Azok a vizsgálatok . . .
Elvesztették már minden hite
lüket.
A mit akarnak, azt sütik ki vég
eredménykép a legtöbb esetben.
Ha pedig találkozik igazlelkü
tanú, ki sehogy sem enged bármi
nemű nyomásnak, Ígéreteknek, fenye
getésnek, előkésztésnek, vesztegetés
nek, az is megtörtént már, hogy val
lomása távol sem saját szavaival jő
jegyzőkönyvbe, hanem elferdítve, el
mosódva úgy, hogy könnyebb legyen
azt a végeredmény sommásolásánál
kifeledni.
Szoktak pedig igen sokat, a mit
a vizsgálat még is kiderített, a sommázatnál kifeledni, de mikor az illető
testületek, melyeknek feladatok a dol
got érdemben elbirálni, alig szentelnek
nehány perczet a legfontosabb ügyek
nek, nem is lehet az máskép, mint
megbízni az előadó rövid kivonatos
előterjesztésében, — mert csak egy
ügy tüzetes elolvasására nem áldoz
hatnak fél napot!
Azután mennyi a fnrfang az ily
dolgoknál! — Tapasztaljuk kicsiben-nagyban. — Borzasztó egy czinikus iskola ez, melyben nevelődik
a haza fiatalsága az életre.
Bámulatos, hogy a legvastagabb
tudatlanság, tanulatlanság és müveletlenséggel minő nagy fokú furfang
párosul sokszor, midőn az érdek úgy
hozza magával, hogy az igazság fel
derítése elnyomassák!
Már a törvénykezési vizsgála
toknál is sok a baj, ott azonban a pa
naszos félnek — ha bár ezer akadá
lyok gördittetnek ntjába — ha bár
vérig bosssantó faggatásoknak is ki
téve van, — meg nem tagadható a
befolyás a vizsgálatra, kitartó erély
és szivósság mellett nem könnyen
foghatnak ki rajta, — a közigazga
tási és fegyelmi vizsgálatoknál még a
vizsgálatiam befolyást is megtagad
ják gyakran a vádlótól!
Rohonczy Gedeon országos kép
viselő interpellácziója és a minisz
terelnök válaszára adott hosszú vi
szonválasza ismét szomorú — igen
szomorú világot deritett közállapo
tainkra.
A kormánypárt mint a képvise
lőház többsége tudomásul veheti a
miniszteri választ, de nem az ország
gondolkodó és a jövőbe néző tiszta-
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Petőfi szobrára.
Mindent rombol, emészt az idő. Nincs semmi kímélet:
Romba dűl egykoron, óh, romba e szép szobor is.
Ámde Petőfi hírét ax idő nem bántja: örökké
Fönmarad az, mit nagy szelleme létre hozott.
U » 2. oct. 12.)
Thewrewk Árpáit.

Á 1 O 111.
Egy álmom ro lt, szebb, mint gyermekálom
Szabadság ülte ünneplő torát,
„Te Denm* zengett az egész világon,
H ol csak testvérek voltak, s czimborák.
Terítve állott egy szörnyű nagy asztal,
Kerek, miként e gazdag föld maga.
Rakva kalácecsal, mézzel, tejjel, vajjal,
Melynél mindenki helyt toglalhata.
A Jóság is, mely eddig ronda porban
Morzsát keresgélt, ott jó l la k h a to tt;
Felhőtlen volt az ég, s a nap, bolottan
Fű, fa, virág nem esdett harmatot.
D a lt csattogott a filmile s pacsirta,
Békóját veszté a szép szerelem,
8 szárnyakon lebbent, merre vágya hívta,
8 gyümölcse erő, báj, fenség leve.
Kart, karba öltve já rt a Kedv s Vidámság,
És szemkötősdit játszott Jog s E rő ;
Szeretet tartá a jog art s a pálezát,
M it eértni nem volt senki vakmerő.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők.
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal 6r a városház épületben, Lili János ár a budai külvárosban,
Böhm C. F. ár a szigeti külvárosban lévő kereskedésében, valamint a vidéken minden postahivatalnál.

lelkű intelligencziája, mert lehetetlen
előre nem látni a haza romlását, mely
az erkölcsök romladozását nyomban
követi.
A kormány és pártja örökíteni
akarja hatalmát.
Tegye meg minden eszközzel,
mely megfér a tisztességgel, ha arról
van meggyőződve, hogy ez időszerint
és a körülményeknek kedvezőbbre
fordultáig a közjogi ellenzék nem jö
het kormányra, de ne tegye azt úgy,
hogy általa a közerkölcsök megro
moljanak.
Mert mi haszna tartja fen az ed
digi álalkotmányosdit, látszólagos és
korlátolt önállóságot, ha csak elnézé
sével is oly venalis eszközöket teremt,
mik a kellő áron azt is megteszik,
hogy ezt a keveset is eladják a mit
még bírunk ?

lesz. Az uj vasúti ezred alakítása közelebb
szintén kezdetét veszi. Egyenruha gyanánt
a műszaki csapatok régi ruházata marad
meg. — Krassó-Szörénymegye főispán
jává kineveztetett az eddig kor mányzó al
ispán Pattyánszky Elek. — Ráday gr.
honvédelmi miniszter kerületében Zentán
26-án lesz az uj választás eddig a minisz
ternek ellenjeleltje nincsen. — A horvát
tartománygyülés határőrvidék bekeblezési
bizottságában a kormány ellen támadt, a
határozat-hozatalt lehetetlenné tett ellen
zék a bán közbenjárására és biztatásaira
elállott követelményeitől s ennél fogva va
lószínű, hogy a tartománygyülés eleget
fog tenni a lf. leirat kívánságának.

B elföldi h írek . — Az országgyűlési
katolikus képviselők tanácskozásokat tar
tottak a felöl, hogy minő álláspontot fog
laljanak el ama püspöki akczióval szem
ben, melynek terve Hajnald kalocsai ér
sek és Schlauch szatmári püspök, nyilat
kozataiban nyert kifejezést. — Széchenyi
Pál grófnak miniszterré kinevezése meg
történvén esküjét e hó 16-án tette le Gö
döllőn a király előtt. — Rohonczy Gedeon
kilépését a kormánypártból kijelentette s
azon bizottságokból is kilépett, mikbe
mint kormánypárti beválasztva lett. —
Bánhidy Béla báró a középpártból, mely
nek egyik vezére volt, kilépett s kilátás
ban van, hogy a pártonkivüli képviselők
száma a középpártból növekedni fog. —
Az oly soká üresedésbe hagyott szombathelyi püspöki székre most Hidasy Kornél
ez. püspököt miniszteri osztálytanácsost
emlegetik. — A bányakerületi ágostai egy
házkerület gyűlésében érdekes vita után
a pánszláv agitáczió tárgyában elfogadta
a nógrádi esperesség javaslatát, mely sze
rint az egyházmegye kijelenti, hogy min
den eszközzel a pánszlávizmus megakadá
lyozására törekszik. — A pozsonyi pánszláv
tanulókra nézve kimondatott, hogy a ke
rület területén hivatalt nem viselhetnek.
A bebizonyított pánszlávizmus ezután vá
lasztási akadály lesz és az e miatt meg
róva volt tanulókat a szuperindendens nem
ordinálbatja. — A hadügyminiszter a delegácziók elé terjedelmes exposét fog ter
jeszteni a hadsereg reformjáról. Az elő
terjesztés képét fogja adni ama nagymérvű
csapat-áthelyezéseknek is, melyek a mo
narchia vasúti és gözbajózási intézeteinek
segítségeivel minden fönakadás nélkül szep
tember 10-től 30-ig végbementek. E békés
mozgósítás költségei nagyrészben a költ
ségvetés őszi hadgyakorlati átalányánál
megtakarított összegekből fedeztettek. A
nem fedezett rész erejéig póthitelt fognak
kérni, mely azonban „viszonylag11 csekély
Tündérek ültek a virágok kelyhén,
Picziny hárfákon játszva lágy zenét,
M ik az illa tta l titkos tánezra kelvén,
Az ember szivet kéjben rengeték.
E z volt az álom, s bár pillanatokban
Szép képe volt csak, most is itt lebeg,
8 hallom, a mint az emberek ujongnak,
S látom, a mint a jó Isten nevett
Benedek Aladár.

A Petőfi-ünnepély.
A nemzet legnagyobb lyrikusa iránti
báláját rótta le, kegyeletének adott ma
radandó kifejezést, — szobrot emelt Pe
tőfinek !
Petőfi szegény költö volt, fakó ru
hában járt, dermesztő szobában lakott, a
mindennapit alig birta megkeresni, talp
alatnyi földje nem volt széles e hazában,
mint képviselőjelölt megbukott, nem volt
se tábornok se miniszter: mégis szobrot
állított Petőfinek a nemzet b emlékéhez
egy ország járult forró szeretőiével, ál
dozni, babért és virágokat.
Óh! és mennyivel nagyobb a költő
bire az érczszobornál, mily múlandó az
Petőfi, nevéhez képest.
Üzönnel jöttek tisztelői a kőoszlop
hoz, minden vidékéről Magyarországnak
zarándokolt a nép, az egész nemzet le
borult előtte és úgy imádta: most, mi
dőn hamvait közös sir fedi régen s di
csősége bejárta a kerek világot.
Nem az ünnepély, nem is a szobor

Országgyűlés.
Okt. 12-én Szapáry Gyula gr. az
1883. évi államköltsógvetóst előterjesz
tette. Beszédének vegyes részeit, különönösen azt, a hol utalva a rendes kezelés
mérlegének folytonos javulására, kilátásba
helyezte, hogy a rendes bevételek és ren
des kiadások között az egyensúly 1884.
évben teljesen helyre lesz állítva, (?) to
vábbá azt, a hol a bevételekről szólva,
az alsóbb néposztályok terheinek némi
könnyítését, jelesen a napszámosok kere
seti adójának eltörlését, a hadmentességi
dijnak az alsóbb fokokban való leszállí
tását, a szölödézsmaváltsági tartozások ren
dezését, másfelől pedig a takarékpénztá
rakban elhelyezett tökék megadóztatását
jelezte: a ház részben tetszéssel fogadta.
Az ülés elején Madarász József in
dítványára a ház elhatározta egy hetedik
jegyzői állás rendszeresítését.
Azután kihirdettetek a megejtett vá
lasztások eredménye. Apponyi Albert gr.,
ki a közgazdasági bizottságba lön meg
választva, kijelentette, hogy a megtisztel
tetést nem fogadja el, mert eddig mindig
az volt a szokás, hogy a többség elfo
gadta a kisebbség kijelölését, már pedig
a mérsékelt ellenzék nem öt, hanem Zay
Adolfot ajánlotta az említett bizottságba.
Hermann Ottó a napirend előtt a
kormány figyelmét arra bivta fel, hogy a
filloxera elleni intézkedésekről szóló tör
vény értelmében a kormánynak már ez
évi február havábab 1 ötelessége lett volna
a részletes intézkedéseket magában fog
laló törvény megalkotása iránt intézkedni.
Minthogy e törvény megalkotásáról a miniszterolnök tegnapi előterjesztésében nem
szólt, a filloxera által előidézett veszély
pedig folyton terjed, figyelmeztetni kí
vánja a kormányt a szükséges teendők
megtételére.
A főrendiház déli 12 órakor Majláth
György országbíró elnöklete alatt tartott
ülésében megválasztotta a delegáczió tagjait.
Ezután a mentelmi bizottság jelen
tése alapján Bánffy Kálmán báró és Batt
hyány Elemér gróf mentelmi joga bírói
megkeresés folytán fölfüggesztetik.
O kt 13-ki ülésében a képviseltfház meg
választotta a hetedik jegyzőt és betöltötte a bi
zottságokban támadt üresedéseket. Jegyzővé
Duka Ferencz választatott. A miniszter

elnök benyújtotta az 1881. évi állami zár
számadásokat, az ülés végén pedfg vála
szolt Rohonczy Gedeonnak interpellácziójára. Rohonczy Gedeon két órai beszédben
felelt a miniszter válaszára, részletesen
kifejtve az okokat, melyeknél fogva nem
lehet megelégedve a válaszszák Beszédét
azzal végezte, hogy Magyarország kópviselöháza tekintélyét és méltóságát csak
akkor nyerheti vissza, ha a miniszterel
nök nem lesz már helyén.
Tisza és Pauler miniszterek rövid
megjegyzései, valamint Horváth Gyulá
nak személyes kérdésben történt felszóla
lása után a többség a miniszterelnök vá
laszát tudomásul vette. Az egész ellenzék
Rohonozyval szavazott.
Okt. 14-én az országgyűlés mindkét
háza egy-egy rövid Ülóat tartott, mely
csupán az uj miniszteri kinevezések be
jelentésének volt szánva. A képviselőházban ezenkívül Szapáry Gyula gróf
pénzügyminiszter benyújtotta az expozé
jában kilátásba helyezett törvényjavasla
tokat, melyek a pénzügyi bizottsághoz
utasittattak.
A legközelebbi érdemleges ülés no
vember 15-én lesz és annak napirendjére
a tisztviselők minősítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása tűzetett ki.

hirdeti Petőfi nagyságát, — ö az maga,
ki dicsőséget árasztott nevére — nem
zetére.
Meghatva, lelkesedve egy ország népe
tekint fel a szoborra s mind e lelkese
dés nem éri fel a költö szerelmét nem
zetéhez s érdemét, hogy dalolt.
Mint a tükör a naphoz úgy hasonlít
a szobor Petőfihez, mint az emlékének
szánt ünnep költészetének éltető suga
raihoz.
De lássuk csak most az ünnepélyt.
Vasárnap volt a nagy nap.
Az idő őszies volt, az ég könyeket
hullatott, a Geliórt ködfátyolba takarta
szemeit, de a főváros ünneplő szint öltött.
A város legnagyobb részében zász
lók lengtok a házakon, de különösen az
akadémia és a Petöfi-tér közti utczák öl
töztek ki ünneplösen. A lánczhidtéri pa
lotákról sűrűén lengtek impozáns lobo
gók, hullámzó népség foglalta el a tért,
egyes testületek zászlóik alatt csoporto
sulva, robogó kocsik szállították a díszbe
öltözött vendégeket az akadémia palotá
jába, a melynek díszterme volt a prog
ramúi első részének színhelye.
Az akadémia termének a meghívott
vendégek számára fentartott helyén ott
állt déli növények által körülvéve Pető
finek, a szobor után készült mellszobra.
Az elnöki széket Ratb Károly fő
polgármester foglalta el s az ülést csinos
és igen sikerült beszéddel nyitotta meg.
Utána Jókai Mór beszélt 8 remek ékesszólással emlékezett meg Petőfyröl..........

