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Ferencziek utczája44.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza ucm küldetnek/

F i u m e .

Az országos bizottságok, melyek 
hivatva voltak Fiume közjogi helyzete 
felett végleges eldöntést létrehozni, a 
mint ez előre látható volt, eredmény
telenül tanácskoztak. —  Fogyasztot
ták az időt, tintát, papirt, felvették a 
napidíjakat és útiköltséget és szétosz
lottak.

Magyarország Fiúméval egyes- 
ségre jött, de a horvát küldöttség, 
mely konokul ragaszkodik az absolu- 
t izmus idején Magyarország jogainak 
egyenes megsértésével, Bécsitől Ma
gyarország és kapcsolt részeire nézve 
jogosulatlan kezek ellenjegyzésével 
nyert nyílt levelekhez, egy hajszálnyit 
sem tágít követeléséből, melyet jogos
nak maga sem ismerhet fel.

A szerencsétlen 1868: 30. t. ez. 
közös egyességre utalja a végleges 
megállapodást, ez pedig az előzmé
nyek szerint s addig sohasem fog 
létrejönni, mig a magyar kormány a 
hurrátokkal szemben az eddigi dédel
gető politikát követi, mig magasabbra 
nem akasztja az abrakos zsákot s az 
abból túlságosan meggyarapodott csi
kótól a rugdaltig kedvét el nem veszi.

Magyarország egész vidékeit tönk
reteszi a minden kimélet nélküli adó- 
ekszekuezió, a földbirtok ára, értéke 
napról napra alább száll, a felvidék 
munkás népsége tömegesen keresi fel 
a tengerentúli jobb hazát, mert itthon 
iisszeroskadt a nagy tehertől, közigaz
gatásunk , törvénykezésünk gyarló, 
mert a kincstárnak fejős tehenévé tet
ték s a táplálékot elvonják tőle, a 
kultúrára, népnevelésre alig marad 
nehány ezernyi rongy forint, de a hor
vát testvériség (! ?) felhizlalására éven
ként egy milliónál többet dobunk ki, 
hogy jobban fokozzuk annak étvá
gyát, hogy megerősítsük makacssá
gában.

Azt mondja egyik fővárosi lap, 
hogy nagy hiba voít a határőrvidék 
hekeblezésével össze nem kötni a fiu
mei megoldást, mi nem vagyunk e 
véleményen. — A határőrvidék, noha 
egy része t. i. a szlavón része tisztán
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‘De nem bir szegény . . . 
dó lesz majd a temetésre 

főnyeremény.
Váraáy Ferenci

É j i  k é p e k .
Minden olyan ceöndee körülöttem,
Égi nyugalom vesz körül;
Az alant elterülő váróé 
Laaaan álomba ezenderül . . . 
óh  jöjjetek ti asellemképek 
Éa nyujtaatok vigaazt nekem, 
Enyáaztesaétek el a kételyt,
Mely dúl viharként keblemen;

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. 
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal ár a városház épületben, L ili János ár a bndai külvárosban, 

Böhm C. F. ár a szigeti külvárosban lévő kereskedésében, valamint a vidéken minden postahivatalnál.
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magyar terület, de most már pár szá
zad óta nem voltunk birtokában, né
pességének túlnyomó része horvát, 
magyar alig lakik ott nehány, annak 
bekeblezése Horvátországba termé
szetszerű, habár a történelmi jog Ma
gyarország részén van, de elvégre a 
bevégzett tényekkel számolnunk kell 
és ahoz mereven nem ragaszkod
hatunk.

Azonban, ha a határőrvidéknek 
Horvátországhoz csatolását természet
szerűnek és méltányosnak tartjuk, an
nak meggátlását pedig ép oly mél
tánytalan, mint időszerűtlennek, ép 
oly természetesnek véljük, hogy 
Horvátország beligazgatási költségeit 
maga fedezze és Magyarországtól az 
itt is égetően szükséges milliók el ne 
vonassanak.

Fiume helyzete a történtek után 
ideiglenes marad, de ezen ideiglenes
ség Magyarország és Fiume engedé
kenysége nélkül nem fordítható arra, 
hogy Horvátország jogosulatlan köve
telései kielégitessenek, a horvát ma- 
kacskodást tehát fel sem kell venni, 
nem kell irántuk igazságtalannak len
nünk, adjuk meg a horvátoknak a mi a 
horvátoké, de tartsuk meg Magyar- 
országnak a mi a magyaré, tartsuk 
meg Fiúmét, de tartsuk meg azon 
milliókat is, miket oly sok óven át 
rósz gazdaként a horvátokra pazarol
tunk és fordítsuk a hazai kultúra eme
lésére.

Mivel pedig kormányunk és enge
delmes pártja ezt nem teszi, nem is 
felel meg a legelső követelménynek 
sem, a mit a közös ügyes alapon álló 
hazafi is attól első sorban elvárhat.

A lefolyt héten többféle miniszteri
értekezlet és tanácskozmány volt Bécsben 
osztrák ós magyar miniszterek közt, jele
sen a vaskapui dunaszabályozás, a mun- 
kács-stryi vasút, szeszadó reform és más 
dolgok eránt, a miniszterek ö felségének 
is több rendbeli előterjesztéseket tettek. 
— A kormány félhivatalos lapja szerint 
a magyar pénzügyminiszter komolyan el 
volna határozva arra, hogy a jövö évi 
költségvetésben a rendes kiadásokra nézve 
a hiánylatot megszünteti s miután meg
takarítások immár nem lehetségesek, álta
lános adófelemelések által, mintha bizony

S mi gyógyírként hasson telkemre 
Hozzatok égi érzeményt,
Hogy pótolhassa az elvesztett 
Szeretetet, hitet, reményt t

8 már népesül is kis világom,
A vén karszékban ülve látom 
A  fehér hajú nagyapát,
Ép úgy, mint midőn kiabálva, 
Zajongva és körülugrálva 
Vevék körül az unokák ;
Most is oly kedves nyájas arcza,
Bárki arról leolvashatja:
„Hittem, szolgáltam az urat,
Benne vétóm minden reményem,
8 bár olykor sulytolt is keményen,
De megvigasztalt e tudat:
Nem tóvesztém a jó  utat f“

Oh boldog, rég letűnt idő,
Miért oly gyorsak szárnyaid,
Miért hagyád nekem csupán 
Az egykori fény árnyait,
Miért nem maradtam gyermek mindig, 
Hisz’ ez a boldogság kora,
Midőn örömet nyújt egy fűszál, 
Örömet nyújt a föld pora,
Melyből épit egy kié világot. —
8 melyet letép — egy kin virág .. . 
Mily vágyak! óh most e kebelnek 
Szűk egy egész, egy nagy világ f

Most mintha távol hang zengene, 
ismerem e kedves zenét,
Mint bárfa lágyan zsongó hangja 
A hús légben terjedne szét;
Egy kedves képet lát szemem most, 
Egy rég látott kicsiny lakot, 
Repkényt, mely a falakra kúszik, 
Virággal telt négy ablakot;
Ott ülök most a kis szobában,
8 egy hang susogja ezt nekem,
Mig lágy karok ölelnek által:
„Fiam, ób kedves gyermekem!“

a felemelt adók befolyhatnának ott, hol 
már az eddig kirovottak a legkegyetle
nebb végrehajtással sem hajthatók be. — 
Egyébiránt a pénzügyminiszteri terv is 
jó lenne megvafösitás esotén, mert a krí
zis kitörését gyorsítaná. — Kállay közös 
pénzügyminiszter meglátogatja Herczegovi- 
nát és Bosznia azon Útjait, nrket tavali 
útjában nem érintett.

K ü lfö ld i szem le.
A czárkoronázási nagy és potya eszem- 

iszomnak is végére jártak Moszkvában 
minden nagyobb baj nélkül, azonban egy 
öreg hiba mégis megesett: Csicserin, a 
szabadelvüsógéröl ismert moszkvai város- 
biró u czárhoz intézett beszédében ezeket 
mondotta: „Az orosz nép reméli az uj 
uralkodótól, hogy alkotmányos reformokat 
fog életbe léptetni." Képzelhető, hogy a 
czárnak nem igen tetszett ez a nyilatko
zat. A czári pár nem fog ünnepiesen be
vonulni Pétervárra és ezzel bünteti a 
szentpétervári népet, mely elég vakmerő 
volt lázongni a koronázás alatt, gyongéb 
erejű rendőrség ellenében.

Egyiptomból Írják, hogy ott az ango
lok keresve keresik az ürügyet katoná
ikkal ott maradni, maguk szítják felfoga
dott emberek által a szenvedélyeket, hogy 
kitörjenek részletekben és beavatkozásra 
okot adjanak, most már bátran állíthatni, 
hogy önként az angolok nem hagyják el 
többé Egyiptomot.

Cziprus szigetért a franczia köztár
saság Tuniszt vette magának egyenértékű 
kiegyenlítésül, de Egyiptomért talán még 
is kevés lesz az anami birodalom, ós még 
másutt is keresnek kárpótlást a trancziák.

Most már bizonyossá lett, hogy a 
francziákat megtámadott fekete lobogósok 
nem tengeri kalózok, hanem az anami 
császár rendes katonái, kik közé khinai- 
kat is toborzanak, az ellenségeskedést még 
mározius vége felé a francziák kezdették 
meg. -  Reviere tábornok halálának hire 
még nem biztos, ö többed magával fog
ságba esett ós másnap hirszerint karóba 
huzatott társaival és ez utóbbi hir meg
erősítést igényel. — Hírek érkeznek Khi- 
nából, hogy ott a déli határon 90-ezernyi 
hadsereg összevonatik.

A londoni kabinet eredmény nélkül 
fáradozott, hogy Romániát a dunakonfe- 
renczia határozatainak elfogadására rábírja, 
most zsákutezában van az egész ügy és 
csak erőszakkal oldható meg, vagy örökös 
elhalasztással.

A német kormány és pápa közti 
hosszas és s z ív ó s  alkudozások egyik lát
ható eredményekint feltűnik egy hat sza 
kaszbói álló egyház politikai törvényjavas
lat, mi a német birodalmi gyülésnok be-

8 ím most felpattan agy koporsó,
Benn egy halvány véres halott,
Panaszos szemét rám mereszti . . . .
Óh jaj ! el, e l ! távozzatok!
Én téged úgy ezerettelek,
Mért okozasz most ennyi kiút . . .
Szivem vadul ver, vérem fagy . . .
Szemem borul, —  el tőlem mind! .. .
8 iámét csak a szobámban ülök 
A sápadt hold sugárinál, —
Körül a bútorok pattognak,
8 hajam élére szökve áll . . .  .

Kaezlány Géza.

A  tan ítónők  otthona.
Irta: György Aladár.

A magyar társadalom még nem tett 
eleget humanisztikus kötelességének a nők 
iránt. A tömérdek nöegylot dicséretre méltó 
buzgalmával nagyobb részt csak az árvák 
éa koldusok sorsáról igyekszik gondos
kodni. Ama nagy társadalmi sebek között 
azonkban, melyek jelen viszonyaink között 
a nőknél feltalálhatók, az árván maradást 
és koldussá létet jóformán csak a cseké
lyebbnek s kevésbé fájónak mondhatjuk. 
Mindkét esetben köztudomású a baj, köz
figyelmet kelt a szerencsétlenek állapota, 
s nem csak a könyörületesség, de maguk 
az államtörvények is gondoskodás alá ve 
szik őket. Sokkal nagyobbak s mélyebben 
sujtók azok a bajok, melyeket a fejlődő 
társadalom épen a jelen korban róv a 
szegény úgynevezett közép osztályú nőkre, 
kik csaknem tehetetlenül állanak a bajok* 
kai szemben. A tönkremenéssel küzködö 
úri család női tagja, az élet küzdelmei 
között magánosán álló varrónő, a kigúnyolt 
aggszüz, s más szerencsétlenek a typikus 
alakok, a napról-napra ijesztő mértékben 
gyarapodó társadalmi kasztban, mely bajait 
nem viszi ki a piezra, 8 magába fojtja

nyujtatik. — Ezzel a katbolikus egyház 
legkiválóbb sérelmei megszüntetnének. — 
Romai hírek szerint a pápa nem idegen
kednék Olaszországgal is békelábra helyez
kedni, ha ugyan ez még most lehetséges 
volna, a „non possumus" hívei egész erővel 
ellene dolgoznak.

