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A világbéke 
Magyar országon.
Szinte szemlátomást közeledünk 

az európai diplomáczia régi mottójá
nak megvalósulásához. Tudjuk, hogy 
egv jegyzékváltás, egy konterenczia 
sem esett meg a nélkül, hogy az leg
alább is az európai béke érdekében ne 
lürtént volna. Sőt háború is volt már 
egypárszor, mióta a hatalmi egyensúly 
a trancziák legyőzésével Poroszország 
télé billent: ezek is a béke érdekében 
történtek. Persze, si vis pacem, para 
belliim.

Úgy látszik, most megint nagy 
európai béke küszöbén állunk, mert 
fegyverkezünk egyre-niásra. Galicziá- 
ban az oroszok titkos izgatása folytán 
kitört s belterjesen folyvást kavargó 
parasztlázadás: az oroszoknak egye
dire osak feketetengeri hajóraj gyár
tása; a kis Görögország haderejének 
fegyvereskészen léte s a görög kor
mánynak kihivó daczossága a nagy
hatalmak ellen; nem különben az ősz 
trók és magyar népfelkelési törvény 
sietős megalkotása, e mellett az osz
trák politika legbefolyásosabb intéző-
j. le k. Albrecht föberczegnek Boszniá
ban való széttekintése s a  királynak 
kilátásba helyezett lentazása, — mind 
mind oly jelenségek, melyek valami 
újabb békéről suttognak.

Hogy milyen lesz ez a béke, azt 
mi magyarok, szánandóan elnyomón- 
tolt, kormányzatunk áital deprimált 
helyzetünkben majd csak arról tudjuk 
meg, hogy mennyi magyar vérre lesz 
ismét szükség. Isten jóvoltából békés 
világot éltünk már Boszniában is, da- 
ezára annak, hogy a magyar politikai 
közvélemény tiltakozott az okkupáczió 
ellen. Hja I a kiegyezési törvény s an
nak az a passzusa, hogy a külügyi 
politika nem intézhető a magyar ér
dekek tekintetbe vétele nélkül, nem 
azért van, hogy a magyar kormány is 
számot kérhessen arról, hogy hová 
szól a kommandó, a mikor a hadsere
get mozgósítják s a hadi költségeket 
kiróják.

Ezután már fegyverben lesz a ma
gyar nemzetnek kicsinye - nagyja az 
osztrák politika számára. S a mig a 
népfelkelést törvénynyel a magyar 
hadviselő erőnek eddig szabad kon
tingensét is beszorítják az osztrák fő
vezénylet alá, tehát teljesen szuppo- 
nálják a magyar véderőt annak az 
államnak a rendelkezése alá, a mely 
eddig is azon volt, hogy nemzetünket 
minél több pókszállal kötözze mozdul- 
hatlanra, — másrészről küszöbön épen 
az uj gazdasági kiegyezés törvényja
vaslatának tárgyalása, hogy újabb 1 0  
évre legyünk táplálói az osztrák ipar
nak és kereskedelemnek.

Közgazdaságunkra és haderőnkre 
nézve tehát már osztrák rendelkezés 
alatt vagyunk ; azon fölül minden év
ben egy-egy kis deficzitünk is akad az 
államháztartásból; csak az a hija, 
hogy egy szép napon bejelentik a 
Rotschild konzorciumnak, hogy tizetni 
nem tudunk s kész osztrák Biirgerek 
vagyunk.

Akkor üt be aztán a világbéke 
Magyarországon, a melyet majd úgy 
írnak fel, hogy: világbéke hamvaira!

