
3 2 1 . éTTfbl37-6030.- Pécs, 1883. január 27-én e z é .  óm.

Előfizetési díj
Pistii u f l Péesttl liíibui l i l i i i  
író i sin 5 frt, lilém 2 Irt 50 kr. 

segjtl ím  I Irt 25 ir. 
E g y e l  1 1 á m 10 kr. 

Mcgjileirk síiided szombaton 
tíjes síkot Upbstit WeidiiprK.

könyvkor. (8*é«h«?nyl-tér.)-------

1 Hirdetések ára:
8gj öt hasábos petit sor egjsseri 
■egjeleiiieért C tr, 3-istri 5 kr., 
10-sierirtttr. Izeteidő. —  Hrilei 
hirdetés oláo 30 tr. iíljtgilij Isi- 
teodő. A ajilttér t petit sora 10 tr. 

i  hirdetési dij előre tieteidő.

S z a x k a s z t ó l  I r o d a  :
Ferencziek atcsája 44.81.1. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendök. K i a d ó  h i v a t a l i

Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal hr a városház épületben, Lili János ár a budai külvárosban, j Böhm C. F. ügynöki irodájában.
Böhm G. F. ár a szigeti külvárosban lévő kereskedésében, valamint a vidéken minden postahivatalnál. | F.renciiek tomplománok átdleoében.

888— 1888.
„Visszanéz a magyar, sóhajtva néz vissza,
Te dicső hajdankor, fényes napjaidra !“

Arany.

Egy politikai czikk homlokára 
költői jelmondatot írni, egy kissé visz- 
szásnak tetszhetik.

Szólunk egyet.
Az intéző politikus, bár higgadt 

figyelemmel kisérje a helyzet mérlegét, 
— a tálczákba rohamosan hulló ese
mények folytán állhatntlanul ingó súly- 
tíí által, legtöbbször zavarba ejtetik, 
elannyira, hogy képtelen lelkiismeretes 
tiizetességgel meghatározni, vájjon mi
kor, mily mértékben és módon vesse 
hát ö is bölcsességét a hazája érdekeit 
képviselő tálczába. De sőt, ha mélyre
ható elmével föl is fedezte a helyzet 
súlyarányait s ezekkel szemben meg
értette kötelességét, —- állása és külön
leges egyéni viszonyainál fogva, az 
önzés egy lehelletétől nem foghat-e 
rozsdát a keblében rejlő nemes rugó, 
mely helyes cselekvésre indítaná? Va
lóban, a mi politikai geniejeinknél ren
desen úgy is van az, hogy szüntelen 
e két alternatíva közt lebegve, szelle
mük képtelen azt áthidalni. íg y  pld. 
Deák. Hisz ő önzetlen volt mint akár 
egy thermophylei hős. szive és elméje 
hevét pedig valódi socrateszi higgadt
ság mérséklé. És vájjon mindezek mel
lett fólismerte-e 1867-ben a politikai 
helyzet mérlegének súlyarányait? 
Nem. Erről tanúskodik a haza jelen 
állapota, erről tanúskodnak a nemzet 
jogain és nem ritkán becsületén köny- 
nyü szerrel ejtett tátongó sebek. Töb
bet kellett volna tehát Deáknak a hon 
tálczájába vetni azon kincsekből, miket 
akkor a nemzet teljes számban az ő 
kezére bízott, és amit mi jognak, a 
magyar nemzet jogainak nevezünk. 
Egy két ékkövön túl, mind csak ka
vics volt, mit nemzete javára a mér
legbe vetett, —  a legszükségesebb- és 
legszebbet, a legdrágábbat, a fénylő 
gyémántot, szt.István koronájának gló
riáját, a f ü g g e t l e n s é g e t  —  visz- 
szahagyta, s ezért van, hogy a jelen 
politikai jogviszonyok mérlegén Auszt
ria tálczájával szemben a mienk — 
f e n n  a l e v e g ő b e n  b i l l e n . —  
Tehát hiányzott Deák szelleméből 
azon aethicai szenvedély, mely arany
szálaival a lélek tekintetét átvezeti a

láthatár nagyobb távlatát elzáró com- 
plicatiók ködén, és a mely nagy elhatá
rozást követelő, végzetteljes pillana
tokban föltétlenül szükséges eszköz a 
biztos és bátor cselekvésre.

Máskép a költő.
Ő nem a mérleg szeszélyes játé

kából merit meggyőződést a politikai 
helyzet felöl. A nemzet arcza az óralap, 
meíy neki a hon állapotját csalhatat
lanul jelzi. Valamikor az elborul és 
könyet ejt, akkor tudja a költő, hogy 
„nehéz idők járnak", valamint a derű 
ez arczon értésére adja, miszerént „a 
felhők közül kibótt a nap." Ily jelen
ségek vezérlik a költőt Ítéletében és 
hozzák mozgásba kebelét, és azért a 
hangok, miket e jelenségek inspira- 
tiója alatt lelke kobzába súg, aethikai 
tisztaságban, csalhatatlan igazsággal 
magyarázzák a nemzet helyzetét; és 
mert a költő önzetlenül és állhatatosan 
csügg népén, mint hajó iránytűje 
sarkcsillagán, — azért bármely nem
zet is jól teszi, ha —  mint hajósnép a 
tengeren —  az örökké forrongó idő 
hullámverései közben, rá - rá figyel 
iránytűjére —  a költőre.

Azért, midőn T r e f o r t  miniszter 
személyében a kormány részéről meg
történt a komoly lépés, hogy egy en- 
quet-ben az ezredév megünneplése, 
nevezetesen ez ünneplés alkalmából 
egy méltó emlék emelése iránt a mó
dozatok behatóan tárgyaltassanak, —  
és amidőn ezen országos érdekli tárgy
hoz szeréiiy elmélkedésünket mi is 
hozzáííízn'*szándékozunk : legjobb ki
indulási pontnak látjuk, híven a nem
zet arczulatán csüggödt hallhatatlan 
költő sohajszerli szavát, nselylyel a dá- 
liás időkre való visszaemlékezést meg
kezdette, — ezáltal mintegy feldönthe- 
tetlen érvet állítva mondandó szavaink 
elé. Mert ki merné meghazudtolni a 
magyar népnek Arany betűiben incar- 
nált szellemét? ki merne követ dobni 
a szent sir friss hantjaira, isteukárom- 
lólag mondván: h a z u d t á l !

Vagy nem s ó h a j t v a  né z - e  
v i s s z a  a magyar ezeréves államisá
gának bölcsőkorára? És ha teszi, mi
ért történik ez ? Mert szégyenkezve 
érzi, miszerént a honalkotás dicső kor
szakához képest, a második millenium 
hajnalakor aggsági végelgyengüléssel 
tesped az idő szekerén, bizonytalan 
lévén aziránt, hogy melyik pillanatban

veti le őt a szekérről hajcsárja —  az 
enyészet.

Hogyan? tehát e szívós őserőt 
előbb törték volna meg a göröngyös 
úton haladó szekér zökkenései, mint 
sok más vézna alkatot? Igen, de nem 
jómagán múlt, hogy ily nyomorult 
állapotra jutott, de mert szegény nem 
tilt szabadon azon az öreg szekéren, 
időről-időre egész rajja az idegen ér
dekek terheinek csimpaszkodott nya
kába és mind a mai napig nem szaba
dulhatott meg tőlük.

íme ily állapotban van a nemzet, 
midőn két fenségesen szép kérdés meg
oldása vár reá.

Az eÍBŐ, hogy m i k o r  t a r t as 
sák meg  az e z e r é v e s  ünne 
p é l y ;  a második, hogy m i l y  ál 
l andó,  az ü n n e p é l y  m a g a s z 
t o s s á g á h o z  t e l j e s e n  mé l t ó  
m ű e m l é k k e l  ö r ö k i t e t s é k  meg  
a z.

Mind a két kérdésre megfelelt 
egyébiránt Kossuth Lajos a „Pesti 
Napló“-ban időközönként megjelenő 
müvének kezdetbeli közleményében 
az „Ezredév" czim alatt. Nekünk te
hát csak azon szerencse jutott osztály
részül, hogy tisztünkhöz képest, nagy 
hazánkfiának javaslatát szivvel és lé
lekkel támogassuk.

Az első kérdésre azt javallja, mi
szerént az ezredév megünneplése 
1888-ban tartassák meg. A  hosszú, 
mindenekfölött szép és a honszerelem 
lángoló hevétől átlengett indokolás 
értékét nagyban emeli az, hogy érvei
nek valószínűsége legközelebb áll a 
történeti igazsághoz és ésszerűséghez.

A  másodikra, a nagy alkalom 
megörökítésének kérdésére nézve Kos
suth nem tisztán tőle származó eszmét 
javall. Rég él az a magyar nép szivé
ben. De ő, nemzetének hű ismerője, 
legjobban tudhatja azt, és ha első volt, 
ki ez alkalomból ismét ajkára vette 
nemzetének szívdobogását, —  joggal 
tévé, hisz ő élő képviselője ez esz
mének.

Nos, ki mondjuk-e a szót?Vagy hazá
jára gondolva, meglelte szivében min
den magyar a választ? A mi szavunk a 
nagy Kossuthéhoz sorakozik: 1888-ban 
lejár a kötés Ausztriával; a m a g y a r  
n e m z e t  ősi  e r k ö l c s e i h e z  hi- 
ven,  b e c s ü l e t t e l  b e t a r t o t t a  a 
v e r e j t é k f a c s a r ó  k ö t é s t , —  de

az i dő  l e j á r t , —  ma r a du n k  jó, 
sőt  j o b b  b a r á t o k  mi nt  v o l 
tunk,  de csak — mint független 
Magyarország.

Ily  megörökítése az ezredévnek 
méltóbb, szebb és többet érő volna a 
magyar nemzetre nézve, mint az ó és 
aj kor összes architecturai műremeke 
és a honalkotó ősökre való emlékezet 
ekkor azon nemes öntudatot ébresz
tené fel bennünk, miszerént a száza
dos mulasztás, a meghasonlás és visz- 
szavonás bűnhalmazától terhelt ez
redév után, megtisztulva lépünk dicső 
szellemük elé, mert a szent örökség, 
mit ránk hagytanak, a maga szép ősi 
voltában, a haladás századának újabb 
fényétől körítve, ime fennáll, virágzik : 
a f ü g g e t l e n  m a g y a r  ál l am.

Mert jóllehet dicső az a gondolat, 
hogy a budai várban álló királyi pa
lota és egy Gellért ormán ragyogó 
pantheon vetélkedjenek fényben és 
büszkeségben, —  hogy a szabadság 
szobra egy njabb ezrednek hirdesse 
fenséges némaságával, miszerént volt 
egy arasznyi időtér az elmúlt ezred 
végső századában, midőn nem „puha
ságra serényebb ifjak álltak elő a 
jámbor erősl) apáknál", —  hogy Szt. 
István, József nádor, Széchenyi, Petőfi, 
Arany, Deák s mindmegannyi nagy
jaink szobra, mint a szeplőtlen honfi
szeretet és erkölcs nemes példázatai, 
borulatra késztsék az ingatag je l
lemű utódot, —  hogy váljék tündér- 
kertté a haza büszkesége, szive, Buda
pest, —  hogy ragyogjon ismét Viseg- 
rád „hajdani fényű magas fellegvárá
val, parti ékítményeivel, dunapart 
hosszában kerti ékességgel, mértfól- 
dekre nyúló párduczlakta nyékkel" és 
a „nyolez egész nagyölnyi pazar szé
lességű márványlépcsőkön" uj nem
zeti király hymnusz zengése közt, ke
leti pompában díszlö főúri rendek kí
séretében vonuljon fel a nagy fejede
lem szeretett királyi asszonyának lá
togatására, hogy vélnők miszerént 
megújult Nagy Lajos, vagy a Hollós 
Hunyady kora, — hogy még Pericles 
századának szelleme is hódolhatna: 
valóban, mindez igen szép és felséges 
leendene, —  de mindhiába! —  és ta
tarozzuk ki bár az egész országot már
ványpalotákkal, függő kertekkel és 
szobrokkal: e honra áldás nem fog 
szállani, e nép boldog nem lesz addig,

mig az a feketesárga zászló, mint a 
dualismuB jelvénye, a királyi palota 
kupolájáról Poe Edgár hollójaként 
szétveri sötét árnyékát, —  s mialatt a 
nemzet ősi joga, a függetlenség után 
kiált: mint ama zord madár, egyre 
csak azt huhogja vissza: „Soha-soha- 
sohasem 1 “

Tehát inkább szalmafedeles kuny
hóban, egy egyszerű virágos kertben 
gazdaként szabadon élni, —  mint dí
szes márványcsarnokokban szolga cse
léd lenni.

De visszanyerve hazánk teljes 
függetlenségét, korántsem tarthatunk 
attól, mintha szegény szalmakuny- 
hós gazda maradna a magyar civili- 
satió. Sőt inkább. A teljes szabadság 
tudatának felemelő érzete a tett hevé
vel dagasztaná a nemzet izmait, és e 
buzgalom, párosulva a jelenhez képest 
hasonlíthatatlanul előnyösebb anya
gi erőkkel —  sokkal biztosabban te
remthetné vissza azon nagy és_szép 
időket, melyekre a költő visszasóhajt.