A szerb királyságbeli krajnai kerü
letben az állatok bélyegzése miatt zavar
gások támadtak, izgatók azzal bujtogatták 
a népet, hogy ez uj adó behozatala miatt 
történik, a nép ellenszegült a rendőrség
nek, a kormány kétezer főnyi csendörséget 
küldött oda.

Az albán hegyi törzsek szövetkeztek 
minden további terület átengedés ellen, 
a skutari pasának felmondották az enge
delmességet és erőszakos ellentállást he
lyeztek kilátásba. — Assim pasa katonai 
beavatkozásra készül.

D alárdánk .
A „Pécsi  Dalárda"  már május 

hó 5-ón határozta volt el, miszerint f. év
ben egy külföldi körutat teend azon czól- 
ból, hogy magyar dalainkat ós müéneke- 
inket a külföld előtt bemutatván, a magyar 
zenekultúra ezen ágát, a hol csak meg
jelenni fog, — érvényre juttassa.

Mindaddig azonban, mig különösön 
az ilyen nagyobb szabású dolgok kivite
lének legnagyobb akadályát — az anyagi 
kérdést megoldva nőm látta, — nem 
léphetett szándékával a nyilvánosság 
elé, ma azonban, a midőn már az anyagi 
nehézségek legnagyobbrészt leküzdvók, 
midőn a „P. Dalárda"  lelkesülten ós 
kitartó szorgalommal tanul ós gyűjti mü- 
repertoirját — midőn már a végrehajtó 
bizottság a külfölddel is megkezdő leve
lezését, — szóval, ma, midőn a jelzett czól- 
ból már az egész apparátus működik, ma 
tehát már indiskreczió nélkül elmondhat
juk, igenis, hogy a „P. Dalárda"  fen
tebb jelzett czólból külföldre megyen. Ne
vezetesen f. é. julius hó 25 én este indul 
Kanizsa felé Qrácznak, hol hihetőleg az 
első hangveseny fog megtartatni. Innen más
nap Aussee és Ischlbe, hol őfelsége a ma
gyar királyné elölt fogja magát bemutatni. 
Továbbá útja Salczburgon, Münchenen 
keresztül vezet, mely utóbbi helyen két 
napot fog időzni, honnan ezután a Bódén 
taván át Zürichbe raegyen, hol 3 napot 
időz. (Zürichben orsz. kiállítás rendeztetik 
ez évben.) Zürichből a Rajna eséséhez, 
innen a Rigi-Culmra-ra, majd meg Lu- 
czernbe indul. — Schwaiczból k. b. aug. 
hó 5-én indul Stuttgarton, Nürnbergen, 
Regensburgon, Linczon és Bécsen keresztül 
vissza édes hazánkba, még pedig egyenesen 
a fővárosba, hol — tán a Margitszigeten

könnyeit, s azok igy még jobban égetők 
s fájdalmasak.

Nem rég még volt egy halvány re
mény, hogy e szomorú állapotokon segíteni 
lehet az által, ha a meglazult családi éle
tet uj szilárd erkölcsi alapokra igyekszünk 
fektetni. Sok jó akaratú emberbarát, állam- 
férfiú tett ez irányban kísérletet, abban a 
hitben, hogy e bajok nagyobb részét csak 
az uralkodó vallástalanság okozza. Ma már 
alig vitatkoznak az ok felett, belátták, 
hogy a régi patriarchalis társadalmi életet 
visszavarázsolni többé nem lehet. Az a 
nagy élet-halál harcz, melyet a gőzgépek 
zakatolása, a hivatal- és állásvadászat, a 
merész vállalkozók bukása, s annyi más 
régen ismeretlen dolog jelez, ellenállhat- 
lanul magával ragadja a nőket is. Hasz
talan hivatkozunk a családi élet boldog
ságára, s hasztalan mondjuk, hogy a nő 
első sorban jó anyu és jó feleség legyen : 
hiszen épen a középosztály nőinél mind
inkább ritkább Io b z  az alapfeltétel a férj- 
hezmenetel. Kinek vagyona nincs, sokszor 
van vénszüzességre kárhoztatva, s kinek 
vagyona van nem egyszer kap férjet, ki
ben gyönyöre nem lehet. Ki ne ismerné 
e szerencsétlen állapotot? Ki ne tudná, 
hogy még olyanok is, kik férjhez mehet
nek, a legtöbb esetben kénytelenek a fele
ség és anya szerepe mellett a kenyérkere
set gondjaival törődni? Elmúltak, végleg 
eltűntek azok az idők, midőn a patriar
chális osaládi élet volt a szabály: ma is 
a többség még az, de talán még csak ma, 
s holnap már a kissebbség lesz, hogy 
idővel úgy tekintsünk reá, mint valami 
kivételes állapotra. Nem tagadom, joga 
van mindenkinek zúgolódni ez állapotok 
ellen, elismerem, hogy e bajnak általános 
társadalmi okain kívül vannak oly kut- 
forrásai is, melyek az egyéni jellem hiá
nyaiban kereshetők: de ha mind ez áll is 
jogunk van-e a sorsnak nevezett társadalmi

az „ í rók ós művészek ny ug d í j  
alapjáénak javára is fellépend.

A „Pécs i  Da l á r da "  ezen útja 
által a külfölddel szemben hazafiui szent 
missiót végez, melynek teljesítésére hivatást 
is érez magában, de meg másrészt arra 
még eddig mindig diadalmasan hordozott 
zászlója fel is jogosítja. A dalárda tagjai
25—26-an, három heti időtartamban utaz
nak, költségeik körülbelül 3000 írta rúg
nak, mely összeget nemeslelkü maeczená- 
suk Fazekas  Sándor ur volt szives 
kamat nélkül kölcsönkép előlegezni.

A dalárda ezen külföldi utazása költ
ségeinek fedezéséhez különben már jó 
eleve hozzájárult zászlójuk angyal lelkű 
keresztanyja özv. Ma j l á t h  Györgynó 
önagyméltósága 100 forinttal, nemkülön
ben br. P r a n d a u Gusztáv ur öexce- 
lencziája, előbbinek édes atyja, 200 frttal, 
kik fogadják ezen utón is a „ Pécs i  
Da l á r d a "  meleg köszönetét.

R e p ic h  V in c z e .

T ö rv é n y  szék i csarnok.
Előadott polg. ügyek:

Junius 5-én.
Vésey Rezső tszéki bíró által.
1. Hilscher Ignácz — Weidinger J. B. 

hagyatéki csődtömege ellen 198 frt 20 kr.
! s jár. iránt.

2. Karch Károly — ugyanaz ellen 
1 112 frt 52 kr. s jár. iránt.

3. Ercsényi Antal — ugyanaz ellen 
; 385 frt s jár iránt.

4. Kisági ós Simon pécsi ezég — 
ugyanaz ellen 59 frt 94 kr. s jár. iránt.

5. Born Dauch drezdai ezóg — ugyan
az ellen 61 frt 34 kr. s jár. iránt.

Bogyay Pongrácz tszéki biró által.
1. Kóbia József — Haberényi Pál 

| ellen 718 frt 33 kr. kár s 1091 frt szűnő 
i haszon s jár. iránt.

2. Kapinya Dávid és neje — Simon 
Dávid ellen ingatlan tulajdonjogának meg
ítélése iránt.

Kissfaludy Imre tszéki biró által. 
Junius 7-én.

1. Hopp Anna Mária — Katzenb&ch 
János elleni házassági válópere.

2. Nagytótfalu volt úrbéreseinek ügye 
a közös legelő egy részének egyenként 
leendő felosztása iránt.

Bogyay Pongrácz tszéki biró által.
1. Kohn Mór — Kuttn M. ellen 

511 frt 21 kr. töke s jár. iránt.
2. Végi Mária — Kis Bódi József 

ellen szerződés kiállítására leendő kötele
zés iránt.

3. Sáfrány József — Albert Pál ellen 
400 frt töke s jár. iránt.

állapot által sújtott nőket kárhoztatni azért, 
hogy férjhez nem mentek, vagy ha férjhez 
mentek is, boldog családi életet nem ala
pítottak? Nem, ismételve nem, a nők, a 
gyenge tapasztalatlan lények a legtöbb 
esetben nem okai, hanem áldozatai a vi- 
szás helyzetnek. S ha okai volnának is, 
némuljon el a fájó köny előtt a szemre
hányás, s nyújtsuk nekik a gyámolitó ke
zet ; az árvák és koldusok nem oly nyo
morultak, mint az elhagyatott nö, ki már 
megtanult érezni s elég műveltséggel bir, 
hogy a boldogságról fogalmat alkosson 
magának.

Niucs olvasóim között senki, kinek 
ily szomorú állapotokról ne volna tudo
mása. Nem oly ritkaság az többé. Hiszen 
csak ha a hivatalos adatokat tekintjük is 
a népszámlálás alkalmával 29.476 nö élt 
alamizsnából, 792.934 volt özvegy, 7.366 
elváló, — s ez a legszomorubb — 118.461 
magát harminc z évesnél idősebbnek valló 
vén leány. Nem százakra, sok, igen sok 
ezerre megy azoknak száma, kik a társa
dalom gyámolitását igénylik. Ne higyjük, 
hogy a gyámolitás szükségkép s mindenkor 
pénz-sególyben áll. Az elhagyatott nő, a 
családi boldogság élvezetétől örökre meg
fosztott leány, többet is kívánhat a tár
sadalomtól, mint az árva s koldus, mert 
többet vesztett: a kipótolhatatlan othont. 
A humanisztikus eszmék fejlődése mellett 
tehát a középosztály e szerencsétlen tag
jairól is kell gondoskodnunk, kell, azzal 
a szeretettel és gyöngédséggel, melyet a 
szerencsétlenek méltán elvárhatnak.

S ezt nem tette eddig a társadalom. 
A sötét középkorban, midőn a patriarokalis 
családi élet volt az uralkodó, a világgal 
meghasonlott nők számára megalkották a 
zárdát; ma midőn a nö sokkal több gyá- 
molitást igényelhetne s ily menedékhelyekre 
sokkal többnek van szüksége, nem ügyel
nek reájuk.



Fellebbviteli ügyek :
Cziglányi Béla tszéki bíró által.

Június 7-én.
1. Rója Dávitlnó ellen becsületsértés 

miatt
2. Weisz László ellen becsületsértés 

miatt.
3. Takács János ellen becsületsértés 

miatt.
4. Sohippert Erzsébet ellen becsület

sértés miatt.
5. Blum József és társa ellen könnyű 

testi sértés miatt.
6. Böröcz Mihály és társa ellen köny- 

nyü testi sértés miatt.
7. Lovas András ellen becsületsértés 

miatt.
8. Királyovits Katalin ellen becsület- 

sértés miatt.
9. Böröcz József és társa ellen be

csületsértés miatt.
10. Fodor Gábor ellen becsületsértés 

miatt.
11. Bosnyák Benó ellen könnyű testi 

sértés miatt.
12. Schlesinger Mór ellen becsület

sértés miatt.
13. Glitó Mihályné ellen becsületsér

tés miatt.
14. Klerapinger Balázs ellen könnyű 

testi sértés miatt.
lő. Molnár István ellen becsületsértés 

miatt.
16. Schwartz Adolf ellen becsület- 

sértés miatt.
Előadandó büntető ügyek :

Junius 11-ón.
1. Özv. Schraub Lajosné ellen hamis 

eskü vés miatt. 2. Keller Andrásné Búb 
Terézia ellen magánokirat hamisítás miatt. 