Körültiiuk s kivált a Balkánon, 
igaz, hogy a háború Uszke pislog; — 
mint szomszéd államnak, Magyaror
szágnak is vigyáznia kellene a háza 
tetejére a hódítói vágyó muszka ko
losszussal szemben ; fegyverkeznünk 
kellene, ha függetlenek volnánk is. Az 
igaz. — És ekkor örömmel szoron
gatná a puskát még az aggastyán is. 
De igy, a mostani, Ausztriával való 
közjogi viszonyunk mellett mit védünk 
mi tetőtől talpig fegyverben? Felelet; 
azt a vazallusi helyzetet, hogy a telet
tünk domináló Ausztria lehetőleg di
csőséggel kerülhessen ki a sejthető 
európai konfliktusból s az ő dicsősé
gének annál lesujtóbb visszahatása 
forduljon mireánk. — Amint most nem 
akar Ausztria a reális közösségben 
külön magyar érdekeket ismerni, egy 
hadi sikerből annál kevésbé adna 
részt; sőt a közös erővel a nemzetközi 
hatalmi konstellácziónak épen olyan 
alakulására spekulál, a melyben szép

szeliden elnyomhatná teljesen, s az 
ös8zbirodalom egyik tartományává 
kebelezhetné be Magyarországot.

Tisztára a róka meséje, melyet a 
bakkecske a kutból kisegített.

Lehet, hogy a hagyományos osz
trák vezénylet kudarcza vezetné a 
monarchiát, és akkor nekünk ártatla
nul, önhibánkon kívül kellene osztozni 
a megveretés szégyenében és sarczában.

Minden velleitásokkal szemben 
mozdulatlanul akar tehát kötözni 
magához bennünket Ausztria, aminek 
végczélja államiságunk kényszerű fel
adása lenne.

Rendszeres törekvése van erre 
Ausztriának s elég biztos kötelékek 
vannak a kezében, amennyiben állami 
exisztencziánk két főfeltételét: véd
erőnket és közgazdaságunkat ragadta 
magához.

A közös vámterületben ő az úr; 
a fejlödöttebb, nagy tőkékkel rendel
kező s dédelgetett osztrák ipar szaba
don árasztja produktumait a mienkre, 
s a mienk, fiatal indusztria. nem bírja 
a versenyt. S viszont nyers terménye
inket sem értékesíthetjük kellőleg az 
osztrák piaczokon, mert részint ott is 
terem a föld; részint, ott lévén a 
kereskedelem is, olyan árt szab a 
tőzsde a terményvámok alacsonysá- 
gánál fogva, amilyet akar.

így folyvást szegényednie, folyvást 
gyengülnie kell a magyar államnak, 
mert se ipara föl nem emelkedhetik, 
se nyers termelése nem fizeti ki magát.

Nagy horderejű, hazánk jövő sor
sára döntő és vészterhes munkát végez 
tehát parlamentünk többsége, amikor 
majdnem egy csapással a népfelkelési 
törvényt is meghozza a közös hadse
reg kiegészítéseként, oly rendelkezés 
alá, mint amilyen alatt a közös had
sereg a dualizmus daczára áll, — meg 
a kiegyezési törvényt is.

Ha már katonánk sincs; deticzites 
és folyvást adósságot csináló ország
nak egyszer csak megszűnnek hite
lezni, annál inkább, mert a haderőben 
csaknem összes munkaerőnk is kom
mandó alatt állván, a szegényedés

mellett produktiv képességünk is csök
kenni fog. Egyszer csak — és félő, 
hogy nem soká győzzük czérnával — 
ránk szakad a csőd. És ha csődöt kell 
mondanunk, még csak nem is egyez
kedhetünk úgy, amint lehetőség sze
rint jónak látjuk, mert abba már a 
közösségnél fogva beleszól Ausztria 
is. Más ország bankján csüngő államra 
aztán nincs más menekvés, mint a 
csendes kimúlás.

A Rotschild konzorcium, a mi ős- 
hitelezőnk, mint a lapok ide vonatkozó 
közlései pedzik. a 25 milliós uj defi- 
czit hallásakor már is sokallani kezdé 
a gyönyörű gazdálkodást. Tőle függ, 
mikorra mondja ki osztrák gúzsba 
kötött nemzetünk felett, hogy; világ
béke hamvainkra!

Kalma István.

