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Lelkiismeret.
Közéletünk veterán bajnoka Som

sich Pál a legutóbbi költségvetési vita 
alkalmával kijelenté, hogy nem találja 
lelkiisnieretével megegyeztethetönek 
a tervezett uj adókat s a költségvetést 
megszavazni.

Somsich Pál mondotta ezt, az 
egész politikai életében konzervatív 
Somsich Pál, ki a törvényes fejedelem 
és kormánya irányában hűségben és 
loyalitásban bizony soha sem engedte 
magát más által megelőztetni.

Nagyon csalódott azonban az ősz 
hazafi, ha nyilatkozatának legkeve
sebb hatását is reményiette a hipo- 
krita s álszabadelvii mameluk cso
portra, kárba veszett dolog ezek lel
kiismeretére fellebbezni.

A mi nincs arról ne tétessék em
lítés.

Unalmas dolognak tartják meg
hallgatni az igazságokat, miket a lel
kiismeretes honatyák füleikbe dörög
nek, kimenekülnek a folyosókra, büf 
fetbe, a honnan csak dresszirozott 
inasok módjára a parancsoló csenge- 
tyü szóra jelennek meg, hogy az ér 
dek ördögének lekötött szolgálatot 
teljesítsék.

így nem haladhatunk javulás 
felé, ez feloszlásra vezet, a nép érde
keivel ellentétben működő parlamenti 
többség lerontja a parlamenti kor
mányformába vetett bizalmat, ön
kényuralomra, vagy anarhiára vezet 
az végeredményében.

A parlamenti mameluk csoportot 
híven utánozzák a megyei és városi 
kis parlamentek, a többséget emezek
ben is megalkotják a hatalomra ke
rültek, a hol a választás és virilisták 
intézménye nem adja meg egészen a 
többséget, ott megvetendöbb eszközök 
sem mellőztetnek.

A személyes érdek uralgóvá té
tele, ennek rendelkezése vagyonunk 
és személyünk felett sokkal elviselhe
tőbb akkor, ha nem ámít szabadelvü- 
séggel, ha őszintén proklámálja ural
mát

Ily állapotok mellett azután még 
tanácskoznak a kivándorlás okai fe
lett!

Nem akarnak ráismerni semmifé
lekép az igazi indokra, mely arra 
készteti a magyar föld népét, hogy 
ezen még három évtizeddel előtt Ká
naán földjének nevezett földi paradi

csomot, szüleit, rokonait, jó barátjait, 
megkedvelt vidékeit, vérébe átment 
szokásait és kedvteléseit elhagyja s 
átköltözik a tengeren túlra idegen vi
dékre, idegen ajkú, vallásu és szo- 
kásu emberek közé, hogy magának 
jobb megélhetést megteremtsen.

Igen Amerikában is dolgozni kell, 
dolog nélkül ott nyomorultan vesz el 
az ember, a dologtalanságot, henye- 
séget ott az állam nem veszi pártfogó 
szárnyai alá, de ott az, a ki dolgozik 
maga veszi hasznát keresetének, ott 
a kenyerének javát nem rántja ki 
szájából a hatalmat magához raga
dott renyheség, ott nem azért dolgo
zik a nép, hogy dolgának gyümölcsé
ből egy sereg lelkiismeretlen kéjelgő 
dőzsölhessen, ott örömmel dolgozik a 
nép, mert magának dolgozik, s rop
pant arányokban halad ott ezért a 
vagyonosodás éppen úgy mint nálunk 
az elszegényedés.

Az egri érsek a „Katii. Elvbarátok
Szövetségét41 fömegyéje papságának a kő
vetkező töpásztori körlevéllel ajánlotta: 
Az egyházmegyei papság nyugdíjintézeté
nek újjászervezése érdekében múlt hó 
25-ón tartott egyházmegyei gyűlés alkal
mával az egyház jelen helyzetére vonat
kozó némely irányadó eszmét kívánván 
közölni az egyházmegye minden részéről 
egy begy ült szeretett munkatársaimmal, jó
nak láttam figyelmüket azok buzgó törek
vésére is felhivni, kik más nemzetek pél
dájára az egyház szabadsága és jogainak 
megvédése végett nálunk is társulatokat 
kívánnak alakítani, hogy igy az erők tö
mörülésében a katholiczismus ügye hatha
tósabb védelmet, s a jogfosztás ellen al
kalmas ótalmat nyerjen az egyház. — A 
szándék valóban dicséretes lévén remé
nyemet fejezém ki, hogy az egyház sza
badsága- és jogainak megvédésére alakult 
ily társulatok, ezélszerü szövetkezetben és 
egyöntetű bölcs vezérlet alatt, nálunk is 
mint más nemzeteknél, szerencsésen czélt 
fognak érni mindabban, a mit az egyház 
java szükségesnek mutat. Egy ily társulat 
megalakításán fáradoznak azon buzgó fér
fiak is, kik római közös zarándoklatuk 
emlékére évenkint összejővén, ez évben 
tartott gyűlésükön elhatározták, hogy egye
sülőtök, melynek czélja a katholiczizmus 
egyetemes elveinek és különösen a magyar 
kathol. egyház összes jogai és első sorban 
tanügyi érdekeinek védelme, ezentúl „a 
katholikus elvbarátok szövetsége44 czimet 
fog viselni s jövő évi gyűlését Budapesten 
fogja tartani. Lonkay Antal és Molnár ev. 
János társelnökök kérelmére az egyesület 
tagjainak jegyzőkönyvileg hozott két ha
tározatát ezennel közlöm egyházmegyém 
t  papságával, me!y ekképen szól: I. A 
„Katholikus elvbarátok szövetsége44 elméje 
és szive minden buzgalmával, lelke teljes

meggyőződésével, minden törvényes esz
közzel abban fog fáradni és összes kath. 
hitsorsosinkat azon törekvésre buzdítani, 
hogy tanügyi s nevelési autonómiánkat 
visszaszerezzük és intézeteinket az apos
toli királyi legfőbb kegyúri aegise alatt a 
népiskolától kezdve az egyetemig ismét 
valódi kér. kath. szellemben virágozni lás
suk. Mert szomorú és lesújtó igazság az, 
hogy ifjúságunkat tovább is raczionalista 
tanárok, a katholiczismus ellenségei s gu- 
nyolói kezén hagyni nem csak lemondás 
a jövőről hanem gyáva öngyilkosság is 
volna.il. A „Kath. Elvbarátok Szövetsége44 
a kath. sajtó terjesztésére is hasonló buz
galmat és tevékenységet óhajt kifejteni. 
Ekkép fog a legutóbbi két nagy pápa és 
hazai főpásztoraink intenczióinak is együt
tesen megfelelni ekkép fogja nemzetünk
nek és az emberiségnek a legfőbb szolgá
latot tenni, megtisztítva a társadalmat 
lassankint ama rut fekélyektől, melyeket 
a gonosz sajtó árasztott el rajta. A „Ka- 
tholikus Elvbarátok Szövetsége44 a gonosz 
sajtó ellenébe jó sajtót akar állítani s min
den erejével azon lesz, hogy e czélt „szel
lemi mértékletosségi egyletek44 vagyis a 
gonosz sajtótól tartózkodó apró helyi szö
vetkezések utján érhesse el. Kelt Egerben, 
1882. évi november hó 16 án, József, 
s. k. érsek.

A katholikus alapok és alapítvá
nyokra vonatkozólag mint esztergomból 
hírlik a vallásügyi miniszter megengedve 
azok katholikus jellegét, engedményeket 
kért a prímástól főleg azért, hogy eme 
katholikus jellegük miatt a püspöki kar 
vitát a képviseiöházban ne támasszon, a 
kormány hajlandó lévén a meglévő álla
potokat fentartani, megtartván egyúttal 
ezen alapok kezelését és felettük való ren
delkezési jogot. A herczegprimás a püs
pöki tanácskozmány határozatáig fentartá 
válaszát, e tanácskozmány e hó 15-én lenne 
megtartandó. Viszontszolgálatul a kormány 
a polgári házasságról szóló töryényjavas- 
latot nem fogná napirendre kitüzetni és a 
középiskolai törvényjavaslatban is a meg
felelő változásokat helyezte kilátásba. — 
Azt is Írják, hogy Samassa egri érsek is 
ki fogna békülni a kormánynyal és ennek 
látható jeléül az érsek ma (csütörtökön) 
őfelsége a király által legkegyelmesebb 
fogadtatásban fogna részesittetni.

A református egyház keblében 
fölmerült krízisre vonatkozólag Írják, hogy 
a tiszántúli kerület szuperintendensének, 
fögondnokának s egész tisztikarának le
mondása sajnos félremagyarázáson alapul. 
Az idei debreczeni zsinat határozatai 
ugyanis a református status tényleges ál
lapotain mitsem változtattak, összesen már 
meglevő szokásokat szentesítettek, tör
vénybe iktatván azokat. Az átmeneti ha- 
tározmányok azonban minden kerület 
bölcs belátására voltak bízva, s három 
kerület azokat tiszta logikával úgy ma
gyarázta, a mint kell, hogy t. i. vissza
ható erőt a törvénynek nem tulajdonított. 
A debreczeniek azonban úgy gondolván, 
hogy már most, a jelenlegi állapotok vál
toztatására gondolt a szentesített határo

zat s hogy annak keresztülvitelére teljes 
tabula rasat kell a kerületnek csinálnia, 
— az egész tisztikar lemondott, még az 
élete fogytáig választott püspök is. Re
mélhetőleg e félreértés bővebb megfonto 
lás alá kerül, s minden a régi kerékvá
gásba jut.

Országgyűlés.
November 30-án tartatott meg a ko

ronaőr-választási együttes ülés. — Az 
egész természeténél fogva csak czeremo- 
nia volt megnyugodván mindenki abban, 
hogy a legelső helyen kandidált Szlávy 
József lesz megválasztva. Az ülés, — he
lyesebben állás, mert a kegyelmes kirá
lyi leiratok felolvasásából állott, ezeket 
pedig állva szokták meghallgatni, Majláth 
György és Péchy Tamás elnökök kettős 
elnöklete alatt folyt le.

Kandidálva voltak Szlávyn kívül 
Csáky László gr. Szentiványi Márton 
honti főispán s Kemény János báró alel- 
nök, Szlávy választása közfelkiáltással 
történt, az erről szerkesztett feliratot a 
miniszterelnök vitte a királyhoz s a meg
erősítő választ féltizenkettökor hozta visz- 
sza, melynek kihirdetéséről felvett jegy
zőkönyv hitelesítése után az ülés újra föl
függesztetvén, délután 2 órakor történt 
meg a budai kir. palotában az esküté
tel az ott egybegyült főrendek és képvi
selők jelenlétiében nagy ünnepélyességgel.

Az eskületétele után az ülés az or
szágházban újra felvétetvén, az eskületó- 
teli jegyzőkönyv hitelesíttetett és Szlávy 
József rövid beszédben megköszönte a 
reáruházott nagybecsű bizalmat.

Deczember 1-én tehát három napi 
rövid vita után a képviseiöházban befe
jeztetett a költségelőirányzatnak általá
nos tárgyalása, a kormánypárt lelkiisme- 
retének súlya köztudomás szerént igen 
kevés lévén meg sem hallgatja az ellen
zéki beszédeket, nem szeretik hallgatni 
a jogosult szemrehányásokat s félnek at
tól, hogy felébredhetne a netán még el 
nem halt, hanem csak alvó lelkiismeret, 
üres háznak pedig beszélni nem kellemes 
dolog.

A főrendiház e napon röviden vég
zett az osztrák államvasuti és minösitvé- 
nyi tjavaslatokkal, elfogadta azokat vál
tozatlanul, elfogadta azután minden vita 
nélkül a budapest-szőnyi vasút és némely 
magyar ezredbeli zászlóaljaknak nem ma
gyar ezredekbe beosztása eránti törvény
javaslatokat, végre a vörös kereszt sors
jegyeinek bélyegmentességét.

Deczember 2-án a képviselöház név
szerinti szavazás nélkül általánosságban 
elfogadta a költségvetést. — Érdekes 
volt ezt megelőzőleg a pénzügyminiszter és 
Szilágyi Dezső közti személyes szabadalko- 
zás, mire Tisza Kálmán azzal tette fel a ko
ronát, hogy bevallá, mi kép  az  1875-ik  
é v i f ú z i ó n a k  é r t e l m e  é p p e n  a b 
ban á l l o t t ,  h o g y  az e g y e s ü l t  
p á r t b ó l ,  v e g y s e n  a r é g i  p á r t o k 
ból  a l a k i t a s s é k  a k o r m á n y ,  tehát 
Bittó, Ghyczy, Szapáry gr. Zichy gr. és

Paulernak azért kellett kimenni a mi
nisztériumból, hogy ott Tisza embereivel 
a balközépböl helyt foglalhassanak. — 
Ez volt tehát a fúzió értelme, s nem az 
ország beteg pénzügyi helyzetének gyó
gyítása, melyet akkor oly nagyon han
goztattak, de eddig sem eszközöltek.

A költségvetés részletes tárgyalását 
a napirendről ezután levették s a kirá
lyi táblai pótbirákról szóló törvényjavas
lat általános tárgyalása jött napirendre, 
mely érdekes vita után a többség által 
első olvasásban elfogadtatott.

Deozember 4-én a kir. táblai pótbi- 
rák feletti törvényjavaslat másodolvasásá
ban a miniszter szövegezését fogadta el a 
többség.