Junius 13-án.
1. IQ. Búzás Ferencz ellen lopás 

miatt. 2. Goják Mihály ellen lopás miatt. 
Junius 15-én.

1. Gáspár József és társai ellen súlyos 
testi sértés miatt. 2. Ungár Hermán és 
társai ellen sikkasztás miatt. 3. Ungár 
Hermán ellen bírói pecsét feltörése miatt. 

Junius 16-án.
1, Kincs István és társai ellen lopás 

illetve abbani bünrószesség miatt. 2. Ba- 
kar&cz János és társai ellen lopáB miatt.

N a g y  szerencsétlenség!
Megrendítő eset történt szerdán dél

után 5 óratájban városunkban. A Szé
chényi téren emelkedő uj bazár-épület 
belső falazata leomlott. Az óriási íaltömeg 
a körűié elhelyezett állványokat szétzúzta 
s az állványon dolgozó munkásokat leso
dorta a mélységbe. Számszerint t i z e n 
egyen szenvedtek a borzasztó katasztrófa 
által sérülést a kőműves-munkások közül, 
névszerint: Schender János, Weisz József, 
Nyitray István, Zámbó Flórián, Karpián 
N., Kis Gadó N., Erdődy N., Tóth Lőrincz, 
Hillebrandt Kristóf, Benedek Vilmos, Barcs 
János. Ezeken kivül az építőmester test- 
véröccse: Piacheck Károly, a ki, mire 
olvasóink lapunkat veszik, talán már meg 
is szűnt élni, a koponyáján szenvedett 
szörnyű zuzódás következtében. A tizen
egy kőműves közül, Schender János még 
az nap éjjel meghalt. Bonczolása csütör
tökön délután tartatott meg. A többi sé
rültek gyógykezelés alatt, részint saját 
szállásukon, részint a városi közkórház
ban vannak.

A katasztrófa után rögtön, villám
gyorsasággal terjedt el a rémhír. A sze-

Grmmel jelezhetjük azonban, hogy 
az első lépés a napokban ily irányú moz
galomra már megtörtént. Egy társadalmi 
kaszt kezdte meg, s tisztán saját érdeké
ben egy meglehetős szűk körben de az 
első lépés, mégis megtörtént. A tanítónők 
menedék házának kérdését értem. A nép
nevelők Budapesti egyesülete dicsóretre- 
méltó buzgalommal indította meg a moz
galmat, hogy egy oly jótékony intézetet 
állítson fel, melyben a magyarországi ta
nítónők, kisdedóvónök s nevelönök szük
ség esetén ideiglenes, s ha lehet s kell 
állandó otthont találjanak. A jótékony 
czélu intézetben magánosán álló tanítónők 
s nevelőnők, kiknek a fővárosban oly 
nehéz lakást keresni, szobát bérelhetné
nek, keresztül utazó magános nők meg
szállhatnának, s szegény vagy elöregedett 
tanítónők nyugdijaikért, vagy beszerzedö 
alapítványok kamatjain állandó otthont 
találnának. A tanítónők „otthona" (e szép 
nevet választottuk a leendő intézet szá
mára, ezenkívül könyvtárt, társasjátékokat, 
hangverseny s olvasó termeket nyújtana a 
nők számára, hogy szórakozás mellett ön
magukat tovább képezhessék, kölcsönző 
s betegsegélyzö pénztárt állítana a meg
szorult tagok számára, s elhelyező intéze
tet a munkakeresőknek. Egyszóval az 
„otthon" a mennyire lehet, a családi éle
tet akarja pótolni, s azoknak, kiket a 
sors, a boldogságtól megfosztott, lehető 
kárpótlást igyekszik szerezni.

Nem oly általános jótékony intézet 
ez, minőre szükség volna, de ha meggon
doljuk, hogy jelenleg már 5—6000 tani 
tónő, s nevelőnö van e hazában, s azok 
legnagyobb része, a nevelönök csaknem 
kivétel nélkül, családtalan, világos lesz 
előttünk, hogy a szép eszmének ily szűk 
körben megvalósítása is helyes volt. Sőt 
talán helyesebb így. A közép osztály 
szegény sorsú női előtt ma, mint önálló 
kereset épen a tanítónői s ne vei ön öi pálya

rencsétlenség helyszínét óriási néptömeg 
foglalta el, alig bírt a rendőrség a hiva
talos személyeknek és segitkezö orvosok
nak helyet nyitani a tömegen át. A orvo
sok közül jelen voltak : dr. Erreth Antal, 
dr. Czirer Elek, dr. Koharich Károly, dr. 
Pauncz Lipót, a kik azonnal hozzáfogtak 
a szerencsétlenek ápolásához : sebeiket 
kimosták, bekötözték és kórházba szállít
tatták őket.

A rendőrség részéről még az nap 
megtartatott a szakértői helyszíni szemle. 
A bizottságot képezték : Blum államépi- 
tészeti főmérnök, Nendtvich Sándor városi 
főmérnök, Sándor kir. mérnök, Körösztös 
Imre, Gianoni építőmesterek és Vasszary 
Gyula rendőrfőbiztos. — Másnap a kir. 
ügyészség részéről tartatott meg a szak
értői helyszíni szemle. A bizottság ugyanaz 
volt, kibővítésül hozzájárult : Zsolnay 
György kir. ügyész, Pilch törvényszéki 
biró és Deoleva törvényszéki jegyző. Mind
két bizottság jegyzőkönyvet vett fel, a 
melyeknek alapján fog kimondatni a szak
értői vélemény a szerencsétlenség okának 
megállapítása érdemében.

A rendőrség részéről tartott szemle 
leginkább arra terjedt ki, hogy az uj 
bazár-épület fenálló része megfelel-e a 
biztonságnak, vagy som ? Értesülésünk 
szerint a szakértők véleménye alapján több 
rendbeli bontást rendelt el a kapitányság.

A nagy katasztrófa indító okáról kü
lönféle verziók keringenek, mi azonban 
sokkal komol yabbnak tartjuk az 
esetet, mintsem hogy a szárnyaló hírek 
nek hitelt adva, törnénk felette pál- 
czát. Bevárjuk a hatóság véleményét 
és intézkedését s csak akkor fogunk az 
ügy érdemében felszólalni. Addig a vál
lalkozót súlyos, de nagyon súlyos vádak
kal terhelni nem akarjuk. A hatóság a 
legnagyobb szigorral és erélylyel fog 
eljárni.

Ugyan azon okból, s mivel a bírói 
Ítéletet befolyásolni nem kívánjuk, a vá
rosi építészeti bizottsággal szemben is 
tartózkodók maradunk, véleményünkkel 
annyit azonban más esetek után is ki
mondhatunk, hogy a különben is gyarló 
építészeti szabályzat sem lesz minden
ben végrehajtva.

K ü lön fé lék .
—  József föherczeg Pécsett. Hétfőn

a délutáni vonattal érkezett városunk falai 
közé a legnépszerűbb föherczeg — József. 
A vasúti állomásnál nagy számú közönség 
várta s megérkezésekor lelkes éljenzessel 
fogadta. A perronon dr. D u l ánszky  
Nándor megvés püspökünk, mint a kinek 
a vendége volt a föherczeg, meleg hangon 
üdvözölte. Jelen voltak a fogadtatásnál : 
Per ez el Miklós főispán, Jeszenszky 
Ferencz alispán, Ai d i nger  János pol
gármester, Val t er  Antal kanonok, a ka 
tonaság részéről : báró Hennebe r g ,  
lovassági tábornok, H o 11 á n Ernő honvéd 
altábornagy, P a k s y honvéd ezredes, 
Mecsóry khsbli huszár ezredes, Drauth 
khsbeli gy. ezredes és Laky  honv. huszár 
őrnagy. — Kedden az összpontosított hon
védség nagy gyakorlata felett szemlét tar
tott a föherczeg s minden a legnagyobb 
megelégedésére történt. Hat órakor ebédelt. 
Ez idő alatt a sétatéren ezredünk zene
kara játszott. Szerdán a lovasság felett 
tartott szemlét. Csütörtökön pedig folytatta 
útját.

—  Csaknem szerencsétlenség. Ked
den reggel, Hol Ián Ernő altábornagy 
a mint a gyakorlatra lovagolt, a Szóché-

a legkedveltebb, s e pályát választják 
legnagyobb részt azok , kiknek családi 
életét a kegyetlen sors széttörte. Sok, igen 
sok titokban hullatott könyet takar el az 
az elhatározás, midőn a lány vagy az 
özvegy asszony a tanítónői pályára lép, 
s e pálya nehéz lélokölö napi munkájával, 
s a nők előtt még szokatlan nyilvánosság 
bajaival nem olyan, hogy a legtöbb nőnél 
megnyugvást nyújtson. Méltányos s szük
séges azt ily jótékony intézetek által elő
segíteni, helyes czólszerti volt az önsegély 
eszméjét ott ragadni meg, hol az értelmi
séget b némi vagyont az önálló nők között 
legbiztosabban lehet feltételezni.

A tanítónők otthonának ügyét a fő
városban igen sok kiváló társadalmi állású 
nő s férfi karolta fel s közelebb egy or
szágos nöegy letet is akarnak alakítani, 
mely az ügyet rendszeresen fejleszsze és 
erősítse. Nem kételkedünk, hogy a moz
galomnak sikere is lesz. Meg is érdemli 
a pártfogást, nemes és észszerű eszme, 
melynek hasznos gyümölcsei egészen nyil
vánvalók. Mindenki, ki ez ügy pártolása 
végett Zirzen Janka tanitónöképezdei igaz
gatótól (Budapest sugárút 79.) nyerhető 
utasítások alapján gyűjt egyesületi tagokat 
vagy adományt a létesítendő tanítónők ott
hona javára, érdemeket szerez, mert a 
társadalom egy kiváló bajának megorvos- 
lásában működik közre.

Nem kételkedem, hogy a lapok ol
vasói között is sok barátja lesz az esz
mének. Nincs senki e hazában, kinek ro
konai vagy közel ismerősei között ne lett 
volna egy szerencsétlen magára hagyatott 
nő. Ki látta ezek könyeit, az örömmel 
fog csatlakozni azokhoz, kik a könyeket 
letörölni igyekeznek. A magyar társadalom 
nemes munkához fog u tanítónők otthoná
nak megalkotása által, régi kötelességének 
akar eleget tenni; elvárhatjuk, hogy e 
munkában, mindenki tehetségéhez képest 
részt vegyen.

nyi-téren lova megcsúszott * a ló lovag
jával lezuhant. Szerencsére azonban, ki
sebb ütödésen kívül, nagyobb baj nem 
történt. Az altábornagy ismét felült lovára 
s tova lovagolt.

— Városi közgyűlés. Pécs szab. kir.
város köztörvónyhatósága f. hó 11-én, 
azzaz hé t f őn tartja rendes közgyűlését 
d. e. 9 órakor a városház nagytermében.

— A helybeli veres kereszt egylet 
vasárnap délután 3 órakor a városház 
nagytermében közgyűlést tart. Tárgyak: 
Az évi jelentés. Pénztári számadás. Költ
ség-előirányzat. Indítványok. Felhívjuk rá 
a közönség figyelmét.