Országgyűlés.
Öt napon át tartó vita után, szombaton 

véget ért a népfelkelésről szóló törvény- 
javaslat általános tárgyalása. A szavazás 
eredménye felöl suukiseiu volt kétségben, 
tudta előre mindenki, hogy a többség e l
fogadja a törvényjavaslatot. Ha megsza
vazta a törvényhatóságokról szóló törvény- 
javaslatot, melyet maga sem tartott kielé
gítőnek, természetes volt, hogy megszavazza 
az alkotmánysértő népfölkelési törvényt, 
mely mellett legalább pártolólag beszéltek 
a saját szónokai. A vita utolsó napján is 
érdekes felszólalások voltak. Mindjárt el
sőnek 1 loitsy Pál igen sikerült, tárgyilagos 
hangon tartott, szakszerű érvekkel gazdag 
beszéddel kötötte le a báz általános figyel
mét. Fökép a miniszterrel polemizálva fej
tette ki iudokait, melyeknél fogva a tör
vényjavaslatot nem fogadhatja el. — Utána 
Hermán Ottó általános emberiségi szem
pontból bírálta a kérdést, éles Ítéletet mond
ván a javaslatról, mely az eddig békében 
hagyott polgár családi tűzhelyét zaklatja 
föl, a nélkül, hogy garancziákat nyújtana, 
és kárpótlást helyezne kilátásba. Úgy a 
Hoitsy Pál, mint a Hermán Ottó beszédét 
gyakori helyeslésekkel kisérte a baloldal. 
— Szentkirályi Albert hosszabb beszédben 
fejtette ki azt, hogy miképen véli ő keresz- 
tülvihetőnek a népfelkelés szervezetét. Több 
czélszerU eszmét vetett fel, miközben ki
mutatva a törvényjavaslat hiányosságát és 
káros intézkedéseit, kijelentette, hogy ne.n 
fogadja el azt. Ezzel e szólásra jelentke
zettek sora kimerült és Fejérváry Géza br. 
hosszabb polemikus beszédben reflektált az

ellenzéki részről felhozott ellenvetésekre. 
Az ö sajátos modorában érvelt 8 egyik
másik lényeges kifogás fölött ugyancsak 
könnyű szerrel siklott á t  Néhol élczelt is, 
még pedig elég sikerültén s kétségtelenül 
megérdemelte azt a bókot, a melyet Beöthy 
Ákos személyes kérdésben való felszólalá
sában moudott róla; hogy t. i. a mióta 
miniszter, sokat haladt a dialektikai mes
terfogásokban. A jobboldal tüntető helyes
lésekkel fogadta a miniszter egyik-másik 
nyilatkozatát, s végül zajos éljeneket han
goztatott, a mik közé innen-onnan tapsok 
vegyültek. — Erre a zárbeszédek követ
keztek. Először Münnicb Aurél előadó mon
dotta el a magáét. Röviden végzett, a 
mennyiben csak a Beöthy Ákos és a Ho- 
dossy Imre beszédére tett néhány észre
vételt. Ezt a rövid beszédet is türelmetle
nül hallgatta a báz, sőt ennek a türelmet
lenségnek tulajdonítható, hogy az előadó 
nem polemizált tovább. — Hodossy Imre 
élénk hatással, a baloldal zajos helyeslései 
közt mutatta ki, hogy az előadónak az ö 
közjogi érveire vouatkozó megjegyzései 
egyáltalán nem alkalmasak az ellenzéki 
álláspont megingatására. Münnicb előadó
nak rövid nyilatkozata, 8 Hodossy Imrének 
erre személyes kérdésben tett észrevétele 
után Tbaly Kálmán, mint a fUggetleuségi 
és 48-as párt határozati javaslatának elő
terjesztője mondta el sikerült zárbeszédét, 
melyben élénk hatással polemizált Ivánka 
Imrével és a honvédelmi miniszterrel, kinek 
számos argumentumára nézve mutatta ki 
a hibás alapot. Ezzel a vita véget ért, s 
következett a névszerinti szavazás, mely
nek eredménye az lett, hogy 177 képviselő 
i g e n n e l ,  100 pedig n e m-mel szavazott; 
8 igy a többség 77 szótöbbséggel elfogadta 
általánosságban a törvényjavaslatot. A név
szerinti szavazás során rendkívüli momen
tumok nem merültek föl.