Az Istóozy-Wahrmann-párbajozási já
ték ügyében a többség a szereplők és 
segédek mentelmi jogát felfüggesztette, 
Hollosy Károlyra nézve pedig, ki csak 
fogatát adta rendelkezésükre, azt megta
gadta. E vitában érdekes volt Hermann 
Ottó felszólalása, ki ezen párbajozás ne
vetséges oldalait ügyesen bevilágította. — 
Ezután a szombathelyi kir. ügyész által 
megperelt Pázmándy Dénes képviselőnek 
mentelmi joga is felfüggesztetett. — A 
napirend további tárgya volt a költség
vetés részletes tárgyalása, melynek folya
mán Szederkényi Nándor a fiumei ügy
ben, Thaly Kálmán a feketesárga zászló 
használata ügyében érdekes kérdéseket 
vetett fel, mikre a miniszterelnök kitérö- 
leg, elhalasztólag válaszolt. — Csanády 
Sándor ismét Tisza Kálmán elleni legyöz- 
hetlen antipathiájának adott alkalmi kife
jezést, midőn a 20,000 forint évi fizetésén 
felül élvezett 12,000 forintnyi tiszti pót
lókból 8000 forintnak törlését inditványozá. 
— Ezúttal Tisza a szavazásnál nem állt 
fel, hanem a függetlenségi párttal együtt 
ülve maradt.

Deczember 5-ón a költségvetés tár
gyalása a belügyéri tárcza befejeztéig 
haladt. Irányi Dániel indítványát a köz- 
erkölcsiségnek megóvása eránt erkölcs
romló színi mutatványok ellenében a mi
niszterelnök üres kifogásokkal ellenezte 
és leszavaztatta, ezzel ujjolag bizonyítván, 
hogy az erkölcsromlás ellen küzdeni nem 
találja érdekében lenni. — (Ezért kapnak 
a piszkos német szangerájok százanként 
előadási engedélyeket a kormánytól.)

Deczember 6-án a költségvetés tár
gyalásában a pénzügyi tárcza volt napi
renden, felvették továbbá és elfogadták a 
függetlenségi párt ellenzése mellett a de- 
legácziók által megállapított közösügyi 
költséget 1883. évre. — Baross G. indít
ványt adott be a házszabályokban leendő 
módosításokra nézve, a mi magától érthe- 
töleg a kormány és pártjának elöleges 
megbízásából tett oly czélból, hogy a 
kissebbség jogait még jobban megszorít
hassák.

Külföldi szemle.
Arabi pasa ügyét Kairóban eldöntöt

ték. Miután előre rávették, hogy a fegy
veres lázadásra vonatkozó vádat elis-
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A honvéd levele.
C •ir4Á». Z e n é jé t •**«« '•: O anko  Gyűl*

Azt írtad a tábornoknak 
Lelkem édes feleség:
„Három árva, meg egy özvegy 
Siratna, ha elesnék."

Rámutattál rongy sebemre 
S hévvel adád hitedet,
Hogy as — szived közelében 
Majd könnyebben béheged.

Kemény ember a tábornok, 
Könynyes szót is bajjal ért, 
óh de mikor elolvasta 
Hű lelkednek gyötrelmét:

Komoly arczán úgy elömlött, 
ügy meglátszott v a la m i . . < •
A leheltet, ácséi tükrén 
így szokott meglátszani.

„Itt van fiam — szólt röviden — 
Szabadságos leveled, —
A hasáért harezolókat 
Párnáid közt se feledd."

„Tábornok ur — viszonoztam — 
Köszönöm a jóságát,
De kezemet se nyújtom ki, — 
Tegye el az Írását.

Bárha tépi a szivemet 
Drága hívem keserve,
Legyen e szív tépve is csak 
A hazának szentelve.

Kardom, karom, ki tudja, hány 
Vészes csapást foghat föl —
Több hű szivet menthetek igy 
A búbánat könynyétől,

És mert minden hullatott köny 
A hon szivét mardossa, —
Csökkentve majd özönlését —
Az enyémet hadd mossa 1*

Azért drága hű cselédim,
Ne váljatok most haza —
A honvédnek Isten után 
Legszentebbje a haza!

Széplaki Jancsó Sándor.

Hónapos szobák.
— Fővárosi karczkép. —

Ha jól emlékezem, volt már e b. la
pok tárcsájában valaha szó a hónapos 
szobákról. Valami burokban született fi
atal ember (fogadok, hogy jogász volt 1) 
— kivesz egy hónapos szobát, — igy 
volt megírva abban a tárczában, — a 
háznál szép házikisasszony van. Csinos 
jogászgyerek és szép házikisasszony . . . 
mi lehet ebből más mint gyöngéd vi
szony ! ?

De nem minden ember született bu
rokban, mint az a csinos fiatal jogász,—

szép házikisasszony sem jár együtt min
den hónapos szobával. Nem panaszképen 
mondom ezt, hanom csak úgy egész kö
zönyösen, mint a hogy mondtam egy áb- 
rándos fiatal embernek, a ki épen lakást 
keresett. Megjegyzendő, hogy ez az áb
rándos fiatal ember most volt először éle
tében Budapesten, s igy balek volt a szó 
legszánandóbb értelmében.

Szörnyű szó ! Ki az, a ki nem tudná, 
mit jelent ? A balek a gyámoltalanság 
ideálja. Feltétlen felsöbbséggel beszél vele 
minden ember, még az is, a ki még nem 
is olyan régen nálánál is nagyobb balek 
volt. Most jóakaró pártfogással vezetgeti 
az orránál fogva; ez megengedi, hiszen 
azért balek!

De hogy a hónapos szobára térjek: 
az én ujoncz barátomat nekem kellett í 
kalauzolnom a lakáskeresésben.

Első gondom volt természetesen, 
hogy igényeit kellően kiképezzem. A ki 
igények nélkül indul lakást keresni, az 
már elveszett ember. A mi igényeink — 
igen szerényen csak arra terjedtek: ne 
legyen a lakás nagyon magasan, — az 
kényelmetlen; — ne legyen földszinten, 
— az egészségtelen; — ne legyen korán 
a kapuzárás, legyen tágas, világos, szé
pen bútorozott, legyen a házinép tisztes
séges (szép házikisasszony előnyül szá 
mittatik). Persze még ezen kívül közel 
legyen a ház a központhoz, és mind e jó 
tulajdonságra ráadásul legyen a lakás igen 
olcsó! . . . Elindulánk. Az én barátom, 
ha látott messziről egy ezédulát virítani

a kapun, futott oda lelkendezve, hogy 
hátha most találta meg az igazit. Én 
persze móltóságos nyugalommal követtem. 
Mire odaérek, ö már rohanna föl a III. 
emeletbe lakást nézni.

— Hová, hová, szerencsétlen? Hát 
az igényeidet ily hamar feladod?

— Igaz! De ha egyszer az van ki
írva, hogy épen fiatal urak számára igen 
alkalmas!

Megyünk tovább. Újra ezédula tűnik 
fel a láthatáron, az én barátom szive 
újra magasan f^ldobog: „Nézd, milyen 
csinos kis ház! Es nézd ott az ablakban 
milyen csinos leányfej! Barátom, ezt a 
szobát kiveszem minden áron!44 stb. stb. 
igy ömleng, csak mikor odaérünk, veszi 
észre, hogy nem is hónapos szobát, ha
nem pinczeraktárt éff\ istállót hirdetnek. 
„De kár!- sóhajt fel sentimentalisan.

Tovább, tovább! . . . Uj ezédula!
. . . Itt már megadom az engedélyt a 
belépésre. . :

— „Kik azok? Lakást keresnek?44 
rikácsolja elénk egy bájos nimfa. „Azt 
akár megse nézzék! En adom ki, de ma
gam sem ajánlom! Nem maguknak való, 
— szűk, sötét, piszkos!“

Úgy ? Hát alászolgája!
Csak kitartás, kedves barátom, van 

még Pesten kiadó szoba. Például ez a 
szerény emeletes ház is hirdet egyet, az 
udvarban. Bemegyünk, és — uiegille- 
tödve és megdöbbenve tapasztaljuk, hogy 
nem visz föl oda lépcső, a hol a kiadó

szoba van. Hét itt léghajón megyünk az 
emeletbe? Nem, uraim: ime egy rozzant 
létra mutatja az utat: sic itur ad astra! 
Tűnődve állunk meg a tövében, mikor 
egyszerre egy bizalmas hang szól le hoz
zánk a magasból: „Ne féljenek telkeim, 
nem szakad az le maguk alatt! Ugy-e 
hogy a kiadó szobát keresik ?“

— „Azt ám, nénémasBzony44 mon
dom, és számot vetve magammal, neki 
indultam a létrának. Ilyen lakást már 
csak érdemes megnézni, nem mindennapi I 

A csalogató hang egy anyókától szár
mazik, vasalót tüzesit a jámbor. „No hát 
nénémasszony, hol az a szoba?44 — kér
dem.

„De csak nem veszszük ki, az 
égre!44 — szorong az ón barátom; én 
pedig kikérdezek mindent töviröl-hegyire, 
s végre is — nem tudok megalkudni, 
nagy örömére a kliensnek.

Hanem ki győzné azt a sok aprósá
got elmondani, a mit egy ilyen séta alatt 
tanul az ember. Egyik helyen csládi drá
mát szakítunk félbe, talán épen a kifej
let előtt, másik helyen enyelgő galambo
kat rebbentünk szót otromba bekopogta
tásunkkal, s a többi, s a többi.

Végre aztán talál az én barátom íz
lése szerinti szobát, a melyre én is meg
adom a piacetet. Megkötik az egyességet, 
8 aztán, még egy pár jó tanácsot adva, 
én is szárnyára bocsátom tollasodó — ta
pasztalásban gazdagodó — védenczemet. 

Sok szerencsét neki!
Závári.



merte, a többi vádat a. m.: Alexendria 
felgyujtását és kirablását sat. elejtették s 
csak mint fegyveres lázadót halálra Ítélte 
a haditörvényszék, a kedive azután e 
büntetést élethossziglani száműzetésre vál
toztatta.

Az egész előre meg volt állapítva 
az angol kormány és a kedive közt, a 
haditörvényszék utasítással volt befolyá- 
sozva és azért abból Borelli bey kilépett.

A szultán élete elleni összeesküvés 
nem volt egyéb, mint egy palotai ármány 
koholmánya, ez nagyhamar kiderült s en
nek folytán Said pasa újra nagyvezérré 
lett és miniszterelnökké, Qhazi Ozmán 
pasa pedig szeraszkir czimmel hadügy* 
miniszterré.

Mindinkább valószínűvé lesz, hogy 
az egyiptomi ügyben az angol kormány 
javaslatát a franczia el nem fogadja, a 
fegyveres eldöntéssel azonban nagyon ké- 
sedelmezni fognak, de azért alattomban 
igen élénken folynak a tárgyalások a 
nagyhatalmbk megbízottjai közt a sző 
vétkezésekre nézve és ezektől függ Eu
rópa jövője.

A czár egyszer megint bátorságot 
vett magának fővárosát rögtönözve meg
látogatni, ott szemlét tartott egy testőr- 
ezred felett, azután megreggelizett.

Nagyobb fizetést!
Közfelkiáltással hangoztatják ezt, az 

ország minden részében a kissenb javadal
mazásit állami tisztviselők és eléggé indo
kolt a jajveszéklö felkiáltás, ha tekintetbe 
vesszük a sanyarú helyzetet, melyben ma
napság tengődnek.

Nagyobb iizetést! mert a napikenyér 
ára mindinkább emelkedik.

Nagyobb fizetést! mert a lakás napról- 
napra több és hatványozottan több kiadást 
vesz igénybe

Nagyobb fizetést! mert a ruházat be
szerzése folyton nagyobb nehézséggel jár, 
— mindenben emelkedő az ár.

Nagyobb fizetést! mert a kor haladt, 
társadalmi viszonyaink nagyban változtak, 
az általános igények növekedtek, a szük
ségletek beszerzése tetemesen megnehezült, 
valóságos átalakulás történt, csak az ál
lami tisztviselők fizetése maradt — a régi.

A helyzet tarthatatlan, a helyzeten 
okvetlenül változtatni kell.

A mozgalom, mely ez irányban meg
indult — általános.

Városunkban dr. Sey Ernő m. kir. 
pénzügyigazgatósági fogalmazó kezdemé
nyezésére gyűlés hivatott egybe, melyen 
résztvettek a pénzügyigazgatósági, törvény- 
széki, járásbirósági, postai, távirdai tiszt
viselők, ezeken kívül az állami reáltanoda 
tanárai.

A gyűlés vasárnap délután a város
ház aljegyzői hivatalában tartatott meg.

