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A hanyatlás okai.
i.

Nem  kell hosszansan b izon y ítga t
nunk, hogy hazánk nemzetgazdáozata 
nagyon hanyatlik.

H a a statisztika készakarva is iá- 
tyo lt boritana eme tényre, hangosan 
mutatja az élet, a mindennapi tapasz
talás, hogy b izony rosszul állunk.

F e l van ism erve a baj s kutatnak 
az orvosok annak indokai után s a ki 
egyet felfedezett, az úgy állítja  e lő  ez 
okot, mint a hanyatlás egyedüli fo r 
rását. a többit úgy m ellőzi, mintha 
nem is volnának.

Azaz, hogy az orvosok és tanács
adók m indegyike a maga nádpálczá- 
ján  uyargalász, s nagyohbára nem az 
a czélja, h ogy  a bajon seg itve legyen , 
hanem az, hogy egy ik  másik neki 
nem tetsző állam i vagy  társadalmi je 
lenséget úgy befeketitsen. mint néki 
éppen érdekében áll vagy  egyéni, 
vagy  a mint többnyire történik párt 
és kaszt-tekintetekből.

A zok  a nemzetgazdászok, kik m eg
teremtették a m agyar speczialis állam- 
adósságot, a hasznos beruházásokat 
(m éreg drága nem jövedelm ező- görbe 
vasutakat, fo lyam elszabályozásokat és 
Boszniát) a kik m egörökítették a ren
des év i deficzitet, k ik m eghárom szo
rozták a tisztviselők számát, hogy ko r
teseiket és a lustaság s pazarlás fo ly 
tán tönkre ment sok ezernyi gava llért 
szinekurákkal ellássák, azok igen  na
gyon  restellik, hogy a m agyar fö ld 
műves és iparos legalább is két annyit 
nem do lgozik , hogy költekezését is 
nem szorítja m eg jobban, mert akkor 
több tellenék az adóra s egyéb  állam i 
s b ivatali sport illákra, emelni is lehetne 
azokat és sokkal kényelm esebb létet 
biztosítana ez nékik.

Ezek a hanyatlás forrását fő leg  
és tán k izáró lag a nemzeti lustaság
ban, a term elő osztályok lukszusában 
találják fel, m iért is utánozza a termelő 
osztály a k iválóan csak semmittevésre

és bőköltekezésre született fogyasztó 
osztályt?  —  E z  sehogy sem tetszik 
nekik.

H iában is tagadnánk, b izony 
nagy részben igazuk is van azoknak, 
k ik  a szorgalom, munkásság és takaré
kosság hiányát fe lem lítik  a hanyatlás 
egy ik  okául, csakhogy épen azok, kik 
legjobban lármáznak e miatt, job b  
volna, ha elhalgatnának, mert az ő 
rossz példájuk sokat tett a baj öreg
bítésére, mert továbbá a term elő osztá
lyoknak is van természetes eszük s 
ha dolgoznak és megtakarítanak, úgy 
óhajtják, hogy maguk részére do lgoz
zanak és takarítsanak, nem pedig egy  
sereg ingyenélö ja vá ra  és kényelm ére, 
mert ez nagyon elveszi kedvüket a fo 
kozott munkától és nélkülözésektől, 
mert ez a szorgalom  és takarékosság 
m egölője.

Többen  és köztük a m űkedvelő 
iparos g r ó f is a politizálásban találja 
hanyatlásunk okát, nagyon sokat bi 
befödünk a közérdekű politikával, so
kat gyUléseziink, értekezünk, kortes
kedünk s ezalatt elhanyagoljuk a ter
melést az ipart,

A  kinek természetes hajlama van 
a lustaságra, vagy  a kit a szereplési 
viszketeg bánt, a ki különben sem 
találja örömét az eke, kapa, kalapács, 
fűrész, szekercze sat. forgatásában, an
nak igaz, hogy a politikával já ró  gy ii- 
lésezés és túlmohó újságolvasás kere
sett ürügy a rra , hogy a dolgot, a 
műhelyt, az üzletet elhanyagolja, az 
i ly  em ber azt az időt, m ely neki a gyü- 
lésezésből és értekezletekből nagyon 
is fölösen fenmarad, nem tölti do log 
mellett, hanem kávéházban, korcsmá
ban újságolvasás, politizálás és kö lte
kezés mellett, pedig hej be sokkal job b  
volna az újságot nem a kávé- és korcs
maházakban olvasni, a hol azt fig y e 
lemmel tenni úgy sem leh et, azon 
pénzen m ely az újságolvasás czimén 
a korcsmában elkél, százszorosán e lő 
fizethetne a kivánt lapokra, m iket ott
hon a munkaszüneti időben kén ye l

mesen és figyelem m el elolvashatna s 
a műhely az üzlet sem vallaná annak 
kárát, mert a segédmunkások, gazda
sági cselédek fo lyton  a gazda fe lü gye
lete alatt m aradnának!

A  hol legtöbbet dolgoznak és ta 
karítanak, az északamerikai egyesült 
á llam okban, hol a nemzeti vagyon  
rohanva szaporodik, ott a közérdekű 
mozzanatokbani részvét va gy  is a po
litizálás sokkal jobban terjedt el, mint 
bárminő más államban, ott az á llam 
polgár, ki választási jogánál fogva  
h ivatva  vau befolyn i a közdolgok el- 

í intézésében, hasonlilhatlannl jobban 
I van értesítve a fen forgó kérdések eránt, 
mint bárhol másutt, de ott nincs, nem 

í található egyszerű farmer (kisbirtokos 
fö ldm ives) nem iparos, aki legalább is 
egy  lapot nem tartana magának, hogy 
abból értesülését meríthesse s fel ne 
üljön hazug, nagyszájú korteseknek, 
k ik a tudatlan töm eget oda hajlítják, 
a m ely oldalról m egfizetve lettek.

Napjainkban pedig hazánkban 
túlságos politizálás fe löl éppen nem 
panaszkodhatunk m ég kevésbé a la
pok sok előfizető miatt, ellenkezőleg, 
m indenütt panasz em elkedik a közöm 
bösség miatt, m ely a törvényhatósági 
sőt országgyű lési termek ürességében 
nyilvánul, az egy leti gyűlések is na
gyob b  részt a szükségelt résztvevők 
hiányában megnem tarthatók, szóval 
a hatvanas években m utatkozott kissé 
élénkebb po litikai életet és m ozgalm at 
igen sajnos tespedés és apathia vá l
totta fel.

A  politizálást tehát hanyatlásunk 
kutforrásának éppen nem ismerhetjük 
fel, legfellebb ürügynek és czimnek, 
m ely alatt a dologkerü lő költekező haj
lamainak szabad fo lyást enged.

A  hanyatlásnak m ég több okai em- 
legettetnek s ezekről a jö v ő  számban.

K ü lfö ld i szem le.
Holnapok óta az angol-franczia viszo

nyoknak az egyiptomi angol foglalás 
következtében történendő átalakulása ké

pezi a kiváncsi érdeklődés tárgyát, most 
már bizonyos, hogy a tranczia kabinet 
nem fogadta el az angol javaslato
kat, a további értekezést megszakasztotta 
és ennél fogva már csak a nagyhatalmak 
dönthetnek ez ügyben, melyre egy angol 
körirat által felhiva lesznek.

Az angol kormányt igen kényelmet
len helyzetbe hozta Charles Beresford lord 
tengerész kapitánynak egy a „Times“ -ben 
megjelent czikke, mert a lord bizalmas 
barátja a trónörökösnek, kinek az angol 
kapzsiságtól és ragadozó vágytól ment 
lelkületű aligha érthetett együtt az angol 
kormány egyiptomi politikájával.

Beresford tüzetesen kimutatja, hogy 
az egyiptomi mozgalom kétségkívül nem
zeti volt és a nép rokonszenvét bírta, hogy 
sem az angol, sem a franczia fökonzul 
nem helytelenítették Arabi tetteit és tö
rekvéseit, hogy a mészárlásokban nem 
volt része Arabinak, hogy Arabi és a 
nemzeti párt elégületlensége alapos és igaz
ságos volt szemben a nyomasztó, elvisel- 
hetlen adókkal, melyek alatt a benszti- 
löttek nyögtek, mig az európaiak adó
mentesek voltak s e mellett a legjövedel- 
mesebb állásokba befurakodtak, kimutatja, 
hogy az Arabi per nem volt más, mint 
egy hitvány komédia s hogy Anglia hadi 
akcziója semmikép sem igazolható.

Ezek mind oly állítások, miknek an
nak idején ezen rovatban mi is kifejezést 
adtunk. A barbár alexandriai bombázás 
által okozott károk megtérítését elbírá
landó bizottság még most sincsen össze
állítva, ezen károkat is a szegény egyip 
tömi nép nyakába sózzák, noha igazság 
szerint azokat az utolsó krajczárig Ang
liának kellenék megfizetni.

Gambetta temetése oly nagyszerű volt, 
minöhez hasonló csak első Napóleon tete
meinek elhelyezése az invalidok dómjában. 
—  Egyelőre a párisi nagytemetöben he
lyezték el, mert Gambetta atyját reá 
akarják venni, hogy ott is hagyja. Emlék
szoborra nemzeti aláírást nyitottak.

Gambetta halála nem maradt elszi
getelve, diktatorságának legjobb tábornoka 
Chanzy január 3-án hunyt el gutaütésben, 
Ő volt az kinek a revanclie-háboru esetén 
legtöbb kilátása volt a fövezérségre. — 
A franczia kamarákban újra megválasz
tatott Brisson a kamara elnökévé szó
többséggel.

Budapesti levél.
(Szinbáz. — Az akadémiából.)

Az uj év meglehetős sok újat hozott 
a színi világba is, ha igy folytatódik, —

a mire pedig kilátás van —  akkor az idei 
év sokkal többet fog fölmutatni e téren, 
mint a tavalyi. Két eredeti müvet láthat
tunk már a világot jelentő deszkákon, 
egyiket a nemzeti- a másikat a népszín
házban.

A nemzeti színházban Rákosi Jenő 
vigjátéka „Idau látott napvilágot, a nép
színházban Follinus Aurél népszínműve: 
„Szeget szeggel." Rákosi, ki már több 
ízben mutatta meg színműírói jeles tehet
ségeit, ez alkalommal nem tudott teljes 
sikert kivívni darabjával, minek föoka 
abban rejlik, hogy komoly drámai ala
kokkal és mesével lép fel és mégis el 
akarja hitetni a nézővel, hogy vígjáték, 
mindazonáltal a művészies összeállítás és 
kivitel és különösen a szereplők közre
működése fenn fogják egy ideig tartani a 
darabot a műsoron.

Kevesebb sikere volt Follinusz da
rabjának a népszínházban, bár egyes jelene
tek képesek érdeklődésünket fölkelteni. A 
darab meséje igen silány és a mi fóhi- 
bája : nincsenek benne híven festve, —  a 
népéletnek megfelelően, —  a jellem ek; 
sok benne még a durva élez is és az el
kopott közmondás. Hasztalan volt az ösz- 
szes művészek remekelése, nem távoztunk 
a színházból mélyebb behatással, és Bla- 
háné dalai küzül is csak egy gyújtott.

A  népszínház legközelebbi újdonsá
gának talán nagyobb lesz a sikere, leg
alább a próbák sokat ígérnek. Rákosi és 
Bánfy báró eredeti operetteje lesz ez, 
czime : „A  fekete hajó.w Jó is lesz egy
szer már eredeti operettet láthatni, talán 
ehhez el szabad majd vinni a leányokat 
is és a finomabb ízlésnek nem kell elfor
dulnia az erkölcsrontó jelenetektől. A da
rab azonban, úgy látszik 18-ára marad, 
mert előbb Coquelin franczia színtársulata 
fog előadásokat tartani a népszínházban. 
Elég sajnos, hogy annyira vagyunk, hogy 
minduntalan más más külföldi színtársu
lat, zenemüvésznö, arany légy, elefánt meg 
aztán tudja Isten mi játszik a népszín
házban ; mindent hallunk és látunk ott, 
csak valamire való népszínművet nem; de 
hát ki törődik azzal, a pénztár telik, más 
meg nem kell Ma-holnap már hozzá szo
kunk, hogy színházainkban 4, 6, sőt nyolcz- 
szoros beléptidíjat fizetünk, hogy valami 
idegen művészt láthassunk.

Nem kevesebb az élénkség az aka
démiában, hol már az uj évben két fon
tosabb gyűlés tartatott; az egyik volt a 
Petőfi társaság ünnepélyes közgyűlése, me
lyen Arany fölött emlékbeszéd lett tartva, 
a második az akadémia I. osztályának 
(nyelvi) gyűlése volt.

rí  A  E  ö  &  A .
Egy szülésznőhöz. )

Sziuósznő vagy, létedet csak 
Pár szál deszka adja,
Ingó talaj, bizonytalan . , .
Mégis úgy csiiggsz rajta.

Festett világ környezeted,
Vándorbot a béred,
Kád se néznek, hogy ha élted 
Zord telét eléred.

Sxerelemuek nemes hevét,
Szivedet nem érted . . .
Szívvel játszol minden este,
Szivem eped érted.

II.

Nézlek téged s kellemedről 
írni legfőbb óhajom,
Nézve téged elfelejtem 
Azt, ami volt óhajom.

III.

Lánggal égő tüzes szempár,
Lángra gyújtó tekintet 
Takarja el csalfa fénynyel 
Márvány hideg kebeled'.

Szelíd arezod mosolygása 
Bűvös szerelemre hiv 
Csalogat . . .  és ott rejtőzik 
Mögötte —  a fagyos s z ív .

Kebeledben a szerelem 
Ismeretlen érzemény,
S mig te vigadsz gondfeledten,
Elhal bennem a remény.

Jovanovich Pál.

*) Mutatvány a szerző legközelebb megjelenő 
költeménykötetéből.

Az álarezos bálon.
Mozgósitüttak!
Igen, mozgósítottak, de nem ám az 

oroszok ellen. Különben mellesleg legyen 
mondva, annyira gyűlölöm az oroszokat, 
hogy ha már a fejük le van véve s „ruszliu 
néven árulják őket, egy-egy vacsorára — 
ötöt-hatot megeszem! No azután az olasz 
irridectisták ellen sein mozgósítottak, ám
bátor, nem bántam volna, mert nagy sze
rencsével szoktam a kucsóberekkel ját
szani. Elég az ahhoz, hogy mozgósítottak 
és lettem hareztéri . . . akarám mondani 
—  báli tudósitó!