Igen jól tudjuk, miszerént van
nak hazánkfiai, kik a függetlenség, 
a nemzet életbenmaradásának e főfel
tétele ellen váltig küzdenek; és hogy 
eddig eredménynyel küzdöttek, azt 
jelen helyzetünk sivárságából szomo
rúan tapasztalhatjuk, —  és hogy ez 
megtörténhetik, annak oka —  tud
juk —  abban rejlik, mert éppen ez 
egyesek tartják kezökben a hatalom 
gyeplőit, akik pedig könyörtelenül ra
gaszkodnak ahhoz, hogy a befolyásuk 
alatt állók serege, megtagadva lelkiis
meretűk szavát, érdekeiket észszel és 
erővel szolgálják. Hát végre is, a ke
nyér szüksége a legfőbb hatalmasság, 
mely hivatalos apparátusunknak nem
csak túlnyomóan kozmopolita szel
lemű részét, de a jobb érzelmüeket is 
kötve tartja.

így  történik aztán, hogy az ér
dekközösség hálózatának egy bizo
nyos tisztességtelen neme társadal
munk minden rétegébe fonván szálait, 
— a függetlenség melletti véleménynek 
és akaratnak döntő befolyású szabad 
nyilvánulása nagyban akadályoztatik. 
És ha mindezekhez még hozzávesz- 
sziik, hogy van a nemzettestnek szá
mos oly tagja, kik anélkül, hogy ér
dekeik által szorosan kötve lennének 
a dualismus járszallagaihoz, kik. 
társadalmi állásuk és műveltségi

T  A S 02Í A ,
Gambetta halálakor.

Hízik a vakandok . . . ismét aláhullott 
Az emberiségnek egy ragyogó napja,
Hunytét egy dicső nép b minden igaz ember 
Kesergi, siratja.

Tánczolnak a majmok : a rút szolga-lelkek,
8 felaggatják mellök' tarka keresztekkel:
Meghalt az az úr, ki jly csáb-rongyot soha 
Nem osztott, s nem is Tett el.

Pncaoválják a vén Európa néhány 
Porlepett jogarját, kopott koronáját:
A  köztársaságnak fénye költözött e l!
M ivét népek áldják.

8 mélyen elborul a jók s igazak arcza,
Mert a jo g  s szabadság diadalát féltik ;
Hisz az irigy halál elragadta annak 
Legragyogóbb vezérit.

Mert Q a m b e t t a  balt meg: Francziaország és 
Európa hive a köztársaságban,
Oh. de szelleme, az itt él és vezérel,
8 ott szól mindennapi, legszentebb imánkban — 
Ott a „Miatyánk'-ban!

Benedek Aladár.

Nagy ehetők.
ó  gyomor!
így kiáltott fel az egyszeri nagyehetö 

ember, ki rövid idő alatt házát, telkét, 
tüeski-hajcski jószágát beette az utolsó

darabig, így kezdem én is soraimat, mert 
a gyomor szörnyűségeiről szólok.

Első a definiczió.
Nagyehetöknek neveztetnek azon 

egyének, kiknek éhét semmmisem oltja el 
s rendkívüli torkosságukban roppant meny* 
nyiségü tápszert nyelnek el.

Az ó-korban nevezetes nagyehetö volt 
krótoni Milos atléta. Egy ökölcsapással 
földre terített egy ökröt s azt egy nap 
alatt el is fogyasztotta.

Ovidius Naso azt irja, hogy Erisich- 
ton, egy ötven személyre tálalt ebédet 
nyelt el. Haeginosznak reggelije két tirü- 
böl állott.

Archidames, lidiai király egy nap 
alatt 60 font húst, u. a. kenyeret evett és 
megivott rá 15 pint bort.

Kambléaz, afrikai herczeg éjjel-nappal 
éhezett s nem lakhatott jó l soha. Azt re
gélik róla, hogy nejét megölvén, azt nyer
sen ette meg.

Elien közli, hogy Megaklesz leánya, 
Aglaisz vacsorára elfogyasztott 12 font 
húst, 8 font kenyeret és megivott utána 
6 pint bort.

Aurolián császár néha azzal mulatta 
magát, hogy egy torkos tisztje elébe fel
találtatott vacsorára egy vaddisznót, egy 
malaczot, egy sült bárányt s nem telt bele 
bárom óra, eltűnt az asztalról mind a 
három féle étel, ezen felül megivott a tiszt 
36 iteze bort

Az újkor nagyehetöi, ha a következő 
adatoknak —  hitelt adhatni, egy cseppet 
sem állanak hátrább, mint az ókor hires 
falánkjai.

Szuriusz beszéli, hogy Miksa császár

jelenlétében egy nagyehetö egy borjut bő
röstől, ezután két, gyapjától alig meg
szabadított ürüt falt fel. —  Az egész 
Agosta város bizonyíthatná ezt.

Azt tartom inkább higyjük el, mint
sem az ágostaiakat kérdezzük meg.

Egy másik nagyehetö a vittembergi 
tanács előtt nyelt le egy ürüt, azután egy 
malaczot s tizenöt tengeri nyulat. Cseme
géje 60 font szilvából magvastul s 4’/* 
véka cseresnyéböl állott. Mikor már nem 
adtak elébe semmit, egy lerontott kályha 
gipszét ette meg.

Ez már ugyancsak nagyehetö volt, 
ha ugyan egyátalán — volt!

Más alkalommal ugyanezen nagyehetö 
2 óra alatt elfogyasztott két zsák hernyót, 
melyet a tüzbe akartak dobni, két kosár 
szárnyas állatot, hat tuczat patkányt, hat 
„néhaiu malaczot; végre, hogy a néző 
közönséget mullattassa, oda rohant egy 
tengeri nyúl bőrrel kereskedő emberhez, 
ki szintén ott volt a bámulók közt, kika
pott a kezéből 21 bőrt, elnyelte egymás 
után, még csak a megrágással sem igen 
fárasztotta magát.

Én ezt éppenséggel nem hiszem, ha
nem, ha mások sem hiszik, utalok a vit- 
tembergai egyetem igazgatójának Böchner 
György emlékirataira. 1757.

Helvig tanár látott egy igen jó kar
ban levő öreg embert a kinek ebédje ren
desen 80 font mindenféle tápszerből állott; 
15 pint bor járt az ebédhez.

Párisban a botanikus kertben a láto
gatók egy az állatosztálynál alkalmazott 
Bijon nevű fiúnak bámulatra méltó torkos
ságáról bizonyságot tehetnek. A  szeren

csétlen, hogy szüntelen kínzó éhségét 
csillapítsa, ösztönszerüleg rohant a legun- 
doritóbb tárgyakra s befogott szemmel 
nyelte el azokat. Mikor egy Ízben az 
állatkert egyik szép oroszlánja jobb létre 
szenderült, a legények megnyuzták, hogy 
majd kilehessen tömni; s estére a dögöt 
el kellett volna ásni, azonban mikor érte 
mentek, csak a csontok hevertek a föl
dön. Bijon falta fel.

Megemlítek még egy szörnyű nagy
ehetőt, a ki szükség esetéu mindennemű 
nyers, főtt, friss, vagy büzhödt hússal, 
gyümölcscsel, gyökerekkel, zöldséggel, szó
val mindennel megelégedett.

Ez embert Tarare-nak hívták.
A  szülői báztól korán elszakadt, egy 

darabig lopva, koldulva barangolt franczia- 
országban szerteszét, később egy komédiás 
csapathoz szegődött; előadás után felhívta 
a közönséget, hogy őt tartsák jól, s ha 
akadt köztük, ki a tápszereket kifizette, 
egymás után szállottak azok gyomrába, 
mintha csak bíivészileg a zsebébe csúsz
tatta volua.

Egyszer két véka almát, 35 font 
nyers kolompárt evett meg, miket egy 
kiváncsi néző fizetett ki. E könnyű étke
zés után, mivel már nem vállalkozott senki 
sem kérelme teljesítésére, parafa-dugókat, 
cserepeket s mindent, mit elébe adtak, min
den vonakodás nélkül nyelt el.

Az 1790-ik évben katonává lett. 
Nyolez katona munkáját vállalta magára 
és mind a nyolcznak ételrészét ö ette meg. 
Az ember egy mázsányit nyomot.

Fogadott egy Ízben, hogy egy nap

alatt megeszik egy negyedrész ökröt, meg
nyerte a fogadást.

Tizenöt napszámos számára készített 
ételt egy óra alatt expediáit le gyomrába.

Rendes ebédje állott négy fazék aludt
tejből, 15 font savanyu káposztából, 10 
font zsíros és sós laskából s megivott erre 
busz kanta sört.

Mikor a szulezeni kórházba került, 
hol egy darab ideig tartózkodott, egy or
vos felismerte benne a már nagyhírű Ta- 
rare-t s négy személyre való ételt készít
tetett számára, azonkívül minden mara
dék, hulladék az ö részére tartatott fenn, 
de ez mind nem volt elég gyomrának ki
elégítésére, mihelyt a betegszobából sen
kitől észre nem vétetve, a gyógyazertárba 
szökhetett, rendkívüli mohósággal esett 
azon edényeknek, melyekben a gyógy
szereket főzték s pár perez alatt fenékig 
kiürité azokat. Egyszer 45 font olajat és 
10 font mustárlisztet evett meg s kutya 
baja sem lett!

1794-ben a kórházból kiűzték és csak 
két év múlva hallottak róla ismét beszélni; 
sorvasztó betegségbe esett és rövid idő 
alatt a versailles-i kórházban kimúlt.

A nagyehetök többnyire rövid életűek. 
Az ily egyének folytonosan forró lázban 
szenvednek. A test szervei lassanként el
vesztik tevékenységi erejöket, a táplálás 
nincs egyensúlyban a veszteséggel s mi
helyt ezen egyensúly megszakad, a test 
ellankad, az élet megszűnik.

O gyomor! Minő csudás a te mű
ködésed.

A kis reporter.



fokozatukhoz képest, teljes birto
kában vannak a tisztességes meg
élhetés feltételeinek: „bennső meg
győződést" szenvelegve, tisztán az 
„ugorka fára" való aspiratióból, a 
nemzet nagy eszméjének ellenségei
hez szegődnek szolgálatba s mint há
zaló talián gypszfiguráival, sompolyog 
nak a becsületességében könnyen- 
hivő magyar nép portája körül s ra
vasz nyájaskodással kivánatos spin
ben tüntetvén föl „eszméiket" —  azo
kat a magyar nép szivébe juttatni tö
rekszenek. Sutba velők. Az oltárra, 
mely körül Kossuthunk ama zsoltára 
zeng, hogy „Ne legyenek néked ide
gen Isteneid!" —  nem való faragott 
kép, mely a szentséget levigyorogja 
s poros a —  subventiótól. Tehát, 
ha mindezeket számba vesszük, úgy 
világos lesz előttünk, hogy mért nem 
juthatott mindeddig uralomra a füg
getlenség eszméje, és hogy mért nem 
áll ma. a honfoglalás ezeréves fordu
lópontján őseihez méltó helyzetben 
a nemzet, mért néz sóhajtva vissza 
ama dicső korra.

De mindez azért nem ok arra, 
hogy csüggedve, jogainkról lemond
junk ; hisz tudjuk, miszerént a fúgget 
lenség eszméjének hive minden ma
gyar, és csak az a bizonyos háló siirü 
szálaival akadályozza érvényesülését. 
Még igy is, a hogy vagyunk, nagyobb 
a szabadon szólhatók száma a szolgák 
seregénél és ha minden szabadon gon
dolkozó és érző b e h á l ó z a t l a n  
egyén Magyarországon, az ellentábor
nak nagy képpel befolyást szenvelgő 
„Spiegelfechterei“-szerii üzelmeivel 
szemben —  nem esik zavarba, s 
szabadon fogja annak idején meggyő
ződését nyilvánítani, —  ágy látni fog
juk, mint bontakoznak ki a hálóból a 
jobb érzelmüek is és fognak zászlónk 
alá sorakozni, hogy az ezredév emlék- 
pyramisának felépitésére mindegyik 
hozzájáruljon egy-egy poriadásnak 
alá nem vetett kővel, —  jogával — s 
uralkodni fog újabb fény- és dicsben, 
egy újabb ezredév viszontagságaira 
megaczélozott kebellel Árpád hű népe 
őseinek vérrel áztatott drága telkén, 
szeretett hazájában, a f ü g g e t l e n  
M a g y a r o r s z á g b a n .

Széplaki Jancsó Sándor.

Országgyűlés.
A képviselőház január 18-ki ülésé

ben a ház mentelmi jogán elkövetett bot
rányos sérelmet jelentett be Ugrón Gábor. 
Egy szolgabiró, nem tudni nagyobb rossz- 
akaratból-e Incze József nagyajtai képvi
selőt 100 írt bírságra, vagy ezt helyette
sítő 10 napi elzárásra ítélt a nélkül, hogy 
előzetesen erre a képviselöháztól engedélyt 
nyert volna. — A ház elnöke utasittatott, 
hogy a belügyminiszter utján sürgősen 
intézkedjék a képviselői mentelmijog meg
védésére. A további teendőkre nézve a 
mentelmi bizottság fog javaslatot tenni. 
—  Ezután a függetlenségi párt az elő
adóval és pénzügyminiszterrel tárgyalta 
le a takarékptári betétek adójáról szóló 
tjavaslatot részleteiben, a biztositási szer
ződés U adója felett újra a függetlenségi 
párt végsett az előadóval. A  hadmentes- 
ségi adó megváltoztatásához nevezetteken 
kívül még a pénzügyminiszter is hozzá 
szólt. —  A kormánypárt néma maradt, 
csak szavazott parancsra. — A húsos fa- 
zokak után leskelödő ellenzék az egész 
ülés alatt segített a kormánypártnak a 
hallgatásban, nagyrésze oda szavazott, 
mig másik része a függetlenségi párt 
mellé. — Ez azután gyönyörű egy párt!