Elnök: Weltrubsky Benno.
Jegyző : dr. Sey Ernő
Elnök megnyitván a gyűlést, üdvö

zölte a szép számmal megjelenteket. Ez
után dr. Sey Ernő vette át a szót. Előter
jesztette a gyűlés czélját, röviden ecsetelte 
a jelenlegi nehéz viszonyokat, sanyarú 
helyzetet, melyben alsóbb osztályú állami 
tisztviselőink sinlödnek. Szavai általános 
helyesléssel találkoztak. Az ügy érdemében 
kétrendbeli indítványt tett. Az első in
dítványa következőkép hangzott: Nyuj- 
tassék be kérvény őfelségéhez, a képviselő- 
házhoz és Tisza Kálmán miniszterelnökhöz, 
ezen kivül kerestessenek meg Baranya- 
megye orsz. gyűlési képviselői, azon ké
relemmel, hogy az ügyet vegyék hathatós 
pártfogásukba. A második indítványában 
pedig egy igen életre való eszmét, a tiszt
viselők egyesülési eszméjét pendítette meg. 
„Segíts magadon s az Isten is megsegít !" 
mintha csak ezen bölcs mondásból indult 
volna ki Sey, midőn egy oly tisztviselői 
egylet alakítását hozta indítványba, mely
nek töczélja az önsegélyezés, az önműve
lés és a kölcsönös jó viszony fentartása 
lenne. Mindkét indítvány nagy tetszéssel, 
harsogó éljenekkel fogadtatott.

Az őfelségéhez intézett kérvény kö
vetkezőleg hangzik:

„A magyar állami tisztviselökar sa
nyarú helyzete által arra van kényszerítve, 
hogy országszerte hangoztassa jajkiáltásait; 
nemcsak a főváros állami tisztviselői van
nak, mint felséges királyunk meggyőződni 
méltóztatott — „rosszul fizetve** hanem a 
vidéken élők is.

Legmagasabb uralkodói gondjaiban 
nem lehetünk terhére s nem mutathatjuk 
ki ezen alázatos és rövidre vont sorok 
közt részletenkint a hiányt, a szükséget 
sőt a nyomort is; bátorságot veszünk azon
ban magunknak ezek általános alapokai
ként felhozni, hogy hazánk és társadal
munk rövid idő alatt nagy átalakuláson 
ment keresztül, rohamosan haladott előre 
a fejlődés pályáján, az államélet egész gé
pezete minden részében kibővítve, tökélo- 
tesbitve óriási nagyságában áll a közel- 
múltban leélt szervezettel szemben.

Az anyagi és szellemi élet terén, a 
müipar és kereskedelem, tudomány és mű
vészet emelkedése, a produkczió és kon* 
szumczió kérlelhetlen törvényeit naponta 
fokozottabb mérvben állítja szemeink elé. 
Mindeu tekintetben megváltozott a múlt, 
csak az állami tisztviselők régen megálla
pított fizetése tartatik épségben, daczára 
annak, hogy éppen állami és társadalmi 
életünk fejlődése teszi kedvezőtlenné sor
sát, helyzetét, mert az élelmi szerek, a 
lakások és egyébb szükségletek ára is 
folytonosan emelkedvén az önfentartás le

hetősége állásának megfelelőleg lehetet
lenné válik.

Felséges urunk! ha magas kormánya 
állampénztárállapotára, a költségvetésre 
mutatva kénytelen is tagadólag felelni alá
zatos könyörgéseinkre — azért mi mégis 
csekély fizetésünk okozta szükségben szén* 
védünk.

Felséged legmagasabb uralkodói trón
jához bátorkodunk alázatos esedezésünkkel 
hódolatteljesen járulni, mert ha felséged, 
mint hu alattvalóinak mindig gondos atyja, 
a mely pillanatban óhaját fejezné ki szo
morú helyzetünk javítása felett — ugyan
azon pillanatban intenek felénk a biztos 
segítség reménysugarai.

Legalázatosabb esedezésünket és szo
morú helyzetünket császári és apostoli ki
rályi felséged legkegyelmesebb urunk és 
királyunk legmagasabb kegyeibe ajánlva 
maradtunk császári és apostoli királyi fel
séged legkegyelmesebb urunknak mély 
hódolattal hű szolgái, a pécsi kissebb ja 
vadalmazásu állami tisztviselők nevében, 
Weltrubszky Benno ra. k. I. oszt. adótár
nok, mint közgyűlési elnök. Dr. Sey Ernő 
mint közgyűlési jegyző.41

A kérvényeket dr. Sey Ernő vezetése 
alatt dr. Karay Lajos k. törvényszéki 
jegyző- és Vécsey látvány m. k. távirda- 
fönökböl álló küldöttség nyújtotta át csü
törtökön.

A tisztviselői egyesület alapszabályai
nak kidolgozására bizottság alakíttatott, 
mely még ez év folyamán elkészíti az 
alapszabályokat.

Siklóson, 1882. év XII. 6.
A „siklósi vösös-kereszt fiok-egylete11 

f. é. decz. 2-án tartott a nagyvendéglö 
termében hangversenyt a következő mű- 
sorozat mellett:

1. N y i t á n y  „Teli Vilmos41 operából, 
előadta a helybeli zenekar.

2. „ F ü t y ö l  a s z é l u 16. magyar áb
ránd Székely Imrétől; zongorán előadta 
Goltner Lajos ur.

3. „Vár  és k u n y h ó 41 b. Eötvös 
József költeménye, szavalta Novák Luiza 
urbölgy.

4. Á r i a  „Ilka" operából Doppler 
Ferencztöl, énekelte dr. Reisz Adolfné úrnő.

5. „C z i g á n y n ö“ M. V. Balfetöl, 
zongorán és furulyáu előadták Vessely 
Vilma urhölgy és Kiss József ur.

6. „Zá ch  K lá r a 11 Arany János bal
ladája, zenéjét szerzé gr. Zichy Géza, elő
adta Németh Egerszeghy Ilka úrnő.

7. K i v o n a t  „Ernani11 operából Ver
ditől, zongorán előadták Klein Gizella ur 
hölgy és Goltner Lajos ur.

Előadók — az 1. sz. alatti megneve
zettek kivételéve, — mind műkedvelők 
voltak és előadásuk valóban teljesen ki is 
elégítette a jelen volt szép közönséget. Nem 
is fukarkodott az az elismeréssel és a taps
ból is bőven juttatott; mégis különösen ki 
kell emelnem Goltner Lajos ur, fiatal te
hetséges zongoristánkat, ki szép játékával 
különösen ez estén aratott elismerést, úgy 
tek. elnöknöt, ki magát kitűnő énekesnő
nek mutatta be. Egyáltalán el lehet mon
dani, hogy e hangverseny várakozásunkat 
fölülmúlta és soká emlékezetessé mara- 
dand mindazoknak, kik e ritka alkalmat 
felhasználva, azt élvezték. A hangversenyt 
táncz követte, a hol aztán igazán reme
keltek a fiatal lábak.

A „vörös-kereszt-egylet41 eszméje ed
dig itt meglehetősen hódított; mindazáltal 
tartunk tőle, hogy ez csak egyrészt az új
donság ingerének tudható be és igy ma
radandó érdekeltséget nem fog maga szá
mára biztosítani, hacsak, a mire itt is elég 
alkalom volna, helyben is bemutatná ma
gát mint jótékony egylet. Átlátom én az 
egyleti szervezetnek hatalmát, mely kiter
jed egész monarchiánkra és akarat mellett 
óriási segélyre képes ott, a hol országos 
csapásról van szó — (hacsak e legfelső 
komandó megengedi); de meg kell engedni 
hogy van annak egy rósz ajánló levele is 
és ez az, hogy a jövedelem nagyobb része 
nemcsak az egyes kerületekből, de magá
ból az országból is kivándorol oda, a 
a honnan nincsen visszatérés. — Jó és 
hasznos dolog, előkészületeket tenni bekö
vetkezhető szerencsétlenségre — mint a 
háború; — de e mellett nem kellene meg
feledkezni a jelen nyomoruságrol sem és 
tehetség szerint a jelennek is kellene él
nie azáltal, hogy azt lehetőleg enyhítsék.

Példával szolgálok. Nagyközségünk
ben épen most lépett fel járványszerüleg 
a vörheuy. Van itt sok oly szegény, ki 
vagyontalansága miatt nemcsak hogy nem 
gyógykezeltetheti beteg gyermekét, de 
még elegendő füto-anyaggal sem rendel 
kezik, hogy legalább meleg szobát tart
hatna szegény betegének. Mi aztán lég 
gyakrabban ebből a következmény, azt 
mindenki sejti. Itt aztán igazán elpusz
tul a jövendő „töke" háború nélkül ad
dig, mig az egylet arra készül. Nem 
volua-e szép és üdvös dolog, ha ilyenkor 
a vörös-kereszt egylet orvosa az ilyen se
gély télén „vörösök41 után járna és itt is, 
mint a gyűléseken mutatná meg buzgal
mát és hajlandóságát valakit pártfogolni 
a helyett, hogy nagy szóárral várja a - 
— háborút ?!

Életrevalóságát jelzett egyletünk, vé
leményem szerint, csak úgy igazolhatja, 
ha a jótékonyságra szánt jövedelmét nem
csak a jövőre gyűjti, hanem azt — habár 
részben is — a jelenben is ott használja 
fel, a hol az emberbaráti czélok előmoz
dítása kívánatossá teszik.

Az egyleti kezelés kitűnő kezekben

van és azért teljes reménynyel vagyunk 
aziránt, hogy feladatát minden irányban 
jól be fogja tölteni és áldásthozó leend 
nemcsak az esetleges, hanoin a jelen szük
ségben is.

-  R -

Törvényszéki csarnok.
Előadott polg. üíjyek : 

Deczember 5-én.
1. Péter János — Schönfold Jakab 

ellen 1776 frt 22 kr. töke és jár. iránt. — 
1 Goócs Gyula illetve engedményese a 
mohácsi takarékpénztár — özvegy Tauszig 
Ignáczné és társai mint néhai Tauszig 
Ignácz ellen 558 frt 86 kr. töke és jár. 
iránt. — 3. Józsa Péter és Vinczen Er
zsébet — Túrós János ellen, telekkönyvi 
birtok tehermentesítése vagy 160 írtnak 
bírói letétbe leendő helyezése iránt. — 
4. Csűrne Kis Sára Vörös Józsefné — 
Csőmé Zsuzsa Kozma Józsefné ellen örö
kösödés iránt. — 5. Trapp János — Landl 
Jóssef ellen 902 frt 19 kr. iránt. — 6. 
Póka istván es neje — Póka Mártonná 
ellen 4320 frt s jár. iránt. — 7. Pintér 
Julianna — özv. Pintér Sámuelné ellen 
ellen örökösödés iránt.

Deczember 7-ón.
1. Dudok Dávid — Dudok János el

len törvényes osztályrész megítélése iránt.
— 2. Micklendin Éva és társu — Mik- 
lendiu Ferencz ellen törvényes osztályrész 
megítélése iránt.

Előadandó büntető ügyek :
Deczember 11-én.

1, Berkits Jaksa és társai ellen ha
lált okozó testi sértés miatt. — 2. Scháfer 
Menyhért és társai ellen sikkasztás miatt.

Deczember 13 án.
1. Dergovits Sándor és társai ellen 

lopás miatt (folytatólagos). — 2. Réder 
György és társai ellen súlyos testi sértés 
miatt. — 3. Pál János ellen erőszakos 
nemi közösülés miatt (folytatólagos).

Deczember 15-án.
1. Gergics Teréz ellen sikkasztás 

miatt. — 2. Baliga Imre ellen halált okozó 
sértés miatt.

Különfélék.
—  A  pécsi kereskedelm i és ip a r-  

kamara részéről decz. hó ll*én délután 
4 órakor tartandó teljes ülés napirendé: 
Elnöki előterjesztések. A kamarai iroda 
jelentése. Az iparos osztály részéről alel- 
nök választása. A bakatel törvény módo
sítása ügyében kiküldött bizottság jelen
tése. Engel Sándor kamarai tag indítvá
nya a pécsi m. kir. postahivatalnál léte
sítendő reformok tárgyában. A soproni 
kamara átirata a pénzintézeteknél elhe
lyezett tőkékből folyó jövedelemnek meg
adóztatásáról szóló törvényjavaslat tár
gyában. A pozsonyi kereskedelmi szövet
kezet átirata a ezukor- és kávéfogyasz
tási adóra vonatkozó 1881. évi IV. t. ez. 
módosítása végett tervezett törvényjavas
lat megszüntetése ügyében.

—  Szent B o rb á la . H é tjön  vo lt szent 
Borbála, a bányászok védszentjének napja. 
E napot, mint minden évben úgy az idén 
is nagy ünnepélyességgel ülték meg a bá
nyatelepen. A munka egész nap szünetelt. 
Délelőtt fényes isteni tisztelet tartatott, 
melyen a misét ZBÍnkó István kanonok 
végezte. Este a katonai zenekar közremű
ködése mellett vidám tánczmulatság tar
tatott. Városunkból is többen vettek részt 
az ünnepélyen.

—  O ly  f ia t a l még s még is  germ a- 
nizál. — Az újdonsült budapest-pécsi va
sútnak Hercz kegyelméből kinevezett igaz
gatóságát jellemző dolog, hogy e napokban 
városunk pénztári hivatala ama igazgató
ságtól n é m e t  s z ö v e g ű  á t i r a t o t  k a 
p o t t .  — A l á í r v a :  T b a l y .  — Kell-e 
még több ? — A zsebre vágandó milliók 
még is csak megérdemelnék a magyar szót.
— Avagy talán jobb igy, mert utóbb rá
fognák erre is, hogy magyar ember!