H irdetések Ara:
1 így öt hasábos petit sor tgjmri
megjelenéséért 0 kr., 3-srni 5 kr.,
£ iO-szerértikr. fizetendő. — liinden
hirdetés itii 30 kr. béljegóij biti! tendö. Aojilttér i petit sora10kr.
;j Ahirdetési díj tlöre izetendö.
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X iadó h iv a ta l :
Böhm 0. F. ügynöki irodáéban.
Fereneziek templomának átellenáben.

ez halálra ítélte. A halálos ítéletet szom
baton reggel hajtották végre.
Az angol-franczia tárgyalások Egyip
tom jövőbeli igazgatása felett még határo
zott alakot nem öltöttek.
A szerb király Béosböl visszautaztában
látogatást tett a bolgár fejedelemnél Busz
osukban ott igen szívélyesen fogadtatott
több napot töltött, a pánszláv érzelmű
bolgár metropolitának tisztelgését pedig
igen hidegen fogadta.
Obeidullach seik a perzsa királyság
ellen támadt és 17,000 emberrel áll Szckariban, a kurdokat is felhívta a táma
dásra, az orosz csapatok a perzsa védelem
ürügye alatt átlépték a határt.

Vasútépítési botrány.

Arabi pasa nyugodtsággal viseli ma
gát fogságában. A vizsgáló bizottság előtt
tartott beszédében határozottan tagadja,
hogy ö részt vett volna az alexandriai
mészárlásokban és gyújtogatásokban, de
tetteit, mint a nemzeti párt főnöke, védel
mezte. A khedive környezete minden le
hetőt megtett, hogy Arabi kivégeztetését
kierőszakolja, de fáradságuk valószínűleg
kárba vesz. — Hugó Viktor tiltakozást
tesz közzé Arabi halálra itéltetóse ellen.
— Lesseps pedig megküldte a haditörvény
széknek mindazon sürgönyöket, melyeket
Arabitói kapott s melyek mellette bizonyí
tanak.
Athénből jelentik, hogy a kormány
folytatja a hadikészülödéseket; ezen a hé
ten megint 1500 embert küldtek Tesszáliába, mivel újabb összekocozanástól tar
tanak Prevesa és Punta mellett. A törökök
nemcsak a provesai erőd lerombolását ta
gadják meg, hanem újabb erősítéseket kez
denek emelni.
A török kormány kisebb hadihajórajt
küldött a syriai vizekre, mert nyugtalanító
jelentéseket kapott e tartományból, melyek
szerint a franczia konzulok élénk tevé
kenységet fejtenek ki, a miből Franeziaország messze menő szándékaira vonhat
nának következtetéseket. A tuniszi had
járat óta nagy a bizalmatlanság a török
kormány körében Franoziaország irányá
ban, s politikai jelentések szerint erre
volna visszavezethető az az intézkedés,
melylyel Syriában ellenőrző és szükség
esetén mindjárt rendet csináló hadihajók
küldettek a tengerpartra
Triesztben Oberdankot, kit néhány
nap előtt átadtak a katonai törvényszéknek,

E hó 19-én és 20-án baranyamegyei
Hetvehely községben a megye közigazga
tási bizottsága által kiküldött kisajátítási
bizottság járt el dolgában. — Feladata
volt a törvényszerű kisajátítási eljárás
ama területekre, miket a budapest-péosi
vasút engedélyesei mind a vasútvonal épí
tésére, mind pedig anyag (homok) bánya
czéljából szükségesnek kijeleltek.
A küldöttség a helyszínén megjelen
vén, miután szerencsére ép szemekkel van
megáldva, lehetetlen volt nem látnia, hogy
a kisajátitatni kért területek nem csak u
vasút engedélyesei által rég elfoglalvák,
hanem azt is, hogy az építés befejezéséhez
közel áll, a minthogy is már november
20-ka körül a müszakrendöri bejárást meg
tartani szándékoznak.
A csak most homokbányául kisajáti
tatni kért 18 boldnyi legelöterületröl szep
tember 1-töl kezdve naponta két gözmozdonynyal viszik a homokot idegen földről,
más ember birtokából a vasútvonal behomokozására és ezt megtették vagy meg
tetették az engedélyesek megbízottjaik
által közel egy év óta, csak midőn a
tulajdonosok, különösen a homokbánya
iránt törvényes utón felléptek, találták idő
szerűnek, hogy lóhalálában kisajátítást
kérjenek ama területekre, miket jog nélkül
elfoglaltak, de még most is vonakodnak
az elfoglalt területek igazi értékét a tu
lajdonosoknak megtéríteni.
A kisajátítási küldöttség elé ezen
kívül a panaszok halmaza lett elüteresztve és p helyszíni szemle is igazolta
ezeket. — Számos gazdának birtokrész
lete úgy lett kettészelve a vasút által,
hogy az egyik részlet hozzáfórhetlenné
vált, a v í z lefolyása sok helyen annyira
meg van akadályozva, hogy temérdek birtokréRzlet a rajta álló ár, elfogásukban
gátolt vizektől elborítva basználhatlanuá
lett, az utólag ígért hozzáfórbetési utak
hoz kellő terület kisajátítása még nem
is kéretett, egyáltalán a terület önha
talmú elfoglalása és beépítése a tulajdo
nosok minden jogainak tekintetbe vétele
nélkül történt, mintha az engedélyesek
nek a reájuk nézve amúgy is kedvező
kisajátítási törvényben megállapítottakon
kívül minden szabad lenne.
Az engedélyesek vagy megbízottjaik

„A bolond kozák, ki öt leszúrta, — egy
egész templomot ölt meg, tele istenséggel !“
Következett a leleplezés.
A Petöfi-téren a lepelbe burkolt szo
bor körül nagy tér volt elkerítve a meg
hívott vendégek számára, két bejáróval,
melyet a fővárosnak szárnyas angyalok
által tartott czimere ékesített; körül-körül egyenlő távolságban a vármegyék czi
mere.
A kerítésen kívül lelkes tömegek, a
házak ablakaiban, a tetőkön, a görög
templom párkányán, mindenütt ember,
hova ember f é r t .....................
A szobor előtt voltak a koszorúk el
helyezve, mintegy száz, legfelül Erzsébet
román királyné s a főváros koszorújával.
A szobor tövében a leleplező beszé
det Rath Károly főpolgármester mondta.
A lepel lehullása varázs hatású volt!
Ott állt a súlyos érez, de szenve
dély égett arczán és szemében, szilaj
mozgalom tartásában, de összességében
fenséges nyugalom és harmonikus környüség.
A mint az éljen fölriadt, a művész
varázsa a kötetözetröl lesugárzott a sze
mekbe, — a mü alkotója a szobor tövé
ben alig bírt érzelmeivel.
Szóljunk-e még a költőröl, kit di
csöiteni annyi hivatott ajk versenyre kelt?
A szobra, emlékéhez méltó kezek müve
áll, hirdetni a nemzet szeretetét, hódolatát.
A költőről zeng a dal, beszél a kö,
érte dobog a szív, időkön túl, nemzedé
keken át, a halhatatlanságot kiküzdte ö

magának, mi csak jelvényt állíthatunk fel
emlékéül!
A szobornál Ráth beszéde után katona-zenekar-kiséret mellett, a fővárosi
egyesült dalegyletek hatalmas karában felzendült Petőfi költeménye: „Tied vagyok,
tied hazám . . . .u
Ez után pedig Nagy Imre a nemzeti
színház tagja lépett disz inagyarban az
emelvényre, s elszavalta Endrödi Sándor
pályanyertes Petőfi-ódáját.
A leleplezési ünnepélyességeket nagy
bankett követte, mely a vigadó nagy ter
mében tartatott meg. Dikczió dikeziót
ért . . . szebbnél szebb . . . .
Számos üdvözlő távirat érkezett.
Este a népszínházban díszelőadás
tartatott, mely befejezését képezte a nap
nak, mely Petőfi emlékének szenteltetett.
Ünnepélyes, néma csend előzte meg a
függöny felgördültét és a közönség fe
szült figyelemmel kísérte a művészileg
rendezett nApotheosis“ jelenéseit. Az elő
térben Petőfi mellszobra állott, mig a
hátsó függöny ös Buda-várát ábrázolá. S
amig a kar két oldalon — a Hymnuszt
éneklé, elötárult a budapesti dunapart
megifjulva, megszépülve mostani alakjá
ban. Majd feltűnt Petőfi feketébe öltözött
szellem alakja, a mint a nemzet géniusza
virággal, koszorúval s örök-zöld babérral
elhalmozza. A függöny legördült és az
apotheosis véget ért.
íme, — így áldozott a nemzet hal
hatatlan fiának !
A budapesti levelező.

Külföldi hírek.

azonban rosszul számítottak, mert a bün
tető törvény jelesen annak 176, 367,
418, 421. szakaszai oly határozatokat
tartalmaznak, melyek a fenforgó esetre
kétséget kizárólag alkalmazandók és az
érdekelt jogaikban sérteti tulajdonosok,
mint értesültünk már a napokban megteendik a bünfeljelentést.
Akármit határozzon közigazgatási
utón a bizottság és a közlekedési mi
nisztérium, mely ez ügyben nehéz hely
zetbe jön, az ügy már most bírói kézre
fog adatni s ott fog eldőlni, hogy sza
bad-e törvényes kisajátítás mellőzésével
— elsajátítani?

Városi közgyűlés
(Pécs, 1882. október hó 16.)

mellett egészterjedelmében elfogadtatott.
A bizottság Aidinger János polgármester
elnöksége alatt áll a következőkből: Papp
József-, Radócsay Mátyás-, Littke József ,
Nendtvich Sándor főmérnök-, és Fekete
Mihály tiastiflgyész-böl.
Végül következett a nyugdijak és
kegydijak iránti kérelmek légiója.
Ezzel a közgyűlés 1 és */« órai tanács
kozás után — */4 11 órakor feloszlott.

Október hó 27-én.
*~/b.g„. Séra János és társai ellen
lopás és abbani részesség miatt. —
s,*7b 8g2- Oseke József és társa ellen sú
lyos testi sértés miatt. — ,09*/b.M2. Bolmanacz Mláden ellen lopás miatt.
Október hó 28-án.
‘8l3/b.8g2. Péter József ellen lopás és
lopás bűntettének kísérlete miatt.
Leisz Fülöp — Leisz János ellen
örökösödés iránt.

Petőfi szobra áll.

Különfélék.

