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Ferencziek templomának átellenében.

Az esküdtszékről.
V.

De ha mindazon előnyöket és hát
rányokat összefoglalnák, melyek az 
esküdtszék mellett és ellene szálának, 
ha sikerülne is kimutatni, hogy annak 
árnyoldalai a fényoldalakat paralisál- 
ják. még akkor is az esküdtszékek mel
lett szavazunk, föltéve természetesen 
azt, hogy az esküdtszékek nem oly 
természetűek, miszerint okvetlen az 
igazságszolgáltatás romlására vezet 
nek. — Hogy ezen romlás, de ennél 
még sokkal kevesebb az igazságszol
gáltatás rosszabbodása még nem mu
tatkozott. azt bizonyítják Eurápa leg
több államai, melyek már tényleg 
évtizedek áta bírják ezen intézményt, 
azt mutatja Anglia, mely már hatszáz 
év áta virágzik és hatalmas ezen in
tézmény mellett —  s azért a főntebbi 
alapfóltétel mellett még oly kedvező 
oldalait tüntethetjük föl a jurynek, 
melyek épen csak ennek használatá
val érhetők e l . és a melyek annak 
jóságát ugy kívánatosságát fennen 
hirdetik. Az igazságszolgáltatásnak 
ugyanis föladata nemcsak, megtorolni 
a bűntett elkövetőjén a jogrend meg
sértését. hanem az is. hogy ezen meg
torlás és a jogrend helyreállítása a 
legünnepélyesebb és legfényesebb má
don történjék. Vegyünk tehát 36 birát, 
kik közül a vádlottnak és vádiának 
12— 12 egyént szabadván visszavetni, 
egy oly bíróság keletkezik, melyhez a 
részrehajlásnak még csak gyanúja sem 
férhet, —  vegyük figyelembe azon ün
nepélyes pillanatot midőn ezen m eg
maradt 12 férfiú esküt tesz arra, hogy 
legjobb lelkiismerete szerint a tiszta 
igazságot fogja keresni és minden mel
léktekintet nélkül fog Ítélni, vegyük 
tekintetbe, hogy a tárgyalást, nagy 
szánni hallgatáság szokta feszült figye
lemmel kisérni, mi hivatalnok birásá- 
goknál csak nagy ritkán történik, —  
mert azok iránt sehol sincs ama nagy 
érdekeltség, mely az esküdtet a tár

t  Á  E _ ö  rá  A .
Elmúltak . . .

Elmúltak a gyermekkor évei,
Bölcsőálmom elég régen vala;
Nem ringatnak többé már engemet,
Nem altat el a víg dajka dala.
Ob, mi boldog, mi szép volt az a kor;
Kis falumban éltem én még akkor,
S a minek csak a gyermekszív örül — 
Minden meg volt ősi tanyám körül.

A  szülőnek enyh-adó ölében 
Milyen égi boldogságot leltem;
Mint fészkén a gondtalan kis madár,
Oly elégült, oly nyugodt volt lelkem. 
Csendes volt szűm, csendes, miként tanyám, 
A bol laktunk én, atyám és anyám : 
Szivem akkor szendén nyugodhatott,
Benne csak az öröm maga lakott.

Haj, de egyszer a nyugtalan fiú,
Az ifjúkor hozzám is benyitott;
Ábránd nyelvén titkosakat beszélt,
8 csábítóan integetett h ivott. . . .  
Nyugalmából lelkem sokat vesztett,
A vágy tolla rajta nőni kezdett;
Nőtt. . . és engem elrepülni készt#,
Mint a madárt, lia kicsi már fészke.

Kis társaim hasztalanul kértek,
Nem játszottam, nem ízlett a játék;
Mit azelőtt ugy szerettem — mostan 
Élvezetet benne nem találék.
Jobb szerettem a magányos helyet,
Hol a lélek szabadon merenghet:
Ugy uj, egy szebb, egy dicsőbb világ volt,
A  mit akkor vágyó lelkem látott.

Columbust vágy szállott meg egyszer,
8 én e vágynak ellen nem állhatván,
Útra keltem, — s bár szorongó szívvel — 
Oda hagytam kisded falam, tanyám.
És azóta folyton járok-kelek,
Remélve, hogy majdan reálelek,
Reálelek talán valahára 
A képzelet, s ábránd valójára.

gyaló terembe kíséri; gondoljuk meg 
azt, hogy az imént elmondott eskünek 
benyomása alatt, az egyes esküdt teljes 
figyelemmel fogja a tárgyalásnak min
den mozzanatát kisérni, melyet az el
nök ily nagyszámú közönséggel szem
ben a legnagyobb pontossággal vezet; 
ha figyelembe vesszük, hogy az esküd
tek mellett van az állandó szakképzett 
biróság, mely a tárgyalást vezeti, kétes 
esetekben felvilágosítást nyújt és a 
speeziális jogesetet a törvény alapján 
megvilágítja és fejtegeti, s midőn ezt 
teszi, akkor egyszersmind saját magát 
is ellenőrzi, akkor el kell ismernünk, 
hogy azon ítélet, melyet ezen biróság 
hozand, elmarasztalás esetében vádlot
tat kettős erővel fogja lesújtani, mert 
polgártársai Ítélnek fölötte —  akkor 
ezen Ítéletet a közönség is megrendült 
kebellel fogja hallani. Az esküdt és a 
közönség a tárgyalás benyomását ma
gukkal viendik a magánéletbe is, és 
kerülni fogják nemcsak azon bűntette
ket, melyeknek megítélésében részt 
vettek, hanem erkölcsi érzületek be
csületességük és jellemük erősödni 
szilárdulni és javulni fognak. A  visz- 
szavetési jo g  gyakorlata a részrehajlás 
ellen biztosit, a nagy nyilvánosság a 
törvény ismeretét terjeszti a népben, 
a figyelem feszültsége a hibáknak és 
tévedéseknek elejét veszi, a vádló és 
védő beszédei ily eljárás mellett jutnak 
teljesen érvényre, a nyilvánosság és 
szóbeliség itt üli teljes diadalát. A 
tárgyalás itt kimeritőbb és körültekin
tőbben vezettetik, a jogérzülete a nép
nek itt fog szabadon és határozottan 
nyilatkozni, s itt tudja meg a törvény
hozó, hogy a törvény rendelkezése 
megfelel-e a társadalmi viszonyoknak 
és a nyilvános jogérzetnek. A  föleb- 
bezés kizárása végre azt fogja ered
ményezni, hogy a jogérzet nemcsak a 
nagy közönségben, hanem a jogász
világban is erősödni fog, mert nem 
fordulhat oly eset elő, midőn mint je 
lenleg, mind a három fórum külön
böző módon Ítél, midőn az igazság-

A dicsőség országában én a 
Boldogságot legszebbnek képzelém ;
Ezért vágytam, ezért indultam el,
Ez hívott, ez integetett felém.
Oly könnyűnek hittem én az utat,
A melyen az ember oda juthat;
8 csak most látom, mennyire tévedek, 
Midőn többé vissza nem térhetek.

O h ! jobb helyem volna nekem ottan,
Hol először mosolygott rám a uap ;
Ott, hol anyám lágy emlőit szívtam,
A hol atyám s testvéreim vannak:
Mert a legszebb boldogság ott fakad 
Az egyszerű szalmafedél alatt:
Nincsen ottan vágya a kebelnek,
EUgülten nyngosznak és kelnek.

Kelefy György.

Séta közben.
A p r ó  képek  az életből.

I.
Megyek a Deák-utczán lefelé, velem 

szembe fakó állapotú öreg ember targon- 
czát tol.

A  targonczán láda volt, a ládában 
nehéz tárgyak lehettek, mert az öreg ugy 
neki görnyedt, szint# csorogtak a könyei. 

Uh mint szántam szegényt!
Alig ért mellém —  megcauszott, arczra 

esett s a targonczáról oly szerencsétlenül 
fordult le a láda, hogy a szegény öreg 
karját törte.

Kínosan nyögött, mintha csak a halál
lal vívódott volna.

Nagy fájdalmai lehettek!
Ügygyei-bajjal talpra állítottam, az 

után kórházba vezettem, a ládát pedig fel
fogadott ember által rendeltetése helyére 
juttattam.

Másnap benéztem a kórházba.
—  Nos, hogy van bácsi ?
Kérdém az öreget.
— Rosszul.
Volt a válasz.
Hosszan nézett a szemembe, majd 

nehézkes, töredező hangon így szólt:

szolgáltatás ilyetén nyilvánítását sok 
laikus frivol játéknak bélyegezni ma
gát feljogosítva érzi, —  a jogász védő 
pedig megpróbálja derűre borúra a 
fölebbezést, mert nem tudja, mit mond 
a felsőbb orákulum.

*  *
*Kell tehát, hogy a közvélemény 

hangosan nyilatkozzék az esküdtszé
kek mellett, kell, hogy minden müveit 
ember megvitassa azon módozatokat, 
melyek behozatalánál szükségeseknek 
mutatkoznak, kell, hogy mindenki 
pártállást foglaljon ezen kérdésben és 
daczára az uj büntető eljárás javasla
tának követelőén lépjen föl akkor, 
midőn tudja, hogy nemcsak a miveit 
Európában, nemcsak a sok nemzeti
ségű Ausztriában, hanem még Orosz
országban is fenáll az esküdtszék, 
Angliában pedig hatszáz évi fennál
lása mellett nemcsak nem gyöngítette 
a jogérzületet, hanem ellenkezőleg 
annyira erősit.é, hogy ezen intézmény 
a néppel egybeforrott s azt eredmé
nyezte, hogy a törvény tisztelete sehol 
sem nagyobb, mint épen Albion föl
dén. Helyesen mondta egy alkalom
mal Vavrik Béla törvényszéki elnök : 
józan nyugalommal még nem döntöt
tek el nagy kérdéseket, s nem jó jel, 
midőn a társadalom stoikus nyuga
lommal nézi, hogy miképen döntik el 
a felsőbbségek közmivelődési érdekeit 
legbensőbben érdeklő ügyeit. Ellen
kezőleg ezen józannak tartott nyu
galmat föl kell rázni, nehogy elmond
hassák felőlünk, hogy nem ugy élünk 
ahogy akarunk, hanem a mint kezd
tünk. Angliában ezen kérdésben mee- 
tinget tartanának, minden polgár szent 
kötelességének tartaná fölszólalni s 
közvélemény hangosan nyilatkoznék 
oly erőteljesen és hatalmasan, hogy a 
miniszter fülei megrázkódnának belé, 
s érvényre jutna az, amit a józan és a 
közjót szivükön hordozó polgárok ki
vannak.

Nálunk azonban hallgat a nagy 
közönség, csak a budapesti kamara

—  Áldott legyen a jóságáért!
—  Soh’sc hálálkodjék bácsi, hisz én 

csak emberbaráti kötelességemet teljesítet
tem s a kötelesség teljesítéséért nem jár 
hála. De hadd tudjam, ki az ember, a 
kivel én felebaráti kötelességet gyakorol
tam ? Szóljon öreg.

Nagyot sóhajtott és beszélt.
— Nyomorult ember vagyok uram. 

Valamikor a város leggazdagabb kádárja 
voltam. A feleségem unszolására abba 
hagytam mesterségemet s összekupor- 
gatott pénzemen vendéglőt nyitottam. Rossz 
idők jártak ! Hiába lengett a czégér a ház 
elején, ritka volt a vendég, mint a fehér 
holló. Adósságba keveredtem, a házamat 
lefoglalták s ekkor ért csak a szerencsét 
lenség ostora súlyosan —  nőm megszegte 
a házasság esküjének szentségét s a há
zam . . . leégett. Gyanúba estem. Hitszege 
nőm, rossz gyermekem rám vallottak, hogy 
önmagam gyújtottam fel a házat, nehogy 
a hitelezők kezébe jusson. Nem védekez
hettem —  tömlöczbe vetettek.

—  Szörnyű sors!
—  Kiszenvedve ártatlanul a reám sza

bott súlyos büntetést, családomat keres
tem fel ösztönszerttleg legelőször, azon jó 
reménységben, hogy megbánták bűnüket, 
hogy megtértek. Nagyon csalódtam! Ok a 
pokolig gülyedtek. Kivertek, mint a rossz 
ebet. Nem volt más hátra, napszámos let
tén) s nehéz nyomorok közt küzdve a lét 
harczát, morzsákon tengettem hitvány éle
temet, mig végre ide jutottam. Ez az én 
élet-történetem.

— Szomorú történet.
Könyezett és zokogott, majd lehajtotta 

deres fejét a könyázott vánkosra.
—  Ah!
Nagyot sóhajtott és kínosan nyögött, 

azután nem szólt többé — soha.
Szegény öreg!