—  H ogy m inő b irka tü re lm ű  a ma- 
gyar közönség, annak bizonyítékát olvas
suk a „T. K.u legutóbbi számában, melyben 
egy szerény ozorai levelező panaszkodik, 
hogy a budapest-pécsi vasút egyik állo
másához korábban odaérvén, a váróterembe 
benőin bocsájtatott és kénytelen volt más 
távolabbról érkezett uttársaival 3/« óráig 
lucspocsbau állva és szakadó esőnek kitéve 
megvárni a kitűzött időt, mert igy van ez 
szabályozva! Ugyanezen levelező Írja, 
hogy e vonalon a vonatok Budapesten 9 
helyett 11 és 12 órakor éjjel érkeznek 
meg, szükséges hogy az utasok magukat 
élelemmel és itallal kellőleg ellássák, ha
csak koplalni és szomjuhozni kedvük nem 
tartja.

—  A  budapest-pécsi vasút menet- 
rendetlensége immár állandóvá lett, egyik 
helybeli lapunk helyesen jegyzi meg, hogy 
megnyitása óta egyetlenegyszer sem érkez
tek a vonatok idejében. Most már elma
radoznak a vonatok egyesével, kettessével 
s igy a pesti póstát nem kapjuk, mig a 
bécsi póstát délután már házhoz hordják, 
a budapestit csak másnap, most pedig 
harmad-negyednap vesszük. — Hófuvata- 
gokat okolnak, a mi azonban nem áll, 
igazi oka e rendetlenség- és elmaradások
nak, hogy az építés hiányos s csak a leg
nagyobb óvatossággal és lassúsággal lehet 
e vonalon közlekedni.

—  S zín h ázi h írek. A  fo ly ó  hó
12—15-én Budapesten megtartandó orszá

gos színi kongresszusra, színtársulatunk 
részéről Kiss Ferencz és Sándor Emil 
fognak felküldetni. Nagyon csodáljuk, 
hogy Arányi Dezpö, a társulatnak min
den tekintetben legtehetségesebb tagja, 
ki már egy alkalommal a színi kongresz- 
szuson maradandó becsű érdemeket szer
zett — ezúttal nem választatott be a kül
döttségbe. — Bogyó színtársulatunk igaz
gatója a hét elején Budapesten járt a 
legújabb darabok beszerzése végett. Kuri- 
ózumkép megemlítjük, hogy azt sürgö- 
nyözte haza: „Befútta az utat a hó, így 
gőzösön jár a Bogyó." Kár volt megváltoz- 
tatui az eredeti szöveget; jobb lett volna 
meghagyni: „Czéltalanul jár a fakó!"

—  A r ró l a vá rosunkra  nézve o ly  
drágalátos budapest pécsi vasút által nyúj
tott előnyökről Írja a kaposvári „Népjog" 
a következőket : „Furcsa eredménye van 
annak, hogy az uj vasúti összeköttetés ál
tal Budapesthez közelóbb jutottunk; a kö
zönség azóta hírlapjait s leveleit majdnem 
két órával későben kapja mint azelőtt; s 
az a legfurcsább hogy a délután négy 
órakor Kaposvárra érkezett levél éppen 
akkor jut a czimzett kezébe, mintha azt 
késön este adták volna Bpesten postára. 
Magyarázatát abban leli e különös dolog, 
hogy a délután megérkezett levelek csak 
a másnap reggel érkezőkkel együtt hor- 
datnak ki. Nem hisszük, hogy lehetetlen 
volna ezen segíteni. De már azon azután 
nemcsak lehet, hanem kell is segiteni, hogy 
a Budapestről indulók ne legyenek kény
telenek egy egész napot várni Dombóvá- 
rott csak azért, mert a bpest-pécsi vasút 
reá ér három négy órával a kitűzött idő 
után beérkezni. Sokat be kell tudni a kéz 
det nehézségeinek, de oly rendetlenséget 
mint a melyről az utazók beszélnek, men
teni sehogy sem lehet."

—  B o rb á la  ünnep H ird e n . —  E z t
kivételesen a Borbála napot megelőzőleg 
e hó 3-án tartották meg Koch F. ur bá
nyamunkásai, kik példás rend és tiszta 
ünnepi öltözékben jelentek meg a hirdi 
templomban tartott délelőtti isteni tiszte
letre. — Minthogy már megszokott do
log, hogy bányászaink ünneplései dél
után cs estve rendesen véres verekedés
sel végződnek be, nagyon feltűnt, hogy 
a kis hirdi vendéglőben ezúttal tartott 
bányász-mulatság a bányamester jelenlé
tében szép rendben folyt le pajkos be
szédek és káromkodások nélkül. — A 
bányatulajdonos is ott volt mulató mun
kásai közt s intette őket a józanságra, 
becsületes munkára s szent Borbála tisz
teletére. — A munkások a munkaadó 
megjelenése fölötti örömüknek többszörö
sen adtak kifejezést s ennek úgy a há
ny araesternek eltávozása után sem hagy
tak fel a mulatság tisztességes jellegével. 
— Az emberies bánásmódnak eredménye 
ez, mások tanulhatnának belőle. — Nem 
is hisszük, hogy Koch ur munkásai vala
mikor streikolni fognának.

—  F u rcsa  rendelet. A  m inapában  
valami „ n a g y "  férfin belevágta a fejét 
egy szatolcsbolt czégtáblájába. A rendőr- 
kapitányi hivatal azonnal rendeletet bo
csátott ki valamennyi iparoshoz és keres 
kedöhöz, hogy a bolton levő czégtábla a 
kövezettől számítva legalább — „5*2 mé
ter (!) magasságban" álljon. E rendelet, 
ha szigorúan betartatnék, ngy sok helyen 
a ház kéményére jutna a ezégér. Hisszük 
azonban, hogy csak „ s a j t ó h i b a "  a 
túlzás és az „5*2 méter" helyett — 2*5 mé
ter értetődik.

—  Kereskedö-bál. A  kereskedő if -  
juság jövő évi január hó 29-én a „Haty- 
tyu"-teremben fényes elite-bált rendez. A 
bálrendezö bizottság elnöke Tibiássy Jó
zsef. A bál alkalmával Dankó Gyula és 
ezredünk zenekara fog közreműködni.

—  Veszett ebek. A  hét elején váro- 
sunkban veszett ebek kóboroltak ; szeren 
csétlenség, hála Isten nem történt, mert a 
rendőrök azonnal fegyvert fogtak és a 
veszélyes ebeket lelödözték. Lehetetlen 
elhallgatnunk ennek kapcsán azon körül
ményt, miszerint, talán soha annyi kószáló 
kutya nem volt városunkban, mint a jelen 
időben. Úgy látszik a gyepmesteri „hiva
tal" téli álmait alussza!

—  R óm a i pénzlelet. —  A  pécsi pü s
pök nyári kastélya parkjában — Nádas- 
dón — lévő lecsapolt tófenékben, minthogy 
újabb időben ott munkálatok folytak a tó 
és elromlott vízmüvek megújítása czéljábói, 
egy jókora nagyságú urnát találtak, mely 
római rézpénzzel volt megtöltve, ezt is jó 
részben elkapkodták a munkások, legin
kább kár az urnáért, melyet a barbár ke
zek fejszékkel szétdaraboltak, hogy a vélt 
kincshez hamarább hozzáférjenek.

—  A  képviselöház a  h iva ta lnokok  
kvalifikácziójáról szóló törvényjavaslatot 
tárgyalta s ez alkalomból egy verses mó- 
dositvány járt kézröl-kézre a képviselők 
közt a következő kvalifikácziót ajánlva 
a magyar jogászokra nézve:

Hs nem esett fejtetőre,
Ügyvédet gyúrnak belőle,
Homályos a tudománya ?
Kösjegyzőség készen várja!
És h ogy ha erre sem képes,
Bejut majd a törvényszékhez!
S ha tán ehhez íb ostoba . . .
Bejut a minisztériumba.

—  U jjabb  szivarrobbanások. —  
Hogy nemcsak a temesvári dohánygyár
ból kikerült brittanikákba lettek robbaró 
anyagok becsempészve, bizonyítja Wer- 
mann budapesti szabómesternek esete, ki
nek ott a fővárosban vett brittanikája szintén 
felrobbant. Újvidéken pedig egy két kraj-

czáros szivarnak hasonló explodálását ta
pasztalták. — Mindkét esetben a sziva
rozók szerencsésen menekültek a megsé
rüléstől.

— Karácsonyi gyűjtemény! Nagylelkű adomá
nyok : nagyméltós. báró Gradvohl Gyula ur 6 frt, 
főtiszt. Mendlik Ágoston apát 5 frt. Moravitz Lajos 
őrnagy * frt, főtiszt. é« nagys. Báan József kano. 
nők 3 frt, Schaureck-Báan Carolina 2 frt, méltóé. 
Lorencz Katalin 3 frt, méltóé, báró Bézsá.i (Duna- 
szekcsőu) 20 frt, nagys. Koronay Ludovika 5 frt, 
nagys. Neumann Ludovika 1 frt, Magyarly Róza 
5 frt. Schulhof Róza 2 frt, Kroneaz Mári 2 frt, Ko- 
vaceics Józsefné 2 frt, Böhm Carolin 2 frt, 
Diska Matild 2 frt, Haidekker Anna 2 frt, 
Zeis Mari 1 frt, Lammer Róza 1 frt, Baldauf Paulin 
2 frt, Erreth Anna 3 frt, Góbéi Mári 2 frt, Frieill 
Emilia 2 frt, Feszti Rajmár 1 iiu öltözet és 2 frt, 
Erreth Teréz 1 vég barchet. Összesen 77 frt, 
1 vég barchet és 1 fiú öltözet. Pécsett, 1882. de
czember hó 7-én. Magyarly Róza alelnök.

— ,,A B e tegbará tM inden  családban kisebb 
bajok orvoslására, különösen oly esetekben, a hol 
az or.os nincs rögtön kéznél, első sorban házi sze
reket szokás használni, mely szerek használata el
len még orvosi szempontból sem lehet kifogást 
emelni, miután czélszerü háziszciek rögtöni alkal
mazása által gyakran már fölötte súlyos betegségek 
hárittattak el. Hogy azonban ez kivihető legyen, 
szükséges a szereket idejekorán beszerezni, de a 
legalkalmasabb és a leggondosabban kell azokat 
megválogatni. Az olvasó közönség érdekében vélünk 
tehát eljárni, ha figyelmét egy kis műre hivjuk töl, 
mely művecskében egész sorozata van felemlítve az 
orvosilag is kipróbált és elismer házi szereknek. 
Ezen müvecske, mely szorgosan viseli a „Betegbarát" 
czimet, oly módon van szerkesztve, hogy benne min
den beteg megtalálja a legalkalmasabb gyógyszert; 
a könyvecske tehát nemcsak minden beteg, hanem 
mindeu háziasszony számára is nélkülözbetlen, mi
után a leggyakrabb esetben ennek jut azon szerep, 
betegét gyógyítani. Miután pedig Gorischek K- 
egyetemi könyvárus (Bécs I. Stefansplatz 6.) a ma 
gasztos czél figyelembe vételével azt kívánatra in
gyen küldi meg, érdekében áll tehát mindenkinek a 
„Betegbarátot- meghozatni : a megrendelésre elég
séges egy levelező lapra ráírni: „Kérem a „Betegba
rátot- részemre megküldeni- és hozzá úja pontosan 
czimét. Ily fáradságnak bárki is alávetheti magát, 
miután semminemű más kiadás ezáltal nem kelet
kezik. Ha szükséges volna a már többször említett 
miivecskét ajánlani, csak arra merünk utalni, hogy 
az máig már az 560-ik kiadást érte el; sürgős kére- 
lmi folytán pedig tizenegy idegen nyelvre forditta- 
tott le. Egy könyv, mely ily rendkívüli eredménye
ket képes felmutatni csak jó lehet! miért is mindeu 
további magasztalást fölöslegesnek tartunk és csak 
azon jó tanácscsal járulunk olvasóinkhoz, hogy a 
megrendeléssel ne sokáig késlekedjenek.

— 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 
részesítő eredeti sorsjegyek vételére alkalom nyuj- 
tatváu, felhívjuk olvasóinkat a sorsjegyek idejébeni 
megszerzésére. Ezen sorsolásivállalat mellett mind 
az illető kormány részére nyújtott kezesség, mind 
pedig nevezett háznak jó hírneve szól, mert a nála 
előfordult nyereménynek kifizetésénél legszilárdabb 
pontossággal jár el.

S z ínés ze t .
(dac. 2—7.)

„A k is herczeg" előadásait sajátsá
gos fatuin üldözi. Első előadásai a primadon
nák betegsége miatt nem sikerülhettek 
kellőképen, múlt szombati előadása meg 
éppen nem lett volna megtartható, ha a 
Budapestről vissza nem érkezett Yr á r a y
M. szerepét az utolsó perezben A r á n y i n é  
el nem vállalta volna. Ar á n y i n  é ez al
kalommal másod ízben tette lehetővé ezen 
operette előadásának megtarthatását, s ez 
utolsó alkalommal nagy szívességet tett az 
igazgatóságnak azzal, hogy drámai szí
nésznő létére és minden elöleges tanulás 
nélkül magára vállalta ezen énekpartie el
játszását. Ugyanazért készséggel elnézzük 
az éneklésbeni járatlanságát annyival is 
inkább, mert viszont a szerep prózai ré
szét Váray M.-nál ö sokkal jobban ér 
vényre emelte. Egyébiránt ez operettben 
még egy szerepcsere történt; u. is a her- 
czegnö szerepét Peterdiné helyett P á 1 f i
N. énekelte, ki is szerepének elég ügyesen 
felelt meg. A többi szereplőkről már az 
elöbbeni előadások után mondtunk Ítéletet, 
most csak K i s s-nót figyelmeztetjük ismé
telten arra, hogy mérsékelje túlságosan 
pajkos játékát, mert az neki legkevésbé 
sem válik előnyére, s azonkívül a vele- 
játszóknak még alkalmatlan is. Ezen mér
téktelen pajkossága a 2. felvban majdnem 
szerencsétlenséget is okozott, amennyiben 
A r á n y i t  (Frimus) neháuy az aeethetikát 
sértő csattogó nyakonütés után kardjával 
meg is sebzette. A rendezésben követke
zetesen ugyanazon hibák fordultak elő, a 
melyek az első előadásokban, pedig azok 
az operettnek rövid időközökben való gya
kori ismétlése folytán mindinkább kirí
vóbbakká lesznek.

