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Ferencziek templomának átellenáben.

Az uzsora.
A képviselöház igazságügyi bi

zottsága njra tanácskozik az eleibe 
terjesztett, az uzsora korlátolását ezélzó 
törvényjavaslat felett.

A tanácskozás menete, a vélemé
nyek és nézetek szerfeletti eltérése, 
kissebb-nagyobb elágazása, az uzsora 
fogalmának megállapítása körüli kü- 
lömbözetek mind arra vallanak, hogy 
a létrejövendő törvény nem fog a 
czélnak megfelelni, hogy a gyenge 
legvek majd visszariadnak tőle, a 
nagy dongók pedig keresztül törnek 
rajta s foszlányuyá szakasztják.

Az eddigi irány mellett annak 
megállapítása, valljon konkrét esetek
ben forog-e fen az nzsora vétsége, 
még nagyobb fokban a biró belátá
sára — kedvezésére, vagy azzal el
lenkező hajlamára lesz bízva, mint 
azt eddig is tapasztaljuk s már ennél 
fogva is nem fogja az uzsora puszii 
tásait meggátolni, eredménye csak az 
lesz, hogy éppen az uzsorások ke 
vésbé veszélyes faját fogja elriasztani, 
mig a válogatott furfangjáról és min
denhová beférkőzéséről, hihetetlen 
szemtelenségéről és szerencséjéről is
mert faj a gyengébbek versenyétől 
megszabadulva csak annál inkább 
fog pusztítani a nemzet vagyonában.

A kamatláb korlátolása a maxi
mum felállítása mindaddig, mig a 
pénzleolvasás bizonyítása a hitelező
nek elengedhetlen feltételül nem tű
zetik ki, mig a váltótörvény fennáll 
és a váltóképesség a legszorossabb ér
telemben vett nagyobb kereskedők 
és gyárosokra nem szorittatik, szinte 
eredménynélküli, mert a lekötelezett 
és tettleg kölcsönzött összeg közti 
külümbözet annyival inkább meg- 
1 ontja a kölcsönzőt, minél jobban ter
heli a lekötelezett, de soha kézhez 
nem vett összegekkel személyes vagy 
reál hitelét.

Általában harmincz év óta a tör
vényhozások a hitel körüli intézke
déseikkel igen téves utón járnak.

Az adóssági fogságnak bár igen 
szelid alakban és nagyon kevés ese
tekben s ekkor is nagyon korlátolt 
mérvben fenáliása idején az ember
társaik megrontásával gazdagodni tö
rekvő pénzüzérek csak igen nagy ve- 
s/.ödséggel, gyéren és huzamos idejii 
körülhálózással bírtak maguknak ne 
hány áldozatot szerezni, az adóssági
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A koldus asszony temetése.
( L e n n  n.)

Silány gyászba öltözötten 
Viszik koporsóját.
Nem mutatja temetésén 
Sírva, senki búját.

Úgy sietnek a tetemmel 
K i a temetőbe.
Nyugodj békén ! legyen könnyű 
Koporsódnak földje.

Nem követnek jó  barátok 
Sirva, báuakodva,
Barátod csak a nyomor volt,
Szemed is az zárta.

Nem adtak mást koporsódra 
Kopott szemfódőnél,
Még csak halvány mécs sem pislog 
Krisztus keresztjéuél.

Az emberek maró guuyját 
Legalább nem érzed,
Nyomor helyett a csendesség 
Lesz az osztályrészed.

Egykoron hejh, virágzottéi, 
Ünnepeltek érte,
Hogyha tánezra kerekedett 
A falunak népe . . . .

fogság réme csak igen kevés könyelmü 
fiatal embert s amúgy is már a tönk 
szélén álló pazarlót nem riasztott visz- 
sza az uzsorás kölesönöktől, a nagy 
többségre az igen üdvös hatású volt 
mindenkoron.

A czivilizált zsiványság az adós
sági fogság fenállásával csak nagyon 
lassan keríthette kezére az egyesek 
és vele az ország vagyonát, hatalma 
és uralma csak nagyon csekély mérv
ben emelkedhetett, de ők segítettek a 
bajon, segítettek pedig farizeus módra 
a humanizmus álarcza alatt.

Kikiáltották a megvásárolt és 
nagy' részben rendelkezésük alatt álló 
sajtó utján: „el kell törölni az adós
sági fogságot1*, mely a humanizmus
sal meg nem egyeztethető és a sajtó 
egyhangúlag utánna kiáltotta a huma
nizmus jelszavát, a törvényhozások 
pedig az egyhangú közvéleménynek 
nem tudtak ellentállani, noha már ak
kor emelkedtek hangok mélyebb be
látása férfiaktól, kik tovább láttak a 
dolog mélyébe és kiket a humanizmus 
álarcza félre nem vezethetett, ezek 
azonban a pusztában kiáltó szóként 
elhangzottak.

Elérvén az adóssági fogság teljes 
eltörlését siettek törvényesittetui az 
uzsorát, megtették a pénzt kereske
delmi czikké, mely szabad alku sze
rint eladható-vehető, eltöröltették a 
kamatláb megszorítását — a czél el 
volt érve, az ősi vagyon rohamosan 
átment a modern szabadelvű és huma
nisztikus pióczák kezére.

Folyt a könyelmü adósság csiná- 
lás, hisz el van törölve az adóssági 
fogság, mig ez fenállott, a tisztviselő, 
ha belékerült, elvesztette állását, más 
foglalkozású hosszabb időre gátolva 
volt kenyérkeresetében vagy legalább 
is az életnek kényelmes élvezetében, 
visszariasztotta ez a pazarlástól, to
vább nem terjeszkedett takarójánál, 
a fényűzésnek nem hozott okszerűtlen 
áldozatokat, de a korlát le volt rontva, 
az intelligenczia és a kisbirtokos pa
rasztság nagy része is proletár lett.

Megdöbbentő volt az eredmény, 
próbálták korlátozni az uzsora pusz
tításait mindenütt, — minden igyeke
zet hiú maradt, n pusztulásnak véget 
vetni nem lehet.

Nem is fogják azt megállítani 
máskép, mint a — könyelmü adósság- 
csinálók ellenni legnagyobb szigorral.

„A hogy valaki magát lekötelezte,

úgy nyerjen törvényt és igazságot."
I-ső Mátyás „az igazságosának 

törvénye ez, — nem a gyarló biró 
belátására és kedvezményeire bízva 
az eldöntést és ez üdvös szigor mel
lett minden ember jól meggondolná 
előbb a dolgot, mielőtt nzsora-köl- 
csönhez nyúlna, vagy könyelmü adós
ságot csinálna.

A személyes hitel megszilárdítá
sára semmi sem hathatósabb eszköz 
az adóssági fogságnál, a mint hogy a 
mostani kegyelmes eljárás a hamis és 
vétkes vagyonbukottakkal a hitelezők 
jogaira sérelmes csődeljárás csak is az 
uzsorásoknak kedvező, demoralizálja 
a nemzetet és vagyonát mind az uzso
rások kezére játsza.

Az osztrák kormánynak meggyűlt
a baja az elégületlenekkel, a bécsi czi- 
póaz-zavargásokat, melyek már általános 
szoczialista jelleget kezdettek ölteni kato
nai erővel szerencsésen elfojtották, most 
meg ott a nyomdai szedők és munkások 
legnagyobb része munkaszünetel, mig kö
veteléseik nem teljesülnek. — Spalatéban 
Conrád báró kér. kapitány ellen gyilkos- 
sági merénylet lett elkövetve, orozva re
volverrel lőtt reá valaki, a golyó csak a 
kabátba furródott. — Vasárnap este az 
uj (szláv) polgármester tiszteletére ren
dezett bankett után az olaszok nagy za
vargásokat támasztottak, több jelentékeny 
megsebesülés történt.

A képviselííház november 15-én 
újra megkezdé üléseit. — Az elnöki be
jelentések és előterjesztések után napirenden 
volt a köztisztviselők minősítéséről szóló 
törvényjavaslat, melyet Dárdai Sándor elő
adó elfogadásra ajánlott és Szederkényi 
Nándor ellenzett, ezután Tisza Kálmán 
miniszterelnök szélt a kérdéshez. — Az 
ülés végén Mezei Ernő szemita szagu in- 
terpellácziót intézett a tiszaeszléri bűn
ügyben az igazságügyi miniszterhez. — 
A deleg; cziók ülései befejezéshez köze
lednek. — Marosvásárhelyt az elhalt kor* 
mánypárti Knöpfler Vilmos helyébe Gyiírfi 
Pető függetlenségi párti képviselőnek lett 
megválasztva. — Aradon ellenben a vá
lasztás nagy vérengzéssel volt ötszekütve 
és katonai beavatkozással a kormánypárt 
győzött.

Pestmogyc november 15 ki köz
gyűlésén Bcniczky Lajos indítványára egy
hangúlag és őszinte honfiúi lelkesedéssel 
elhatározta feliratot intézni nagy hazánk
fiához Kossuth Lajoshoz üdvözletül nyolez 
van éves életkorának születési évfordu
lójára.

Külföldi szemle.
Az angol ellenzék arra készül, hogy 

a kormányt megtámadja az egyiptomi 
ügybeni politikája miatt, mely ugylátszik 
nagyon ingatag alapit, minél fogva egy

Nem követik koporsódat 
Kikkel mulatgattál ? , . .
Elfeledték azt az időt —
M ikor még szép v o ltá l! .

Mirza Kliatt'y.
(Bodenstedt.)

Folyton érzem arczom körül 
Égő lelielleted',
Akármerre téved szemem 
Találkozik  veled.

Eszméimnek oczeáujáu 
Letűnsz, ba jő  az est,
Hogy mint nap szebben felmerülj 
Hajnal pírja ba fest.

II .
Nem tudom, bogy sirjak-e, vagy 
Nevessek az emberen,
K i bár beszél, észszerűen, 
Gondolkodni képtelen ? I

Mégis mily bölcs a természet, 
Kgyflgyűknek serge nagy ;
Innét van az, hogy ha bölcs jő: 
Bölcsessége nyomot hagy.

H e i n e .
Éjjelenként, álmaimban 
Szép királylány jelen meg 
Szederjes, kék ajkaival 
Csákkal halmoz engemot.

„Nem vágyom én koronára, 
Nem kell nekem pompa, fény,

H iú  kincsnek megvetésem,
Csak te kellesz drága lény!"

„Nem lehetek a tiéd,-  szélt 
„Éjfélkor van életem ;
Sírból hozzád azért járok,
Mert szeretlek végtelen.-

Jovanovich Pál.

Világbánat éspesszimizmus.
Mióta Jób kinos vonaglások közt az 

| Istennői vetekedett, mióta Salamon a hiú
ságok hiúságáról elmélkedett, mióta egy 
görög tragédia-költÖ azt irta, hogy legjobb 
nem születni, és a mióta a monda ókori 
hajósai hallották Ama kétségbeesett jajga 
tást: meghalt a nagy Pán! — ; a mióta 
Jézus és 8 z á k j a m u n i  hirdették az em
ber gyengeségét és a világi örömek hiába 
valóságát: le egészen napjainkig, Sc h o 
p e n h a u e r  buddhaistikus ethikájáig, By
ron erkölcsi csömöréig, jpurgenyev fataliz
musáig, mindenha voltak lelkek, a kik a 
világtól számon kérték szenvedéseiket, a 
kik az érező szivet szerencsétlenségnek 
mondták, a kik, mint az emberi szem a 
napba, nem birtak nézni lelkűk fényes 
álom-világába a nélkül, hogy ne könnyez
zenek. A mi a társadalomban disharmo* 
nia, mi látszólag ellenkezik a világrend- 
bölcsességével, az mind fáj nekik, mert: 

Szép lélek az, mely könnyen kap sebet 
S a fájdalomnak ontja könnyeit.

Ez az elégedetlenség a világ renddel 
vagy önmagunkkal oly régi, mint maga

sem visz a megoldás felé. — 
Francziaországgal a viszony az egyiptomi 
tervezett ujjitások és a franczia befolyás 
kevesbitésónek ezélzatai miatt igen meg- 
hidegült — A franczia képviselöház a 
költségvetéssel foglalkozik. Roche radiká
lis képviselő indítványát a főpapok és 
lelkészek fizetéseinek leszállítása, részben 
törlése eránt 244 szóval 240 ellen elve 
tették. — Milán szerb király igyekezete 
a pártok fúziójából egy uj kormányt ala 
kitani, nem vezetett eredményre, most 
megint a radikális pártnak vannak némi 
kilátásai a kormányra. — Oroszországból 
félhivatalosan megczáfolják a lókiviteli ti
lalom hírét. — A német császár mint po
rosz király személyesen nyitotta meg a 
porosz országgyűlés uj ülésszakát s az 
osztályadó négy alsó fokának eltörlését 
jelezte beszédében. — Az angol-indiai 
kormány elhatározta a vasutat Quéttach-ig 
(Beiudsisztán) meghosszabitani, a hová 
5000 főnyi figyelő hadtestet rendeltek, 
hogy a növekvő orosz befolyást Afganisz
tánban ellenőrizzék. — Az orosz rendőr
ség végre azt is felfedezte, miután egy 
áruló tudtára adta, hogy a nihilisták a 
gacsina-sz.-pótervári táviró huzalt laká
sukba bevezették !

Megyei közgyűlés.
Baranyamegye köztörvényhatósága f. 

hó 13-án (hétfőn) évnegyedes rendes köz
gyűlést tartott.