II.
Boldog önérzettel lépdel a korzón az 

uj házaspár.
A nö —  58, a férj — 64 éves.
Szép kor!

mutat életjelt,* az érdekeltség hiány
zik, mert daczára a sok gyűlésnek és 
önkormányzati hatóságnak, nincs köz
élet nálunk ez időben és nincs köz
szellem. Azért nem tudom, hogy az én 
gyönge szavaimnak is lesz-e valami 
hatása, azt nem tudom, hogy a tárgy 
maga fog-e valakit felbuzditani az 
eszmecserére vagy nyilatkozatra, —  
min különben az igazat megvallva, 
legkevésbé sem csudálkoznám, mert 
hiszen nem valamely jövedelmező 
részvény vállalatról vagy valami újon
nan fölfedezett aranybányáról —  ha
nem csak az esküdtszékekről szól
hattam.

Reichenhaller Béla.

Félisteneink születésnapja.
Kell-e közelebbről megjelölnünk e 

napot, hogy megértse a magyar? Kell e 
összevonnunk mind a szépet, nagyot és 
dicsöt, mit egy ezred történeti lapjai fol- 
jpgyeztek, hogy e nap fenségéről fogalmat 
alkossunk? Vagy megőrizte szent emlékét 
ama napnak agg és férti, s fényes lapok 
betűiből magába szívta ismeretét az ifjak 
lelke, midőn

A földet, mely koporsó volt,
S benn egy nemzet a halott,
Megillették, és t»z nnégy 
Milljom s z ív  feldobogott.

Kétségkívül mindnyájan tudjuk, hogy 
mily fényes pontot képez nemzetünk tör
ténetében 1848-nak a küszöbön álló emlék
napja: márezius 15-ike.

„Ettől a naptól számitja a magyar nép 
újjá születését: ezen a napon hullottak le 
a bilincsek a jobbágyok kezéről, —  ezen 
a napon lett szabaddá a föld és a szellem. 
Ezt a napot szentnek nevezze Magyar- 
ország, mert ezt a napot a magyar állitá 
meg az égen , igazabban , mint valaha 
Józsiié.*1

Felsoroljuk-e azon nagy eseményeket 
és szellemeket, mik a honszerelem ölelke
zésének hevében e napon fogantak?

Nem érezzük szükségét.
Csak az emlékezés húrját érintjük 

meg, hogy mint szelid harangszó, figyel
meztessük polgártársainkat — a h a z a -  
s z e r e t e t  ü n n e p n a p j á r a .

*) Azóta már több kamara nyilatkozott s mind 
az esküdtszék mellett.. Szerk.

Mennyire visszatetsző, midőn élte ta
vaszának virágzó korában a szerelemtől 
heviilö pár helyett, a szerelem őszi nap
sugarától melegvö szivek egyesülnek s 
azt mondják rájuk —  uj házaspár.

Valóban furcsa!
De, ha meggondoljuk, hogy az élet 

minő bonyodalmas, a sors minő szeszélyes ; 
cseppet sem fogunk csodálkozni az efféle 
U ülönlegességen.

Ok már a zsenge gyermekség idejé
ben ismerték egymást, együtt pajtáskod- 
tak, együtt játszottak „hajóst** a vízfolyás
ban. Aztán nőttek, nőttek s a gyermek- 
ismeretség rokonszenve is nöttön-nött 
kebelükben, mig elérve a serdülő kort — 
szerelemmé vált. Szerették egymást, a mint 
csak az első szerelem varázsa alatt sze
rethet a s z í v . De rajtuk is beteljesedett 
az, a mit a költő oly édesen zeng : „Nem 
engedik azt az egek, hogy én rózsám tied 
legyek**.

Régi mese s talán minden nap megújul.
A fiú, kit Andornak hívtak kereszt

nevén, szegény szülök gyermeke volt, 
mindazonáltal szép tehetségével, szorgal
mával annyira vitte, hogy szobrász lett 
belőle, —  művész!

A bájos hajadon, Adrién, gazdag szü
lőktől származott, kezéhez hozománykép 
valóságos „főnyeremény** volt csatolva.

Szegénység . . . gazdagság, éles el
lentét !

így történt, hogy a szerelem rózsa- 
lánczának szakadni kellett s a lángoló 
sziveknek vérző sebbekkel válni. Adrient 
külföldre vitték szülei, a rokonokhoz, hogy 
egyrészről könyebben felejtsen a messze 
távolban, más részről, hogy „jó lw menjen 
férjhez.

A két szív bár elszakadt egymástól, 
de élt és csak egymásért élt a . messze 
távolban is.

Adrién hosszú ideig volt külföldön. 
Számtalan kérője akadt, de ö egyenként 
utasította el őket. Végre annyira kínozták, 
gyötörték, hogy a durva kényszernek en
gednie kellett — férjhez ment.

A halasa gyarmati ügyvédi kama
ra kérvényt intézett a képviselöházhoz, 
melyben a bűnvádi eljárásnak e s k ü d t 
s z é k i  a l a p r a  fektetését és a perrend 
tervezetének aként való átalakítását kéri.

Országgyűlés.
Győzött a kormánypárt és a kormány 

javaslata megbukott. —  Ez érthetlen va
lami volna, ha történetesen nem a magyar 
törvényhozás alsóházának boszorkány kony
hájában esett volna meg. —  A  kormány 
törvényjavaslatát a kormánypárt ellenzi, 
az ellenzék védelmezi és a kormány bukni 
engedi kijelentve, hogy ez nem párt és 
kabinetkérdés, hogy a törvényjavaslatot 
csak azért térjészté be, mert a törvény 
úgy rendelte, a kormánynak egy csep il
lemérzéke sem súgta azt, hogy ha nem 
érzi magát meggyőződésből hivatva a tör
vény rendelte törvényjavaslatot őszintén 
és állásának hozzákötésével megvédelmezni, 
akkor erkölcsi kötelessége volt visszavo
nulni a kormánytól, nem pedig előterjesz
teni azt — és megbuktatni.

A képviselői választások feletti kúriai 
bíráskodás kérdésében lefolyt két napi 
alsóházi vitának végeredménye a nemzet 
bizalmát parlamentje iránt a fagypont alá 
sülyesztette, a ki eddig nem merített ele
gendő meggyőződést arról, hogy ez az 
országgyűlés elődeivel együtt sohasem kép
viselte a nemzet akaratát, az most már 
semmifélekép sem térhet ki előle, mert 
minden szemérem félrelökésével megtörtént 
annak kijelentése, hogy akarjon a nemzet 
bármit, az uralkodó többség hatalmát nem 
adja ki kezéből, —  addig legalább nem, 
mig a koronás fejedelem meg nem elé
gelve üzelmeit, maga nem löki ki ama 
szentélyből, melyet oly sokáig bitorolva 
kivetkeztetett régi nimbusából.

A legszomorubb a dologban az, hogy 
az ellenzékből is hozzájárultak nehányan 
a javaslat megbuktatásához és tisztán ezek
nek tulajdonítható az öt szónyi többség. 
—  Somsich Pál, Szilágyi Dezső, Chorin 
Ferencz, sőt még a névleg függetlenségi 
párti Hermann Ott1) is nemmel szavazva 
elősegítették és diadalra juttatták a hipo- 
kritákat, —  Szalay, Sárközy és Füzesséry 
pedig a nem szavazással, —  azt hisszük, 
ezek választói tudni fogják, mit kelljen 
tenni az ily képviselővel.

A törvényjavaslat általános tárgyalása 
márezius 1-én történt, Horváth Lajos és 
Irányi Dániel nemes hévvel szólaltak fel 
a törvényjavaslat mellett, a hipokrita párt 
Körösi Sándor és Literati Ödön obskúrus

Az esküvő után alig váltotta kétszer 
a tavasz koszorúját, Adrién hervadásnak 
indult. Férje fölismerve a betegség okát, 
azonnal gondoskodott orvosságról — váló
pert indított. A per rövid idő alatt lefolyt 
— elváltak.

Adrién felépült. Szülei, rokonai szám
űzték. A  szerencsétlen nö útjába vette a 
nagyvilágot s kedvencz gyermekkori hang
szerével, édes-búsan szóló hárfájával buj
dosott szerteszét, élve a jó emberek kö- 
nyörületéböl.

Mindent tudott felejteni a nyomorult 
élet tengernyi viszontagságai között, csak 
egyet nem —  tavaszkorának szerelmi ál
mait, szive szerelmének választottját . . . 
Andort!

Harmincznyolcz év után találkoztak, 
de nem ismertek egymásra. Hja! szép 
idő, nagy idő, a harmincznyolcz esztendő.

A Duna partján áldogáltak. Egy volt 
a szándékuk, a nélkül, hogy tudták volna 
kölcsönösen, egy, de borzasztó —  a hullá
mokba temetkezni.

Elmélyedve csüngtek a lassít folyam 
szőke fodrain, majd lázas tekintetet vetet
tek egymásra, egyszercsak rémületes sikoly 
rázta meg a levegőt —  Adrién a hullá
mokba vetette magát.

Andor látva a halállal tusakodó nőt, 
utána ugrott és kimentette.

Adrién félájultan pihegett Andor kar
jai közt, majd halvány, reszkető hangon 
szólt:

—  Köszönöm nagylelkű önfeláldozó
készségét bárki legyen. Én, szerencsétlen 
teremtése vagyok az Urnák, nevem —  
Bohuss A d rién ............

—  Az enyém —  Szomory Andor . * .
—  Andor!

Adrién !
Örült sikolylyal ölelték meg egymást 

8 annyi viszontagság után, ma boldog uj 
házaspárok, élik a —  mézes heteket.

Ilyen a sors játéka !
A  k is  r e p o r te r .



tagjait állította ki, hogy szemenszedett 
álérveiket tálalják ki ellene, a kormány- 
részéről egyedül Pauler miniszter volt 
jelen az ülésen és ez oly langyosan vé
delmezte szülöttjét, hogy meglátszott igazi 
szándéka, szóltak még négyen mellette s 
a szavazásnál úgy látszott, hogy a tjavas- 
lat 106 szóval 104 ellen elfogadtatik, 
azonban mielőtt a határozat kimondatott 
volna, húsz képviselő névszerinti szavazást 
kért s e közben a kormánypártban folyt 
a lebeszélés a szavazástól, több kormány 
párti képviselő, ki már előbb felállással 
a javaslat mellett szavazott, a névszerinti
nél tartózkodott a szavazástól és igy a 
javaslat öt szótöbbséggel elbukott.

A főrendiházban az alatt lemorzsol 
ták a megyék háztartásáról, a gyógyít- 
hatlan elmebetegek ápoldájáról, a buda
pesti társaskocsi-üzletről, a filloxeráról 
és a fegyver- s vadászati adóról szóló 
törvényjavaslatokat elfogadva azokat min
den idövesztegetés nélkül változatlanul.

A  képviselőház nehány napig veszte
gelt, mig hétfőn márczius 5 én a közép
iskolai törvényjavaslat került napirendre.
—  Az előadó és Trefort miniszter felszól
alása után Hermann Ottó a különvéle
ményt vette pártolásba, szóltak még hozzá 
György Endre és Kovács Albert általá
nosságban elfogadva a javaslatot a részle
teknél módosításokat remélve. —  Márczius 
6-án a javaslat ellen felszólalt Gull József, . 
azután pedig W olf Károly bak szász a 
német schuhlverein ágense és a legvasta
gabb elferdítések s rágalmak nagymestere, 
miért megkapta hevenyében a hazaárulói 
qualifikácziót, mi ellen nem is tiltakozott.
—  W olf farkaskodásai hálás tért nyújtot
tak a lutheránus Zsillieszky Mihálynak 
a javaslat védelmére sikra szállani. — 
Thaly Kálmán végre megkezdett egy ha
talmas ostromot a protestáns autonómiának 
e javaslat által veszélyzett részeinek meg
óvása szempontjából.

Márczius 7 én a törvényjavaslat mel
lett Rakovszky István, Mészáros Nándor, 
Tisza Kálmán és Bende Imre apát szólalt 
fel ellene Lükö Géza és Mocsáry Lajos, 
ki felekezeti és a protestáns autonómia 
szempontjából keményen támadta meg azt.
—  A  vita még soká tart, mert a szónokok 
egész sora van bejegyezve.

A  főrendiházban e napon a magyar 
koronaországok egyesitett és az ország kü
lön czimerének használhatásáról, a tiszai 
és szegedi kölcsönről és a Horvátország 
gali 1880-ki leszámolásról szóló törvény
javaslatokat vita nélkül elfogadta, úgy a 
mint a képviselöházon átestek.