Vasárnap két előadás volt: d. u. *j9 4 
órakor „Két  h u s z á r  és e g y  b a k a "  
népszínmű, este pedig „ Bocc ac c i ó"  ada 
tott elő. Az operettben K iss-né (Bocca- 
oció) teljesen hangjánál volt, és játékában 
is több mérsékletet tartott, mint rendesen, 
s azért itt eddig egy fellépése sem sikerült 
oly jól, mint ez.

F i a m e t t a  P á l f i  N. kezében volt, 
a ki e szerepet több ízléssel énekelte, mint 
első alkalommal, azonban nem fog ártani 
neki, ha jobban figyel a karmesterre.

Kedden Mo r v á i  A. jutalmául „Ro
meo és J ú l i a "  Shakespeare tragoediája 
került szinre. Jutalmazottnak teljes dicsé
retére válik, hogy jutalomjátékául ezen 
örökbecsű darabol választotta. Méltányolta 
ezt a közönség is, a mely a színházat oly 
annyira megtöltötte, hogy még a zenekar- 
bél is zártszékeket kellett alakítani. Jutal
mazott megjelenésekor hosszan tartó taps 
kíséretében egy nemzeti színű szalagos 
babérkoszorút kapott, melyre egy pénzes
levél is volt kötve. Mo r v á i  Romeo sze
repének eljátszására láthatólag nagy gon
dot fordított, azonban nem találta el annak 
valódi alaphangját, miért is alakításából 
hiányzott a szerelemnek azon féktelen 
szenvedélyű rajongása és tüze, melj go-



„pót jellemzi. M o r v á i  alakítása inkább
Hamletre em lékeztetett.

Q a á !  H e r m i n  az első felvban  
„em tüntette k i azt a szendeséget, a 
mely Júliának akkor m ég fó jellem vonása. 
Jobban sikerültek neki a többi felvonások, 
ámbár játékából h iányzott a kellő  fokozat. 
Egyébiránt G a á l  H e r m i n  tői, mint 
kezdő színésznőtől nem is  k ívánhatjuk, 
hogy ily nehéz szerep alakítása teljesen  
sikerüljön n ek i; elég  szép eredm ény már 
az is h ogy egyes jelenetei jó l sikerültek. 
Figyelm eztetjük ehelyütt G aál Herm int 
kiilönönösen arra, hogy ne siessen , de 
engedjen m agának időt és já tszék  lassab 
ban ott, hol a h elyzet nem kíván gyors  
és sebes játékot. M indezek m ellett m égis 
ogy jutalm azott, m int G aál Herm in teljes  
dicséretet érdem elnek azon nem es törek
vésért, m elylyel szerepeiket tanulm ányuk  
tárgyává tették.

A r á n y i  (Mercucio) ez esti játé
kát kissé halaványnak találtuk. P e t e r d i  
,Tibald) pedig mi gondot sem forditott 
szerepének alakítására.

Ve r e s  Lőrincz barátot értelmesen ját
szotta. A rendezőséget végre ez alkalom
ból élesen meg kell rónunk, l  ször azért, 
hogy mig több szép részletet kihúzott a 
darabból, addig a 2. felvban meghagyta a 
dajkának egy olyan drastikus mondását, 
melyet mai napság már egyetlenegy szín
padon sem szokás elmondani; 2-szor azért, 
],ogv a Capulettek bálján Rómeón nem 
volt" zarándok ruha, és hogy Benvolio 
(Boross)  ugyanott álarcz nélkül jelent 
meg, holott ő is a Montecchiakhoz tartozik;
3-szor pedig az utolsó felvban a színpad
nak azon ízléstelen és primitiv rendezé
séért, melylyel Romeo de különösen Júlia 
utolsó jeleneteinek hatásos körösztülvitelét 
meggátolta.

Szerdán „Az ü d v ö s k e 11 került 
szinre rövid idő alatt már negyedszer. Na 
gyón itt volna már az ideje, hogy az igaz
gatóság újabb jó darabokkal élénkítse fel 
a műsort, mert a közönség végre is meg- 
sokalja a gyakori ismétléseket, a mit az 
„Üdvöskének11 ezen csaknem üres ház 
előtti előadása be is bizonyított.

A csütörtökön szinre került „ F a b -  
r i c z i u s  l e á n y a 11 sem újdonság közön
ségünk előtt, s tárgyánál fogva nem is bir 
különös vonzerővel. Előadása egyébiránt 
kitűnő volt. S á n d o r  „FabricziuBt1' 
rendkivii! nehéz szerepet bensöségteljes 
élethii vonásokkal festve, meglepően helyes 
alakításban mutatta be. Még kitünöbben 
sikerült estéje volt ez G a á l  He r m i n  
n e k ,  ki „Stern Agatha11 szerepében úgy 
a helyes felfogás, mint a kivitel tökéle
tessége által, valóban művészi magaslatra 
emelkedett. Az igen kis számú közönség 
mindkét szereplőt több Ízben zajos táp- 
sokkal tüntette ki.

A tegnapi ünnepnapon „A s á r g a  
c s ik ó 11 népsz. adatott elő.

Heller-féle zenélóművek
évenként ezen időszakban hirdetetetnek, 
hogy rövid idő inuiva ezerekre menő ka
rácsonyi terítéken mint fénypont a leg
drágább czikkek felett tündököljenek. 
Meggyőződésből mondhatjuk bárkinek : 
váljon mi szebb és kellemesebb ajándé
kot nyújthat a férj nejének, a vőlegény 
a menyasszonynak, a barát a barátnak. 
Ez visszaidézi a boldog emlékű órákat, 
mindig vig, nevet és tréfál, majd vidám 
— emeli a kedélyt és szivet, elűzi a szo
morúságot és komorságot, a legjobb tár
salkodó a magányosoknak, és még in
kább a betegeknek, szenvedők és a szo
bához lánczoltnak leghívebb barátja! egy 
szóval egy lleller-féle zeuólömunek 
egy salonból, egy betegszobából, egyálta
lán egyetlen jó házból sem volna szabad 
hiányoznia.

A koresmárosokra, ezukrászokra,
valamint bárminemű üzletekre, nincsen 
egyszerűbb és biztosabb vonzó erő, mint 
ilyen mű, a vendégek és vevők állandó 
megtartására. A mint nekünk sok hely
ről bizonyítják, ily Üzletekben a bevéte
lek éppen megkettöztettettek, a miért 
azon korcsmárosok és üzlettulajdonos 
uraknak, kik még ily zenélőmüvei nem 
bírnak, nem győzzük eléggé melegen 
ajánlani, hogy ily biztos vonzóerőt gya
korló müveket késedelem nélkül sze
rezzenek annyival is inkább, mert kívá
natra fizetési könnyebbségek engedélyez
tetnek. A t. papságnak, kik állásuk vagy 
a távolság által gátolva vannak, konczer- 
tek stb. látogatásában, iJy zenélömü ál
landó élvezetet nyújt. Megjegyezzük még, 
hogy az egyes darabok különös gonddal 
vannak kiválasztva; a legújabb, valamint 
a legkedveltebb régi operák, operettek, 
tánezdarrbok és dalok vannak a Heller- 
féle müvekben a legszebben egyesítve. 
Nevezett oly szerencsés, hogy több ud
var és töur szállítója és a kiállításokon 
dijakat nyert, újabban Melbournén az 
egyedüli, ki a maga részére az első dijat 
— diplomát és ezüstérmet — kapott. 100 
zenélömünek 20.000 frank értékben, e 
télen át rendezett jutalomkép kiosztás 
még különös vonzerővel birand, mert min 
den vevő, még az is, ki egy kis szelen- 
ezét vesz, ezáltal egy nagy műnek birto
kába juthat; minthogy minden 25 frank- 
nyi vételhez egy dijkötelezvény adatik. 
Gazdag képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

Mindenkinek ajánljuk, hogy még 
kissebb zenélöszelenczéket is egyenesen a 
gyárból hozasson, mert sok helyütt oly

müveket ajánlanak, mint Heller-féléket, 
melyek nem valódiak. Mindegyik müven 
és zenélöszelenczén ha valódi, nyomtatott 
és teljes nevének rajta kell lenni, a mire 
ügyelni kell. Raktárt a ezég máshol 
nem tart

Irodalom.

10 havifüzetben jelenik meg és pedig 200 dallam- 
tartalommal. Előfizetési ár egész évre: 10 füzetre 
1 frt 80 kr, félévre: 5 füzetre 90 kr. Egyes füzet ára 
25 kr. Minden füzet bérmentve küldetik szét. Elő
fizetések legczélszerilbben postautalványon a „Ma
gyar Dal-Albumu kiadóhivatalához Győrbe iuté- 
zendők.

Közgazdaság.

Pár szó a „Jó könyvekéről.
Az uj magyar „ponyvairodalom11 nehány ,,JÓ 

könyvek*1 czim alatt e napokban jelent meg. Az or
szág legnevezetesebb irói vállalkoztak arra, hogy 
műveikkel leszálljauak a ponyvára, hogy azt mind 
tartalmilag, mind alakilag megnemesitsék. Nem 
üsérkedósi vállalatról van itt szó : mert hiszen a 
ponyva eme termékei ugyanazon áron jutnak a nép 
kezébe, melyen az eddigiek: népünk erkölcsi és 
irodalmi felemelése a nagy czél, melyre vállalkoz
tunk, 8 mely még a kiadó fáradságát is csak akkor 
fizeti meg, ha e müvek elterjedés tekintetében tel
jes sikert aratnak. Ez pedig csak akkor lesz elérve, 
ha ezen kétségkívül jobb termékeknek sikerülni fog 
az eddigi selejteseket: többnyire külföldi ponyva- 
irodalom rósz fordításait, zsiváuy és szörny törté
neket, a nép erkölcsét, ízlését és nyelvét rontó mun
kákat a térről leszorítani. E nagy czél elérésére 
azonban sem a sajtó munkásainak legjobb akarata, 
sem a kiadó merész vállalkozása nem elégségesek: 
azt c«ak úgy lehet elérni, ha a nagy czél és vállalat 
érdekében a nemzet egész müveit zöme kezet fog s 
azt minden tőle telhető módon és eszközök által 
támogatni és terjeszteni fogja. Első sorban a nem
zet minden felekezethez tartozó lelkésze: és tanítói 
vannak arra hivatva, hogy reá mutassanak a jóra a 
selejtes mellett s figyelmeztessék lóvéikét, tanítvá
nyaikat ez uj és olcsó irodalmi termékekre, melyek 
hivatva vannak népünket hasznosan mulattató olcsó 
olvasmánynyal ellátni. De sokat tehetnek e czél si- 
keresitésére köztisztviselőink is, különösen biráink 
és ügyészeink, kik azt a fogházakban ajánlhatják és 
elterjeszthetik. Nagy mértékben eszközölhetik az 
elterjesztést hazánk nagy- és kis- könyvárusai s a 
magyar ponyva mostani elárusítói, kik e tisztessé
ges termékeket époly jutányosán és ép annyi ha
szonnal hozhatják forgalomba, mint az eddigieket. 
Igen nagyot lendítenek e vállalaton nagy birtoko
saink, kik munkásaik és cselédségök számára e jó 
olvasmányokat csekély áron megszerezhetik; ugyan
ezt tehetik gyárosaink és vállalkozóink. Csekély 
áldozatuknak a kezök alatti munkásosztály erköl
csi emelésében bő jutalmát fogják nyerni. E sorok 
írója, ki egyszersmind a „Jó könyvek11 népirodalmi 
vállalat szerkesztője, első sorban arra törekedett, 
hogy a nemzet legelső íróit megnyervén, a vállala
tot mulattató elbeszélések által népünkkel minde
nekelőtt megkedveltesse; rajta lesz, hogy lassan
ként, a mint a vállalat nagyobb és nagyobb elter
jedést nyer, s a mint népünk a jobb müvek olvasá
sához hozzászokik, a mulattató és erkölcsi irány 
mellett a hasznost is fokozott mértékben érvénye
sítse. Reméljük, hogy eljő az idő, midőn népünk 
folytonos értelmi emelkedése mellett népszerű és 
nem untató modorban ahasznos ismereteknek egyre 
több és több ágára terjeszkedhetik ki. Nagy tét- j 
tekben gazdag történelmünk s az emberi művelt
ségnek minden ágazata bő anyagot fognak ehez ! 
szolgáltatni. Ily értelemben merjük e vállalaton a 
nagy müveit magyar közönség figyelmébe ajánlani. 
Nemzetünk jövője, népünk alsóbb osztályain fék- j 
szik, mint alapon, annak erkölcsi érzülete, minden 
irányú művelődésének kifejtése, az egyetlen alap, í 
melyre egy második ezredév jóléte épülhet fel. Mi 
megtettük hazafias kötelességünket, tegye meg ! 
mindenki a magáét. Révai testvérek, mint kiadók P. ! 
Szathn áry Károly, mint szerkesztő. A „Jó köny
vekből a következő füzetek jelentek meg: 1) Má- I 
tyás király és Bente ur. Néprege Mátyás királyról 
Versbe szedte Jókai Mór. 3 szép képpel. 24 oldal. 
Ara 5 kr. 2) A ki a szentjét el nem adja. Elbeszélés. 
Irta: P, Szathmáry Károly. 3 szép képpel. 21 oldal. 
Ára :> kr. 3) Herezeg Eszterházy Miklós kalandjai, 
szárazon és vizen. Irta: Mikszáth Kálmán. 3 szép 
képpel. 24 oldal. Ára 5 kr. 4) Mátyás király és a 
szegény varga. — A czinkotai kántor. Irta: Jókai 
Mór. 3 szép képpel. 29 oldal. Ára 3 kr. 5) Mátyás 
király és a gonosz kamarás. Irta: P. Szathmárv Ká
roly. 2 szép képpel. 32 oldal. Ára 6 kr. 6) Az ördög 
orsója vagy a tolpáuyi boszorkány históriája. Irta : 
Mikszáth Kálmán. 2 képpel. 24 oldal. Ára f) kr. 7) 
Egy vilighős gyermekkora. (Garibaldi iíjusága.) 
Irta: Kálmán diák (Tors Kálmán.) 2 képpel. 24 ol
dal. Ára 5 kr. 8) A fain koronája. Elbeszélés. Irta : 
Tolnai Lajos. 2. képpel. 16 oldal. Ára 3 kr.