Perczel Miklós főispán megnyitván a 
gyűlést üdvözölte a szép számmal megje
lent bizottsági tagokat, azután megemlé
kezve a volt derék honvédelmi miniszter 
Szende Béla és hazánk legnagyobb költő
jének Arany János haláláról, részvétének 
adott kifejezést és indítványozta, hogy a 
közgyűlés részéről is fejeztessék ki u rész
vét jegyzőkönyvileg. Az indítvány egy
hangúlag elfogadtatott.

Következett a napirend.
Alispáni jelentés az évnegyedről. Az 

aratás középszerű, egyéb vetemények ter
mése inkább mondható silánynak, mint 
középszerűnek. Bortermésünk szintén igen 
silány. A gazdasági viszonyok alantas ál 
lapotát a határtalan esős időjárás okozta. 
Tüzeset 20 fordult elő*, 10 gyújtogatás 
következménye, 4 vigyázatlanságból szár
mazóit, 1 villámcsapás eredménye, 11 is 
meretlen okból támadt. A tüzesetekből 
származott kár: 37000 írtra rúg, melyből 
29300 írt volt biztosítva. A közbiztonság 
tűrhető, egy e*-et leszámításával, nagyobb 
mértékben nem zavartatott meg. Az *-gy 
eset Erdöfi-pusztán történt, hol is az ura
dalom pénztárát rabolták meg és a kasz- 
nárt halálosan megvagdosták. A tettesek 
mindezideig ismeretlenek, noha a nyomozás 
azonnal a legnagyobb erélylyel ejtetett 
meg. A közegészség elég jó. Járvány csak 
szórványosan és igen kis mértékben mu
tatkozott. A halálozás elég mérsékelt. Az 
állatok egészségi állapota kielégítő. A lo
vak közt itt-ott kis mértékben rüh mutat
kozott, a szarvasmarhák közt lépfene. — 
A házi pénztár megvizsgáltatván, a legjobb

az emberi gondolat. Általános neve: vi- 
lágbáuat, b szülője a : csalódás.

Családunk, barátunkban, szeretőnk
ben, a világról alkotott fogalmunkban, az 
emberek megítélésé ben, reményeinkben és 
vágyainkban, földi gyönyörök tartamában 
s ez a csalódás okozza azt a fájdalmat, 
moly, a szerónt, a mily erővel hat reánk, 
egy vagy több ember az egész társada
lom, vagy épen az egész világ rend ellen 
fordul.

Minden világbánat tehát, a boldog
ság elvesztése vagy általában hiánya mi
atti fájdalom. A világbánatos szívben élén 
ken él a képzete mind annak, a mi jó, 
a mi szép, és a mi boldogít, csakhogy, 
mint Tantálai gyümölcsei, elérhetetlen 
vágyak alakjában. Szeretné, hogy az em 
berek mind jók és boldogok legyenek: 
óhajtja, hogy az erényt mindenki tisztelje; 
kívánja: hogy a világ az érdemet, mindig 
kellően megjutalmazza, a bűnt meggy a- 
lázza, hogy a jámbor ne éhezzék, s a 
gazember ne járjon hintóbán; de minde
nütt az ellenkezőt látja s érzi, hogy a 
miről álmodik, az lehetetlenség, hogy a 
világrend ellen küzdeni, hiába való dolog, 
hogy az erős zsarnok letiporja a gyönge 
vértanút, hogy az emberek erkölcsi élete 
sem egyébb mint harci a létért, az életre 
való folytonos győzelme a nem életre való 
fölött, s enek a látása elkeseríti, világbá- 
natosá teszi.

E fájdalom talaja tehát a szív jósá
ga, kikikeltöje pedig a világ képzelt vagy 
valóban tapasztalt rosszasága. Ezért a

rendben találtatott. Az alispáni jelentés meg
emlékezik továbbá, mint rendkívüli szeren
csétlenségről: az eszéki katasztrófáról. Tudo- 
másulhozatik, miszerint az ügy vizsgálatára 
a pécsi kir. törvényszék mondatott ki ille
tékesnek. Egyéb elemi csapáskép megem- 
littetik a sok esőzések következménye : a 
Dráva áradása, a Kis-sz.-Mártonnál történt 
töltés átszakadás, úgy a legközelebbi na
pokban történt hasonló eset Kis-Dárdán 
és Laskafalunál. Mint nevezetesebb köz- 
igazgatási ténykedés, megemlittetik, misze
rint a dárdai szolgabiróság által korlátoz- 
tatott a Dráván Eszéknél átvezető állami 
közlekedési hidon való átkelés, minthogy 
a hid oly rozzant állapotban van, hogy 
félni lehet egy újabb katasztrófa bekövet
kezésétől.

Az igazoló választmány megalakítása 
következett az 1883-ik évre. A választ
mány kinevezés alá eső tagjai maradtak 
az előbbiek, a választottak is raeghagyat- 
tak a régiek, Baan József kivételével, aki 
helyett Nagy Jenő választatott egy hangulag.

A közigazgatási bizottság választott 
és kilépő tagjai helyett bárczás szavazás 
utján megválasztattak : Szily László, Ná- 
dossy Kálmán, Feszti Károly, ifj. Je 
szenszky Ferencz, Kardos Kálmán.

Olvastatott a legtöbb adót fizető bi- 
■ottsági tagok névsora az 1883-ik évre.

Olvastatott ifj. Ráday Gedeon gróf 
uj honvédelmi miniszter leirata tárczája 
vezetésének átvételéről, valamint Széche
nyi Pál gróf foldmivelés- ipar- és keres
kedelemügyi miniszter leirata magas hiva
talának betöltéséről, azon kijelentéssel, 
hogy a megye ténykedéseik- és intézke
déseikben készséggel támogassa őket. Tu
domásul vétetett.

Következett az alispán jelentése, 
melyszerint Antal Pál siklósi szolgabiró 
fegyelmi ügyében, az alsófoku fegyelmi 
hatóságok határozatai helybenhagy attak. 
Érdekesnek tartjuk, a miuiszterium ezen 
végzéséből kiemelni azon nevezetes passzust, 
mely oly formán hangzik, hogy megintetik 
a szolgabiró ur, nehogy máskor is elfogad
jon „ingyenes41 napszámokat és „ajándé
kokat11 mert ez könnyen „balmagya
rázatra41 adhat okot, a mi pedig a hiva
talos működésre igen zavarólag hat.

A napirend legnevezetesebb tárgyát 
képezte a küldöttsógi jelentés, a székház 
telkén létesítendő börtönhelyiségek tárgyá
ban. A jelentés kimerítő módon regisztrálja, 
miszerint a megyei igazgatás számára levő 
összes helyiségek oly annyira kicsinyek, 
csekély számuak és alkalmatlanok, hogy 
a pontos működést csaknem a lehetetlen
ségig nehezítik meg. A jelenlegi helyzet 
tarthatatlan. A megyének építkezni kell, 
mely körülménynél fogva az igaságügyi 
kormányzat által börtönhelyiség építésén1 
kiszemelt és kért területet semmikép sem 
engedheti át, hanem, bogy mindkét félroli 
érdekek ki legyenek elégítve, ajánlja a 
kiküldött bizottság a megyeház keleti ol 
dalán levő kisebb kert-terület átengedését. 
— Syily László bizottsági tag pártolással 
járul a bizottság javaslatához és elfogadja 
azon hozzátevéssél, hogy átengedi a megye

lágbánat könnyen meginduló, nagyon ér
zéken, magunkkal évödö, néha rajongó, 
a viiágot saját jóságukon keresztül téve
sen jónak látó emberek lelki állapota. 
Költőknél a rendes hangulat, csakhogy 
ritkán oly erős és intenzív, hogy ezt te 
gye egész világ nézetükké. De ha a tár
sadalom fogyatkozásai, az emberek gyen
geségei elleni zúgolódást e fogyatkozások 
és gyöngeségek miatt érzett kissebb-na
gyobb fájdalmat világbánatnak, ha csak 
egy pillanatra is fellépőnek tartjuk, és 
kell, hogy annak tartsuk, akkor meg a 
dévaj Anakreonban és Berangerben is ta
lálunk világbánatot, ha embergonális álla
potban is hiszen, a ki mindent tökélete
sen a maga rendén talál, az a világot, 
mint az egészséges ember, testét, nem is 
érzi. Nincs mondani valója. Nem az op
timisták táborából kerüluek az emberiség 
vezérei.

Mégis, a mint Jean Paul a humort a 
megfordított fennségesnek nevezte, a vi
lágbánat is bizonyos tekintetben a legna
gyobb optimizmus. A csalódott optimiz
mus reakeziója a világ ellen. Mekkora 
igazságtalanság volt a Karthausiról azt 
mondani, kogy Írója pcssimista! Hát van-e 
a magyar irodalomban nagyobb optimista 
Eötvösnél!

Egyátalán a possimizmus soha sem 
él a szentimentái izmus könnyeivel, s té
vedés azt hinni, hogy a világbánatos köl
tők pessimisták. Lonau, Leopárdi, Turge- 
nyev a méla Arany, a harsogó Vörös
marty bizony nem azok. És Schiller, e



a keletre eső kertterületet börtönépitkezé- 
sül a kincstárnak, — tulajdonjogának fen- 
tartáaa mellett, egyidejűleg az eddig hasz
nálatban lévő, a megye tulajdonát képező 
börtönhelyiségek területükkel együtt min
den kártérítés nélkül viaszaadatnak a me
gye további korlátlan rendelkezésére. A 
küldöttség javaslata, Szily László biz. tag 
hozzátevósővel egyhangúlag elfogadtatott; 
egyúttal egy küldöttség löu választva és 
megbízva, hogy tegyen egy javaslatot a 
székház akénti kibővítése iránt, hogy a 
közigazgatási közegek elhelyezésére és 
azok működésére elég nagy és elég alkal
massá váljék.

Következett az állandó választmány 
jelentése és előterjesztése több tárgyban. 
Mint legnevezetesebb előterjesztést meg- 
emlitendönek tartjuk azt, a mely az 1883. 
évben építendő és fentartandó utakról 
szól. A aiklós-trinitási útnak az 1883-ik 
évi úthálózatba való felvétele megtagad
tatok A szász vár-hirdi-ut, valamint a 
Dunaszekcsötöl, a hajóállomáshoz vezető 
ut fölvétele iránt beadott kérelemnek hely 
adatott.

Következett egy egész légió jelentés 
— 58 község számadása tárgyában.

Az állandó választmány jelentése 
után, Simonfay János biz. tag interpella- 
oziót intéz az alispánhoz, de mivel ez 
betegsége miatt jelen nem volt, — a fő
jegyzőhöz. Kérdi Simonfay: van-e sza
bályrendelete a megyének arra nézve, 
hogy a vásárok alkalmával, minő összeg 
szedhető a ló- és marhalevelek után és 
ha van, ki ellenőrzi ezeket? Bartosságh 
Imre megyei főjegyző azt válaszolja, hogy 
igenis van szabályrendelet, melyet a szol- 
gabirák vagy azok kiküldöttei ellenőriz
nek, mint a vásári bizottságok elnökei. 
Simonfay erre megjegyzi, hogy az inter- 
pelláeziót azért tette, minthogy számos 
visszaélési, zsarolási eset van tudomásán. 
Erre a főjegyző azt válaszolta, hogy a sér
tett félnek mindig módjában áll panaszra 
menni. Erre egy kis személyeskedés tá
madt, mely azonban a főispán közbeszó
lására csakhamar véget ért.

Végül az árvaszók javaslata folytán 
a járásonkinti tiszteletbeli ügyészek rend
szeresítése elvben elfogadtatott, egyúttal 
ezen ügyészek részére szükséglendö rész
letes utasítások kidolgozásával megbiza 
tott az árvaszék. A még hiányzó tiszte
letbeli ügyészek száma kiegészíttetett: a 
siklósi járásban : Szivér István, — a pécs- 
váradi járásban: Driesz Lajos, — a mo
hácsi járásban: Vargha Alajos, -  a szent 
lörinczi járásban: Féld István, — a sáodi 
járásban: Fischer Ferencz ügyvédekkel.

A gyűlés 4 órai együttlét után — 
délutáni 2 órakor oszlott szét.

A hetedik nap.
Irtuk már, hogy városunk nagyobb 

kereskedői közt üdvös mozgalom indult 
meg a hetedik nap, a vasárnap megszen
telése iránt, azonban a szép, jó és nemes 
czélu mozgalom hajótörést szenvedett a 
kisebb kereskedők kapzsiságán, kik min
den pillanatot fel akarnak használni a 
pusztán anyagi élet javára; a hit náluk, 
úgy látszik csak frázisként ismeretes, 
nem pedig mint a földi élet alap-tétele.
S miután a kisebb kereskedők nem zár
tak vasárnap boltot, kénytelenek voltak 
nagyobb kereskedőink is boltjaikat nyitva 
tartani, nehogy árufolyamuk tekintetében 
tetemes csorbát szenvedjenek.

Szánakoznunk kellett az emberi gyar
lóságon.

Most örömmel írhatjuk, hogy ismét 
lábra kapott a már elbukott mozgalom; 
nehány akarat- és tetterös nagykeres
kedő állt az ügy élére, — kik minden 
erejükből da fognak hatni, hogy a hete
dik nap, a vasárnap legyen az Is
ten napja.

Régi hagyomány, öröklött szokás a 
hetedik napi munkaszünet.