Megkaptam a „grátis-jegyetu ez volt ! 
az útlevél, mellyel utrukeltem egy kopott 
fekete dominóban Thallia csarnoka felé, 
hol Karneváli ö herczegsége gazdag szin- 
pompában ékeskedő estélyt rendezett.

Átadtam az ajtóban álló Árgusnak a 
passzust 8 aztán belépek a tündéri fény
ben ékeskedő csarnokba.

Harsog a zene, sürög-forog a tarkább- 
nál-tarkább maszkok sokasága.

—  Ismerlek szép maszk! Súgom oda 
egy kecses alakú rózsaszínű dominós höl- 
gyecske fülébe —  pedig dehogy ismertem.

Az én kedves kis maszkom látható
lag szörnyen raegszöppent, s menekülni 
igyekezett előlem, de én fakó fekete do
minómban, mint valami elátkozott gonosz 
szellem lépten-nyomon üldöztem és egyre 
osak azt hajtottam utána:

—  Ismerlek szép maszk!
Végre az én kis maszkom semmi

kép sem menekülhetvén, esdeklöleg for
dult hozzám és szólt:

—  Kedves Józsim, nem tagadom, 
h°gy —  r énu vagyok; fölismertél, de 
meg fogsz bocsátani, csak vezess most 
haza, mindent elmondok — otthon!

—  Ugyan ugye-e?! Dörmögém rá 
Ámbár semmikép sem értém a dolog „mi- 
voltját** csak úgy sejtém, hogy valószí
nűleg a kis „asszonyka*4 titokban, szökve 
jött az álarezos bálra s azt hitte, hogy én 
vagyok a — férje. No ez ugyan pompás!

Alig hogy bevégeztük suttogásainkat, 
egy zömök , alacsony, ilyen magamfóle 
„szafaládi“ -termetü úri ember lépett a 
csarnokba s kémlelő szemekkel nézett 
szét, mintha csak keresett volna valakit. 
Kis maszkom véletlenül félrebillentve fe
jét, észrevette —  öt.

—  Jaj a férjem! Sikoltá halkan s 
legyezőjével rám legyintett —  oly jelen- 
tösógteli volt e legyintés aztán . . .  el
tűnt!

Sokáig kerestem, de biz hiába.
Oh, óh — szegény kis menyecske!
A nagy keresgélés közben egyszer 

csak azt veszem észre, hogy egy „kártya- 
vető boszorka** vetette rám éhes szemeit 
rézkukuláján keresztül s mindenütt nyo 
momban járt. Ez még csak hagyján lett 
volna, hanem el-elsurranva mellettem olyan 
„bizalmas** kánya-csipésekkel tisztelt meg, 
hogy báli emlékül máig meglátszanak a 
karomon a szivárványszínű foltok. Aztán 
meg az öklével olyan formán gesztikulált, 
mint a mi közönséges emberi „nyelven** 
annyit tesz, mint: fenyegetőzni!

De én fel se vettem a „csipös** ba
nyát ; utóbb azonban utamat állta és ko
dácsolni kezdett:

—  Csak ne tetesd magadat. Ismer
lek —  iéhütö! Hiába forgatod kancsal- 
szemeidet, fölismertelek. Hanem majd meg 
fogsz lakolni!

Ptyü teringettót! gondolám magam
ban, hát ez vájjon tréfa akar-e lenni, vagy 
mi? Szólni akartam, de nem fértem szó
hoz, mert egyre darált:

—  Én csak higyjek, bízzam benned 
s te kijátszol engemet.

Valóságos „Kukliné-predikáczió.**
—  Régen gyanakodtam már hűséged 

ben s most végre gyanúm beteljesült. Azt 
mondtad, hogy a fejed fáj, nem jössz álar
ezos bálra és mégis eljöttél.

Szentül valami féltékeny szivü „fele- 
ség“  8 azt gondolta ez is, hogy én va
gyok a —  férje.

Fölséges! . . .  óh csak meg ne csí
pett volna!

—  Rögtön haza jössz velem.
—  Haza? Az nem lehet! Rikácso

lom válaszul.
—  De igenis lehet!
—  No jöjj előbb édesem az öltözőbe.
Bemegyünk, én álarezomat leveszem

. . . . tableaux!!!
Az ón asszonyom úgy elkotródott, 

mintha ott sem lett volna. Ja j! csak a 
csípése foltja is kotródott volna el vele.

Alig teszem föl az álarezot és me
gyek vissza a maszkok közé, hát uram 
fia! egy vörös bajszu ur támad meg és 
rám fogja, hogy én —  n ö vagyok, sőt mi 
több, hogy az ö —  ne j e  vagyok és erö- 
nek-erejével haza akart vinni.

Ugyancsak szép kis komédia lett 
volna!

A hosszas nyakgatás után, kijöttem 
már a sodromból, látva hogy a tetetett 
, jórcze-hang*‘-gal nem jutok dűlőre, —  el
szóltam magamat, amúgy mély basszusba
— bezzeg megretirált az én emberem 
akár csak a „kártyavetö boszorka.**

Utóbb már magam is megelégeltem 
az álarczos-bál „érdekességeit** és „csi- 
pés*‘-eit, aztán szépségesen haza osontam 
s aztán megírtam a tudósítást, hogy a bál
— fényesen sikerült!

A  kis reporter.

Csevegés az akaratosságról, 
a megszokásról stb.

Akaratosság azaz korlátlan akarás 
az önzés vagy önszeretet sarjadéka, mely
nek jelszava : flectere si nequeo superos 
Acheronta movebo. így határozzák meg 
bölcseink, természetesen csak embert ér 
tenek alatta ; a mit az állatokról tapasz 
tálunk minek nevezzük azt? Makacsság
nak , csökönyösségnek, dacznak. Bajos 
lenne egy jelzőnél megállapodnunk.

Nézzük a lovat, csökönyösnek mond
ják ? nem lehet mindig. Példát hozok fel 
rá, a mi nem bizonyít a csökönyösség

mellett; de inkább a megszokást jellemzi. 
A  hatvanas években egy kiszuperált hulá- 
nus lovat vett egy kucséber, használta 
sokáig a minden malicziától ment veteránt; 
de mi történik vele. Egy hadgyakorlat 
alkalmával ballag emberünk taligába 
(kordé) fogott lovával az országúton, hova 
elhallatszott a tábori kürt, sturm, alarm 
szava. Feledve lett mostani helyzete, a 
veterán füleit hegyezve vágtat előre, hasz
talan a kucséberi ügyesség, a visszatartás 
nem sikerül, rohan előre, igyekszik elfog
lalni régi helyét a kürtös oldala mellett 
a harezsor élén. Nem lát, nem hall az öreg 
gebe, csak egyet látszik még érezni, ér
teni és tenni, —  a tempót. Megzavarja a 
sorokat, melyért neki s gazdájának kijut, 
t. i. az ütleg; de az sem birja másra öt, 
régi megszokottságából kivenni nem lehet 
Úgy kell elvezetni a reszkető állatot, 
benne a kor nem bírta elölni a múltak 
szokását ; pedig a kor már kór. Kerüli 
azóta gazdája a lovassági gyakorló tereket, 
nehogy mind ketten részesüljenek oly nye
reségen, miről kucséberünk lova számára, 
bármily nyerészkedő is lemondott volna 
akkor is örömest.

A megszokás második természet az 
embernél is ; de az állatoknál kétszeresen 
az. Van rá eset, hogy a csökönyös lovat 
szép bánásmód, ütleg meg nem mozdítja; 
de ha eltaláljuk szokását, enged, megsze
lídül. Két előkelő ref. lelkész utazott az 
alföldön, vitte a város ordináncza a terje
delmes rónán. A  lovak lassú trappban ha
ladtak ki a városból egész a temetőig; 
itt azonban se bé, se tova menni nem 
akartak. A kocsis szép szó biztatás, ütleg 
osztásban kifáradt; de hiába mozdulásra 
lovát nőm birja. Megbotránkozik a két 
lelkiatya, jó l ismert humoros papunk 
ké:di, hogy miféle lovak ezek? A kocsis 
ki röstellette a dolgot, félve ncz a kérdező 
felé, mintegy mondani látszik, —  mit hasz
nál az, ha megmondom is; —  de győz az 
illem s inegvallja, hogy a halottas kocsit 
vivők. Jó izüt nevet papunk s int colle- 
gájának, hogy se baj, majd hajtja ő a



Ama nagy érdeklődés, melylyel fő 
városi közönségünk az akadémiai ülések 
iránt viseltetik az aj évben úgy látszik 
még csak fokozódott, mert mindkét alka' 
lommal telides-teli voltak a termek diszes 
és előkelő közönséggel.

A Petőfi-térsaság gyűlésén Névi gyö
nyörű emlékbeszédet tartott a nemzet nagy 
halottja, a nagy költő fölött és minden ke
belben viszhangzottak ama szavak „lesz-e 
ki öt irodalmunkban pótolni fogjau ? .
A  megindító emlékbeszéden kivül még 
több érdekes pontja volt a gyűlésnek 
Nagy tetszésben részesült Endrödi Sándor 
hangulatteljes költeménye „A  lengyelor
szági harangok,“ Ábrányi Emil költemé 
nye „Terózu és Mikszáth Kálmán elbe
szélése „A  rósz matéria.u

Ez alkalommal jelent meg először a 
társaság közlönye a „Koszorú^ uj alak
jában. Ezentúl ugyanis minden héten meg 
fog jelenni egy lap és a jeles felolvasott 
müveken kívül még érdekes regényt, heti 
szemlét az irodalom, művészet és színház 
teréről is hoz. E folyóirat nem szorul aján
lásra, a ki egyszer látta és olvasta, nem 
nélkülözheti; becsesebb müveket egy fo
lyóirat sem közöl.

Az akadémia második gyűlésén Hun- 
falvy Pál és Zichy Antal tartottak nagy- 
érdekű felolvasásokat. Az ülés elején a 
titkár a beérkezett pályamüvekröl tett 
jelentést.

A Teleky pályázatra beérkezett 23 
darab szinmü. A Farkas Rákó féle pályá
zatra 16 hazafias költemény. A többiekre 
nagyon csekély vagy semmi müvek sem 
érkeztek ; a többek közt az Atheneum 
pályázatára (a magyar hírlapirodalom tör
ténete) sem érkezett pályamű.

Ezek után Hunfalvy Pál lépett a szó
székre, és minden áron igyekezett Vám- 
béry Ármin a mayar nemzet eredetéről 
szóló müvét megczáfolni. A bosszú és 
mély tudományu értekezés után a közön
ség zajosan megéljenezte a nagy tu
dóst.

Végre Zichy Antal felolvasása követ
kezett, az akadémia megalkotójáról. Zichy 
összeállította Széchenyi István naplóját 
és ahhoz igen érdekes és mély lélektani 
tudományra valló magyarázatot irt, mely
ben Széchenyit saját naplója szerint je l
lemzi. Kár volt utoljára hagyni ezt a pon
tot, nemcsak annak értéke, hanem Szé
chenyi iránt való kegyeletből is. Mind
azonáltal élénk figyelemmel hallgatta a 
közönség az érdekes tanulmányt, mely 
kivállóan lelki állapotával foglalkozik a 
a nagy szellemnek. Két szakazst olvasott 
fel Zichy, az egyik Széchenyit mint val
lásos embert, a másik, mint melancholi- 
kust jellemzi. Ez utóbbi bajnak tudható 
be az is, hogy öngyilkossá és előbb tébo- 
lyodottá lön ; mindkettő a hazáért való 
aggodalmában. A forradalom után nem bi
gott a jövőben, mert a magyar nemzetet 
elpubultnak, tehetetlennek tartotta. Fel 
hagyott minden reményével, féltette hazáj. 
jövőjét, ez keserité el, ez okozta h 
lálát.

Hála, hogy aggodalmai nem teljesül 
tek, hanem meggyökeresedett a magyar 
nemzetben ama korábbi jóslása: Magyar 
ország nem volt, hanem lesz.

K árpáti Manó.

Statisztikai kimutatás
a pécsi m. kir. postahivatal 1882. évi 

forgalmáról.

J ö v e d é k .
Az egész évi jövedéki bevétel tesz 

37732 frt 14 krt, a jövedéki kiadás 
17293 frt 8 kr. Eszerint a pécsi postahi
vatal 1882. évi tiszta jövedelme 90438 frt 
28 krt teszen.

Á t m e n ő  b e v é t e l e k .  
Utánvételekért befizettetett 108226 frt 33 kr. 
200 frtig terjedő utalvá

nyokra ...................  1281019 „ 73 „
200 írton felüli utalvá

nyokra ...................  761641 „ 55 „

Összesen : 2150887 frt 66 kr. 
Á t m e n ő  k i a d á s o k .  

Utánvételekre kifizettetett 67953 frt 97 kr. 
200 frtig terjedő utalvá

nyokra .................... 989973 „ 53 „
200 írton felüli utalvá

nyokra .................... 124462 „ 20 „

Összesen: 1182398 frt 70 kr. 
A  különbözet az átmenő bevételek és 

kiadások között tesz 968,497 frt 96 krt. 
Elárusittatott 2 kros levéljegy 75,500 db.

lovakat, hagyjon fel ütlegelésével a kocsis 
s üljön nyugodtan.

Kiveszi szájából öblös pipáját s rá 
kezdi a jó l ismert halotti éneket: „Már 
oda térek, honnét testem vettem. Porrá 
kell lennem, mivel porból lettem.11 s. t. b. 
S im a két ló komoly léptekkel indul tova 
s majd koczogvást. A kocsis ámul bámul 
levesei kalapját s néz a két nagy tiszteletű 
urra, így haladtak pár órányira hova el
jutni törekedtek, felváltva énekelve egyik 
vagy másik halotti éneket.

Hogy a varos viczczes polgármestere 
—  ki kétségkívül meg akarta gyalogol 
tatni a két nt. urat — megtéritette-e a 
■tólát, nem tudom; de azt hallottam, hogy 
nagyon restelte a dolgot, s különösen, hogy 
felültetöböl felültetett lett.

íme a megszokásból eredt csökönyösség 
Van kocsis ki lovát egy vagy más 

kocsis tempóval a legsebesebb ügetésre 
bírja, a nélkül, hogy féket vagy ostort 
használna. Hallottam egyről, ki lova czomb- 
jára köpött, ha mellőzni akart s mindany- 
nyiszor sikerült elhagynia az előtte hala
dót. Az ilyen s több eféléhez szoktatott 
lovak, bármily gyors futók lettek is elébb, 
ha más kézre kerülnek, —  nem tudva 
mihez lettek szoktatva —  értéket vesz
tenek; mert a kocsis a maga titkát nem 
örömest adja el velük. Eltekintve az idő 
mitott lovaktól, a közönséges lovaknál is 
van ilyen megszoktatás, sörény, üstök meg
húzás, induláskor ostornyéllel kereszthúzás, 
simogatás, mind oly dolgok, mik ha el 
lesznek feledve, a ló kijö sodrából s nem 
parirozik.