=  A zirczi, piiézi pásztói és szentgotthárdi 
egyesült apátságokba kebelezett caiszterczi kivált
ságos szent rend személyzetének névtárát \ ettük. 
— A mint ebből meggyőződni alkalmunk van, uj- 
jabb időben ezen jeles tanitórend mind személyze
tének számában, mind pedig tanerőiben nevezete
sen gyarapodik évenként. Jelenben van az apáton 
kívül 77 áldozára és 43 növendéke, összegen 121 
tagja.

=  Fölötte becses irodalmi ajándékot tett le
Tettey Nándor és társa könyvkereskedése az ezidei 
karácsonyi asztalra, mely annak kétségkívül leg
becsesebb és legkeresettebb czikkét fogja képezni 
bevásárlásoknak. Nem is szenved kétséget, hogy 
ily gazdag kiállitáxu, hazánk irodalmának és ki
adói vállalkozásának egyaránt becsületére váló mű, 
minő az immár teljesen előttünk fekvő Sz a t b -  
máry-fé 1 e m ű v e l ő d é s  t ö r t é n e t  bárom kötet
ben, a legnagyobb figyelemre méltó s megérdemli, 
hogy egy karácsonyi asztalon se hiányozzék, hol 
arról van szó, hogy felserdült ifjúságnak vagy ne
mes és komolyabb ízlésű barátunknak kedvesked
jünk. Legyen az bármely ága az ismereteknek, me
lyeket müveit társaságban nem nélkülözhetünk, el
kezdve az ős ember is mén föl egész a jelenkor fes
tészete és szobrászataig, tájékozást ád e munka 
röviden bár, de érdekfeszítően éa szemléltetőleg az 
500 finom kép által. Hasznát veendi az, ki ismere
teket akar szerezni belőle magának: valamint az is, 
ki végzett tanálmányai után egyik-másik ágában ez 
ismereteknek föl akarja frissíteni elméjében. A tel
jes mű ára franczia díszes ajáudékbőrkötésben 12 
frt, mely áron a kiadók Tettey Nándor és társa Bu
dapesten bárhova bérmentve küldi meg a müvet sőt 
kívánatra 3 frtos havi részletekre is. Egyes 30 kraj- 
czároa füzetekben a mű minden könyvkereskedés
ben megszerezhető, valamint annak függeléke is 
az irodalom általános irodalom történet.

=  „Rovarászati Lapok11 czim alatt indul meg 
városunkban jövő uj évtől kezdve az első magyar 
rovarászati folyóirat dr. Kaufroan Ernő györgybá 
uyatelepi orvos szerkesztése alatt. — Évente 12 
füzet fog kiadatni és előfizetési áruk 4 frt, mely de- 
czember hó 25-ig a szerkesztőhöz beküldendő.

=  Zenekedvelők figyelmébe ! A „Magyar Dal- 
Album“-ból, mint a magyar népdalok egyetlen fo
lyamatban lévő egyetemes gyűjteményéből megje
lent a IV. kötet 2-ik füzete is a 621—640. szánni, 
következő dallamokkal: 1. Az én rózsám boglyát 
tetéz. 2. Az ifjú ledérkedik. 3. Azt a barna helyre 
kis lányt. 4. Azt gondolom, hogy napsugár éget. 5. 
Azt kérdezed szőke kis lány. 6. Ágról-ágra száll a 
madár. 7. Árok is van, gödör ie vau. 8. Ároksiállá- 
sánál volt egy veszedelem. 9. Árvalányhajt lenget a 
szél. 10. Balatonon leng a hajó. 11. Baraczk kofá
nak leánya. 12. Barna leány, haj ! 13. Barna me
nyecskének szeme. 14. Bágyadt szellő sóhajtozik. 
15. Be szépen ég az a gyertya. 16. Be szépen szól 
a klarinét. 17. Beteg vagyok, ki gyógyít meg? 18. 
Béborula már elmula. .. 19. Bodrog partján neveke- 
dett tulipán. 20. Boldog éjjel, együtt vagyok ró
zsámmal. A .Magyar Dal-Album“ IV. kötete ismét

—  A  közgazdasági m inisztérium , 
megküldötte a pécsi szőlősgazdák egyesü
letének az országos philloxera-kisérleti 
állomás jelentését az 1884-ik évi műkö
désről. —■ A terjedelmes jelentés magá
ban foglalja a kísérleti állomás felállítá
sának történetét, annak berendezését, je
lesen a farkasdi, szendröi és istvántelki 
telepek leírását, annak tevékenységét. A 
második rész tárgyalja a biológiai észle
leteket, a homok philloxera-mentesitö ha
tását, az elárasztás orvoslási módját, a ro- 
variró szereket, a gyéritö eljárást, az 
amerikai szőlöfajokat s azoknak tenyész
tését nagyobb terjedelembon, az ázsiai 
szőlő fajokat, az európai szőlő fajok el- 
lentállási viszonyait. Függelékkép a kár
tékony rovarok és élösdi növényekről 
szól. — A jelentés érdemes arra, hogy 
intelligens szőlősgazdáink azzal tüzetesen 
megismerkedjenek.

Szerkesztői pósta.
Fr. Fr. urnák Pihen. Kossuth Lajos „Irataim11 

4-ik kötetét is az „Atheneum11 részvéuytársulat adja 
ki, megjelenését és árát eddig még nem jelezték.

V. S. barátom halálára. Rímbe szedett próza s 
igy a tüzpróbát nem állja.

B.-Sellyei névtelennek.
Ilükkö8di névtelen adófizetőnek. Évente több

ször ismételtük, hogy névtelen közleményekre mit 
sem adhatunk. A rágalomnak tárt kaput nem nyit
hatunk, a ki mit irt arról felelni is kell.

P E E E I T C Z
laptulajdonoa.

XXaJcscb. Exsa.il, 2C1« József
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

G yógyértéke
egyedül valódi 110  F F J A- 

NOS-fóle inalatakivonati egész
ségi sörnek, maláta csokoládé 
nak, maláta ezukorkáknak kő 
högés ellen, mellbajok-, testi 
gyengeség-, vérszegénység stb. 
ellen, több mint 20,000 orvos 
által ismertetett el, kik saját 
előadásuk szerint — a beteg 
ágynál kísértették meg és ott 
megfelelő hatásúnak találták; 
továbbá háromszáz nyilvános 
gyógyintézet részéről s csak
nem az összes erópai fejedel
mek dicsérő nyilatkozata által

I I O F F  J Á N O S
Búrnak, Európa legtöbb fejedelmei c«. kir. ud-I 
■vari szállítójának, cs. kir. tanácsoknak, azl 
Parauykoronás érdemkereszt tulajdonosának,j 
■magas porosz és némát rendek lovagjának■ 
■ Becsben, Gyár, Grabenhof, Braunerstrasse 2 T  
■iroda és gyári raktár: Stadt, Graben, Brán-z 

nerstrasse 8.

20232 szára.

■ < 
S

22263 
1882 8*'

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Antal Pál siklósi lakós vég
rehajtatnak Tóth Mihály Imre nagyvá- 
tyi lakós végrehajtást szenvedett elleni 
100 frt töke, ennek 1880. évi ápril hó 
17. napjától számítandó 8°/0 kamatai, per 
végrehajtás folyamodási és 14 frt 15 kr. 
árverés-folyamodási valamint a még ne
tán felmerülendő költségei kielégítésére a 
következő ingatlanok, u. m.: a nagyvá- 
tyi 80. sz. tjkvben felvett 1. sz. alatti 
% telek 329 frt o. é. becsértékben, — 
úgy a nagyvátyi 209. sz. tjkvben felvett 
1. alatti % telek 652 frt o. é. becsár 
ezennel megállapított kikiáltási ár mellett 
Nagyváty községében a községi bírói lak- 
hun 1883. ja n u á r  8. napjának d. e. 10 
Órájában megtartandó nyilvános árveré
sen szükség esetében a kikiáltási mint 
becsáron alul is eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlanok fenti kikiáltási 
mint becsár 10%-tát vagyis 32 frt 90 kr. 
65 frt 20 kr. készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni.

A vevő köteles a vételárt bárom 
egyenlő részletben, és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap a máso
dik részt egy hónap és a karmadik részt 
a bánatpénz betudásával két hőnap 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. november 3-án 
tartott üléséből.

Kiadta
849. ( i - i )  Brodszky Béla,

kir. törrényszéki jegyző.

P iie rv á v e k , puliin  és lialliiilyagok,
2—4 ftig a legfinomabbak. Női különle
gességek használati utasítással tuczatja 
2—3 ftig levélalakban titkontartva szét- 
küldünk utánvét mellett vagy az összeg 
elöleges beküldése mellett bérmentve 

Ormai én tárna
kötőszergyár Budapest, hatvani-uteza 20. sz.

350. (10 -1 )

W W W  W W W
-  Boltok bérbeadók.

A ferencziek templomához épült
’b e i z á r ' f o a n .

több bo lth e ly isé g
1883. évi januar 1-től 

b é r b e a d a t i k
Feltételek végett értekezhetni a 

Szt. ferenezrendi zárda főnökénél.

W t t t t k t t k t t k k t t k

iio nyilvános oecsi gyógy;
1882. április 8-ról.

Két éren át szenvedtem légzőszerv-hurut-i 
bán és gégebajban annyira, hogy képtelen 
voltam egy hangos ssót szólani. Bécs első 
tanárai a múlt évben Gleichenbergbe és Niz
zába küldtek ; Nizzából visszaérkezvén, egy 
hó óta használom az ön jeles egészségi sörét 

az ön tiszteletére jelentem ki, miszerint 
nemcsak hogy betegségem az ön lloff János
iéit; malátakivonat egészségi söre által töké
letesen el lön hárítva, hanem azonfelül azt is, 
hogy most véghetetlen jó étvágygyal bírok * 
igen jól érzem magamat. Felkérem annál 
fogva számomra újból 28 palaczkkal küldeni 
maradtam mély tisztelettel 

Bécs, 1882. április 8.
Maly Ferencz, férfiruha-gyáros s posztó

kereskedő. Mari&hilferstrasse 69 .sz.
Főraktárak Pécsett: Sipöcz István 

gyógysz., és Spitzer Sándor, Háta 
széken: Mayer Gusztáv, Baján 
Michits István, Konyhádon: Wéber 
György, Eszéken: Wilheim József 
és tárt., Kaposvárt: Laipczig Antal, 
iSzegzárdon : Hahn Adolf, Tolnán :| 
Eisenbarth Gyula, Mohácson Schle- 
isingor M., Nagy-Kanizsán: Stremj 
lés Klein, Fesselhofer József uraknál. 

258. (7—5)

i gen sok beteg “ db;e:|
ha a megfélel^Jyogyszerek mindjárt kezdet
ben kéznél lennének. Ennélfogva az oly könyv I 
minő a „Dr. Airy gyógymódszere11, mely nem- I 
csak a betegségek leírását tartalmazza, hanem I 
egyúttal orvosilag kipróbált és ezerszeresen I 
jónak bizonyult báziszereket sorol fel, minden I 
betegre nézve a a legnagyobb becscsel bir. I 
Az említett s Ricbter kiadóintézetében Lip I 
csében megjelent röpirat, melynek szövege I 
számos ábrával van ellátva. Goricsek K. egye
temi könyvárus által (Bécs. I. Istváutér, 
6. sz.) 75 kr. beküldése után bérmentve kül- | 
(b-tik meg.__________________ 2.98. (7 —3)

Van szerencsém a t. ez. közönség 
tudomására hozni, miszerint

^  a vasúti indóházhozi
minden egyes m enet á r i t

50 krra szállítottuk le.
Tájékozásul, és mindennemű visz- 

szaélések elkerülése végett megemlít
jük. miszerint a kőzkocsi társaság tu
lajdonát képező fogatok 1—14-ig 
számozottak.