„Aköltőt a szabadság Örök lámpája.'1
Petőfi.
—

A magyar nemzet legnagyobb dal
nokának szobráról lehullt a lepel. Költé
szet és művészet vetélkedve szórták szét
kincseiket, hódoló dicsőítésére ama szel
lemnek, mely egy gyönge emberi porhü
velyből e nemzetro sugározván, megvilá
gította ennek jellemét egetkérö erényeivel
és „por- és hamu" - hoz kötött t-úlyos
bűneivel.
A porhüvely elveszett nyomtalanul,
de a fényt, mit lelke szétömlesztett, szi
vünk híven felfogta, s volt annyi, hogy
minden szívnek jutott egy lángoszlop,
mely vezérszövétnekül szolgáljon hazafíui
érzelmeink- és cselekedeteinknek.
Vájjon követi-e mindenki a fénylő
jelet? Valóban nem. Sokan vannak, kik
nek szeme „a napba nem tekinthet",
hanem a gyávaság félhomályában biczegnek — e s e t r ő l - e s e t r e , s ha rajtuk
állana, megfordulna az idők kereke, s oda
jutna a nemzet, a hol volt, midőn még
Petőfink nem volt.
De az idő kereke nem fog megfor
dulni. íme Petőfi szobra áll és az ország
minden vidékéről küldték a koszorúkat,
mint illatozó jelét a hódolatnak, raelylyel
milliók szive betelt a m a e l m ú l á s n a k
a l á n e m v e t e t t e s z m é k i r á n t , me 
l yeket a nagy szell em hirdetett.
És mik azon eszmék V
Egy naprendszer!
Mint bolygók, szüntelen a nap körül
lebegve, attól nyert fényüket tovább oszt
ják a mindenségben: úgy lebegnek az ő
fényes eszméi szüntelenül egy ragyogó
nap körül, melynek neve: S z a b a d s á g !
Ami egyéb ragyogvány még ékesíti,
az éppen csak úgy van, mint a nap sugárözöne: több alárendelt szinü fény
elemet rejt magában.
A nemzet tehát, midőn a szabadság
legnagyobb dalnokának szobrot emel, nem
csupán költője dicső személyének és láng
elméjének hódol, de hódol azon fenséges
eszmének is, melyet az elragadó kölészetével szolgált és melyért — úgy érezzük
— mégis halt.
És ez végtelenül biztató jel.
Onkénytclenül és természetszerűleg
jut eszünkbe Kossuth Lajos nagy hazánk
fiának legutóbbi levele, — és a gondvi
selés intéző szellemét véljük nyilatkozni
ama összhangban, mely ama levél és a
szabadság költője szobrának leleplezése
között rejlik. „A függetlenségi irány mind
inkább szélesedő tért nyer a hazában . .. .
......... (mi azt jelenti), hogy az okszerű
történelmi holnapnak napja még a látha
tár alatt van ugyan, de képe már a pára
körben látható. Egy fordulat az esélyek
kerekén s a nap felbukkan." Es alig
zengenek el szabadságunk bujdosó aposto
lának ajkairól a reménynek e biztató
szavai, ime, éppen az ö fénykorabeli köl
tőjének szobra, ki éppen az ö lelkének
nagy igéit hirdeté varázshatalmu lantján,
felmagasiik az ország szivében, — és
szinte hallani véljük:

ter már utasította is a dunaparti városok
hatóságait, s ezek közt a mohácsi szolgabiróságot is, hogy az e szállítmány folytán
szükséges óvintézkedéseket tegyék meg.
A miniszteri leirat szerint egy-egy hajón
2000 kilogrammnál több nem szállítható,
a hajók érkezése táviratilag előre jelzendő;
továbbá az első hajó előtt félórányi tá
volságra egy fekete zászlós csolnaknak
kell jönni, mely a szállítmányt jó előre
jelezze. Az egyes hajók csak fél-fél órai
távolságban követhetik egymást, s kiköt
niük csak a városoktól és falvaktól fél
órára eső helyeken szabad.

—
A járdák megóvására a fökapiElhalasztatott. Küldöttségünk a tányi hivatal igen üdvös rendszabályt lép

kir. tábla elnyerése iránt, uj megállapo tetett életbe, ugyanis falragaszokon tudatja
dás folytán ma fog útnak kelni Buda a közönséggel, hogy a járdákra targonczát
pestre.
vagy bármi féle jármüvet tolni birság terhe
—
Tánczestély. A jogakadémiai if- alát tilos. — Jaj hát bizony be kell val
juság jövő hó 11-én tánczestólyt rendez lanunk, hogy ez a jó hir, bajai hir, —
a „Hattyú" termeiben, melyre a meghívók fájdalom nem pécsi!
nagy számmal legközelebb szétküldetnek.
—
Szüretünk. Már nagy részben
A tánczestélyen Dankó Gyula jól szervezett bevógezték szőlősgazdáink a szüretet,
zenekara fog játszani.
egyébütt is végéhez közeleg. Gazdáink a
—
A „Pécsi könyvnyomdászok• és mennyiséget illetőleg mindenesetre csalód
betűöntők - egylete" 1882. évi november tak reményeikben, amennyiben a várt ter
hó 4-én a rokkantak-, özvegyek- és árvák mésnek alig felét nyerték meg, a minőség
alapja javára a „Hattyu“-teremben zárt azonban mi kívánni valót sem hagy fönn
körű tánczestély» rendez. Az 52. gyalog és eltekintve a folyton tartó esős idő be
ezred zenéje mellett. A szünidő alatt tré folyását, átlag sokkal jobb, mint a tavalyi
fás kisorsolás fog rendeztetni. Előre váltott volt. Történt uj boreladás kivételesen 27
jegyek szemólyenkint 80 kr., családjegy forinton hektoliterként.
1 frt 50 kr. Jegyek előre válthatók: ifj.
— Húznak ! Múlt számunkban em
Madarász E., hamazetter K. és a lycze- lítettük, hogy nagyban tart a szalonkák
umi nyomdákban. A pénztárnál személy- húzása; — ezen hírünket azzal toldjuk
jegy l frt, családjegy 2 frt.
most meg, hogy mikor nálunk a szalonkák
—
Színházi hírek. A megtartott húznak, ugyanakkor tartják a „snepfek"
előadások után színtársulatunk egy ne is vonulásukat. Fránya fura állapot! Tele
hány tagja nem vált be „tauglich"-nak, van a város „snepf"-vel s a tisztességes
mit Bogyó a közönség hangulatából ész közönség legnagyobb megbotránkozására
revéve, azonnal lépéseket tett, hogy a válik az esténkénti vadászat. A hét elején
müigények bármi áldozattal is, de min a „Nádor"-ba szállt egy efféle jómadár
denesetre ki legyenek elégítve. Értesülé s a második emelet szélső ablakából „fél
RÜnk szerint Kertész helyébe Kis Ferkó Eva-toilettedben kacsingatott le a járó-ke
operetté és népszínmű baritonistát szer lőkre — világos nappal! Sok a mi sok, de
ződtette, ki a népszínháznál több vendég ez az impertinenczia már a soknál is soszereplésével nagy tetszést aratott. Pálfy kabb !
Nina helyett Kis Ferkóné Árpási Kati—
Karambol. Nem a zöld asztalon,
czát szerződtette, ki a vidéknek első hanem az utczán, nem elefántcsont-golyók
rendű operette-énekesnöje. Az uj pár leg kal, hanem két elefánt nagyságú ember
közelebb a „Kis herczeg“-ben fog fel közt történt. Az egyik intelligens úri em
lépni. — A zombori lapokban olvassuk, ber érzékenyen lett megsértve, a dolog
hogy Bogyó az ujonan épült zombori elmérgesedéshez közelit, a mint beszélik,
színházat átveszi s legközelebb megfogja párbaj lesz belőle.
nyittani. A hir való, Bogyó Zomborbau
—
Értesítés. A közoktatásügyi miis fog egy állandó társulatot szervezni
egy művezető aligazgatása alatt. Ez által niszter értesítette az ország tanfelügyelőit,
Bogyó azon helyzetbe jut, hogy egyszerre hogy ezután azon ifjak, kik a polgári is
két színház- és két színházi közönségre kola 4 osztályát sikerrel végezték, minden
ezámitva, a színházi újdonságokat köny- vizsgálat nélkül felvétetnek a cs. k. had
apród iskolába.
nyebben szerezheti meg.

Perczel Miklós főispán megnyitván a
gyűlést, a napirendet megelőzőleg, —
Szende Béla honvédelmi miniszter el
hunyta feletti szomorúságnak adott kife
jezést és felszólította a közgyűlést, hogy
az általános részvét jegyzőkönyvbe fog
laltassák. Az egybegyűltek helyesléssel
fogadták az indítványt.
Következett a napirend.
Olvastatott a belügyminisztérium kör
rendeleté a tiroli vizkárosultak segélye
zése iránt. A közgyűlés 100 frtot szava
zott meg egyhangúlag az elemi csapás
által sújtott szerencsétlenek javára.
A közmunka- és közlekedésügyi mi
nisztérium rendelete a f. é. közmunkaelöirányzat tárgyában, — tudomásul vétetett.
A közigazgatási bizottáág féléves je 
lentése, melyben semmi említésre méltó
nevezetesség sem volt, tudomásul vétetett.
Következett a tanács jelentése, mi
szerint a Petöfi-szobor leleplezési ünne
pélyére a város közönsége nevében egy
igen díszes koszorú küldetett. A gyö
nyörű koszorút a város színeiben pompázó
(kék és sárga) széles selyem-szalag díszíti,
melynek egyik felén olvasható: „Pécs
szab. kir. város, közönsége. 1882.“ — a
másik felén: „Élt a hazáért, halt a ha
záért, — emléke örökig él \*
Jelentést tett a tanács a honvéd lak
tanya építése tárgyában tartott árlejtés
és zárt-ajánlati tárgyalás eredményéről,
melyszerint mint legelőnyösebb ajánlko
zók jelentkeztek: a kőműves és kőfaragómunkára : Lammer és Gianone, az ács
munkára: Veber János ácsmester, a cse
repes munkára: Lauber Rezső, az aszta
los-munkára, mázolásra,, lakatos munkára:
Hoffmann Károly, Lajos — és Kindl
József, az öveges-munkára: Burghardt
József öveges. A megtartott árlejtés sze
rint a laktanya felépítése 60209 frt 28
—
Műsor. Vasárnap: „ Milimáriu
krba fog kerülni. Az előirányzat 62048 frt
— hétfő: szünet, — kedd: „Szomszéd
21 kr. volt. — Tisztiügyé8z megjegyzi,
uram almái", mely a rósz nyelvek állí
hogy a telek még meg nem vehető, már
tása szerint Csiky „Kaviar“-jának a
t. i. a Szemányi-féle telek, melyre az
mamája, — szerdán: „Girofle", csütörtö
építés el lön határozva, azért, mert még
kön Peterdy Sándor hős szerelmes első
per alatt áll, amennyiben az örökösök
felléptéül: „Galathea“ (de nem ám az
között nem történt egyesség; — a miért
operette), — szombaton uj szereposztás
is, minthogy még nincs telke a városnak,
sal: „Donna Juanitta", — vasárnap:
melyre a laktanyát építse, indítványozza
„Túri Borcsa" népszínmű.
a közgyűlésnek, hogy e tárgy vétessék
—
K ir. ügyészségünk lépéseket tett,
le a napirendről. Erre Radócsay Mátyás
hogy az eszéki szerencsétlenség ügyében,
biz. tag, mint az örökösök gyámja oda
a vizsgálattal a pécsi törvényszék legyen
nyilatkozott, miszerint rövid idő múlva
megbízva. A mint halljuk, a tett lépések
bőkövetkezik minden bizonnyal az egyes
czélt érnek.
ség s a vétel minden nehézség nélkül
—
Vizsgálati fogság. A királyi
megtörténhetik. Aidinger János polgárügyészség Rozs Gyula helybeli illető
mester is ugyan ekként nyilatkozván, az
ségű fiatal bőrkereskedőt, hamis bukás,
ö indítványára a további intézkedéssel a
váltó-hamisitás, sikkasztás és bírói zár
tanáosot bízta meg a közgyűlés, azon
törés vádja alatt vizsgálati fogságba he
hozzátevéssel, hogy ténykedéséről a leg
lyezte. — Ej, ej, ki fogja most azt a
közelebbi közgyűlés alkalmával számot
szép uj nagy emeletes ház építését bevé
adjon.
„A magyarok Istenére
geztetni — ott a föutczában?!
Következett a közgyűlés gordius-csoEsküszünk,
—
Golyó. A hét derekán egy helymója, melyet azonban most sem oldottak
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk.11
beli jó módú izraelita családot szörnyen
meg. A városnak van egy gazdag, nagyon
gazdag és kitűnő jó vizű forrása a tetyIgaz, hogy amiként hosszú idő szülte megrémített egy golyó. Nem is csoda,
tyei, mely évek hosszú során át malmo a szobrot és alaptőkéjét Reményi hegedű mert a golyót, ha nem is úgy lőtték, de
kat hajt, és csak csekély része jut kuta- jének húrja gyűjtötte, akként az eszme az ablakon keresztül, az üvegtáblák be
inkba, a helyett, hogy kizárólag csak is, melyet a szobor képvisel, megtestesü törésével hajították be az irószobába. Mi
ivóvízül szolgálna minden cseppje, hogy lésével váratni fog magára; de miként az esetet hitvány ijesztgetésnek qualifiegyedül a város közönségének szolgála Reményi hegedűjével megteremté a szo káljuk, de bezzeg Bogyó minek qualifitára állana. Gazdag és kitűnő forrásunk borra való alaptőkét, akként Petőfi az ő kálja? miután a bizonyos család az előző
van s mégis nem ritkán a lehető legna csodás lantjával szivünkben a szabadság években napos színházi vendég volt, inig
gyobb vízhiányban szenvedünk. Régóta érzetnek oly fokú tőkéjét vetette már meg, most a golyó feletti félelmében nem mer
tudja és szomorúan érezi ezt a város, hogy mégis sokáig nem tarthat, miszerént színházba menni még csak — egyetleu
úgy annyira, hogy mind sűrűbben merült * nemzet e tőkéjét kamatjaival együtt, egyszer sem!
fel a zöldasztalon a vizkérdcs, mígnem eszméjének megvalósítására a f ü g g e t
Uj pósta-hivatal. — Ráczkozár
elhatározták, hogy akár egyesség akár le n M a g y a r o r s z á g megteremtésére bárányamegyei községben e hó 21-től kir.
kisajátítás utján megszerzik a viz-jogot. fordítsa.
póstahivatal lép életbe. — Kézbesítő ke
Vettek is már nehány malmot, de ez még
rületét Ráczkozár, Tófű és Morocz köz
Széplaki J. S.
mind semmi a czél elérésére. Most azon
ségek képezik.
ban egy nagy, nagy lépéssel állunk kö
—
Az épülő budapest-pécsi vasút
zelebb a czélhoz, még ugyan el legke
Törvényszéki
csarnok.
rendőri bejárása még csak november 20-a
vésbé sem értük. Tizenhárom malom tu
körül lesz megtartható. — Az általunk
Előadott polg. ügyek :
lajdonos bírja a tettyei-vizet, ezek közül
betekintett menetrend valódi csigavonato
Szabó Julianna és Szabó Szundy kat helyez kilátásba s igy azon egyetlen
tiz ajánlatot tett a városnak, hogy haj
landó alkudozásba bocsátkozni. A másik Karolina — Heitsmann János és neje el előny, mely e vasutböl városunkra háhárom malom-tulajdonos: a káptalan, a len 1000 frt stb. iránt.
romlott volna, a fővárossali gyors össze
Özvegy Várdai Józsefné Pozsgai Ka köttetés a minimumra leszál 1iitatott, mig
püspökség és Erretb, szintén rá fognak
állani — több mint bizonyos — az egyez talin — Róka Anna és társai ellen in a hátrányok mind megmaradtak, az egész
kedésre, tudva, hogy a városnak mily gatlan tulajdonjogának megítélése iránt. üzleti igazgatóság a fővárosba tétetvén
Gyulai Julianna — Kun Ferencz el át. — Valóban nem volt érdemes, hogy
égető szüksége van a vizre, különösen
most, midőn a Makadam féle kövezet lesz len házassági kötelék felbontása iránt.
a város annak idején annyira pártolta e
nálunk általánosítva, mely csak folytonos
Előadandó büntető ügyek :
vállalatot.
öntözéssel tartható fenn igazán épségben
Október 23-án.
—
Hymen. Hétfőn vezette oltárhoz
és sokáig, de a közegészség is kívánja a
**J,/b.ii2. Török József ellen lopás Farkas Géza baranyavári körjegyző, Trójó vizet. A város hatósága kisajátításhoz
mindaz ideig nem akar nyúlni, mig miatt. — 4792/b-gi2* Lukács Jánosné szül. ber Mátyás városi rendőrkapitány leányát,
magán utón is czélt remél érni. A tanács Papp Trézsi ellen súlyos testi sértés mi Tercsi kisasszonyt. Ugyan e napon tar
javaslatot tett, hogy küldessék ki egy bi att. — “ “ /b.,,,. Horváth Dénes ellen lo totta esküvőjét Asztalos József bajai főgymnásiumi tanár, Kelemen Gyula mér
zottság, mely érintkezésbe tegye magát a pás miatt.
nök leányával. — Legyenek boldogak!
Október hó 25-én.
malom-tulajdonosokkal, és hallgassa ki
—
Dinamit-szállítás. A legközelebbi
őket ajánlatuk és kívánságuk iránt, aztán
“ •‘/b.M2. Vázsonyi Ferencz és társa
tegyen jelentést annak idején a közgyű ellen lopás miatt, (folytat.) — %A7*/b.aar napokban megyénk határán, Mohács előtt
léshez az eredményről. A javaslat némi Katona Ferencz ellen sikkasztás miatt. — a Dunán — tízezer kilogramm dinamitot
számba sem vehető „vizenyős" ellent ‘‘^/b.ggj. Ifj. Búzás Ferencz ellen lopás fog szállítani egy bécsi ezég Passauból,
Zimonyon át Belgrádba. A belügyminisz
mondás után a közgyűlés nagy többsége miatt. —