„sittlich rein ideál költő" tragédiákat lá
tott az életben és a történelemben pedig 
örök álmok rózsáit öntözte könnyeivel.

De maradjunk Vörösmartynáll a ma
gyar költőnél. Bizony nem egyszer vonag
lik a fájdalomtól. A gondolatok a köyv- 
tárban a „Vénczigány" velőket rázó ja j
gatása, de végükön ott áll:

„Köszönjük élet, áldomásidat.
Egy jó mulatság férfi munka volt; 

meg: „Lesz még egyszer ünnep a vilá 
gon!“ — Halljuk továbbá, hogy: „Nincs 
veszve semmi sors alatt, ki el nem csüg
gedett." és „Az ember tragédiája" sötét 
lelkűnek vallott költője is biztatólag, en 
gesztololeg végzi:

„Mondottam ember, küzdj és bizva 
bízzál!"

Ez mind nem pessimizmus, jelentése 
egyátalján ép oly ritka a költészetben, 
mint a világbánat teljes hiánya. Mert 
megjegyzendő, hogy a pessimizmus nem 
fáj.  A pessimista hiábavalónak, rosznak 
látja a világot, mert gyakran maga is az. 
Nem hisz a jóban, tehát nem is csalódik, 
nem lelkesedik, tehát nem is keveredik 
harozba a szélmalmokkal, nincsenek esz
ményei, tehát nem is bánthatja ha látja, 
mily köznapi a világ. Szemeiben az egész 
világ komisz, miért alterálná tehát, ha azt 
látja, hogy valaki komiszságot követ el! 
Nem is jajgat a pessimismus, hanem az 
erkölcsi világrend nyavalyáit hidegen, 
vagy épenséggel a feltaláló belső örömé
vel constatálja, mint az orvos a betegsé
get. Akárki mit mond, Schakespeare nem

A vallásalapitók rendelték el s az 
isteni tekintélyre hivatkoztak vele. Krisz
tus a vasárnapot, M0i.es a szombatot, Mo
hamed a pénteket jelölte meg hetedik 
nap gyanánt. „Hat napig alkotá az Ur e 
világot s a hetediken megszűnt terem
teni, megáldván 8 megszentelvén a na
pot" — mondja az irás.

A vallási törvény nemcsak az égi 
boldogságot, de a földi jólétet is igyek
szik biztosítani. A szent könyvekben a jó 
mindig egyesül a hasznossal, az eszmény 
a praktikussal, az inspiráczió a tapasz- 
taltsággal, a hogy Íróikban a próféta a 
tudóssal 8 a bölcs a politikussal.

Éppen ezért volt a vallásoknak a 
templom szentélyküszöbén kívül is döntő 
hatásuk az emberek tetteire, magánéle
tére, közerkölcsére és társadalmára.

A vasárnapi munkaszünet is igy lett 
istenes cselekedetből társadalmi szokássá.

Jól esett a telkeknek, hogy a hete
dik napon letehetik a születésből holtig 
érvényes munka-feladat terhét s egy napra 
fegyverszünetet köthetnek az anyagi ér- 
dekharezban, melyet életünk során min
denki kénytelen végig küzdeni — min
denki ellen.

Egy napig békét hagytak az ellen
tétek egymásnak, feledve lett minden hír
vágy, a lélek eszményi világának élhe 
tett, Isten tiszteletével, dicsőítésével.

A munka csak mint erkölcsi czél 
nemesit — mint csak az önzés eszköze: 
lealja*it.

Éljünk Isten kedvére : — szenteljük 
meg a hetedik napot — a vasárnapot!

V. F.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polg. ügyek :

1. Maximovits Lázó úgy és mint Maxi- 
movits Zária végrendeleti örököse — 
Müller Ferencz és Mihájlovits Perc ellen 
tulajdon iránt.

2. Pech Ádámné szül. Marhauser Ka
talin — Pech István ellen ingatlan bir
tokba bocsájtása iránt.

Előadandó büntető ügyek :
November 20-án.

5?í,/b. gg2 Rozinán István ellen súlyos 
testi sértés miatt. — 6” */b. g82 Földvári 
Illés ellen orgazdaság miatt.

November 22-én.
ss68/b. gg., Bosnyák Máté és társai el

len halált okozó testi sértés miatt. — 
l57I/b. 882 Galló Pál és társai ellen lopás 
miatt.

November 24-én
*04‘/b. 8g2 Öreg és ifjú Mészáros Fe

rencz ellen halált okozó testi sértés miatt.
November 25-én.

6SU/b. 8gJ, Nagy Julianna ellen gyújtás 
miatt.

Különfélék.
—  A  „Bárány amelyet tantestü

let11 f. hó 18-án (szombat) a megyeház 
nagytermében tartja évi rendes közgyű
lését. Tárgysorozat: 1. Elnöki jelentés. 
2. Tisztujitás. 3. „Az embertan tanítása 
a népiskolákban." Előadja Vizer Endre.
4. A kézimunka mikénti tanítása czéljá- 
ból kiküldött bizottság jelentése. 5. Az 
orsz. tantestületi közgyűlésre küldendő 
képviselő megválasztása. 6. Indítványok.

— Műszaki szemle. A budapest- 
pécsi vasút miítan-rendöri bejáráén 10-, 11- 
és 12-én tartatott meg. A kiindulás Buda
pestről történt. Vörös László közm. és 
közi. miniszteri titkár vezetése alatt, a 
közmunka és közlekedési minisztérium 
részéről Szumrák Pál, va-mti felügyelő és 
műszaki tanácsos, a m. kir. vasúti felü
gyelőség részéről Kövy Antal felügyelő és 
Szalay titkár a távirda-osztály részéröl vál
tak kiküldve. Baranyamegye részéről jelen 
voltak: Németh Ignácz, az alispánt helyet
tesítő főügyész elnöklete alatt Szily László,

annyira pessimista Hamletben, Schiller a 
Haramiákban, mint Beanmaschais Figaró 
házasságában.

Ez franczia vidámsággal, mosolyogva 
hirdeti: A világ hunozut, ha boldogulni 
akarsz, múld felül a hunezutságban, és 
Figarót eszményképül állítja fel, a kit 
minden okos embernek utánozni kellene.

Shakespearéban érdekes példát látok 
a pessimizmus és világbáuut közti kü
lönbség kimutatására. Athens Timonban 
maga Timon világbánatos, de optimista, 
a ki csak azért keseredett el a világ el
len, mert az embereket sokkul jobbaknak 
tartotta, mint a minők valósággal A pe- 
m a r t u s  a c i n i k u s  tilozof ellenben 
pessimista; de a mellett jól érzi magát, 
nincsenek álmatlan éjszakái, mert „Keble 
óriása" nem zavarja. Meggyőződése, hogy 
a világ egy polturát sem ér, és e szerint 
él. Nem hederit az emberekre, de nem 
is vár, nem is kér tőlük semmit. Így az
tán sohasem jönnek konfliktusba egy
mással.

Hogy ki jár közelebb az igazság
hoz, Timon-e vagy Apermartus? Egyik se? 
Valahol a kettő között keressétek az iga
zat. De azért bizonyos, hogy minden csa
lódás, minden fájdalom egy lépéssel kö
zelebb hoz az igazsághoz. A könnyek le
mossák a világ arc/áról azt, a mi rajta 
hamis, a festéket: azért kiált fel Sonau: 
„Oh Schmertz, wie bist du Wahr!u

Reviczky Gyula.

Nádossy Kálmán megyei biz. tagok, Blum 
Gyula a m. kir. államépitészeti hivatal 
főnöke, Radocsay Sándor és Trixler Ká
roly szolgabirák. A vállalat részéről jelen 
volt Herz Gyula építészi és Thaly Emil 
forgalmi igazgató, Ritter Frigyes és Grot- 
ter főfelügyelők, Sántay Sándor főmérnök, 
Kaufmann Sándor osztálymérnök és Sirao- 
novits igazgatósági titkár. Minthogy az 
ujonan épült vaspálya a forgalmi igények
nek megfelelőnek találtatott, a bizottság 
elnöke a kormány nevében a megnyitási 
engedélyt megadta.

— Azuj vasút megnyitása. A buda- 
pest-pécsi vasút 15 én (szerdán) adatott a 
forgalomnak. Az indulás a m. kir. állam
vasutak budapesti személypályaudvarából 
8 órakor reggel történt. Érkezés Dombó
várra 2 óra 6 perczkor. Itt villás regeli. 
Indulás 3 óra 6 perczkor délután. Érkezés 
Pécsre, — 5 óra 43 perczkor. Innét in
dulás 0 órakor. Érkezés Mohácsra 8 óra 
17 perczkor este. Indulás hajón Budapestre 
6 óra 30 perczkor este. - Az uj vonatot 
városunk közönsége a leghidegebb közöny
nyel fogadta megérkezésekor, nem pedig 
úgy, mint azt a fővárosi lapok írják. A 
mily csendben beért a fellobogózott vonat 
a perronra, épp oly csendben állt tova.

— Tánczvigalom. A helybeli jogaka- 
démia polgársága e hó 11-én tartotta meg 
szokásos tánczvigalmát a „Hattyú" ter
meiben. A tánczvigalom, mely úgy fényben 
mint látogatottságra nézve az eddig tar 
tottakat jóval felülmúlta, minden tekintet
ben sikerültnek volt mondható. — A szép 
számú közönség 9 óra felé gyülekezett s 
10 órakor már teljesen megtölté az Ízlé
sesen sőt mondhatni szokatlan csínnal di- 
s/.it tt termet. A tánezok kedélyesen foly
tak s a fiatalság hajnali 5 óráig áldozott 
Terpsychore istenasszonynak. A notabili- 
tások közül ott láttuk: Jelentsik és br. 
Mecséry ezredeseket, Laky cs. kir. kama
rás és őrnagyot, az akadémia tanári karát 
és még számos másokat: a hölgyek közül 
a tavalyi bálanya: Szily Jeszenszky Ilona 
urhölgyet Boriska leányával, Ferenczy 
Ilka, Hilscher Ilona, Koszits Riza, Her
mán u nővérek, FriedI Stefánia, Vogl Irma, 
Sneckenberger Julcsa, Wittenbarth Riza, 
Platz Mili, Stern Róza, Szépe Paula, Gróf 
Hona, Freytag liucsi, Linszky Tóni, Welt 
rubszky, Galovits nővéreket és sok-sok 
szebbnél-szebb hölgyet, kiket a tánezmu- 
latság mindent magával ragadó hevében 
nem volt alkalmunk feljegyezni. Ami az 
anyagi hasznot illeti, értesülésünk szerint, 
ez a 200 frtot meghaladja s igy a nemes 
czélu segély-egylet tőkéje ismét szép ösz- 
szeggel gyarapodott.

— Jogász-dalárda. A jogászság 
kebelében mozgalom indult meg az iránt, 
hogy a saját nemes szórakoztatásukra da
lárdát alakítanak. A mozgalom addig fej
lődött, mig eredményre jutott. Tegnap dél
előtt tartották meg alakuló gyűlésüket. 
Mint halljuk ugyancsak az akadémia pol
gárai között mozgalom indult meg tudo
mányos vitatkozások és értekezések tar
tására. Üdvözöljük a szép eszmét.

— Idea fixa. Nem régiben említet
tek már, hogy van városunkban egy „asz- 
szonyság" a ki azt hireszteli, hogy a szent
lélek beárnyékolta és egy kis Jézust fog 
szülni. A szerencsétlen nőt proczessió 
számra látogatják és nem csak a budai 
és szigeti külvái ősből, hanem a belváros 
intelligens osztályából is, sőt vannak a kik 
valóságnak tartják a rögeszmében sinlödö 
„asszonyság" csudadolgokban kifogyhatat
lan beszédét. A rendőrség fülébe is elju
tott a dolog, utóbb pedig a papság is fel
hívta a botrányos ügyre figyelmét, mire 
szerdán dr. Czirer Elek városi kerületi 
orvos, Kovács biztos kíséretében megjelent 
az elmebeteg lakásán és megvizsgálta. A 
szobájában egy oltár van, melyen éjjel
nappal gyertyák égnek, ez előtt imádkozik 
szüntelenül. A megtartott orvosi szemle 
utáu konstatáltatok, hogy a nŐ csendes 
őrültségben szenved, azonkívül való, hogy 
anyának érzi magát. Értesülésünk szerint 
a szülés után ápolás végett fel fog az orsz. 
tébolydába szállíttatni.

— Ne neked Pécs! A „B. P. 7 7 . “

— „Budapest — Pécs" czim alatt ir az 
uj vasútról s egyúttal megemlékezik vá
rosunkról is röviden jellemezvén. Többek 
közt azt mondja, hogy : „A város, sajnos
— még n é m e t ............... “ Köszönjük
alásan!

— A Maasféle siklósi-utczai kert
ben feltalált philloxera-infekcziónak teljes 
kiirtása szénkéneggel és a tőkék s gyö
kerek elégetésével kormányilag elhatároz
tatván, miután a szükséges szerek és sze 
mélyzet megérkezése már jelezve lett, va 
lószinüleg ma fog foganatba vétetni. —
A kormány által küldött philloxera-biztos 
az inticziált kertied szomszéd és közellevö 
kerteket is tüzetesen megvizsgálta, azok
ban még sem akadt nyomára a vesze
delmes féregnek. — A jövő nyári idényben 
igen szigorú részletességgel kell majd a 
pécsi szöllőket megvizsgálni.