—  A pécsi jótékony izr. nöegy let 
vasárnap tartotta meg, részben saját pénz 
tára, részben a létesítendő dologház javára 
rendezett juniálisát, mely minden tekintet
ben fényesen sikerült Már kora délután 
sürü csoportokban hullámzott a publikum 
a csinosan díszített gyermekkerti helyi
ségben, A négyeseket mintegy 200 pár 
járta. A tiszta jövedelem közel 500 frt.

—  Vízvezeték. A városunkra oly
nevezetes vízvezetéki kérdés végre egy 
kurta lépéssel ismét előrébb haladt. A 
kiküldött bizottság alkudozásba bocsátko
zott újólag a malomtulajdonosokkal a viz- 
jog megvétele érdemében s mondhatni ez 
úttal az eredmény val amivel  kedvezőbb 
mint volt ez előtt; még azonban mindig 
nem egyeztethető össze a város jól fel
fogott érdekeivel. A vizjog megvétele
140,000 fitba kerülne. Ez még magas 
összeg. Alkudjunk tovább! Egy vállalkozó 
is jelentkezett a ki ajánlatot tett a város
nak, egy nagyszerű, a közönség igényei
nek minden tekintetben megfelelő vízveze
ték létesítése tárgyában. — Úgy látszik 
érik a gyümölcs, csak ne ossék bele va
lahogy — féreg.

— Juniális. A pécsi nöegylet a 
saját pénztára javára tervezett, de a ked
vezőtlen időjárás miatt elhalasztott majális 
helyett, f. é. junius 10-én azaz vasárnap 
a „Tet tyón"  juniál i st  rendez, melyre 
a n. é. közönség tisztelettel raeghivatik. 
ízletes jó étel- és italokról az egylet fog 
gondoskodni. Az ünnepély folyama alatt 
a katonai zenekar müködond közre. Be
léptidíj szeraólyenkint 20 kr., gyerme
keknek 10 kr. Kedvezőtlen időjárás ese
tében a j u n i á I i 8 a nőegyleti helyiségben 
fog megtartatni, ahol is a beléptidíj sze- 
mólyenkint 50 kr., gyermekeknek 25 kr. 
leend. Kezdete d. u. 4 órakor. Minél szá
mosabb látogatást kér a rendező bizottság.

— A pécsi takarékpénztár az isko
lai ösztöndíjakra megállapított összegből a 
gyermekek között leendő jutalmi kiosz 
tásra a pécsi nöegylet gyermekkerti kia- 
dedovoda javára 6 db. ezüst forintot 
adományozott, melyért az egylet részéről 
köszönet nyilyánittatik.

—  „Az 1. pécsi munkás-, beteg- és 
rokkantak sególy-egyleteu segélyalapja ja
vára f. ó. junius 10-én az üszöghi erdőbe 
kirándulást rendez. Rószvét-dij személyen- 
kint 20 kr. 10 éven aluli gyermekeknek 
a bemenet szabad. Felülfizetések és aján
dékok köszönettel vétetnek és a helyi la
pokban nyugtáztatnak. Indulás az egyleti 
helyiségből (Ágoston-utoza 53. sz. a.) reg
geli 6 órakor a városi zenekar kísérete 
mellett, mely az erdőben is a t. ez. ven
dégek mullattatására játszani fog. A társas 
kocsik minden időben közlekednek a fő
térről, szemólyenkint 20 kr. viteldijért. 
Ha junius 10-én rossz idő lenne, a kirán
dulás junius 17-ére halasztatik.

— Érik a szamócza ! A  héten kez
dődött meg a szamócza-saison s úgy lát
szik nagyon bő termés van benne, mint
hogy a főpiacz nagy részét a szamócza- 
árulók foglalják el. A Széchényi-tér körül 
tele van még a levegő is kellemes szamócza- 
illattal. S noha még mint újság, kissé 
drága, mindazonáltal csak úgy kapkodják 
az ízletes és üdítő gyümölcsöt.

— Zárvizsga. A polgári leány- 
tanoda növendékeinek zárvizsgája f. hó 
25-én, 26-án fog megtartatni a jótékony 
nöegylet helyiségeiben — kert-utoza sar
kán. Felhívjuk reá a tanügybarátok ki
váló figyelmét.

— Hymen. Ma egy hete tartotta Asz
t al é i  János helybeli ügyvéd egybekelését 
Gaal  Ilonával, Bogyó Alajos színtársu
latának „Hermin" néven előnyösen 
ismert művésznőjével, ki a keresztényhitre 
történt áttérése alkalmával nyerte az 
„Ilona41 nevet. — Khon E. La j o s  
siklósi kereskedő a napokban jegyezte el 
W e i s z  J a k a b  unokahugát, K e- 
mény Józsa kisasszonyt. — Legyen ok 
boldogok !

—  Rózsakiállításunk, mely a ren
dező pécs-baranyai kertészeti egylet utó
lagos határozata szerint virág — tavaszi 
gyümölcs- és kerti termények kiállításával 
lesz egybekötve, e hó 16-án és 17-én fog 
megtartatni. — Az ünnepélyes megnyitás 
16-án délelőtti 10 órakor történik. Láto
gatható reggeli 7 órától esti 7 óráig és 
fényes villany világítás mellett esti 10 óráig. 
— A rendező bizottság fáradhallan buz
galma biztosíték arra, hogy ezen kiállítá
sunk is fényes sikerű leend.

—  Meghívás. A „Pécsi Dalárdau 
és „Zene-egylet44 f. hó 17-én d.e. lOórakor sa
ját helyiségében r. közgyűlést tart, mely gyű
lésre az egylet tiszteleti-, pártoló- és mű
ködő tagjai tiszteletteljesen meghivatnak. 
Tárgysorozat :  1. Az évi zárszámadás 
beterjesztése és a számadások felülvizsgá
lása. 2. A költségvetés megállapítása. 3.

Tisztujitás. 4. Indítványok. — Pécsett, 
1883. jun. 17-én. Bánffay Simon s. k., elnök.

—  Jogakadémiánkon a f  tanévi 
alap- és államvizsgálatok e hó 14-étöl 
kezdve tartatnak meg. Az egyes vizsgá
lati határidők a jogakadémia fekete táb
láján tétetnek köztudomásúvá. E vizsgá
latok nyilvánosak, s a vizsgáló bizottságok 
mind azokat szívesen látják, kik ezen 
vizsgálatok iránt érdeklődéssel viseltetnek.

—  Lopások. A hét folyamán a 
bányatelepen két tolvajlási eset adta elő 
magát. Bencze Ferencz kondásbojtár a 
gazdájától 76 frtot lopott el és megugrott, 
azonban a feljelentés után sikerült rend
őrségünknek elfogni. Az ellopott pénz 8 frt 
hiányával megkerült. — Herczeg János 
dologkerülö suhancz, M i s c h 1 Imre bánya
telepi lakostól több ruhaneműt, ezüst órát, 
ezüst lánczot tolvajlott el. A tárgyakat 
egy helybeli zálogházba zálogosította el. 
Kézre került. Mind a két tolvaj átadatott 
a kir. ügyészségnek.

—  Ismét öngyilkosság, ügy látszik 
a levegőben van most az öngyilkossági 
mánia. Nem múlik el egy hót, hogy ön
gyilkossági eset ne merülne fel városunkban. 
A hét elején Zsolnay Vilmos egyik gyári 
munkásának neje, névleg Varga Józsefnó 
mérgezte meg magát állítólag azon okból, 
mert a férje válópert indított ellőne. A 
mérgezést csakhamar észrevették, de mire 
már az orvosi segély megérkezett, a be
adott ellenszereknek nem volt hatása, a 
szerencsétlen nő rövid, de kínos szenvedés 
után kiadta lelkét.

— A  „Szilánkok“ czimü könyvnek 
a megrendelési ivén kitett megjelenési 
határidejét szerző, váratlan és súlyos meg
betegedése folytán, bizonytalan időre el
halasztani kénytelenittotett. Jánosé, ki ba
jának komplikált gyógykozolése miatt, a 
helybeli városi kórházban van, nemsokára 
felépül és hozzáláthat könyvének ki
adásához.

—  Jégeső és zivatar. Baranyavár- 
ról értesítenek, hogy ott múlt hó 31 -ón 
délután 5 és 6 óra között beállott zivatar 
és égi háború következtében, a mintegy 
40 perczig tartott — galamb-tojás nagy
ságú — jégzápor, a gabna, szőlő és gyü
mölcs termés nagyrészót, az eddigi kerti 
vetomónyeket pedig teljeson megsemmisi 
tette, másnap délig sok helyen rakásszámra 
feküdt még a jég. A zivatar alatt a vil
lám is lecsapott egy juhakolba, mely az 
akolt lángba boritá és egy — alatta 
állott — helybeli földraives nejét megse
besítette. A tűz nyomban eloltatott a nő 
pedig gyógykezeltetik.

—  Halálozás. Bihari Benő dárdai 
ügyvédet nagy családi veszteség érte a 
múlt hót végén ; szeretett, kedvos neje 
született Bock  Antónia élete 24-ik, 
boldog házasságuk 4-ik évében, hosszas 
szenvedés után örök álomra szenderült. A 
megboldogultnak hült tetemei folyó hó 
4 ón tétettek örök nyugalomra. — Áldás 
és béke hamvaira !

—  A bonyhádi ev. algymnasium 
bán az idei évzáró vizsgák junius hó 20-án 
délután ének- és tornából, 21-ón és 22-én 
délelőtt és délután a rendes tantárgyakból 
az első osztálylyal kozdve fognak megtar
tatni. Van szerencsém az igen tisztelt 
szülőket, az ifjúság és tanügy barátait 
a fent hirdetett vizsgákra tisztelettel meg- 
híni. — Az igazgatóság.

— A szakcsi (tolnamegyei) választó 
kerületben végbe ment képviselő válasz
tásnál Döry  Béla kormánypárti kapott 
792 szavazatot, Nendtvich Károly mű
egyetemi tanár ellen ki 625 szavazatot 
nyert. — Nendtvi ch et Istóczy léptette fel 
határozott zsidóellenes programmal, de el
fogadva a közjogi alapot s ezért kívánjuk 
őszintén, hogy kedves egészségére váljék 
a — bukás.

— Az állami közép-ipartanoda igaz- 
gatóságától. Hogy azon iparos tanonezok 
és segédek is — a kik régebben valamelyik 
középiskolának csak két-hárora osztályát 
végezték, s azóta gyakorlatban vannak — 
beléphessenek az állami közép-ipartano
dába : felkéretnek a t. ez. szülék és gyá
mok, hogy a felvételi vizsgát illető fel
világosításért mielőbb szíveskedjenek az 
igazgatósághoz fordulni, hogy az érdekel
tek a jövő tanév elején tartandó felvételi 
vizsgára kellően elkészülhessenek, mert 
csak sikeres vizsga alapján vehetők fel.