Január 19-én a had mentességi adó 
feletti vita bezáratott s szavazáskor a 
kormány csak három szavazattöbbséggel 
győzött. —  A napszámosok adómentessé
géről szóló tjavaslatot a ház vita nélkül 
elfogadta. — Ezen tjavaslatok január
20-án harmadszori olvasásra kerültek, 
azután a szölödézsma váltság lerovása 
eránt teendő változtatások feletti javaslat 
vétetett fel, mely rövid vita után általá
nosságban és részleteiben elfogadtatott.

Ezután a kérvények jöttek napirendre, 
melyek közt érdeket keltett az általunk 
ismertetett tapolczai és 31 rendbeli a 
katbolikus érdekek megóvására beadott 
kérvény, mik a kormánynak épen nem 
tetszetősök s miket a bizottság a kor
mánynak kiadatni javasol, hogy annál lég 
biztosabban eltemettessenek.

Eme kérvények védelmére felszólalt 
Jánosi János és Göndöcs Benedek plé
bános képviselő, azonban oly langyos me 
légén (mert hát kanonokok is szeretnének 
lenni) hogy a katholikus ügy nem nagy 
köszönettel tartozik érte, annál jobban 
kikelt ellenük a miniszterelnök előre is 
jelezvén őszintén, hogy e kérvények a 
kormánynál az agy ontanulmány ozás és 
elfelejtés sorsában fognak részesitetni. —  
Végül pedig figyelmezteti a katholikus 
klérust arra, hogy Európában a legkatho-

likussabb államban sincs a kát. klérus 
oly kedvező helyzetben, mint Magyaror
szágon, de ha megindulnak a felekezeti 
kérdések, nincs ember ki ezen kedvező 
helyzetet fentartsa. (Ezzel pedig intést 
adott nagy kegyelmesen, hogy viselje ma
gát a klérus szép nyugodtan.)

A főrendiházban átvették az alsó
házban megszavazott tjavaslatokat és bi
zottsághoz utasították.

A katholikus kérvények feletti vita 
január 22-én befejezést nyert még pedig 
nagyon siralmasat, a kérvényi bizottság 
javaslatát egy szavazat ellen (Göndöcs) 
az egész ház elfogadta, Göndöcs indítvá
nya mellett rajta kivül csak Rossival (kát. 
pap) állott fel* még Jánosi is cserbe hagyta 
öt és a többi kát. pao vele együtt, a mi 
a jelen állapotoknak alattomos befolyások 
és érdekek által befolyásolt és nagy mérv
ben korrumpált voltát eléggé tanúsítja.

Ezen kérvények agyonütése után neki 
állott az egész ház a 2174 aláírással el
látott tapolczai zsidóellenes kérvényt ütle
gelni, védelmezte egy szál Ietóczy az egész 
ház ellen s ez egyszer nem elégedtek meg 
az egyszerű leszavazással, hanem az 
ideálisták úgy, mint a pénzimádók vete
kedtek egymással püfölni a védtelent, nem 
is sajnálták a drága időt ez egyszer, hogy 
gyökeresen agyonüssék az egeret, — mert 
hát szerintük a zsidókérdés nem is egyéb, 
mint egy hitvány egér. —  A tárgyalást 
elhalasztották, mert még többen akartak 
maguknak ez ügyben olcsó, de nem irigy
lendő babérokat szerezni, sőt a mi több, 
még január hó 23-át is elvesztegette a 
ház e kérvénnyel, melyet pedig jobb lett 
volna egyszerű leszavazással elintézni és 
még sem fejezte be, hanem szombatra ha
lasztotta tárgyalását.

A főrendiház e napon megszavazta a 
czukor és sör fogyasztási adó újabb fel
emelését.

Január 24-ón a képviselöházban meg
kezdették az uzsora-törvényjavaslat tár
gyalását, mely általánosságban egyhangú 
elfogadásra számíthat, de a részletes tár- i 
gyalásban annál több vélemény eltéréssel 
fog találkozni.

A megelőző napi ülésben Irányi be
széde kezdetén szólót Istóczy egy köz- 
benszóíással megsértette, mely elkerülte 
az elnök figyelmét, e miatt utólag kimon
dotta Istóczyra a rendre utasítást a ház
nak osztatlan helyeslése közt, később 
Istóczy a ház előtt visszavonta a sértést, 
mely Irányi nyilatkozata szerint is téve
désen alapult.

Az igazságügy miniszter törvényjavas
latot adott ki a volt magyar határőrvidé
ken a házközösség megszüntetéséről.

Külföldi szemle.
Giers orosz külügyminiszter oroszor

szági tartózkodásából visszatérve jan. 24-én 
Bécsbe érkezett. —  A  király ez okból 
rövidítette meg budai tartózkodását, mert 
hogy e látogatásnak politikai czélja van, 
az kétséget alig szenvedhet, habár nagyobb 
jelentőségét elvesztette az által, hogy a 
mint a német lapok a múlt hetekben kür
tölték, az orosz javaslatok és tervek Ber
linben nem találtak jó fogadtatásra.

Az angol-franozia-egyiptomi ügyben 
annyi történt, hogy az egyiptomi kormány 
—  természetesen angol parancsra —  meg
szüntette önhatalmilag a pénzügyi ellen
őrzést, a franczia kairói konzul e miatt 
tiltakozó jegyzéket adott át, melyben ta 
gadja a khedive jogát e megszüntetésre.

Napóleon Jeromos a fogoly herczeg 
ügyében egy hét óta mi sem történt elha
tározó, a franczia kormány még aziránt 
sincsen tisztában, hogy minő bíróság által 
ítéltesse el ügyét, hasonlókép nincsen el
határozva, mily modorban hozassék törvény 
a trónkövetelő családok tagjainak franczia- 
országi tartózkodása ügyében és szemben 
ama ténynyel, hogy az orleánsi család 
tagjainak némelyike a franczia köztársa
sági hadseregben kiváló parancsnoki állást 
tölt be.

Eugénia császárné alig tudta meg az 
általa gyűlölt Napóleon Jeromosnak fel
léptét, ott termett Páriában, de azon jó 
tanácsot kapta, hogy tisztuljon onnan. —  
Ez a nyughatatlan kalandornö úgylátszik 
újra szerepelni óhajtana s e czélra le
győzte Jeromos elleni gyűlöletét, hogy a 
Bonaparte-pártot személyében egyesítse.

A franczia lapok sok mindenféle hirt 
terjesztettek a királypártiak titkos fegy
verkezéséről és a felkelés kitörésének kö
zel voltáról, miről értesülve Jeromos her
czeg, megakarta előzni Chambord grófot.

A franczia kormány fórfiai nem érte
nek egyet a teendőkre nézve, ez azonban 
még nem jelent veszélyt a köztársaságra 
nézve, mert a nép jóllakott már a mo- 
narchista kormányzattal, de még a had
sereg is és nehány becsvágyó tábornok 
szavára nem fogná magát felhasználtatni.

Tanügy.
(Folytatás.)

VII. Faiskolák.
A faiskolákra vonatkozó adatok, ki

véve a pécsváradi járást, minden járásból 
befolytak.

Ezen adatok szerént van az egész 
tankerületben 339 faiskola, ezek terület ;
137306 f~~l° ehez adva a pécsváradi járás 
m. évben kimutatott területét 116751"]°, 
összesen 148981 Q ° ;  ezek pénzalapja 
836 írt, a faiskolák szükségletét a községi 
pénztárak fedezték 224 helyen, egyebütt

vagy az alap jövedelméből vagy az eladott 
fák árából; szakkönyv vagy szakközlöny- 
nyel bírt 143 ; árok kerítéssel 285, deszka, 
palánk vagy léczczel 22 ; anyagyümölcsfa 
van bennök 5667, gazdasági facsemete
63877, szederfa 239646, vadoncz 7271, 
nemesitett fácska 2094 db.

Figyelemreméltó munkásságot fejtet
tek k i : Málom, Ócsárd, Regenye, Baan, 
Bellyo, Karáncs, Csúza, Kis-Köszegh,Vörös 
marth; csekély vagy semmi munkásságot 
sem fejtett ki Belvárd, Birján, Gyód, Hát- 
ságy, Martonfa, N. Kudmér, Patacs, Sza
bolcs, Töttös, Bodolya, Bolmány, Kácsfalu, 
Virágos, általában örvendetes lendület ész
lelhető a siklósi, továbbá a szt. lörinczi 
és részben a pécsi járásban is. Faiskolák 
nincsenek még Cserkút, Gyula, N. Ürögh. 
Uj-Bánya, Szt-Kút, Szőke, Eugenfalu, Li- 
povicza, Szaporcza, Uj-Bezdány, Góricza, 
Szabás és Oszró községekben. — De 
ezekben vagy nincsen egyéb iskola se s 
igy tanköteleseik a szomszéd községgel 
tartanak iskolát s ott vesznek oktatást a 
fanemesitÓBben is, vagy a szomszéd hegyvi
dék, lapály stb. miatt a faiskola részére 
alkalmas területet kihasítani nem igen 
lehet.

V III. Az iskolák felszerelése.
Az iskolák felszerelését képezte 618 

fekete tábla, 107 szemléltetési kép gyűj
temény a beszéd- és értelem gyakorlatok
hoz, 449 fali olvasó tábla gyűjtemény, 
310 számoló gép vagy fali tábla, 310 
Magyarország, 198 Oszt.-magy. biroda 
lom, 288 Európa, 117 föld ötrésze fali 
térképe; 346 földgömb, 256 természetrajzú, 
82 terraészettani, 92 rajz- és szépirási, 
113 tanítói és ifjúsági könyv, 151 test
gyakorló eszköz gyűjtemény.

IX . Az iskolák jövedelme és kiadása.
Az iskolák évi jövedelme tett

készpénzben . . . .  135827 irtot 
terményekben pénzértékre

v é v e .............................  145004 „

Összesen: 280831 frtot
Származott ez

a) 862865 frt értékű ingatlan
jövedelméből...................

b) 93457 frt töke jövedelméből
c) tandíjból.............................
d) állami segélyből . . . .
e) községi „ . . . .
f) egyházi „ . . . .
d) egyéb forrású segélyből

49572 frt 
6029 „ 

26232 „ 
831 „ 

76316 „ 
88387 „ 
33464 „

Összesen: 280831 frt
Kiadások.

a) rendes tanítók fizetésére . 219662 frt
b) segéd n n 21369 „
t igy személyi kiadásokra . . 241031 frt
c) fűtésre, tisztogatásra, kisebb

ja v ítá s o k ra ....  16443 frt
d) tantermek fölszerelésére . 3033 „
e) szegény gyermekek segé

lyezésére ........................  941 „
f) vegyes kisebb szükségletekre 16361 „
g) tőkésítés, vásárlás, építke

zésre ............................. 3022 „
39800 frta dologi kiadások összesen 

hozzá adva a személyi kiadó
s o k a t .............................  241031

Összes kiadás : 280831 frt
Ezek szerént egy tanuló évi nevel

tetése és taníttatása átlag vaiumivel többe 
került 7 frtnál.

Minthogy pedig az adófelügyelöségtöl 
nyert adat szerént a megye és Pécsvárosa 
állami egyenes adóban 1749326 frtot fize
tett, az oktatási és nevelési czélra az ál
lami egyenes adónak 16°/0-a fordittatott, 
mely körülmény csak azt igazolja, hogy 
a törvény 35. § ának azon rendelkezése, 
mely szerént a községi iskolák tentartá- 
sára 5°/0 külön iskolai adó vethető ki, 
nagyon is indokolt s ha a most már is
kolai czélra felhasznált összegeken felül 
volna rendelkezésre az 5°/0-os iskolai adó, 
az összes népiskolai ügyet megyeszerte a 
törvényes, jogos és korszerű kívánalomnak 
megfelelően szervezni lehetne.

X . Uj iskolák építtettek vagy a meg
levők a czélnak megfelelően átalakíttattak, 
Nagy-Ághon és Tófűn az ág. hitvallású 
felekezeti, Okorvölgyön a r. k. felekezeti, 
Siklóson az iskolaczélra megvett épület 
a polgári iskola czéljaira átalakíttatott. A 
tantermek száma szaporodott a pécsieken 
kivül, hol 6 tanterem szaporodás van, 
Siklóson 3 mai; —  uj tanítói állomások 
szerveztelek, a nyolcz pécsin kivül 6 s 
igy összesen 14. Szabolcsbányan, Dályo- 
kon, Laskafalun, Siklóson 3 ; később az 
uj tanév vagyis m. év október havával 
Mohácson, Babarczon, Vérmenden, és Szász- 
várott szerveztettek uj osztályok és taní
tói állomások s igy egészben 18; — el
lenben megszűnt egészben 5 iskola a 
pécsváradi izr. és g. kel. és a pécsi 
kerületen 3.

Az 1869. évtől vagyis a népiskolai 
törvények életbeléptétől máig egészen új
ból szerveztetett 19 iskola, újból épült 
77 iskolaház, és 104 tanterem, és 64 ta
nítói állomás lön szervezve.