— Furcsa gazember. Van a mi 
rendőrségünknek egy „specziálitása", — 
a napokban szerezte. Ez a specziálitás 
egy furfangos gazember, a kinek a mes
tersége abból áll, hogy vásárról-vásárra 
jár és ha valakinél tömött erszény t érez, 
leül mellé a „Laczikonyhában" aztán al
tató port hint a boréba. Természetesen 
nz embert elnyomja az álom, mire az 
imposztor hozzáfog a zsebeléshez. No de 
addig jár a korsó a kútra, mig el nem 
törik ; a gazficzkót is utólérte végre a

büntetés keze, miniszterileg is körözte
tett már az „országos hirüu, végre váró 
sunkban hurokra került. Befogatása után 
nagy betegnek tetette magát, azon gondo
latban, hogy majd kórházba viszik és 
majd onnét könnyű szerével megugrik; 
de biz nagyon csalatkozott, mert kór
házba vitték ugyan, hanem a kapitányság 
rendőri őrizetet küldött mellé. Többek
kel szembosittetett, ráismertek, rávallot- 
tak, mindazonáltal konokul tagad.

—  A gazdaközönség figyelmébe. A 
nagy vizáradások következtében támadt 
súlyos károsodások arra késztették a ti- 
roliakat, miszerint elhatározták, hogy szar
vasmarha-állományukat egy harmad rész
ben áruba bocsátják. E mindenesetre rend
kívüli körülmény alkalmat szolgáltat gaz
daközönségünknek arra, hogy a lehető 
legjutányosabb áron juthasson a legkitű
nőbb fajú tehenekhez. Úgy hisszük, fe
lesleges bővebben ismertetni a tiroli tehe
neket, hisz világszerte ismeretesek bő te
jelő-képességük, zsíros tejük- és könnyű 
husosodásukról. A baranyann-gyei gazdasági 
egyesület derék alelnöke Nádossy Kálmán, 
ki mindenkor megragadta az alkalmat, 
hogy közgazdaságunk ügyén leuditsen, 
ezúttal is felajánlja közvetítő készségét a 
híres tehénfajból történendő beszerzésekre 
nézve. A venni kívánók forduljanak le 
vélileg Nádossy Kálmánhoz Szentlörinozre. 
Mi részünkről csak elismeréssel lehetünk 
Nádossy iránt s nem győzzük eléggé aján 
lani a gazdaközönség figyelmébe a kínál
kozó alkalom felhasználását.

—  Templomi zene. Vasárnap öfel-
sége a koronás királyné nevenapja alkal
mából a lyczeumi templomban a délelőtti 
isteni tiszteleten énekeltetni fog Seyler 
(C dur) miséje; graduale (alt-solo) Ho- 
ráktól és offertoriura (tercet sopran, te
nor, bass) Rottertöl.

—  A budai színkörért színtársula
tunk igazgatója Bog y ó  Al a j o s  és Kra 
csányi Ignácz folyamodott, — ugyanaz 
a két színigazgató, a ki tavaly is pályázott. 
A fővárosi szakiskolai bizottság azt in
dítványozta, hogy a két ajánlat feletti 
véleményadásra, a magyar színész-egye
sület központi igazgatótanácsa kéres
sek fel.

—  Tolvaj-kísérlet. Színtársulatun
kat csaknem nagy „malheur" érte q hé- 
*en> H súgót el akarták lopni. Éjjeli 
3 óra lehetett, midőn a súgó laká éra 
(apácza-utcza) behatolt valami gézengúz 
tolvaj s a szobában elkezdett tapogatni; 
amint az ágyban fekvő sugónét megérin
tette, ez felrezzent álmából és nagy lár
mát csapott, mire törtetve menekült el a 
vakmerő tolvaj.

—  A rendőrség figyelmébe. Örven
detes körülmény mindenesetre, hogy vá
rosunk nagyban épül, alig van utcza, 
melyben nein építkeznének, csakhogy az
tán van az építkezésnek egy árnyoldala 
is, az t. i. hogy a tégla-, cserép-darabok, 
homok stb. törmelék az utczára, a jár
dára hordatik s ott is marad jó hosszan 
Isten nevében. Ad vocem! Az Árpád-ut 
cza valóságos szemét-lerakó hely, mely a 
beállt esőzések alkalmával egy süppedé- 
kes mocsárt képezett. Ilyen az Árpád-ut- 
cza! Oh Árpád, Árpád, — ha látnád ez 
utczát ............

—  Országos vásár. Holnap kez
dődik városunkban a szig. külvárosi vá
sártéren a katalini országos vásár. Előre 
jelezhetjük, hogy a sertés-forgalom igen nagy 
lesz.

—  „ Blondin.u A napokban egy kö- 
téltánczos mutogatta magát és „mestersé
gét" városunkban Blondin név alatt. Föl
vette a híres kötéltánczos nevét, a ki ezelőtt 
mintegy 5 évvel a Niagara zuhatagban 
lelte halálát egy szerencsétlen fogadással,
— noha talán még csak nem is látta az 
„igazi" Blondint. Egyebekben is „szélhá- 
moskodott" a mi „Blondin"-ünk. A pla
káton 12 mutatványt hirdetett s csak
3 —4-el állt elő. Többek közt azt is hir
dette, hogy: „Blondint 80 éves nagyanyja 
viszi a kötélen végig. Még eddig sehol 
nem látott előadás." — Mi se láttuk, úgy 
látszik még eddig sehol sem produkálta. 
Lehet, hogy a nagyanyja még nincs 80 
éves, majd ha 80 éves lesz, akor viszi 
végig a kötélen.

—  Tűz. Siklóson f. hó 10-én reg
gel György J. istállójában tűz ütött ki, 
mely csakhamar az egész épület tetejét
— mely félig szalmával volt fedve elbo- 
ritá és a cserepes lakrésszel együtt el- 
hamvasztotta daczára annak, hogy gyors 
segély érkezett. Mint általán beszélik, a 
tűz gondatlanságból származott, a meny
nyiben a kocsis az égő lámpát az istál
lóban hagyta, melyet hihetőleg a lovak 
vertek le. A csendes nedves idő lehetővé 
tette, hogy a melléképületeket megment
hették. Az épület biztosítva volt.

—  Hangverseny. A vereskereszt- 
egylet siklósi fiókjának választmánya el
határozta, hogy pénztára javára hangver
senyt rendez. A kiküldött szükebb körű 
bizottság már is működik és mint tud
juk, a legnagyobb hévvel toborozza a 
résztvevőket. Lesz zongorálás, fuvolázás, 
dal, szavallat és végül — — táncz. A 
működök legnagyobb része hölgy leend, 
a miért az érdeklődés általános a kritika 
pedig már előre is elveszti élét. Csak az
tán az a nagy tűz szalmából ne legyen!

—  Divat. Siklóson némelyek nem 
akarnak visszamaradni és a nagyvárosok 
émelygős czimkórságát is utánozzák. így

többen asszonyaink közül nagyságokat 
ják magukat és azután rósz néven ve
szik, ha mosogató szolgálójukat „kisasz 
szonyozzák" a kocsis „urfiak." Jó lesz 
bizony ez ízléstelenséggel felhagyni, mely 
csak elidegenít egymástól és az amúgy 
is zilált társas kis-városi éleletet meg
fosztja kedves kedélyességétől.

—  Merénylet a szultán ellen. Mi
dőn a szultán Yildiz-Kioszkból e napok
ban a mecsetbe ment, a palota folyósóin 
egy testőr (Müzri Hafuz, arab) a szül 
tánra emelte lándzsáját. Izzet bej szárny
segéd felfogta a lándzsát. Hafuz azt ál
lítja, hogy ö csak ügyetlenül tisztelgett. 
Minthogy azonban az esetet megelőzőleg 
gyanús nyilatkozatokat tett, letartóztatták. 
Az úgy is félénk szultánra az eset élénk 
benyomást gyakorolt.

—  Bomba-gyárt fedeztek fe l szom 
baton este Horváth András kispesti lakos 
házában. E napon este 7 órakor az új
pesti csendbiztos utasítás folytán megje
lenvén Horváth András házában, raoto 
zást tartott, mely alkalommal egy golyóval 
töltött, kézzel vethető bomba elkészülve 
és 9 drb kisebb-nagyobb bomba, gépre 
szék és egyéb robbanó anyagok gyártá 
sához való anyagok találtattak és őrizet 
alá vétettek. A kisebb bombák lapos for
mában igen alkalmasak zsebben elhelye
zésre és utczai használatra. A kihallga
táskor kitűnt, hogy ö ezeket hadi ezé- 
lokra szánta, annak idejében bemutatta 
Thaisz főkapitánynak s a hadügyminisz
ternek is.

— Csongrádról Írják, hogy ott a 
Tiszából egy fejetlen női holttestet fogtak 
ki, mely orvosi vélemény szerint már több 
hónapos s hosszabb idő óta kellett feküd
nie oltott mészben. Általános volt a hie
delem. hogy a kihalászott holttest nem a 
rég keresett Solymosi Eszteré, hanem a 
zsidók akarják újabb hullacseinpészéssel 
megakadályozni a most már teljesen be 
végzett vizsgálatot, melyet eddig magok 
sürgettek. — A holttest e hó 7-én Csong- 
rád északi részén a várostól mintegy két 
kilométer távolságra a Tisza folyóban 
kezdődött, úgynevezett Széchenyi sziget 
bozótos füzfakelése között találtatott; az első 
orvosi vélemény szerint huzamosb idő óta 
oltott mész között lehetett elrejtve, mert 
annak felső bőre feketés szinü, kérges és 
a test aszott. A derekán fekete szörkendö, 
lábain férfi csizmák láthatók; valószínű, 
hogy a kendő a hulla derekára, valamint 
a csizmák is csak akkor huzattak fel a 
lábakra, midőn a mészben elhelyeztetett, 
mert úgy a kendő, valamint csizmák tisz
ták és jó állapotban vannak. A csizmák 
szára és a lábszár közötti üreg hamuval 
van kitömve. A nagy garral teljesített 
rendes bonczolás (egy budapesti egyetemi 
tanár és a törvényszéki orvos által) azon
ban azt állapította meg, hogy a hulla nem 
feküdt mészben, hogy a halál oka való
színűleg vizbefuladás, hogy a hulla fél évig 
de 1 '/2 évig is már vízben lehetett, hogy 
a fej és két kar magától elválhatott a 
törzstől és hogy a méhben egy négyhol- 
napos magzat részei találtattak s hogy 
ennélfogva ezen hulla a tisza-f-szlári ügy 
gyei nincsen összefüggésből).

— Vérengzés történt szerdán d é l
előtt Gyarmatán (Teinesmegye.) Gyer- 
tyánffy Béla bírósági végrehajtó ugyanis 
Jovda Ignácz és Jovda Mihály ottani szo- 
cziálista lakosok ellen lakáskiüritést akart 
foganatosítani hetvenöt forint lakbéradós
ság miatt, mi biróilag rendelteti el. Azon
ban értesülvén, hogy a végrehajtást szen- 
dedök fanatikusok, kiket eddig adóhát
ralék miatt sem mertek soha exequálni, 
hat embert vett maga mellé, kik között 
ott volt Rozár bíró és Ebner esküdt is. 
Midőn Gyertyánffy a bírói eljárás foga
natosítását teljesíteni akarta és megjele
nése czélját előadta, az egyik Jovda kést 
rántva, ezt kiáltá: „Menjetek k i! m ert. . . “ 
Gyertyánffy erre meghagyta neki a kés 
letételét, mire az engedelmeskedett; a 
végrehajtó azon kijelentésére azonban, 
hogy ö itt a törvény nevében jár el, azt 
válaszolták, hogy ők csak a maguk tör
vényeit ismerik el és azok szerint járnak 
el. — Gyertyánffy erre újólag kijelen
tette, hogy ő kénytelen végrehajtani a 
törvény rendeletét és a szobában levő 
holmi felírásához fogott. Egyszerre elki
áltja magát Rozár bíró, hogy: Jaj meg- 
szurtak! Gyertyánffy erre körültekint, 
keresve a felperesi ügyvéd képviselőjét, 
Reiter ügyvédjelöltet, de már nem látja 
a szobában. Erre ö is menekül és kalap 
nélkül, gyalog futott Temesvárra. Mikor 
Gyertyánffy távozott, az esküdtre ron
tottak és annak torkát el-metszették. 
Iszonyú vérengzés keletkezett. A szobá
ban levők, a bírósági tanuk és becsüsök 
védték magukat, de hiába. Két ember 
meghalt, hat súlyosan, s egy könnyen 
sebesült meg. Rácz alispán a szolga- 
birót csendőrökkel kiküldötte a hely
színére, Mally törvényszéki elnök pedig 
a vizsgálóbírót. A két tettes, kiket már 
a Gyarmatán állomásozó huszárok elfog
tak, t ö b b  év e l ő t t  b e v á n d o r o l t  
m o r v a o r s z á g i a k .  Bede kir. ügyész 
által délután hallgattak k i; Breuer me
gyei főorvos a járási orvossal kiment a 
helyszínére a sebesültek gyógykezelése 
végett.