Hétfőn a részletes tárgyalással foglal
koztak. Mindössze négy szakaszt intéztek 
el, babár egyet észrevétel nélkül fogadtak 
cl. Érdekes beható viták voltak, több rend
beli módositványt adtak be. Ézek közül 
néháuyat el is fogadtak. A 6-ik §-nál 
élénk vita támadt, melyet Beöthy Ákos 
kezdeményezett a katonai büntető törvény 
reformjára vonatkozólag benyújtott, s be
hatóan indokolt határozati javaslatával. A 
kérdéshez hozzászólóiak Tbaly Kálmán, a 
ki különben módositványt adott be, to
vábbá Körö8sy Sándor és Tisza Kálmán 
miniszterelnök, a kik ellenezték a határo
zati javaslatot, mig Ugrón Gábor és 
Audreáuszky Gábor br. mellette szólaltak 
fel. Fejérváry Géza br. miniszter rövid fel
szólalása utáu a báz többsége a szakaszt 
az előadó lényegtelen módosításával fo
gadta el, s elvetette a Beöthy hat. javas-

í  Á  H O  Z  A .
Angolországi utazásom naplója.

— Irta: Id. Koszits Szilárd. —

1880. évi márczius 30 án reggel nyolc/ 
óra 15 perczkor iudullam azon nagy útra, 
mely reám és családomra nézve végzet- 
s/.erünek nevezhető. Jó nőm még rccon- 
valeseens lévén: nem kiférhetett az indó- 
liázkoz; gyermekeim azonban kijöttek vé
lem, s miután — mi nagy ritkaság — a 
vonatnak késedelme nem volt, — gyer
mekeimtől, és néhány megjelent jó bará
tomtól vett szívélyes és meleg hucsu/.ás 
után a menetrendben kitűzött batáridőben 
pontosan elindultunk.

Elutazásom nem a legszerencsésebb 
nuspiciumok közt történt. Elutazásom előtti 
estén t. i. jobb kezem közép-ujjat ügyet
lenségből megszórtam, mi az egész utón 
sok kellemetlenséget okozott; másrészt az 
elutazásom napjáig uralgott gyönyörű idő 
megváltozott és borús, ködös reggel után 
az ég esőt jelző szürke felhőkkel teljeseit 
beborult. Vízvár és Berzenczc közt el is 
értük az esőt, mely feláldozó barátsággal 
hozzánk ragaszkodva, többé elhagyni sem 
kívánt, lm nem saját közlekedési eszközein 
folyton kisért.

Pécs, és Bécs közti utat leírni: ha
szontalan munka volua, mert alig van em
ber, ki azt nem ismerné; de az egész 
útvonal nem nyújt oly érdekes tárgyat, 
mely külön felemlitést érdemelne. — A 
pécs-barcsi vonat szabályszerű lassúságát; 
— a barcsi vasúti vendéglő kitűnő rosz- 
szaságát és szemtelenséggel határos drá
gaságát; a vidék unalmasságát, mindeuki, 
ki valaha e vonalon utazott, ismeri ; ki 
pedig e szerencsében még nem részesült 
és a sors által e szerencsére elkárhozta 
•ik: annak a szegénynek jobb, ha az

előtte álló kellemetlenségeket előre meg 
nem ismeri

Utam annyiban még kellemesnek ne
vezhető, Zákányban, Szilárd fiam várt reám 
és elkísért Nagy-Kanizsáig; Nagy-Kani- 
zsán pedig hozzám csatlakozott Karczag 
Béla barátom, ki Szombathelyre utazott 
Szombathelyről Bécsig ismét magamra 
maradtam. — Bécsújhelyig az idő elég 
sebeseu mullott, mert a vonat meglehetős 
gyorsasággal haladt; azonban Bécsújhe
lyen átváltozott omnibus vonattá, mely 
minden, még oly kicsiuy állomásnál is 
megállott. Fél tiz volt, mire érkeztünk. 
Bc8zállván a magyar királyhoz, egy kis 
vacsora után siettem lefeküdni, mert az 
egész napi utazás igen kifárasztott.