—

Franczia Pompéji. La-Vienne

departementbnn egy régi galloromáu vá
rost fedeztek föl. Vasúti munkások árkot
ásva, czementesfalra bukkantak b érte
sitették erről a mérnököket, kik több
régészszel megvizsgálták a helyet. A fel
fedezésnek nagy jelentősége van. Eddig
7 hektár területen egy templomot (hom
lokzata 70, hossza 114 méter), továbbá
egy színházat lépcsőkkel és 90 méter szé
les színpaddal, egy fürdőt épen maradt
víztartókkal, csatornákkal, pihenő padok
kal, padozattal, továbbá házakat, vendég
lőket s egész utczákat ástak ki. A há
zakban, melyek diszitményekkel vannak
ellátva, számos agyag-, kő és vasedény
találtatott. Az ásatásokat tovább folytat
ják és a vasutat, ha szükségesnek fog
mutatkozni, odább fogják helyezni.
—
Hogyha ön tömödés, alkalmatlan
fuvődások, rom lott gyom or, fejfájás,
m igráll és hasonló fájdalmakban szenved,
úgy használja a B randi R ichárd-féle
svájezi labdacsokat. A fájdalom hamar
jában meg fog szűnni. A B randt Richárdféle sváiczi lapdacsok majdnem minden
gyógyszertárban kaphatók.

Kimutatás. Apécsi kath. legény-egylet ifju-

—
sága által f. évi október hó 8-án rendezett műked
velő előadás bevétele 87 frt 80 kr. Kiadás : 42 frt 4*>
kr. A tiszta jövedelem : 45 frt 44 kr. Felülfizettek :
Merniük Ágoston 1 frt, Kremling Károly 1 frt,
W ittJ e n ő 1 frt, HoBmann Károly 1 frt 2() kr
Angszter József 40 kr., Ozv. Gyursánczkiné 10 kr.,
D r. Boldi Béla 70 kr., Notter János 70 kr., Hajdú
M ihály 50 kr., Jászai József 20 kr., Kindl Ferencz
20 kr., N. N . 20 kr. Mindezen urak fogadják az if
juság köszönetét valamint Kremling Károly ur, ki
szives volt a kárpitos munkát, Hoffmann K ároly ur
asztalos munkát, Árnolt Henrik ur a fodrászaton
szívességből elvégezni. A pécsi kath. legény egylet
ifjúsága.

Színészet.
(O kt. 14— 19.)

Múlt szombaton volt az első operette
előadás, mely azonban távolról sem sike
rültoly jól, mint a megelőző drámai elöadá
sok. A „Kornevilli harangok“-at ily gyönge
előadásban még alig hallottuk Pécsett.
Helyükön csak B o g y ó (Henri), B o k o r
(biró) és F e k e t e (Grenicheu) voltak, ki
ket ezen szerepekben már többször hal
lottunk, s kik ez alkalommal is dicsére
tesen oldották meg feladatukat. Utánuk
dicsérettel még csak V e r e s t említhetjük
fel, a ki „Gáspár apót" szép felfogással
és átgondoltan játszotta ugyan, de kinek
mégis pbisikuma gyöngének látszott az ily
erős szenvedélyű drámai szerep hatásos
kivitelére. A többi szereplőknek azonban
ez alkalommal egyátalában nem volt sze
rencsés estéjük. V á r a y M a r i s k á t ó l
„Germaint" már sokkal sikerültebben hal
—
Paradicsomi állapot. — Bara- lottuk. Ez estén ő határozottan indisponyavárról értesítenek, hogy ott október nálva volt. Szorgosan ajánljuk a kisasz
9-én éjjel a vendéglőben Naszvadi Imre szunynak, hogy ne mulassza el hangjának
ittas pénzügyőr egy ottan az ivóházban systematikus iskolázását, mert az ily inbékén alvó utast előbb csúf módon bán dispozitiók igen gyakran csak a hang
talmazta, azután pedig két paraszt segít rendszeres fejlesztésének elhanyagolásából
ségével annyira véresre verte, hogy most keletkeznek. — „Serpolett“-et P á 1fi N i n a
tehetlen fekszik iszonyú sebeiben. — Hogy énekelte, a ki tudomásunk szerint első
a tivornyázó és azután garázdálkodó rendű operette énekesnőnek szerződött a
fináuezot rögtön hűvösre tétette volna az társulathoz. A k. a. azonban ezen első
elöljáróság, arról a tudósi tó, sajnos, hogy fellépte alkalmával épen nem felelt meg
nem értesíthetett. — A közrend fentartá- azon várakozásnak, melyet a közönség az
sára való közegeink közt nem egy ilyen elsőrendű operette énekesnöhiz köt. Mind
példány akad!
azonáltal most még hajlandók vagyunk
—
Követte a halálba. Szenzácziós a k. a. ezen első felléptének kedvezőtlen
hir futotta be városunkat vasárnap dél eredményét annak tulajdonítani, hogy a
után ; — a hir Kaposvárról érkezett . . . . k. a. egészen kezdő lévén, ez alkalommal
Girárdi Károly özvegye Bárány Janka, talán még nem tudta leküzdeni az elfogultelőbb Hönigné, szive fájdalmát, lelke •ágot és lámpalázat, mely kezdőnél az
gyászát nem bírta tovább viselni, — első fellépés alkalmával köunyen beállhat,
agyonlőtte magát. A Fáma nem hazudott, s hinni akarjuk, hogy a k. a. ezek miatt
csakugyan valóság a szerencsétlen nő ön nem volt képes tehetségeit érvényre emelni.
gyilkossági esete. Isten bocsásson meg Végül a karok, különösen a női karok
neki, — béke lengjen porai felett!
folytonosan distonáltak.
—
Az eszéki híd leszakadásakor
Sokkal jobban sikerült a vasárnapi
szerencsétlenül járt huszárok közül eddig énekes bohózatnak (A csikósok Becsben)
tizenegyet találtak meg és pedig 1-et előadása, melyben a főszerepet, a puszták
Bellyén, 1-et Eszéken, 2 őt Vukováron, fiát, B o g y ó élethűen alakította, s a magyar
3-at Dáljáu, 3-at Almáson, 1-et Erdődön dalokkal valamint a parodizált opera-rész
és 1-et Szarvason. Négy a megtalált holt letekkel természetes szép hangját teljes
testek közül úgy el volt változva, hogy érvényre emelte, miért is öt a roppant
alig ismertek reá s csak nagy hajjal volt nagy számú, ez estén különösen bálás kö
azonosságuk megállapítható. Nagy kegye zönség zajos tapsokkal jutalmazta. A többi
lettel temették el Dálján. Tömérdek em szereplők is mind, de különösen V á r a y
ber ment a koporsóik után, melyeket lég M. szintén tetszésben részesültek.
Szerdán „ D o n n a J u a n i t t a " Suppé
szebb virágokkal árasztottak el az ottani
hölgyek. Azt hiszik, hogy a Dráva újabb operetteje adatott elő, itt először.
áradásával az eddig eltűnt holttesteket is
Az operette szövege, melynek tárgya
egy episod a franczia spanyol háború
megtalálják.
időszakából,
minden költői alapgondola
—
Orvoslás okáért. Legjobb rendőrség a müveit közönség maga, azért en tót nélkülöző badar jelenetek halmaza,
nek figyelmébe ajánljuk, kivált a fiatalabb melyeken mégis a közönség jó izüen
s vérmcsebb színházlátogatók két borzasztó nevethet. Zenéjében semmi uj gondo
roBZ s nálunk nagyon elharapódzott szo lat sincsen, hanem az csupa reminiscenkását. Az egyik az, hogy midőn a közön tiákból áll Suppé egyéb operettejeiböl.
ség egy része tapsban vagy kihívásokban A mi az előadást illeti, az, habár némely
nyilvánítja tetszését, a másik rész pisszegni tekintetben jobb is volt, mint a szombati
kezd. Tetszést nyilvánítani van joga min operette előadás, amennyiben a karok kor
denkinek s ebben zavarni a publikumot rektebben énekeltek, s az ensemblek job
egyrészt tapintatlanság, másrészt pedig ban sikerültek, öszhatásában mégis még
nagy zavart idéz elő. Türjük el egymás kevésbé elégítette ki a közönséget, mint
Ízlését békével; a taps mindig buzdít, pisz amaz. Ennek oka pedig az volt, hogy az
szegni pedig csak akkor szokás, ha erre operette egyik nöszerepe „Petrita", a társu
valamely színész vagy néző valami zavaró latnak egy olyan tagjára volt bízva, a kit
illetlenséggel okot ad, máskülönben a nem mint énekesnőt nem lett volna szabad szín
tetszés kifejezésére elég a közönyös, hideg padra állítani, mert i fj. Bo k or n é nak sem
hallgatás. A másik az, hogy a publikum énekhangja, sem zenei hallása absolute
egyrésze fölvonások után a ezukrászdába nincsen, s ő e hibáinál fogva nemcsak
megy, vagy ki az utczára „egy czigaret"-re saját szerepét tette tökéletesen tönkre, ha
s akkor újra — csoportosan tódul vissza, nem még az egéez előadás öszhatását is
mikor már a következő felvonás javában oly annyira megrontotta, hogy a többi
folyik. Ez a közönséget zavarja, de azt szereplők minden igyekezetük daczára sem
hisszük, az sem igen mulat, ki a darab voltak képesek a közönséget melegebb
egy részét látja, a másikat pedig nem. hangulatba hozni. A czimszerepet P e t e r Némely színházban egyátalán tilos a fel d i n é énekelte, ki ez alkalommal mutatta
vonások közben való csúszás-mászás. Kár, be magát a közönségnek először. P e t e r hogy nálunk is nem tilos.
di néne k csinos hangja van, melyet igen