—  Amerikai történet. Mister Feed 
gazdag magánzó ezelőtt 35 évvel keres
kedősegéd volt Cansasban apósa házában. 
Csinos fiú lehetett, mert Miss Susanne 
megszerette és megajándékozta kezével és 
körülbelül két millió dollárral. Vagy húsz 
évvel ezelőtt mr. Feed Newyorkba jött és 
millióit, melyek mindinkább szaporodtak, 
bórházakba fektette. így öregedtek meg 
csendes nyugodtságban. Nyugalmukat nem 
zavarta semmi, még gyermek-sírás sem, 
mert házasságukból a gyermek áldás hi
ányzott. Két évvel ezelőtt került a házhoz 
Miss Alice Snuff egy igen osinos szoba- 
leány. Alice éppen ellentétje Mistress Feed- 
nek. És ebbe az ellentétbe halálosan bele
szeretett Mr. Feed. A szerelem minden 
emberre nézve szerencsétlen betegség, de 
ha egy hatvan éves férfi szerelmes lesz, 
attól őrizzen Isten! M. Feod küzdött egy 
álló évig e boldogtalan szenvedély ellen 
és ez valóban sok, de végre is nem bír
ván szivével, válópert indított neje ellen. 
A válóper előnyösen dőlt el, mert Mister 
Feed nem sajnálta a pénzt és 1882. junius 
havában Feed szabad ember lett és pár

napra rá oltárhoz vezette a szép Alicct. 
Hogy egészen magának élhessen a fiatal 
pár, szállodában vettek lakást. Azt mond
ják, Mister Feed azért tette ezt, mert nem 
akarta, hogy saját cselédsége előbbi fog
lalkozására emlékeztesse. Szállodában egé
szen más az élet. Itt négerek szolgálják 
ki az embert és a négerrel szemben job
ban lehet a fensöséget éreztetni. Mister 
Feed úszott a boldogságban. Hogyne, hi
szen kilátása volt apaságra. Lesz tehát 
örököse. A roppant vagyon nem fog a 
gyűlölt rokonokra szállani, hanem gyer
mekére. Mr. Feed úgy érzett, mint a ki 
huszonegyet játszik és elébb kap egy ászt, 
aztán közbe jön a király. Csak most kez
dődik a gusztálás. Vesz reá egy felsőt, de 
ennél nem marad. Vesz tovább. Gusztál. 
Richtig! Filkó. Igenis: tökfilkó! — Minő 
lakomát fog ö majd csapni a keresztelőn. 
Hátha még hozzá fiú is lesz. Az lesz még 
osak az öröm. Végre megérkezett a várva 
várt nap. A gyermek megszületett. Fiú! 
Csakhogy — óh fájdalom! Mistress Alice 
Feed nég e r  fiút szült.

—  Kaufmann és Simon hamburgi 
ezégnek lapunk mai számában lévő hir
detésére felhívjuk a közönség figyelmét. 
Főnyereményekkel oly dúsan ellátott sor 
soláshoz való sorsjegyekről van itt szó, 
hogy iránta nálunk is nagy érdeklődést 
lehet feltételezni. E vállalat teljes bizalmat 
érdemel, amennyiben a legjobb állami 
biztosítással bir s a nevezett ezég is, min
den üzleteiben s számos nyeremény kifi
zetésében szigorú pontosságáról ismeretes.

Irodalom.
=  A magyar büntető törvénykönyvek magya

rázata. I>r. Illés Károly, a pécsi ügyvédi kamara 
tagjától a második kötet jelent meg a „Magyar 
büntető törvénykönyvek magyarázatából", tekin
tettel a z  azokra vonatkozó életbeléptetési és egyéb 
törvényekre és rendeletekre, s a legfőbb itélőazék 
döntvényeire. Az „E —s“ ismertetése következő: 
A második kötet a bűntettekről és vétségekről 
szóló különös részt tárgyalja, nagy apparátussal 
állitván össze lehetőleg kimerítően mindazt, a mi 
a törvénykönyv megértéséhez , alkalmazásához 
szükséges. Illés nagy munkája első kötetének meg
jelenését a szakbirálatok a  lehető kedvezőleg fo
gadták és hézagpótló munkának ismerték el. A 
szakismeret mellett a szerző világos előadása is 
kivivta a dicséretet. —  A második kötetre tehát 
elég figyelmeztetni az érdekelt köröket, hol az 
első rész már ismerőssé vált. A kötetnek első fele 
hagyta el most a sajtót, összesen 22 iv, s ez a 
126—276. szakaszokkal foglalkozik, a következő 
főbb részekre oszolván : a felségsértés, a hűtlen
ség, a lázadás; a hatóságok, az országgyüléci 
tagok elleni erőszak; izgatás; magánosok elleni 
erőszak ; a választási jog  ellen elkövetett vétségek; 
a személyes szabadságnak, a házjognak, levél
titoknak közhivatalnok által megsértése ; a pénz- 
hamisítás ; hamis tannzás, hamis eskü; hamis vád; 
kettős házasság; családi állásra vonatkozó bün
tettek; rágalmazás és becsületsértés. A  könyvet 
Pécsett a Madarász-nyomda állította ki, s Zilaby 
budapesti bizományában kapható ; ára 3 frt.

=  Megjelent az „önügyvéd** 24-ik, harmadik 
kiadásának utolsó füzete, irta Knorr Alajos. Ki
adja ifj. Nagel Ottó Budapesten. E füzetben a 
szerző a megyei pótadót, a községi adót ismerteti. 
A köztisztviselők tulajdonságairól, az elméleti 
képzettségről a közigazgatási jogi, tanfl gyi, orvosi 
és műszaki, bányászati, erdészeti, levéltári posta 
és távírda, a tengerészeti hatósági számvevőségi, 
pénztári, kezelési börtönügyi szakban a veszteg- 
intézeteknél és zálogházaknál, s végre a gyakor
lati képzettségről, értekezik a tiszti állomások be
töltéséről, az álladalmi tisztviselők nyugdíjazásáról 
azok özvegyei és árvái ellátási igényeiről és hi
vatalszolgái és felvigyázói állomások betöltéséről, 
végre ismerteti az uzsora és káros hitelügyletekre 
vonatkozó törvényes intézkedéseket. E füzethez 
van csatolva a czimlap, teljes tartalomjegyzék, 
egy kimerítő tárgymutató. Az ekéut teljesen be
fejezett „Önügyvéd" egy a leghasználhatóbb és 
legszükségesebb kézi könyvek közül, mely nem 
cBak a törvénykezés minden ágaiban, de igen 
számos és nevezetes közigazgatási ügyben minden
kinek biztos tanácsadóul szolgálhat. E nagy ter
jedelmű 24-ik füzetnek ára 30 kr. A teljesen 
befejezett mű egy kötetben díszes kötésbe kötve, 
vagy fűzvo, vagy télkötetbeu fűzve és füzetenként 
is a t. ez. olvasó közönség kívánságához képest 
kapható a kiadónál és minden hazai könyválásnál.

== Magyar Helikon. Stamfel Károly királyi 
udvari és akadémiai könyvkereskedő kiadásában 
Pozsonyban megjelenő „Magyar Helikon" mely 
hazánk elhunyt nagyjainak rövid életrajzait közli, 
valóban hézagot pótló vállalat. És igy nem mu
laszthatjuk el hogy ezen jeles tartalmánál, diszes 
kiállításánál és olcsóságánál fogva egyaránt figye
lemre méltó vállalatot az olvasó-egyleteknek, nép,- 
családi és iskolai könyvtáraknak a legmelegebben 
ne ajánljuk.

Eddig megjelent az első kötet teljesen, mely 
10 füzetben 2 írtért vagy diszes kötésben 2 frt 
ÖO krért kapható, és a második kötőt 1. 2. füzete 
Kazinczy Ferencz és Garay János életrajzaival.

== Grimm Gusztáv budapesti könyvkiadótól a 
következő czimü vállalat 1-eő füzetét kaptuk: 
„Levélszerinti oktatás a franczia nyelv tanulására 
Toussaint-Laugenscheidt tanmódszere alapján. Az 
eredeti 30-ik kiadása után irta Sz. Nagy Sándor." 
E mű nem halmozza el a tanulót a könyv nélkül 
való tanulás száraz, szellemtelen munkájával; e 
tekintetben csak a legszükségesebbre szorítkozik, 
ellenben értelmességgel magyarázza meg a fran
czia nyelvtannak miuden egyes szabályát és a 
nyelv minden sajátságát. A nyelvtani szabályok 
meghatározása világos, értelmes és könnyű, a ki
ejtés jelölése helyes és biztos! a társalgásra szánt 
anyag alkalmas. Következéskép e tanmód szerint 
a felnőtt tanuló egyedül, tanító segélye uélkül 
megtanulhatja e műből alaposan a nyelvet, el
sajátíthatja a helyes kiejtést és a hibátlan folyé
kony beszédet. A magyar kiadás kitűnik még 
olcsósága által is amennyiben daczára a szerfölött 
költséges kiállításnak levelenként csak 3<> krba 
kerül, mig az eredeti német kiadás ára 60 kr. Az 
egész mű kéthetenként megjelenő, mintegy 40 
levélből fog állani. 30 kr. beküldése mellett az 
első levelet bármely könyvkereskedés megküldi 
bérmentesen keresztkötés alatt postán is.

Ráth Mór budapesti könyvkiadásában 
megjelentek:

=  Dózsa György és forradalma. A m. tudom, 
akadémia által megdicsért pályamű dr. Márki Sán
dortól. — Ára 2 forint. — A nagy nyolezadrét 
alakú 216 lapra terjedő, díszes kiállítású könyv 
tartalma hazánk oly korszakára derít nagyobb 
világot, mely eddig szándékosan derengő homály
ban hagyatott, sőt melynek története ezélzatosan 
meghamisítva lett. — A  I)óz»a vezette paraszt 
forradalom hamisítatlan története kútfők után elő
tüntetve hazai történetünk egyik legérdekeeebb s



l#gUnnl8Í f 08*bb rószs, a miért ia • munkát két- 
„*r#»en ajánljuk tigyelsmbs.

=  A Karthauzi. — A magyar namzat cnaládi 
könyvtára ezimű Ráth Mór-féle kiadványban meg- 
jalent báré Eötvöa Józsafnek fenti czimű, a művelt 
európai uyalvek mindegyikére már fordított hires 
regényének eUő főzete. — Egy füzet ára 40 kr.

=  Arany János összes munkáinak második és 
harmadik füzete ia megjelent, nevezett könyvki
adónál — Ezek a 384 lapig teijeduek és koszorús 
költőnk kiesebb költeményeit tartalmazzák. — A 
kiállítás minősége oly elegáns, hogy semmi kívánni 
ralót sem kágy és e mellett igen jutányos, a fü
zet ára csak 60 kr.

=  Az 1883. évi tfirvényczikkek l -bő füzete
tartalmazza az 1883. I. egész XX. törvényczikket, 
nagy nyolczadrét alakú, 122 lapra terjedő, jegy 
zeted kiadásban, mely^ a használatot szerfelett 
megkönnyíti és az előző törvényekbeni utánlapoz- 
gatást fölössé teszi. —  Ára 80 kr.

K ü lön  m egje lentek R á th  M ó r n á l:
=  Uzsora-törvények. — Az 1888. XXV. t. ez- 

az uzsoráról és káros hiteliigyIstókról, utalásokkal 
és magyarázatokkal. — Az 1868. XXXI. t. ez. az 
uzsora-törvények eltörléséről. — Az 1877. évi 
VIII. t. ez. az uzsora korlátozásáról. —  Ára 40 kr.

=  A vadászatról. — A fegyveradóról és a 
vadászati adóról az 1883. évi XX. és XX III. tör- 
vényezikkek jegyzetekkel. — Ára 4<» kr.

K özgazdaság.
A dohánytermelés 1882-ben a pécsi kamara területét

képező Baranya, Somogy és Tolnamegyében.

Dohány a kamara területén 1882-bon 
összesen 4332 oat. holdon termeltetett. 
Termelési engedély 4615 termelőnek ada
tott; tehát egy-egy termelőre átlag egy 
hold sem jut Ebből látható, hogy e vidé 
ken a dohánynak nagy gazdaságokban, 
nagy s a termés fele részéért dolgozó 
dohánykertészek által való termelése nem 
dívik. E körülménynek kétségtelenül meg 
van azon előnye, hogy a termelő a sok 
kézi munkát igénylő dohányt a keltetés
től a bebálozásig kellően gondozhatja és 
kezelheti. S valóban a dohánytermelés 
terén — a minőseget illetőleg — határo
zottan haladás constatálható.