Más állatoknál szintén találkozunk 
hasonló szoktatásból eredt osökönyösségek- 
kel. Vannak, kik a a lovat szin szerint 
osztályozzák, s a szerint határozzák meg 
húzó, futó, ugró, győző voltukat; de ez is 
csal néha. Hiedelem a sárga lóról a fan- 
tasztikusság, a feketénél a lassúság, a pej
nél a tartósság s. t. b.

Tóth Lajos
ref. seg. lelkész.

»  3 n n 24,000
n 5 „ „ 500,000 „
»  10 „ „ 62,500 „
„ 20 „ 0 4000 „
„ hirlapjegy 12,400 „
„ utalványlap 45,500 „
„ közönséges szállítólevél 29,000 „
„ utánvóteles szállítólevél 10,000 „ 

Érkezett kifizetés végett 200
írtig terjedő utalvány . . 32,900 db. 

feladatott 200 frtig terjedő
u ta lv á n y ........................  34,735 „

Érkezett kocsipostai külde
mény . . . . . . .  100,679 „

felvétetett kocsipostai külde
mény .................................  108,135 „

Postai megbizás érkezett november 
hó 1-től vagyis ezen kezelési ág be
rendezésétől kezdve összesen 111 darab 
5268 frt 72 kr. értékben. Ezekből bevál
tatott 42 db. 1474 frt 83 kr. értékben, 
visszautasitatott 69 db. 3793 frt 89 kr. 
értékben. A  visszautasítást nagyrészben az 
okozta, hogy az ily utón behajtani kívánt 
követelések időközben kiegyenlítettek, rész
ben pedig azért, mivel a megbizás kellő
leg felszerelve nem volt.

Alkalmazva van ezen hivatalban a 
hivatali főnökön kivül 11 tisztviselő és 
13 szolga, kik közül öt a közönséges le
velek és utalványok, — egy a kocsipostai 
küldemények kézbesítésével van megbízva. 
Ezeken kivül egy postamester, ki a szál
lításokat gondozza.

Az alkalmazottak hivatalbani elfog
laltsága naponkint 9 órára számítható, te
kintet nélkül a vasár- és ünnepnapokra.

Összeköttetése van ezen hivatalnak 
naponkint négyszeri rakkocsi - járattal a 
vasúti indóházhoz, két küldöuczkocsi- és 
két gyalog-posta-járat által.

Ézen postahivatal kézbesítési kerü
letébe 28 község, illetőleg puszta, csárda 
és major tartozik.

Pécsett, 1883. év január hó 10-én.

Br. P u r c e l l  B éla ,
postahiv. főnök.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polg. ügyek : 

Kissfaludy Imre tszéki bíró által 
Január 9-én.

1. Bárdos János — Soós Julianna 
ellen házasság felbontása iránt. 2. Dr. 
Daempf Sándor ügyvéd — Fedcsico Ga- 
lauti ellen 24 frt 70 kr. ügyvédi dij és 
jár. megítélése iránt.

Vésey Rezső tszéki biró által 
1. Török József —  Bódi Erzsébet 

ellen házassági kötelék felbontása iránt. 
2. Beresics Vinkó — Bánácz Adám ellen 
tulajdonjog megítélése iránt.

Bogyay Pongrácz tszéki biró által 
1. Jakab Jánosné szül. Kovács Ilona 

Onka János gyám ellen, ingatlan tu
lajdonjogának megítélése iránt. 2. Kreiner 
József — „Dálya" mezőváros közönsége 
ellen 774 frt 40 kr. s jár. iránt.

Január 11-én
Bogyay Pongrácz tszéki biró által 

1. Özv. Ilka Józsefné —  Kissfaludy 
István mint gyám ellen örökösödés iránt. 
2. Ozv. Győri Imréné —  Nagy István 
ellen ingatlan tulajdonjogának megítélése 
iránt.

Előadandó büntető ügyek :
Január 15.

1. Dragojlov Román ellen halált okozó 
testi sértés miatt. 2. Kálmán Ferencz ellen 
súlyos testi sértés miatt.

Január 17-én
1. Jankovits Constantin ellen lopás 

miatt. 2. Moszlovácz Jozo ellen lopás miatt.
Ifj. hajdú János ellen felmenő ágbeli 

rokonon elkövetett súlyos testi sértés miatt. 
Január 19-én

1. Balatonéi György és társai ellen 
testi sértés miatt.

Különfélék.
Bálok. A jogakadémiai ifjúság,

ma tartja fényes elite-bálját. Az előkészü
letek minden tekintetben kiváló gonddal 
tétettek meg. A terem díszítése egyszerű 

mégis igen Ízléses és csinos. Előre

láthatólag a jó siker biztosítva van. —- 
Mához egy hétre, azaz 20-án (seombaton) 
a kereskedelmi ifjúság tartja elite-bálját, 
mely, a mennyire a buzgólkodó rendezőség 
fáradozásából következtethető, legkevésbé 
sem fog siker dolgában az előző jogász-bál 
mögött maradni. A  jogász-bálra kaphatók 
jegyek a lyczeumban az olvasókör helyi 
sógében, a kereskedelmi bálra pedig Va
lentin Károly könyv- és mükereskedésében 
—  meghívó elömutatása mellett.

—  Alarczos bál. Hétfőn tartotta 
meg a jótékony-nöegylet a színházban 
évenként szokásos álarczos bálját. Ez év 
ben is szép sikerrel folyt le. Tagadhatat
lan, hogy a közönség részvéte ezúttal 
némi apadást tüntetett elő, a mi azonban 
csak a kasszára volt egy csekély hatás
sal, magára a bálra legkevésbé sem; mert 
a tarkábbnál-tarkább csinosabbnál-csino 
sabb álarczosok elég szép számmal sürög- 
tek-forogtak, a szellemes-tréfákban sem 
volt hiány s a vidámság is magas fokon 
állott. Éjfél után tánczra kerekedtek és 
járták három óráig. Dicséretet érdemel 
rendezőség, feladatát buzgalommal töltötte 
be. Elismerést érdemel ezredünk zenekara, 
mely fáradhatatlanul és gonddal válogatott 
zene darabokat játszott.

—  Tánczestély. Egyéves önkénte- 
seink sem akarják a rövid farsangot táncz 
exerczirozás nélkül átlaufsrittolni, a ta
valyi önkéntesek nyomdokán haladva — 
pompás tánczestélyt rendeznek. A mint 
halljuk az előkészületek folynak és külö 
nos gondot fordítanak arra, hogy a táncz 
terem díszítése necsak csinos, és Ízléses, 
hanem egyszersmind katona-jellegü is le 
gyen, mely czélból díszítési eszközül fegy 
verek és egyéb katona-szerszámok is fog
nak használtatni. — Szép sikert kívánunk 
Mars fiainak!

—  A „pécsi kath. legény egylet  ̂ if- 
jusága e hó 27 én tartja a Scholz-féle 
sörcsarnokban saját egylete javára zárt
körű tánczvigalmát. Az estélyen Dankó 
Gyula zenekara játszik. A  rendezőség ré
széről fölkérettünk, miszerint tudassuk a 
közönséggel, hogy mindazok, kik netán 
tévedés- vagy feledékenységböl nem kap
tak meghívót és igényt tartanak rá, szí
veskedjenek a rendezőséget (megye-utcza 
22. sz.) megkeresni.

— Csődök. Schwarz F. ellen, csöd- 
biztos Vésey Rezső, tömeggondnok Csigó 
János febr. 19. Pécs. —  Steiner Mihály 
ellen a csőd megszüntettetett.

—  Beszakadt. A napokban egy 
Thun János nevű tanuló lement a baloká- 
nyi tóra korcsolyázni. A jég  elég szilárdnak 
látszott, a tanuló felköté korcsolyáját és 
rálépett ; jó darabig korcsolyázott, egy
szeresük ropogni, recsegni kezdett a jég. 
Gyors futammal igyekezett a tanuló a be
szakadás elöl menekülni, azonban már 
későn volt, a jég  beroskadván nyakig 
vízbe esett. A  gyorsan mentségére jött 
emberek kiszabadították kínos helyzetéből 
s a közeli házak egyikébe vitték, hol át
öltözködve lakására ment. A  tanuló rend
kívül meghűlt s ma súlyos beteg. Ajánljuk 
a jelen esetet a szülök figyelmébe.

—  A pécsi ügyvédi kamara e hó 
28-án tartja évi rendes közgyűlését dél
előtti 10 órakor a kamara helyiségében. 
—  Az évi rendes közgyűlés tárgyain ki
vül igen érdekes lesz a budapesti ügyvédi 
kör és kamara átirata a bűnvádi eljárás
ban az esküdtszéki intézmény behozatala 
iránt, a polgári törvénykönyv és bűnvádi 
eljárásról szóló kormányjavaslatok feletti 
véleményezés.

—  Egy kis statisztika. A katonai 
nyilvántartási hivatalban a múlt év folya
mán helybeli illetőségű közöshadseregbeli 
404, vidéki 2121 jelentkezett; honvéd 
helybeli illetőségű 300, vidéki 1168. A 
pécsi illetőségű közöshadseregbeliek közül, 
kik ez előtt az 52-ik ezredhez tartoztak 
az uj hadsereg szervezése folytán 32 át
tétetett a 99-ik (morva) ezredhez. Az év 
végén elbocsátást nyert 517, ezek közül 
helybeli illetőségű 55.

—  Jég-makáma. Oh ég ! —  tessék
—  van jég  —  és minő nagy —  s még 
egyre fagy. —  Jégre futni —  hosszan 
csúszni — és e l b u k n i  —  ki-ki mehet — 
mostan lehet. —  Sörös, ezukrász —  és 
még sok más '— nagyban siet —  vágat 
jeget —  töltet vermet —  hogy a nyáron
— úgy ne járjon —  mint már aként 
többször történt — a veremben nem volt 
semmi —  s nem lehetett „behüteni". —  
Fiatal, vön — a rétre mén —  s a jég 
tükrén —  vaozog, fázik —  hanem azért 
korcsolyázik —  hja! mert hát a korcsolyá 
zás —  divatozó úri szokás —  és el
végre —  az a vége: — menjen ki-ki most 
a jégre!

—  Színész - miatyánk. Miatyánk
havi gage! ki vagy az igazgató zsebjében, 
dicsértessék a te szép neved; jöjjön el a 
te rendes mindenhavi országod, legyen 
meg a te szép akaratod úgy az emelet, 
miut a földön s a —  bumsztiban is. Add 
meg nekünk minden hóra magadat és ne 
engedj minket a zálogház körüli kisértetbe, 
de szabadíts meg a különösen Bogyónál 
szokásos levonásoktól. Ámen!

—  Titkos színműíróink figyelmébe. 
Városunkban a titkos színműírók igen 
szép számmal lévén képviselve (a „félre
ismert Sakespeareu, —  a „két Miklósu — 
stb. stb.) —  nehogy hiú reményekkel ál
tassák magukat, tudomásukra juttatjuk, 
hogy a népszínház igazgatósága a követ
kező czimü darabokat nem fogadta el elő

adásra: Az örökölt vőlegény. —  A sze
relem titka. —  Csele gazda leánya. —  
Szép Jancsi. —  A  szédelgők. —  Barna 
Pista. —  A szolgalegóny. —  A  könnyelmű.
—  A  nagyságos urfi. —  Az atyák bűne.
—  A  vig pesti lány. —  Harcz az özvegy 
után. —  A  tapasztalatlanok. — A hamis 
váltó. —  Falusi kalandornő.

—  Drága kocsizás. Az inas-gyere
keknek — ősi szokása már, hogy a ro
bogó hintók után szaladva, folkapaszkod- 
nak a tengelyre; a kocsisoknak pedig 
ilyenkor az a szokásuk, hogy az ostorral 
hátra-hátra vágnak — igy történt meg a 
napokban, hogy egy V a k  János nevű 
czipész-inas, a mint a föutczában robogó 
hintóra felkapaszkodott, a kocsis oly sze
rencsétlenül vágott az ostorral hátra, hogy 
az ez előtt ép szemű V a k  János rögtön 
m e g v a k u l t  a jobb szemére.

—  Mennyit nő a nap januárban f  
Január 1-én a naphossza 8 óra és 24 perez 
volt, 31-én pedig 9 óra és 25 perez lesz; 
tehát a nappal e hónapban 1 óra és 1 
perczczel növekszik.

—  Színházi hírek. A mint halljuk 
Prém József „Boldogítok" czimü vigjátéka 
a jövő héten kerül színre, melyben Ará
nyi Dezső hosszas betegsége után —  elő
ször lép fel. Kiváló szerepe e darabban 
Tarkeöy. — Ujházy vendégszerepei, ma 
a „Budapesten"-be lép fel, holnap pedig 
a „Falu rosszáéban —  Gonosz szere
pében.

—  A honvédség köréből. Jelencsik 
Vincze honvéd ezredes dandárnok Budapest
re tétetettát. Tegnap a lovassági, valamint a 
gyalogsági tisztikar búcsúzóul tisztelgett 
a derék ezredesnél, ki a tisztelgőket igen 
szívélyesen fogadta és valóban megható 
bucsu-beszédet mondott. Tiszteletére va
sárnapon a „Vademberéhez czimzett ven
déglőben búcsú banquet leend. Jelencsik 
helyébe Paksy Károly ezredes jött, kinél 
szintén tegnap tisztelgett a tisztikar.