Külföldi szemle.
Az uj íranczia kormány egy időre 

állásában biztosítottnak látszik, úgy a 
képviselők házában, mint a szenátusban 
bizalmi szavazatot nyert. —  Az uj külügy
miniszter hajlandóbbnak mutatkozik Ang
liával a fenforgó különbözeteket kiegyen
líteni s remélik, hogy a dunakonferenczia 
bezártával az egyiptomi ügyben tanács
kozott konstantinápolyi konterenczia ismét 
egybeül. —  A dunakonferenczia azonban 
még most sem készült el egészen dolgá
val, noha már elhatározta, hogy 21 évre 
meghosszabbitja küldetését.

A porta újra megsürgette a dunai 
erődök lerombolását, mert a bolgár kor
mány az európai határozatot mibe sem 
véve, inkább erősíti és felszereli azokat. — 
Az oláh kormány és kamara hasonló útra 
tért; 15 millió frankot rendelt erődítési 
czélokra. —  Varsó erődítésébe a tavasz 
kinyiltával egész erővel hozzá fognak.

Karagyorgyevics Péter herczeg a szerb 
trónkövetelő Montenegróban most kedves 
vendég, állítólag Nikita fejedelem veje 
akar lenni s ott Szerbia és Bosznia leendő 
kiről .ul üdvöziötték. —  Ezen jó szom
szédi .zgatás miatt orosz és osztrák rész
ről felszólalások történtek, azonban Nikita 
a vendégjogra hivatkozott és hogy saját 
házában ö az úr, tehát fel sem veszi a 
nagyhatalmak intéseit természetesen azért, 
mert úgy is tudja, hogy az orosz csak 
külszínre tette azt meg.

Szudánban az egyiptomi csapatok 
megverték az álproféta seregét, mely 2000 
főnyi veszteséget szenvedett. —  Szenaart 
visszafoglalták.

A nihilisták erősen készülnek a czár 
koronázására, de az orosz rendőrség nem 
kevésbé tevékeny és számos uj szálait 
fedezte fel a titkos társulatnak.

Az ir agrargyilkosságok nem szűnnek 
meg a kivételes törvény daczára. Taylor 
ír nagybirtokost botokkal verték agyon, a 
tettesek egyikét sem ismerik. —  A főnix- 
parki gyilkosság története meglehetősen 
tisztába van hozva, a föbünösök egyike 
Carey dublini városi tanácsnok alapos vád 
alá esvén, hogy kegyelmet nyerjen elárulta 
bűntársait. Ioe Brady az egyik gyilkos 
fogva van. —  Byrne Páriában lett letar
tóztatva, de kiadatása kétséges. Az áruló 
Careyt, ki szinte a gyilkosok egyike, a 
dublini városi tanács kirúgta testületéből.

Siklós, 1883. márczius 5

Hollósy Károly, a siklósi 
választókerület képviselője 

nincs többé!
Megdöbbentő volt a váratlan gyász 

hir, melyei a táviró, az ifjú főnkéit szel
lemű, nemes keblű és független lelkületű 
hazafi haláláról értesített bennünket. Mé
lyen lesújtó volt a hatás mindnyájunkra,

kik öt közelebbről ismertük és nemes ba
rátságát élveztük. —  De mindenek felett 
lesújtó volt választó kerületünk hazafias 
polgáraira nézve e gyászhir, kik benne a 
hazáért, a haza szabadságáért és függet
lenségéért lángoló lelket, és önzetlen 
tiszta baráti szivet bírtak; s kiben az 
országgyűlési függetlenségi párt egy ne
mes bajnokot vesztett.

Még hideg tetemei a ravatalon fe
küdlek, még a hazáért nemesen dobogó 
s z ív  égő fáklyája alig hogy kialudt, még 
szerettei, barátai és ismerői bánatos könyüi 
fel sem száradtak, már is a vidékről a 
károgó varjuk egész serege szállongott 
Siklóson a választás színhelyén, hogy el
adó szolgálatát, a nemzet konyháján élödö 
uj urának felajánlja, s részesülhessen a 
hatalom asztaláról lehuló morzsalékokban. 
—  Még a ravatalon feküdt, midőn már po
litikai ellenfelei tanácskozmányra gyűltek 
össze, hogy halotti torát megülhessék. —  
Szomorú jelensége ez az erkölcsi hanyat
lásnak.

Mi a kik nem járulhattunk ravatalá
hoz, s nem róhattuk le iránta kegyele
tünk hálaadóját; nem fejezhettük ki ér
zelmeinket, nem hullathattunk könnyüket 
koporsója felett, csak is egy nehány tag 
ból álló küldöttség által képviseltetvén 
magunkat, s tétethettük koporsójára vá
lasztó kerületünk gyász-koszorúját, és 
küldtük el barátságunk és szeretetünk 
koronáját, és súghattuk hozzá a szellők 
szárnyain, hogy nyugodjék békében.

Itt lesz helyén megemlítenünk, hogy 
az 1881. évi követválasztások kezdetén, 
elindultunk függetlenségi párti jelöltet 
keresni, mert nem akartuk a kormány- j 

párt jelöltjét egyhangúlag megválasztatni 
engedni. —  Kopogtattunk nagyhirben álló 
hazafiak ajtaján, értekeztünk nemes hévvel 
egyikkel, másikkat, hogy a Prometheus- 
ként sziklákhos lánczolt függetlenségi el
veknek bajonkot találhassunk ; de az előre 
látható biztos bukás tudatában, nem vál
lalkozott e hálátlan szerepre senki.

Már-már kétségbe estünk jelölt hiá
nyában, midőn tudatták velünk, hogy 
lenne még valaki, a ki a jelöltséget talán 
elvállalná, és ez Hollósy Károly baracs
kai földbirtokos, és már két cykluson 
keresztül megválasztott országgyűlési kép
viselő; forduljunk hozzá egyenest. —  
Rögtön sürgönyöztünk, felkérvén őt a je 
löltség elvállalására, s ö sürgönyzött vissza 
hogy elfogadja, s jön le hozzánk érte
kezni, az általa biztosnak hitt győzelem 
reményében.

Mily magasztos volt a pillanat, mi
dőn körünkben megjelent és megtette 
körútját választó kerületünkben, a válasz
tók ezreinek örömrivalgásai között! — 
Három napig tartott a körmenet! Három 
napig tartott a diadalut, mely egy Caesár- 
nak is becsületére vált volna! —  Köz
ségről községre, az ifjúságból alakult dí
szes bandériumok és a kocsik beláthatlan 
sokasága kisérte útjában. Legszebb virá
gokból, ifjú leánykezek által font diszes 
koszorúk százai hullottak feléje. — 
Vaiszlón és Viszlón diadalkapuk emelked
tek, s diszes szószékek állíttattak fel a 
fötéreken, hogy a függetlenség igaz baj 
nokát méltó dísszel fogadhassák. —  V i
rágzó szépségű itjü leányok tartottak lel
kesült szónoklatokat, hogy szereletöknek 
és örömüknek kifejezést adhassanak. — 
És a/, itt töltőt 3 nap alatt elmondhatta 
Julius Caesárral, hogy „Veni, vidi, viciu 
(jöttem, láttam, győztem). —  E három 
nap alatt öszzedölt, a hatalom által össze 
tákolt, és bevehetlennek hitt kormánypárt 
erős vára. —  Úgy oszlott szét a mondva 
csinált hazatiság, mint a buborék.

Hát még a választás befejeztével, 
midőn a választó polgárok ezrei, a 388. 
szótöbbséget megtudták, mellyel a függet
lenség bajnoka győzött, minő lelkesült- 
ségben tört ki a tömeg! —  Együtt ölel
keztek a jobbpárti választók a balpárti
akkal, és kezükbe ragadták a diadallal 
égő ünnepi fáklyát, hogy a függetlenségi 
elvek győzelmének méltó ünnepet szen
teljenek ; mert felszabadultak a üdéi ez 
nyomás alól, mellyel testük lenyügöztetett, 
de lelkűk a függetlenség oltárán lelkesül.

Bocsánatot kell kérnem az igen tisz
telt olvasó közönségtől, hogy ezen akkor 
lefolyt eseményeket, itt e szomorú alka
lommal sorolom elő ! Mert rövid azon 
időköz, mely az itt leírt diadalünnep és 
a gyászos haláleset közt eltelt: az még 
mindig az öröm mámorában ringatja lel
künket; 8 alig tudunk az élet diadal csar
nokától, a halál hideg birodalmáig meg
állapodást tartani. —  És elfásult kedé
lyünk a spártaiakkal együtt kiált fel, kik 
akkor adtak örömüknek kifejezést, midőn 
kedvesük a ravatalon feküdt.

Hogy a választások után nem irtuk 
le, az elhuynt nemeslelkü bajnok győzelmi 
diadalait: az ellenpárt iránti udvarias
ságnak, tulajdonítható. —  Most is csak 
azért soroljuk fel, hogy választó kerüle
tünk nemes polgárainak emlékébe idézzük 
a ragyogó időszak eseményeit, hogy a 
közeljövőben kitűzendő újabb választási 
actusnái, az elhunyt boldog emlékű és 
lánglelkii hazafi, Hollósy Károly szelleme 
kisérje utunkat; adjon erőt és bátorság »t 
a nagy munkához mindnyájunknak, hogy 
a Tisza-féle eldorádói boldogság aposto
laival és hirdetőivel a küzdtéren az 
előbbinél még magasztosabban megmér 
közhessünk.

Béke lengjen a nemes bajnok ham
vai felett. —  A szeretet, elismerés és 
választó kerületünk függ> tlen polgárainak

és a szabadságért, függotlenségért lelke
sülő hölgyeinek áldása kisérje sírjába.
A megemlékezés hervadhatatlan koszorúja 
díszelegjen sirhalinán. Dicsöült szelleme 
pedig őrködjék mindvégig függetlenségi 
győzelmeink és diadalaink felett.

Korsón Péter.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polg. ügyek :

Vésey Rezső tszéki bíró által. 
Márczius 6.

1. Döiuse Márton — Dömse Adárn 
és neje Ács Katalin ellen ház és telekből 
kitakarítás iránt.

2. Özv. Jakab Jánosné szül. Gyenes 
Amália —  Székülits István ellen 600 frt 
stb. iránt.

Kissfaludy Imre tszéki biró által. 
Márczius 8.

1. Dani Juli férj. Kövér Ferenczné
— Dani Róza és társai ellen, néhai Dani 
János hagyatékából örökség megítélése 
iránt.

2. Karakás Pál és társai —  ifj. Kara- 
kás Imre ellen, néhai öreg Karakás Imre 
hagyatékából örökség megítélése iránt.

3. Billitz Róza — Billiíz Hermann 
csődtömege ellen, in ír megítélt töke utáni 
kamatok megítélése iránt.

Előadandó büntető ügyek : 
Márczius 12.

Prokits Rádó és társai ellen súlyos 
testi sértés miatt. — Karay Lajos ellen 
súlyos testi sértés miatt. — Rozinán Ist
ván ellen súlyos testi sértés miatt.

Márczius 16-án.
Bosnyák Gyókó és társai ellen gyil

kosság miatt.
Márti iis 17-én.

Heller Adolf ellen lopás miatt. —
Herger Mátyás ellen gyilkosság miatt.

Felhívás.
Bukovinai magyar véreink közül ezer 

haza, Magyarországba készül. Csak arról 
van szó, hogy előlegezzük nekik az úti 
költséget, ezer embernek húszezer forintot.
—  Adakozzunk ! Hazafiul bizalommal for
dulunk Magyarország közönségéhez, s nem 
kételkedünk benne, hogy aláírások utján 
rövid idő alatt beszerezhető lesz a busz 
ezer forint úti költség, s itthon üdvözöl
hetjük hazánk fiait. —  Az adományok át
vételére a hazai hírlapok t. szerkesztőségeit 
kérjük.*)

Budapesten, 1883. febr. 28.
Somssich Pál, s. k. 
Apponyi A lbert, gr., s. k. 
Br. Prónay Dezső, s. k.
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Hirdetmény.
Melynél fogva Pécs sz. kir. város ta

nácsa részéről ezennel közhírré tétetik, 
hogy

az 1883. évi I. és ll-ik osztályú ke
reseti és fegyveradó lajstromok

az 1876. évi XV . t. ez. 16, illetve 29-ik 
§-a, úgy az 1876. évi 33501. szára alatt 
kelt pénzügyminiszteri rendelet 22-ik § a 
értelmében az adózók által leendő bete- 
kinthetés czélj&ból a városi pénztárnál 
1883. évi m árczius hó 10-töl márcz. hó 18 áig 
bezárólag közszemlére kitétettek.

Miért is felhivatnak mindazok, kiknek 
a fentjelzett adókivetés ellen észrevételeik 
vannak, azokat a kitett 8 nap alatt a vá
rosi pénztárnál a hivatalos órákban annál 
is inkább adják be, mivel a záros határ
idő után netán beérkező felszóilamlások 
figyelembe vétetni nem fognak.