Ügyesen tud használni. Voltak ez estén
igen sikerült momentumai, melyekért me
legebb tapsot érdemelt volna, mint a mi
nőben részesült. Annak is, hogy a közönség
az ö képességeit és dicséretes buzgalmát
sem méltányolta ‘‘léggé, csak a fent emlí
tett zavaró körülmény volt oka. Legna
gyobb dicsérettel kell felemlítenünk az
ö r e g Bo k o r t (Álcád), F e k e t é t (Gaston)
és A r á n y i t-t (evangnlista) is, kik szintén
mindent elkövettek arra nézve, hogy a kö
zönséget jobb hangulatba hozzák. Az ope
retté kiállítása egyébiránt elég csinos volt.
Az első két operette-elöadás kedve
zőtlen sikere óvva inti az igazgatóságot,
miszerint tegyen kellő intézkedéseket arra
nézve, hogy a társulat operette személyzeté
ben létező hiányok mielőbb pótoltassanak,
s hogy gondja legyen az igazgatóságnak
arra, miszerint a jövőben a közönség tü
relme ne legyen hasonlókép próbára téve
minden tehetséget nélkülöző egyének fel
léptetésével. Végül nem hagyhatjuk emlí
tés nélkül az igazgatóság azon tapintatlan
eljárását sem, hogy ezen operette-elöadásra a helyárakat oly nagyon felemelte,
holott bizonyára már a próbákból is meg
győződhetett volna arról, hogy ez operette
előadása egynémely szerep hiányos betöl
tésénél fogva nem* fog az itteni igényeknek
megíelelöleg sikerülhetni. Reméljük, hogy
az elősorolt bajok az igazgatóság által
mihamarább orvosoltatni fognak, s hogy
a jövőbeni operette előadások hasonló pa
naszokra nem fognak alkalmat adni.
Csütörtökön az operette ismóteltetett
leszállított helyárakkal. Ezen alkalommal
„ P e t r i t a u magánónekrészei kihagyattak,
a mi az el öadásnak igen nagy előnyére
szolgált. A közép számmal jelen volt kö
zönség annak következtében zavartalanul
élvezhetvén az operettett, P e t é r d i n é 
nek, B o k o r n a k és F e k e t é n e k igen
szépen előadott dalait, s a jól sikerült
ensembleket élénken megtapsolta.

Irodalom.
Naptárak lHHIiik évre.

Franklin-

A „
T á r t n l a t * magyar írod. intézet
által épen must küldöttek be szerkesztőségünknek
a következő közkedveltségben részesülő csinosan
kiállított, és a legnagyobb gonddal szerkesztett
1883-ik érre kiadott naptárak. Valamennyien a
föld mivel és-, ipar- és kereskedelemügyi ni. kir. mi
nisztériumban Összeállított legújabb adatok nyomán
szerkesztett "itzágos vásárok kimutatásával vaunak

litván bácsi naptári

könyvből a „M agyar Dal-Album “-ból és ennek szö
vegkönyvéből a „Magyar D a ltá ru-ból. A „Magyar
Dal-Album " IV -ik kötete ismét 10 havifüzetbeu ada
tik ki, melyből az első füzet november hó elsején
jelenik meg. Előfizetési ár egész évre: 10 füzetre
1 frt 80 kr, félévre: 5 füzetre 90 kr. Egyes füzei
ára 35 kr. A „Magyar D altár" IV -ik kötete két télkötetben fog megjelenni, melynek együttes előfize
tési ára 80 kr. Minden fiizst bérmentve küldetik
szét. Diszbekötési táblák a „Dal-Album " egyes kö
teteihez 80 kr. Gyűjtőknek minden 6 egyszerre
megrendelt példány után tiszteletpéldány adatik.
Előfizetések legczélszerübben postautalványon a
„Magyar Dal-Album " kiadóhivatalához Győrbe intézeudök.
=5
czimíl szépirodalmi lapunk
most megjelent 1-so számával fennállásának Ill-ik
évfolyamába lép. Őszintén üdvözöljük e derék ha
zafias vállalatot jelenlegi díszesebb és szebb alakjá
ban. Az eszme, mely a „Regéuyvilág" létrehozásá
nál a kiadók szomo előtt lebegett, t. i. a pangó
szépirodalomnak egy kis lendületet adni, kezd testté
válni. Jelesebb íróink hévvel és örömmel láttak
hozzá a munkálkodáshoz, s rövid idő alatt tárgyta
lanná vált egyik része ama panasznak, mely szépirodalmunk hanyatlásáról uton-uttélen hangoztatott.
Most még csak az van hátra, hogy a panasz másik
része, mely a közönségnek a szépirodalommal
szemben tanúsított közönyösségéről szól, rövid időn
szintén eltűnjék hírlapjaink hasábjairól, irodalmi
társaságaink gyűléseiről. És • tekintetben fordulnak
most ismét a müveit közönséghez a vállalat kiadói,
fordulnak különösen a szépirodalom legbuzgóbb
pártolóihoz, a művelt magyar hölgyekhez avval a
kéréssel — támogassák őket abban a törekvésben,
melynek czélja a széppróza iránti fogékonyságot fel
éleszteni és hazai irodalmunk részére megnyerni
mindazokat az elemeket, melyek szellemi szórako
zás czéljából eddig nagyohhára a regényirodalom
külföldi — jórészt annak is legselejtesebb termékei
hez fordultak. A most meginduló I I I . évfjlyam ban a
„Regényvilág" közölni fogja Jókai M ór „Minden
poklokon keresztül" ez. nagyobb regényét, melynek
tárgya a keresztes háborúk idejéből van merítve.
Budai László eredeti képeivel illu s trá lv a : Mikszáth
Kálmán, „A mi hőseink" ez. rajzciklusát, melyben
a palócznép hőseinek vak Záhony és Graczának
rajzát adja az ő szokott és kedvelt humoros leírási
modorában. Dörre Tivadar eredeti képeivel, és
Beniczky-Bajza Lenke jeles írónőnk „Tévesztett
ntak" ez. magyar társadalmi regényét és a világhírű
humorista Mark Tw ain legújabb művét, „Koldus és
királyfi" ez. robinsonádját Fái J. Béla gondos fordí
tásában, képekkel illusztrálva. Ezeknek bofejeztével
közölni fogja: Mikszáth Kálmán „Az utolsó kaloda"
ez. humoros regényét. Véka Lajos regényírónk „Pali
bácsi" ez. uj társadalmi regényét ; Ötvös Adolf, k ri
tikusunk első szépirodalmi művét „Him fy halála"
ez. regényét; Gabányi árpád, „Egy krajezár emlék
iratai" ez. novella-cziklusát. Ezeken kívül a leg
újabb és legkiválóbb világirodalmi regények látnak
napvilágot a „Regényvilág"-bán, mely apróbb tárczaközleményeivel és változatos tartalmával mindenképen törekszik a művelt közönség jogos igényeit
kielégíteni. — Egy-egy füzet ára 15 kr. Előfizetési
ára egész évre 7 frt 80 kr., félévre 3 frt 90 kr.,
negyedévre 1 frt 95 kr. Szerencsés gondolatnak tart
ju k , hogy a kiadók a közöuség óhajának megfe
lelve — a „Regényvilág"-ot ezentúl illusztrálva
adják ki és reméljük, hogy a művelt magyar közön
ség megérdemlőit pártfogásban fogja részesíteni e
szépirodalmi közlönyt. A kiadóhivatal (Révai test
vérek könyvkereskedése Budapesten, IV . Váczin tc z a ll. sz.és koronalierczeg-ntcza 2. sz.) kívánatra
bárkinek szívesen küld mutatványszámot és részle
tes előrajzot.
==
—
“
magyar népdal, énekhangra zongora kísérettel
szerzé Lányi Ernő, kiadta 8tein János Kolozsvá
rott, ára 1 frt 20 kr. A dalokból kettöuek szövege
Lévay Józseftől van („KeBkeny-utczán" és „Arany
kantár1’), kettő ifj. Szilágyi Bélától s egy magától
Lányi Ernőtől. — Ajánljuk a zene- és dalkedvelőknek figyelmébe.
S
Ilyen czim
alatt uj füzetes vállalatot kezdett meg Aiguer Lajos.
Havonkint három füzet (6— 6 iv) fog megjelenni a
Petőfi.társaság kiadványaiból, hogy ily apróbb cso
portban és olcsóbb ár m ellett is forgalomba jöjje
nek. Nem örvendetes je l, hogy Jókait is igy kell
terjeszteni. Az első füzettel a nagy költőnek „Északhonából1' czimü mnnka rajzai indultak meg A fü
zetes vállalatra Aigner előfizetést Í6 nyitt : évne
gyedre 2 frt TOkrjával, egész évre 10 frt 80k rjá va l.
E gy füzet ára 30 kr.

/ vagyis családos házigaz
dáknak és gazdasszonyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és földmivelöknek
való képes kalendárium 1883-ik évre X X V III. év
folyam. Alapitá M ájer István. Szerkeszti Kőhalmi
Klimstein József. Közleményekkel Simor László,
Cserháti, Dalmady Im re, Zámolyi Varga M ihály,
Özecsey Ferencz, II. Horváth Béla, Samogy Gy.,
Nyulassy s többektől. Tartalm a: I. Erkölcsi világ. —
11. Gazdák naptára. — 111. Népnepelök naptára. —
IV . Gazdasszonyok naptára. — V . Történetiek. —
VT. Istváu bácsi a hazában és a nagy világban. —
V II. Művészet. — V III . Tréfák mezeje. — Ára
fűzve 60 kr.
1883. évre. A magyar
gazdák, kertészek, lelkészek és tanítók számára
szerkeszti Sporzon Pál a „G yakorlati mezőgazda"
szerkesztője. X I X . évfolyam. Tartalm az közlemé
nyeket Oroszi Miklós, Heusch Árpád, Ebner Sán
dor, Erdélyi Károly, Iby Ferencz, P ik a i Dezső,
Gyulassy Gyula, Kun József, Rombay Dezső, Révész
Meuyhért, Márton Zsigmond, Szohouya Bertalan,
Rónay Sáudor s többektől. Havi teendők emlékez
tetője. Számos ábrával. Á ra fűzve 80 kr.
1883 évre. Több szakember
közreműködésé vei szerkesztette dr. Nyáry Ferencz.
X. évfolyam. Tartalm a: I. Természettudományi
ré*z. — II. Szőlészeti rész. — II I. Borászati rósz. —
IV . Kertészeti rész. — V. Mulattató rész. — Számos
ábrával. Á ra fűzve 80 kr
az 1883. évre. (Egyúttal kato
nai naptár.) A magyar nép számára szerkeszti Áldor
Imre. Tizenhatodik évfolyam. Sok képpel. Ára
fűzve 00 kr.
1883. évre. X X II. évfolyam.
Tartalmaz elbeszéléseket, útirajzokat, vadász- és
utikaiandokat stb. Számos a szöveg közé nyomott
képekkel. Á ra fűzve 60 kT.
1883. évre. A magyar
nép számára szerkeszti Áldor Imre. X V . évfolyam.
Sok képpel ellátva. Ára fűzve 40 kr.
1883. évre. Szerkeszti honfi
Tihamér. X III . évfolyam. A szövegbe nyomott szá
mos képpel. Á ra fűzve 40 kr.
1883. évre Képes ka
lendárium sokféle hasznos és mulattató olvasmá
nyokkal ellátva. Szerkeszti ifjabb T a tár Péter.
X X V III. évfolyam. Sok képpel. Á ra fűzve 30 kr.
Mulattató naptár a gyönyörűséges
1883. esztendőre. Megcsinálta vala egy Asztromókus. Számos illusztrácziókkal. Á ra fűzve 40 kr.
1883. évre. Egy egész iv.
Ára 20 kr.
=
A Frauklin-Társulat kiadásá
ban Budapesten újabban m egjelentek:
A magyar nép és ifjúság
számára. A Budapesti (Budai) tanitó-egylet megbí
zásából irta dr. Güóz József, fővárosi tanító. Ké
pekkel díszített kiadás. Á ra fűzve 1 frt.
Sépsserü nemzetgazdaság tan. A frauezia aka
démia által a legelső díjjal koronáaott pályamű.
Irta Block Mór. A tizedik kiadás után fordította s
nép- és iskolai könyvtárak használatára átdolgozta
Dobóczky Lajos. Á ra fűzve 40 kr.
=
1000
— 1000 dal. Hazánk ezredéves
fennállásának ünnepélyére egyik legszebb nemzeti
emlék leend a „M agyar Dal-Album" ée „Magyar
D altár“ czimü vállalat, mely ama jubileum i nap elérkeztéig 1<>00 magyar uépdallamot, fog közölni
zongorára alkalmazva minden hozzá tartozó szöve
geikkel együtt. E gyűjteményből már bárom kötet
jelent meg az 1— 600. száma dallamokkal és azok
szövegeivel, mig most a IV -ik kötet van folyamat
ban, mely a 601— 800. számú dallamokat és azok
szövegeit — tehát uj kétszázat — fog közölni. Iro 
dalmunkban jelenleg ez az egyedüli vállalat, mely
népünk dal- és zeueköltésietét gyűjti és hazánkban
úgy miut külföldön terjeszti, hogy
a jövőkor
nak is megmentse; tartalomra nézve máris légtériedelmesebb, mert már többet közölt, mint az öszszss basonnemü v álla la to k ; az árát tekintve is leg
olcsóbb, mert jutányosságra nézve nincs hozzá
hasonlítható zsuemű. E nemzeti vállalat tehát va
lóban megérdemli minden magyar hazafi és honle
ány pártfogását. Megjegyzendő, hogy s gyűjtemény
két részből á ll, n. in. zongorára alkalmazott dallam

Falusi gazda naptára

A „Regényeilága

deti

Zenemii.