—  Id ill a budapest-pécsi vasútról. 
A múlt héten a budapest-pécsi vasútnak 
ercsi-i állomásán egy kis baleset érte az 
Érdről Ercsire jövő 302. számú vonatot, 
melyből kis hija, hogy nagy, szerencsét
lenség nem nőtte ki magát. Érdtől Ercsi 
felé az egész pálya lejtős, de különösen 
az ercsii állomás előtt oly nagyon, hogy 
egy vasúti kocsit egyhelyben megállítani 
majdnem lehetetlen. És a baleset épen e 
helyen történt. A mint ugyanis a vonat 
Ercsihez érve ez emlitett lejtőn lefelé ha
ladt volna, a mozdonyt a szerkocsival ösz- 
szekötö láncz elszakadt. A másik, két 
összekötő kapocs valószínűleg már ekkor 
ki volt kapcsolódva « a terhétől megsza
badult mozdony örült sebességgel robogott 
keresztül az állomáson. A váltók rendben 
lévén, akadálytalanul rohant tova a halálra 
ijedt mozdonyvezetővel. A fűtő pedig 
szerkocsin maradva, az öt otthagyó szőke 
vény után bámult, kezeivel integetve, hogy 
„térjék kend vissza!" De csakhamar fel
találta magát s a dörzsfék megszorításával 
sikerült a lefelé rohanó kocsitömeget visz 
8zatariani. A  mozdonyon rekedt gépész 
ezalatt visszanyerve lélekjelenlétét, a gőzt 
teljesen elzárta. De a meglódult mozdony 
természetesen még ekkor sem állt meg. 
Ekkor jutott csak eszébe, hogy ellengözt 
is lehetne alkalmazni. Az utasok persze 
boszankodva várták a mozdony vissza 
érkezését. Még csak ki sem szólhattak, 
mert kint a mezőn valónak a sárban. 
Végre visszajött a megszökött raozdonv 
mely bevitte őket az állomásra.

—  E  hó 22-ikén lesz Sellyén a vö 
röskereszt-egylet bálja, mely miután a far 
sang rövid s bálokban vidékünk nem lesz 
túltömött, sikerrel kecsegteti a rendezésé 
get. Ajánlják a pártfogásra nem osak 
rendezői gyakorlottság s megszokott tévé 
kenysóg s fáradhatlanság, hanem a nemes 
czél is. Jó sikert kívánunk az egylet ér 
dekében, kedves s kedélyes mulatóst t 
raegjelenendöknek, hol hiszem vidéki szé 
peink tömegesen képviselve lesznek a szó 
kott otthonias kedélyes körben, örömmel 
üdvözöljük.

—  Halálozás. —  Féder Vilmos 
nyugalmazott k. törvényszéki biró 
utóbbi években mohácsi lakós e hó 11-re 
virradóra hosszas fájdalmas betegség után 
jobb létre költözött, temetésére e hó 12-én 
városunkból is többen a végtisztesség meg 
adására megjelentek számos barátjai közül.
—  Nyugodjanak békén hamvai!

—  A Mohács és Kölkedet védő du
nai gát e hó 10-én átszakadt, azonban 
ott termett nagyhamar mindkét község 
elöljárója s sikerült az éj folytán a sza
kadást betömni, a töltés akkor még csak 
25 czentiméter áradásnak volt képes el- 
lentállani, pedig a Duna csak e napon 
kezdett a fővárosban apadni s igy Mo
hácsra nézve a veszély nem múlt el. __
A szigst mór napok óta van elárasztva.

—  A korcsolyázási szenvedély két 
áldozatot szemelt ki magának e napokban 
Tolnán. Báró Bergy és gróf Bissingen 
huszártisztek megpróbálták a Duna jegét,

sportra,melyet elég szilárdnak véltek 
egyszerre azonban ropogni kezdett 
gyors futamban beszakadt alattuk a jég, 
mely alatt eltűntek. — A gyors segély 
Bergy bárót kiszabadította s dörzsölésre 
feleszmélt, minek folytán talán megment
hető az életnek, Bissingen gróf azonban 
ott veszett a jeges vízben.

—  A Duna áradása, mely az oszt
rák dunamenti városok, és Pozsonynak is 
csak mélyebben fekvő részeit öntöte el, 
a legnagyobb károkat hazánkban okozta!

—  A Csalóköz termékeny sikfölde na
gyobb részt ár alá jutott úgy szintén a 
Rába-Rábcza és Duna közök, Györujváros, 
Györsziget egészen el van árasztva, a la- 
kósság nagy nehezen tudott elmenekülni 
ingó vagyonát olt hagyva a bősz elem 
martalékául, sok ház összedől. —  Győrbe 
6000-nél több falusi lakósság is menekült, 
a Győrnek átellenben fekvő Révfalu köz
ség is v íz  aló jött, sőt a belvárosnak a 
kisdunára dűlő mélyebb utczáiba is be
hatolt a v íz , mely annál veszedelmesebb, 
mert a nagy hidegben azonnal megfagy.
—  A fővárosban a viz e hó 10-én apadni 
kezdett. — Eszéken a drávai vasúti hid 
felett megállt a jégtorlasz, Szolnokon pedig 
a tiszai közúti hid felett.

—  Egy orosz klub alapszabályai. 
Csernígov orosz város kaszinója közelebb 
ezekkel a pontokkal toldotta meg alap
szabályait: 1. A  kaszinóba nem szabad 
belépni kátrónyozott csizmában. 2. A ke
reskedőknek meg van tiltva, hogy oly ru
hában jelenjenek meg, melyet rendes napi 
foglalkozásuk közben hordanak, mivel 
ezek kellemetlen szagot terjesztenek. 3. 
Tánczestélyre tisztességes fekete ruhában 
lehet csak eljönni. 4. Újévi bálon frakkot 
kell hordani. 5. Tánczestély alkalmávél a 
kaszinó-tagoknak nem szabad az ablak
függönyöket zsebkendő gyanánt használ- 
niok. 6. Tánczestélyen nem szabad a höl
gyek termében dohányozni; a ki mégis 
teszi, 50 kopek büntetést fizet, mely ösz- 
szegen a nőknek kölni vizet fog vásárolni 
a kaszinó igazgatósága. 7. Négyes közben 
senkinek sem szabad kankant tánczolnia, 
vagy más módon áthágnia az illem törvé
nyeit. 8. Tázczegtélyen nem szabad nagyon 
lerészegedni. 9. Kártyázás közben tilos a 
pofozkodás. 10. Billiárdozás közben a dá
kóval nem szabad verekedni.

—  Pályázat. Városunk szinüyyi 
bizottsága a jövő szinidényre pályázatot 
hirdetett a színházra. A  pályázni szándé
kozó színigazgatók figyelmeztetnek, hogy 
kérvényeiket február hó közepéig id. 
Krasznay Mihály szinügyi bizottsági el
nökhöz nyujsák be.

—  Megbokrosodott lovak. A hét 
elején két —  közönséges oldalas kocsi elé 
fogott —  tüzes vérü ló a föutczában any- 
nyira megbokrosodott, hogy a kocsis nem- 
birva velük, kénytelen volt a gyeplőt neki 
ereszteni. A megvadult lovak elragadták 
a kocsit és vágtatást rohantak a budai 
külvárosi orazágutra 8 ezen a vámház felé. 
A vám háznál ideje-korán észrevették a 
bajt s leeresztve a sorompót —  megfog
ták a lovakat. A  szerszám szétszakadt, 
a kocsi erős zuzódást szenvedett, a kocsis 
szörnyen megijedt és egyéb baj nem 
esett —  hála Istennek!

—  A virág kedvelőknek. Egy ujfajta 
pelargoniumot hoztak be hazánkba angol 
kertészek utján a Fok-Földről. Latin neve: 
„pelargonium tricolor ardens“ . Virágja 
nagy s a felső szirmok sötétveresek, a 
három alsó pedig fehér. ( P i r o s  felső, 
f e h é r  alsó — z ö l d  levél . . . nemzeti 
szin.) Valószínűleg rövid idő múlva 
pécsi mükertészeinknél is lehet kapni —- 
jó pénzen.

—  Kimutatás. A  „Rudolfinum“  karácsonfájá- 
hoz a következő nemeslelkü adakozók járultak :
készpénzben : Dr. Duláuszky Nándor ő nmeit 
100 frt, Zsinkó kanonok 5 frt, Pr. Orphanis 1G frt, 
özvegy Czvetkovicsué 5 frt, dr. Kohárits 5 frt, dr. 
Mendl 6 frt. Dolmányos Döme Csáktornyáról 6 frt, 
dr. Ereth kórh. igazgató 10 frt, dr. Scbwartz 5 frt, 
Ott M. 5 frt, Delimáuic8 István 5 frt, a zircziek 
pécsi háza ö frt, Weidinger Ferencz ö frt, Ereth 
Terézia 5 frt, N. M. 5 frt, Z I. 5 frt. Koronayné 
3 frt, „Ave Maria" 3 frt, Es. — 5 frt, L. L . 5 frt, 
Heid János 3 frt, Károly Ignátz 2 frt, dr. Szeredy 
2 frt Rédeky 2 frt, Pirkner 2 frt, Mestrics Anna 
2 frt, Hölhling Juliana 2 frt, Lukrits 5 frt, Ereth 
Atitalné 5 frt, Eisenhut Emília 2 frt, Kindel 2 frt, 
„F. Z“ 1 frt, K. 1 frt, e. t. c. 1 frt, G. Z. 1 frt, A. T. 
1 frt, Csábi nővérek 1 frt, Gyilos Pete 1 frt, Békely 
Rémig 1 frt, ifj. Scholz 1 frt N. N. 1 frt, N. N. 1 frt, 
Ország Terézia 1 frt, Feszti Rajmár 1 frt, Haksch 
Emilné 1 frt, Fekete Irma 1 frt, N. N. 1 frt, N. N. 
1 frt, P. M. I frt, K. K. 1 trt, R. K. 1 frt. Seh. B. K.
1 frt, I. Sch. 2 frt, E. A. E. 1 frt, iskolaigazgató 
1 fit, N. N. 1 frt, D. 1 frt, Ulraanu 1 frt, Wurster 
József 1 frt, Hoffinann Károly 2 frt, Kotczer István 
1 frt B. H. s. 1 frt, N. N. 1 frt, Tarai Mária 1 frt, 
N. N. 1 frt, Jasgo 2 frt 40 kr., özv. Peselnitzné 
1 frt, olvashatlan név N. 1 frt, H. Otília 50 kr.. 
Gőzmalmosné 50 kr., N. N. 50 k r , A. E. 50 kr.. 
A. H. 50 kr., N. M. 40 kr., N. N. 20 kr., N. N, 20 kr., 
I. K. 50 kr , Tren8chiner GO k r , Perinits 50 kr., 
Reeh Katalin 50 kr., F. 0. 30 kr.. N. N. 30 kr.,
0  M. 40 kr., N. N. 20 kr. Nilicska A. 40 kr , Kül
lemé 50 kr Dollinger 10 kr., Klein Hermáim 
20 kr., Katzler Károly 20 kr., Kurlender 20 kr.. Bors 
Mátyás 40 kr., Papp 40 kr. M ás e g y e b e k b e n :  
Dulánszkyné 1 nagy. drb. nadrágszövet, 36 drb. 
rajzirka, 3 tuczat ceruza, 1 festőnő nehány rőf vá
szon, Krausz kereskedőtől 1 vég barchet, egy isme
retlen anya és leánya 8 db. fiuinget, Besbré 7 pár 
kapeza és több rőf barchet, Simacsek 6 drb. gyapot 
kendő, Rathné 1 pár czipő és játék, Stirlingnó 
24 drb. zsebkendő, Bek testvérek 6 drb. kalap, özv. 
Ország Lajosné 2 drb. ing 3 drb. nadrág és 6 pár 
harisnya, Krauze Ignátz 1 vég kanavász, 6 drb schal 
kendő és 6 drb. zsebkendő, Werner kisasszony 
6 drb. baba, 7 drb. könyv és 10 drb. narancs, alma, 
füge és sztjánoskenyér, Sziebert ügyvéd 6 drb. 
kendő, 36 drb. czeruza, 24 drb. irka, 12 drb. kate
kizmus 2 skt. tol, 1 csomag toltartó, 1 csomag 
radir-gumi, szappan és egy olajfestmény (8tefánia) 
Lanka kisasszony 6 drb. zsebkendő, Scheirerne
1 kosár alma és dió, Brunner M. 80 pár tormás 
virsli, Irgalmasok gyógyszertára szappan és haj
viasz, Klein J. 1 csomag kendőt, Hajdú György 
20 drb. kalap, Heindelhofer J. 3 csomag szappan, 
Blauhorn Jakab füge, sztjánoskenyér és dió, Böhrn 
C. F. szilva, sztjánoskenyér, dió és füge, Reeh 
Vilmos füge, sztjánoskenyér és narancs. Skaritza 
mandola és dió. T ill Sándor dió, Herteleinné apró
ságok, Stankovits 80 drb. alma. Wallerstein sztjá- 
noskenyér és füge, Burghardt János 12 drb. tányér 
és 24 drb. ivópohár, Fürth Náthán 1 kis öltözet és 
4 drb. mellény, Schön R, 4 drb. kendő, Tauszik 
Ármin 30 drb. zsebkendő, Pannz Jakab 2 drb. 
posztó-rékli, Pfeffermann Adolf 1 fejkötő, 1 drb. 
gyermek-rékli, 2 pár kapeza, 6 drb. kötőpami s 
szalag, Rotbmüller Károly 6 drb. zsebkendő, M^ur 
Henrich sütemény. Hoffbauer József 30 drb. mézes
kalács, Járányi István 40 drb. mézeskalács, Bala- 
tonyi György 30 drb. mézeskalács, Krisztián József



40 drb. mézeskalács, Márton Sándor 2 pár czipő 
Beck M. 3 drb. kalap, Nick Károly 3 féle, Kutte M.
1 drb. tólinapka, Matros 1 csomag szeg, Alt és Böhm 
9 drb. játékot, Roth Ármin 6 drb zsebkendő, Krei- 
ner és Kraasz 6 drb. kendő. Reinfeld 12 drb. kendő, 
Traub és társa különféle. Obetko különféle játékok, 
Hartl Ferenc* mézeskalács, Zách 4 drb. kötőpamut* 
Stadlinger Szilveszter kötőpamnt, irka, toll és 10 kr, 
Hoffbaner Adolf csomag sztjánoskenyér, Schwartz 
Adám 2.') drb. irka, 1 skt. toll, Weber Ferencz déli 
gyümölcs, Tigelmann többféle, Stangel Ede játék 
és 7 drb. kefe, Kovácsics Károly dió és sztjánoske
nyér, Kaufman '/, kilo pamut és 5 slingelő pamut, 
Weis Samn 3 drb. kendő, Blauhorn Mihály dió és 
füge. Ribás 2 pár gyermek-czipő, Blauhorn Antal
2 koszorú füge és sztjánoskenyér, Láng H. 4 drb. 
játék, Wigan 1 drb csésze, Wurster Mária czukor- 
siitemény és virágok, Chaflics czukrász sütemények, 
Tomasovits dió, Kummer András 48 drb. evőkanál, 
Burghart István üvegpoharak, Lukrits János külön
féle, Cserei Antal füge és sztjánoskenyér, Sághi
3 koszom füge, Eizert János narancs, sztjáuos- 
kenyér és dió, L. F. 15 drb. kendő, Grünhutb M.
*'» drb. télikendő, Weidinger Ferdinand 1 csomag 
képek, Weber Károly 6 drb. játék, 6 pár harisnya. 
Fogadják a nemes lelkű adakozók az árvák nevé
ben a legforróbb köszönetét.