Pécsett, 1883. évi márczius hó 3 án.

Pécs szab. kir. város
Tanácsa.

Különfélék.
— Csángó testvéreink érdekében. 

Baranyavármegye alispánja Jeszenszky 
Ferencz, a bukovinai csángó-magyarok 
betelepítéséhez szükséges pénzösszeg be
szerzése ezé íjából f. évi márczius hó 8-áu 
meleg hazafias hangú felhívást intézett a 
járási szolgabirákhoz. Szivünkből kívánjuk, 
hogy a felhívásnak szép eredménye legyen!

—  A mi póstánk. — Nem lehet 
tagadni és ellenzéki álláspontunk daczára 
szívesen elismerjük, hogy a kormány igen 
sokat tett a póstai szállítmányok, levelek, 
lapok, utalványok sat. könnyebb és gyor
sabb kezelésének a vitel és más dijak 
mérséklése s egyáltalán a közönségnek 
minél jobb kielégítése körül és a közön
ség meg is jutalmazza a törekvést azzal, 
hogy mindig fokozottabb mérvben veszi 
igénybe a pósta szolgálatát, ezzel pedig 
jövedelmét növeli. —  Az is igaz, hogy 
kormányunk a póstaintézményt nem te 
kinti fejős tehenének, nem tesz úgy mint 
az igazságügyi kormányzatnál, melynek 
sovány abrakot ád, de annál jobban zsák
mányolja idegen nemzetellenes czélokra 
dús jövedelmeit a bélyeg és illeték sok 
millióit. Mindazonáltal mi pécsiek a póstai 
szolgálat tekintetében még mindig csak

*) A hazafias felhívást, mely elzíillésnek in
dult bukovinai véreinknek az anyaországba vissza- 
tömörítését s igy fajunk erősítését czélozza, szivünk 
egész teljével ajánljuk t. közönségünk pártfogásába. 
A hozzánk e czélra érkezendő hazafias adomá 
uyokat köszönettel, nyíltan nyugtázandjuk.

mostoha gyermek sorsában részesülünk. 
— Eddig legtöbb bajunk az volt, hogy 
nem volt egyenes vasúti összeköttetésünk 
Budapesttel, onnan a póstát a nagy-kani
zsai kerülőn át kaptuk este 9 órakor és 
délelőtti 10 órakor érkező vonatokkal. A 
reánk nézve fontosabb esti póstát csak 
másnap reggel osztották szét és a kézbe 
sités 8 — 9 óra közt délelőtt megtörtént, a 
délelőtt érkező postát pedig csak délután 
1— 2 óra közt kaptuk kézhez. A budapest- 
pécsi vasúttól reraélettük, hogy a fővárosi 
reggeli póstát délben vagy délután leg
alább megkapjuk, csalatkoztunk nagyban, 
ezen vasút csigavonalai már nem is hasz
náltatnak postánk szállítására és most még 
a pósta belső szolgálatában is haladás 
helyett hanyatlást kell tapasztalnunk, 
a kézbesítés délelőtt is, délután is 1 l 1/*
órával később történik meg, mint ezelőtt, 
holott különösen az estve érkező és más
nap reggel már kiosztható küldemények 
már reggel 7— 8 óra közt volnának kéz
besíthetők. —  Az effélékre való törekvés
nek azonban semmi nyoma sincsen és a 
levélhordók csak igen későn indulhatnak 
kézbesítésre, mert az illető tisztektől nem 
kapják ki előbb a küldeményeket. — Az 
indokolt panaszok erélyes orvoslását várja 
az érdekelt közönség póstahivatalunk tisz
telt főnökétől.

— f  Hollósy Károly a siklósi ke
rület függetlenségi párti országgyűlési kép
viselője, fejérmegyei közigazgatási bizott
sági tag, f. h. 1-én d. u. 5 órakor baracskai 
puszta-birtokán hosszas betegség után el
hunyt. A boldogult élte 39-ik évében pár 
hó előtt liülés folytán betegedett meg, 
végre ideglázba esett, s ez oltá ki a még 
fiatal erőteljes életet. Hollósy Fehérmegye 
egyik ősi családjának ivadéka, baracskai 
birtokos és 1875-igszolgabiró volt. 1875-ben 
a ráczalmási kerület képviselőjévé választá, 
melyet függetlenségi párti elveihez híven 
képviselt az országgyűlés időtartamán vé
gig. 1878-ban a vaáli kerület választá meg, 
1881-ben pedig a bárány amegy ei siklósi 
kerület, melyet haláláig, mint a független
ségi párt rendíthetetlen bajnoka képviselt.

—  Siklósról értesítenek bennünket, 
hogy a kerület elhalt képviselője Hollósy 
Károly emlékére a sikló-i ref. egyházban 
e hó 5-én mint a temetés napján délelőtti 
10 órakor szép részvét mellett gyászima 
tartatott, s 10— 11 óráig valamennyi hit- 
felekezet egyházaiban harangok zúgása 
hirdette a kerület és város gyászát. Az 
ellenzéki kör helyiségén gyászlobogó len
gése hirdetvén a kör és a pártfelek vesz
teségét. A párt és kerület küldöttségileg 
képviseltette magát Baracskán a temetésen, 
hol a kerület nevében diszes koszorú té
tetett a ravatalra szalagján e felirattal: 
„A  siklósi választó kerület szeretett kép
viselőjének.“

— Gordius-csomó. A múlt városi 
közgyűlés azon határozatát, mely a torná
éi tűzoltó egylet plus és minus vagyonának 
átvételéről szól, a bizottsági tagok részé
ről többek által aláirt kérvény utján meg
döntőm kívánják, indokul hozván fel a 
házszabályok azon tételét, melynek értel
mében a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal 
kézbesítendő a közgyűlési meghívó, vala
hányszor városi törzsvagyon ügye kerül 
szőnyegre. Jelen esetben ez a körülmény 
merült fel s a meghívó a közgyűlés előtt 
csak 2 nappal kézbesittetett. Sokkal mé
lyebb indoka van azonban e kérelemnek 
s ez az, hogy nem áll a városnak érde
kében a haldokló egylet plus és minus 
vagyonát átvenni, sőt határozott kárára 
van. Ha az egylet llquidál s épülete ár 
verés alá kerül, úgy minden bizonynyal 
kevesebb áldozattal juthatni hozzá. A vá
ros semunkép sem veszíthet, követelése 
első helyen van az épületre kebelezve —  
csak a lógós teher van koczkáztatva s ez 
magán ember  követelése. Itt a Gordius- 
C80inó, melynek megoldása nem csekély 
gondot fog adni —  „egyesekének.

—  Mennyit nö a nap márcziusban ? 
Naphossza volt márczius l-én 10 óra 59 
perez, 31-én lesz 12 óra 42 perez; tehát 
a nap márczius hóban 1 óra 43 percz- 
czel nö.

—  Iskolalátogatás. A  hét elején 
érkezett városunkba dr. N é m e t h  A n t a l  
kerületi főigazgató, hogy a fögymnázium 
és föreáliskolábun a tanulók előmeneteléről 
meggyőződést szerezzen.

— Dyphteritis. E  gyilkoló betegség 
ütötte fel fejét a napokban városunkban 
s a gyermek-világban már is több áldoza
tot vett. Óva intjük a szülőket, hogy a 
különben szerfelett veszélyes időjárás 
mellett, különös elövigyázattal legyenek.

— Kovács Sándor. Ez a neve Dankó 
Gyula jeles zenekarában a gordonkásnak, 
ki csak nem rég szerződött a társulathoz 
s már is nagy feltűnést keltett ügyes játé
kával. A derék gordonkás hosszú időt 
töltött Páriában, hol jelesebb zenészek 
társaságában képezte ki magát oly dicsé
retesen. Legutóbb a szombathelyi népzene 
kar tagja volt. Ajánljuk a zenekedvelő 
közönség figyelmébe.

—  Ondricek művészi körútja. A 
világhírű hegedű-művész körutat lesz ha
zánkban. Jelenleg Székesfehérvárott pro
dukálja művészi tehetségét, Major Gyula 
zongora-művész és Hubay Aranka kis 
asszony, a budapesti sziniképezde végzett 
növendéke közreműködésével. Székesfehér
várról Kaposvárra rándul, innét pedig vá
rosunkba érkezik.

— Márczius 15. Jogakadémiánk
lelkes ifjúsága a dicső emlékű nap meg

ünneplésére banquette-t fog rendezni a
„Koroló"-ban.

—  Rópirat. Arányi Dezső, szintár- 
sulatunk derék tagja, a vidéki színészet 
bajait tárgyaló memorandumot készített a 
s z ín é s z  egyesület közgyűléséhez intézve, 
mely behatóan tárgyalva a vidéki színé
szek és színigazgatók állapotát, legköze
lebb röpirat alakjában fog megjelenni 
helyben.

— Legvitézebb ezred. Ha a vitéz-
ségi érem mennyisége szerint szabad mérni 
a csapatok vitézségét, a mi nem éppeu 
kétségen kivül áll, úgy legvitézebb ezred 
az egész hadseregben a mi ezredünk, a 
„Frigyes föherczeg“ -röl czimezett gyalog 
ezred; mert ennek van az összes ezredek 
között a legtöbb vitézségi kitüntetése, t. i. 
három arany, négy nagy ezüst és huszon
hét kisebb vitézségi éreme.

~  Halálozások. — Ramazetter Ká
roly pécsi nyomdatulajdonost és családját 
fájdalmas és pótolhatlan veszteség érte.
—  A családanya szül: Gáríner Karolina 
február 26-án hunyt el élte 52-ik évében 
Hamburgban, hol leánya kíséretében tar
tózkodott. — Hült totemei márczius 6-án 
tétettek a pécsi sirkertben örök nyugalomra.
—  Deutsch Antal özvegy Deutsch Ferenczné 
szül: Hős eh 1 Karolina 30 éves fia m. hó 
28-án halt el Pécsett és márczius 2-An 
lett a szigeti külvárosi sirkertben «*lte- 
metve. —- Béke hamvaikra !

—  A pécsi kereskedelmi és ipar- 
kamara 1883. évi márczius hó 15 ik nap 
ján (csütörtök) d. u. 4 órakorsaját helyi 
ségóben (Anna-utcza 4. 8z. I. emelet) teljes 
ülést tart. A  napirend tárgyai: Elnöki 
előterjesztések. A kamarai iroda jelentése. 
A zárszámadási bizottság jelentése. Stau 
bér Antal lev. tag beadványa a mértékek 
kel űzött visszaélések megszüntetése tár
gyában. A pécs barcsi vasút üzletigazga
tóságnak válasza, a cs. kir. szab. déli 
vasútnak az osztrák tartományokban levő 
s az árufrankirozást Pécsig felvevő állo
másainak szaporítása ügyében e kamara 
által tett megkeresésre. A magyar tudo
mányos akadémia és a magyar keresi;, 
csarnok niogkeresvónye mester- illetve ke 
reskedelmi műszók gyűjtése tárgyában. 
Krausz Béni kamarai beltag beadványa a 
cs. kir. szab. déli vaspályatársaság által

' Tirolba irányuló mindennemű gabonára 
engedélyezett refactia megszüntetésének 
kieszközlése iránt.

— Színházi újdonság. A jövö héten, 
hétfőn igen érdekes színházi estélynek né
zünk elébe, amennyiben 2 helybeli iró (de 
ezúttal nem a két Miklós) Réthy László 
színházunk titkára és Jovanovich Pál fog 
ják darabjaikat versenyre bocsátani. Réthy 
„A  férj vadászók ‘ ezimii 2 felv. népszin 
müvét. (A  czim sokat igér.) —  Jovanovich 
pedig — „A  meseu ezimii 1 felv. salon- 
vigjátékát. —  Felhívjuk közönségünk 
figyelmét a két újdonságra, már csak 
azért is, hogy lássuk vájjon „A  mese" 
teszi-e semmivé „A  férj vadászó ka-at, vagy 
ez gyűri le amazt.

— Kórözvény. Hatos Sándor rabló- 
gyiikos a budapesti fegyházból megszökött. 
Nálunk is köröztetik. A kürözvény a rabló 
gyilkos fényképével a városházán ki van 
függesztve.

— Fokról-fokra. A város széliében
hosszában jár a hir, hogy egy tisztességes 
külsejű nö ugrott a balokányi tóba ön
gyilkossági szándékkal, azonban kimente
tett. E hir való. A szerencsétlen nö jelen
leg egy szegény írnok neje. Valamikor 
kedvező vagyoni állás mellett jó módban 
éltek, de nem tudva kellőleg felhasználni 
a kedvező helyzetet, rossz gazdálkodás 
folytán fokról-fokra hanyatlottak, végre 
oda jutottak, hol nélkülözéssel kell küz
deni. A sanyarú helyzet fölötti kétségbe 
eseltsóg hajtotta a szegény nőt az öngyil
kos gondolatra.