Másnap márczius 31-én kellő időben 
felkelvéu, siettem dolgaimat végezni, mi
után úti társaimtól dr. Králik Lajos, és 
dr. Kuncz Jenő budapesti ügyvédektől 
azon levélheti értesítést vettem Bécsbcn, 
hogy ök a déli vonattal Budapestről 
Bécsbe érkezendnek és egyenesen a nyu- 
goti vaspálya iiidóházához hajtanak át. 
Siettem cnuélfogva mindent bevégeztii, 
hogy annak idején én is az iiidóbáziiál 
megjelenhessek. — Némi bevásárlások az 
útra, és külföldi, t. i. német, francziu, és 
angol pénzek beváltása képezték fö teen
dőimet, melyeket fél egy órára be végezve 
lutottam szállodámba, bogy mindent vég
leg bepakkolva, elindulhassak. Körülbelül 
egy óra lehetett, uiidün ép’ végezvén a 
csomagolást, ajtóm kinyílott, és azon Dr. 
Kuncz, és Dr. Králik belépett. Korábban 
érve Bécsbe, mint gondolták és hitték, 
oly szívesek valának engem felkeresni. 
Mint egy közös ügy harczosai, kik hivatva 
voltunk az ut fáradalmait is közösen meg
osztani, örültüuk a találkozásnak; nem 
lévén azouban sok időnk a kölcsönös 
érzetek kifejezhetésére, lesiettünk az étte
rembe, és egy igen sikerült ebéd után el
helyezkedvén egy Landauerban, mely

ből azonban a sok podgyász miatt mi 
alig voltunk láthatók, kisiettünk a nyu
gati vaspálya indóbázába.

Itt podgyászunkkal nagyon sok ba
junk volt. Mi t. i. azon nézetben voltunk, 
bogy direct Londonba teladott podgyász 
útközben nem lesz át és megvizsgálva, 
hanem csak Londonban ; azonban ez nem 
áll és téves nézet, mert a bajor határon 
miudeut átnéznek, s ha az ember vélet 
lenül nincs ott, hát nem küldik tovább, 
és az ember csak sok mindenféle felszó
lamlás után jöhet podgyászának birtokába. 
A dolgok ily állásában, miután mi Brüs- 
selben egy napig tartózkodni kívántunk, 
összes podgyász unkát is csak Bilissel ig 
adtuk fe l; a menetjegyet azonban Lon
donig váltottuk, és pedig Ascbatfenburg, 
Main/, Köln, Herbertbal, Calais voual 
irányában.

A menetjegyért Bécsböl Londonba fizet
tem 103 Irt 50 kit, a podgyászért pedig 
Bécsböl Brüsselig 11 frt 50 krt.

Az express-vonattal fut egy slileeping- 
car is ; erről a kouduktor ott ólálkodik a 
jegykiadási pénztárnál. Mi is akartunk egy 
báló koupét kibérelni, alkudozásba bocsájt- 
koztunk a konduktorral, de ki nem egyez
hettünk.

A sbleeping-car egyes koupéi olykép 
vannak berendezve, bogy egvben-egyben 
négy ember fér el. Egytöl-egytöl egy fél 
napoleondort követelt; de azon kiköté
sünkbe, bogy egy negyedik, ismeretlen 
személyt ne adjon közibéuk, csak azon 
feltétel alatt akart beegyezni, ha a negye
dik helyért is megfizetjük a 10 frankot. 
Ezt mi nem akartuk elfogadni, és igy 
megszakadtak az alkudozási tárgyalások, 
— pedig a következmény mutatta, mily 
jó lett volna elfogadni a német ajánlatát.

Pont 4 órakor indult el vonatunk. — 
A ki azért utazik, hogy valamit lásson, az 
járjou gyalog, de ne express vonaton, mert 
ez oly bolondul fut, hogy minden másod-

perezben más vidék, más táj tűnik fel. 
Az utazó ennélfogva részletes benyomást 
nem szerezhet és kénytelen azon általá
nos, lehet mondani felületes benyomással 
megelégedni, melyet ily vágtatva haladó 
vonat nyújthat.