Pécs, 1882. nov. 23.
alázatos szolgája

332. (3-3) Tamásy Ferencz.

Hirdetmény.
Turony község részéről közhirré 

tétetik, hogy a magas földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi minisztérium
nak folyó évi 28230. számú reudelete 
folytán letarolni engedélyezett, a tu- 
ronyi község határában a tömtől 
dűlőben. — mely a péct-harkányi 
országút mellett fekszik. — találtató 
mintegy 22 holdnyi erdőbeni összes 
faállomány különösen bánya-fának 
alkalmas, a többet Ígérőnek zártaján
lati verseny utján folyó évi deczein- 
ber hó 18-án reggeli 10 órakor Tu- 
ronyban a község házánál el fog 
adatni.

Felhivatnak a venni szándéko
zók, hogy Írásbeli ajánlataikat a ki
tűzött napon az elöljáróságnál 500 ft. 
bánatpénz csatolásával nyújtsák he, 
mikor is a legelőnyösebb ajánlkozó
nak az erdő letárolása kiadatni fog.

A feltételeket megtekinthetni a 
gyüdi körjegyzőségnél.

Kelt Turonyban 1882. novem
ber 22-én. 339. (3 -2 )

Az elöljáróság.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. trvsetk közhirré teszi, 

hogy Kováos (buli) Mihály végrehajtató
nak, Kovács János s társai végrehajtást 
szenvedettek elleni 44 frt 80 kr. töke, 
ennek 1875. október 30. napjától számí
tandó 6°/0 kamatai, 8 frt 19 kr. per, 
7 frt 20 kr. végrehajtás-folyamodási, 17 
írt 80 kr. becslési és 13 frt 80 kr. vég- 
rehajtás-folyumodási s követelések, vala
mint a még netán felmerülendő költségei 
kielégítésére a következő ingatlanok u. m.

A vasasi 87. sz. tjkben foglak 70. 
sz. ház, 160 frt és ugyanazon tjkvbeni 
153, 174, 186, 322, 745, 1045, 2297, 
2392, 625, 639, 644, 895, 1984. hszsz. 
fék v őségé k 680 frt ezennel megállapított 
kikiáltási ár mellett Vasas községben a 
községi házban 1882. évi deezember hó 
30. napjának d. e. 10 órájában megtar
tandó nyilvános árverésen, szükség eseté
ben a kikiáltási mint becsáron alól is el
adatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak bánat
pénzül az ingatlan kikiáltási mint becsár 
10% vagyis 16 frt s 68 frtot készpénz
ben vagy óvadókképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni.

A pécsi kir. tszék telekkvi hatóság 
1882. évi október 6. tartott üléséből.

347. (1—1)

19149

Kiadta
K o s z é r

kir. törvényszéki jegyző.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhirré 

teszi, hogy Zsiks Mihály és Varga Éva 
pécsi lakósok végrehajtatnak Kodán Mi
hály pellérdi lakós végrehajtást szenve
dett elleni 58 frt 50 kr. töke, 100 frt 
50 kr. töke után 1880. január hó 1. nap
jától 1881. február 3-ig és ezen időtől a 
kielégítésig 58 frt 50 kr. tökével 8% 
kamatai 15 frt 15 kr. per 10 frt 15 kr. 
végrehajtás-folyamodási 22 frt becslési ób 
14 frt 15 kr. árverés-folyamodási vala
mint a még netán felmerülendő költségei 
kielégítésére a következő ingatlanok u. 
m. a pellérdi 153. sz. tjkvben felvett 119. 
sz. ház udvartér és kert egészben 228 frt 
becsértók mellett, az ugyanezen tjkvben 
felvett '/* teleknek adós Kodán Mihályt 
illető része 382 frt megállapított kikiál
tási ár mellett Pellérd községben a 
községi bírói lakban 1883. óvi ja
nuár hó 4. napjának d. e. 10 órájá
ban megtartandó nyilvános árverésen 
szükség esetében a kikiáltási mint becs
áron alól is eladatni fognak. Az árve
rezni szándékozók tartoznak bánatpénzül 
az ingatlanok fennti kikiáltási mint becsár 
10%-tát vagyis 22 frt 80 kr. 38 frt 20 
krt készpénzben vagy óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 15 nap a máso 
dik részt 2 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 telekkvi 
hatóságának 1882. évi október 19. tar
tott üléséből.

34C. (1—1) Perczel
kir. törvényszéki jegyző.

23907
1882.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tszék közhirré teszi, 

hogy Trischler Antal németbólyi lakós 
végrehajtatnak özv. Hack Jánosné szül. 
Ilaut Erzsébet, mint néh. Hack János 
jogutóda végrehajtást szenvedett elleni 
305 frt 8 jár. végrehajtási ügyében a kö
vetkező ingatlanok, u. m. Az olaszi 247. 
sz. tjkvben felvett 363. hrsz. szőlő és 
pincéé 720 frt 50 kr. ezennel megállapí
tott kikiáltási ár mellett, Olasz község
ben a községi bírói lakban 1882. évi 
deezember hó 29. napján d. e. 10 
Órakor megtartandó nyilvános árverésen 
szükség esetében a kikiáltási mint becs
áron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10% vagyis 72 frt készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételért három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap, a máso
dik részt 2 hónap és a harmadik részt a 
bánatpénz betudásával 4 hónap alatt, min
den egyes vételári részlet után az árverés 
napjától 6% kamatokkal a pécsi kir. adó 
mint letéti hivatalnál szabályszerű kére
lemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvényszék telekkönyvi 
hatóság 1882. évi november hó 12-én 
tartott üléséből. Kiadta

Perczel
343. (1—1) kir. törrín/siíki jsgy.5.



A „pécsi szölősgazüál egjMÖletéirt főigjn5k*«ge“

LITTKE JÁNOS PÉCSETT
2. ker. F o ren cz iek rU tcza  i l .  az

ajánl valódiság kezesség* mellett

w -  KÜLÖNLEGESSÉGEKET
Eredeti Pécsi hegyi borokból

u. m. Rigoda, Gyükési, Makári, Bálicsi. Aranyhegyi, 
Szkókói. Nagy-Szkókói, Szent-Miklósi. Deindoll stb.
valamint a legkelendőbb fajta

Bel- és külföldi borokból
u. m. Somlai Badacsonyi, Erdélyl-Sauvignon, Villá
nyi, Szilvási. Klosterneiburgl fehéreket; Villányi. 
Szegzárdi. Egri, Budai-sashegyl, vöröseket; Pécsi, 
Ruszti, Ménesi én

VALÓDI TOKAJI ASZUBOROKAT
—  em lelí t i l lé s b u  íz r . Lux A id r ó ié t í l  Tokajhao. —  

Franczia pezsgő-borok
—  valódiság kezessége mellet —  

Roederer L.-töl Reimsban, Veuve-Cliquot Ponsardins 
utód. Reimsban, Möet & . Chandon tói Epernayban. 
Jules Mumm & Ó tó l Reimsban, Heidsick & O-tól 
Reimsban, tzíntugy:

Belföldi pezsgöbor
franczia mód szerint, természetes és tiszta kezelés 
mellett, készítve és franczia kiállítással;

Bordeauxi borok
u. m. Medoc. Cantenac. St. Julién, Chateu Larose. 
Chateu Lafite és Chat Laflte grand vin, eredeti töl
tésben CIossmann & C°- czégtól Bordeauxban:

Rajnai borok
u. m. Hocheimi. RüdesheimL Riidesheimi-Berg 1-ső 
minőségű Liebfraumilch eu clus Klostergarten, Johan- 
nesbergi, berczcg Mettern5ch pinczészetéből és va
lódi Zeltingi Mosel-borok:

Spanyol. Portugál és Olasz csemege-borok
u. m. Madeyra, Sherry. Port a Port. Malaga, Mus- 
cat-Lunel frontignan. Cipro és Turini-ürmös.

Különféle finom külföldi

Liquerők és szeszes italok
u. m. Aliaschl Ooppel-Kümmel, Exrait-Absynthe, 
Arac de Batavia, Liqueur des Moines Benedictius á 
Fécamp. Maraschino di Zara (Urolamo Luxardo-tól 
Zárában, Liqueres des ..Grande Chartreuse" zöld és 
sárga, Double-Anisette. Narancs-Curacao és Gene- 
ver. legjobb Schiedami Wynatid Focking-tól Ams
terdamban, Cognac fine Champagne Fred. Mestreau 
& O  czégtól Saiutes-Cognacban, valódi ó Szirmiai 
Slívovitza, francz. Tábla-Olaj és többféle Tábla- 
Eozet & Valódi Bor-Eczet.

Legfinomabb Thoa és Rum
PILSENI-SÖR A POLGÁRI SŐRFŐZÖDÉBÖL Pilsenben,

----mindenkor fris töltésben. —

Raktár letrtinoinahb oagjMtmü Astrathan-Caíiárból.
stb. stb. 335. (5—2) 

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
Áruraktár: Ferencziek-utcza II. sz.

^  Felhívás 3 S 'í
|j részt vételre a Hamburg állam által biztosí

tott nagy pénssorsjáték nyereményesélyeiben 
melybi

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

Az aj 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 azonban

nyev. Mark. nyer Mark.
1 250,000 54 6000
1 150,0t,0 5 4000
l 100,000 108 3000
1 60,000 264 2010
1 60,000 10 1500
2 40,000 3 1200
3 30,000 530 1000
4 2ö,OoO 1073 5oO
2 20,000 27069 145
2 15,000 300.200
1 12,000 150.124

24 10,010 1 8436 100. 94
3 8000 67. 50
3 6000 47. 20

M á r ia - c e l l i
gyomor-cseppek

jeles hatású gyógy szer a gyomor min
den bántalmai etilen,

és fólülmulhatatlan az ét- 
vágy-hiány, gyonior- 
Kjeugeség rosszagu  
lehelet, szelek , Havá

i g  nyu felhiifögés, kó- 
' l ika,  gyoiuorhurut, 

gyom orégés, liugykö- 
képződés, túlságos 

nyálkaképzödés sár
gaság, undor és bá
nj ás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
biorgörcs, székszoru- 
lat, a gyomornak tú l
terheltsége étel és Ital 
álta l, g iliszta  lép és 
má(betegség, arany- 

_ . *re» hántalmak ellen.
E g y  l iv e g o s i©  á i - a l i a s z n á -,utl utasítással együtt 35 Rí*.
Kapható: Péctett Kováét Mihály 

ét Sij néz litván gyógyszerész áraknál. 
Valamint az osztrák-magyar biiodalom minden 
nagyobb gyógy szertál ábau és kereskedésében. 
Központi tzéfküldeti raktár nagyban ét 

kictinyben.B it A Dl KÁRO LY, 
az .o  r a u g y a 1 h o z“ czimzett gyógyszertárában 

24o Morvaországban

Ezen nyereményekből az ellő osztályú ha- 
zásnál 400 nyeremény, 116,000 márka kerül sor
solás alá.

Az első nyeremény húzás hivatalosan és visz- 
szavonhatlanul

1882. ilecxember 13. én 14-ére
van megállapítva ás kerül ehez:

1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 márka 
vagy 3 és '/» frt, 1 fél 3 márka vagy 1*/, frt, egy 
negyed 1'/, márka vagy 90 kr. 
és ezen az állam által b iztosított eredeti 
sorsjegyek az összeg beküldése vagy pos
tai lefizetés m ellett a legtávolabb vidékre is 
elkúldetnek általam bérmentve. Kisebb összegek 
>ostai levéljegyekben is beküldhetők.

A Steludecker-ház rövid idő alatt nagy 
nyerem ényeket 125,000 m. 80,000 ni. 
40,000 m. és több 30,000 m. 20,000 m.

j 10,000 márkás stb. nyeremény fizetett ki érdek- 
feleinek és ez által számos család szerencséhez
járult.

A lefizetések a nagy nyereményekkel aráuy- 
! bán 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 valé beosztása, mint 
| az illető betétek Is láthatók és a húzás utána 
hivatalos nyereményjegyzéket.

A nyeremények kifizetése mindenkor pon
tosan teljesítetik állami biztosítás mellett pos
tán való küldés álul, vagy pedig az érdekfél 
kívánságára az én összekötUtéssm által minden 
nagyobb helyen ausztriában eszközölhető.

Megbízásokat bizalomteljesen kérek intézni 
minél előbb régi Ism ert rzégsm re.

S T E IN D E C K E R  J Ó Z S E F
bank- ée váltóüzlet, Hamburg.

U. 1. A Steiudecker József féle ház — 
mindenütt mint solid és reális ismeretes — I 
külön reklámokra nem szorul; ezek tehát el is 
maradnak, mire a tiszteit közönség külön figyel
meztetik. 278. (5 — 6) i

L É G I  Ó B B

s 1 \ M A R K A  - P A p l R

LE HOUBLON
FRANCZIA GYÁRTMÁNY

UTÁNZÁSTÓL ÓVATIK MINDENKI I!!
| Ezen szivarpapir csak akkor valódi,
I ha minden levél LE HOUBLON bélye

get tartalmaz, és minden karton az 
alanti védjegy és sz'gnaturával van 

ellátva.