—  A részletivek. Gróf Széchenyi 
Pál miniszterségének első tényét a rész- 
letiv-üzlet betiltása képezi. A napokban 
beható tanácskozások folytak ez ügyben 
a kereskedelmi minisztériumban, ideje is,



hogy a kormány egyszer valahára vessen
véget azon piszkos üzelmeknek s vissza 
éléseknek, melyeket a részletiv-üzlettel 
sokan elkövettek. Milliókra megy óveu- 
kéut a nagy közönség kára, melyet neki 
ezen szélhámos rablók okoznak, kik el
adnak részfizetésre náluk nem létező ál
lam és értékpapírokat, megcsalják a kö
zönséget, csökkentik az állam papírjai 
iránt a bizalmat, lévén nem egyebek ők, 
mint bankár tirina alá bujt zsebmetszök. 
A kormány eddig egészen szabad utat en
gedett ezen csalásnak, midőn egy horvát 
főpapot egy budapesti bankház 12,000 fo
rinttal megkárosított, akkor ezen monstre 
csalás következtében lett a kormány fi
gyelmessé ezen vakmerő czinizmussal 
űzött embernyuzásra.

— Cseppköbarlang Balaton-Füre- 
den. Múlt betekben Balaton-Füreden a 
Tamásbegy uyugoti oldalán mintegy 120 
láb magasságban a kőfejtők oseppköbar- 
langra bukkantak. Mintegy 100—120 lé
pésnyire hatoltak bele és több elágazást 
észleltek A tudományos kutatás rövid idd 
múlva részletes leírását adhatja e valóban 
érdekes fölfedezésnek, mely bizonnyal a 
Balaton-egylet iránt is fokozni fogja az 
érdeklődést.

—  Ahol nincsen zsidó. A fehér- 
tiMiiplomi járás szolgabirája az antisze
mita háborgások meggátlása czéljából ki
adott miniszteri rendeletre azon jelentést 
tette Tamesmegye alispánjához, hogy já 
rásában egy zsidó sem lakik, s igy ott 
ilynemű zavargásoktól tartani nem lehet.

Mondják, hogy az országban ez a lég
boldogabb vidék.

—  Reklám. Egy párisi kereskedő 
erősítő szerét hirdeti és dicséri föl: S. 
asszony, mikor hat hét előtt nőül vettem, 
oly gyönge volt, hogy nem állhatott egye
nesen az oltár előtt. Most (miután az én 
szeremet használta) már képes a tég'ázó 
vasat férjének fejéhez vágni anélkül, hogy 
valaha eltévesztené a czólt.

—  Nyilvános köszönet s nyugta. A helybeli joy- 
akadámia polgárai által f. hó ll -é n  rendezett zárt
körű táuczvigalom alkalmával a következő felülti- 
zetének folytak b e : Szláby Ferancz, Nádaasy Kál
mán 10— 10 írt ; Szily Jeszenszky Ilona ő nagysága 
Ő f r t ; Dr. Pollák János, Szeifritz István, Rézbányái 
János. l>r. Loncsár József, Ribay Ferencz 5 — fi frt; 
I)r. Kohárits Károly 1 db. 10 fraog a rany: Tarav  
Andor, Msskovics Tamás. T riz le r Károly, X . Y. Z. 
4— 4 f r t ; Zsinkó István, Aidinger János, Jeszenszky 
Ferencz, D r. Hchanrek Bódog, D r. Mendl Lajos, 
Hirsch igazgató 3— 3 f r t ; Lechner János, Mendlik 
Ág t, Dr. Szoredy József, D r. Lukács Adolf, D r. 
Bors Em il, D r. Kopcsányi Károly, Rédeky Alajos, 
Lickl Dtván, Németh Ignácz. Delimauits J., M aré
ihoz N. 2 - 2  frt:  Forray Iván, Szuly János, Bouy- 
hády József, Bonyhády Gyula. Gruher József, 
Galamb Gyula, D r. Toldy Béla, D r. Ludwig F e 
renc*, K indl József, 8chapringer N ., Freytag  
Kamill, Kaeskovits Antal, Dr. Fürsth Győző, Krau- 
•ze Ignácz 1— 1 frt. — Midőn esen felfllfizetéseket 
nyugtázzuk, nem mulaszt-batjuk el mindezen ne- 
meakeblü adakozóknak az akadémiai egyletek nevé
ben legforróbb köszonetúnket nyilvánítani. Mihálify  
Ernő pénztárnok, Kasza Sándor ellenőr.

— A mai számunkban közzétett Kau/mann és 
Simon Hamburgi bankház hirdetését a t. olvasó 
közönségnek figyelmébe ajánljuk. Jó alapon szerve
zett és több jelentékeny összegű főnyereményben 
részes-tő eredeti sorsjegyek vételére alkalom nyuj- 
talván. felhívjuk olvasóinkat a sorsjegyek idejében! 
megszerzésére. Ezen sorsolásivállalat mellett mind 
az illető kormáuy részére nyújtott kezesség, mind 
pedig nevezett háznak jó  birneve szól, mert a nála 
előfordult nyereménynek kifizetésénél legszilárdabb 
pontossággal já r el.

J 0 T  Kiadóhivatalunk által t. hátra
lékos előfizetőink részére, a mai lapunk 
hoz fizetési felhívás és postautalvány 
van mellékelve, kérjük a hátralék meg
küldését és lapunk további szives támo
gatását.

S z í né s ze t .
(Nov. 11.— 16.)

Az elmúlt hét előadásai közül az 
„Üdvöske4* röl, „ Vereshujuu-ról, és „Donna 
Juanittá**-ról, mint ismétlésekről csak rö 
viden teszünk említést. — Az „Üdvöske** 
e harmadik előadása is jól sikerült, ki
vé vén, hogy egy feltűnő rendezési hiba, 
melyről eddig elnézésből nem szóltunk, 
ezen előadásban is ismétlődött; u. is a 
második felvonásban a 11. szám egy rö
vid induló-tétellel végződik, melynek üte
mei alatt az udvar személyzete tánczló- 
pésekben vonul ki a színpadról, de ez 
induló-tétel nem elég hosszú arra, hogy 
általa az egesz személyzet kivonulása ki
sérve lehetne, tehát a rendezőségnek figyel
meztetni kellett volna telidta karmestert arra, 
hogy e jelenetben ismételtesse a zenekar
ral az induló-tételt mindaddig, inig az 
összes személyzet elhagyta a színpadot. 
A r Vereshaju** előadására az a megjegy
zésünk, hogy benne a szereposztás 
ismét el volt tévesztve. A szereplők kö
zül egyedül A r á n y i  (Veréb Jankó) fe
lelt meg teljesen szerepének. A r á n y i  
pompás komikumával ez estén is folyto
nos derültségben tartotta a közönséget. 
Az első felvbani tréfás dalát a közönség 
megujrázta, s ez alkalommal A r á n y i  
ugyan ezen dalt improvizált német fordí
tásban énekelte el, a mivel óriási hatást 
idézett elő.

A héttői előadásról (Donna Juanitta 
negyedszer) semmi jót sem mondhatunk. 
P e t e r d i n é  (Donna Juanitta), ki ezen 
operetté elöbbeni előadásaiban előnyösen 
mutatta be magát, ez alkalommal oly 
annyira szórakozott volt, hogy emlékező 
tehetsége, különösen a 2. felvban több
ször cserben hagyta, s azonkívül öltözé- 
sére is oly kevés gondot fordított, hogy 
annak következtében öt a 2. felvban egy

megrovandó baleset is érte. — A többi 
szereplők mind feltűnően kedvetlenül ját
szottak.

Kedden újdonság „A ve r es  s a p k a 4* 
népsz. Vidortól adatott elő. Nagy érdek
kel vártuk ez előadást, mert azon ked
vező ítéletekből indulva ki, melyeket a 
fővárosi hírlapokban e darabról olvastunk, 
bizton azt reméltük, hogy oly darabot fo
gunk látni, a mely népszinmüirodalmunk- 
nak díszére válik. E reményünkben azon
ban nagyon csalódtunk, mert e nép
színmű még a középszerűség niveauján 
is alul áll. Tárgya eléggé érdekes volna 
ugyan, ámbár az sem eredeti, kidol
gozása azonban a legkezdetlegesebb, 
mert a szerző, eltekintve attól, hogy da
rabjának épen fő alakjai iránt a legki
sebb rokonszenvet sem tudta felébreszteni 
a közönségben, a színmű egyik fő kellé
kére, a cselekvényre semmi súlyt sem fek
tetett, olyannyira, hogy mi a darab mesé
jét nem a színpadi cselekvónyböl, hanem 
csak a személyek hosszadalmas disourzusa- 
ihói tudjuk meg. A bonyodalom megol
dása pedig valóságos lélektani absurdum, 
mert nem képzelhető, hogy a rászedett 
férj épen a bűn élötanujole miatt bocsát 
meg bűnös nejének. — Színészeink egyéb
iránt minden lehetőt elkövettek, hogy e 
darabot megmentsék a bukástól, azonban 
ez legjobb akaratuk mellett sem sikerült 
nekik. A darab a közönséget mind végig 
hidegen hagyta.

Szerdán e darab második előadására 
a ház üres maradt.

Csütörtökön Ar á n y i  De z s ő  juta
lomjátéka a színházat oly annyira meg
töltő, hogy még a zenekarból is zártszé
keket kellett rögtönözni. Színre hozatott 
T r i c o c h e  és Ca c o l e t ,  ismert fran- 
czia bohózat. Jutalmazottat a közönség 
élénk tapssal fogadta, tisztelői pedig egy 
szép koszorúval s egy bankjegyekkel bé
lelt pénztárczával lepték meg. Ar á n y i  
a közönség osztatlan rokonBzenvét s e 
kitüntetést szorgalmával és mindenkor 
művészileg átgondolt játékával méltáu 
megérdemelte. A mi az előadást illeti, az 
jól és élénken folyt le. „Tricochet4* j u- 
ta lm az ott,  „Cacoletotu pedig S á n d o r  
játszotta. Mindketten igyekeztek egymást 
fölülmúlni az ügyes alakításban és élénk 
játékban.

A közönség köréből.
Siklós, 1882. nov. 16.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Antal Pál siklósi szolgabiró ur folyó 

évi november hó 11 én magához idézett, 
s midőn magamat nálu bejelentettem, reám 
mordult és őzen szavakkal szólított meg: 
„Hogyan állsz előttem, hogyan állsz? ügy 
állj előttem: mint az Istened előtt, mert 
én Istened vagyok.*4 — En erre azt fe
leltem, hogy. „Mikép álljak meg tehát, 
talán azt kívánja a tekintetes ur, hogy 
habtáchhan álljak, hiszen nem vagyok én 
katona.u

O erre pandúrját behivatta, és en
gem 24 órára elzáratott és szabadságom
tól megfosztott. — Ez a valódi tényállás. 
— Én azt sem tudtam, sőt máig sem tu
dom, hogy miért idézett magához Antal 
Pál ur, csuk azt tudom, hogy siklósi ács
pallér adófizető polgár létemre 24 órára 
ártatlanul bezáratott.

Most már aztán rajtam a sor, hogy 
megkérdezzem a kir. ügyészséget, váljon 
jogosítva volt-e Antal Pál szolgabiró ur 
engem oknőikül szabadságomtól megfosz
tani, s ha nem volt jogosítva, mit rendel 
a büntető törvény oly tisztviselő ellené
ben, ki hatalmával visszaél és valakit 
erőszakkal ártatlanul letartóztat és sza
badságától megfoszt ? — A többi az én 
dolgom, észszerüleg megkülönböztetni az 
úristent a szolgabirótól. — S ha még is 
azt látnám és tapasztalnám, hogy az úr
isten és szolgabiró egy személy, akkor 
legalább dogmámba foglalom, ób a jövőre 
a templom helyett a szolgabirói minden- 
hatóság előtt fogok térdepelni.

Palócz Pál.

Irodalom.
—  Ezennel van szerencsém értesíteni, hogy 

nehány nap múlva megjelenik kiadásomban az üs
tökös naptára- 1803. esztendőre. Szerkeszti : ma
gyar kakas. Tarta lm a: A 12 hónap, 12 képpel (tel
jes naptárral), haszontalan tudnivalók, zsidó kalen
dárium. —  B. Kemény Gábor jóslatai a jövő évre, 
24 képpel. —  Jó a háznál a kalendárium. (Ilumo- 
reszk 10 képpel.) Fővárosi karczképek. —  Főhad
nagy Zserzsabek és infanterist Dobos beszélgetése. 
—  Mindenféle. — Cácsér Pista. — Kóser Zsidóor
szág srb. stb. —  Ezeken kivűl sok tarkabarkaság, 
számos karikatúrával ellátva. Ára 1 f r t ; bérmente- 
seu küldve, az összeg előlegez utalványozása mellett
1 frt 15kr. Továbbá: Solymosl Eszter a tlsza eszlárl 
véráldczat. Társadalmi regény a jelenkorból. Irta :  
Kászony Dániel. 16 iv díszes kiállításban, C képpel. 
Á r a i  frt; bénuentesen küldve, az összeg előlege* 
utalványozása mellett 1 frt lö  kr. Az általános ér
deklődés után ítélve, mely ezen két kiadványom 
iránt eddig mutatkozik, előre láthatólag rövid idő 
alatt elfogy az egész kiadás, miért is kérem becses 
megrendelését lehetőleg posta fordultával bekül
deni. Tisztelettel Petrik Géza (Budapest V II I .  
Stáczió u. 36.)