— Kétszáz forintos adomány. A 
„Pécsi dalárda" és „Zene egylet" egye
sülése alkalmával felvétetett az alapszabá
lyokba, miszerint a dalárda szabad ren
delkezésére utazási alap iétesittetik, mely 
az egyesület által külön kezeltetik. Ezen 
alap jövedelme az évenkint rendezendő öt 
nagy hangverseny tiszta jövedelmének ötöd
része, továbbá egyes adományokból áll. 
Ily adományról értesítjük t. olvasóinkat, 
midőn hold. Lehner a külv. takarékpénz
tár volt igazgatója özvegyének következői 
levelét adjuk: „A  „Pécsi Dalárda" mű
ködő tagjaihoz! Igen tiszte't uraira! In
díttatva azon nagyszerű siker által, me
lyet a péosi dalárda már több ízben, de 
különösen a múlt évben megtartott orsz. 
dalárverseny alkalmával az első díj el
nyerése által elért; én is részint buzdítá
sul. részint jó indulatuk elnyerése czéljá- 
ból, de főkép azért, hogy egy ujabbi 
dalárversenyen a pécsi dalárdának meg
jelenését anyagilag megkönnyitsem : a t. 
urak szabad rendelkezése alatt álló utazási 
alapnak ezennel 200 forintot ajándékozok 
és kérem önöket, miszerint azt oly jó 
szivvel, mint én adom, tőlem elfogadni, 
engem becses barátságukkal megtisztelni 
és abban megtartani szíveskedjenek. Pé
csett, 1883. évi márczius 2-án. Kész szol
gájuk : L e h n e r  R o z á l i a . "  Midőn 
ezen szép és nemes tettet fölemlítjük, azon 
óhajunknak adunk kifejezést, vajha több
ször lenne alkalmunk ily s hasonló szép 
tetteket közölni. Az adomány pedig a 
dalárda tagjainak szolgáljon buzdításul.

— Furfangos tolvaj. Városunkban 
néhány nappal ez előtt egy szédelgő csa
vargóit, ki betolakodva a házakba, külön-



féle — Állati hangokat produkált s az
alai*, mig nagyokat kaczagtak „művészi'* 
nyervogásai fölött, fölhasználta az alkal
mat s a keze ügyébe eső tárgyakat el- 
t-melle Különös vonzalommal az ezüst 
kanalak iránt viseltetett. A rendőrség 
nyomozza.

—  Nagy hangverseny. Holnap ( va-
s.írnap) déíután 4 érakor veszi kezdetét 
;l r Pécsi Dalárda" és „Zene-eg) let" I. 
„agy hangversenye. Az egyesülés óta ez 
lesz az első nagyobb szabású föllépés. 
Érdekessé teszi a hangversenyt a7, hogy 
JlZ ujonan szervezett női kar is bemutatja 
magát, továbbá, hogy Preusz Adolf ur, ki 
már régen nem lépett föl nyilvánosan, 
tfzen hangversenyben közreműködik, végre 
hogy a zenekar több műkedvelővel erö- 
sittetik meg. Az énekkarokat Wachauer 
Károly, a zenekart Löhr W illi karnagyok 
vezénylik. Az érdekes és változatos mű 
sor a következő: I. Mozart: „Jupiter- 
synphonia" a) Allegro vivace, b) Adagio,
e) Menuetto, d) Finálé; előadja a meg
erősített zenekar. II. Pichler Bódog: „A
vigasztaló" ez. férfikar, magánnégyessel. 
A nmgánnégyest Koffer K., Reberics J., 
A ngva l Pál és Jilly Alajos urak éneklik.
111. Schumann Róbert: „Göncért" (a moll.) 
Zongorán előadja Preusz Adolf ur, zenekar 
kísérettel. IV. Veit V ilmos: „Tündérek 
párdala" előadja a női ar. V. Herz Ilen 
rik: „Rondo orientál," zongorán előadja 
Preusz Adolf ur, énekkarok és zenekar 
kísérettel. Helyárak : Egyesületi tagok
nak : I. osztályú ülés 1 írt 50 kr., II. 
oszt. ülés 1 frt, állóhely 40 kr. szemé
lten kint. Nem tagoknak I. oszt. ülés 2 frt,
11. oszt. ülés 1 frt, 50 kr. Jegyek előre 
válthatók Va!•.■■.fin Károly ur könyvkeres
kedésében. Az egyesület tagjai az árked
vezményt csak vasárnap délig vehetik 
igénybe. Este a pénztárnál előnyre igényt 
senki se tarthat Ajánljuk t. olvasóink be- 
eses figyelmébe.

— Meghívás. A pécsi nöegylet alap- 
szabályszerű évi rendes közgyűlése 1883. 
évi márczius hó 11 én, vasárnap délután 
3 órakor fog az egyleti helyiségben meg
tartatni melyre az egyleti tagokat tiszte
lettel meghivni van szerencsém. A köz
gyűlés tárg . a i: 1. A választmány jelentése

fiának nevelője előtt : „A  herczegeket 
liberalismusra kell tanítani mai napság, 
különben nincs jövőjük."

—  A bukovinai magyarok vissza- 
telepitése. A bukovinai magyarok közül 
ezeren készülnek vissza az anyaországba. 
Nevükben Tomka Károly andráafaivi re- 
for. pap levelet irt Nagy György kormány- 
biztosnak azon kéréssel, hogy miután 
jelenleg teljesen pénztelenek, fejenként 
20 irtot, összesen 20,000 frtot útiköltség 
fejében részükre kieszközölni szív skedjék, 
megjegyezvén, hogy ez összeg csak elő
legül szolgálna, melyet egy pár hó alatt 
a dunai gáttöltések építésénél letörleszte: 
nének. Nagy György e levelet Somssich 
Pálnak, mint ez ügyben működő bizottság 
elnökének küldte meg, s reményük, hogy 
a kívánt összeg rövid idő múlva társa
dalmi utón Ö8sze8zerezhető lesz.

—  Mily gyakran csekély okoknak 
nagyhatású következéseik vannak, éppen 
úgy igen könnyen lehetséges hogy a 1 s ó- 
t e s t b á n t a l m a k ,  t ü mö d é s e k ,  g y o 
mor  s z o r u 1 á 8 o k és e félékből, hogyha 
azok figyelembe nem vétetnek a legkomo
lyabb fájdalmak keletkeznek. Segitsen te
hát mindenki idejekorán ezen csekélyebb 
bántaliuakon a B r a n d t  R i c h a r d - f é l e  
s v á j e z i  l a p d a c s o k  használata által. 
Kaphatók azok minden nagyobb gyógy
szertárban P é c s e t t :  K u n c z  N á n d o r  
és S i p ö c z  I s t v á n  gyógyszertáraiban 
szelenczéjét, mely 5 hétre elegendő 70 krért.

Színészet .
(Márcz. 1. — 8.)

Más vidéki városokban a színigazgatók 
S h a k e s p e a r e -  és M o 1 i e r e-cyklusokat 
rendeznek, hogy a közönségnek rendkí
vüli műélvezetet nyújtsanak. B o g y ó  
igazgató sem akart hátrább maradni, és 
szintén rendezett cyklust, de nem a classi- 
kusoknak szerinte talán elavult, érdek
telenné lett ócska müveiből, óh nem! az 
ö ízlése mást parancsolt neki, és rendezett. 
—  Z o 1 a-cyklust, a mi (szerinte) bizo
nyára sokkal pikánsabb, érdekfeszitöbb, 
idegrázóbb s ennélfogva hatásosabb ama-

1882. évről. 2. A pénztári számadások zoknál! B o g y ó  e cyklus rendezésével
bemutatása s a számadások felülvizsgála
tára 3 tagú bizottság kiküldése. 3. A netán 
teendő indítványok s folyamodványok el
intézés-*. 4. A tisztikar s a választmány 
leköszönése; s ezzel kapcsolatosan: egy
leti elnök, két alelnök, pénztárnok , gyer- 
mekkerti igazgató, titkár és 60 választ
mányi tag újabb 3 évi időtartamra leendő 
megválasztása. Pécsett, 1883. évi febr. 
24-én. tisztelettel Cseh Kövér Anna, a 
pécsi nöegylet elnöke.

—  A  pécsi jótékony nőegyletnek
1882. évi kimutatásából következő adato
kat vettük. — Az alapitó tagok száma: 
136. —  A résztvevő tagoké: 278, pártoló 
tagoké : 166. Összes jövedelme volt 
4928 frt 17 kr. — melyből az alaptőké
hez esatoltatott 890 frt 84 kr. 460 frt 
előlegekre adatott, 549 frt 36 kr. pedig 
pénztári maradványul f. évre átvitetett. 
Az egylet vagyona jelenben alaptőke kész
pénzben 8400 frt, értékpapírban 200 frt 
é* a 14.000 frt értékű nőegyleti házból áll.

—  Mohácson nagyobb mozgalom 
indult meg, melynek czélja ott polgári 
iskolát létesíteni, az iparos olvasókörnek 
egy közvacsoráján rövid félóra alatt 6000 
frtnyi adományt írtak alá az iskola alapja 
részért*. — Valóban szép jelenség s annál 
dicséretesebb napjainkban, melyek a rút 
önzés oly sok visszataszító mutatványait 
tárják szemünk elé. — Még is megfonto
landónak tartjuk mindenek előtt váljon a 
szép áldozatok nem lennének-e jövedel
mezőbben befektethetők, mint egy polgári 
iskolába. Kassa városa például a tapasz
talásból okulva polgári iskoláját inkább 
ipar vogy kereskedelmi tanodává óhajtja 
átalakítani, talán Mohácson is ez volna jobb!

—  A  cselédség sülyedt erkölcsi á l
lapotán Szentes városa úgy kíván segiteni, 
hogy oly 3 férfi- és 3 nő - cseléd fog 
100— 100 forintjával jutalmaztatni, akik 
gazdáik ajánlata után, egy erre a czélra 
alakítandó bizottság által erkölcsös életük, 
hűségük és munkásságuk által érdemesek
nek ítéltetnek. (Nem sokat fog a dolgon 
lendíteni, legfel ebb azt, hogy nem a leg
érdemesebb, hanem a legjobban pártfogolt 
cseléd nyeri el a jutalmat. —  Jó, tiszta- 
kezű- és erkölcsű rendőrség, —  a gazda 
és gazdaasszonyok jó példája, ez az igazi 
orvosság, a minthogy ennek ellentéte 
okozta nagyobbrészt a cselédség erkölcsi 
romlását.)

— Hajadonok miatyánkja farsang 
után. „Mi kérőnk! ki vagy a 20-as évek
ben. Jelentessék be a te neved. Jöjjön el 
a te násznagyod ! Legyen meg a te aka
ratod, miképen itt a szalonban, ngy a tem
plomban is. A mi mindennapi konyha
pénzünket, add meg nekünk minden hó 
elsején. És bocsásd hozzánk leánykori 
udvarlóinkat, miképen mi is elbocsátjuk 
a rád kacsintgató szobaleányokat. És ne 
vigy minket a jövő farsangba — leányfövel; 
de szabadíts meg a pártától. Mert tied az 
ebéd idejének meghatározása, a kontók 
esináltathatása és az utolsó szó. Most és 
a pap összeadó beszédéig. Azontúl Am —  
nem!“

—  Egy előrelátó fejedelemasszony. 
—  A német trónörökösné, ki tudvalávöleg 
Viktória angol királynő leánya a „Times" 
közlése szerint akként nyilatkozott egyik

séget és gondatlanságot, melylyel a szin 
lapok már az egész id ny alatt, de kü
lönösen a legutóbbi időben szerkesztve 
vannak. Megtörténik, hogy a szinlapokró; 
egyes szereplők nevei egészen elhagyat
nak, majd pedig a darab személyzete úgy 
van oda irva, hogy alig lehet eligazodni 
a szinlap után azon, hogy ki-ki tulajdon
képen milyen nevű szerepet játszik. Azon 
borzasztó magyarsággal irt és nem ritkán 
egészen alaptalan nagy frázisos dicséri- 
ádák pedig, melyekkel az egyes darabok 
a szinlapokon a közönség figyelmébe ajánl- 
tatnak, teljesen feleslegesek. A mi közön
ségünk nem oly naiv, hogy a reclam ilyen 
neme reá hatást gyakorolhatna.