Kolozsvári bokréta

A Fetöjl-társaság könyvtára.

Borászati naptár

Honvéd-naptár

Lidérés-naptár

A népzászlója naptára
Kossuth naptár

Amagyar nép naptára
Sevessünk!

Uj fali naptár
Uj könyvek.
Budapest története.

év

ett

Közgazdaság.

dió és mogyoró, vagy dióból ős mogyo pecsenyét, úgy kétségtelen az isf hogy a
róból, száraz szilva, ezukor nélkül főtt kényszer-eszközök segélyével foganatosított
gyümölcsíz 100 kilogramm 1 frt 50 k r . ; tagosításnak előnyeire is sokkal hosszabb
ökör darabja 4 frt, sertés darabonkint ideig kellend várakoznunk, mint ez, zilált
1 frt 50 kr., méz vámmentes; Rakia, viszonyaink között, az államra ós egye
azaz szilvapálinka a Bosznia és Szerbia sekre nézve is kívánatos, sőt elkerülhetetlen.
közti határon át való bevitelnél a belső
A tagosítás átalánns keresztülvitelé
adón felül 100 klgrm. 3 frt 20 kr. ós nek első kedvező erodménye a földbirtok
bor hordókban Posarevac, Negotin, Se- értékének s e szerint hitelképességének is
mendria és Nis vidékéről 100 klgrainra. jelentékeny és gyors növekedésében fog
3 frt 20 kr.
nyilvánulni, ós ez már maga megbecsülMindaddig, mig az egyedáruság a hetlen előny mert napjainkban még a leg
dohányra és a sóra Szerbiában behozatik, kisebb telkes gazda is tisztában van az
a bevitelnél a vámon felül a jelenleg iránt, hogy forgó tőke nélkül okszerű gaz
„Regalou czimén szedett illeték legfel dálkodást vezetni lehetetlen, a telekkönyjebb a következőkben felsorolt összegek vezós egyszerűbb volta világosabban fel
erejéig lesz szedhető:
tünteti a birtok valódi értékét, s meg
a) dohánynál 100 tiszta súlyú klgrm. könnyíti a hitelt, a melyet most már a
után 205 dinár (frank);
kisbirtokosok orsz. hitelintézetének felállí
b) szivarnál 100 tiszta súlyú klgrm. tása óta a jobbágy-telkek tulajdonosai is
után 400 dinár (frank);
olcsón és biztosan igénybe vehetnek. Ha
c) sónál 100 tiszta súlyú kilogramm nem persze e hitelszerzési könnyebbségnek
után 2 dinár (frank).
is megvannak nálunk a maga veszélyei.
A sörgyártásra az adó Szerbiában a Nem igen tanultuk még meg azt a nagy
jelen szerződés hatályba léptétől kezdve mesterséget, miként kell bánni a pénzzel
akkép lesz rendezve, hogy a Szerbiában ós sokkal könnyebben adunk túl rajta,
gyártott sör teljességgel ugyanazon mérv mint azt megszerezni képesek vagyunk.
ben legyen érve, mint a bevitt sör.
A kölcsön vett pénz pedig igen kényes
Mindaddig, mig Szerbiában a bor és természetű, mert ha az kivándorol kezoszesz-félék termelésére általános belső inkböl, nem csak egyedül távozik, hanem
adó nem honosittatik meg, a mondott magával viszi kamat alakjában törzs va
czikkek bevitele után a vámon felül sem gyonunk egy részét Í3. A kölcsönvett pénzt
minemű illeték (trosarina) nem fog sze tehát gyümölcsöztetöleg kell befektetni, s
detni.
egyetlen fillérét sem szabad annak sem
A felvágott vagy könyvecskékben könnyelmű szórakozásokra elpazarolni,
lövő szivarka-papiros, a játékkártyák és sem — habár még annyira nehezen is
az illatos szappan bevitelénél Szerbiában nélkülözött — kényelmi hiányok pótlására
trosarina név alatt fennálló adók legfel fordítani. A viszonyokhoz képest menthető
jebb még két óven át az ezen szerződés kényelmi és fónyüzési kiadásokat egyedül
jóváhagyási okmányainak kicserélési nap és kizárólag a jól beosztott jövedelemből
jától számítva és a játékkártyákat illető kell teljesíteni, különben okvetlenül beáll
leg azon esetre, hogy ha Szerbia e czik- a zavar, melynek elhárítása aztán kétsze
kekre bólyogadót hoz be, legkésőbb ezen res, sőt többszörös erőfeszítés és nélkülö
behozataláig szedhető. Ezek az adók a zés árán lesz csak elérhető.
(Vége köv.)
következő összegeknél magasabbak nőm
lehetnek:
felvágott vagy könyvecskékben levő
37
szivarkapapirosnál 100 tiszta súlyú kilo- |
gramm után 125 dinár (frank);
játékkártyáknál tuczatjáték után 10
dinár (frank).
Egy a legjobb korban és hirA kávé (a kávépótlék kivételével) és
a finomított ezukor bevitelénél Szerbiában ben állé, a müveit osztályhoz tar
a vámon felül fogyasztási adó is szedhető, tozó vagyonos férfiú és pécsi lakos,
noha e ozikkek az országban nem termel kedves
tetnek ; ez az adó azonban 100 tisztu sú
lyú kilogramm után a kávénál 33*68 dinár
(frank)-nál és a finomított czukornál 14
dinár (frank)-nál magasabb nem lehet.
Sem fiatal sem öreg, de kedé
Mihelyt Szerbiában ezukorfinomitó lyes hölgyek szíveskedjenek aján
gyár vagy oly vállalat állíttatnék fel, a
öt ere mely fogyasztásra alkalmas ezukrot gyárt, lataikat „Brutus“ czim alatt ezen
termékük ugyan azon adó alá fog esni, a lap kiadóhivatalához intézni.
A legnagyobb titoktartás bizmely a bevitt finomított czukortól szedetik,
vagy pt»dig az adó, a melylyel ez utóbbi tosittatik.
257. (8— 2
sújtva van, a belföldi termék után szedett
adó erejéig le fog szállíttatni és semmi
esetre sem lesz szabad a belföldi adó te
kintetében oly engedményeket nyújtani,
a melyek egyidejűleg a bevitt czikknek
(Assicurationi Generált) pécsi ioügjnöksége.
nem nyujtatnának.
T isztelt üzleti b arátaim at ezennel
A szerződés többi rendelkezéseit ille
tőleg e kamara szívesen ad felvilágosítást. értesítem , hogy
Pécsett, 1882. évi október hó 17-ón.
W els c h Em il urat
A kamara elnöksége.
üzletem ből elb o csáto ttam , és kérem
biztosítási ügyekben vagy hozzám,
Nemzetgazdasági egyen vagy uj hivatalnokom hoz ) l E N I) L
A N T A L úrhoz fordulni.
súly

A pécsi kereskedelmi és iparka
mara közleményei.
1062/382. szára. Országszerte általálánosan azon nézet van elterjedve, mi
szerint az előforduló számos tüzeset legtöbbnyire onnan keletkezik, mivel a biz
tosító társulatok részéről alkalmazott úgy
nevezett mozgó ügynökök a lakosságot
minden tőlük kitelhető módon magas biz
tosítás eszközlésére rávenni igyekeznek,
— a minek folytán igen gyakran túlbiz
tosítások s ezekből eredöleg öngyujtogatások történnek.
Minthogy a kereskedelmi törvény
470. §-a értelmében a biztosítási összeg a
biztosítás tárgyának teljes értékét meg
nem haladhatja, sőt ha a túlbiztosítás bebizonyithatólag rossz hiszemüleg történt,
az egész biztositás érvénytelen, az idé
zett törvény 478. § a szerint pedig a biz
tosított tárgy teljes megsemmisülése ese
tén kártérítés fejében egyedül a biztosí
tási összeg, (mely nem lehet nagyobb,
mint a tárgy értéke a megsemmisülés
idejekor), — de részbeni megsérülés ese
tón ezen kártérítésnek is csak azon arány
ban van helye, a melyben a biztosítási
összeg a tárgyak összértékéhez áll, en
nélfogva kétséget nem szenved, hogy a
szóban levő mozgó ügynökök panaszolt
ilyetén eljárása a törvénybe ütköznék.
Továbbá megjegyeztetik még, hogy
a belügyi m. kir. minisztériumnak
*•
sz. rendeleté szerint intézkedés történt,
hogy a községi elöljáróságok a tűz okát
tanúsító u. n. ártatlansági bizonyítványo
kat a legszigorúbb ós erélyes vizsgálat
eredményéhez képest állítsák ki.
1078/882. szám. Az Osztrák-Magyar
monarchia és Szerbia közt kötött keres
kedelmi és vámszerzödós szerint Szerbiá
ból az osztrák-magyar vámterületre ér
kező áruk ezentúl a lognagyobb kedvez
ményben részesülő nemzetek számára
biztosított vámok alá esnek; de ezen fe
lül a Szerbia határain át érkező áruk
közül a következők még nagyobb ked
vezményben részesülnek: ugyanig száraz
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III
A tagosítást állítottuk fel mint a nemzetgazdászati egyensúly első feltételét, de
hát a tagosítás kérdése nálunk a pium
desideriumok közé tartozik.
Mi ennek az oka?
Az, hogy a földbirtokos osztály — s
itt különösen a kis birtokosokat értem —
konzervatív hajlamainál fogva határozott
ellensége minden újításnak, s mivel más
részt ama csekélyszámu községekben, a
hol a tagosítást már régebben keresztül
vitték, valami szembeötlöleg nagy haladást
nem lát, sőt a külterjesen kezelt tagositott
birtokoknál még némi hátrány is mutat
kozik — azt, persze nem gondolja meg,
hogy a tagosítás teljesen kizárja a hagyo
mányos gazdálkodási rendszert, — maka
csul ragaszkodik ama hagyományokhoz, a
melyek között szép apját is — az akkori
viszonyok között természetesen — nem
esük boldogulni, de még gyarapodni is
látta. Pedig ha csak azt a fáradságot
venné magának, hogy egybehmonlitsa öreg
apjának szükségleteit saját magáéval, tűs
tént világosan állana előtte, hogy a gyö
kerestül megváltozott viszonyok egészen
más alkalmazkodást követelnek. Hátha
még e mellett elgondolkodnék egy kissé
a fölött is, hogy az államnak, melynek
épületét munkájának eredményével, vagy
legalább annak egy jelentékeny részével
ö is kötelezve van fentartani, szükségletei
mily óriási mértékben szaporodnak nehány
évtized alatt, akkor rögtön tisztában is
volna magával auia kellemetlenül nagy
különbségre nézve, a mely őseink egy
szerű háztartási mérlege és a saját magáé
között kétségtelenül mutatkozik.
Akkor azután nem is lenne oly ma
kacs ellensége az egyedüli gyógyszernek
a mely vagyoni miseriáit gyökeresen gyó
gyítani hivatva van, mert kétségtelen
ugyan, — s valószínűleg igy is fog meg
oldatni a tagosítás kérdése, - hogy e
nagyfontosságu operacziót a törvényhozás
fogja elrendelni, de valamint a bottal haj
tott agár fogásából nem igen eszünk nyul-

Hirdetések:
Tökéletes végeladás

25 °j0 bevásárlási á ri á l.
Van szerencsém a t. közön
séget értesíteni, miszerint Királyutczában a városház alatt levő

KLEIN P. féle

divatáru üzletet
jutányos áron átvettem és ezál
tal azon helyzetbe vagyok, hogy
mind e szakmába vágó czikkeket

25 “|„ bevásárlási áron alul
díványokkal együtt in elárusíthatom .
359. (4-i)

Tisztelettel

K oh n H erm án.