A siklósi vörös-kerestl fiúkegylel karácsony- 
fájára adakoztak : 8zabó Ferencz 1 frt, Kiss Jó
zsef 1 frt, Kaufer Dávid 1 frt, Steinbach és Bárány 
1 frt, Deymek Frigyes 50 kr., Pintér János 1 frt, 
Stankovics Pál 50 kr., Ursziny Arnold 1 frt, Goj- 
kovics István 1 frt, Hirling Ádám 1 frt. Kossá 
Dezső 1 frt, Petrovits Svetozár 50 kr., Alexits 
János 1 frt, N. N. "0 kr., Strausz Jozefln 1 frt, 
Toll József 50 kr., Roth Amália 20 kr., Németh 
György és neje 5 frt, Weisz Helene 6 db. sapka, 
Spitzer Márkné 2 frt, Spitzer Paula 2 pár haris
nya. két meleg sál, déli gyümölcs és több nembeli 
csemege, Spitzer Edéné két sál, egy pár czipő, 
özv Ruzsovits Anna 1 frt, Cazsi Györgyné 3 da
rab meleg kendő, Pammer Péterné kis kabát, két 
pár harisnya, két pár szárharisnya, egy szoknya, 
Breiner Olga egy ruhához való szövet, Haksch 
Alajosné 3 db. meleg kendő, Hitre Francziska
1 ruha, 1 kabát, 1 férfi ing. 1 fésű, Pátzák Teréz 
3 kendő, 3 pár harisnya, 1 kötény, 1 pár czipő,
2 db. ruhaderék, 1 meleg felöltő, Zeke Lajosné 
1 frt, Pick N. 3 db kendő, Schinirmund Gyuláné 
1 kötött kabátka, két pár meleg kézelő, apróság 
és 1 frt, Pézl Terézia 3 db. kötény, Nikolics 
Cecília 3 db. meleg sál, dr. Reisz Adolfné 2 frt, 
ruhanemű és apróság, Schlesiuger Lina 2 db. me
leg kendő, 1 sál. Boros Endréné 3. db. meleg 
kendő, Plasztics Júlia 1 meleg ruhácska és süte
mény, W'eisz Lajosné 2 frt. Petrás Józsefné 1 frt, 
kalács és többféle csemege, Szokoly Eleonóra
3 db. zsebkendő, 1 pár harisnya, Gyeues Izabella 
1 ruhácska, 1 pár czipő, Novák Sándorué meleg 
ruhácska és apróság, Baner Rezsőné 1 frt, Mis- 
kolczi Regina 2 db. kendő, 8 db. sál, Pandurovits 
Alexandra 10 db. fonott kalács. Siklóson, 18*3. 
január 6. Németh Egerszegliv Ilka a siklósi vörös- 
kereszt fiókegylet elnóknője Szabó Ferencz jegyző.

—  A Imruugamegyei hinlastyán-segélysö egy
letnek záxzlószeutelése költségeire kegyadomá
nyozói: nagyságos Jeszenszky Zoltán ur 20 frt, 
tekintetes Heiurich Jenő ur a budapesti báró 
Baldácsy hadastyán-egylet elnöke 10 frt, Ugy a 
:ent nevezett egylet folyó évi január hó b-ikán 
tartott tánczestélyére az egylet javára kegyesked
tek adományozni: nagyságos vizeki Talliáii Károly 
úr 5 frt, nagyságos Lechner kanonok úr 2 frt, 
nagyságos Zsinkó kanonok úr 5 frt, nagyságos 
Laubheimer kanonok úr 2 frt, nagyságos Girk 
kanonok ús 5 frt, nagyságos Nádossy Kálmán úr 
5 frt, lovag Draut Val Tione 52. gyal. ezredes úr 
5 frt, ugy szintén mind azon t. ez. urak kik felül
fizettek, miért az egylet hálás köszönetét fejezi ki. 
Asztalos Nándor egyleti elnök.

— Kimutatása a pécsi játék, nöeyylet által 
1883. január 8-án rendezett álarezos bálnak bevé
telei és kiadásairól. Bevétel : (feliiltizetésekkel 
43 frt 4‘ * kr együtt) 580 frt 70 kr. Kiadásai: 
259 frt 51 kr. Tisztajövedelem: 321 frt 19 kr. 
Felülfizetésik : Méltós. Cseh-Kövér Anna úrnő 
10 frt, uagys. Förster Adél úrnő 10 frt, Erreth 
Teréz úrnő 10 frt, nagys. Cseb-Sanska Mári úrnő 
5 frt, méltós. br Majthényi úrnő 5 frt, Freitag 
József ur 1 frt, dr. Johánn Béla 80 kr., König 
80 kr.. Tibiassy *0 kr A pécsi jótékony nőegylet 
választmánya kötelességének tartja a mélyen tisz
telt közönségnek a számos kegyes részvétért, — 
valamint a nagylelkű felillfizetésekért, —  főleg 
pedig az 52-ik gyalogezred igen tisztelt cs. k. ez
redes parancsnok, lovag Draudt urnák az ezred 
zenekarának készségesen átengedett ingyenes köz
reműködéséért legbensóbb köszönetét nyilvánit&ni.

Pécs, 1*83. január hó 10-én. Magyarly Rosa 
alel nők.

—  Egy kísérlet által meggyőződ- 
hetni, hogy nincs más orvosság tömődén, 
összekötve vértolulással a fej és mellnek, 
szédülés, étvágyhiány, bö ffégés  g yo 
mor, bél, .máj és epefájdalm ak allén, 
mely oly kitllllö és oly gyors gyógyha- 
tással dicsekedhetnék, mint a Brandt R í* 
ehárd-féle svájczi-lapdacsok. Kaphatók 
azok szelenczékben 70 krért, mely 5 hétre 
elegendő, minden jobb gyógyszertárakban, 
P écse tt: Sipocz István és Kuncz Nán
dor gyógyszertáraiban.

Színészet.
Az uj év első hetének előadásairól 

nem tettünk amlitést azért, mert az egész 
héten egyetlen egy érdekes szinházi es
ténk sem volt; újdonság mindössze csak 
egy került szinre „A  f a l u  r ó z s á j a *  
F e k e t e  jutalmául, de ezen újdonság is 
olyan gyarló mü volt, hogy arról csak 
kíméletből nem szóltunk.

Sajnos, hogy a iegutóbbi hét előadá
sairól sem írhatunk kedvezőbbeket. Szom
baton jan. 6-án „A  b a m m e l n i  p a t 
k á n y  f  o g óu látványos színmű czimmel 
egy olyan ízléstelen silány férezmü adatott 
elő, a mely még a legelnózöbb színház
látogató kedvét is képes elvenni a szín
házba járástól. Vasárnap a „8 z é 1 h á z i a ku 
ismételtetett harmadizben. Kedden, szerdán 
és csütörtökön pedig M u n k á c s i n é  Ilka 
assz. vendégszerepeit, „Oh a z o k  a f é r 
fin ak ", „ C z i f r a  n y o m o r ú s á g "  és 
„ Á g n e s  a s s z on  y"-ban. Igaz ugyan, 
hogy nagyon helyén volna a repertoir sze
génysége miatt nagyon is egyhangúvá vált 
szinielöadások sorozatát vendégszerepelte
tések által felélénkíteni, de e czélból az 
igazgatónak nem M u n k á c s i n é t  kellett 
volna felléptetni, hanem igyekeznie kel
lene neki valamelyik kiváló művészt vagy 
művésznőt vendégszereplésekre megnyerni. 
M u n k á c s i n é  mint szerződött tag jól 
betölti helyét, s mint ilyen tavai közönsé
günknek kedvencze is volt, mindazáltal 
bizonyára ö maga sem fogja magát oly

kiváló művésznőnek képzelni, a kinek 
vendégszerepeltetését művészi szempontból 
igazolni lehetne. M u n k á c s i n é  játékában 
különben a tavalyihoz képest még haladást 
sem vettünk észre, sőt inkább játéka so
kat vesztett egyedüli értékéből, természe
tes kedvességéből. Ezenkívül hangja már 
első fellépte alkalmával is nagyon fátyo 
lozott volt, második fellépte alkalmával 
pedig egészen elrekedt, szerepét azonban 
mégis végig játszotta. Az igazgató M u n- 
ká c s í n é t  daczára annak, hogy hangját 
már e második fellépte alkalmával is csak 
alig lehetett hallani, csütörtökön még har 
madszor is felléptette, —  s ekkor egy 
olyan eset történt meg, mely a pécsi szín
ház chronikájában bizonyára páratlanul 
áll, u. is a vendég szerepét csak meg 
kezdé, annak egyetlen egy jelenetét játszva 
el, a szerep további részét pedig egy má
sik színésznő folytatta a nélkül, hogy a 
rendezőség akár elölegesen akár utólagosan 
ezen esetre nézve a közönség elnézését 
kikérte volna. Daczára annak, hogy a 
közönség szívesen látta V á r a y  M a r i t  
Mánkácsiné helyén, kinek teljes rekedt 
sége miatt a beszédbeni erőlködését igazán 
kinos volt hallgatni, mégis az igazgatónak 
a közönség irányábani azon menthetlen 
figyelmetlensége, hogy M u n k á c s i n é t  
betegen is színpadra állíttatta, s hogy a 
bekövetkezett szerepcseréről sem értesí
tette a közönséget, méltán a legnagyobb 
indignatiót keltette a közönségben.

Visszatérve magokra az előadásokra: 
az „O h a z o k  a f é r f i a k "  előadása a 
képzelhető leggyarlóbb volt. A szereplők 
szerepeiket oly annyira nem tudták, hogy 
még az iránt sem voltak tisztában, hogy 
kinek-kinek tulajdonképen milyen alakot 
kellene személyesíteni. Az előadás tehát 
szakadozottan és vontatottan és tisztán 
csak a súgó kegyelméből ment végig, mi
ért is e rendkívül élénk vígjáték legha
tásosabb jelenetei is egészen elvesztek. 
A  „ C z i f r a  n y o m o r ú s á g "  is csak igen 
gyönge előadásban került szinre. Dicsé
rettel legfeljebb csak V e r e s s  (Csorna 
Bálint) alakítását említhetjük, és G ö n 
cz  i n é t, azért, mert szerepét legalább jól 
megtanulta. A többi szereplők még csak 
középszerűen sem oldották meg feladatu
kat. M u n k á c s i n é  „Bella" alakítását ta
vai sokkal jobbau eltalálta. Mur v a i ,  ki
nek különben Tarczali J. a betanult sze
repe, „Poprádi" alakításával sehogy sem 
tudott boldogulni, az a tót-czigány keve- 
rékü dialektus pedig, melyet e szerepé
hez használt, igen ízléstelen volt. „Tarczali 
J.“ -t olyan kezdő színész (G á l f a l v i )  
játszotta, a kit legfeljebb csak segédsze
repekre volna szabad alkalmazni. De a 
többi szereplők is mind igen színtelenül 
játszottak, —  az összjáték pedig feltűnően 
pongyola volt. Az „Ágnes asszony" elő
adása, eltekintve a fent emlitett szerep
csere zavaró körülményétől, jobban ment 
végbe, mint a két elöbbeni ; különösen 
kitettek magukért M o r v a y (Vércse M.) és 
A r á n y  i n é  (Ferke). Ily előadások nem 
ébresztbtik a közönség színház látogatási 
kedvét. Jó lesz tehát több gondot fordítani 
úgy a repertoir felélénkitésére, mint az 
előadások praecisebb menetére, mert az 
ily felületességek, a minőket közönségünk 
különösen a legutóbb lefolyt két hétben 
még csak elnézett, minden előadásra 
szépen megtöltvén a színházat, nagyon 
könnyen egészen elidegenithetik a legjobb 
közönséget is a színháztól. Addig is az 
igazgató arany betűkkel jegyezheti fel ma
gának, hogy türelmesebb elnézőbb, és jobb 
indulatu közönséget a pécsinél aligha fog 
valaha találni.

Irodalom.
=  Megjelent az „Ország-Világ" uj alakban, 

heti kiadásban s ez a szám az első. A kiadók áldo
zatkészségét kell kiemelnünk, a kik ugyanoly árért 
többet adnak, s oly kiállításban nyújtják e kitűnő 
képes lapot, mely bármely külföldi képes lappal 
versenyez. Képei szépek, remekek, Makart után az 
„Est" és „É j" két gyönyörű kép, „Boldog uj évet“ , 
„Éjféli misére", „A  gyújtogató" mind műbecscsel 
biró kép. A  szerkesztés ismert gondos kézre vall s 
e számban oly nevekkel találkozunk, melyek az 
irodalomban első helyen állanak. Degré Alajos 
„Visszaemlékezéseiből" ád egy igen érdekes epizó
dot, Frankenburg Adolf „Természettani humoresz
kek" czimen néhány kaczagtató jóízű apróságot; 
Ábrányi Emil „Kö-oroszlán"-ja, e fiatal jeles költő* 
uek táu egyik legszebb verse; Daudet-től van egy 
csinos rajz gondos fordításban „Achilles apó" czi
men ; Tóth Sándor Gregnss Ágostonról emlékezik 
meg melegen, s igazi vonásokban mutatja be a leg
jelesebb magyar aestbetikust. Kodoláuyi Antal „Á 
vasárnapi munkaszünetről" értekezik alaposan. A 
szám homlokát Zichy Jenő gróf sikerült arczképe 
díszíti, kinek életét és szereplését avatott toll kivá
lóan és nagy ismerettel jellemezte. Apró rovatai 
jelesek. Rejtvényrovata kitűnő s ezentúl miuden 
szám után egy értékes könyv (jelenleg Komócsy 
József „Szerelem könyve") fog a megfejtők közt ki
sorsoltatok a mi igen helyes gondolat, mert egy 
részről a megfejtőket sarkalja, más részről becses 
művet nyújt. Nem lehet eléggé melegen ajánlanunk 
e kitűnő képes lapot, melynek ára, daczára, hogy 
a lap megnagyobbult, marad a régi, nevezetesen: 
egész évre 10 frt, fél évre 5 frt, évnegyedre 2 frt 
50 kr. Etőfizethetni a kiadótulajdonosok Wilckens 
és Waidl kiadóhivatalában, Budapest, koronaher- 
ezeg-uteza 3. szám.