Irodalom.
=  „Egyházjog.*' Különös tekintettel a 

magyar szentkorona területének egyházi 
viszonyaira, valamint a keleti és protes
táns egyházakra, irta d r. S z e r e d y  Jó 
z s e f  pécsegyhá/.megyei áldozár, pápai 
kamarás, szentszéki ülnök, a pécsi püs
pöki iyezeum jog- és államtudományi ka
ránál ny. r. tanár. —  Ezen a budapesti 
m. k. t. egyetem hittani kara által a 
Horváth-féle jutalommal koszoruzott mű 
most harmadik és bővített kiadását érte 
meg, az 1879. évben megjelent második 
kiadás tizenöt, hónap alatt fogyott el s 
azóta folyton kerestetett, a mi fényeseb 
ben bizonyítja minden más magasztalásnál 
a munka belér lékét.

Ezen harmadik kiadásban a megelőző 
óta megjelent az egyházakat érdeklő or
szágos magyar törvények, miknek isme
rete főleg a lelkészkedö papságra nézve 
napjainkban nagyon szükségesek, az illető
helyeken a szövegbe vagy jegyzetekbe ik- jobb források után brivisz Ferencz ajzolta,
ta t  á k   ̂ ííA 1. .  A ., n»i.tarío/lalmíl tilrl/űn a l/01*taífPttlí 1

Az állami és egyházi törvényhozás, _ ______
megjelent, önnálló munkák bő anyagot utczáit, vasntait n ilvános és középületeket, me-

den egyes folytatását, mely figyelmünket leköti és 
kíváncsisággal várjuk. Beniczkyné Bajza Lenke a 
„Tévesztett utak“ -ban discretióval fedi fel a s z ív  
világ titkait és oly ügyesen indokolja az érzelmek 
hatalmát, mint kívüle senkisem. Mark Twain hu- 
morus regénye, a „Koldus és királyfi- befejezésé
hez közeledik. Apróbb rajzot, novelletet, elbeszélést 
körülbelül húszat hoz ez újabb öt szám és ez 
apróságok mindegyike is figyelemreméltó számot 
tesz. Az „irodalom- rovatában Bartók Lajos köl
teményei, Tissottnak „Magyarországról- szóló fran- 
czia műve és sok más újabb irodalmi jelenség van 
megbírálva. Eg^ szóval a „Regényvilág- oly iro
dalmi színvonalon álló családi lap, melynek pár 
tolását ismételteu ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
(Egy-egy füzet ára 15 kr. Negyedévi előfizetési 
ára 1 frt 95 kr. Megjelenik Révai Testvérek 
könyvkiadóhivatalában Budapestnu.

=  Megjelent az ,, Önügy véd“  19-ik füzete. 
(Irta Kuorr Alajos, kiadja ifj. Nagel Ottó Buda
pesten. Nemzeti azinház bérháza.) E füzetben a 
szén 5 folytatja a hagyatéki eljárás ismertetését, 
közli a hagyatéki eljárásra vonatkozó illeték sza
bályokat s azzal áttér a gyámság és gondnokság 
szabályaira. Továbbá tárgyalja a gyermekek és 
szülők közti viszonyt, ismerteti a törvényes gyer
mekek jogait, a köz vény esités eseteit és az örök- 
befogadás módját, végre közli a bírói letétek kö
rüli szabályokat. E füzet ára 30 kr.

Pozsonyban Stampfel Károly udvari könyv- 
kereskedésében „Magyar Helikon- czimü irodalmi 
vállalat indult meg, magyar jeles irók, tudósok, 
művészek s államférfiak életrajzát közli. Nevezett 
Helikonban eddig a következő életrajzok jelentek 
meg képekkel díszítve: I. füzet Toldy Ferencz, 
dr. Zólyomi Lajostól, II. füzet Vörösmarty Mihály, 
dr. Zólyomi Lajostól, 111 füzet Dugovics András, 
Endrődi Sándortól, IV. füzet Kölcsey Ferencz, 
Endrődi Sándortól, V.. V I, V II. és VIII. füzet 
Petőfi Sándor, dr. Vutkovich Sándortól. Ez utóbbi 
munka külön kiadásban is megjelent. Az egyes 
füzetek ára 20 kr., Petőfi külön 80 kr., album 
szerű diszkindás, kötve 2 frt. Megrendelést el
fogad minden könyvárus s az első füzet megte
kintés véget az illetők rendelkezésére áll. Azon 
helyekről, a hol könyvkereskedés nincs, a kiadó 
pozsonyi könyvkereskedő fogad el bérmentes meg
rendeléseket.

=  Budapest főváros tervrajza, az összes utczák, 
terek sat. lajstromával czimü díszes, a hazai kő- 
nyomó-iparuak becsilletáre váló térkép jelent meg 
ma Dobrowsky és Franké könyvkiadó ezóg kiadá
sában. A térképet a legutolsó újítások és a leg
jobb források után Frivisz Ferencz ajzolta, ára 
00 kr. A nagyterjedelmil térkép a kartográfia leg
újabb követelményei szerint készült, egy lapon 

főváros mind a tiz kerületét és ezek

pénztárának meggazdagitását remélte, de 
e reményében csalódott, mert szerencsére 
a mi közönségünk Ízlése Bókkal nemesebb, 
semhogy az ilyen irányú darabok meg
nézésében élvezetet találna, s azért nem is 
özönlött az igazgató által remélt nagy
számban a színházba.

E cyklus első számát a múlt csütör
tökön előadott „A  pál i nka**  czimü élet
kép képezte. É darab főbb vonásaiban 
egy iparos élettörténetét tárgyazza, a ki 
szorgalmas, munkás és józan életmódja 
által előbb jólétet és boldogságot szerez 
magának és családjának, később azonban 
italnak adja magát, s az iszákosság kö 
vetkeztében munkaképtelenné válván, csa
ládját a legnagyobb nyomorba taszítja, 
maga pedig a pálinka gyilkos hatása 
következtében a legborzasztóbb halállal 
múlik ki. Ámbár e történetből erkölcsi 
tanulságot vonhatni le, meri elrettentő pél
dáját mutatja az iszákosság borzasztó kö
vetkezményeinek, még sem tartjuk e da
rabot színpadra valónak azon borzasztó 
realismusnál fogva, melylyel az irva van ; 
különösen iszonytató látványt nyújt Cou- 
peau utolsó jelenete, midőn a delirium 
tremens potatorumhól némileg felgyógyulva 
haza jön a kórházból, s otthon nem tud
ván ellentállani a kisértésnek, újra pálin
kát iszik, visszaesik a delirium tremensbe, 
s a legirtózatosabb halállal múlik ki. 
S á n d o r  e jelenetet tökéletes physikai 
hűséggel játszotta, miért Ö teljes elismerést 
érdemel. Minthogy azonban az ilyen jele 
net ábrázolása már túllépi a művészet 
acsthetikai határait, azzal a közönségnek 
műélvezetet szerezni nem lehet. A taps 
tehát, melyet S á n d o r  e jelenete után 
aratott, nem műélvezet megjutalmazása, 
hanem azon fáradságnak és igyekezetnek 
elismerése volt, melyet ö e szerepére for
dított.

A darabban előforduló házépítési áll
vány összeomlásának gépezetét és díszletét 
É l t e t ő  Gy. igen ügyesen s a csalódásig 
híven készítette el, miért is öt a közönség 
élénken megtapsolta s a színpadra hívta.

A Zola-czyklus 2. számát „ N a n a "  
színmű k*‘pezt«-, a mely a hason czimü 
hírhedt regény után van összetákolva. E 
darabot csak annyiban lehet „A  pál inka**  
folytatásának tekinteni, amennyiben N a n a  
az elöbbeni darab két fő alakjának Coupeau- 
nak és Gervaisnak gyermeke. E darab 
mint színmű semmivel nem jobb az előb
binél, utolsó jelenete pedig talán még 
amazénál is undorítóbb. A ki ilyen je le
neteket akar látni, az a kórházakat fogja 
felkeresni, nem pedig a színházat. A cyk
lus 3. száma „ N a n a  l eánya**  pedig oly 
hangon van irva, hogy az operetteknek 
átalánosan kárhoztatott frivolitásuk ehoz 
hasonlítva még ifjúsági iratnak tekinthető. 
Ha a szinmüirodalom ily irányban culti- 
váltatnék tovább, csak elszomorító volna, 
ha legalább is a növilág teljesen el nem 
idegenednék a színházba járástól. E darab 
ról az igazgató a szinlapon azt hirdette, 
hogy azt először és utolszor adatja, de 
nem is kérjük, hogy még ismóteltesso 
is azt.

Csütörtökön M o r v a y  A n t a l  jutal
mául „D  e 1 i 1 a** adatott elő.

Végre nem lehet említés és megrovás 
nélkül hagynunk azon boszantó felületes

adtak egyes vitás kérdések megvilágító 
sára, különösen nagymérvű a bővítés az 
állam és egyház közti viszony fejtegeté
seiben, s a magyar reform, egyháznak uj i 
kormányzati szerkezete és bíráskodására 
vonatkozólag. — Ezen kiadás is a Mada
rász-nyomdából került ki, a nagy nyol- 
czadrétü két köt-1 több mint 1700 lapra 
terjed, tiszta és korrekt kiállítású, valóban 
becsületére válik a pécsi nyomdaiparnak

=  Dr. Illés Károly „A  magyar bün
tetőtörvény könyvek magyarázata** ez. mü
vének I l  ik kötetére szétküldé a megren
delési felhívást. Tekintve az első kötet
nek országszerte kedvező fogadtatását, 
remélhető, miszerént a második kötet iránt 
az érdekeltség —  ezúttal tán Pécsett is — 
fokozódni fog. A  sajtó alatt levő Il-ik 
kötet a „bűntettekről és vétségekről** 
szóló btk. különös részét tartalmazza s 
két füzetben fog megjelenni s a judica- 
tura megállapításai —  a „Btj. Tára**, a 
„Magy. Ig.-ügy.** s a „Jgt. Közi.** közié 
sei alapján az illető §§-ok magyarázata 
gyanánt kivétel nélkül felvétettek, s 
amenyiben szükségesnek mutatkozott bí
rálat tárgyává tétettek. Az első füzet meg 
rendelés utján, ivenként 12 k r j  óva l ,  bol
ti áron pedig ivenként 15 ki jóval szerez
hető meg; terjedelme 20— 25 iv leend. 
Az első kötet 3 frtért bármely könyvke
reskedésben megszelezhetö. —  Midőn e 
körülményről értesítjük a tisztelt jogász 
közönséget, —  nem mulaszthatjuk el, ki
váló jogtudósunk és írónk e — mai nap 
szinte mellőzhetetlen —  szakkönyvét a 
legmelegebben ajánlani.

=  Uj zenemű. — Táborszky és Parsch 
budapesti zenemükereskedésében meg
jelent: „W  a I d in a r ch e n —  W a l z e r "  
zongorára szerző if. Fahrbach Fülöp. — 
Ára 1 frt.

=  Előfizetési fölhívás a „Magyar Egyházi 
Szónok** III. évfolyamára. Minthogy e folyamból 
5 füzet már megjelent és t. ez. előfizetőimnek szót 
is küldetett, még hét füzet lesz kiadandó, hogy 
az évfolyam teljes legyen, Amiért tisztelettel föl
kérem mindazon rom. kath. lelkész urakat, kik 
az öt füzetet bírják, hogy ezt velnm ,Levele ő- 
lap“ -oii tudatni móltó/tassanak az évi 12 füzet 
kiegészithetése végett. A „Magyar Egyházi Szónok- 
a hazai lelkész urak közt el van terjedve és sok
kal ismertebb, hogy sem azt ajánlanom kellene. 
Evek előtt jelentek meg a folyamok és még egyre 
kerestetnek (de végkép elfogyván, azokkal nem 
szolgálhatok); mi azt igazolja, hogy a lelkipásztor- 
kodás terén sikerrel használhatók az azokban fog
lalt szentbeszédek, egyházi szónoklatok. Az ifjabb 
lelkész urak tájékozásául megjegyzem, hogy teljes 
60 ivet tesz ki egy-egy évfolyam öt ívnyi füzetekben. 
Az előfizetési ár eddig 6 frt volt, ezentúl az egész 
évfolyamra, vagyis 12 füzetre az előfizetés 5 frt, 
mely összeg félévi részletekben is beküldhető ugyan, 
de az előfizetés egész évre történik. Legczéiszerübb 
erre posta-utalványt használni. Mihelyt a III. év
folyam be lesz fejezve, mit a jövő 1884. évi augusz
tus hó végéig teljesíthetni remélek, a IV. évfolyamra 
a részletesb előfizetési ivet azonnal szétkiildöm. Az 
előfizetési pénzek hozzám Duna-Szekcsőre (Baranya- 
megye) küldendők. Posta s gőzhajóállomás helyben. 
E vállalat pártfogása s terjesztése tisztelettel kére
tik. Mienk a törekvés, Istené legyen a dicsőség! 
Garay Alajos, duuaszekcsői plébános.