A szép és kies fekvésű Scbönbrun 
mellett elhaladva, a leggyönyörűbb vidé
ket futottuk át. Az első állomás, melyen 
két perezre megállottuuk, Sanct Pölten volt. 
Innen a vidék hátterében kezdettek fel- 
feltűnni a felső ausztriai havasok. — Mölk 
mellett elrobogtunk és a mölki Benczések 
híres és nagyszerű apátságát két oldalról 
is szemlélhettük. Itt elértük egyszersmind 
egy folytou utazgató nagyhazáukfiát: a — 
Dunát.

Anistedten, Sauctpéter, Seitenstetten, 
Sanct Valentin állomások után, melyeken 
t. i. az express-vonat egy pár perezre meg- 
megállott, elértünk Linczbe. A most neve
zett állomások a legszebb panorámát nyújt
ják a havasokra, melyek közt egyik-másik 
a maga teljes fehérségében valóban impo- 
záus és nagyszerű látványt nyújtott.

Liucznél nemcsak az est, de a ne
mezig is utol ért bennünket. Linczig a 
waggonokat nem fűtötték, és miután a 
magas begyek közt, különösen estefelé a 
levegő nem hűvös, hanem lehet mondani 
hideg lön, én bizony téli kabátomat már 
jóval Lincz előtt is magamra szedtem. 
Utitár8aim azonban, mint fiatal emberek, 
ezt nem találták szükségesnek.

Teljesen besötétedvén, miutáu eddigi 
mulatságunk, a vidék szemlélése, megszűnt, 
beszélgetés közben egymásután elaludtunk, 
nem vévén észre, hogy koupénkban a gőz
fűtés ,következtében pokoli melegség fejlő
dik. Én, ki télikabátban ültem, legelőször 
ébredtem fel és siettem a télikabátot ma
gamról ledobni; azonban társaim, kik ná- 
Iámnál vérmesebbek valának, egy ingre 
vetkőztek, és minthogy a fűtést mérséklő 
vagy egészen elzáró készülék úgy meg

romlott volt, bogy azt megmozdítani sem 
lehetett, tűrni kellett a lehet moudani „ránk 
pörköléstu. Végre dr. Králik gutaütésröl 
íantaziálván : felrántotta az egyik ablakot. 
Betódult a hideg hegyi levegő! — mily 
jól esett, de a következményekre egyikünk 
sem gondolt. így utaztunk Passauig, — 
Králik és Kuncz rétümögben, én kabátban 
ugyan, de téli felöltő nélkül.

(Folyt, köv )

A h u l l á m o k .
— Miijthényi Flórától. —

Giacomo viharedzett matróz volt. Kö- 
rülhajózta az egész világot, járt az egyen
lítő alatt 8 nem egyszer látta a sarktenger 
jéghegyeinek csipkézett csúcsait, midőn 
azok az éjiéli nap sugarától halvány rózsa
színű viszfénvben égtek.

Majd ismét a hajó zárkájának szűk 
ablakáu tekintett ki, az immár hetek óta 
tartó sötét éjbe. Mit bámul úgy? midőn 
nem láthat egyebet fénytelen, vak éjsza
kánál ! Ki gondolná, hogy ő enyhe ligetet, 
balászgunybót, nőt és gyermeket lát az 
Adria mosolygó partjainál! Az ö édes 
otthonát. Mintha e tarka képektől, mintha 
az ő keble forró vágyától gyulladt volna 
meg egyszerre az égbolt: t'eltüuik az éj
szaki fény. Tarka színekben czikáz, ég, 
sziporkáz s tündérfényével bevilágítja a 
hólepte, jeges tájat, zuzmarás hajót s a 
nesztelenül repkedő fehér madarakat.

Máskor viszont Giacomo a déli öblök 
egyike felé hajóz. Csendes az éj, nagyok 
és fényesek a csillagok, a partról és szi
getről fűszeres virágok, óriás nagyságú 
sötétzöld levelek csüngenek a vízbe. A 
hajó csendesen siklik a bullámokou, me
lyek arany gyűrűkben maradoznak e l ; 
mind messzebb • messzebb , egymás után 
végtelenül, mert újabbak és újabbak tüu 
nek elő a bajó elöl.