O A W L IY  A  H KN RY, alleinige fabrikaaten, P A R IS  
Hull Pibrlointi brintéi det Mirquii :

tK,lER AIU*4S I ^UtEAD KiT/Ojfj,
Couleur Mai* J Blunc ou Mai*

supérVe'1̂  j 4o,*raits

KINDL FERENCZ
BÁDOGOS MŰHELYE

P é c s e t t ,  N e p o m u k -u tc z a  33. sz .

ajánlja magát építkezésekhez szük
séges mindennemű munkák eszköz
lésére, úgymint házfedélzet készí
tésére ón, réz és bádogból, fedél- 
papírosból borítással vagy a nélkül 
kátrányozással együtt. Utóbbi fedél 
zet különösen ajánlható mellék és 
gazdasági épületekhez, valamint 
Ideiglenes épületekre is. Az utánkát- 
rányozás kívánatra legolcsóbban 
eszközöltetik. 830. ;0 - 6)

Karima- és függőesurgók és 
lefolyócsövek, angol árnyékszé
kek ón és öntöttvas-csövekkel, 
teljes fördöberendezések, kádftir 
dök fűtő szerkezettel, réz- és vas 
főzőedények ónozása, víztartók
réz vagy bádogból, valamint az 
utóbb említettek javítására.

Nyújtsunk kezet a szerencsének

4 0 0 ,0 0 0  m árka
főnyereményt nyerhetni a hamburgi állam ál 
tál engedélyezett és garantirozott péuzsorso- 
lásnál.

Az uj terv oly előnyöeen van berendezvel 
hogy néhány hónap alatt 7 sorsolásnál 47,600  
nyeremény játszatik ki, melyek közt vau a 
400,000 bir. márka főnyeremény nevezetesen 
pedig,

1 nyerem. 250,000 3 nyerem. 800C
1 „ 150,000 3 . 6000
1 „ 100,000 54 „ 5000
1 . 60,000 5 „ 4000
1 50,000 108 „ 3000
2 40,000 264 „ 2000
3 30,000 10 ,  1500
4 25,(MM) 3 * 1200
2 20,000 63<) * 1000
2 „ 15,000 1073 „ 500
1 • i
24

12,000
10,000

27,069 „ 145

Ossz. 18,436 nyerem. 31 0, 200, 
94, 67, 50, 40, 20 rark.

Ezen nyereményekből az

150, 124, 100,

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

A legközelebbi első nyereményhazás ezen 
nagyaz állnm álul garantirozott pénz sorsolása 
hivatalosan meghatároztatok ás már
/. 6. geexember 13- és 14-én történ Ik
és kerül ebes:

1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 márka 
vagy 8 és '/, frt, egy fél 8 márka vagy 1% 
to. negyed 1'/, márka vagy 90 kr.

Minden megrendelés at összeg beküldése, 
vagy utánvét mellett a legpontosabban eszkö
zöltetik, ■ 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 búzás után azon
nal sorsolási tiszta felszólítás nélkül küldstik.

Kívánatra a hivatalos tervet betekintés vé
gett előre bérmentve elküldjük, és készek va
gyunk a sorsjegyeket nem tetszés ssetében a 
húzás előtt vissza fogadni ás az összeget visz- 
szaadni.

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

Bankházunktól vett sorsjegyek mindig nagy 
szerencsének örvendenek, 4a mi érdekelteink
nek többször a legnagyobb nyereményeket,
köztök 250,000, 100,000, 80,000, 60,000, 
40,000 etb. márkával fizettük ki.

Előrelátható, hogy Ily biztos alapon levő 
vállalat tömege* részvétnek fog örvendeni,

miért is szives megrendeléseket minél előbb 
közvetlenül kérünk megtenni.

Kaufmann és Simon,
bank- ó i v á ltó d z le te  Ham burgban.

V. I. Szabadjon itt köszönetét mondanunk a 
bennünk eddig belyezett bizalomért, és fel
hívjak ezen uj sorsolásban! résztvevésre, lö-j 
rekvésünk leend ezentúl is pontos és lelkiis
meretes szolgálat álul a t. részvevőinknek 
teljes megelégedését elnyerhetni.
279. (7-7)_____________ o. D.

J á s z á n ,
1882.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré te

szi, hogy Donkics János n.-üröghi lakos 
végrehujtatónak, Mitrovics István s neje 
szül. Márovits Mária pécsi lakosok vég
rehajtást szenvedett elleni 349 frt 32 kr. 
töke ennek 1882. évi október hó 23. nap 
jától számítandó 6% kamatai, per 12 frt 
10 kr. végrehajtás-folyamodási és 15 frt 
30 kr. árvorés-folyamodási valamint a 
még netán felmerülendő költségei kielé
gítésére a következő ingatlanok u. m. a 
pécsi 1346. sz. tjben felvett 1558 hszsz. 
496. sz. ház és belsőség 1024. írt. becsár 
mellett, — a pécsi 1046. sztjben felvett 
3883. hszzs. szőlő 288 frt becsár mellett.

a pécsi 1046 sztjben felvett 3654. hszszt 
szőlő 1442 frt becsár mellett, — a pécsi 
1037. sztjben felvett 4961. hszsz. szőlő 
1288 frt o. é. becsár mellett, végre a pé
csi 1045. sztjben felvett 1557. hszsz. 
495. sz. ház és belsőség 640 fit ezennel 
megállapított kikiáltási ár mellett a pécsi 
kir. törvényszék telekkönyvi levéltárában 
1882. évi deczember hó 12. napjáuak 
d. e. 10 órájában megtartandó nyilvános 
árverésen szükség esetében a kikiáltási 
mint becsáron alól is eludatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlanok fennti kikiál
tási mint becsár lü°/0-tát vagyis 102 frt 
40 kr., 28 frt 80 kr., 144 frt 20 kr., 
128 frt 80 kr., 49 frt 50 krt készpénz
ben vagy ovadékképeB értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vótelárt három 
egyenlő részletben; és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó egy hónap, a 
második részt két hónap és a harmadik 
részt a bánatpénz betudásával 3 hónap 
alatt minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától 6°/0 kamatokkal a 
pécsi kir. adó mint letéti hivatalnál sza
bályszerű letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóságnak 1882. szeptember hó 
9-én tartott üléséből.

Kiadta

Dr. Karay
330 (3—3) kir. tvszéki jegyző.

É R T E S Í T É S .
A pécsi, egyesült külvárosi takarékpénztár

az üzletkezelési rendszabályok 9. §-a értelmében

1883. évi január 1-től kezdve megnyitja
takarék osztályának

X l . é v s o r o z a t á t ,
melynek hozzájárulása végett az aláírási ivek az intézet helyiségeiben

Király-utcza 32-ik sz. a. Schack Ferencz ur házá
ban az emeletben

mai naptól nyitva állandnak.
Mindazok, kik az uj évi sorozatba belépni óhajtanak, felkéretnek, hogy 

az intézet helyiségeiben lehetőleg mielőbb megjelenni szíveskedjenek, hol a 
boiratások a délelőtti hivatalos órákban 50. kr. beiratási díj mellett eszkö
zöltetnek. Ugyanott a takarékosztályra vonatkozó rendszabályok valamint a 
számítás — úgy az érdekelteket illető kedvezmények iránt is az igazgatóság 
egész készséggel adand felvilágosítást: különösen figyelmeztetnek azok, kik 
hitelre akarnak igényt tartani.

Kelt Pécsett, 1882-ik évi deczember 1-én tartott igazgató-választmányi 
gyűlésből.

A z igazgatóság.
iM D O O O O O O O O O O O O O O

348. (2—1)

Vi l l a n y o s - h a s o n s z e n v .
Z B órard . plébános urnák minden, még a gyógyithatlan betegségeknek is villanyos- 

hasouszenvi gyógykezelését kimerítően tárgyaló hírneves tankönyve, a 6-ik franczia kiadás 
után át dolgozva, most jelent meg magyar nyelven is, s megrendelhető minden könyvárus 
álul. Ára 2 frt

Főraktára a vlllanyos-hasonszenvü csillagszernek Budapesten, a Nádorhoz czimzett 
gyógyszertárban, Váczi körút 17. .sz

Tanácsadó orvosa a villanyos-hasonszenvnek Dr. Felchtntaiin A., CaorvAson, Békés
megyében. 221. sz. (12—7)

Eddig még
jÉrdemjel| A. MAAGER

cs. kir. kizár. szab.

pá r a t l a n !
W .-fé le  fo.es.
valódi, tiszta

C S U K A M Á J O L A J
mely az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen 
emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a lég 
tisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer mell- s tildóbajok gór 
vély, daganatok, kelések bőrkiütések, mirigybajok, gyen 
geség, stb. ellen.

Egy üveg Ara 1 frt. kapható gyári raktárban: Becsben 
Henmarkt 3. szám a.**) valamint az osztrák magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jobbnevü füszerkereskedésekben.

PÉCSETT kapható : Ko vács M. és SipÖCZ I. gyógyszertárában 
Reeh Vilmos, Blauhorn M., Simon János é» Spitzer Sándor 
füszerkereskedésében Baján: G e i g e r  K á r o l y  és P o l l e r m a n  
A. gyógyszertárában, Mi d i i t *  füszerk. Kaposváron: Ba b o ch a y  
K á l m á n  és A u g u s t i n A. gyógyszertárakban. Mohács: L u i z e r 

z o n d r e y  E. gyógyszert. Szegzárd : Ár mi n  S. keresk. Sziget
id á z i t s V., 0  c s o d ál és B a g ó  füszerkeresk. Zom borban: W e i- 
A. S. F a l c e o n i  G., H r a b o v s z k y  és S z t r i l i c h  keresk.

*) Újabb idő óta több ezég három szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított csukamájolajt árul. Kikerülendő e megcsalatás, kéretik a közönség 
osak olyan üveget mint D orscb-féle c s u k a m áj-o I a j j a 1 megtöltött - 
nek tekinteni, melyen a ezég védjegye, dugaszjegy és a használati uta

sítás a M a a g e r nevet viseli.
**) U gyanitt van a schafhauseni nem zetközi sebkötö szerek, é s  a lembergi 

dr. M ikolasch K á r o ly -fé le  reconvalescenteknek  való gyógy-boroknak  
főraktára.____________________________________________________________ 262. (12—5)

V. és S 
várott: 
d i n g e r

Herbster Károly
m e c h a n ik u s  

Budapest, Károly 
körút (országút) 3. sz.
Huszár-féle ház. Ajánlja ere
deti valódi amerikai W ehler 
és W llson varrógépeit, egye

nes tűvel 8-a s számú házi szükségletre és nosza- 
bóknak, 6-os czipészeknek, 7 és 10-es szabóknak. 
Továbbá dúsan felszerelt raktár

uj Singer varrógépekben
elegáns kiállítással henger álvánnyal, métermérték, 
kerókválasztó és öngombolyitó zárszekrénnyel 3 3  
frt, zárszekrény nélkül 3 3  frt. Mint m e
chanikus bátorkodom  a t. iparosokat arra 
figyelm eztetni, m iszer in t minden tólem  vett 
varrógép általam  legjobban irányoztatik, 
úgy hogy több é v i használat után sem vészit 
tartósság és m unkaképességéből, m iáltal j e 
lentékeny  javítási kiadások takarittatnak  
meg. 340. (5—2)

Amerikai 
Posta - Gözhajozás 

„Horgony vonal"
(Anker Llnte)

Ideiglenes leszállított átkelési ár.
Ezennel közhírré tétetik, miszerint minden 

tekintetben kitűnően berendezett lw rendű 
Fosta - t.flzbejolrkon, melyek a világszerte 
híres „Horgony vonalon- (Anker Llnle) köa- 
lekednek, az átkelési ár Newyork-lg.

ér* TW U 48 frt osstr
f * ár“* ,udv* tökéleteslegjobb ellátást (étkezést) Hamburgtól kezdve.
Amerikában Al_ 8g<“ ®n * renJ*1,e,é»1 helyig 

Mldöu eidton a posta (fözhajésásdnkat 
* *• *• ktiabnaég ügyeimébe ajánlom, egy- 

M k.é” n*k nylletkoaom. bárkinek 
m nden Idevágd kérdésbon dfj nélküli pontos 
felvilágosítással szolgálni. -  v
HaiDirf. Bokdan Relner, B«nre<JorfCr-

1,8 ?*?*?■ * k*íí.k0B ■ * ' 10 friojl tle lt .
r--' - * —

K a r á c s o n y i  a j á n

ezelőtt

ZSOLNAY VILMOS
Pécsett Széchényi-tér Z so lnay-bazár.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására juttatni, 
hogy a gyermek-játékok, már megérkeztek és óriási
választók áll a t. publikum rendelkezésére minden versenyt fölülmúló

o lc s ó  á r a k b a n .
Úgyszintén felnőttek számára karácsonyi és újévi ajándékok

nak alkalmas csikkek u. m. mindennemű illat-szerek, függő és asz
tali lámpák, csillárok, finom bőr, plüseh, tájt, borostyán, fa , 
khinai ezüst, niello, quiverpoli, üveg, porczellán- és majolika- 
dísztárgyak a legújabb Ízlés szerint legnagyobb választékban és 
jutányos árakon kaphatók.

A választék mindenben a múlt évihez képest

ó r i á s i , - v i
Magam a n. é. közönség kegyébe ajánlva maradtam

kiváló tisztelettel
322. (3 -3 )

2?a,cűa.er

K a r á c s o n y i  a j  á n  d é k  o k '
ÍB t  I S I I  S S

Pécsett, i  882. nyomatott ifj. Madaráéi E.