== A ,,Budapesti Bazár" f. évi első száma a 
boríték rendes és igen érdekes tartalmán (eljegy
zések, esküvők, gyászrovat, társalgó-csarnok — 
kérdések és feleletek, kérelmek, vegyesek —) kívül 
hozza a rendes divattudósit ást, egy pompás szí
nezett divatkép magyarázatával és kilenczvenbárom 
kép és ábra magyarázatát, szabásmintát, egy nagy 
iv mellékletet himzési mintául szolgálandó monog
ramm és rajzokkal a legszebb divatos ízlés sze 
rínt, továbbá a rendes regény-mellékletet és a 
szépirodalmi részt magában foglaló melléklapot, 
melynek tartalma: „A já n lá s o k "  a „Szerelem 
könyvéhez" Komócsy Józseftől. — M in d en  jó r a  
fo rd u l.  Beszélyke Palotai Ákostól.— E g y  b a l
lé p é s . Regény kezdete. — Igen csinos újévi be
köszöntő kép és a tárczának néhány érdekes ol

vasmánya. Ily  dús tartalom mellett e divatlap 
előfizetési ára csak 10 frt egy évre, de lehet fél- 
és negyedévre is előfizetni, az előfizetések „Király 
János szerkesztőnek" Budapesten, Ujvilág-utcza 
1Ö. sz. a. küldendők. — Minthogy eme divatlapunk 
a külföldi és kiválóan nagyon elterjedt bécsi és 
berlini e nemű lapokat teljesen nélkülözhetővé 
teszi, ezek helyett melegen ajánljuk t. olvasóink 
figyelmébe és pártfogásába.

=  Magyardalok és Népdalok (énekhangra zon
gora kísérettel) gyűjteményeiből megjelent Tá- 
borszky és Parsch zeueműkereskedésében „Jut-e 
néha“  — „Mindig sírok" czimű dal. — Ára 50 kr.

=  Magyar népdalkedvelök figyelmébe! A „Ma
gyar Dal-Album'-búi, miut a magyar népdalok 
egyetlen folyamatban levő egyetemes gyűjtemé
nyéből megjelent a IV-ik kötet 3-ik füzete is a 
641—660. számú, következő dallamokkal: 1. Bol
dogok mi . . 2. Bort ittam én . .. 3. Borzadalmas 
csend közepeit. 4. Búcsúznak szavaim. 5. Búra 
hajlik a szomorú fűz . . .  6. Busúl a cserháti le
gény. 7. Bnsul a vén gazda. 8. Busúlok én, majd 
meg öl. 9. Búza, búza, be szép tábla... 10. Csak 
gyönyörű nemzet. 11. Csalogat egy szép me
nyecske. 12. Csaplárosné piros virág. 13. Csendes 
éjjel messze tájon. 14. Csergedező kis patak. 15. 
Darn megjő, meg a gólya. 16. De fáin. de iáin. 
17. De szeretnék angyal lenni. 18. De szer9tnék 
pápa lenni. 19. Domonkosi, domonkosi menyecske. 
20. Egy kis kenyér, egy kis só A „Magyar Dal- 
Album" IV. kötete ismét 10 havifüzetben jelenik 
meg és pedig 2000 dallamtartalommal. Előfizetési 
ár egész évre: 10 tüzetre 1 frf 80 kr., félévre:
5 füzetre 90 kr. Egyes füzet ára 25 kr. Minden 
füzet bérmentve küldetik szét. Előfizetések leg- 
czélszerübben postautalványon a „Magyar Dal- 
Album" kiadóhivatalához Győrbe intézendők.

—  Megjelent az ,,Önügyvéd" czimű közhasznú 
mű 16-ik tiizete, iita Knorr Alajos, kiadja ifj. Nagel 
Ottó Budapesten a nemzeti színház bérházáhan.
E füzetben a szerző befejezi a váltó ügyekbeli 
eljárás ismertetését, a kereskedelmi- és tőzsde
ügyekben követendő eljárások szabályait, ezután 
ismertet, a bányaügyekbe^ eljárást, nevezetesen 
a bányahatósági és bányabirósági eljárást, áttér a 
polgárügyekben foganatosítandó végrehajtások sza
bályainak ismertetésére e czélból közli a végre
hajtásra vonatkozó általános határozatokat, a kész- 
pénzbeli követelés behajtására irányzott végre
hajtásra vonatkozó általános határozatokat, és 
ismerteti az ingóságokra vetendő végrehajtás sza
bályait. Ez igen érdekes tartalmú füzet ára 30 kr. 
Az Önügyvéd eddig megjelent 1 egész 10 füzetei 
mint a munka első félkötete külön fűzve is kap
ható. Ára 8 frt.

=  A Petöfi-Társaság könyvkiadó-vállalata. 
A  magyar közönséghez! Niucs okunk panaszt 
emelni a magyar könyvpiac/, pangása miatt, s a 
közönséget sem vádolhatjuk azzal, hogy olvasási 
kedve megfogyatkozott. Újabb kötetek sűrűn kö
vetik egymást s a statisztika adatai arról tanús
kodnak, hogy az olvasók száma mindjobban sza
porodik. Van azonban egy körülmény, mely méltán 
gondolkozóba ejthet bennünket: a megjelenő mű
vek legnagyobb része nem eredeti termelés. A 
külföld számos újabb szépirodalmi művével — 
gyakran a selejtesekkel is — megismerkedünk, mig 
az eredeti magyar termék, —  régi elismert jele
seink műveit leszámítva, napról-napra ritkábbá lesz 
künyvpiaczunkon. Fiatalabb szépiróink munkássá
gát kenyérpályák veszik igénybe; öunálló, teije- 
delmesebb munkák Írására nem marad idejük, vagy 
ha ilyet írnak ia, közrebocsátására — a külföld 
erős versenyében — nincsen elég bátorságuk. A 
magyar közönség ekkép, ha talál is szórakozást a 
szépirodalom nagyrészt idegen földről származott 
termékeiben, egyet uélkülözni kénytelen: az érzü
let és gondolkozásmód rokonságát, mi csupán 
hazai irók műveiből sugárzik felénk, olyan Íróké
ból, kik velünk együtt éreznek s együtt gondol- 
dolkoznak. A „Petőfi-társaság könyvkiadó-válla
lata", mely az önálló, eredeti szépirodalmi termelés 
előmozdítását tűzte ki feladatául, jövőre is ezen 
a hiányon akar segíteni. Szépirodalmi dolgozatok: 
költemények, elbeszélések, rajzok és regények tár
háza lesz, s mint ilyen arra törekszik, hogy ne 
csak szórakoztató, de egyúttal szív- és lélekképző, 
s a magyar szellem lehelletétől áthatott szépiro
dalmi munkákkal szolgáljon az olvasónak. A vál
lalat évenkint négy-öt kötetet hoz, s az 1883-ik 
évfolyam számára a következő munkákat jelölte 
ki a társaság könyvkiadó-bizottsága: „A vármegye 
szava" Társadalmi regény. Irta : Kvassay Ede. 
„Ifjúságom." Költemények. Irta: Reviczky Gyula. 
Bodon József elbeszélései. „Humoros beszélyek." 
Irta: Gr. Teleki Sándor. A „Petoti-társaság könyv
kiadó-vállalata" évenkint 60, díszes kiállítású íven 
jelenik meg. s egy évfolyam előfizetési ára 5 forint 
lesz. Az aláírók három évre kötelezik magukat, 
ezáltal pártoló-tagjaivá válnak a Petőfi társaságnak 
s oklevelet szerezhetnek. A t. aláírók igényeinek 
megfelelve, a vállalat kötetei ezentúl olcsó és dí
szes vászonkötésben is kaphatók lesznek. Egy 
évfolyam előfizetési ára bekötve 7 frt. A vállalat- 
ban_ megjelenő müvek két részletben, tavaszszal 
és őszszel küldetnek szét, s egyenként csak jelen
tékenyen fölemelt árakon lesznek kaphatók. Az 
előfizetési pénzek a Révai Testvérek könyvkiadó
hivatalába (váczi-utcza 11. sz.) küldendők. Hisz- 
szük, hogy a magyar olvasó-közönség érdeklődésé
vel kíséri hazafias törekvéseinket, s a „Könyvkiadó
vállalat eduigi pártolói ismerőseikkel szaporodva, 
csoportosulnak kibontott zászlónk alá. Budapest, 
1882. deczemlter elején. A „Petőfi-társaság" névé 
ben: Szaua Tamás titkár. Jókai Mór elnök. Révai 
Testvérek mint kiadók.

Közgazdaság.

A  Magyar Bortermelők
országos szövetkezete

alapszabály-tervezete.
1. §•

A szövetkezet ezóge „A  magyar bor
termelők országos szövetkezete" székhelye 
Budapest.

2. §•. .
A szövetkezet tagjai:
a) Alapítók, kik legalább 100 forin

tot a szövetkezet czóljaira, alapítványul 
készpénzben letesznek, —  mely alapít
vány után a tisztajövedelemböl 5°/0 kama
tot fizet a szövetkezet —  kik azonban a 
szövetkezet irányában egyébként magukra 
semmi nemű kötelezettséget nem vállalnak.

b) Kik szőlöbirtokaik arányában üz
letrészeket imák alá. Kiskorúak, kik örö
kösödés utján jutnak üzletrészek élveze
tébe, a szövetkezet kebeléből kinem zá
ratnak.

3. §.
A szövetkezet czélja. A szövetkezet 

saját tagjainak borait kezelésre átveszi, 
és azoknak, valamint más hazai boroknak 
vásárlása, kezelése és értékesítése által

sit, melyekkel érdekkapcsolatba jutni tö
rekszik.

4- §-
A  szövetkezet 10 évre alakul, és 

működését megkezdi, mihelyest 20 tag 
legalább 500 üzletrészszel aláírva és a 
ezég törvényszékileg bejegyezve leend. A 
kilenczedik év folytán tartandó közgyűlés 
az összes tagok kétharmad szótöbbségével 
a szövetkezet további fennállása iránt ha
tároz.

A kilencz éven belül a felosztás a 
közgyűlés által kimondható, ha:

1, a tagok száma 10-en, vagy az üz
letrészek száma 250-en alul csökkent;

2, ha a tartaléktőkén kívül az alap
tőkének fele elveszett, vagy

3, ha a közgyűlés egyéb fontos okok
ból a felosztást szükségesnek találja, és 
az ebbeli hotározathoz a jelenlevő tagok 
kétharmad szótöbbséggel hozzájárulnak.

5. §.
A szövetkezet ezégót az elnök vagy 

helyettese és egy igazgatósági tag jegyzik.
6. §.

A szövetkezet üzlettőkéje az egyes 
üzletrészvények befizetése, vagy gyarapo
dása és az alapítványok által szerezte 
tik meg.

Az üzletrészeket, jegyző tagoknak jo
gában áll, boraikat a szövetkezetnek ke
zelés czéljából átadni. Ezen jogot minden 
tag oly mértékben gyakorolhatja, a hány 
üzletrészt jegyzet és pedig minden üzlet
rész 20 hectoliter bor beadásra nyújt a 
szövetkezet tagjainak jogot; ezen kezelés 
az igazgatóság által megállapított dijért 
történik.

A tagok felelőssége korlátolt, ugy 
hogy minden tag kötelezett üzletrészei ere
jéig felelős.

7- 8-
Minden üzletrész 100 forintban álla- 

pittatik meg.
A szövetkezet minden tagja legfeljebb 

annyi üzletrészt jegyezhet, a mennyi 1600 
I 1 hold szőlő birtoka van. A jegyzett üz
letrészből az aláíráskor 10 forint kész
pénzben fizetendő be. Az aláírás évében 
még 40 frt fizetendő be, készpénzben vagy 
borban. Ez utóbbi esetben a termény ér
téke a szövetkezet szakértő becslöi által 
állapittatik meg; ha az illető szövetkezeti 
tag a becslést élném fogadja, üzletrésze 
készpénzben lesz fizetendő. A fennmaradó 
50°/o-nak a szükséghez képest részbeni 
vagy egészbeni befizetése az igazgatóság 
határozata alapján követelhető.

8. § .
Azon tag, ki fizetési kötelezettségének 

a szabályszerű időben eleget nem tesz, a 
teljesítendő fizetési határidőtől számítandó 
3 hó múlva az igazgatóság által a szövet
kezetből kizárható, mely esetben az általa 
teljesített fizetések a szövetkezet javára 
esnek.

Kivétetnek azonban a következő 
esetek:

a) haláleset,
b) csőd,
c) önvétek nélküli elszegényedés, mely 

esetekben a betett részletek a reá eső 
nyereséggel együtt a) a halál esetben az 
örökösöknek, ha kívánják b) csőd eseté
ben a csődtömegnek, végre c) elszegénye
dés esetében maguknak az üzletrész-tu- 
lasdonosoknak kifognak szolgáltatni.

9. §•
Uj tagok a közgyűlés beleegyezésé

nek fenntartásával az igazgatóság által vé
tetnek fel, s a rendes üzletrészeken kívül 
még a tartalék-tökének megfelelő és a 
közgyűlés által megállapítandó aránylagos 
beiratási dijt fizetnek.

10. § .

Minden tag, ha üzletrészét már telje
sen befizette, bármikor a szövetkezetből 
kiléphet, de ezen szándékát a folyó üzleti 
év lefolyta előtt 6 hónappal kell bejelen
tenie. Ez esetben az általa már befizetett, 
és javára könyvelt üzletrész visszatartat
ván tovább is nevére könyveltetik, és a 
10 óv lefolása után neki készpénzben ki
fizettetik.

A kifizetésre nézve a k. t. 237. és 
253. §§-ai mérvadók.

11. §.
A  szövetkezet közegei:
a) a közgyűlés, b) az elnökség, c) az 

igazgatóság, d) a felügyelő bizottság.
A szövetkezet hivatalnokai:
1, a vezérigazgató,
2, pénztárnok,
3, ellenőr,
4, titkár,
5, föpinczemester,
6, segéd-személyzet.

12. § .

A rendes közgyűlés minden év május 
havában tartatik meg.

Rendkívüli esetben az igazgatóság 
határozata vagy az összes üzletrészek egy 
tizedrészét képviselő tagok okadatolt kí
vánsága folytán rendkívüli közgyűlés hi- 
vfttik egybe, az igazgatóság elnöke által.