Giacomo a fedélzeten pihen; vastag



latét, valamint a Thaly módositványát. A 
7-ik §-nál elvi jelentőségű módositvényokat 
fogadott el a ház, a mennyiben a Tiscbler 
Viucze kezdeményezésére, Thaly Kálmán 
Suvicb József (horvát) és Türs Kálmán 
folszólalása után Fejérváry br. miniszter a 
felhozott szempontokat összefoglaló uj be
kezdést indítványozott, a mely a népfel
kelés vezérnyelvéröl (magyar és horvát) és a 
jelvényről intézkedik. A ház elfogadta az 
uj bekezdést, valamint elfogadta HegedUs 
Sándornak azt az indítványát, mely szerint 
a törvény kimondja, hogy a népfelkelés a 
fegyveres erőnek kiegészítő részét képezi.

A képvÍ8elöház szerdán letárgyalta a 
népfelkelésről szóló törvényjavaslatot. Irányi 
Dáuiel egy módosítása, hogy a népfelkelő 
tisztek magyar állampolgárok legyenek, 
elfogadtatott. — Ülés végen Horváth 
Gyula interpellált az erdélyrészi hitelvi
szonyok rendezése ügyében

Megyei közgyűlés.
Bárányavármegye köztörvényhatósága 

f. hó 10-én (hétfőn) évnegyedes rendes 
közgyűlést tartott. A gyűlési terem a szo
katlan nagy számú közönséggel zsúfolásig 
megtelt; még a karzat is tömve volt. 
A nagy érdeklődést, az üresedésben lévő 
alügyészi állomás betöltése képezte. Ez 
volt a napirend fő-tárgya; a többi tárgyak 
nagyrészt megyei folyőügyek lévén, alig 
bírtak némi jelentőséggel.

Perczel Miklós főispán elfoglalva az 
elnöki széket, üdvözölte az egybegyült bi
zottsági tagokat 8 megnyitotta a közgyűlést. 
A napireudet megelőzőleg, megemlékezett 
P a u l e r  igazságügyminiszter haláláról s 
indítványozta, hogy a megye köztörvény
hatósága jegyzököuyvileg fejezze ki fáj
dalmát s részvétét a boldogult miuiszter 
elhunyta fölött, s erről jegyzőkönyvi kivo
nat által értesittessék a gyászoló család. 
Az indítvány helyesléssel fogadtatott.^

Következett az alispáni jelentés. Ebből 
a következőket említjük meg. Úgy az őszi, j 
mint a tavaszi vetések kielégítők s elég 
szép reményekre jogosítanak, ha ugyan az 
idő kellemetl-n változásai károkat nem 
okoznak. Eddig elemi csapás nem mutat
kozott. Tüzeset 20 volt. A közbiztonság 
ellen nem lehet panasz. A katonasorozás 
megejtetvéu, némi hauyatlás tapasztaltatok. 
A közegészségi állapot kedvező. Járvány 
nem volt. A halálesetek száma mérsékelt. 
Az állatok egészségi viszonyai kedvezők. 
Járványos kór nem mutatkozott. Nehány 
marha hullott el lépfenében. A közadók 
lehetőség szerint folytak be. Rendkívüli 
intézkedésre nem volt szükség. A lótenyész
tésre nézve különös előnykép említhető föl, 
hogy 11* fedeztetési állomás van; 53 mén, 
ezek közül 23 magánmén. A régi községi 
számadások elkészítése körül, a tisztelet
beli számvevők jól működtek. — A föl
olvasott jelentés tudomásul vétetett.