18536
1882.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré
teszi, hogy Ilesser Gerzson végreliajtatónak Steiner Antal végrehajtást szenvedett
elleni 65 frt 3 kr. töke, ennek 1873. évi
augusztus hó 28. napjától számítandó G°/#
kamatai, 16 frt per, 10 frt 23 kr. eskü
letéti, 8 frt 50 kr. végrehajtás folyamo
dás! és 4 frt 50 kr. árverés folyamodési
és követelések, valamint a még netán fel
merülendő költségei kielégítésére a követ
kező ingatlanok, u. m .:
A pécsváradi 638. sz. tjkvben felvett
82*/»&- bsz. sz. 60 e. sz. ház és belsőség
400 frt ezennel megállapított kikiáltási ár
mellett Pécsvárad községében, a községi
birói lakban 1882. évi deczember hó
11. napjának d. e. órájában megtar
tandó nyilvános árverésen, szükség eseté
ben a kikiáltási, mint becsáron alól is
cladatni fog, u. m .:
Az árverezni szándékozók tartoznak
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási, mint
becsár 10°/, át, vagyis 40 frt készpénzben
vagy ovadókkópes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni.
A vevő köteles a vótelárt három
egyenlő részletben, és pedig az első részt
az árveréstől számítandó 14 nap, a má
sodik részt két hónap, és a harmadik
részt a bánatpénz betudásával 4 hónap
alatt, minden egyes vételári részlet után
az árverés napjától 6% kamatokkal a
pécsi kir. adó, mint letéti hivatalnál sza
bályszerű letéti kérelemmel lefizetni.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek
könyvi hatóságnak 1882. szeptember 9-én
tartott üléséből
Kiadta

276. ( i- i)

Perczel,
kir. törvényszéki jegyző.

20522

1882T"*'

Árverési hirdetmény.

A pécsi kir. törvszék közhírré teszi,
hogy Bárány Ferencz tengerini lakos vég
Kis Kovács József bolmányi
Ullmann M. Károly rehajtatnak
lakos végrehajtást szenvedett elleni 60 frt
271. (1—1)
bank és váltóüzlete.
töke, ennek 1881. jun. 27-töl számítandó
8°/0 kamat 7 frt 80 kr. árverés-folyamodási s követelések, valamint a még netán
felmerülendő költségei kielégítésére a kö
vetkező ingatlanok u. m. a bodonyi 40. sz.
szolgáljon tisztelt feleim nek, hogy az tjkbe felyett I. ’/s teleknek 4. sz. háznak s
belsőségnek alperest illető fele 437 frt
ezennel megállapított kikiáltási ár mellett
főügynökségnél
Bodony községében a községi bíró lakban
képviselve Matroseli J. ur által, — 1882. évi deczember hó 21-ik napjának
titkári m űködésem et m egkezdettem , d. e. 10 órájában megtartandó nyilvános
és kérem becses bizalm ával továbbra árverésen szükség esetében a kikiáltási
mint becsáron alól is eladatni fog.
is szerencséltetni.
Az árverezni szándékozók tartoznak
Pécsett. 1882. október 18-án.
bánatpénzül az ingatlan 437 frt mint ki
kiáltási becsár 10% vagyis 43 frt 70 krt
Welsch Emil. készpénzben vagy ovadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.
A pécsi kir. törvszék mint telekkvi
hatóságnak 1882. szept. 22-én tartott ülé
E L S Ő IIA N G Ü
séből.

Elöleges értesítéséül

„Azienda*’ osztrák frauezia biztositó társaság

ORószséii'i és asztali-viz.
L e g ta rta lo m d u s a b b b o r- és lith io n -fo rrá s

275. (1— 1)

Salvator
IZ7.

vastartalom nélkül,

(20—17)

gazdag term. szénsavtartalom m al,
birsavas Nátron és szénsavas Lithionban
(0-32843 literként)

Kiadta

Dr. Karay

(0-1S49S literként)

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

Kapható minden ásványvlzkereskedésben és
a legtöbb gyógyszertárban.

Főraktár: Édeskuty L, Budapesten.
•) É ten rovat alatt megjelentekért nem vállal
felelősséget a szerk.
Ü T -A -O -*** F E B E 1 T C Z
laptulajii onott.
X Z a ilK s c Z a . E m i l ,
2 C la T ó z
felelős szerkesztő.
szerkesztőtárs.

»mi

kir. tvazéki jegyaó.

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 Rifferfélc házban (a Hattyú épület átél len ében)

könyvkötő-üzletet
nyitottam, a hol elvállalok bármely e szak
mába vágó munkáknak díszes ós pontos
elöállitását olcsó árért.
Üzletemnek kegyes pártfogását kérve
mély tisztelettel
345. (3 -3 )

R I H M E R J.
könyvkötő és diszniü készítő.

14883

13457
1882. “ ■

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré
teszi, hogy Plainer Lajos végrehajtatónak
Czviánovics Brankó végrehajtást szenve
dett elleni 51 frt töke, ennek 1881. évi
szempterober 16. napjától számítandó 6%
kamatai 16 frt 50 kr. végrehajtás folyamodási s jelen 14 frt 50 kr. árverés
folyamodási, valamint még netán felmerü
lendő költségek kielégítésére a következő
ingatlanok, u. m.: a lipovai 121. sz*
tjÍvben foglalt I. alatti 127. sz. ház és
belsőségnek Czviánovics Brankót illető
fele része 150 frt becsár mellett s a 4/s
teleknek ugyanily fele része 1488 frt o.
é. becsár mellett, Lipova községében, a
községi birói lakban 1882. évi deczein*

ber hó 13-ik napjának d. e. 10 órájá
ban megtartandó nyilvános árverésen, szük
ség esetében a kikiáltási, mint becsáron
alul is eladatni fog, u. m .:
Árverezni szándékozók tartoznak bá
natpénzül az ingatlan fenti kikiáltási,
mint becsár 10%-át, vagyis 15 frt s 148
frt 80 krt készpénzben vagy óvadékképes
értékpapírban 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 egy hónap s az utolsó részt a
a bánatpénz betudásával két hónap alatt,
minden egyes vótelóri részlet után az ár
verés napjától 6*/, kamatokkal a pécsi
kir. adó, mint letéti hivatál, szabályszerű
letéti kérelemmel lefizetni.
Kelt a pécsi kir. tszók, mint telek
könyvi hatóságnak 1882. évi szeptember
9-én tartott üléséből.
Kiadta

873. (i—i)

Dr. Karay.
kir. törvényszéki jegyző.

196*6
1882.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré
teszi Frey István és neje Krum Mária
gyodi lakosoknak, végrehajtatóknak, Gyenis Antal bissei lakos végrehajtást szen
vedett elleni 700 frt töke, 900 frt után
1882. évi január hó 1-sö napjától számí
tandó 8'/# kamatai, 26 frt per, 15 frt
80 kr. végrehajtás folyamodási és 14 frt
15 kr. árverés folyamodási, valamint a
még netán felmerülendő költségei kielégí
tésére a következő ingatlanok, u. m. a
bissei 238. sz. tjkben felvett -{- 2004
hisz. 113. számú malomház, kert és rét
ingatlanok 400 frt o. é. becsérték mellett
Bisse községében a birói lakban 1882.

deezember hó 11 napjának d. e. 10
órájában megtartandó nyilvános árveré
sen szükség esetében a kikiáltási, mint
becsáron alól is eladatni fognak.
Az árverezni szándékozók tartoznak
bánatpénzül az ingatlan fenti kikiáltási,
mint becsár 10%-át, vagyis 40 frt kész
pénzben vagy ovadékképes értékpapírban
a kiküldött kezéhez letenni.
A vevő köteles a vételért három
egyenlő részletben, és pedig az első részt
az árveréstől számítandó 8 nap, a máso
dik részt egy hónap őb a harmadik részt
a bánatpénz betudásával 2 hónap alatt
minden egyes vételári részlet után az
árverés napjától 6®/, kamatokkal a pécsi
kir. adó, mint letéti hivatalnál szabály
szerű letéti kérelemmel lefizetni.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek
könyvi hatóságnak 1882. szeptember 22-én
tartott üléséből.
Kiadta

278.

(i—i)

Perczel,
kir. törvényszéki jegyző.

9271
1882.

K '

Hirdetmény.

188* “

KINDL FERENCZ

H IR D E T É S .

Árverési hirdetmény.

P écsett

N e p o m u k -u tc z a 3 3 . sz.
Ajánlja magát a következő csik
kek olcsó ároni előállítására és be
rendezésére úgymint:
Angol (szagtalan) <árnyékszókeknek, öntött és óncsövekkel. —
V askótoknak, (szivattyúk) huzó
és toló szerkezettel, zománezozott
csövek és ónozott vasrudakkal. —
Teljes fürdőknek ugyszinte egyes
fürdőkádaknak fűtő szerkezettel
és annélkül. —Légszesz-, VÍZ- és gÖZvezetéseknek.—T eljes szócsövek
nek. Legújabb szerkezetű v illám 
h á rító k n ak és Hzok felszerelésnek.
Elad kicsinyben a légszeszvilágításllOZ szükséges egyes részle
teket úgymint: légszesz-csöveket,
üveg-golyó-, tácza és czilin d ere
k e t, csilárokat, falkönyököket,
lám pákat, mindenféle égőket, s. a.
t. s. a. t. V illanyos je la d ó k a t (szobatelegraf) és ahoz szükséges rész
leteket mint: különféle elem ek, vil
lany vezetők, tapintók, harangok,
je le k s. a. t. s. a. t.
Költségvetések és rajzok a fen
tebbi czikkekhez azonnal készít
tetnek.
129. sz. (0—3)

A vasút-(lzletvezetóség helyisége

A pécsi kir. törvényszék közhírré
teszi, hogy dárdai takarékpénztár felpe
rés végrehajtatónak, Danits Drágó bolraányi lakos végrehajtást szenvedett el
leni 300 frt töke, ennek 1880. évi október
hó 1 napjától számítandó 8°/0 kamatai
28 frt 10 kr. per, 15 frt 30 kr. végre
hajtás folyamodási és 14 frt 80 kr. ár
verés folyamodási valamint a még netán
felmerülndö költségei kielégítésére a kő
vetkező ingatlanok u. m : a bolmányi 88.
sz. tjkvben felvett 178. s 236. hszsz.
kertek 235. hszs/.. 97. sz. ház s udvar
egészben 421 frt becsértók mellett — a
bolmányi 255. sz. tjkvben felvett % kül
teleknek Danits Drágó alperest illető része
911 frt ezennel megállapított kikiáltási
ár mellett Bolmány községében a községi
birói lakban 1882. évi deezember hó
13-ik n a p ján ak d. e. 10 ó rájában meg
tartandó nyilvános árverésen szükség ese
tén a kikiáltási mint becsáron alól is cl
adatni fognak.
Az árverezni szándékozók tartoznak
bánatpénzül az ingatlanok fenti kikiál
tási mint becsár 10°/0*át vagyis 42 frt 10 krt.
91 frt 10 krt készpénzben vagy óvadókképes
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.
A vevő köteles a vételért három
egyenlő részletben s pedig az első részt
árveréstől számítandó 8 nap, második
részt két hónap s a harmadik részt a
bánatpénz betudásával három hónap alatt
minden egyes vótelári részlet után az ár
P é c s e t t , belváros, iskola utcza 7-ik verés napjától 6°/0 kamatokkal a pécsi
számú házban,
kir. adó mint letéti hivatalnál szabály
szerű letéti kérelemmel lefizetni.
Kelt a pécsi kir. tvszók mint telek
könyvi hatóságnak 1882. évi szeptember
265. (i—i)
k a p h a tó k
22. tartott üléséből.
Kiadta
nagyban és kicsinyben jutányos árért.

Almaárulás.

különféle nemes fajú almák

263. (3—1)

19102

888. ’z'

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírre
teszi, hogy a magyarországi közalap, kir.
ügy igazgatóságnak a Bozsok alap. urodalom képviselője, végrehatatónak Máthé
Jánosáé, szül. Schncider Júlia bozsoki
lakos végrehajtást szenvedett elleni 6 frt
42 kr. töke, ennek 1870. évi július hó
1-sö napjától számítandó 5% kamatai, 3
frt 20 kr. per, 11 frt 93 kr. végrehajtási,
3 frt végrehajtás folyamodás, 7 frt 50 kr.
becslési és 3 frt 20 kr. árverés folyamo
dási, valamint a még netán felmerülendő
költségei kielégítésére a következő ingat
lanok, u. m. a bozsoki 228. sz. tjkvben
felvett 452. hrsz. 218. sz. ház és 453.
hrsz. ingatlanoknak adott illető fele 322
frt o. é. becsórték mellett, Bozsok közsé
gében a községi birói lakban, 1882. évi
deezem ber hó 12-ik nap ján ak d e. 10
ó rájában m egtartandó nyilvános á rv e 
résen , szükség esetében a k ik iáltási,
m int becsáron alól is e ladatni fognak.
Az árverezni szándékozók tartoznak bá
natpénzül az ingatlanok fenti kikiáltási,
mint becsár 10% vagyi" 32 frt 20 kr.
készpénzben vagy ovadékképes értékpa
pirókban a kiküldött kezéhez letenni.
A vevő köteles a vételárt két egyenlő
részletbe, és pedig az első részt az árve
réstől számítandó egy hónap, a második
részt 3 hónap alatt minden egyes vételári
részlet után az árverés napjától 6®/, ka
matokkal a pécsi kir. adó, mint letéti
hivatalnál, szabályszerű letéti kérelemmel
lefizetni, a bánatpénz az utolsó részletben
fog beszámíttatni.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek
könyvi hatóságnak 1882. szeptember hó
9-én tartott üléséből.
Kiadta

az egész 1-ső emeleti és földszinti 4 udvari lakás,
1883-ik év jan u ár 1-től bérbe adandó.
A közelebbi bérleti feltételek megtudhatók a vasúti üzlet-igazgató
ságnál, és ennek Budapestre történendő áthelyezése után Zeis osztály
mérnök ur irodájában, ugyanazon helyiség l-ső emeletében vagy
magánlakásán. (Siklósi-utcza 4-ik szám alatt.)
266. (3-i)

í30000000000
Árverési hirdetmény.