A Magyarországban termesztett do
hány mennyisége már bőven fedezi a 
szükségletet; igy tehát, hogy a dohány- 
termelés jövedelmezősége emeltessék, a 
minőség javítására kell törekedni, mert 
e tekintetben a külföldi piaczokon mind
inkább megnehezül a verseny, aztán a 
legtöbb lögyacztó országok beviteli vám
díjjal aránylag jobban terhelik a selejtes, 
mint a jó minőségű dohányt.

A dohánytermelés javítására egyéb
iránt hathatós tényezőül kell elismernünk 
a monarchia mindkét pénzügyminiszteri 
urnában tartott enquette abbeli megállapodá
sát, mely szerint a beváltási árak lehetőleg 
emeltetni fognak. Továbbá a múlt évben 
alakított ra. kir. dohányjövedéki központi 
igazgatóság iminkaprogrammjába sok olyan 
reformot vett fel, melyeknek keresztül
vitele, ép úgy mint az idevágó administ- 
ratio minden terén, úgy a dokányterrae- 
lést ás dohánybeváltást illetőleg is, sok 
üdvös intézkedést fog létesíteni.

A mi a dohánytermelés jövedelmező
ségét illeti, annak az 1872—1881-ig egész 
Magyarországra kiterjedői eg 80 írttól 
114 írtig váltakozó holdankénti jövedelme, 
holdankint átlag 82 írt 66 krra tehető.
A kincstár részéről történt beváltás utáni 
átlagos jövedelem a kamara területén 
1882-ben holdankint tett:
Baranyamegyében mintegy 67 irtot 
Somogy n n 67 irtot
Tolna „ n 36 írt 50 krt.

Ennek oka abban rejlik, hogy a ka
mara területén rendszerint csak cseké 
lyebb minőségű, közönséges pipa- és ka
padohány termeltetik.

Az 1882-ik évre megállapított be
váltási árakat az alább közölt s tényleg 
fizetett beváltási árakkal összehasonlítva, 
azt látjuk, hogy e kamara területén (még 
oly községekben is, melyek különben 
hírneves dohányt szoktak termelni) átalán 
a legalacsonyabb beváltási árak fizettettek, 
ez alkalommal minden valósziuüség azért, 
mert a dohány az elmúlt évben minősé
gileg nagyon rosszul sikerült. A termés 
mennyisége Somogy és Baranyamegyében 
alig, Tolnamegyében pedig épen nem volt 
kielégítő. Sok termelőnek a beváltási ár
ból még a kivett előleg sem került ki. 
A rossz termés főoka a dohány kiültetése 
után beállott tartós szárazság volt.

Az országszerte fizetett beváltási 
árak átlaga volt 1879-ben 18 frt 23 kr., 
1880-ban 17 frt 76 kr., 1881-ben 18 frt 
9 kr.

Az 1882-ik évre a kincstár részéről 100 
klgr. után a következő beváltási árak 
voltak megállapítva:

I. Szivarboriték-levelek: válogatott 
50 frt; I. oszt. 41 frt; II. oszt. 34 frt;
III. oszt. 30 frt 80 kr.

II. Közönséges levelek: 1. tiszai levelek 
a kápolnai, szolnoki, jászkiséri, jászbe
rényi, tisza-roffi és budapesti körzetek
ből, továbbá rouskatálylevelek a debreczeni 
felügyelőséghez tartozó körzetekből: vá
logatott 27 ftt 50 kr., I. oszt. 23 frt, II. 
oszt 18 frt 50 kr.. III. 13 frt; 2. debre
czeni, szuloki, n.-károlyi, szegedi körze
tekből és közönséges kerti levelek: válo
gatott 26 frt 50 kr. I. 22 frt, II. 17 frt 
50 kr. III. 12 frt 3. pécsi*) és k apadó-

#) Pécsett és vidékén jelenleg dohány nem 
termeltetik. A kereskedelemben a „pécsi- névvel 
egy specziális durva szövetű, vastag bordája, igen 
súlyos, de különben igen jó zamatu levelekkel 
bíró s • tulajdonságánál fogva kiválóan pipado
hány, burnót s kis részben tekercsdohány készí
tésére használtatni szokott dohányfaj jelöltetik 
msg, mely minden valószínűség szerint a törökök 
által importáltatott Pécs vidékére, hol az az itteni 
ágalji és talajviszonyokhoz alkalmazkodva máig 
is megtartotta fentemlitett sajátos jellegét s csak
hamar az egész országban elterjedt.

hány : válogatott 25 frt, I. 21 frt, II. 17 
frt, III. 12 frt.

III. Korti levelek: 1. csetneki mtis- 
katály I. 53 frt 60 kr., II. 35 frt 70 kr.
III. 17 frt 90 kr. 2. finom kerti levelek 
Fadd, Vék, O-Gyalla, Debrö stb. közsé
gekből, finom bánáti és erdélyiek: válo
gatott 44 frt 50 ké. I. 33 frt 50 kr. II. 
25 írt. III. 16 frt. 3. középfinom kerti 
levelek Keszegfnlva, Jánosháza, N. Dorogh 
stb. községekből: válogatott 33 írt 50 kr.
I. 23 frt 50 kr. II 23 frt. III. 15 frt; 4. 
legfinomabb válogatatt osztályú muskatály 
pipadohány a debreczeni beváltási állo
másokból, 32 frt. — A kaos minden do- 
hánynemnól és valamennyi beváltási kör
zetből 8 frt 50 kr. és a csomózatlan levél, 
melyhez a tisztított morzsalék is számí
tandó, 7 írtjával volt beváltandó.

Beváltatott 1882-bon:
Baranyamegyében 351 
Somogy „ 5117
Tolna „ 7385

összesen: 12854 m. má
zsa dohány mintegy 202.000 frt bevál
ási áron. Közli : Z. K.
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Salvator
elsőrangú vasmentes savanyúviz,

lithiuni és bornátriumbau gazdag for
rás, orvosi tekintélyek által a légző és 
emésztési szervek huruton bántalmainál ren
delve ; — kiváló szer a köszvény, hólyag 
és vese bajoknál. Borral hasznaIva igen 
kellemes üditö-ital 129. (20—6)

Kapható ásvány víz- kereskedésekben 
s legtöbb gyógyszertárban.

Salvator-forrás igazgatóság Eperjesen. 
Budapesten főraktár ÉDESKUTY L urnái

*) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szeik.

Z T ^ a - ’ST F E B E N C Z
laptulajdonos.

H a k s c h .  E m i l ,  2 £ ls  J ó z s e f

felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

Hirdetmény.
Alulírott tanács részéről ezennel 

közhírré tétetik, hogy Pécsett alsó 
Malom-utczában 14. szám alatt fekvő 
s a város közönsége tulajdonához tar
tozó úgynevezett Angyal-féle vízi
malom a városi tanácsházban lévő 
gazdasági tanácsnoki hivatalos helyi
ségben f. évi junius lió 14-én dél
előtti 10 órakor zárt ajánlati tárgya
lással egybekötött nyilvános árverés 
utján ez évi október hó 1-től egymás
utáni 3 évre haszonbérbe fog adatni.]—  
Miről is a bérleni szándékozók azzal 
értesittetnek, hogy az ezen bérletre 
vonatkozó részletes feltételek, az ár
verés megtartásával megbízott Dec- 
leva Vilmos Il-od aljegyző urnái hi
vatalos órák alatt betekinthetők, s 
hogy a kivántató felvilágosítások 
ugyanott szerezhetők meg.

Kelt Pécsett, 1883. évi május hó 
25-én tartott Illésből.

Pécs szab. kir. város
1 6 6 (t-i) Tanácsa.

27988
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Stán- 
kovits Döme dárdai lakós végrehajtatnak 
Weisenfeld Péter végrehajtást szenvedő 
elleni 20 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék (a dárdai kir. járásbíróság) 
területén levő Lipova községben fekvő s 
Weiszenfeld Péter tulajdonát képező s a 
lipovai 58. sz. tjkvben felvett 60 sz. a. 
ház és belsőség 900 frt becsórtókben; 
ugyanott felvett 679. hrsz. fekvöség 100 frt 
becsértékben ; továbbá a lipovai 184 sz. 
tjkvben felvett 614 hrsz. fekvöség az ár
verést 154 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1883. évi 
junius hó 23-ik napján d. e. 10 órakor 
Lipova kézségben a községi birói lakban 
megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°/0*át vagyis 90 ftot, 
10 frtot, 15 frt 40 krt készpénzben vagy 
az 1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt ra. kir. igazság
ügyminiszteri rerendelet 8. §-ában kijelelt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánátpénznek a

bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvszók mint telekkvi 
hatóságnak 1883. január hó 12-én tartott 
üléséből.

Kiadta

K o s z é r
165. (1— 1) kir. törvszóki jegyző.

íooo.

Árverési hirdetmény,
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, Schvabach Adolf végrehajtatnak 
Czimmer Feroncz végrehajtást szenvodett 
elleni 210 frt töke ennok és pedig 135 frt 
után 1878. aug. 1-töl 1879. aug. 1-töl 
8% — 210 frt után 1879. aug. 1-töl 8°/0 
kamatai, 46 frt 27 kr. végrehajtási, 9 frt 
21 kr. bekebelezési, 19 frt 80 kr. por, 
12 frt 65 kr. végrehajtás-folyamodási (még 
is a már fizetett 100 frt 50 kr. betudásá
val) és 13 frt 50 kr. árverés-folyainodási 
valamint a még netán felmerülendő költ
ségei kielégítésére következő ingatlanok 
u. m. a marázai 348. sz. tjkvbeli I. a. l/é 
kültelok a legelő illetményre 491 frt ezen
nel megállapított kikiáltási ár mellett 
Maráza községben a községi bírói lakbau 
1883. évi augusztus hó 16-ik napjának 
d. e. 10 órájában megtartandó nyilvános 
árverésen szükség esetében a kikiáltási 
mint becsáron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10 */,-kát vagyis 49 frt 10 krt 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban u kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számított 1 hónap, a máso
dik részt 2 hónap és a harmadik részt a 
bánatpénzbetudásával 3 hónap alatt, min
den egyes vótelári részlet után az árverés 
napjától 6°/„ kamatokkal a pécsi kir. adó 
mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvényszék, mint telek
könyvi hatóságnak Pécsett 1883. évi május 
hó 4-ik napján tartott üléséből.

Kiadta

Brodszky Béla
162. (1 — 1) kir. törvényszéki je g y z1.

Hirdetmény.
Mohács nagyközség elöljáró

sága részéről közhírré tétetik, hogy a 
nagyközség tulajdonát képező püs
pöki kastélynak részbeni átalakítása 
és javitása, valamint egy század lo
vasság elhelyezésére szükségelt fiók- 
laktanyának megfelelő aj legény
ségi laktanya és 104 lónak való uj 
istáló épitésére az árlejtés nyilvános 
szóbeli verseny és Írásbeli ajánlat ut
ján Mohács nagyközség tanácster
mében

f. é, jun ius  lió 17-én  délelőtti 10 é rakor
fog megtartatni.

Miheztartás végett a vállalkozni 
szándékozóknak tudtára adatik, hogy 
az építkezésre vonatkozó tervek, költ
ségvetés és árlejtési feltételek a nagy 
község tanácstermében a mai naptól 
az árlejtést megelőző napig betekint
hetők.

Az építkezésre 20,003 frt 08 kr. 
irányoztatott elő, miért is az árlejtezni 
szándékozók ezen összeg 10 százalé
kát bánatpénzkép letenni, esetleg irás- 
bani ajánlatukhoz csatolni, valamint 
ajánlatukban azt is kifejteni tartoz
nak, hogy az árlejtési feltételeket töké
letesen ismerik.