X I. Az iskolák tanitási nyelv szerint 
következőleg oszolnak meg: a) m a g y a r  
t a n n y e l v ű  iskola van 194 és pedig
1 állami, 26 községi, 73 r. k., 1 ágost., 
4 mózoe vallásu, 6 magán. 81 helv. hitv.,
2 keresk. és ipari ismétlő iskola; b) n é 
m et t a n n y e l v ű  47; ás pedig 6 köz
ségi, 27 r. k., 13 ágost, 1 helv. hitv. c) 
s z e r b  t a n n y e l v ű  15 és pedig g. kel.;
d) h o r v á t  t a n n y e l v ű  7 r. k. feleke
zetű; e) n é me t - ma g y a r  t a n n y e l v ű  
110 és pedig 10 közs. 95 r. k. 5 ág. v .; 
f )  s z e r b - m a g y a r  tannyelvű 15 g. kát.

felekezetű; g ) h o r v á t • m a g y a r  8 r. k.
felekezetű; h ) m á s  ké.t t a n n y e l v ű  
2 r. k.; i) más  h á r o m  tannyelvű 12
r. k. felekezetű.

X II. Az iskolákban elért eredmény.
A kötelezett tantárgyak közöl a hit- 

és erkölcstan taníttatott 407 iskolában, 
az Írás, olvasás, 410-ben, a fejszámvetés 
406-ban a jegyszámvetés 408-ban, a nyelv
tan 402-ben, a beszéd- és értelemgyakor
latok 382-ben, a hazai földrajz 371-ben, 
a hazai történelem 372-ben, az általános 
földrajz és történelem 291-ben, a termé
szettan 191-ben, a természetrajz 300-ban, 
a gazdasági és kertészeti gyakorlatok 
168-ban, a polgári jogok és kötelességek 
218-ban, ének 377-beu, testgyakorlat 143- 
ban, a nem magyar tannyelvű iskolákban 
a magyarnyelv 58-ban, rajz 176-ban, női 
kézi munka 28-ban, polgári ügyiratok 
193-ban.

Az elért oktatási eredmény tekinte
tében az összes és minden jellegű isko
lákban az összes tantárgyakban a nagy 
többség jó- és jeles eredményt mutat fel, 
a nagy kissebbség pedig csekélyét, mégis 
első helyre kell helyezni eredmény tekin 
tétében a mézes vallásu felekezeti és a 
magán iskolákat, melyek minden tantárgy
ból csak jeles és jó  eredményt tüntettek 
fel, s egyetlen tantárgy se taníttatott cse
kély eredménynyel, utánna következnek, 
az ágostai felekezetű iskolák, melyekben 
az oktatási eredmény szintén az összes 
tantárgyakban túlnyomóan jeles és jó, 
csak ritka kivétellel csekély, ez után jö 
hetnek a községi és r. k. felekezetiek 
melyekben szintén a tantárgyak többségé
ben az eredmény jeles és jó, ezek után 
a ref. felekezetiek, aztán a g. keletiek, ez 
utóbbiakban az olvasás- írás, számoláson 
kivül a többi tantárgyak még ma is az 
iskolák mintegy harmadrészében alig ta
níttatnak egyátaiában.

A  magyarnyelv a nem magyar vagy 
magyarral vegyes tannyelvű 69 iskola 
közül 58-ban jó eredménynyel tanítta
tott és 11-ben csekély eredmény nyel, ez 
utóbbiakban, alig taníttatott egyébb az 
olvasás- és íráson kivül. E nyelv tanítása 
a vegyes tannyelvű iskolákban átalában 
sokkal több eredménynyel taníttatott s 
taníttathatott, mint oly helyeken, hol 
egyetlen magyar ajkú növendék sincs s 
s igy a tanulók egymástól éppen semmit, 
s mindent csakis a tanítótól kénytelenek 
elsajátítani. —  E nyelv tanítása legtöbb 
eredményre vezetett oly helyeken, hol az 
a beszéd- és értelem gyakorlatok alapján 
kezeltetett s azért e módot ajánlottam is 
mindenütt. A magyarnyelv sikeres taní
tásáért Frey János maisi és Geiszt Alajo 
tekerosi r k. tanítók részesittettek állami 
kitüntetésben, az első 100, a második 50 
frt jutalommal tüntettetvén ki.

(Folytatása következik.)

Siklós, 1883. jan. 24.

Tekintetes szerkesztő úr!
A „siklósi ellenzéki köru folyó hó 

7-én tartá meg rendes évi közgyűlését 
saját helyiségében. — Nagy József elnök 
betegsége miatt a gyűlésen jelen nem le
hetvén, helyette Kossá Dezső alelnök szo
kott gördülékeny nyelvezettel a nagyszámú 
megjelent tagokat üdvözölvén a közgyűlést 
megnyitotta. Visszapillantást vetett az el
múlt évre, röviden a választmány időközi 
működéséről adott számot s ezek után úgy 
maga, mint az elnök s többi tiszttársai 
nevében a közgyűlésnek bennök helyezett 
bizalmát megköszönvén, tisztujitásra hívta 
fel a jelen voltakat.

Szabó Károly korelnöklete alatt 
tisztikar a következőleg alakult meg. Elnök 
—  daczára háromszori lemondás, illetve 
tiltakozásának — Kossá Dezö, —  tiszte
letbeli elnök Nagy József, alelnök Nehr 
József, I. jegyző Kovács Péter, II. jegyző 
Pap Ferencz, igazgató Deymech Frigyes, 
pénztárnok Gimpli Jakab. Választmányi 
tagok: Szabó Károly, Nagy József, Köröm 
Mihály, Novák Péter, Póth Ferencz, Tor- 
másssy Sándor, Nagy Sándor, Szemerédy 
Imre, Bézl Antal és Szűcs Dániel, ez utóbbi 
visszalépése után Bikásy Ferencz.

Több tárgyak elintézése után határoz- 
tatott, miszerint a múlt évi pénztármarad - 
ványon s netán még hátralékban levő tag
dijakon könyvtár alakittassék. Ezzei kap
csolatban N. P. egyik tevékeny és buzgó 
tag indítványa folytán kimondá a közgyű
lés, miszerint még a farsang folytán szin
tén a könytár javára egy zártkörű táncz- 
estély rendeztessék.

Rendezökül Deymech Frigyes elnök
lete alatt: Szabó Ferencz, Kossá Dezső, 
Szűcs Dániel, Pap Ferencz, Jantsits György, 
Nagy Sándor, Solty Gyula, Békésy Ferencz 
és Gimpli Jakab pénztárnok választattak 
meg, kiknek ügyes intézkedésük folytán 
a tánczestély folyó hó 20-án fényesen si
került. Daczára annak, hogy azok, kik az 
ellenzéki párt iránt ellenszenvvel viseltet
nek s a kormány-hivatalnokok —  kettő 
kivételével távollétükkel tündököltek, mé
gis a tánczestély jövedelme 70 frt 47 kr. 
kiadás levonásával 71 frt 83 krt tett. —  
Ezen összegből felülfizetés volt 19 frt 90 
k r , melyhez járultak : Nehr József 4 frt, 
Szabó Károly, Pintér János, Szűcs Dániel, 
Kossá Dezső, Farkas József, Novák Péter, 
Pandurovits Milán, Bézl Antal, Borsos Já
nos. Bókási Ferencz, Reich Sámuel, Sin- 
ger Károly. Nagy István bissei reform, 
lelkész, Dömötör Károly nagyharsányi 
reform, lelkész egy egy írttal; továbbá ifj. 
Czifra Mihály, Spitzer Adolf és N. N.

50-50 krral; Csermák Viktor, Kovács Jó
zsef 20-20 krral, mely ezennel az ellenzéki 
kör nevében köszönettel n) ugtáztatik is.

A könyvtár felállítására a múlt év 
ápr. 23-án tartott választmányi ülésből ki
bocsátott ivén adakoztak: Kossá Dezső, 
Szabó Ferencz, Gimpli Jakab, Szabó Ká
roly és Nagy József 1-1 forintot; Korsós 
Péter, Deymech Frigyes, Tóth Ferencz, 
Kossá Gábor, Szemerédy Imre s Mautska 
N. 50-50 krt., Korsós János, Novák Péter 
40-40 krt ; Dinnyés Antal, Tormássy Sán
dor 30-30 krt és Vágner Károly 20 krt; 
összesen 9 frt 60 kr, mely összeg a táncz- 
estélv jövedelméhez csatolva, tesz: 81 frt 
43 krt.

A  tánczestély szépei közül szabad le
gyen kie melni Szemerédy Milcsi, Dömötör 
Juliska, Szokoli N, Tormássy Teréz, 
Maztska N. és Tóth Irma kisasszonyokat.

A „polgári dalárda s olvasóköru is 
megtartá folyó hó 21-én rendes közgyű
lését saját helyiségében, hol is a tisztikar 
a következőleg választatott meg: elnök 
Kossá Dezső, alelnök Borsos János, I. 
jegyző Vizslovszky Dániel sok éven át 
volt jegyző felgyógyulásáig ideiglenesen 
Szűcs Dániel, II. jegyző Baka Lajos, pénz
tárnok Tapazdi János, igazgatók Kusza 
István és Denke Sándor ifj. Választmányi 
tagok: Köröm Mihály, Köröm József, Les- 
nyikovits Ignácz, Denke Sándor, Baka 
Dániel, Török István, Kossá Gábor és 
Istokovits József.

— sik lósi. —

Törvényszéki csarnok.
Előadott polg. ügyek :

Vésey Rezső tszéki biró által.
Január 23-án.

Radivojevits Czvetko —  özv. Szeku- 
lics Istvánné szül. Petkovits Jagnya s 
társai mint néhai Szekulits István jogutó
dai alperesek ellen szerződés betöltése v. 
felbontása s vételár visszafizetése stb. iránt.

2. János Imre —  János Pál ellen egy 
sárga csikó úgy 250 frt ismét 50 frt stb. 
iránt.

1. Beruházd Mária — Molnár Eduárd 
ellen atyaság elismerése iránt.

Bogyay Pongrácz tszéki bíró által.
1. Schapringer J. —  Kuncz János el

len 2000 frt s jár. iránt.
2. Antal Jáno-i hagyatéka - vb. Schil

ler Alajos csődtömege ellen, 479 frt 8 kr. 
s jár iránt

3. Wenk József —  vb. Schiller Alajos 
csődtömege ellen 10 frt jár iránt.

4. Gausz Vilmos —  vb. Schiller Lajos 
ellen 155 frt iránt.

Vésey Rezső tszéki biró által. 
Január 25.

1. Margit János —  Krausz Lipót ellen 
törlési nyilatkozat kiállítása iránt.

Bogyay Pongrácz tszéki biró által.
1. Kis Varga János —  Kis Varga 

Éva ellen örökösödés iránt.
2. Kohn Józsefné —  ifj. Faddi János 

ellen termés átadása iránt.
Előadandó büntető ügyek :

Január 29.
1. Bánó Mihály és társai ellen lopás 

bűnpártolás, illetve tulajdon elleni kihá
gás miatt.

Január 31-én.
1. Ifj. Szolga János ellen felmenő 

ágbeli rokonon elkövetett testi sértés miatt.
2. Pakuszi József ellen lopás miatt. 3. 
Nagy Ferencz és Dobos Mihály ellen sik
kasztás illetve hamis okirat készités miatt.

Február 3-án.
1. Herger Mátyás ellen gyilkosság 

miatt.

Különfélék.
—  Nagy udvari ebéd. Folyó hó 

16-án Budán este 6 órakor a királyi vár
iakban nagy udvari ebéd volt, melyen 
harminczegy személy vett részt, köztük 
megyés püspökünk dr. D u l á n s z k y  N á n 
d o r  és Cs e h  Ede nyugalmazott helytar
tósági alelnök s a karloviczi egyházi kong
resszuson működött kir. biztos.

—  Föherczegi keresztelő. Gyalogez- 
redünk tulajdonosát F  r i g y e  s föherozeget 
—  mint Pozsonyból Írják — nagy családi 
öröm érte, neje kis leánygyermekkel ör
vendeztette meg. Az ujonszülött főher- 
czegnö keresztelője 22-én tartatott meg s 
a keresztségben Henrietté, Mária, Karolina, 
Gabriella neveket nyert.

—  A kereskedők bálja. Ma egy hete
(szombaton) tartották meg Merkurék fé
nyes elite-báljokat, mely a jogás/.-bál után 
mindenesetre méltán foglalja el a —  „má
sodik" helyet. Már a bál napját megelőző 
napon künn lengett a „Hattyu“ -n két ha
talmas lobogó. A  bál estéjén a kapu felett 
oldalvást hatalmas szövétnekek lángoltak. 
A  fényes külső nagy benyomást gyakorolt. 
A terem belső díszítése is igen ékes volt. 
A közönség 9 óra után sűrűén hullámzott 
a teremben s rövid idő alatt betölté úgy- 
annyira, hogy a kellő kényelem megzava
rása nélkül már egy pár sem fért volna 
el. A  keddlyhangulat igen vidám és sza
bad volt, éjfél után pláne „netovább“*ját 
érte el. A mulatság kivilágos-kivirradtig 
tartott. A rendezőség elismerést érdemel 
első sorban azon buzgóságáért, melylyel 
fáradozott a bál fényes sikerének megál
lapításán, másodszor azon óvatos tapinta
táért, mellyel az „elite" szó fogalmának 
várakozás felett sikeresen felelt meg. Az



anyagi eredmény 120 frt, mely összegből
20 frt a helybeli zene egyletnek, 100 frt 
pedig a mohácsi vizkárosultak javára ado- 
mányoztatott.