A téli saisoii-iiak

Ilázeladás.

Now otarski A. 50. sz. ház szabad kézből eladó. Érte
mükertész Pécsett.

sítés a kiadó hivatalban.

Decleva Vilmos.
1-ső aljegyző.

. (l—1 )

,,Horgony vonal“

A pécsváradi kerületi tekintetes
Főtisztség 3204/882. szám alatti ren
deleté folytán ezennel közhírré tétetik,
miszerint a vaiszlói uradalm i Cser
nevezetű erdőben folyó október hó
24-ik napján, reggeli 9 órakor kö
vetkező fa-anyagok fognak nyilvános
árverés utján készpénz fizetés mellett
részletekben vagy összesen eladatni
és pedig:
1061. folyó méter 30/30, 20/24,
16/18, 30/8 czentiméter vastag különbféle hosszméretíí fűrészelt épületfa, 317 Urköbméter selejtes, 83
Urköbméter ágdorongfa és 410 akóra
való különbféle nagyságú dongafa.
Venni szándékozók felhivatnak e
naponi megjelenésre, azon megjegy
zéssel, hogy a feltételek naponta az
uradalmi számtartósági irodában a
hivatalos órákban betekinthetek.
Vaiszló, 1882. évi október hó 12.

K iadta

26i.

( i- i)

Brodszky Béla

kir. törvényszéki jegyző

Á tv é te li je g y e k

.Ank.-r U n it)

Árverési hirdetmény.

2 utezai- és 9 udvari-lakást

268

Amerikai
Posta - Gözhajozás

18*2. "

nagy kerttel és utezai házhellyel,

269. ( i- i)

Árverési hirdetmény.

A pécsi kir. törvényszék közhírré te
szi, hogy Schmidt György pécsi lakos vég
rehajtatónak, Hók Istvánná szül. Reichl
Katalin végrehajtást szenvedett elleni 168
frt töke, en.-'ek 1868. évi márczius hó 21.
napjától számítandó 6®/, kamatai 16 frt
30 kr. per s 6 frt 95 kr. végrehajtás fo
lyamodási és 10 frt 30 kr. árverés folya
modási s követelések valamint a még ne
tán felmerülendő költségei erejéig a kö
vetkező ingatlanok u. in: a püspöklaki
8. »z. tjkvben foglalt A. I. a. 10. hszsz.
98. sz. ház udvartér s kert 294 frt, to
vábbá u: o. tjkvben foglalt 1591. hszsz.
szántóföld 97 frt s á p . laki 364 sz. telekjegyzökönyvben foglalt 1881. helyszinszám
szőlő 104 frt. ezennel megállapított kiki
áltási ár mellett Püspök-Lak községében
a községi birói lakban 1882. évi novem 
ber hó 9-ik n a p ján ak d. e. 10 ó rájában
megtartandó nyilvános árverésen szükség
esetében a kikiáltási mint becsáron alól
is eladatni fog. u. m. Az árverezni szán
dékozók tartoznak bánatpénzül az ingatlan
kikiáltási mint becsár 10*/, vagyis 29 frt
40 krt, 9 frt 70 krt s 10 frt 40 krt kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban
a kiküldött kezéhez lefizetni.
A vevő köteles a vételárt három
egyenlő részletben, az első részt az árve
réstől számítandó 1 hónap a második részt
264. (1—1)
Dr. Karay,
2 hónap s a harmadik részt a bánatpénz
kir. törvényszéki jegyző. betudásával 3 hónap alatt minden egyes
vételári részlet után az árverés napjától
6% kamatokkal a pécsi kir. adó- mint
letéti hivatalnál szabályszerű letéti kére
lemmel lefizetni.
Kelt a pécsi kir. törvényszék mint
Szigeti külvárosi országúton levő telekkönyvi hatóságnak 1882. évi augusz
tus 11. tartott üléséből.

Ideiglenes kiszállított átkelési ár.
Kernnel kiizhi í ré tót. tik. m iszerint minden
tekintetben kitünően berendezett
rendű
Posta - e n zim jein k en . I n e lv e k a világszerte
liires .Horgony vonalon - Alikor I.inie) k öz
lekednek. az átkelési ár Xewyork-ig;.
II frt arany ért. v a g y is 1* frt osztr ért-re
szállitatott alá; -nz árba tudva tök életes
legjobb e llátást (étk ezést) Hamburgtól k e z d \e ,
fílu sgow -on át egészen a rendeltetési h e ly ig
Am érikában —
Midőn ezrtton a posta gtizhajózásilnkat
a t. ez. k özönség figyelm ébe ajánlom , e g y 
szersm ind késznek n yilatk ozom , bárkinek
minden id evágó kérdésben dij n élk ü li pontos
felvilágosítással szolgáln i. —

Hiúin. BobjánMer, B;;r£í;:rí‘'r‘

KB. Helyek > bajokon csak tioru*l).nklnli 10 frtnyi dolog
hók 11.I040 mollon tartatnak font. moly ololog azonban
aa ttktloal árból laronatlk.______________________

buzik* 1883. január 2-án.
főnyeremény

2 0 0 , 0 0 0

f o

r i n

t ,

hónaponkinti részletfizetésre daraboukiut 1 frt, öt
darabnál 5 frt, s igy tovább.

Sclireiber G. E.

253 . (8 —2 )

bankház, Budapesten, Kristóftér 6. sz.

JCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD O O O O O C K
Vagyok bátor a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy a

„Komló-kertliez“ czimzett
vendéglő téli helységeit
újólag helyre állíttattam és berendeztem.
A megnagyobbított főteremben teke asztal , nemkülönben
ujonan berendezett külön játszó szoba áll a t. ez. vendégeknek ren
delkezésére.
Különös figyelmükbe ajánlom még a főtermet, külön- vagy
mellék-helyiségekkel együtt, mint helyben legalkalm asabb helyet
zártkrtrü-tánczvigalmak, kézfogak, esküvők, keresztelők és egyéb
társas-zártm ulatságok megtartására, a mire előjegyzések elfogad
tatnak.

Ilázeladás.

8

14481 .
1882.

— ------szám.

1882.

megfelelő, legjobb
dísznövényeket, u. m.
Abutilon, Agabanthus, Aralia, Ardisia, Aucuba. Aralea Camellia, Ciné
raria, Citrus, Cyperus, Coniferák,
Dracaena Epiphillum, Eucalyptus, Evő
nimus. harasztok. ficus, Laurus, pálmák.
Primula, Sanchesia. Viburnum Yucca
stb. jutányos áron ajánlja

27o (i-i)

Az üzlet-igazgatóság.

A pécsi kir. törvényszék közhírré
teszi, hogy ifj. Greiner János battinai
lakos végrehajtatónak Kovácsis István
battinai lakos végrehajtást szenvedett el
leni 40 frt töke, ennek 1880. évi máj.
hó 24-ik napjától számítandó 8®/, kama
tai 19 frt 82 kr. per, 6 frt végrehajás
folyamodási és 13 frt 65 kr. árverés fo
lyamodási, valamint a még netán felme
rülendő költégei kielégítésére a kővetkező
ingatlanok, u. m. a batinai 120. számú
tjkvben felvett 134. hrsz. 123. sz. ház,
udvar és kert 245 frt. o. é. becsértók
mellett, ugyanezen tjkvben felvett 1236.
hrsz. a. fekvöség 77 frt o. é. becsérték
mellett a battina községében, a községi
birói lakban 1882. évi deezem ber hó
18-án, d. e. 10 órájáb an megtartandó
nyilvános árverésen, szükség esetében a
kikiáltási, mint becsáron aiól is eladatni
fognak.
Az árverezni szándékozók tartoznak
Dr. Karay.
bánatpénzül az ingatlanok fenti kikiáltási,
kir. tszéki jegyző.
mint becsár 10%-át vagyis 24 frt 50 kr.
és 7 frt 70 kr. bánatpénzben, vagy ova
dékképes értékpapírokban a kiküldött ke
zéhez letenni.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek
könyvi hatóságnak 1882. évi szept. 22 én
állapotban lévő tartott illéséből.
Kiadta

Dr. Karay,
Alulírott részéről ezennel köztu 267. (1—1)
kir. törvényszéki jegyző
domásra hozatik, hogy a város kö
zönsége tulajdonát képező erdőte
rületen a vadászati jog gyakorlása
1883-ik évi márczius hó 15-től szá
mítandó három egymásutáni évre
gyomor-cseppek
folyó október hó 22-én, reggeli 10
órakor zárt ajánlati tárgyalással össze jeles liatásu gyógyszer agyomor min
kötött nyilvános árverés utján — a
(len bántalmai eliten,
gazdasági hivatalban (városház épület
és fólülinulhalatlan az étvágy-biáuy, gyomor* 62. ( i- i) Kir. alap. számtartóság.
Il-ik emelet) kiadatni fog.
gyengeség rotszagu
Felhivatnak ennélfogva a vállal
b-helet, szelek, sava
nyú felbül’ögés, ká •4*4
kozni szándékozók, hogy ezen árve
liba, gyomorhurut;
résre a jelenlegi 206 frt évi bérnek
gyomorégés, bugyköképződés, túlságos
megfelelő lO’/.-nyi bánatpénzzel el
nyálkaképződés sár
látva, a jelzett helyen és időben meg
gaság, undor és háUjis, főfájás (ha az a
I ndóház-utcza 3 4. és 5. sz. alatt fekvő
jelenni szíveskedjenek, a zárt ajánlatot
0 »orból ered), gyotenni szándékozók pedig figyelmeztet
Orgörcs, székszorulAt, 4 gyomornak túlnek, hogy ajánlatukat szintén 107.-os
térbelisége étel és Ital
bánatpénzzel ellátva és azon kijelen
áltál, giliszta lép és
tartalm azó házak
máj betegség, arany
téssel, hogy a feltételeket ismerik —
erei bántalmak ellen.
legkésőbb folyó október hó 21-én, iM T ' E g y ü v e g c s e á r u h a s z n á délután 5 óráig a polgármesteri hiva l a t l u t a s í t á s s a l e g y ü t t 3 5 J e r .
Kapható: Pécsett Kovács Mihály
talban nyújtsák be.
egészben vagy egyenként
és Sipöcz István gyógyszerész áraknál.
Az ezen árverésre vonatkozó rész Valam iül az osztrák-magyar birodalom minden
átköltözés miatt,
letes feltételek alólirott kiküldöttnél nagyobb gyógyszertárában é« kereskedésében.
ju
tá
n
yo
s áron eladók.
Központi
szétkuldési
raktár
nagyban
és
a hivatalos órák alatt tudhatók meg.
kicsinyben.
Kelt Pécsett, 1882. évi október
Értekezhetni indóház-uteza 3.
B R A D I K Á R O L Y .
hó 15-én.
sz „ ő r a n g y a l h o z * czimzett gyógyszertárában
sz. alatt.
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Mária-celli

(Siklósi-utcza 1-sö sz. házban)

Ma és minden szombaton disznótor.
A n. é. közönségnek szives pártfogását kérve

264. (2—2)

mély tisztelettel

G I N D L K ., vendéglős.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
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K re m z ie rb e n , M o rv a o rs zá g b a n

240. (0- 8 ) ____________________
Pécsett, 1882. nyomatott ifj. Madarász E.

Villanyos-hasonszenv.
Az uj villanyos-hasonszenvi orvosszerek bármily betegségek gyógyítására, hatá
suk által felülmúlnak minden eddig ösmert gyógymódot. Tárgyilagos tankönyv ára 2 frt.
a * DK> .
Főraktár az összes államok részére : Sauter A. hasonszenri központi
gyógyszerésznél G enfben.
Főraktár Magyarországon ; Dr. Wagner D. a Nádorhoz czimzett gyógy7 szertárában Budapesten.
Tanácsadó orvos, Dr. Feichtmann A., Csorváson, Békésmegyében.
222. ( 1 2 - 3 )
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