Minden közgyűlés Budapesten a tár
saság székhelyén tartatik meg.

13. §.
Közgyűlésen minden tag annyi szava

zattal bir, a hány üzletrészt jegyzett. Az 
alapitó tagok pedig alapítványuk arányában 
bírnak szavazattal.

A  szavazati jog  vagy személyesen, 
vagy megbízott által gyakorolható. A meg
bízott azonban csak egy, alapitó vagy üz
letrészi tagot képviselhet. Nők férjeik vagy 
más megbízottak által képviseltethetik 
magokat, kiskorúak és gondnokság alatt 
állók pedig gyámjaik, vagy gondnokaik

Bzőlőmü velésünket előmozdítja, az ezen 
műveletekből származó jövedelmet az üz
letrészek arányban elosztja, továbbá vi
déki szüretelő és pincze egyleteket léte - 
által képviseltetnek. Az alapítók jogai 
egyenesen leszármazó első izbeni örökö
seikre is kiterjednek.

14. §.
Minden közgyűlésen az elnök az igaz

gatósági ülésen pedig az igazgatósági el
nök vagy helyettese elnököl.

15. §.
A  közgyűlés tanácskozmányainak tár

gyai:
a) választása az elnöknek és alelnök- 

nek, mely utóbbi egyszersmind az igaz
gatóságnak is elnöke s az elnököt minden 
teendőiben helyei.tesiti, továbbá egy má
sod alelnöknek, ki szintén tagja az igaz
gatóságnak.

b) az igazgatóság által felvett szövet
kezeti tagok megerősítése.

c) a könyvek és számadások meg
vizsgálása. —  E czélból az év végével 
elkészített számadások és a mérleg a je 
lentéssel a felügyelő-bizottság elé terjesz- 
tendők, mely azokat megvizsgálván, a köz
gyűlés elé terjesztendő

d) ezen számadás feletti határozat 
és a jutalékok valamint az egyes üzlet
rész után esendő osztalék megállapítása.

e) az igazgatóság és felügyelő bizott
ság választása

f) az alapszabályoknak netán megvál
toztatása

g) a szövetkezet feloszlása vagy idő, 
tartalmának meghosszabitása és

h) a szövetkezet 10 tagja által Írás
ban a közgyűlés egybehivása előtt 8 nap
pal az igazgatósághoz benyújtott indít
ványok.

16. §.
Minden közgyűlésen jogérvényes ha

tározat, hozatalra az öszszes üzletrészek 
és alapítványok és üzletrészek tJs-ét kép
viselő megjelent tagok két harmadrészé
nek beleegyezése szükségeltetik. Ha annyi 
tag nem lenne a közgyűlésen, ugyanaz 
tovább 15 napra halasztatik, a midőn 
azután a kisebb számú tagok is jogérvé
nyes határozatot fognak hozhatni, de csak 
azon tárgyak felett, melyek az első köz
gyűlés napirendére kitűzve valának.

n .  §,
Az igazgatóság 5 tagból áll, mely 

szám azonban a közgyűlés által szükség
hez képest fölemelhető. Ez a közgyűlés 
által titkos szavazás és általános szótöbb
séggel választatik. Ha az általános több
ség egyre sem esik, akkor a legtöbb sza
vazatot nyert 2— 2 tak közül történik a 
szükebb választás.

18. §.
Az igazgatóság 3 évre választatik, 

egy tag évenként és a megmaradandó kettő 
a harmadik év végével sorshúzás utján 
kilép, —  a kilépők azonban újra választ
hatók. —  Az igazgatóság tagjainak meg- 
szaporitása esetében e szabványok az uj 
szám arányában módosíttatnak.

19. §.
A közgyűlés által választott alelnök 

az igazgatóságnak is elnöke, s az igazga
tósági üléseken elnököl; köteles a szövet
kezet jogaira felügyelni, és az ügymenet
ről biztos tudomást szerezni. E végből 
köteles legalább minden hóban elöleges 
értesítés nélkül, —  melléje vett egy igaz
gatósági tag jelenlétében a szövetkezet 
összes helységén a pénztárt, és a könyve
ket vizsgálni, s a netáni észrevételeket az 
e czélra vezetendő könyvbe iktatni, vala
mint a felmerült hiányok röktöni orvos
lásáról gondoskodni.

20. § .

Az igazgatósági ülések rendeson min 
den hónapban egyszer tartatnak, körül
ményekhez képest az elnök többször is 
hirdethet ülést. A  határozat érvényességé
hez az elnökön kívül még legalább két 
tagnak je’enléte szükséges, és minden ha
tározat általános szótöbbséggel hozatik. 
Egyenlő számú szavazatoknál az elnök sza
vazata dönt.

21. §.

Az igazgatóság feladata a munka tér 
vet készíteni és azt keresztül vinni, a 
készleteket, számadásokat és a könyvve
zetést folytonosan szem előtt tartani, úgy 
szintén arra ügyelni, hogy a borok kellő
leg kezeltessenek és értékesíttessenek.

Az igazgatóság a társulati vagyon 
szabályszerű kezeléséért egyetemleges fe
lelősséggel tartozik.

22 . §.
A felügyelő bizottság 3 tagból áll, 

és a közgyűlés által egy évre általános 
szótöbbséggel a 18. §. értelmében válasz
tatik.

(Vége következik)

A pécsi kereskedelmi és iparka
mara közleményei.

11/882. szám. A földm. ipar és ke- 
resk. m. kir. minisztériumtól vett megha
gyás folytán közhírré tétetik, miszerint az 
állami kezelés alatt álló osztrák vaspályák 
bécsi igazgatósága, a vizáradások által 
károsult vidékek lakósságának élelmezé
sére Tirolba irányított gabona- és liszt
küldeményekre nézve, tekintet nélkül az 
egy fuvarlevéllel föladott teher menyiségre,



az 1883. évi január hó 1-től ugyanazon 
évi június hó végéig terjedő időközre az 
I. számú különtarifa felényire leszállított 
tételeit engedélyezi, minek folytán p. o. 
100 kgmnak Bécs-Wörgli viteldíja 61*3 
krt teend ki, azaz 100 kgmként és kilo- 
meterenkint 0127 krnyi egységalapdíj.

Pécsett, 1883. jánuár 11-én.
A kamara elnöksége.

—  Hogy lehet a borsepröt a kister- 
melönek legjobban értékesíteni? Ily czimü 
rövid közleményeket találunk szaklapokban 
úgy, mint vegyes tartalmú más lapokban 
és a sok ismétlés már nagyon is magán 
hordja az ügyesen jelenetezett ingyen re
klám szagát, mert mindegyiknek vége csak 
az, hogy a kisajtolt borsepröt adjuk el, 
mire már elég alkalom van.

Igaz, hogy jobbadán zsidók megve
szik a kisajtolt borsepröt is, 8 még szíve
sebben a kinem sajtoltat, adnak is érte 
holmi potomságot, a miért ugyan nem ér
demes a seprőt a szőlőből haza hozatni 
vagy a vevő kedvéért éppen a legalkal
matlanabb időben kifáradni oda, —  igaz, 
hogy most már pálinkának kiégetni sem 
érdemes a seprőt és törkölyt, az adózás 
s e körüli szekatúrák, valamint az ezek 
tejében a kazánosok által magasra csavart 
igények oda utalják a termelőt, hogy ez
zel is felhagyjon, van még is egy legjobb 
értékesítési módja s ez jelen zsidó-finán- 
czos napjainkban nem más, mint  a j ól  
k i s a j t o l t  t ö r k ö l y t ,  ú g y  m i n t  a 
s e p r ő t  m i n d j á r t  h e l y b e n  a s z ő 
l őb e n  t r á g y á n a k  f e l ha s z ná l n i .

Én évek óta teszem ezt, sőt 1881 -ik 
évben öt akóra való szilvaczefrém lévén, 
miután érte a kazánosuk oly potomságot 
ígértek az abból nyerendő pálinkából, —  
hogy csak bosszantásomra szolgált, — azt 
is kiöntettem egy a szol "beli trágyadom
bon ásatott gödörbe és földdel betakartatva 
elrothasztattam.

A törköly és seprövj . íasonlóan járok 
el, betakarva kell azt elr hasztani, hogy 
táperejének java a levegőbe ne illanjon 
erjedés közben. — Erjedés után agyagos 
földdel elkeverve a legpompásabb trágya
anyagot szolgáltatja és csodákat mivel a 
tőkék termékenységében.

A kazános szőlőbirtokosok csak a már 
kifött seprőt és törkölyt használják fel 
szölleik javítására állati trágyával keverve 
s úgy tapasztaljuk, hogy a kazánosok 
szöllei mindig dúsabban termők, mint az 
ugyanazon talajú szomszéd szőlők.

Kisajtolt seprőmet, ha jobb áron is 
vennék meg, mégsem adnám el, mert azt 
elviszik a fővárosokba és ott annak segé
lyével csinálnak műbőrt, mi a magas fo
gyasztási adó kijátszásával ottan igen jö 
vedelmező üzlet és megrontja az olcsóbb 
borok árát, kárt okoz az olcsóbb bort 
termelőknek.

Nekem ugyan a műbőr nem csinál 
kárt, mert az én termésemmel nem is ha- 
sonlitható össze, de elvből sem teszem, 
hogy előmozdítsam ama titkos borgyártók 
üzelmeit és általában a hazai bortermelés 
károsodását. I I .  E.

Szerkesztői pósta.
— ÍV. M. k. a-nak. Helyben. Kegyed egyre 

álm odozik ,... óh! csak álmodozzék, legyenek... 
„csodás’* . . „bűvös1* álmai; de verseket még ál
mában se újon — szépen kérjük, mert a már be
küldőitek nagyon — kozmás ízűek. Azt Írja kegyed, 
hogy: „ S z iv e m n e k  m ár nem  le s z  n y u g ta 1*
. . . mennyire sajnáljuk! Könyörüljön meg kegyed 
is rajtunk és ne verseljen — engedje meg, hogy 
nekünk legyen legalább nyugtunk.

— „A korcsolyázó* . . . beszakadt a papír
kosárba. Requiescat!

—  Több közlemény tér hiányában kiszorult.

^ T ^ -O -T T  F E U E N C Z
laptulajdonos.

X Z a fe a c lx  E m i l .  K i s  J ó z s e f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

w u u u w i u w
Ma szombaton január 13-án

a „Komlókért" helyiségeiben
zár tkörű  tánczv iga lom

tartatik.
Kezdete este 8 órakor.

Vasárnap reggel 6 órakor
k o r h e ly le v e s ! ^

M elyre a n. é. közönséget tiszte

lettel m eghívja

G  i n d I K.
vendéglős.

Az e. o. általános

Balesetek Ellen
BIZTOSÍTÓ t á r s a s á g

B É C SB E N .
Teljesen befizetett alaptőkéje: Egy M illió  

frt. o. ó.

A társaság elfogad: 364- (5—

I. Egyénenkint való biztosításokat
balesetek ellen és pedig minden testi bal 
eset ellen, mely a biztosítottat hivatásá
ban vagy azon kívül, otthon vagy útköz
ben érheti.
Pé lda: Valamely bankár, orvos, ügyvéd, 

irodai hivatalnok, ha a biztosítást 5 
évre köti meg, 10.000 frt. halál és 
munkaképtelenség esetére 11 frtot 
év i d ij lefizerése mellett biztosíthat 
magának. — Több koczkázattal járó 
hivatásu egyénekre nézve, a dij meg
felelő arányban drágább.

2. Tömeges biztosításokat
a valamely gyárban vagy más iparválla
latnál alkalmazott valamennyi egyént hi
vatásszerű foglalkozásuk gyakorlása köz
ben érhető testi balesetek ellen.

B U D A P E S T ,
Dorottya-utcza 10. sz-

364 (5— 3) Pécsett föügjnök

Ullmann Károly M.

DIETRICH és GOTTSCHLIG I
osztrák és magyar királyi udvari thea- és rum- 

kereskedése,

B U D A P E S T E N .
(Alapittatott 1865.)

Központi iroda, raktár ás szállítási helyiség:
IV . kerület, rég i posta-utcza 10- és 

váezi-u tcza  18. sz.
Főüzlet: IV. kerü let, váczi-u trza  18

Fiókok:
IV . kerü le t, k igyó té r , és V I I .  kerü let 

k irá ly .u tcza  15.
ajánlja mindennemű s egyenesen behozott

ch ina i -orosztheákbó l
á lló  dúsau fe ls ze re lt  raktárát,

l 8**/tJ-ki termés, és pedig:
Congo lk il. 2 funt 3 V,ftól - 5 ftig
Souchong 1 „ 2 „ 4 f tó l-8 ftig
Fekete karaván theák l „ 2 „ 7 ftó l-12 ftig
Vegyített theák 1 „ 2 „ 5* ,ftól -12 ftig
Karaván-virág theák 1 „ 2 „ 6 ftól- 12 ftig
Pecco virag-theák 1 „ 2 „ 5 ftól - 10ftig
eredeti ládákban 1 kilótól 20 kilóig eredeti cso
magokban kilótól 1 kilóig, s igen csinosan 
chiuai díszítéssel ellátott dobozokban ',,-1 kilóig.

Jamaikai-rum 5 S

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

jelen hatású gyógyszer agyom or min
den bántalmai elllen,

és fólülmulhatatlan az ét
vágy-h iány, gyom or- 
gyengeség  rosszagu 
lehelet, szelek , sava
nyú felbü fögés, ku
li ka , gyom or hurut, 
gyom orégés, hugykö- 
képzödés, túlságos 

nyá lkaképződés sár
gaság, undor és há
nyás, fő fá jás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
m orgörcs, székszoru- 
lat, a gyom ornak tú l
terheltsége étel és ita l 
á lta l, g ilis z ta  lép és 
m ájbetegség, arany- 
eres bántalmak ellen. 

S U T  K g y  ü v e g c s e  á r a  h a s z n á 
l a t i  u t a s i t á s ^ u l  e g y ü t t  3 5  k i ’ .

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
és Sipöcz István gyógyszerész úraknál. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógy szertárában és kereskedésében. 

Központi szétkilldési raktár nagyban és 
kicsinyben.

B R A D I  K Á R O L Y .
**  „ ő r a n g y a lh o z 1* czimzett gyógyszertárában 

K rem zierbeu , M orvaországban
1. (0-1)

egyenesen behozva, a legfinomabb faj l.,2.és3.sz. 
I 4/,, literes =  1 pintes üvegekben 4—2 írtig.
7 „  „  7,  „ „ 2.20— 1.80 „

„ 1 meszelyes „ 1.10—60 krig.
„ 7, * „ 56—30 krig.