—  A jégen. Az idén aligha volt még 
a „ korcsolya-egyleta jegén annyi korcso
lyázó mint —  vasárnap délután. Rajként 
vonult be idönkint a jégpályára a korcso
lyás és korcsolyátlan közönség. Ez utób
biak persze csak ott lábatlaukodnak, épen 
mint a bálterem fényezett padlóján a nem 
tánczolók unalmas serege. Hanem hát i t t  
kevésbé vannak útban, mint amott, mert 
a nyílként suhanó korcsolyáson kegyetle
nül sodorják magukkal az ácsorgókat, a 
kik aztán ijedten rohannak csúszandó lá
baikkal —  b i z t o s a b b  talajra. Katonai 
zenekarunk hatalmasan fújta a harsogó 
indulókat, keringöket, melyre a sok fut- 
kározó hölgy és férfi, mint megannyi űzött 
szellem kavargott keresztül-kasul. Később 
négyest is jártak a jégen. Érdekes volt 
nézni a simán lejtő, összevegyült alakokat, 
amint a zene hangjaira ütem szerint su
hantak példás —  rendetlenségben össze
vissza.

—  f  Baán József meghalt! Halá- 
lával egy tudományosan müveit, szelíd 
lelkű, szigorúan egyházi szellemű, fedd- 
hetlen életű pap, szerető és szeretett kar- 
társ tűnt el. A  részvét általános! Baán 
József, Székesfehérvár kivüli szent Mik
lósról czimzett prépost, székesegyházi őr
kanonok, t. udvari káplán, a székesegyházi 
árvaintézetek kormányzója, zsinati vizs
gáló, a sz. sz. m. m. és bölcsészet tudora, 
hittudor és szentszéki ülnök volt. Hosszas 
kínos betegség és a haldoklók szentségei
nek ájtatos felvétele után f. h. 24 én esti 
6 órakor életének 62 ik, áldozárságának 
39-ik évében elhunyt. Az Istenben boldo- 
gultnak lelki üdvéért az engesztelő szent 
mise áldozat f. hó 26. reggeli 9 órakor 
lett a Mindenhatónak a lyceumi templom
ban, mint ideiglenes székesegyházban be
mutatva. hült tetemei f. hó 27. d. e. 10 
órakor helyeztetnek el a székesegyházi 
sírboltban. Az örök világosság fényesked- 
jék neki!

__Halálozások. Gervay Adolf báró
t. hó 21-én költözött jobblétre, hosszas 
betegség után életének 65. évében. —  
L i k l  I r ma ,  Likl János takarékpénztári 
ügyvéd szeretett, kedves leánya f. h. 24-én 
boldogabb hazába költözött. Élt 30 évet. 
Béke hamvaikra!

—  Egy szép arczkép-festmény. Vá- 
rosunk közbecsülésben részesülő polgára, 
a tiszteletreméltó Grabarics Berti bácsi, 
megyei nyug. várnagy f. hó 24-én egy 
fölötte kellemes meglepetésben részesült. 
Ugyanis szerettei e napon egy szoros 
családi ünnepélyt rendezvén, mindenkép 
oda törekedtek, hogy benső érzelmeiket a 
hangulatteljes estélyen mennél érthetőbben 
tolmácsolják, mivégböl jó eleve az öreg 
ur arczképét rendelék meg helybeli fes
tőnk Mückénél. A meglepetés örömét nagy 
bán emelte az arozkép valóban művészi 
kivitele, mely finom és életteljes vonások
ban repra<*8entálja Grabarics patricziusi 
alakját, melynél fogva a kép valóban bár
mely képzőművészeti kiállításnál méltó he
lyet nyerhetne.

— Színházi hírek. Színtársulatunk 
igazgatója a mohácsi vizkárosultak szo
morú helyzetén szánakozva, javukra legkö
zelebb előadást fog rendezni, melyen, mint 
halljuk, több műkedvelő is fog közremű
ködni. - Színigazgatónk tudomásul véve, 
miszerint színházunkra pályázat Inrdette- 
tett, nehogy színház nélkül maradjon: 
Székesfehérvárra folyamodott ; azonban 
csakhamar megváltoztatta szándékát és 
pályázati kérvényét sürgönyileg vissza
vonta. —  Színházunknál a „szinész-mi- 
atyánk“ melyet ezelőtt pár héttel közöltünk, 
levétetett az „olvasódról, minthogy a di
rektor oly loyalisan viseli magát társulata 
tagjaival szemben, hogy a „miatyánk*1 tel
jesen fe esleges, helyette a következő „üd
vözlet11 járja: „Üdvözlégy Bogyó jósággal 
teljes! az Ur van teveled, áldott vagy a 
direktorok között és áldott a te erszényed 
gyümöle e, gage! Emberünk jó direktor, 
gage pontos fizetője! fizess érettüuk adó
sokért, most és mindenkor. Ámen.11

—  Tánczestély. Herczenberger Jó-
zsef által rendezendő tánczestély, mely 
tudvalevőleg február hó 1-ére tűzetett ki 
—  e hó 30 án fog megtartatni.

—  Polgári bál. Rebhan vendéglős 
a „Hattyú11-bán szerdán polgári bált ren
dezett a katonai zenekar és Dankó Gyula 
zenekara közreműködésével. A  közönség 
igen szép számmal vett részt a kedélyes 
mulatságban, egy volt csak a hibája a 
bálnak, hogy a „szoba cziczák*1 is képvi
selve voltak. Mulattak reggelig.

—  Le roi est mórt . . . .  Mint ille
tékeidnek mutatkozó körből értesülünk, 
Baán József kanonok elhalálozásával al
kalom nyílt arra, hogy egyházmegyénk 
legérdemesebb papjainak egyike ft. dr. 
Lechner János czimzetes kanonok, huszon
öt éven át theologiai tanár és legrégibb 
szenior, kinek alapos és mély tudományos
sága széles körben ismeretes, a már jói 
kiérdemelt jutalomban részesittessók és a 
pécsi káptalan v. kanonokjainak sorába 
felvétessék. —  A  mennyiben a kineve
zésre befolyással lévő helyeken a válasz
tás ő reá esnék, azt bizonyára az egyház
megyének közvéleménye örömmel és 
megelégedéssel fogadná, különösen pedig 
a tanársága alatt a papnöveldéből kikerült 
számos tanítványából lett plébánosok, kik 
közül van már kerületi esperes is, igen

megörvendeztetnének az egyházmegye szol
gálatában szerzett érdemnek ilyképi elis
merése fölött.

—  A földadó kataszteri becslési 
munkálatra, mely lapunk mai számában 
megjelenő egyik hirdetés szerint betekin
tésre kitéve vagyon, különösen felhívjuk 
a föld és kivált a szőlőtulajdonosok figyel
mét, mert a netaláni magas becslés elleni 
felszólalást elmulasztván, hosszú évtizede
ken át mulasztásukat drágán megfizeten- 
dik a felemelt földadóban és pótlékaiban.

—  Kitüntetés. 0  felsége a király 
Rampelt Adolfnak a beilyei urodalom igaz
gatójának a mezőgazdászat és közügyek 
terén szerzett érdemeinek elismeréséül a 
vaskorona rend 3-ad osztályú keresztjét 
adományozta.

—  A pécsi boltörség egy évre ismét 
biztosítva van. A pécsi keresk. és ipar
társulat ugyanis felhívást intézett a főtéren 
és nagyobb forgalmú utczákban levő bol
tok tulajdonosaihoz, hogy hajlandók-e a 
boltörség fentartási költségeihez hozzájá 
rulni. A beérkezett ajánlatokból kitűnt, 
hogy a szükséges összeg valahogyan, nagy 
szűkén fedezve van. Ennek folytán a fő, 
király-, siklósi-, irgalmas-, barátok és 
szigeti országút utczában, valamint a Szé
chényi- és kistéren éjjelenkint esti 10 órá
tól reggeli 6 óráig (nyáron 5 óráig) egy- 
egy őr alkalmaztatik. A boltörség szolgálati 
és fegyelmi tekintetben a városi kapitány
ságnak van alárendelve s a közvetlen 
felügyeletet egy főbiztos gyakorolja felet
tük. A boltörség önkéntes hozzájárulásra 
lévén alapítva, midőn a fizetők boltjait 
őrzi, akarva nem akarva a nem fizetők 
boltjait is védi a betörök ellen. E körül
ménynél fogva sok bolttulajdonos megta
gadta az amúgy is csekélyre szabott hoz
zájárulást !

—  Rejtélyes eset. Gadó Mihály hely- 
beli polgár, a hét elején, Vincze-napkor 
a tetye alatti pinezéjében megégve talál
tatott. Az eset rendkívül rejtélyes. Egy 
verzió szerint Gadó nehéz betegségben 
szenvedett, mely pinezéjében tűzrakás 
közben utolérte. Önkívületében a láng 
belekapott ruhájába és igy történt volna 
szörnyű halála. Egy más verzió szerint 
gyilkosság áldozata a szerencsétlen em
ber A  rendőrség részéről a vizsgálat azon
nal inegejtetett s a gyilkosság lehetősége 
kizáratott, minthogy a hullán az erőszak
nak semminemű nyomai sem voltak ta
lálhatók.

— Betörés. A betörök folyton ga- 
rázdálkodnak, a házigazdák pedig még 
mindez ideig nem okultak a felmerült ese
teken —  még mindig könnnyelmüek és 
gondatlanok. Kedden éjjel 2 és 3 óra közt 
Köházi János czipész Mária-utczában lévő 
lakásába törtek az utczai ablakon át. El
vittek 30 frtnyi készpénzt, többféle ék
szert és ruhaneműt. Az utczai szobák 
belső ablakai nem voltak betéve, a külsők 
is csak épen valahogy. Köházi háznépével 
az udvari lakásban éjjelez s igy egész ké
nyelem nyílott a csirkefogóknak. Sajátsá
gos, hogy az ezüst evőeszközöket el nem 
vitték, noha ezek is kezük ügyében voltak. 
A tetteseket n y o m o z z á k .

—  A földmivelés- ipar és kereske- 
delrai m. kir. minisztérium helyeselvén a 
pécsi keresk. és iparkamara által a szövő
iparnak e vidéken miként leendő fejlesz
tése tárgyában tett javaslatokat —  Rejtő 
Sándor miniszteri biztost és iparfelügyelöt 
utasította, hogy Záray Károly kamarai tit
kárral együtt az illető vidékeken a szük
séges intézkedések megtehetése czéljából 
az ügyet tanulmányozza s véleménye jelen
tését mielőbb terjessze fel.

—  Felolvasás. A helybeli kereske- 
delmi önképzö- és betegsegélyzö egylet 
helyiségében vasárnap délután A r á n y i  
D e z ö  szintársulatunk derék tagja felolva
sást tartott, e czimen: „A  színészet a mai 
társadalomban11. Felolvasó bő ismeretet 
és igazi tanulmányt mutatott be ügyesen 
és szépen kidolgozott felolvasásában. A 
hallgatóság feszült figyelemmel és érdek
lődéssel kisérte a felolvasást s a végén 
elismerésül melegen tapsolt és éljenzett.

—  A levélsuly felemelése. A kÖz- 
munka- és közlekedésügyi m. kir. minisz 
terium részéről közhírré tétetett, hogy az 
egyszerű levélsuly az osztrák-magyar mo
narchia belforgalmában, az osztrák cs. kir. 
kereskedelmi minisztériummal egyetértve, 
1883. évi január hó 1 -töl kezdve 15 gramm
ról 20 grammra emeltetik fe l; a második 
Bulyfokozat 250 grammig és a Németor
szággal való forgalomban az első suly- 
fokozat 15 grammig és a második 250 
grammig, továbbá a Bosznia, Herczeguvina 
és novi-bazári pasalikkal való, valamint 
nemzetközi forgalomban a 15 grammon- 
kint emelkedő sulyfokozat ezentúl is meg
marad.

—  Farsangi tudósítás. Baranya- 
Sellyéröl Írják nekünk, hogy az ottani 
veres-kereszt fiók-egylet által f. hó 22-ón 
tartott bál várakozás feletti jó  sikert ara
tott. A közönség igen szép számmal vett 
részt a mulatságokon, kiváló nagy szám
mal volt a „szép nem11 képviselve. A jó 
kedv magasra szárnyalt. A négyeseket 
40 pár tánczolta. Mulattak hajualig. Az 
anyagi eredmény, tekintve a kis mezővá
rost, meglepő —  a tiszta jövedelem 150 frt, 
mely összeg az egylet pénztárába helyez
tetett el.
? C —  Segély a mohácsi vizkárosultak- 
nak. Montenuovo Alfréd a n. bólyi ura
dalom tulajdonosa —  mint oda való leve 
zönk írja —  megemlékezve arról, hogy

kétszer ad, ki gyorsan ad, a mint a mo
hácsi szerencsétlenség híre hozzá elhatott, 
nemes szivétől indíttatva, az első szük
ségletek fedezésére 250 frtot adományozott. 
A jó példa buzditólag hatott. A n. bólyi 
képviselő-testület hétfőn tartott ülésében 
10 frtot szavazott meg a vizkárosultak 
javára, ezen kívül gyűjtés indult meg, 
mely az előzményekből következtetve szép 
sikert igér.