— Az „önügyvéd** 1 111. kiadásának 13-ik füstté 
(irta Knorr Alajos, kiadja itj. Nagel Ottó Budapes
ten). E  füzetben folytatja a szerző a bizonyítás 
módjai ismertetését, értekezik a tanukról bírói szem
léről, közli az előlegez bizonyítás szabályait, tár
gyalja a bírói határozatokat és közli a bírói határo
zatok hélyegiletékére vonatkozó szabályokat ; ezzel 
áttér a perorvoslatokra, különösen ismerteti a felbb- 
vitel, illetőleg a fellebbezés, felfolyamodás, Igazolás 
és perújítás szabályait. Értebezik a jegyzőkönyvi 
eljárásról, ismerteti a sommás eljárás szabályait és 
megkezdi az eljárás némely eltérő módjai ismerteté
sét. Különösen tárgyalja a vásárbiráskodást és vá

lasztott bírósági élj- rást. A füzet ára 80 kr. Az első 
10 füzet külön félkötetbe fűzve kapható Ára 3 frt.

Ü  A „Vasárnapi Újság** nov. 12-iki száma a
következő tartalommal je lent meg : Almásy Pál. —  
A gyermek. Költemény. Szász Bélától. —  Beingna- 
tió. Tegnér költeményéből. Győri Vilmostól. —  Ka
tona József ifjúsága. Irta  Gyulay Pál. —  A meghű
lésről. —  Egy fedél alatt. Angol regény. Ir ta  Payn 
Jakab. —  A kis „útonálló." —  Egyveleg —  Tegnér 
Ézsajtás. —  Képek Budapest történetéhez. — Iro 
dalom és művészet. — Közintézetek és egyletek.
M i újság? —  Halálozások. — Szerkesztői mondani
való. — Sakkjáték. —  H eti naptár. —  Képek : A l
másy Pál. — Képek Budapest történetéhez. (Egy
korú rajzok után): 1. Pest 1602-ben. 2. Buda vára. 
1602-ben. 8. Buda ostroma 1686-ki szept. 2-ikán. 4. 
A Mátyástemplom az 16 86 -ki ostrom alatt. 5. ▲ váczi 
kapu környéke a múlt században, 6. Budapest 1781 - 
ben. 7. A  hatvani kapu belseje 1750-ben. 8. A szer
viták épülete s a mellette levő utcza 1760-ben. 9. 
H ét pecsét és czimer különböző korokból. —  A kis 
„útonálló" Böhm Pál rajza. —  Tegnéz Ézsajtás. A 
„Vasárnapi újság" előfizetési ára negyedévre 2 frt, 
a „Politikai Újdonságok"-kai együtt 3 frt.

IZ  A Petöfl-Társasáfl könyvtára czimü irodalmi 
vállalat 2-ik füzete küldetett be hozzánk. Ez Balázs 
Sándornak „Tarka képek" czimü novella gyűjtemé
nyéből ád öt ívnyi füzetet, melynek ára 30 kr. —  A 
már megjelent kötetek füzetei is ez áron szerezhe
tők meg Aigner Lajosnál Budapesten.

Közgazdaság.
A pécsi kereskedelmi és iparka

mara közleményei.
F. nov. hu 6 án tartott ülésén Szon- 

tagh Mátyás alelnök előterjesztette Kel- 
lemfy Károly kara. elnök levelét, mely 
ben ez annak folytán, hogy Budapestre 
költözött, a kamaránál viselt elnöki ál
lásról való lemondását jelenti be. A ka 
mara tudomásul vevón o lemondást a tör
vény értelmében azonnal megtartotta a 
pótválas; tást. A kamara közös ülése uj 
e l n ö k ü l  S z o n t a g h  Má t y á s  pécsi 
gözmaloratulajdonost és vasgyárost válasz
totta meg. — Az ülés további folyamá
ból felemlítendő az elnök abbeli jelen 
tése, melyszerint a földmivelési ipar és 
keresk. m. kir. minisztérium a k a m a r a  
á l t a l  a s z ö v ő  és f onó  i p a r  m i 
k é n t i  f e j l e s z t é s e  tárgyában tett ja 
vaslatokat h e l y e s e l v é n ,  — Re j t ő  
S á n d o r  ipari felügyelőt utasította, hogy 
a teendő intézkedések iránt e kamarával 
közvetlen érintkezésbe lépjen. — To
vábbá jelenti elnök, hogy u kamara ál
tal a területén levő kovácsokkoz a hon
védelmi és foldm. m. kir. minisztérium 
által Pé c s e t t  l é t e s í t e t t  ló v a s a  Iáié 
t a n f o l y a m b a n  való résztvótol tárgyá
ban intézett felhívásra az érdekeltek o 1 y 
t ö m e g e s e n  j e l e n t k e z t e k ,  hogy a 
jelentkezettek felét hely szűke miatt visz 
szautasitani kellett. Összesen csak 27 
kovácsot lehetett lelvenni, kik nagyon 
kevés kivétellel mind önálló mesterek. A 
kamara a minisztériumnak ezen prakti
kus intézmény létesítéséért felterjesztési- 
leg köszönetét fejezi ki s egyúttal azt 
kéri, hogy azok számára, kiket az idén 
felvenni nem lehetett — e tanfolyam le
telte után egy uj tanfolyam létesitessék, 
s hogy — ha lehetséges — Szegzárdon 
és Kaposvárott is rendezessék ilyen tan
folyam miuden 3-ik évben 2—3 héten 
át, mert mint a kamarának értésére esett, 
Tolna és Somogy megyében sok kovács 
fejezte ki abbeli óhajtását, hogy az ok
szerű lóvasalási eljárást nagyon szeretnék 
elsajátítani. (Minthogy a tolna- és somogy- 
megyei kovácsoktól nem lehet kívánni, 
hogy még csak 3 1 hétre is (s nem 6
hónapra) Pécsre jöjjenek kurzusra, a ka
mara javaslata nagyon is helyén van.) — 
I z s é p  baranyamegyei községnek 4 or 
s z á g o s  v á s á r  engedélyezése iránti ké
relmét e l u t a s í t ó  v é l e i n ó u y e z é s s e l  
terjeszti fel a kamara a minisztériumnak ; 
mert Izsóp, melynek mindössze csak 1600 
lakósa van, — '/«—2 mórtföldnyi távol
ságra 8 vásárlandó községtől van körül
véve, melyekben évenkint összesen 23 
országos , 4 búcsú- és 248 hetivásár tar- 
tátik, persze csak névleg, miután e köz
ségek 6 Q  mértföldnyi területen vannak 
s pedig oly területen, melyen sem nagy 
forgalom, sem nagy népesség nincs. Ev
vel kapcsolatban felemlítjük, hogy a pé
csi kamara legközelebb egy e m l é k i r a  
t ó t  intéz a kormányhoz a magyarországi 
kétségbeejtő állapotban levő v á s á r  ügy 
m i k é n t i  r e n d e z é s e  tárgyában s a 
maga kerületét illetőleg ki fogja jelölni 
mindazon községeket, melyeknek vásár- 
tartási jogosítványa megszüntetendő lenne. 
— K a p o s v á r  v á r o s  uj h e l y p é n z -  
s z e d é s i  t a r i f f á j á t  csekély módosítás 
sál j ó v á h a g y á s r a  ajálja a kamara a 
minisztériumnak. — Az osztrák-magyar 
bank n.-kanizsai fiókintézete igazgatósá
gának megkeresésére a pécsi b a n k  mcl- 
l a k h e l y h e z  v á l t ó b i r á l ó k k á  Böhm 
C. F. Hoffmann K. Ullmann K. Weidin- 
ger F. Schwartz V. és Weiller N. J. 
ajáltattak a kamara által. — A „Keres
kedők Lapja** szerkesztőségének kérel
mére lapjának anyagi és szellemi támo
gatása iránt, a kamara annak kijelentése 
mellett, hogy a „ K e r e s k e d ő k  Lapja*4 
valóban hézagpótló lop s hogy a hazai 
kereskedők üzleti érdekeinek buzgó fel
karolása mellett a hazai ke.eskedés ma
gyarosítása érdekében is dicséretes tevé
kenységet fejt ki — ez é v r e  20 f t n y i  
s e g é l y t  s z a v a z o t t  meg, a kerület- 
beli kereskedőknek pedig különös figyel
mébe ajálja a nevezett lapot. — A v a
s á r n a p i  mu n k a  k o r l á t o z á s a  ügyé 
ben addig is mig ezen kérdés a helyi 
hatóság vagy a törvényhozás által meg
oldva lesz a pécsi keresk. és ipartársulat 
utján odahatni akar a kamara, hogy egye
lőre legalább a pécsi kereskedők önkén

tesen szövetkezzenek holtjaiknak vasár
napokon d. e. 10 órától leendő bezárá
sára, a minisztériumnál pedig felterjesz- 
tésileg abbeli nézetének fog kifejezést 
adni, hogy e tekintetben sikeresen intéz
kedni mindaddig nem lehet, mig a do
hány tözst tartó kereskedők a kincstári 
dohány- és szivarnemüeknek vasárnapo
kon is leendő árusításának kötelezettsége 
alól tel nem mentetnek. A kamara java
solja, hogy vasárnapokon korcsmárosok- 
nak, vedéglösöknek és kávóháztulajdono- 
soknak adassék jogosítvány kincstári do
hány- és szivarnemüeknek a rendes ár 
mellett leendő eladására. Ily módon a 
kincstár nem szenvedne kárt, a kereske
dők nagy része pedig nem lenne — mint 
most — k é n y s z e r í t v e  vasárnap is 
boltját nyitva tartani, vagy mint azt egy 
idevágó pónzügyminisztori rendelet mondja: 
„arról gondoskodni, hogy a fogyasztó kö
zönség, ha nem is a nyitott boltban, de 
mégis azon épületben, melyben a bolt van, 
könnyen hozzáférhető helyen kaphasson 
dohányt, szivart.4*

— Az országban létező gazdasági 
egyletek létszámának és működésének át
tekintése 1881. év végén. — Ily czimü 
216 negyedrét lapra tnrjedö füzetet adott 
ki a löldmüvelós- ipar- és kereskedelem
ügyi miniszter s a törvényhatóságokon kí
vül valamennyi gazdasági egyletnek meg- 
küldötte. — A miniszter mint az előszó 
bán érintetik, a gazdasági egyletüket leg- 
hivatottabb közegeknek tekinti arra, hogy 
a minisztériumot a területükön levő hiá
nyokra és gazdasági bajokra figyelmeztes
sék, azok orvoslására indítványokat és 
javaslatokat tegyenek s a minisztériumnak 
ez erdőmben tett intézkedéseit támogassák, 
végrehajtását elősegítsék. — Általános (or
szágos) gazd. egylet volt 1881-ben 2. Bu
dapesten és Kolozsvárt. — Általános egy 
megyére terjedő gazd. egyesület volt 46.
— Gazdasági általános jellegű, de egy 
megyénél kissebb területre szorítkozó, egy 
let 30. — Ezeken kívül egy országos er
dészeti és egy méhészeti egyesület, a több 
megyére terjedő erdélyrészi és a dél- 
magyarországi méhészegylet, és kél egyes 
megyére terjedő méhészeti egylet. -  Hal
tenyésztő egylet egy van (felsőmagyar- 
országi.) — Tizenkét egylet (egy megyé
nél kissebb területre) foglalkozik a szőlő
művelés és borászat ágával, és pedig kö
vetkezők : Pécsi szöllősgazdák egylete. — 
Esztergomi bor. egylet. — Egri bor. egyl.
— Gödöllö-vidéki pincze8zövetkezet. — 
Modori, Bazini, Szentgyörgyi és Pozsonyi 
borászati egyletek. — Soproni szöllömtives 
egylet. — Fehértemplomi és verseczi bor
termelő egylet. — Tolcsvai bor. egylet. — 
Kertészeti es gyümölcsészeti egylet van 9.
— Méhészeti egylet (kissebb vidéki) 2. 
Összesen fenállott 108 egylet, mihez 1882. 
évben még 8 megyei gazdasági egyesület 
alakult. — A füzet tartalmazza ez egyle
tek tisztikarát, vagyona kimutatását, költ
ségvetését és tevékenységük vázlatát.

A kivándorlás megakadá
lyozásáról.

Mióta az egykor tejjel, mézzel folyó 
Kanaán, melyet Magyarországnak nevez
nek, csekély népessége* daczára megszűnt 
saját zsírjába fulasztani lakosait, és be
következett amaz abnormis állapot, hogy 
egy g>'ér népességű, termékeny talajú or
szág lakossága a kivándorlás folytán apad, 
a helyett, hogy bevándorlók tömege áltaj 
szaporittatnék; minden gondolkozó hazafi 
lelkét komolyan foglalkoztatja az a gon
dolat, hogy mit kelljen tennünk e körül
ményeink között végtelenül káros jelen
ség megszüntetésére.

Tagad katlan, hogy maga a kormány 
is megüiközött e jelenségen, mert ezt bi
zonyítják ama rendeletek, melyeket a ki 
vándorlás megszüntetése érdekében imnó 
telve, kiadott. — E rendeletek csak any- 
nyiban feleltek meg rendeltetésüknek, 
hogy a kivándorlást magát megnehezítet
ték ugyan, de som annak okait el nem 
hárították, sem a kivándorlási hajlamot 
meg nem szüntették.

Es ez nagyon is természetes. Az ily 
társadalmi haj sokkal mélyebben hegyi- 
keredzett, som hogy azt egyszerű tiltó 
rendelet által kiirtani lehetne, a kiván
dorlás okai pedig sokkal azámosabb és 
változatosabb vonatkozásban állanak, tár
sadalmi, politikai, közgazdasági mivelt- 
ségi viszonyainkkal, semhogy azoknak 
megszüntetése egy oldalú intézkedések ál 
tál eszközölhető lehetne.