15  ̂ Jamaicai-rum
egyenesen behozva, középfaj. Ismételadóknak 

különösen ajánlható.
4. sz. 1 */,• literes —  1 pintes üvegekben frt 1.50. 

|5. sz. I 7 a« „ 1 „ „ frt 1.20.

g f  Brasiliai-rum
hatóságilag letéteményezett védiegygvel 

l 4/l# literes — 1 pintes üvegekben 1 frt, 7,«  lite
res =  1 itc/.és üvegekben 55 krjával. Rnmot hor
dókban 25 litertől egész 400 literig =*= puncheou, 
szállítunk. — Ismételadók a legelőnyösebb árak
ban és a legk edvezőbb feltételekben részesülnek. 
Részletes árjegyzékkel kívánatra bérmentve és 

ingyen szolgálunk.
Nagy raktár valódi hollandi liqueurekböl, va
lódi bened ik tin i, eredeti chartreuse, thea- 
sütem ények és theaedényekböl stb. Piper- 

féle franczia-pezsgő főraktára.

Eredeti Ferenczpálinka
sóval és anélkül. 352. (6—4)

Dietrich és Gottschlig
cs. kir. udv. szállító be- és kiviteli üzletéből. 

Ára egy nagy üvegnek 60 kr., egy kisebb üveg 
32 kr. használati utasítással együtt. —  Ismétel
adók jelentékeny árleengedésben részesülnek. 

&I&* Minthogy a legújabb időben sósbor- 
szeszünk vignettái gyakori utánzásoknak voltak 
kitéve, hatóságilag letéteményezett védjegyünket 
at. ez. közönségnek különös figyelmébe ajánljuk.

Ház bérbeadandó!
Budai külvárosi templom köze

lében lévő alsóhavi-utcza 10-ik szám ú 
ház, m ely áll 3 szoba, 2 előszoba, 
1 konyha, kam ara, p incze, padlás, 
fa fé lszer  és n a gy  h á z ik e r tb ö l; úgy 
szintén : egy  kü lön  á lló  lakrész, 
m ely áll 2 szoba, konyha, lakam ara  
és pad lásból, fo ly ó  é v i á p r ilis  hő 
1 -töl bérbeadandó.

K ú t az udvarban *  legkitűnőbb 
ivóvízze l. 5- (3—1)

Ezen ház k o rcsm a-h e ly iségn ek  
is igen  alkalmas és van benne tágas 
helyiség n yá ri tekepá lyáh oz. É rte
kezhetni Hunyady-utcza 8-ik szám 
alatt a tulajdonosnál.

Ezen ház jutányos árért el is adó!

M e g h í v á s .

A „pécsi nemzeti casino11
f. január lió 14-én, reggeli 9 órakor

3 V ~  saját h e ly is égéb en  "^M(E

tisztújító közgyűlést
tart, m elyre a tag urak ezennel meg- 
hivatnak.

Pécsett, január 7. 1883.

s. (i_i) E ln ök .

Alakult 1847. —  liü-szor Eltüntetve.
llofV Já n os-fé le  m a lá ta -k ivo 
nat, e g é szség i sör- és m alá ta 

k ivon a t, m e ll-e zu k ork ák .

H o f f  Já u os -lé le  kon czeu trá lt 
m a lá ta -k ivon a t és m aláta- 

csoko ládé.
Kitüntetve: az egészségügyi kiállításon 
Londonban 1881. Viktória angol királyné, 
Edinbourgherczeg.Spencer kiállítási elnök.

Legjobbnak bizonyult, köhögés, 
rekedtség, mell-, tüdő- és gyomor
fájdalmak, emésztési bajok, száraz
ság és erövesztés ellen, lábbadozók- 
nál minden betegség után mint erő
sítő mindég biztos és legjobb siker
rel használtatott.

Legújabb köszönöirat.
Berlin 1882. november 4-én.

riosszn óvek óta szenvedek erős dugulás- 
és veszélyes gyomorfájdalomban, és mint
hogy az alkalmazott orvosszerek nem hasz
náltak, ajánlás folytán kísérletet tettem az ön 
maláta kivonatával. Nagy örömömre szolgál, 
önnek tudtára adhatni, hogy a siker várako
zásomat felülmúlta-, betegségem megszűnt és 
erőm naponta növekszik. Fogadja ezzel leg
bensőbb köszönetemet azon kéréssel, nékém 
újból 10 palaczkot a ön egészségi maláta-ki
vonatából azonnal küldeni.

Ph ilippsta lu é asszony.
Blumenstrasse 96.

l l o f f  János
urnák, Európa legtöbb fejedelmei cs. k. ud
vari szállítójának, cs. kir. tanácsosnak, az 
aranykoronás érdemkereszt tulajdonosának, 
magas porosz és német rendek lovagjának, 
Bécsben, Gyár: Grabenhof 2, gyárraktár: 
Stadt, Graben, Bránnerstrasse 8.

Tekintetes ur !
Igen sajnálom, hogy önnek, az egész

ségre oly j  hatású maláta készítményeit 
elob nem használtam. Köszönettel megval
lom, hogy az ön maláta-kivonat-egészségi 
sörének első használatánál már könyebbsé- 
get éreztem a lélekze'ben és erősbitést az 
egész testben.

Tisztelettel felkérem nékem ismét 25 
palaczk Hoff János-féle maláta-kivonat-egész- 
ségi sört és zacskó maláta-ezukorkákat 
küldeni.

1881. augusztus 1-én.
Kegyed báládatosa

P ich le r  József, földbirtokos.
Bilin, Morvaooszág.

Tekintetes u r !
Azon jeles gyógyhatás, melyet kegyed 

Hoff János-féle maláta egészségi csokoládéja 
müvei, minek bizonyságául saját testem szol
gál, az előkelő és vagyonos nőivilág vonzal
mát vívta ki úgy, hogy a kegyed gyártmánya 
egész Svaiczbau a megérdemelt hírnek és 
számos keresetnek örvend. Legyen oly szives 
azért nékem újabban 10 fontot az 1-ső sz. 
maláta egészségi csokoládéból postán után- 
váttel küldeni. Teljes tisztelettel

Ranip Erzsébet, igazgató neje, 
Medkon, Wetziko mellett (Svájciban.)

Főraktárak Pécsett: Sipőcz István 
gyógysz., és Spitzer Sándor. Mohácson : 
Schlesinger M., Bátaszéken : Mayer Gust., 
Baján : Mihits István, Bonybádon: Wéber 
György. Eszéken: Thurmer F. 6. és fia, 
Kaposvárott: Laipzig Antal, Szegzárdon: 
Hahn Adolf, Tolnán: Eisenbarth Gyula, 
Nagy-Kanizsán: Strem és Klein, és Fessel- 
bofer Józsefnél. 2 frtou alul semmi sem 
küldetik.

Valamennyi Hoff János-féle maláta-ké- 
szitmények császárok, királyok stb. által 
58 érdemmel kitüntettek mint semmi más 
hasonló gyártmány. Az első valódi Hoff Jáos- 
féle mell-maláta ezukorkák kék papírban 
vannak, a vételnél csak is olyan követel-
tessék 369.(12—3)

Melbourne 1881. —  I. dij. —  Ezüstérem .

Z e n é l ő  m ü v e k
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- 
lenczók, dolgozóasztalok, palaczkok, 
serespoharak, pénztárczák, székek 
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 bórmentve küldetnek.

'[BAys9)Z8oi3f mo[«)nl 
opuouajjgt Sj-Og 8i|udy *£881 [Ojjaq 
-oioAou *9 -j |gq>iaAjiai 9|?uaz aaza 

ozasf jjpaöa v agf uaq^jjo 
000*0? !íra 001

Nincs orvosság hurut, rekedtség, el- 
nyálkásodás, köhögés stb. ellen, 
mely oly kitönö sikert aratott, mint a 
gy úgy erejű utifü-palálltákból készí
tett és a biztos és gyors hatása végett 

most egész Osztrák- és Magyarországban 
oly nagyrabecsült 375. (4—1)

ifü m e l l - c zu korkák
| Sebm idt V ik to r  és fia itó l Bécsben. 

Valódi csak gyógyszertárakban kapható.

x x x x x x x d o o c x x x x x
E g y  tauonc’.z

felvétetik
Kugler József

fűszer- és vegyesáruk kereskedésében
Vaiszlón. 9 (3_,,

XXXXXXXXIXXXXXXX

v 6
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 

O rm a i és tá rsa
kötőszergyár Budapest, hatvani-nteza 20. sz.

350. (1 0 -5 )

ggódva és szomorúan
tekiut némely beteg a jövő elé, mert eddig- 
elé mindent eredménytelenül használt. Min
denkinek, különösen pedig az ilyen szenve
dőknek melegen ajánlható a „Betegbarát1* 
czimü könyvecske, mert abban bőséges 
bizonyítékait találják annak, hogy a nehéz 
beteg is m e g fe le lő  gyógyszerek alkalma
zása által szenvedéseitől megszabadult, vagy 
legalább enyhülést szerzett. A „Betegbarát** 
kívánatra Gorischek K. egyetemi könyvárus 
által (Bécs I. Istvántér 6. sz.) ingyen küldetik 
meg, úgy hogy a megrendelőnek csak a le
velezőlapért kell 2 krt kiadia. 799. (7— 1)

V i l l a n y o s - h a s o n s z e n v .
A z ujj v illanyos  hasons/.envi orvosszerek  bármily betegségek gyógyítására, hatá 

suk áltál felülmúlnak minden eddig ösmert g ógymódot. Tárgyilagos tankönyv ára 2 frt. 
D?-^,  ̂ Főraktár az összes államik részére: Sauter A . basonszeuvi központi

gyógyszerésznél Genfben.
Főraktár Magyarországon ; a Nádorhoz czimzett gyógyszertárban Buda-

£  pesten.
Tanácsadó orvos, Dr. Feichtinann A ., Csorváson, Békésmegyében.

222. (1 2 -5 )

46. sz. 
vál. 1882.

A  „p é c s i n e m z e ti c a s in ó -e g y e s li le t“ 
részvénybirtokosaihoz1

A pécsi casinó-egyesület igazgató - választmánya elhatározta, hogy 
minden részvénynek megfelelőleg egy-egy fél ívnyi (20 drb) évenkint ápril hó 
1-én lejáró, 2 frt 52 kr. értékű, uj szelvényeket bocsát a részvénybirtokosok 
rendelkezésére.

Felkéretnek tehát ezennel mindazok, kiknek birtokában a pécsi nem
zeti casinó-egyesület részvényei vannak, hogy a birtokukban levő eredeti 
rószényeket, vagy esetleg az elveszett részvényeket pótló bírói megsemmisí
tési végzéseket, az egyesület pénztárnokánál, 1883. évi ápril hó folyamán 
mutassák be, s az uj szelvényeket vegyék át, —  azok pedig, kiknek rész
vényei elveszvén, jogaikat a törvény szabta-módon mindeddig nem érvénye
sítették, felkéretnek, hogy a megsemmisítési eljárást mielőbb megindítva, ennek 
folyamatban létét, esetleg eredményét, az egyesület választmányánál, 1885 
évi ápril hó 1-ig igazolják, mert különben, mig egyrészt kamatok csakis a 
lejárt megfelelő szelvény beváltásával, —  egyéb módon pedig egyáltalán nem 
fognak kifizettetni, másrészt az egyesület, az akár eredetben leendő bemuta
tás, akár biróilag történt megsemmisítés által 1885. évi ápril hó 1-ig kellőkép 
nem igazolandó részvényeket érvényteleneknek s ezeket illetőleg, fenti batár
időn túl, magát minden kötelezettségtől felmentettnek tekintendi.

Kelt Pécsett, a pécsi nemzeti casinó-egyesület igazgató választmányá
nak 1882. évi november 10-ik napján tartott üléséből.

Jeszenszky Ferencz s. k. Benyovszky Manó s. k
egyesületi elnök. 376. (3—2) egyesületi jegyső.

É vfo lyam  X I I I .  Jahrgang. Xr. 342. sz. Budapest 1883. janu ár 1-én.

M E R C U J R .
Hiteles sorsolási tudósító

osztrák-magyar és külföldi sorsjegyekről, kisorso
landó állam- és magán-kötelezvényekről, vasúti-, 
gözhajézásf- és iparrészvények és elsőbbségi köt

vényekről, záloglevelekről, stb stb.

Szak ira t bank- és vasúti ügyekről.

Authentischer Verlosungs-Anzeiger
von österrelcklsch-ungarischen und anslándisrhen 
Lotterie-Effekten, verlosbaren Staats- und Privat- 
Obligatlonen, Eisenbabn-, Dampfschiff- und Indu 
■trie-Aktien nnd Prloritats-Obligationen, Píand- 

briefen etc. etc.
Zeitschrift fü r Bank-, Finanz- und 

Eisenbahnwesen.

EL Ő FIZ E T É SI F E L H ÍV Á S.

*5 ----- »
Mán pránumerirt :

BUDAPEST,
Dorotheagasse Nr. 11.

Von auseerhalb 
mlttelst Postanweuung

Franro ins Haus odor mit 
Postsendnng

ganzjahrig fi. 2.
Inserate

werden billigst berechnet.
»  -------------- *

Előfizethetni:

BUDAPESTEN,
Dorottya-utcza 12. sz.

Vidékről
postautalványnyal.

Bárinentesea
báahoz küldve vagy posta 

utján egy

egész évre 2 frt.
Hirdetések

legjutánvosabb áron 
számíttatnak.

« -------------- ----  »

1883. január 1-én uj, egész évi előfizetést nyitunk az 1883. évfolyamra. A „Mercnr" meg
jelen magyar-német szöveggel 3— 4-azer havonkint, szükség esetében gyakrabban is és pedig 
közvetlen minden jelentékeny húzás után; ugyanez közli könnyen felfogható rövidségben, czél- 
tzerü és táblázatos fölirattal a hiteles sorshuzási lajstromokat, valamint a hátralékosokat az az 
a húzott és eddig fel nem vett nyereményeket, az értékekkel bíró közönségre nézve tehát nélkü- 
lözhetlen orgánum.

E lő fize tés i d i j  házhoz h o rd v a  
va gy  p o s tá n  k ü ld v e  egész évre

, M E R C U R “ k iadóh ivata la
csak 2 forint.

B U D A P E S T E N .
358. (5—4) D o ro tty a -u tc z a  12 -lk  szám .

Pécsett, 1883. nyomatott ifj. Madarász £.