—  A  kitűnő gyógyhatása által v ilág
hírűvé vált Brandt Richard-féie svájezi- 
lapdacsok használata által ezeren szaba
dultak meg máj-, epe-, bél és nesefdjdalműk
től és az ezekkel összekötött fejfájás, 
szédülés, fáradtság, test- és tagszakadástól 
stb. ; nem kellene tehát senkinek sem 
késnie, ily bajoknál ezen gyógyszerhez 
fordulnia. A Brandt Richárd-féle svájezi- 
Inpdacsok minden jobb gyógyszertárban 
kaphatók szelenczékben 70 krért. Pécsett: 
SipŐcz István és Kuncz Nándor gyógyszer 
táraiban, és a napi költség csak 2 krba 
kerül.

Színészet.
(jan. 21-25.)

Az újdonságok után vágyó közönsé
get B o g y ó  igazgató úgy elégíti ki, hogy 
elöadat oly darabokat, melyek a főváros 
színpadain megbuktak, vagy értéktelensé
gük miatt elő nem adatnak, a mivel nagy 
hálára kötelezteti az illető szerzőket, de a 
közönséget a legkevésbé sem. Ilyen új
donság került vasárnap is színre „A z  i b o- 
ly á s l e á n y -1 czim alatt. E darab expo- 
séja meglehetős élénkséggel van Írva, de 
ezzel szerzője egészen ki is merítette szín
műírói leleményességét, mert a többi fel
vonásokban még a morált is egészen szá- 
mitáson kívül hagyva, valóságos gyerme
kes naivitással halmozza egyre-másra a 
legnevetségesebb nbsurdumokat; a kifejlés 
pedig méltó koronája az egész műnek. 
Bizony kár az ilyenféle darabok megirá 
sára és végig nézésére is vesztegetni az 
időt. Színészeink egyébiránt jobb ügyhöz 
méltó buzgalommal játszottak.

Kedden, P á l  f i  N. jutalomjátékául 
félig telt ház előtt került színre Csiky G. 
fővárosi életképe „A  s z é p  le á n y o k .11 
Csikynek ezen darabja is olyan kevéssé 
sikerült mű, hogy épen nem volt képes 
ellensúlyozni azon kedvezőtlen hatást, a 
melyet a múlt héten a „Caviarw keltett 
közönségünkben. E darab nem lehet in- 
spiratió szüleménye. Reánk e mű olyan 
hatást tett, mintha azt szerzője csak meg 
rendelésre hamarjában állította volna össze. 
Csodáljuk, hogy a „Proletárok11, „Czifra 
nyomorúság11 stb. szerzője e legkevésbé 
sem sikerült két darabjának előadásával 
csorbítani engedi Írói jó hírnevét. P á l  f i  
N i n a igen helytelenül cselekedett, midőn 
jutalomjátékául ezen darabot választotta, 
há más okból nem is, már csak azért is, 
mert ö nem népszínmű-, hanem operette 
énekesnő, s azonkívül az ilyen szerepek, 
melyekben a fösuly nem az énekre, hanem 
a jellemalkotásra és játékra van helyezve, 
az ü kezdetleges kiviteli erejét nagyon 
felülmúlják. Az obligat bokréták egyéb
iránt ezen jutalomjátékon sem hiányoztak

A hét többi napjain (szerdától pén
tekig) a nemzeti színház egyik segédszi 
nésze, F a 1 u d i A n t a l  lépett fel szín
padunkon a következő darabokban: Grin- 
goire, 8 ik pont, Gauthier Margit és Sze
gény ifjú története. Faludi Antal nehány 
év előtti itteni működéséből ismeretes kö
zönségül k előtt. Szerencse csillaga őt azóta 
a bpesti nemz. színházhoz vezérelte, a mi 
a magyar színészre nézve a legnagyobb 
szerencse, mert ott alkalom nyujtatik neki 
az anyagi gondoktól menten tehetsége ki
fejlesztésére. F a l u d i  A. játéka azonban 
ezen kedvező helyzete daczára sem tanús
kodik haladásról, sőt ellenkezőleg hanyat
lásról, a mit különben abból lehet némi
leg kimagyarázni, hogy F a l u d i  a nem 
zeti színházban csakis segédszerepek elját
szására alkalmaztatik, itt nálunk pedig 
elsőrendű bonvivant és szerelmes szere
pekben lépett fel, a mire neki hivatott- 
sága éppen nincsen. Azon sikert, melyet 
F a l u d i  nálunk játékával aratott, még 
csak középszerűnek sem lehet mondani. 
Más szerepkörben talán inkább raegáll- 
hatta volna helyét.

Ha már az igazgató is belátja, hogy 
csakugyan szükséges a közönség érdeklő
dését vendégszerepeltetésekkel újólag fel
élénkíteni, úgy ne tegyen csak felintézke
déseket, hanem tartson fokozatot a ven- 
dégszerepelteté<ekben is. Ú j h á z i  vendég- 
szereplése után a közönség nem F a l u d i t  
várta, hanem várta volna ismét a nemz. 
vagy a népszínház valamelyik kiválóbb 
művészét. Megvagyunk győződve róla, hogy 
a nemzeti vagy népszínháznak bármelyik 
első rendű tagja is szívesen lerándulna 
hozzánk nehány vendégjátékra, ha arra 
az igazgató által felkéretnék.

A közönség köréből.

A  kereskedő állása a társada
lomban.

E czimen tartatott a múlt hóban, a 
helybeli kereskedő ifjak társulata helyi
ségében egy értekezés. Reményiem nem 
fog az értékező ur ujjaimra koppantani 
azért, hogy felolvasásából a czimet kiol
lózva, e czikkemmel szándékozom azt ki
egészíteni.

Hogy mily állást foglal el a keres

kedő a társadalomban ? Hivatkozom érte
kező úr azon igen helyes véleményére: 
hogy a kereskedelem a társadalomban — 
csak egy megtűrt egyéniség. E társadalmi 
baj oka pedig abban rejlik: mert a ke
reskedő nem fogja föl kellőleg hivatásá
nak magasztosságát, és nem tudja érvényre 
juttatni azon bebizonyult tényt, hogy a 
nemzet fel virágozásának ö egyik föfaktora. 
Továbbá a baj oka abban rejlik: hogy 
a kereskedő nem tudja magának a közön
ségtől! függetlenségét kivívni. Hivatásával 
karöltve jár a túlzott udvariasság, úgy
szólván a szolgai alázatosság és ennek 
következtében bárki is jogosultnak érzi 
magát, a kereskedőt bagatellizálni. Társas 
élet pedig a kereskedők között egyátalán 
nincs, és pedig azon egyszerű oknál fogva, 
mert egyik a másiknak kinkurrense. Vé
leményem szerint ép ez a legnagyobb baj, 
melynek ők magok az okai. Mert ha a 
kereskedők nem félszeramel néznék egy
mást, hanem egyesülnének és belátnák a 
társulás üdvös voltát, azáltal megakadá
lyozhatnák a kereskedelemből mindinkább 
eltűnő soliditást s megakadályozhatnák a 
mindinkább terjedő insolid konkurrencziát. 
És hogy miként működik a kereskedő a 
kisebb társadalomban —  családjában ? Ha 
ezt kutatjuk, szinten igen szomorú tapasz
talatokat szerezhetünk magunknak. A ke
reskedő jelszava: „A z idő pénz, és ezen 
mottó miatt nem lehet kereskedő, se jó 
apa, se szerető férj. Szellőmét egy tárgy 
foglalkoztatja és ez az üzlet. Minden mást 
mellékes dolognak tart. Kora reggeltől 
késő estig az üzletben — nem törődve a 
külvilággal —  nem gondolva családjára s 
folytonosan a rideg számokkal foglalkozva, 
csak egy czél lebeg előtte: minél több 
haszon, vagyona gyarapítása. Miatta tör
ténhetik bármi is, őt nem érdekli semmi 
más csak az üzlet. A közügyeknek, poli
tikának, no annak meg éppen ellensége. 
De ha mégis előfordul, hogy akarata elle
nére is megválasztják a város bizottsági 
tagjai közé, (üzleti elfoglaltsága miatt) nem 
megy egy ülésre sem. S ha egyszer mégis 
azon merész gondolat fogamzik meg agyá
ban, hogy részt vesz egy ülésen, ott né
zeteit vajmi ritkán meri nyilvánítani, ne- 
hogy egy másik b.-tag —  ki neki „kund 
schaftja*1 s tán ellenkező nézettel bir — 
nehezteljen reá. Szellemi tovaképzésre 
ideje nincs s a hírlapból csak a „Pester 
Lloyd Waaren- & Effecten-Börsea jelen
téseire fordít figyelmet, a többi rovat öt 
nem érdekli. Késő este pedig ha az üzlet
ből kimegy, a nappali munka következ
tében, fáradt teste nyugalomra vágyik.

A kereskedelemnek két osztálya van
u. ni. főnök és segéd. Úgy miként egy 
virágzó üzlet főnök nélkül, ép úgy egy 
üzlet segéd nélkül sem állhat fönn. Hogy 
mily viszonyban vannak a főnökök segéd
jeikkel és a segédek főnökükkel, arról 
legilletékesebben Ítélhet —  a községi bíró
ság. — S hogy miért fordulnak elő oly 
gyakori viszálykodások e két osztály kö
zött, azt a kereskedelmi törvény erre vo
natkozó paragraphusai hiányosságának és 
kétértelműségének tulajdoníthatjuk. Itt tág 
tér nyillik a korrupezionak. Nincs kellő vé
delem a törvény által biztosítva se egyik 
se a másik félnek. A főnök nem akarja 
elismerni —  hogy a segéd neki nem szol
gája, hanem kenyérkeresöje, s a segéd igen 
ritka esetben akarja belátni azt —  hogy 
főnöke viszont az ö létfentartója.

De, hogy hű maradjak czikkem czi- 
méhez, visszatérek a társadalmi állás bon- 
czolásához. Az eddigi elmondottakból is
mertettem, (bár csak kivonatosan) a főnö
kök állását, most nézzük, hogy vagyunk 
azok segédeikkel.

Nem régiben volt alkalmain e tárgy
ról egy szükebb körben társalogni, s ott 
a társaság egy tagja úgy nyilatkozott, 
hogy a kereskedösegéd egy 0. És hogy 
az ifjúság egy osztálya sincs annyira de
moralizálva, mint ezen osztály. Én ezen 
helytelen állítás ellen tiltakoztam és hatá
rozottan visszautasítottam. Véleményem sze
rint bárki is elfogulatlanul azt tette volna. 
Mert a kereskedösegéd (ugyszintén az ipa
rossegéd is) nem csak, hogy nem semmi, 
sőt igen sok. Kezeikbe vau letéve, keres 
kedelmlink jövője, hazánk hirneve s a kül
föld előtti tekintélye. Bennük van minden 
reményünk összpontosulva, hogy ők fogják 
hazánkat, —  a kereskedelem által —  
nagygyá s boldoggá teuni. Továbbá ők 
képezik ifjúságunk intelligencziájának egy 
jelentékeny részét. Sőt bevalljuk, hogy 
örömmel látjuk, a szellemi kiképzés teréni 
iparkodásukat s haladásukat. Van önképzö 
körük, hol a napi lapokon kívül, szívesen 
olvassák a szépirodalmi lapokat is. Fran- 
czia tanfolyamot nyitottak, melyen igen 
sokan vesznek részt, sőt a művészet iránt 
sem maradnak közönyösek, mert színház
ban az operett és vígjátékon kívül, a 
színmüvek előadásánál is találkozhatunk 
velők. Ezek tnind oly jelenségek, melyek 
a szép és nemes iránti érzésre és a hét- 
köznapiasságbóli kivetközésre vallanak. 
S eziránt elismeréssel kell lennünk. A mi 
pedig a demoralizáczió elharapódzását illeti, 
ők sem állnak elöl más osztálynak. MIli
den osztálynak meg vannak a maga k i
növései és egyesek miatt, nem szabad őket 
általánosan elítélni. A baj ott van —  hogy 
a társadalom (csupán azon előítéletből, 
hogy hisz csak egy keresk. segéd) nem 
akarja felemelni azon színvonalra, mely 
őket hivatásuknál fogva, jogosan megil
letné. Tökéletesen ki vannak zárva a jobb 
társaságokból, és igy kénytelenek magok
nak szórakozást, gondtalan órákat ott ke 
resni —  hol őket szívesen látják.