Komoly tanulmányokat igényel e szo
morú ügy kormány és egyesek részéről 
egyaránt. Az egyesek részéről is, mert 
ha van valami, a minél értelmetlen sőt 
nevetséges, ama nálunk, fájdalom, tulságo 
san is elharapódzott kórság, a mely min
dent, — kezdeményezést és kivitelt egy- 
iránt — a kormánytól vár kizárólag, ágy 
ez a kérdés az, melynek gyökerei, mint 
már fentebb említettük, mélyen benyúl
nak állami és társadalmi viszonyainkban 
egy iránt.

Tagadhatlan, hogy törvény-behozási 
gyakorlatunk nem vette — eddig, leg- 
lább kellő figyelembe a megváltozott vi
szonyokat, és úgy látszik nem is gondolt 
arra, hogy a belső államiságát visszanyert 
felelős parlamenti kormánya, Magyaror
szágnak, mindenekelőtt oly törvényekre 
van szüksége, melyek immár külön ál
lami egyéniségével öszhangzutba állanak

■öt annak biztosítását megszilárdítani hi
vatják.

Nem csodálatos-e például: hogy mig 
egy részről szomorúan látjuk a kivándor
lásnak naponkint nagyobb mérvben mu
tatkozó jelenségeit, addig más oldalról, 
czélszerii törvény hiányában hazánk min 
den külföldi léha elem invasiójának vé
delem nélkül martalékul van dobva.

A törvényhozásban követett sajnos 
rendszertelenség, s az alkotott törvények
nek a specziális hazai és nemzeti érdekek
kel össze nem hangzása más irányban is 
sajnosán érezhető ugyan, de talán sehol 
sem képes annyira káros befolyást gya
korolni , mint épen a kivándorlással 
szemben.

De hát melyek azok a törvényhozási 
teendők, a melyekre nekünk, e sajnos 
nemzeti csapás megszüntetése czéljából 
szükségünk van ? E kérdést sokkal köny- 
nyebb felvetni, mint reá egy lólekzet alatt, 
vagyis egy hírlapi czikk szűk keretében, 
a kimerítő választ megadni, e czélhoz ve
zető javaslatokat megtenni.

Nem is lehet feladatunk mélyen be- 
bocsátkozni e kérdés részleteinek tömke
legébe, csupán nehány oly intézkedésre 
akarunk utalni, melyekre kormány és 
egyesek részéről, mint rendszeres kezde 
mónyezésre okvetlen szükség van.

Első helyen áll o tekintetben a bir
tokviszonyok rendezése.

Hiszen a kivándorlás szomorú látvá
nyánál, reánk magyarokra a legkeserübb 
az, hogy épen a magyar faj legéletreva
lóbb, és a mi legfőbb, legszaporább tör
zsénél, a székelyeknél mutatkozik legré
gebben és legrendszeresebben a kivándor
lási hajlam, annyira, hogy e kedves test
véreinket már-már jogosan a költözködő 
hajlammal biró népek közé sorozhatjuk.

Ismeretes a székelyeknek az ősi föld
birtokhoz való ragaszkodása, s hogy a 
kivándorlás mégis acut betegséggé vált 
náluk, csak is egyedül arra a kutforrásra 
vezethető vissza, hogy a nevetségig elap
rózott, különben sem valami kitűnő termő 
képességű földbirtok e szapora fajnak, a 
szükséges életfentartási föltételeket többé 
szolgáltatni képtelen.

A székelyeknél tehát, de ép úgy a 
felvidékről kivándorló tótoknál is, termé
szetes u kivándorlási hajlam, mert a föld 
megtagadván tőlük az élet legszüksége
sebb feltételeit, az országos ipar sem 
nyújt nekik foglalkozást és alkalmat a 
keresetre, s ily körülmények között még 
a kivándorlási ügynökök sem szüksége
sek hozzá, hogy feltámadjon bennük a 
'ágy, egy jobb bár, ismeretlen ország 
után, a melyben egyetlen rendelkezhető 
tőkéjüket, munkaerejüket, a lehető leg
biztosabban értékesíthetik.

A birtok-viszonyok rendezése, külö
nösen a földbirtok végtelen elaprózásá- 
nak*) megakadályozása, egyik első folté 
tel arra nézve, mert kétségtelen, hogy a 
nagyobb birtok test nemcsak több embert 
képes foglalkoztatni, hanem eltartani is.

* )  Szerző ur itt egészen kifelejtő a volt úr
béres paraszt- birtoknak általában tagositatlan 
voltát, pedig leginkább ez öli meg a kis gazdákat. 
Szerk.

(Folyt köv)

Í T - A . O - T T  F E B E U C Z
laptulajdonos.

X X & lcse la . E x a aA l, I C l s  X é z s a f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré te

szi, hogy Plainer Lajos végrehajtatnak, 
Milosen Gábor vásáros-dombói lakós vég
rehajtást szenvedett elleni 53 frt 45 kr. 
töke ennek 1882. évi junius hó 12-ik nap
jától számítandó 6% kamatai 12 frt per 
8 frt 90 kr. végrehajtás-folyauiodási és 
13 frt 65 kr. árverés folyainodási valamint 
a még netán felmerülendő költségei kie
légítésére a következő ingatlanok u. in .: 
a vásáros-dombói 174 számú tjkönyvben 
-j- alatt felvett 1377 liszsz. fekvöség 208 
frt kikiáltási ár mellett vásárosdoillbó 
községében a községi bírói lakban 1883. 
évi január hó 4-ik napjának <1. e. 10 
Órájában megtartandó nyilvános árverésen 
szükség esetében a kikiáltási mint becs
áron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan felüli kikiáltási 
mint becsár 10°/o-át vagyis 20 frt 80 kr. 
bánatpénzben vagy óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött közéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt bárom 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap a második 
részt 1 hónap és a harmadik részt a bá
natpénz betudásával 2 hónap alatt minden 
egyes vételári részlet után az árverés nap
jától 6°/, kamatokkal a pécsi kir. adó 
mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóságnak 1882. évi október 13 án 
tartott üléséből.

Kiadta

sas. ( i- i)  Perczel
kir. törvényszéki jegyző.
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré te

szi, hogy Csirszks Éva bestiám lakos vég- 
rehajtatónak Bosnyák Stipár. bodolywi lakós 
végrehajtást szenvedett elleni 200 tr t tőke 
ennek 1875. évi deczember hó 15. napjá
tól számítandó 8*/, kamatai 18 írt 25 kr. 
per 11 írt 45 kr. végrehajtás folyamodási 
és 16 frt 40 kr. árverés folyamodási és 
követelések valamint a még netán felme
rülendő költségei kielégítésére a következő 
ingatlanok u. in. a bodolyai 8 sz. tjkben 
felvett */, teleknek Bosnyák Stipót illető 
7, része 266 frt, a bodolyai 754. sz. tjk
ben felvett 39. sz. egész ház, udvar és 
kert 473 frt; az ugyanitt felvett 1744 hsz- 
sz. egész pinczehely 20 frt, az ugyanitt 
felvett 1737 hsz. egész présház 40 frt, az 
ugyanitt felvett 1735, 1733 és 1729. hsz. 
egész fekvöségek 194 frt, a bodolyai 671 
sz. tjkben felvett 350 hsz. egész fek- 
vöség 96 frt, a bodolyai 671. sz. tjkv- 
ben felvett 573. hsz. egész fék épség 
24 Írtban ezennel megállapított kikiáltási 
ár mellett még pedig az egész fekvöségek 
az 1881. évi 60. t. ez. 156. §-ának ren
deleté folytán Bodolya községében a köz
ségi bírói lakban 1883. évi január hó 
18. napjának d. e. 10 órájában megtar
tandó nyilvános árverésen szükség esetében 
a kikikiáltási mint becsáron alól is el- 
adatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár lO'/.-át vagyis 26 frt 60 krt, 47 
frt 30 krt, 2 frt, 4 frt, 19 frt 40 krt, 9 
frt 60 krt. 2 frt 40 krt készpénzben vagy 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

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

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóságnak 1882. október hó 20. 
tartott üléséből. Kiadta

Dr. Karay
324. (1— 1) k*r- törvényszéki jegyző.

g f  Bérbe v é te tik  ^
a  h elvbeli kir. á lla m é p ité sz e ti h iva ta l

egy egész ház
v a g y  312. (3—2)

n a g y  lak ás.
Bővebb értekezés a hivatal főnö

kénél Pécsett apácza úteza 8.

megküldött könyv

nekem nagy szolgálatokat tett, mert nemcsak 
én, aki már teljesen reménytelen valék, ha 
nem számos ismerősöm is a benne foglalt ta
nácsoknak köszönhetik egésségtlk helyreállí
tását.-  — Ezeket írja  egy szerencsésen k i
épült a „I>r. Airy gyógymódjáról.-  E  416 
lapra terjedő kitűnő munkában nemcsak a 
betegségek leírása foglaltatik, hanem egy
szersmind oly gyógyszerek is vannak felso
rolva, melyek tényleg jóknak bizonyultak, úgy 
hogy a beteg a felesleges kiadásoktól mentve 
van. Egyik szenvedőnek sem kellene tehát el
mulasztani e könyv megszerzését, mely Ric-h- 
ter kiadó-intézetébe" Lipcsé-ben jelent meg. 
E könyv 75 kr. beki óse mellett Gorischek K. 
egyetemi könyvárus áltál (BéC8, I. István-tér 
6. sz) kívánatra bermentve küldetik meg.

297. (7— 3)

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Bevárdi János végrelmjtutónak 
Bevárdy Fábián Judit végrehajtást szen
vedett elleni 300 frt töke, enek 1873. évi 
február hó 14. napjától számítandó 10#/# 
kamatai 20 frt 45 kr. per, 15 frt 65 kr. 
végrehajtás-folyamodási és 31 frt 34 kr. 
árverés-folyamodási és követelések vala
mint a még netán felmerülendő költségei 
kielégítésére a kővetkező ingatlanok u. m : 
a hidasi 191. sz. tjkvben felvett 175. sz. 
ház és belsőség 400 frt ezennel megálla
pított kikiáltási ár mellett Hidas közsé
gében a községi bírói lakban 1882. évi 
deczember hó 7. napjának d. e. 10 órá
jában megtartandó nyilvános árverésen, 
szükség esetében a kikiáltási mint becsáron 
alul is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10% át vagyis 40 frt készpénzben 
vagy ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni. A vevő köteles a 
vételárt három egyenlő részletben és pedig 
az első részt az árveréstől számítandó 
15 nap, a második részt két hónap és a 
harmadik részt a bánatpénz betudásával 
három hónap alatt minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától C#/0 ka
matokkal a pécsi kir. adó mint letéti hi
vatalnál szabályszerű letéti kérelemmel 
lefizetni.

A pécsi kir. tszék mint telekkönyvi 
hatóságnak 1882. évi szeptember hó 9. 
tartott üléséből.

Kiadta
Brodszky Béla,

327. (1— 1) kir. törvény zéki jegyző.

Egy okleveles gépész,
ki jelenleg is alkalmazásban van

ajánlkozik,

gőzmalmok és cséplőgépek,
úgyszintén

egyéb gazdasági-gépek

k e z e l é s é r e  é s  ja v ítá sá r a ,
Szives ajánlatokat „Mágiái" czim 

alatt e lap kiadóhivatalához kéret in
tézni. 3lo. (3—2)

r

Melbourne 1881. — l.dij. — Ezüstérem.

Zenéin miiek
4 —200 darabot játszva; expressióval 
vagy a nélkül, mandolin, dob, ha
rang, kastagnatt, mennyeihangok, 
hárfajátékkal stb.

ZENÉLŐ SZELENCZÉK
2 —16 darabot játszva; továbbá var
róeszközök, szivarállványok, svájezi- 
házacskák, fényképalbumok, Íróesz
közök, kesztyűtartók, levélnyomók, 
virágtartók, szivartartók, dohánysze* 
lenezék, dolgozóasztalok, palaezkok, 
serespoharak, pénztárczák, székok 
stb. Mind zenével. Mindig a leg
újabb és legjobb ilynemű gyártmá
nyokat ajánl. 315. (4—1)

J. H. Heller, Bern (Sweicz.)
Csak közvetlen hozatal 

biztosit valóságot. Képes árjegyzé
kek bérmentve küldetnek.

'[t>A?s?izsoi3| uiopnnf 
opaou^jjQí 2|-og «i|iad? -gggl |o;aaq 
-tuoAou *9 j  |oq)|dAj)iu 9|9iidz uozd 

8Z81J SjgAOA v uqf uoq^j.i? 
^ • y  00002 pra qqazsádj 001

Ü D V Ö S

SZENVEDŐ EMBERISÉGNEK.
A máj
a gyomor, a hél

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

zavargások azonban
számos n  gyakran biruutó szenvedések okozói. 

Tömödés, fuvódások. étvágyhiány, fejfá
jás. gyomor-, bél-, máj- és epebajok, vér
tolulás, szédülés, szekrekedes. sárgaság, 
aranyér, csuz és köszveny, bőrbetegsé

gek, vesefájdalmak
és mindenféle testháutalmak 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- 
rább helyrehozza, és így a szenvedést 
gyökerestül eltávolítja, a világhírűvé vált 
és jelenleg nagy elterjedésben a legna
gyobb eredményűje! Iinsznnlatbau lévő 

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

he mulassza azért senki, a ki ily- 
bajban szenved, idejében a Brandt Ri- 
chárd-féle sveiezi labdacsokhoz nyúlni, 
melyek m-'ndenkor használnak, a miről 
egy kísérletet téve rögtön meggyőződ
hetik.