Kelt Mohácson, 1883. junius hó 
2-án.

Bubreg Ferencz
163. (2— 1) Mohács nagyközség bírája.

A magas kormán) ő felsége 
A S V É D

J t i r á l y  á l t a l
szabadalmazott dr. Fr. Lengiel

Nyirbalzsama
már magában a növény-nedv, mely a nyírfából foly, 
ba annak törzsét megfúrjuk, régóta mint kitűnő szé- 
pitőszet ismeretes; ba azonban ezen nedvből a 
feltaláló utasítása szerint vegyészt utón balzsamot 
készítünk, csodás hatása lesz.

Ha este az arezot vagy bőrrészeket azzal be
kenjük, m ár a kőve tkező  nap reggelén, m ajd
nem lá tha ta tlan  ko rpa  v á lik  e l a bőrtől, 
m ely v a k ító  fehér és puhává lesz.

Ezen balzsam simítja az arezban támadt baráz
dákat és bimlőhelyeket és fiatal külszínt ad neki, a 
bőrnek fehérséget, puhaságot és frisseséget kölcsö
nös, vövid idő alatt szeplő, májfolt, auyafolt, vörös 
orrt és a bőr minden tisztátalaneágál eltávolítja. — 
Egy korsó ára használati utasítással 1 frt 50 kr.

Raktárak. Budapesten: Török József gyógysz., 
király utcza. Zágráb: Mittelbach Zsigmond gyógysz. 
Pozsony: Pisztory F. gyógysz. Temesvár: Tarcsay 
István gyógyszerésznél. 2. (12 — 12)

Fö szállítási ra k tá r: W. HENN, WIEN.
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A nagyméltÓBfígu vallás és köz
oktatási m. kir. minisztérium folyó évi 
15535. szám alatt kelt rendelete foly
tán Vaiszló községben levő, s a val
lásalap uradalom tulajdonát képező 
úgynevezett

magosdi korcsma-épület
a hozzá tartozó belsőségei együtt, —  
az eddig ott gyakorolt italmérési jog 
nélkül nyilvános szóbeli árverés utján 
fog a legtöbbet Ígérőnek örök áron 
eladatni.

A nyilvános árverés Pécsváradon 
a számtartósági hivatalban, hol az
eladási feltételek is a mai naptól kezdve 
bárki által betekinthetők, folyó évi 
junius hó 29-én reggeli 10 órakor 
fog megtartatni.

Venni szándékozók az 1200 forint 
becsár után számítandó 15°/o bánat
pénzzel ellátva a fenn irt helyen és 
időben megjelenni sziveskedjenek.

Kelt Pécsváradon, 1883. jun. 1-én.

Sey Ferencz
161. (3— 1) szám tárté

nyári felüdülésre Pécsett
az újonnan helyreállított

„ú j fürdőkhöz czimzett
- =  vendéglőkért
miről mindenki meggyőződhetik.

Jd és Üde italokról, úgy hideg 
ételekről a legjobban gondoskodik 

164 ( ö l )  alázatos szolgájuk

Hengj György
vendéglős.

W F  Naponta aludttej kapható.

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

jeles hatású gyógyszer a gyomor min
den bántalmai elllen,

én felülmúlhatatlan az ét- 
vágy-hiáuy, gyomor- 
gyengeség rosszagu 
lehelet, szelek, sava
nyú felbüfögés, kó- 
lika, gyomai-hurut, 
gyomorégés, ltugykö- 
képzödés, túlságos 
uy álkakt p/odés sár
gaság, undor és há
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
morgöres, székszoru- 
lat, a gyomornak túl
terheltsége étel és ital 
által, giliszta lép és 
májbetegség, arany 
eres bántalmak ellen. 

i * T  E g y  ü v e g c s ő  ái*a h aszn á
lati u ta s ítássa l e g y ü t t  35  kr*.

Kapható: Pécsett. Kovács M ih á ly  
és Sipöcz István gyógyszerész úr aknái.
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 

Központi szétkilldési raktá r nagyban és 
kicsinyben.

B H A D I  K Á R O L Y .
az „ ő r a n g y a l h o z - czimzett gyógyazertárában 

K rein zierben , M orvaországban
99. (0 -10)

E st  ragon-Mu s t á r
patent csomagolásban.

Schmidt V iktor és fiaitól.
Bécsi különlegesség,

legjobb belföldi minőség, ’/•» '/*» ’/* kilós 
üvegekben a valódi vódjegygyel ellátva 
kapható minden fűszer- és csemege- keres
kedésben. 39. (20—19)

Villanyos hasonszenv.
^  -  Az u j  villanyos - hason- 

szenvi csillagszerek bármily 
betegségek gyógyítására hatásuk által fö
lülmúlnak minden oddig ismert gyógy
módot.

Utasítás ingyen és bérmentve. 
Szauter A. hasonszeuvi gyógyszer- 

tára Genf. Raktár Pécsett : Sipöcz 
Istvánnak a szerecsenhez czimzett 
gyógyszertárában. 152 (s -2)

Nyújtsuk a szerencsének jobbunkat)

500,000 márka
főnyereményt ígér kedvező esetben a legújabb 
hamburgi nagy pénzsorsjáték, mely a magas 
kormány által jóváhagyatott s biztosíttatott.

Eme újabb játék-tervezet előnyös berende
zése abban áll, hogy rövid pár bő lefolyása 
alatt 7 sorsolásban 46,600 nyereménynek kell 
bizton történni, ezek között vannak főnyere
mények esetleges 500.000 r. márka illetőleg.

1 nyerem, á □1. 300,000 21 nyrm. ám. 10,000
1 „ „ 200,000 56 a „ „ 5000
2 „ r 1 (Hl,000 106 „ „ „ 3000
1 „ „ „ 90,000 223 „ „ „ 2(HKI
1 „ „ 80,000 6 „ „ „ 1500
1 „ „ „ 70,000 515 „ „ „ 1(HK)
1 „ „ 60,000 869 „ „ „ 500
2 „ „ „ 50,000 26,820 „  „ „ 145
1 „ * „ 40,(MM> 17,965 nyeremény á m.
1 „ „ „ 30,000 200, 150, 124, 100, 94,
8 t> n H 15,000 67, 40, 20.

Ezen nyereményekből az első osztályban 
4000 sorsoltatik ki 157,000 ni. összegben. — 
Az 1 oszt. főnyeremény 50,000 mt. tesz s a 
2-ikban 60.000, a 3-ikban 70,000, a 4-ikben
80.000 nz 5-ikben 90,000, H 6-ikban 100,000, 
a 7-ikben azonban esetleg 500,000, illetőleg 
300,000—200,000 stb. márkára emelkedik, — , 
A  legközelebbi első nyereményhuzás ölen nagy 
»z  állam által garantirozott pénz sorsolása

 ̂ Hivatalosan meghatároztatok és már

/. é. ju n iu s  13- és 14-én történik
iés kerül ebez :
11 egész eredeti sorsj. csak 6 m. vagy 3.50 trt o. é.
11 fői „ „ „ 3 „ „ 1.75 frt o. ó.
11 negyed „ „ „ 1 7, „ „ 90 kr. o, é.

Mindennemű megbízások, a pénz beküldése, 
postaidon! fizetés vagy az összeg utánvétele mel
lett rögtön a leggondosabban teljesítetnek, 
mindenki az állam czimerével ellátott eredeti 
80rsjegyet tőlünk saját kezeibe kapja.

A megrendelésekhez szükséges hivatalos 
tervezetek ingyen mellékeltetnek, melyekből 
úgy a nyeremények beosztása az illető osztá
lyokra, mint szintén az illető betétek is meg- 
láthatók és minden húzás után érdekelt fele
inknek felhívás nélkül megküldjük a hivatalos 
huzási lajstromot. Kivénatra a hivatalos tervet 
előre megküldjük megtekintés végett bérmentve 
és készek vagyunk nem tetszés esetében a sors- 

i jegyet az összegnek visszafizetése mellett húzás 
előtt visszavenni.

A kifizetések tervszerűen pontosan s az 
állam jótállása mellett történnek.

Csoportozatunk mindig a szerencse ke
gyeltje volt és érdekelt feleinknek gyakran aj 
legnagyobb nyereményeket fizettük ki, többek
között 250.000, 100,000, 80,000, 60,000,
40.000 stb márkával.

Egy ily, a legszolidabb alapokra fektetett 
vállalatnál előreláthatólag mindenütt a legélén-l 
kebb részvétre lehet bizton számítani s kérjük j 
ennélfogva, a közeli húzás miatt, szives meg
rendeléseket minél előbb közvetlenül intézni.

112. (8—8)

K au fm an n  és S im on,
bank- és váltóüzlete Hamburgban.

U. i. Ezennel köszönetünket nyilvánítjuk 
az eddig megajándékozott bizalomért, s midőn | 
eme njabbi sorsjáték kezdetével a részvételre j 
felhívnék, ezentúl is igyekezni fogunk, állati-1 
dóau pontos és lelkiismeretes kiszolgáltatás j 
által igen tiszteit érdekelt feleink teljes meg-i 
elégedósét kiérdemelni. A fentebbiek.

I

I

Melynélfogva alulírott Igazgatóság által közhírré tétetik, hogy a

pécsi takarékpénztárnál évi 81)0 írtk i javadalmazútt könywivöi állás megüresedvén,
ennek egy próba év melletti betöltésére pályázat nyittatik.

A pályázni szándékozók ezzel (elhivatnak, miszerint életkoru
kat, nyelvismeretüket, szakszerű képességüket és hadmentes
ségüket okmányilag igazoló, és sajátkezüleg Írandó kérvényüket

— =  f. é . junius hó 15-ig- = —
alulírott Igazgatóságnál benyújtsák.

Megjegyeztetik, hogy a megállapított tiszti fizetménynek kót- 
szerege a hivatalba lépés alkalmával tiszti óvadékként (cautio) kész
pénzben, vagy óvadékkópes értékpapírokban leteendő, vagy jelzálogi 
bekebelezéssel biztosítandó lészen, —  és hogy a kimutatandó könyv
vitelben! elméleti és gyakorlati képességükön felül azon folyamodók 
fognak kiváló tekintetbe vétetni, kik már eddigé is könywivöi minő
ségben működtek.

Pécsett, 1883. évi május hó 19-én tartott igazgatósági ülésből

a „Pécsi takarékpénztár11 Igazgatósága.



P C *  Uj ruganyos-kocsi-raktár. “V I
Bátorkodom a n. t. uraságoknak tudomására hoani, hogy nálam

legjobb minőségű

=ag uj ruganyos-kocsik
készletben vannak és A legjutányosabb árakon kaphatók. — Bárminemű 
uj kocsik pontos készítését elvállalom. — Minden nálam vett uj kocsiért 
2 évig jótállók.

Ezenkívül elfogadok mindennemű javításokat gyors és pontos 
szol gálát , mellett, és avét kocsikat a lehető árakon cserébe átveszek. 

Üzletemet szives pártfogásukba ajánlva

Eördögh Lajos,
kocsigyárló.

Pécsett, sxigetl-orsxágut 27. «*.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Szénsavdús, természe

tes égv. asztali viz; hat
hatósnak bizonyult a 

légzési szervek és gyo
mor bántalmainál.

Kútvállalat

Kahl fa társa
Krondorfban
Carlsbad mellett.