Ezen állításom illusztrácziójául, meg
említem csak, az ép megtartatott, „kereske
delmi elite-bálu-t. Nem méltatta a tisztelt 
„eliteu rendezőség a kereskedő segédeket 
arra, hogy őket a kereskedelmi bálra — 
meghívja. Hát a kereskedő segédek nem 
képezik-e ép úgy a kereskedelmi ifjúságot 
-- mint a különféle foglalkozású „acht- 
bahre hausherrn söhnew-kből össze tákolt 
rendezőség. Sőt menjünk tovább: Mily 
jogosultsága van az olyan bálnak a ke
reskedelmi czimre: hol gymnázistákat lát
hatunk, de kereskedő segédet nem. Vagy 
azt hiszi a tisztelt rendezőség, hogy ők, 
kik a szerencsés születésnek köszönhetve, 
a kedves papa oldala mellől még nem 
távoztak egy lépést sem, hogy talán csak 
az olyan maguk fajta ember lehet salon- 
képes; az a segéd pedig —  ki hogy szak
ismeretet s tapasztalatot szerezzen magá 
nak, idegen városban tartózkodik —  az 
nem. Hát lehet-e aztán zokon venni azt, 
— ha a segéd a vasárnapi közönségnek 
a hattyú-teremben lévő eldorádójábán ál
doz a Carnevall herczegnek ; a mi bizony 
nem igen egyez meg egy tisztességes fia
tal ember erkölcsi viseletével. A sértett 
önérzet, hogy jobb társaságokból őt kizár
ják, sodorják öt azon örvénybe —  mely
nek neve demoralizaczió, s melyből kime
nekülni, nagyon gyakran alig képes. De 
azért ne csüggedjenek, legyenek türelem
mé. és iparkodjanak. Szellemi kiképezte- 
tésök által elérhetik azt —  hogy le fog 
omolni az önök és a jobb társaságok közti 
válaszfal. Fordítsanak több gondot szel
lemük táplálékára s higyjék el, meg fog
nak önök előtt is nyitni a hotvolé ajtai. 
Ez az egyedüli mód; mely által visszás 
helyzetükön, bár lassankint — de biztosan 
segíthetnek. De addig?

Csatai Gyula.

Irodalom.
=  „A  zsidó u — Irta Füredi Béla. E czimü 

tüzet jelent Szombathelyen Oranita Vilmosnál és 
ára 50 kr., — Szól a zsidókérdéshez, a zsidó 
faji jellegéről, typusáról, vallásáról, történetéről 
vont jellemvonásáról és családi életéről. Szól a 
zsidóüldözések történetéről, az ósdi és reformzsi
dóságról. —  Tnlajdonképeni zsidókérdést nem is
mer, hanem a zsidósággal kapcsolatos közgazda- 
sági és társadalmi kérdést, a mit az idő meg fog 
oldani, mihez a kormánynak is hozzá kell járulni. 
Az egybeolvadás leghatalmasabb eszközét a ke
resztények és zsidók közti házasságban találja tel. 
(Csakhogy miután a keresztény úgy mint a zsidó 
is idegenkedik az efféle vegyes házasságtól és igy 
az eszköz csak nagyon gyéren jönne alkalma
zásba, az egybeolvadás is századok múlva jöhetne 
csak létre )

=  . Dér Judaismus und die parlamentarische 
Komódié." Simonyi Iván ismert képviselőtől meg
jelent egy füzetben Pozsonyban. Heckenast G. u'ó- 
dánál. Bevezetése a jelen zsidó befolyás által meg
rontott politika és a parlamenti alkotmánybaui csa
lódásokról, s annak szükséges átalakításáról szól. 
Közli azután szerzőnek m. ó. febr. 7*én a képvise
lőházban a tárgy felett mondott beszédét. — 
Országgyűlési tárgyalásaink naponta bizonyít
ják, hogy szerző nézetei alaposak és hogy 
a harminczas években ép oly népszerű par- 
lamentarismus végkép lejárta magát s gondos
kodni kell módokról, mik a mandátummal 
való visszaéléseket lehetlenné teszik. Ajánljuk 
minden gondolkodó hazafinak figyelmébe.

=  „Mentsük meg a magyar földbirtokot!“  Si-
monyi Ivántól, megjelent Pozsonybau Heckenast 
G. utódainál és tartalmazza a szerzőnek e tárgyban 
tartott képviselőházi beszédét egy bevezetéssel 
Czélja a földbirtokot a jelzálogoktól függetlenné 
tenni és az uzsorától mentesíteni.

=  ..Utasítás házadó ügyekben.11 — Háztulaj
donosok, házkezdők, lakófelek, építészek, gyáro
sok, gazdák, bérlők, községek és városok hasz
nálatára betüsoros mutatóval és mintákkal össze
állította Fodor Dezső pénzügyi fogalmazó, — 
Kiadja Heckenast G. utódja Drodtleff R. Pozsony
ban. — Ara 50 kr. — E füzet egyesíti a házadó 
körüli törvényhozást, miket külömben 18 t. czikk- 
ből kell összekeresgélni és rendszeres előadással 
könnyűvé teszi ez adónembeni eligazodást.

== „Ge8chichte dér Musik11 dér Neuzeit in 
Bludien und Kritiken aus dem Machlasse von 
A. W. Ambrot. Kiadja Heckenast G. utóda Drodt
leff. R. Pozsonyban. 1. füzet. — Az egész 20—26 
négy íves 50 kros füzetekben fog megjelenni ezen 
második kiadásban.

=  ..Wissenschaftliche Vortrage11 aufdem Ge- 
beite dér vergleichenden Sprachvissenschaft. — 
•Szerzője Kámory Bálnáéi tanár l-ső füzete megje
lent Pozsonyban Drodtleff R. könyvkereskedésé
ben. — A mű 40 nyomatott ivén fog megjelenni 
két ives füzetekben, miknek ára 30 kr. Az első 
füzetben a nyelvek eredetéről szól.

Közgazdaság.
A pécsi kereskedelmi és iparka

mara közleményei.
123 szám.
883 ------

A magyar államvasutak igazgatóságá
tól vett értesítés szerint intézkedés tétetett, 
hogy végleges díjszabás megjelenéséig a 
budapest-pécsi vasút állomásai, továbbá a 
duna-drávai vasút Dombóvár állomása kö
zött egyrészt, másrészt pedig budapesti 
pályaudvarunk, nemkülönben központi há
lózatunk és ahhoz csatlakozó pályák állo
másai között, továbbá Dombóvár (D.-D. v.) 
és a budapest-pécsi vasút állomásai egy
más közti forgalomban a küldemények 
közvetlenül rovatoltasaanak.

A Dombóvárra szóló közvetlen díj
tételek akképpen vannak képezve, hogy a 
budapest-pécsi vasút Uj-Dombovár helyben 
állomásra érvényes díjtételekhez: gyors
áruknál 5 kr, továbbá a 2 külön díjszabás 
és az I., I I . III. és V. számú kivételes 
díjszabásoknál 4 kr. hozzáadatott.

A küldeményeknek Dombóváron való 
fel- vagy kirakására nézve, valamint azok 
kirakásáért esetleg fizetendő illetékekre 
nézve helyi díjszabásunk határozmáuyai 
mérvadók.

Pécsett, 1883. évi január hó 25-ón.
A kamara elnöksége.



G abona-árjegyzék.

Pác.. sz. kir. városában 1883. évi január
hó 20-án tartott heti vásárról.

) jó  . . . . frt —
Baza ) középszerű . . .  8 „ 50

) legalábbvaló . . . .  8 e
) jó . . . . „ 60

Kétszeres ) középszerű . . .  6 „ 50
) legalábbvaló . . . . — 9
) jó . . . . . . . 6 frt 50

Rozs ) közép.erü . . . 6 .  20
) legalábbvaló . . . . — e —
) jó  . . . „ 50

Árpii )  középszerű . . . 6 e —
) legalábbvaló . . . — ■ —
) ió . . . . . . . 5 „ 80

Zab ) középszerű . . 6 „  «0
) legalábbvaló . . . . — „ —
> jó  . . . . . . . 5 „ 10

Kukoricza ) középserf. . n —
) legalábbvaló . . . — »

Széna
! !  : :Szalma . 1 „  20

i r . A . G n r  p b e b i t o z
laptulajdonos.

Xafcseb. SsoZl, SCI*
felelős szerkesztő._________ saerkesatőtárs^

Hirdetések:
K ö z k í v á n a t r a ^

szombaton február hd 3-án

a „Komlókért" helyiségeiben
xaa.á.sod.l3ac

zártkörű tánczvigalom
tartatik.

Kezdete este 8 órakor.
Mindazok kik netán tévedés- vagy 

feledékenységböl nem kaptak meghí
vót és igényt tartanak reá, szívesked
jenek alolirottnál jegy végett jelent
kezni.

G i n d l  K.
vendéglős.

23617 ,
I « 3 2 * ,Am'

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Szabó Imre vékényi lakos 
végrehajtatónak Kovács József vékényi 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 80 frt 
töke 17 frt 50 kr. per, 1 frt tanudíj, 11 trt 
50 kr. végrehajtás-folyamodási és 14 frt 
50 kr. árverés-folyamodási és követelések 
valamint a még netán felmerülendő költ
ségei kielégítésére a kővetkező ingatlanok 
u. m. a vékényi 10. sz. tjben felvett % te
leknek adós Kovács Józsefet illető l/« része 
137 frt becsérték mellett, úgy a vékényi 
88 sz. tjben felvett 243. és 250. hszsz. 
szőlőknek Kovács Józsefet illető ’/« része 
86 frt o. é. ezennel megállapitott kikiáltási 
ár mellett Vékóny községében a községi 
bírói lakban 1883. év i február hó 5. nap
jának  d. e. 10 órájában megtartandó 
nyilvános árverésen szükség esetében a 
kikiáltási mint becsáron alól is eladatni 
fognak. Az árverezni szándékozók tartoz
nak bánatpénzül az ingatlanok fenti ki
kiáltási mint becsár 10°/0 vagyis 13 frt 
70 kr. és 8 frt 60 kr. o. é. készpénzben 
vagy ovadókképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árverés napján azonnal, a második 
részt 15 nap alatt és a harmadik részt a 
bánatpénz betudásával egy hónap alatt 
minden egyes vételári részlet után az ár
verés napjától 6%  kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel lefizetni.

A  pécsi kir. törvényszék, telekönyvi 
hatóságnak 1882. november hó 10. tar
tott üléséből.

Kiadta

Dr. Karay
34. (1— 1) kir. törvényszéki jegyző.

677.
1883

Hirdetmény.
Pécs szab. kir. városi kaszteri bizott 

sága részéről köztudomásra hozatik, hogy 
a földadó szabályozásáról szóló 1876. évi 
VII. t. ez. némely intézkedéseinek módo
sítása tárgyában hozott 1881. é. XL. t. ez. 
6. §-ának értelmében összeállított járási 
fokozatokat és osztályba sorozási munká
latokat a mivelési ág és mintaterek kimu
tatását a m. kir. kataszteri igazgatóság 
elkészítvén, azokat községi kataszteri bi
zottságához oly czélból tette át, hogy az 
osztályonkinti tiszta jövedelem megállapí
tása és mintaterek helyességére nézve 
femerülhetö és egyesek által is adható 
észrevételeket mai naptól számítandó 25 
nap alatl bejelentse.

Ennélfogva ezen földadó kivetésének 
alapjául szolgáló munkálatok a városi 
pénztári hivatalban közszemlére kitétetnek 
—  s hogy a foldadó az igazságnak meg
fe le lő ig  végleg megállapittathassék, tisz
telettel felhivatik a birtokos közönség, 
hogy azokat a hivatalos órák alatt bete
kintvén, —  a netán tapasztalt észrevételeket 
a  pénztári hivatalba írásban, —  esetleg 
alulírottnál : Apácza-utcza 17. sz. házban, 
naponta d. u. 3— 5 óráig szóbelileg adja elő.

Kelt Pécsett, 1883. január hó 22-én.

Egry József,
mint a közs. kataszt. bizotság elnöke.

25868 „
1882

Árverési hirpetmény.
A pécsi kir. tszék közhírré teszi, hogy 

Boros Péter végrehajtatónak, öreg Ka-za 
János végrehajtást szenvedett elleni 114 
frt 28 kr. tőke, ennek 1H80. november 
4-töl számítandó 6% kamatai 16 frt 50 kr. 
per, 22 frt ingó-végrehajtási, 23 frt 30 kr. 
végrehajtás-folyamodási és becslési 7 frt 
90 kr. árverés folyamodási és követelések 
valamint a még netán felmerülendő költ
ségek kielégítésére a következő ingatlanok 
u. m : a ny.-szt.-erzsébeti 269 sz. tjkben 
felvett l/$ telek 298 frt. —  298. hszsz 
szőlő 92 frt ezennel megállapitott kikiál
tási ár mellett Ny. Szt.-Erzsébet községé
ben a községi bírói lakban 1883. évi már- 
czius 30 napjának d. e. 10 órájában 
megtertandó nyilvános árverésen szükség 
esetében a kikiáltási mint becsáron alul 
is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10% vagy*8 29 frt 80 kr., 9 frt 
20 krt készpénzben vagy óvadékképes 
papírban a kiküldött kezéhez letenni.

A  vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 14 nap, a máso
dik részt 2 hónap és a harmadik részt a 
bánatpénz betudásával 3 hónap alatt, min
den egyes vételári részlet után az árverés 
napjától 6°/0 kamatokkal a pécsi kir. adó 
mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. tszék telekk. hatóságnak 
1882. deczember 22. tartott üléséből.

Kiadta

Visy Pál
31. sz. (1— 1) kir. trvszéki jegyző

467
1883

Hirdetmény.
Melynél fogva alulírott városi ta

nács részéről ezennel közhírré tétetik, 
hogy az 1883. évre érvényesített

házbéradó-lajstrom
az 1876. évi XV-ik t. ez. 16-ik §-a, 
illetve 29. §. l-ső pontjának, úgy az 
ugyanazon évi pénzügyminiszteri kör
rendelet 22-ik §-ának rendelkezése 
szerint, —  a városi pénztári h ivata l
ban fo lyó  hó 21-től szám ítandó 8  nap 
alatt, vagyis folyó hó 29-ig  bezárólag  
közszemlére kitéve lesz, a mely min
den érdekelt által a hivatalos érák 
alatt betekinthető.