== „A z  illem k5nyve“  A Révai testvérek e 
füzetes vállalatából, melyet Kalocsa Róza szer
keszt, a o— 5. füzetek kerültek ki sajtó alól. A 
háztartásról s társas érintkezésről szól s általában 
arról a viseletről és magatartásról, molyét az il
lem megsértése nélkül túllépni nem lehet. Átalában 
az élet mindenféle szakára ád utasításokat hazai 
és külföldi müvek felhasználásával. A most meg
jelent füzetek a házasszonyá' al, a családi élettel, 
a cselédekkel foglalkozznak, s megkezdődik a 
második rész: az ember életének különböző sza
kaszairól, a születésről, keresztelésről, bérmálásról, 
a jegyváltásról, a mátkaságról, a kelengyéről, az 
esküvőről. Egy füzet ára 30 kr. Az egész munka 
körülbelül 16— 18 füzetre terjed.

=  A „Regényvilág** beküldött legutóbbi 6 
füzetével (16—21) ismét egész halmazát nyújtja 
az egyaránt szép, érdekes válogatott és elsőren.lü 
irók tollából eredő olvasmányoknak. Jókai Mór 
„Minden poklokon keresztül- ez. regényének min-

lyek különösen ki vannak emelve ; a., utczák csak 
az egyedül helyes és hivatalos magyar elnevezés
sel vannak megjelölve. Az egyes kerületek külön 
színekben vanak feltüntetve és végre az utczák 
és terek, valamint a nevezetességek pontos laj
stroma a térkép hátsó lapján található. Ehhez 
hasonlóan csinos, praktikus és aránylag igen olcsó 
térkép a fővárosról eddig nem jelent meg s igy a 
kiadó ezég egy érezhető hiányon segített vállal
kozása által, melyet a főváros és a vidék közön
sége egyaránt méltányolni fog.

Galiona-árje^yz^k.
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Közgazdaság.

meteorologia és a gaz- 
dászat.

A mozögazdásznttal foglalkozók min
denkor szorgalmas észlelői voltak az idő
járásnak, mert alig létezik a gazdászatnak 
oly ága, mely gyakorlati kivitelében füg
getlen volna az időjárástól. Senkisem von
hatja kétségbe, hogy a meteorologia a 
gazdászat legfontosabb segédtudománya és 
hogy annak már eddig elért vívmányait 
a gazdászat terén minden áron é:tékesiteni 
kell. E czélból nem elegendő az ország 
némely vidékén állomásokat szervezni, me 
lyek a központi intézettel a barométer- és 
thermometerállás, a szélirány stb. válto
zásait tudatják. E tudósítások és a kül
földről érkező jelentések segélyével a 
központi intézet á l t a l á n o s s á g b a n  
megismerteti a légnyomás, hőmérséklet, 
csapadékok stb. eloszlását egy bizonyos 
terület fölött és ennek folytán az időjárás 
változásának és az éghajlati tényezők el
osztásának általános törvényeit tanulmá
nyozni és kikutatni képes. IJjabb időben 
a központi intézetek jelentéseket és az 
időjárásra vonatkozó jóslatokat bocsátanak 
közre, de az utóbbiak — nagy általános
ságuk folytán —  nem hirnak közvetlen 
értékkel a gazdászat terén.

Mily haszonnal jár it t  pl. a köz
ponti intézet azon jelentése, hogy az or
szág déluyugati részében esők lehetnek ? 
Tény az, hogy az időjárásról szóló jósla
tok, ha azok kisebb területre és bizonyos 
meghatározott időtartamra vonatkoznak, 
minden gazdálkodóra nézve nagy fontos
sággal hirnak, de csak úgy, ha e jóslatok 
a kellő időben jutnak az érdekelt felek 
kezeihez. A mezögazdászattal foglalkozót 
mindenek előtt a jóslat azon része érdekli,

mely a csapadékokról szól; de a központi
intézetek nincsenek azon helyzetben, hogy 
az ország minden egyes vidék * számára 
oly jóslatot adhatnának, mely határozot
tabban vonatkozhatnék az esetleg beálló 
csapadékra. Hiszen a központi intézet fel 
jegyzéseiben akárhány, az ország egyes 
pontjain észlelt csapadékokról említés sem 
tétetik, a mi a mostani viszonyok mellett 
könnyen érthető.

Ha a meteorologia eddigi vívmányait 
a gazdászat terén értékesíteni akarjuk, 
szaporítsuk az észlelő állomásokat talán 
olyformán, hogy minden megye, vagy min
den e czélra szervezett kerület egy u. n. 
f ő á l l o m á s s a l  bírjon, melynek e 'vidé
ken elszórt (nagyobbrészt „Önkénytes") 
m e l l é k á l l o m á s o k  (ha ugyan azt £ 
táviró vagy egyéb körülmények lehetővé 
teszik) naponkint legalább kétszer bekül
dik jelentéseiket. A főállomások észlele
teiket —  kibővítve a mellék-állomásokról 
beérkezett jelentésekkel —  az országos 
k ö z p o n t i  i n t é z e t n e k  küldik be, na
ponként háromszor.

A központi intézet az éghajlati té
nyezők eloszlását —  esetleg prognosti 
connal kapcsolatban —  naponként talán 
kétszer a táviró segélyével tudatja a vi
déki föintézetekkel.

Ez által az utóbbiak előtt ismeretessé 
válik az éghajlati tényezők elosztása ha
zánkban és a szomszéd országokban, és 
tekintettel az illető vidék á l t a l á n o s  
é g h a j l a t i  v i s z o n y a i r a ,  s a j á t  é s z 
l e l e t e i r e  és az időközben a v i d é k r ő l  
b e é r k e z e t t  j e l e n t é s e k r e  azon hely
zetbe jutnak, hogy naponta egyszer vagy 
kétszer oly jóslatokat szerkeszthetnek, me
lyek minél rövidebb idő alatt közölhetők 
az érdekelt felekket. Az ez által származó 
költséget bőven kárpótolja az a haszon, 
mely a gazdászra az időjárás elöleges is
meretéből háramlik. Igaz, hogy ez idő 
szerint a tudományos alapon és leggondo
sabban szerkesztett prognosticonoknak ta
lán alig 80 vagy 90°/0‘j e teljesedik be, de 
tekintve azt, hogy a gondos észlelő még 
saját tapasztalatait is érvényesítheti, e 
jóslatok hasznos volta szembeötlő. —  
Egy más, nagyfontosságu kérdés, melyet 
a gazdás/ok a meteoroiogusokhoz intéz
nek az, hogy mi l y  b e f o l y á s t  g y a 
k o r o l n a k  a l é g i  t ü n e m é n y e k  a 
s z e r v e s  é l e t  f e j l ő d é s é r e  és mi l y  
é g h a j l a t i  t é n y e z ő k t ő l  f ü g g n e k  a 
f ö l d m ű v e l é s  stb. e g y e s  á ga i ?  Ezen 
—  még korántsem megoldott problémákról 
bőven értekezik prof. Hann a bécsi me
teorológiai egylet közlönyében. Mindenek 
előtt szükségnek tartja egy meteorologiai 
állomás szervezését oly helyen, hol egy 
meteorologuson kívül, a gazdászat terén 
szak férfiakul működő egyénektől is pon
tos észleletek tétetnek a különböző vete- 
mények és növények fejlődése körül, kü
lönböző meteorologiai viszonyok között. 
Ez által birtokába jutunk azon éghajlati 
tényezők ismeretének, melyektől feltéte
lezted k a gazdászat egyes ágainak fejlő
dése azon vidéken, hol az észleletek tör
téntek. — Minél több ilyen észlelő állomás 
lenne a központi intézettel érintkezésben, 
annál több haszonnal járna az azok 
által szerzett tapasztalat, mert ily módon 
15— 20 év alatt összefüggő, könnyen át
tekinthető képet nyernénk a hőmérséklet, 
légnyomás, csapadék stb. eloszlásáról ha
zánk különböző vidékein és ezzel együtt 
a gazdászathoz tartozó növények fejlődé
sének éghajlati feltételeiről hazánk egyes 
részeiben, mi ép oly haszonnal járna a 
gazdászatra nézve, mint az ország talaj- 
viszonyainak részletes ismerete. Tények 
igazolják, hogy ily észleletek idővel arra 
képesítenek, hogy már a tavaszi időjá
rásból meglehetős biztonsággal vonhatunk 
következtetést az aratás, szüret stb. ered
ményére. — Az észlelő állomások nagyobb 
száma és czélszerü elhelyezése végre le
hetővé tenné —  a csapadékok képződésé
nek törvényeit behatóbb tanulmányozás 
alá venni.

Megyénk területén ma légtünettani 
észleletekkel állandóan foglalkozó intézet 
nem létezik, feuálló kertészeti és gazdasági 
egyesületeink tehát hathatósan mozdítanák 
elő megyénk közgazdasági érdekeit, ha 
oly meteorologiai állomás szervezését kez
denék meg, melylyel az utóbb leirt ész
lelések is egybeköthetök lennének. O11- 
kénytesekre, mellékállomásokra is le
hetne talán elegendő számban szert tenni, 
ha müveit és értelmes gazdászok e czélra 
felkéretnének. A vidéken lakó intelli- 
genczia általában nem vonná meg közre
működését.

Siklóson, 1883. február 28-án.
Fro§ch Károly

— A pécsi szőlősgazdák egylete vá- 
lasztmányának e hó 3-án tartott üléséhen 
a választmány kiegészítése után első sor
ben felvétetett a borügynökség ügye, mi
után az egylet szerződött borügynökének 
jelentése és óhajtásait tartalmazó előter
jesztése több oldalról megvitatva lett, ha 
tároztatott, hogy a borügynöki szerződés 
félévre felmondassék s ez idő alatt a vá
lasztmány a borügynöki intézménynek más 
alapon való szervezéséről fog gondoskodni. 
—  Elnök jelentést tett a pécsvárosi egyik 
kertben feltalált filoxera iníekczió kiirtá
sáról, ezzel kapcsolatban kérdést tesz. vál
jon nem volna-e szükséges, a filloxera 
ügyben kelt újabb törvény intézkedései 
nyomán felhívni a városi törvényhatóságot,



mikép *  filloxeravésznek szőlőhegyeinkben 
netaláni feltünedezése e.etére saját erejé
vel és hatáskörében intézkedjék oly irány
ban, hogy a vésznek akadálytalan rohann a 
terjedése gátolva legyen. —  A válaszmány 
ezt szükségesnek találtá s egy e czélra 
alakított bizottság javaslatba togja hozni 
a városi törvényhatóságnál kérelmezendő 
rendszabályokat. — Az amerikai szőlő- 
magvak elvetése és a növények ápolása 
czéljábél megvásárlandó alkalmas telek 
megszerzése végett az elöintézkedések 
megtétetvén felvétetett a napirend utolsó 
tárgya, mely a bortermelők országos szö
vetkezéséhez való hozzájárulás kérdését 
foglalta magában. —  A választmány egy
hangúlag azt határozta, hogy nemcsak az 
egylet nem vesz részt ez országos szö
vetkezetben, de a pécsi bortermelőknek a 
részvétet saját érdekükben sem ajánlhatja. 
—  Ennek oka pedig az, hogy vidékünk 
borkereskedése és kivitele amúgy sem 
gravitál az ország fővárosa felé, lévén 
kitűnő borainknak úgy, mint a csekélyebb 
értékű vidéki boroknak is vevői a szom
szédos osztrák tartományok és mivel ki
tűnő boraink onnan oly árakon kerestet
nek és vétetnek, minők értük a fővárosban 
ez idő szerint el nem érhetők. Ezen a 
külföldi vevők előtti jó hirnevet, melyet 
némely lelketlen borkereskedő, ki falusi 
gyengébb árut pécsi bor neve alatt hoz 
forgalomba, sem tudott tönkre tenni, meg 
kell őriznünk és fentartani az üzlet köz
vetlenségét, mely a vevőre nézve legjobb 
biztosítékul szolgál, hogy jó pénzéért jó
árut kap. __ Fel volt ez alkalommal az
is tüntetve, hogy a borárak jegyzései az 
erre hivatott nagy lapokban borvidékünkre 
nézve mindig csak a közönséges ölesé 
árura vonatkoznak, mert a pécsi jó  árura 
nézve tettleg mindig kétszeres árak adat
nak, mint minők jegyezvék.

Szerkesztői pósta.
Egy tittfrite lö . —  Minden tekintetben bárány 

■eelidségű csikkét, vagy legalább a kiaérő levelet 
miért nem jegyezte alá nevével? — Akárhányszor 
kijelentettük, hogy névtelen közlemények nem 
adhatók.