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

A Brandt Richárd-féle sveiezi lab
dacsok ára azelenczékben 70 krajezár, 
mely mennyiség 5 hétre elegendő, és igy 
a napi költség 1 egész 3 krajezár, hasz
nálati utasítással és számos orvosi elis
mervénynyel együtt a legtöbb gyógy
szertárban. P é c s e tt: Sipőcz István és 
Kuucz Nándor gyógyszertáraiban kap- 
‘  167. (7— 3)

Nyújtsunk kezet a szerencsének!

4 0 0 , 0 0 0  márka
főnyereményt nyerhetni a hamburgi állam á l
tal engedélyezett és garantirozott pénzsorso- 
lásnál.

Az uj terv oly előnyösen van berendezve, 
hogy néhány hónap alatt 7 sorsolásnál 47 ,6 00  
nyeremény játszatik k i, melyek közt vau a 
4 0 0 ,0 0 0  bír. márka főnyeremény nevezetesen 
P®d' I .
1 nyerem 250,000 3 nyerem 8000
1 „ 150,000 3 „ 6000
1 „ 100,000 64 5000
1 „ 60,000 fy „ 4000
1 50,000 108 n 3000
2 40,000 264 H 2000
3 n 30,000 10 „ 1500
4 25,000 3 m 1200
2 20,000 53<> m 1000
2 15,000 1073 t, 500
1
24 ;;

12,000
10,000

27,069 ” 145

Ossz. 18,436 nyerem. 3<>0, 200, 160, 124, 100, 
94, 67, 50, 40, 20 mrk.

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

A nyereményhuzások tervszerint hivatalosan
megerösitetnek.

Ezen, az állam által rendezett és garanti- 
t o/.ntt nagy sorsjáték közelebbi húzására.

1 egész eredeti sorsjegy ára csak (> márka 
vagy 3 és ' / ,  frt, egy fél 3 márka vagy 1 */« 
frt, egy negyed 1 '/,  márka vagy 90 kr.

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

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

Kívánatra a hivatalos tervet betekintés vé
gett előre hérmentve elküldjük, és készek va
gyunk a sorsjegyeket nem tetszés esetében a 
húzás előtt vissza fogadui és az összeget visz- 
szaadni.

A nyereménynek kifizetése az állam garan- 
cziája mellett azonnal történik.

Bankházunktól vett sorsjegyek mindig nagy 
szerencsének örvendenek, és mi érdekelteink
nek többször a legnagyobb nyereményeket,
köztök 2 50 ,00 0 , 100 ,000 , 8 0 ,0 00 , 6 0 ,0 00 , 
4 0 ,0 0 0  stb. márkával fizettük ki.

Előrelátható, hogy ily  biztos alapon levő 
általat tömeges részvétnek fog örvendeni, 

a miért is szives megrendeléseket minél előbb s 
indenesetre f. 4. november hó 30-ika előtt ké

rünk megtenni.

K aufm ann és Simon,
bank- és vá ltóüz le te  Hamburgban.

U. i. Szabadjon itt köszönetét mondanunk a 
bennünk eddig helyezett bizalomért, és fel
hívjak ezen uj sorsolásban! résztvevésre, tö
rekvésünk leend ezentúl is pontos és lelkiis
meretes szolgálat által a t. részvevőinknek 
teljes megelégedését elnyerhetni.

279. (7— 4 ) _________ __ P‘

g f  Felhívás
részt vételre a Hamburg állam által biztosí
tott nagy pénzsorsjáték nyereméuyesélyeiben 
melyben

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

Az uj 7 osztályba osztott játékterv 93,500 
sorsjegy közt 47,600 nyereményt foglal má
ban és pedig esetleg

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

nyer. Mark. nyer. Mark.
1 250,0 *0 ;>4 50- >0
1 160,0 0 5 4000
1 UK),000 108 3000
1 60,000 264 2000
1 5O,0o0 10 1500
2 4« *,Ü00 3 1200
3 30,000 i 530 1000
4 25,000 1073 600
2 20,000 27069 145
2 1 ,000 í 300.200
1 12,000 150.124

24 10,000 18436< 100. 94
3 8000 , 1 67. 50
3 6000 ' l 47. 20

Ezen nyereményekből az első osztályú hú
zásnál 400 nyeremény, 116,000 márka kerül sor
solás alá.

A nyereményhuzások tervszerint hivatalo
san megerösitetnek.

Ezen nagy sorsjáték legközelebbi nyere
mény húzásra,

1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 márka 
vagy 3 és ' , frt, 1 fél 3 márka vagy 1 V, frt, egy 
negyed IV ,  márka vagy 90 kr. 
és ezeu  az á lla m  á lta l  b iz to s íto tt  e re d e ti 
s o rs jeg yek  az összeg b ekü ld ése  vag y pos
ta i le fize tés  m e lle tt  a legtávolabb vidékre is 
kiküldetnek általam bérmentve. Kisebb összegek 
postai levéljegyekbeu is beküldhetők.

A S te ln d e e k e r-b á z  rövid idő alatt nagy  
n y e re m é n y e k e t 125 ,000  in. 8 0 ,0 00  ni 
41),000 ni. és több 3 0 ,0 0 0  in 2 0 ,0 0 0  m.
1 0 ,0 00  márkás stb. nyeremény fizetett ki érdek- 
feleinek és ez által számos család szerencséhez 
járu lt.

A lefizetések a nagy nyereményekkel arány
ban igen jelentéktelenek és a szerencse megkí
sérlése csak ajánlható.

A megrendeléskor minden résztvevő meg
kapja a hivatalos tervet, a melyből úgy a nye
reményeknek osztályokra való beosztása, mint 
az illető betétek Is láthatók és a burás után a 
hivatalos nysreméuyjegyséket.

A nyeremények kifizetése mindenkor pon
tosan teljesittetik állami biztosítás mellett pos
tán való küldés által, vagy pedig sz érdekfél 
kívánságára az én összeköttetésem által minden 
nagyobb helyen Ausztriában eszközölhető.

Megbízásokat bizalomteljesen kérek intézni 
minél előbb és mindesetre

/. é. novem ber hó 3 0 -ika  előtt
régi ismert ezégemre.

ST E IN D E C K E R  JÓ Z S E F
hauk- és váltóüzlet, Hamburg.

U. i. A Steindeeker József-féle ház —
mindenütt mint so lid  és reális ismeretes — 
külön reklámokra nem szorul; ezek tehát el is 
tiaradnak, mire a tiszteit közönség külön figyel
meztetik. 278. (5 — 2)

Az első pécsi

asztalos-egyesület
Held Ferencz, kárpitos

K IS T É R E N ,
ajánlják a n. é. közönségnek dúsválasz- 
téku raktárukat mindennemű

asztalos, kárpitos és esztergályos
saját készitményü legújabb és legjobb 
minőségű árukból legjutányosabb árért.

Úgyszintén: azon hírneves Kohn- 
féle székeket hajlított fából, vasbutoro- 
kat, tükröket stb. a melyekből folyton 
nagy választék tartatik.

A midőn felkérjük az e szakmába 
vágó czikkek szükségleteik fedezésénél 
minket megbízásaikkal szerencséltetni, 
ajánljuk magunkat még mindennemű asz
talos- és kárpitos munkák elkészítésére, 
vendégfogadók és kávéházak teljes 
stylszerü berendezésére, valamint legú
jabb minta szerinti uj tekeasztalok ké
szítésére és javítására.

Az eddig bennünk helyezett kegyes 
bizalom ős pártfogás fentartását jövőre is 
kérve, maradunk

mély tisztelettel
a z  I. p écsi a s z ta lo s -e g y e s ü le t  

H E L D  F Í R E N C Z ,
325. (0— 1) kárpitos, kistéren.

W U U t w n w n *
&.  RF.BHAN 3 S

a Hattyú épületben

fris Bécsújhelyi kolbászka,
9 P  Steiiibruehi inárcziusi-sőr, ^ 5

bel- és külföldi csemegék,
n a p o n ta  k a p h a tó k .

Bérlet étkezésre a házban és házon 
kívül elfogadtatik.

Tisztelettel
REBHAN JÓZSEF,

vendéglős.

f t k t t l k m k k t t k k k k

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

jeles hatású gyógyszer a gyomor min
den Intntiilmai elllen,

és íolülinulhatatlaii az ót- 
vágy-hiány, gyonior- 
gyeiigeséií roMZftfa 
le h e le t , s z e le k , sava
nyú tVIbülögés, kn- 
lika, gyonmrhunit, 
gyomorégés, hugykö- 
kepzödés, túlságos 

njál ka képződés sár
gaság, undor és há
n yás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
niorgörcs, székszoru- 
lat, a gyomornak túl
terheltsége élei és ital 
által, giliszta lép és 
májbetegség, arany
érén bántalmuk ellen. 

£ W  E g y  ü v e g c s e  á r a  h a s z n á 
la t i  u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  3 5  kr*.

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
és Sipöcz István gyógyszerész úr aknái. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógy szertárában és kereskedésében. 
Központi szétküld ési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D I  Ií Á H O L Y .

az „ ő r a n g y a l  h o z -  czimsett gyógyszertárában 
kretnzierheti, M o rv a o rs zá g b a n

240. ( 0 - 7 )

KINDL FERENCZ
Pécsett

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

kek olcsó ároni előállítására és be
rendezésére úgymint:

Angol (szagtalan) árnyékszé 
kcklick, öntött és óncsövekkel. — 
Vaskóinknak, (szivattyúk) huzó 
és toló szerkezettel, zománezozott 
csövek és ónozott vasrudakkal. — 
Teljes fürdőknek ugyszinto egyes 
fürdőkádaknak fűtő szerkezettel 
ésannélköl.— Légszesz-, viz- és gőz 
vezetéseknek.—Teljes szócsövek
nek. Legújabb szerkezetű villám 
háritókuak és azok felszerelésnek.

Elnd kicsinyben a légszeszvi- 
lágitáshoz szükséges egyes részle
teket úgymint: légszesz csöveket, 
üveg-golyó-, tácza és ezilindere
ket, csilárokat, falkönyököket, 
lámpákat, mindenféle égőket, s. a. 
t. s. a. t. Villanyos jeladókat (szo- 
batelegraf) és ahoz szükséges rész
leteket mint: különféle elemek, vil
lany vezetők, tapintók, harangok, 
jelek s. a. t. s. a. t.

Költségvetések és rajzok a fen
tebbi czikkekhez azonnal készít
tetnek. 129. sr. (0—6)

V i l l a n y o s - h a s o n s z e n v .
A z uj villanyos-hasonKzenvi orvosszerek bármily betegségek gyógyítására, hatá

suk által felülmúlnak minden eddig ösmert gyógymódot. Tárgyilagos tankönyv ára 2 frt. 
'   ̂ Főraktár az összes államok részére: Sauter A . hasonszenvi központi

^  gyógyszerésznél Geufben.
-»*-p Főraktár Magyaroiszágon ; Dr. Waguer I). a Nádorhoz cziinzett gyógy

í t  szertárában udapesteu.
Tanácsadó orvos, I)r. Feichtniauu A ., ('sorvásou, Békésmegyéhen.

222. ( 1 2 - 5 )AmerikaiPosta - Gözhajozás
„Horgony vonal11

(Anker I.inle)
Ideiglenes leszállított átkelési ár.

Ezennel közhírré tétetik, miszerint minden 
tekintetben kitünően berendezett rendit 
Fosta - G őzhajóinkén, m elyek a világszerte  
híres „Horgony vonalon- (Anker ütnie) köz
lekednek, az átkelési ár Netvyork-lg.

U frt arany ért. vagy is 4« frt osztr ért-ro 
szallitatott tüó; -az urna tudva tökéletes 
legjobb e llátást (étkezést! Hamburgtól kezdve, 
U lasgow -on át egészen a rendeltetési h ely ig  
AméiikAban. -  B

Midőn ezúton a posta gözhajözásdnkat 
a t. ez. közönség figyelm ébe ajánlom, e g y 
szersmind késznek nyilatkozom , bárkinek  
minden Idovágó kérdésben díj nélküli pontos 
fe lv ilágosítással szolgálni —

Hantimra. Bobján Reiner,
SS Holtok * híjokon emk •iKn>4lyonklnl( 1« frtnyt .tőle* 

beknldóte mollon urnának f.nt, moly elo lt, aro.ban 
-* k k  1 1 vonalIk

Á t v é t e l i  j e g y e k

a itfö-kemzt «  miire
» Ot/

húzás 1883. január 2-áu.
főnyeremény

200,000 forixit,
hónaponkinti réaflelfizelésre daraboukint 1 frt, öt 

darabnál 6 frt, s igy tovább.

2 5 3 . ( 8 - 6 )  Schreiber <i. E.
bankház, Budapesten, Kristóftér 6. sz

BUDAPEST-PÉCSI VASÚT.

Van szerencsénk a t. ez- közönséget értesíteni, hogy a

Budapest-pécsi vasnt
f. é. november 16. napjával

a k ö zfo rg a lo m n a k  átadatik ,
|  mely naptól kezdve a rendes személyszállító vonatok a 
|  már közzétett menetterv szerint fognak közlekedni. 

Budapest, 1882. november 13.

8.6. (3—i, Az üzletigazgatóság.

Pécsett, 1882. nyomatott ifj. Madarász E.