Megjegyeztetik, hogy a netán szán
dékba vett felfolyamodványok az em
lített határidő alatt —  a pénztári hi
vatalban —  főpénztárnok urnái nyúj
tandók írásban és okmányoltan be; 
később benyújtott felfolyamodványok 
figyelembe nem vetethetnak.

Pécs szab. kir. város tanácsának 
1883. évi január hó 19-én tartott ülé
séből.
27.(i_D Pécs sz. k. város Tanácsa.

22707
1882

Árverési hirdetmény.
A  pécsi kir. tszék közhírré teszi, hogy 

özv. Kontra Jánosné bodai lakós végre
hajtatónak Kontra András bodai lakós 
végrehajtást szenvedett elleni 81 frt 3 kr. 
töke, ennek 1882. márczius 13-tól számí
tandó 6%  kamatai 8 frt 90 kr. per, és 
14 frt 50 kr. árverés-folyamodási, valamint 
még netán felmerülendő költségei kielégí
tésére a következő ingatlanok u. m : a 
bodai 88. sz. tjkben felvett s Kontra And
rás tulajdonát képező 85. sz. ház, udvar
tér és kert 237 frt becsértékben, ugyanott 
felvett % kültelek 1137 frt ezennel meg
állapitott kikiáltási ár mell Boda községé
ben a községi bírói lakban 1883. év i 
m árezius 20. napjának d. e. 10 órá já 
ban megtartandó nyilvános árverésen szük
ség esetében a kikiáltási mint becsáron 
alul is eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlanok fenti kikiáltási 
mint becsár 10°/o vagyis 23 frt 70 krt, 
113 frt 70 krt készpénzben vagy óvadék
képes papirban a kiküldött kezéhez 
letenni.

A  vevő köteles a vételárt bárom 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 14 nap, a máso
dik részt 2 hónap és a harmadik részt a 
bánatpénz betudásával 3 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. tszék telekk. hatóságnak 
1882. évi november 24. tartott üléséből.

kiadta

Dr. Karay
29. (1 — 1) k»r. tazéki jegyző.

Alakult 1847. —  58-szar kitüntetve.
I lo f f  János-féle maláta-kivo
nat, egészségi sör- és maláta

kivonat, mell-czukorkák.

Iloff János-féle konczentrált 
maláta-kivonat és maláta- 

csokoládé.
Kitüntetve: az egészségügyi kiállításon 
Londonban 1881. Viktória angol királyné, 
Edinbourgherozeg.Spencer kiállítási elnök.

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

Legújabb köszönöirat.
Berlin 1882. november 4-én.

Hosszú évek 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, 
Bluraenstrasse 2(5.

Ilo ff János
urnák, Európa legtöbb fejedelmei cs. k. ud
vari szállítójának, cs. kir. tanácsosnak, az 
arauykoronás érdemkereszt tulajdonosának, 
magas porosz és német rendek lovagjának, 
Bécsben, Gyár: Grabenhof 2, gyárraktár: 
Stadt, Graben, Bráunerstrasse 8.

Tekintetes ur !
Igen sajnálom, hogy önnek, az egész

ségre oly jó hatású maláta készítményeit 
elób nem használtam. Köszönettel megval
lom, hogy az ön maláta-kivonat-egészségi 
sörének első használatánál már könyebbsé- 
get éreztem a lélekzetben és erősbitést az 
egész testben.

Tisztelettel felkérem nékem ismét 25 
palaczk Iloff János-féle maláta-kivonat-egész- 
ségi sört és 5 zacskó maláta-ezukorkákat 
küldeni.

1881. augusztus 1-én.
Kegyed háládatosa 

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 vivta ki úgy, hogy a kegyed gyártmánya 
egész Svaiczban a megérdemelt hírnek és 
számos keresetnek örvend. Legyen oly szives 
azért nékem újabban 10 fontot az l-ső sz. 
maláta egészségi csokoládéból postán után- 
váttel küldeni. Teljes tisztelettel

Ramp Erzsébet, igazgató neje, 
Medkou, Wetziko mellett (Svájczban.)

Főraktárak Pécsett: Sipőcz István 
gyógysz., és Spitzer Sándor. Mohácson : 
Schlesinger M., Bátaszékeu : Mayer Gust, 
Baján : Mihits István, Bonybádon: Wéber 
György. Eszéken: Thurmer F. 8. és fia, 
Kaposvárott: Laipzig Antal, Szegzárdon: 
Hahu Adolf, Tolnán : Eiseuharth Gyula, 
Nagy-Kauizsán : Strem és Klein, és Fessel- 
bofer Józsefnél. 2 frton alul semmi sem 
küldetik.

Valamennyi Hoff János-féle maláta-bé- 
szitméuyek császárok, királyok stb. által 
58 érdemmel kitüntettek mint semmi más 
hasonló gyártmány. Az első valódi Hoff Jáos- 
féle mell-maláta ezukorkák kék papirban 
vanuak, a vételnél csak is olyan követel-
tessék 369.(12—6)

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

jeles hatású gyógyszer a gyomor min
den bántalmai elllen,

és fólülmulhatatlan az ét- 
vágy-h iány, gyom or- 
gyengeség  rosszagu 
lehelet, sze lek , sava
nyú felbü fögés, kó- 
l ik a , gyom orhuriit, 
gyom orégés, hugybö- 
képzödés, túlságos 

nyá lkaképzödés sár
gaság, undor é§ há
nyás, fő fá jás (ba az a 
gyomorból ered), gyo- 
m orgöres, székszoru- 
lat, a gyom ornak  tú l
terheltsége éte l és ita l 
á lta l, g ilis z ta  lép és 
m ájbetegség, a ran y
érén bántalm ak ellen. 

ÜW  E g y  ü v e g e s ©  á ra  h a s z n á 
la ti u ta s ítá s s a l e g y ü t t  3 5  It r .

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

Központi szét küldési raktár nagyban és 
kicsinyben.

B R A D I  K Á R O L Y ,  
az „ ő r a n g y a lb ó l "  czimzett gyógyszertárában 

Kremziarben, Morvaországban
1. (0-4)

2— 4 ftig a legfinomabbak. Női különle
gességek használati utasítással tuczatja 
2— 3 ftig levélalakban titkontartva szét
küld ünk utánvét mellett vagy az összeg 
elöleges beküldése mellett bérmentve 

O rm a i és tá rsa
kötőszergyár Budapest, hatvani-uteza 20. >z.

350. (1 0 -8 )

25654
1882.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tszék közhírré teszi, hogy 

Somogyi Sándor végrehajtatónak, Müller 
János végrehajtást szenvedett elleni 30 frt 
72 kr. töke, 8 frt 50 kr. végrehajtás folya
modási és 6 frt 50 kr. árverés-folyamo
dási és követelések, valamint a még netán 
felmerülendő költségei kielégítésére a kö
vetkező ingatlanok u. m. az ibafai 190. sz. 
tjkben felvett -|- 313 hszsz. szőlő 278 frt 
ezennel megállapitott kikiáltási ár mellett 
Ibafa községében a községi bírói lakban 
1883. évi márczius 29. napjának d. e. 
10 órájában megtartandó nyilvános árve
résen szükség esetében a kikiáltási mint 
becsáron alul is eladatni fog.

Az árverezni szándozók tartoznak bá
natpénzül az ingatlan kikiáltási mint becs
ár 10 */• vagyis 27 frt 80 krt készpénz
ben, vagy óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 14 nap, a má
sodik részt 2 hónap és a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával 3 hónap alatt 
minden egyes vótelári részlet után az ár
verés napjától 6% kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. tszék telekk. hatóságnak 
1882. deczember 22. tartott üléséből.

kiadta

18810. .
1882

Árverési hirdetmény.
A  pécsi kir. tssék köihirré tetíi, hogy 

Jeszenszky Lehel végrehajtatónak kk. 
Klocz Erzsébet, mint elhalt Klocz Venczel 
örököse végrehajtást szenvedett elleni 
120 frt töke, 20 frt után 1877. —  20 frt 
után 1878. — 20 frt után 1879. —  20 frt 
után 1880. —  20 frt után 1881. január 
1-töl 6°/o kamatai, 15 frt 50 kr. per. 10 frt 
90 kr. végrehajtás folyamodási, és 12 frt 
60 kr. árverés-folyamodási, valsmint a még 
netán felmerülendő költségei kielégítésére 
a kővetkező ingatlanok u. m : a osebényi 
56. BZ. tjkben Klocz Venczel tulajdonául 
felvett 80. hszsz. a. 1. sz. belsőség ház 
506 frt ezennel megállapitott kikiáltási ár 
mellett Csebény községében a községi 
birói lakban 1883. évi május 7. napjá
nak d. e. 10 órájában megtartandó nyil
vános árverésen szükség esetében a kiki
áltási mint beosáron alul is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10% vagyis 50 frt 60 krt kész
pénzben vagy évadékképes papirban 
a kiküldött kezéhez letenni.

A  vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 1 hónap, a má
sodik részt 2 hónap és a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával 3 hónap alatt 
minden egyes vótelári részlet után az ár
verés napjától 6%  kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel lefizetni.

A  pécsi feir. tszék telekk. hatóságnak30 ( 1- 1)
Dr. Karay

kir. tazéki jegyző.

ggódva és szomorúan
tekint némely beteg a jövő elé, mert eddig- 
elé mindent eredménytelenül használt. Min
denkinek, különösen pedig az ilyen szenve
dőknek melegen ajánlható a „Betegbarát" 
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" 
kivánatra Gorlschek K. egyetemi könyvárus 
által (Bé08 I. Istvántér 6. sz.) ingyen küldetik 
meg, úgy hogy a megrendelőnek csak a le
velezőlapért kell 2 krt kiadia. 799. (7—4)

1883. január 5. tartott üléséből.
kiadta

32. (1 - 1 )
Dr. Karay

kir. tazéki jegyző.

XXXXXXXDOOOOOCXX
E gy  tanoncz

felvé teti k
Kug-ler József

fűszer- és vegyesáruk kereskedésében
Vaiszlón. 9 (3_3)

XXXXXXXXDOOOOCXX

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

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

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

pesten. Y á c z i k örú t 17. sz.
Tanácsadó orvos, Dr. Feichtm aun A ., Osorváson, Békésmegyóben.

222. (12- 10)

Első pécsi munkás-, beteg- és rokkant-egylet (Ágoston-utcza 52. sz.)

Szá,aacLeid.á,!3i 3s:iaao.-u.ta,tá,s
1882. január 1-töl deczember 31-ig.

B e v é t e l e k
Bftegek |RoÜMtat|fa£;.

p é  n  z t á r a
fit. Ikr. frt Kr frt. kr

Beiratási d í j b ó l ........................................................... 64oO
Tagsági kön yvecsk ék b ő l............................................ 10 12 — — —  —
Heti bevételekből.......................................................... 2531 28 778 70 — 1—
Tőketartozásból l e r o v á s ............................................ 650 6 50 __1__
Kam atokból................................................................... 8160 242 95 190
Mulatságok jö v e d e lm e ................................................. 3 1 - 15 — 550
A ján d ék okb ó l............................................................... --  1__ — 192
Különféle b e v é te le k ..................................................... —  34 — 17 — !-

A bevételek összege: 2725 34 1043|32 9 32
A kiadások levonással: 2233 41 577jl3 —

Bevételi többlet: 491 93 466|19 9 32

K I A D Á S O K

O rvosságokért...............................................................
T e m e tk e zés ek re ..........................................................
S z ü lö n ö k n e k ...............................................................
Irodai k ö lt s é g e k r e ......................................................
H ázbérre.........................................................................
Jutalmazásokra...............................................................
Postadijakra...................................................................
E lő fizetésekre...............................................................
Nyomdász-számla...........................................................
K ön yvkö tö -szám la ......................................................
Bélyeg-illetékre.........................  .................
Különíéle k ia d á s o k .....................................................

_____________________ ____________Kiadások Összege :

M É R L E G

1731 70 507 08
1_

75 58 — —

125 — — — —

12 60 5 89
17 99 901 —

12341 3949 —
269 — 11 —

8 26 2 94
68 66 9 34 ____

32 13 107 ____

|1Z
1127 2,20

2233 41 ” 57713 — 1

1881 végével m a r a d t ..............................
Hozzátéve az 1881. évi bevétel többletet
Vagyon 1882. v é g é v e l .............................
Ebből takarékpénztárban.........................
Egyleti p én z tá rb a n ..................................
Fürdöjegyek é r t é k e ..................................
Kézi pénatárban .......................................

I
177085 4922 

466 
5388 
5360 

27

491
2262
2161

72
3

25 56

Összesen : 8262 78 5388

04 36 
19 9 
23 46 
58 46 
65 —

23 46 10

W e rn tr  P é te r ,  I. tlnök. T i t t e l  A n ta l,  ideigl. II. elnök. A lb a ch  E d e , pénztárnok 
L a m p a r te r  K á ro ly ,  F itz  F e re n c z , ellenőrök. M o h o tk a  M á tyá s , titkár. S te it- 
cser József, jegyző. Panschele  N á n d o r ,  számvivő.

Össze* vagyon 1882. végével 7697 frt II kr.
Fölülvizsgálta:

Vasszary Gyula,
rendőr főbiztos.

" »
P éciett, 1883 . nyomatott ifj. MmHaráaa E .