Siklóti. — A mint látja, már ellátva voltunk 
a az amúgy ia későn jött közleménye már helyet 
aem talált volna.

IF. F. e. eli '">k urnák. E számban már nem 
volt helye.

A vitánrtoi ssemhéju stb. —  A beküldött 
alakban aem moat, sem jövőben. — Legyen a 
közlemény rövid, határozott, a személyek inegne- i 
vezésével. Az igazság nem szorult bujóadira.

ÍT -A .O -"5 T  F E R E N C Z
laptulajdonos.

E m i l ,  3CJ-* X é z . o í
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

H i r d e t é s e k :

Pékhelyiség bérbeadó!
Puturla-utcza, W eidinger Fe- 

Jncz gőzmalmában lévő

^  pékhelyiség ^
mely áll 3 szoba, konyha, mosó- 
konyha, fafészer, padlás, souterain 
és pinrzéhől f. é. április 1 -löl bér
beadandó. Értekezhetni az ott laké 
tulajdonosnál. 66. (3—2) 1
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Árverési hirdetmény.
A  pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy özv. 
Tóth György né helyesfai lakós végrehaj
tatnak Angyal Anna és Angyal Róza 
végrehajtást szenvedő elleni 40 frt tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a pécsi kir. tszék területén lévő j 
Ilelesfa község 61. sz. tjkvben felvett I. 
62. sz. ház és belsőség, '/« kültelek és 
ehhez tartozó legelő és erdőségből Angyal 
Annát és Angyal Rózát illető felére 525 frt 
becsértékben, mégis az '/* telekhez tar
tozó 295. hszsz. fekvőséghöl a Budapest- 
pécsi vonal által kisajátítandó terület ép
ségben hagyásával, úgy az itt felvett -}- 
1—5. számig felvett szőlőknek felére az 
árverést 740 frtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlan 1883. év i május 
hó 5-ik napjai), dé lelőtt 9 órakor 
Helyesfa községben a községi bírói lak
ban megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fognak.

Árverezni szándékozók az ingatlanok 
becsárának 10°/o-át vagyis az 1881. évi 
LX . t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
Hzámitott és az 1881. évi november hó 
ló n  3333. sz. a. kelt igazságügy minisz
teri rendelet 8. §-áhan kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX . t. ez. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elő 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. tszék telekkönyvi ható
ságnak 1883. január 19. tartott üléséből.

Kiadta

Dr. Karay
h- (1—1) hír. traséki jegyző.

1«83.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Guszát Ferencz végrehajtató- 
nak Kovács György Mihály kk. Imre, 
József, István végrehajtást szenvedettek, 
valamint Vancsa János és Benkö Gyula 
késedelmes vevők elleni árverési ügyében.

A bakóczai 35. sz. tjkvben felvett s 
nyilvános árverésen Vancsa János által meg
vett 1/3 telek, ehhez tartozó erdő, legelő 
rész 425 frt — valamint Benkö Gyula 
által nyilvános árverésen megvett -{- 371., 
382., 416. hszsz. szőlők 250 frt. o. é. 
ezennel megállapított kikiáltási ár mellett 
Bakócza községében, a községi bírói lak
ban 1883. év i ápril hó 19. napjának
d. e. 10  Órájában megtartandó nyilvános 
árverésen szükség esetében a kikiáltási, 
mint becsáron alul is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10°/0-kát, vagyis 42 frt 50 krt, 
25 frtot készpénzben vagy ovadékképes 
értékpapirban 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 vételári részlet után az ár
verés napjától 60/o kamatokkal ti pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. tszék, mint telekkönyvi 
hatóságnak 1883. évi február hó 16. tartott 
üléséből. Kiadta

Dr. Karay
72.(1 — 1) kir. tszéki jegyző.

Az Uszöghi uradalmi megtárban

60 métermázsa
b u m i  m ii0

métermázánként 30 forintért
eladatik.

A mag 1882-ik évi termés, I-ső 
osztályú, és tökétetesen csira képes.

Venni szándékozók szíveskedje
nek az üsszöghi számtartóságnál j e 
lentkezni. 60. (3—3)

nekem nagy szolgálatokat tett, mert nemcsak 
ón, aki már teljesen reménytelen valék, ha
nem számos ismerősöm is a benne foglalt ta
nácsoknak köszönhetik egésségük helyreállí
tását." — Ezeket irja egy szerencsésen ki
épült a „Dr. Airy gyógymódjáról." E 416 
lapra terjedő kitűnő munkában nemcsak a 
betegségek leírása foglaltatik, hanem egy
szersmind oly gyógyszerek is vannak felso
rolva, melyek tényleg jóknak bizonyultak, úgy 
hogy a beteg a felesleges kiadásoktól mentve 
van. Egyik szenvedőnek sem kellene tehát el
mulasztani e könyv megszerzését, mely Ricli- 
ter kiadó-intézetében Lipcsé-ben jelent meg. 
E könyv 75 kr. beküldése mellettGorischek K. 
egyetemi könyvárus által (Bécs, I. István-tér 
6. sz) kívánatra bérmentve küldetik meg.

297. (7—6’

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

jeles hatású gyógyszer agyomor min
den bántalmai el 1 len,

és fólülraulhatatlan az ét-
vágy-hiány, gyomor- 
gyeugeség rosszagu 
lehelet, szelek, sava
nyú fel böfögés, ká
liba, gyoinorhurut, 
gyomorégés, hugykö- 
képzödés, túlságos 

nyálka képződés sár
gaság, undor és há
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
fnorgöres, székszorn- 
lat, a gyomornak tnl- 

. terheltségeótel ésitnl 
a? által, giliszta lép és 

máj betegség, arany
érén bántalmak ellen. 

E g y  ü v e g o s e  á r a l in s z n á -  
l at l  u ta - s itá s s a l e g y ü t t  3 5  k r .

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

Központi széfkUldési raktár nagyban is 
kicsinyben.

Ó R A  D l  K Á R O L Y .
»z  „ ő r a n g y a l h o z "  czimzett gyógyszertárában

Krenizierbeii, Morvaországban
L  (0- 10)

Estragon-Mustár
patent csomagolásban.

S c h m i d t  Viktor és fiaitól.
Bécsi különlegesség,

legjobb belföldi minőség, ’/•» V*> Vt kilós 
üvegekben a valódi védjegygyei ellátva 
kapható minden fűszer- és csemege- keres

kedésben. 89. (20—6)

Alakult 1847. —  58-szor kitüntetve.
Hoff János-féle maláta-kivo
nat, egészségi sör- és maláta

kivonat, mell-czukorkák.

Holf János-féle konezentrált 
maláta-kivonat és maláta

csokoládé.
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.

I Iofbzu évek óla  szenvedek erős dugulás- 
Ó8 veszélyes gyontorfájdalomban, 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 Biker 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.

Pbilippstalné asszony,
Blumenstrasse 26.

Hull' János
urnák, Európa legtöbb fejedelmei cs. k. ud
vari szállítójának, cs. kir. tanácsosnak, az 
aianykoronás érdenikereszt tulajdonosának, 
magas porosz és német rendek lovagjának, 
Bécsben, Gyár: Grabenhof 2, gyárraktár 
Stadt, Graben, Braunerstrasse 8.

Tekintetes ur !
Igen sajnálom, hogy önnek, az egész

ségre oly jó  hatású maláta készítményeit 
előb nem használtam. Köszönettel megval
lom, hogy az ön maláta-kivonat-egészségi 
sörének első használatánál már könyebbsé- 
get éreztem a Iélekze 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 háládatosa

Plchler József, földbirtokos.
Bilin, Morvaooszág.

Tekintetes u r!
Azon jeles gyógyhatás, melyet kegyed 

Hoff János-féle maláta egészségi csokoládéja 
miivel, minek bizonyságául saját testem szol
gál, az előkelő és vagyonos nőivilág vonzal
mát vívta ki úgy, hogy a kegyed gyártmánya 
egész Svaidban a megérdemelt hírnek és 
számos keresetnek örvend. Legyen oly szives 
azért nékem újabban 1<) fontot az 1-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., Bátaszéken : Mayer Guat., 
Baján : Mihits István, Bonybádon : Wéber 
György. Eszéken : Thurmer F. 8. és fia, 
Kaposvárott: Laipzig Antal, Szegzárdon: 
Halni Adolf, Tolnán : Eisenbaith Gyula, 
Nagy-Kanizsán : Strem és Klein, és Fessel- 
hofer Józsefnél. 2 frton alul semmi sem 
küldetik.

Valamennyi Hoff János-féle maláta-ké- 
szitméuyek császárok, királyok stb. által 
58 érdemmel kitüntettek mint semmi más 
hasonló gyártmány. Az első valódi Hoff Jáos- 
féle mell-maláta cztikorkák kék papírban 
vannak, a vételnél csak is olyan követel- 
tessék. 369.(12— 11)

A „Pécsi kölcsönös segélyzö-egylet“ évi

rendes közgyű lését
f. évi márczius 18-án délelőtti 10 órakor sz. kir. Pécs város 

közgyűlési nagytermében fogja megtartani.
M iről a t. ez. egy leti-tagok  azon felkéréssel érteaittetnek: miszerint 

szavazóiveiket a tagoknak m egjáró többi nyomtatványokkal egylitt, az 
alapszabályok és fennálló közgyűlési határozat szerint a közgyűlés napjáig 
az egylet helyiségeiből átvenni, ille tő leg  elvitetni szíveskedjenek.

Kelt Pécsett, a kölcaönŐB segélyző-egyletnek 1883. évi február 19-én 
tartott, felügyelő bizottsági Illéséből.

Zsolna) Vilmos,
elnök.

„kézi, g ő z  é s  von tató  e r ő r e  szál 
m arázó . szita  é s  tisztítóval.C s  éplőg'éip e ls1'

T á , r g r á x i 3 r g r é p  e i k :  1— 6  fo g a t r a  á l ló  és k o c s iz h a tó  
g y á r ta n a k ,  m in t  k ü lö n le g e s s é g  és s z á l l í ta n a k  a  le g ju tá n y o s a b b  á r a k 
é r t  jó tá l lá s  m e l le t t  ö s m e r t  k i tű n ő  s z e r k e z e tű  é s  k é p e s s é g ű e k e t

Pli. M ayfurth  Coinp.
W IEN, II. Praterstrasse (Mi.

G y á r a  31 a j  n  n i  F r a n k f  a r  t b a n.
Kitüntetve több mint száz érem és diplomákkal majdnem minden országtól,

Sok száz elismervén) inagynrországha szállított cséplö-garuiturákről. va
lamint képes catalogok mag)alázattal és árjegyzékkel kiváuatra iugyeu és bér
mentve küldetnek.
Jeles ü g y n ö k ö k  k i ró  Hatosak. Á ru s ító k n a k  je le n té k e n y  enged  ment/.

I  .in......
Ad 460 sz.

1883.

Árverési hirdetmény.
A pécsváradi in. kir. Egyetem alap. uradalom tulajdonát képező 

következő haszonbéri tárgyak lesznek 1883. márczius 18-án reggel 9 óra
kor a pécsváradi számtartósági hivatalban megtartandó nyilvános árverésen 
újabban haszonbérbe adva, nevezetesen:

Folyó
szám B é r t á r g y

Évi haszonbér 
mint kikiáltási 

összeg Haszonbéri idő
frt k r.

i Kéméndi bucsuvásárjog 100 76 18847.— 1886“ /

2 Kékesdi italmérésijog . 110 — 18847. — 1886“ /,,

3 Véméndi „ 251 50 18847. -1 8 8 6 “ /,,

4 Szebényi „ 150 ; — 18847. — 1886"/.,

i 5 Ráczmecskei „ . . 274 10 18847. — 1880"/,,

6 Vanisdi „ 5 20 18847, —  1886"/,,

7 Lovászhetényi italmérésijog 61 25 18847, — 1886"/,,

8 1**7- hold pécsváradi fejér-
hegyi szántóföld . 5 50 18837. . — 1885*7,

Bél-leni szándékozók a fennirt helyre és ic őre az évi haszonbér után
számítandó 20% bánatpénzzel ellátva megjelenni szíveskedjenek.

Zárt ajánlatok az ajánlott összeg után számítandó 20% bánatpénzzel 
ellátva s a feltételek értelmében szerkesztve f. évi márczius 18-án reggeli 9 
óráig Pécsváradon a számtartósági hivatalban — hol a teltételek is a szokott 
hivatalos órákban betekinthetők — adandók be.

Utó vagy e feltételektől eltérd ajánlatok tigyelembe nem vétetnek.
Pécsvárad, 1883. február 24-óu.

Pécsváradi m. k. közalapítványi pénztár.

Pécsett, 1883. nyomatott iQ. M i d i i é