Főraktár P écse tt:

Frankfurter Albert orcái.
143. (16—3)

X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 C X

C U IS T O P H  F E R E N C Z - fe íe

p a d l ó - f é n y  m á z  (lack)
Ezen kitűnő vegyül ék szagtalan, a bukenés után azonnal szárad j kemény és szilárd  

szép, a nedvesség ellen tartós féuynyel és mindenesetre díszesebb és tartósabb, mint bármely 
ily bevonó-szer. — A legkedveltebb minőségek a sárgabarna fény máz (borítva mint olajfesték} 
és a tiszta  fénymáz festék-vegyölék nélkül.

Raktár Pécsett: C H R IS T Ö P H  F E R E N C Z
Uügel Nándornál, Prága, Karolinenthal és Berlinben.

148. (3— 8) Feltaláló és egyedüli gyárosa a valódi padló-féuymáznak. j

LLER J. L.
I L L A T S Z E R - É S  P I P E E E - S Z A P P A N - G T i R O S

G y á r :  V II. Rottenblller-utcza 86. sz. a., saját ház. 
Baktár : IV . Koronaherczeg-utcza 2. sz., a „Y lrá g k irá lj néhoz".

Ajánlom saját gyártmányú illatszereimet 
adásra, mint a t. fogyas/tó kftzttnségnek postantji

M ü lle r  J. L .- fó le

családi szappan.
Dr. GEBHARDT LAJOS egyetemi 
tímár és Rókus-kórliázl Igazgató ur 
által nekem kiadott bizonyítvány sze
rint, a Unom szuppun fogalmának és 
minden nlioz kötött követelményeknek 
tökéletesen megfelel s a bőrnek lágy
ságát és iideségét Idézi elő. Darabja

35 kr., 3 darab dobozban 1 frt.

Carbol-szappan.
IIr. Lcnhossek Jöttéi kir. tanácsos és magy. kir. 
egy et. tanár nr nekem kiadott bizonyítványa szerint 
kitűnő óvszer ragályos betegségek ellen és fertőztél®- 
u it« hatással fcir s a bórku.téseket eltávolítja. —

Drbja 40 kr., S drb dobozban 1 frt 10 kr.

Poudre de Serail,
l e g f i n o m a b b  a r o i p o r .

HLAHA Ll'JZ.1 (báré Kplenylné) 6 méltóság® 
kedvelt areiporu és általa a khvetkesd sorok

kal tüntettetett ki t
Tisztelt M iller J. L. illatszeréaz untak Buda

pesten.
A Poudre de Serail, melyet ön feltalált, Tálá

ban kitűnő és nemében páratlan, mert nem 
csak az arezon láthatatlan és tartós, de egyszersmind 
rendes használatnál ártalmatlansága által az arezra 
oly különös jótékony hatost gyakorol, a minőt tnég 
eddig semmiféle arczpornál nem tapasztaltam, mely 
kiváló tulajdonságáért jövőben mint kedvenea ara- 
poromat kizárólag fogom használni és meg vagyok

Közödre, hugy főlulmulhatatlan jóságáért általános 
•mérésnek fog örvendeni.

Tisztelettel BLABA LUJZA.
A Poudre de Sérüli fehér, rótsn és sárga 

színben kapható. Egy dobos ára f “  ‘ * - * * - *

Minden Itt fel

é# pipere-szappanaimat úgy nagybani el- 
autjini rendelésére. — Az Általam készített:

Pompadour Creme.
Ezen szer, melylyel a híres Pompn- 
dour asszony esodaszépségét késő agg
koráig fönn tudta tártául, anélklll, 
hogy az egészségének ártott volna, 
általam eredeti tisztaságban állltta- 
tik  elő, s azt a tisztelt hölgy világnak 
a leghathatósubbau ajánlhatom. Egy 

tégelylyel 1 fr t 60 kr.

„Ixia Lyss“,
a legfinomabb és legkedveltebb Illatszer, mely 
Illatának. kellemessége és tartóssága által 

tllnlk k i ; fiaoonja 1 frt 50 kr. és 8 frt.

„Eau de Cologne“,
saját gyártmányom. Kitűnő szer fej- éz fogfájás el
len. nemcsak a fejet és szemeket erősíti, hanem u 
bőrnek is puhaságot és bdeséget kölcsönöz, az arcz 
gyengesége ée a szembajok megszfintottetnek, ha 
ezen szerrel közönséges vízzel vegyítve a sze
met mossuk, vagy egy vele nedvesített ruhácská
val borogatjuk. Kis üveg 10 kr., nagy üveg 88 kr. 
— Továbbá a következő kitönőbb illatszerek: 
Fleurs d'Orang, Opoponax. Kézéda, Tuba
rózsa. Fehér-rózsa, Moha-rózsa, ( hypre, Fleurs 
de Mai, Hellotrope, Jaelpthe, Jokey-Club, 
Janin in, Maraehale, Mllle fleurs, Muse, New- 
mows Buy (széna), Pateboull, Sprlng flowers, 
Tlang-Tlaug, Vlolette de parisé; flakonja 

l f r t  60 kr. és 2 frt M  kr.

Salicil szájvíz és fogpor.
Kiváló hatással bír a beteg foghns meggyógyulásán 
s a fogakról as idegen alkatrészeket eltávolítja. — 
Egy áveg saájviz 80 kr. kis üveggel SO kr., agy 

dobos fogpor 80 kr.

Brillantine,
folyadék lágyságu kenőcs, mely s szakái éa bajusz, 
valamint a háj fényét és Lágyságát előidézi, s a ki
hullástól és törékenységtől is megóvja. — Egy kis 

I kr. és 1 frt. üveggel TO kr., nagy üveggel 1 1H.

említett pipere- ée illatszer, valamint mindennemű pipere-eszköz 
nálam nagy választékban kapható.

Pás tál megrendelések utánvétellel pontosan teljesítetnek.
Árjegyzéket kívánatra bérmentve küldök.

Minden czikk ezen bejegyzett védjegy gyet van ellátva, válód iságál az bizonyba. - -
Fentebbi gyártmányok részben as alábbjegyzett elégnél kaphatók: ^

75. (15-13 ) Pécsett : Zách K. urnái. V

k f l f l l O B B

s l \ \ | á R K A  . p A P l l i

LE HOUBLON
. franczia gyártmány

UTÁNZÁSTÓL ÓVAT1K MINDENKI!!!
Ezen aziv&rpapir csak akkor valódi, n  

7 f  ha minden levél LE HOUBLON bélve- l l *  
;]V get tartalmaz, és minden karton az J A  
1W alanti védjegy é« ez;gnatnrával van yw 
VJ ellátva. kJ

Q »W L »Y  a  HSWWV.lll lóin fOrlLmn, PARIS

Házéi adás!
Teréz-utczában 9-ik számú ház, 

két utczai lakással, nagy udvartérrel 
és nagy kerttel, szabad kézből eladó.

Bővebbet Tiglmann Alajos ke
reskedésében, Király- és Sörliáz-utcza 
sarkán. 155. (8—2)

i B B a n B K

Legjobb minőségű
V A L Ó D I

Portlandi cement
nagyban és kicsinyben

legjutányosabb árért kapható 
Böhm C . F.

146. (3—8) kereskedésében.

M agyarország, B nranyavárn iegyében ,

fürdőidény Május l-től Szeptem ber 30 -ig .
Ezen 50° R. természetes meleg ártezi kénforrás nemcsak az ország 

első gyógyintézeteihez tartozik, hanem a külföld hason gyógyintézeteit min
denben felülmúlja. Vegyalkatrészeit illetőleg Dr. Than Károly vegytanár 
által teljesített elemzés szerint kénes hévviz, mely ihlanyt, hüzenyt és mind
eddig ismeretlen szénéieg kéneggőzt tartalmaz.

Kitűnő gyógyítási hatással bir C8UZOS, kÖSZTény, görvély, idült 
börkiütegekre, aranyér, uöbáutalmakra, fogainzási hiányok, fehérfo
lyás, sebzések, daganatok és higanyos gyógyszerek által okozott mérgezé
sekre, továbbá májlép, általán mirigy-daganatokra, nehéz hallás, idült 
szembajok és ivarszervi bántalmak ellen.

A fürdőigazgatóság sok évi tapasztalat alapján kijelentheti, hogy 
ezen csodaszerü gyógyforrásnál ezerek és ezerek a legmakacsabb és legnehe
zebb betegségekben is egészségüket és épségüket visszanyerték, a miért is a 
legnagyobb elismerést érdemli. E fürdő a maga nemében egyedüli, minden 
más belföldi, akár külföldi hasongyógyforrást gyógy hatás tekintetében felül
múl ; a mit különben az évről évre szaporodó vendégek száma is bizonyít.

Az utazásra ajánlható: Budapest-pécsi vasút vagy Déli vasút Buda 
pest Kanizsa-Barcsi vonala, állomás: Pécs alföldi vasút Eszéken át Villányig, 
Mohács-pécsi vasút, állomás: Villány.

Posta- és távírda állomás.
Bővebb tudósítást a legnagyobb készséggel Dr. HELLER JÓZSEF rendes 
fürdöorvos nyújt.

Harkány, 1883. május hó. 1&6 (6—2)

Harkányi I
gyógyfürdő. | A  fü rdő-ig 'azg-atóság-. I Harkányi

1 fjífjtunl!.

C a : Ó n l Á 4 y ó n n l r  k éz i, g ő z  é s  von tató  e r ő r e  szál 
V B lT  p i » g « ? F  v K  ina rázó , szita  é s  tisztítóval.

I — 6  fo g a t r a  á lló  és  k o c s iz h a tó  ; g y á r t a 
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  j ó t 
á l lá s  m e lle t t  ö s m e r t  k i tű n ő  s z e r k e z e tű  és  k é p e s s é g ű e k e t  n. ( i& _ u )

Ph . M a y f a r t h  (& Comp.
W IE N , I I .  Práterstrasse 66 Gyára M ajnái Frankfurtban.

Kitüntetve több mint száz érem és diplomákkal majdnem minden országtól.
Sok száz elismervény magyarorezágba szállított cséplőgarniturÁkróI. valamint képes 

catallógok magyarázattal és árjegyzékkel kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
Jeles ügynökök kívánatosak. Árusítóknak jelentékeny engedmény.

RANSOMES, HEAD ES JEFFERIES
F Ő Ü G Y N Ö K E

G R O S S M A N N  J.
B U D A P E S T E N

ÉS
ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁRA

B U D A P E S T E N .  (Fiókraktár Dombóvári.)
116. (9—8) Szives megkeresésért vagy gyártelepünk meglátogatására tisztelettel felkéretik.

1881 -ik évbeu 295.000 palack, 1882 ik évben 550.000 palack lett elszállítva.

A mohai AGNES-forrásIt
shazánk egyik legazénsav-dúsabb o

savanyít vize 1
kitűnő szo lgá la tot tesz fő le#  az emésztési zavaroknál s a gyom ornak  az ideg- 
rendszer bántál main alapuló bajaiban. Á lta lában  a v i z  mind azon kóroknál 
k ivá ló  fig ye lm et érdemel, m elyekben a sze rv i élet tám ogatása és a z  idegrend

szer működésének fölfokozása kívánatos.

Borral használva már is kiterjedt kedvességnek örvend.
Fris töltésben mindenkor kapható

ÉDESKVTY L.
m. k. udvari szállítónál Budapesten, Erszébettéren.

Ú gysz in tén  minden gyógysze r tá rb a n , füszerkereskedésben és vendéglőkben .

76. (is—7) Pécsett: Eizer János. Spitzer Sándor fiai, Nick Károly araknál.

P

I
j | * ! 8 8 :  - i k  é v b e n  295 .000  p a l a c k ,  időz - i k  é v b e n  5 5 0 .0 0 0  p a l a c k  le t t  e l s z á l M t v a . * |

Pécsett, 1883. nyomatott Uj. Madarász E.