Következett az üresedésben lévő al- 
ügyészi állomás betöltése. A kandidáló 
bizottság következő biz. tagokból alakult 
m eg: dr. Feszti Károly, Nádossy Kálmán, 
Kissfaludy Pál, Siskovics Tamás, Szily 
László, Kardos Kálmáu. K andidáltalak: 
N a g y  Jenő megyei pénztári ellenőr, 
V a r g h a  Alajos mohácsi ügyvéd, F e 1 d 1 
Istváu dárdai ügyvéd. A névszerinti szava
zás elrendeltetvén, a szavazó bizottság kö 
vetkezöleg alakult meg: Girk Alajos, Ná- 
do8sy Kálmáu, Kardos Kálmáu, járási szol* 
gabirók és egyik jegyző. Beérkezett 239 
szavazat; N a g y  Jenőre esett 96 szava
zat, V a r g h a  Alajosra 83, F e 1 d 1 Ist
vánra 00. Eszerint az üresedésben volt 
állomást N a g y  Jenő nyerte el. Nagy Jenő 
helyét, helyettesítés utján, I g a l i c s  Kádó

hajókötél a párnája s kátrányos talaj a 
nyoszolyája. Mozdulatlanul bámul az égre 
s kezének árnyékával mérsékli a csende
sen úszó hold s az égő csillagok reá e8ö 
fényét. Az árboczkosárban dalolni kezd a 
hajósfiu. Hangja epedö, vágyó, messzeható 
s e dalra a zenét kedvelő deltiuek elő
bukkannak a hullámokból s kisérik a hajót 
szakadatlanul; csak egyet-egyet lendítve 
magukon, hogy cl ne maradjanak.

A dalra Giacomo is elmereng. Nem 
egyszer hallotta e dalt a kékes, holdfényes 
Adrián s újra megkapja a vágy: látni az 
enyhe ligetet, a halászgunyhót, nőt és gyer
meket. Udafönn az égen tündérfénybeu ég 
a „Déli korona" az „Alderaban" s ennek 
szomszédságából esett le éppen most egy 
ragyogó csillag a látkör mögé; talán éppen 
amaz enyhe ligetet, ama halászgunyhót 
kereste föl, odavitte a vágy ! így képzeli 
Giacomo.

De nem ily szép, nem ily csendes 
mindig a tenger! Feneketlen örvényeiben 
a borzalom, a kétségbeesés lakik. Sok élet, 
sok remény, sok ábránd, sok vagyon lett 
már ott eltemetve; s a hullám nem adja 
vissza zsákmányát sem a könyörgönek, sem 
pedig az átkozódva kétségbeesönek. Midőn 
a sötét hullám szövetkezik a sötét felhő 
vei, akkor a czikázó piros villám írja az 
égre a tenger borzasztó haragját s az em
berek romlását. Giacomotól is elvett már 
sokat e zsarnok, habár az neki éveken át 
szolgája volt. Elvette megtakargatott va
gyonát s gazdag reményét, szépen serdülő 
fiát, a kit maga mellett oktatott, nevelt, 
hogy egykor, miként ő maga, viharedzett 
matróz legyen belőle. De éppen a vihar 
volt az, mely egy sötét éjjel dühöngése 
közben lemosta a fedélzetről, egyetlen 
hullámmal, nyomtalanul.

Azóta szegény Giacomonak bármely 
égalj alatt, bármely tenger fölött nem volt

közgyám foglalta d. Ennek a helye egye
lőre betöltetlen marad. (Hallomásunk sze
rint H e g e d U s Károlylyal töltetett be 
ideiglenesen.)

Dőry Béla tiszteletbeli szolgabiróvá, 
Margittay Péter tiszt.-beli Ugyészszé nevez
tetett ki.
, A nyugdíj szabályzat helybenhagyatott. 

Életbe lép f. évi j u l i u s  1-én. A nyug
dijak fedezésére szükséges pótadó ugyan ez 
időtől vettetik ki. Az igazgató-választmány 
a nyugdíj-szabályzat keresztülvitelére 8 a 
pótadó meghatározására a következő biz. 
tagokból alakult meg: S i s k o v i c s  Ta
más, N á d o s s y  Kálmán, F e s z t i  Ká
roly, N é m e t h  Lipót, K a r d o s  Kálmán, 
0  11 o c 8 k a Géza.

Az állandó választmány jelentést tett: 
a kir. közjegyzőkről szóló törvény módo
sítása és kiegészítése iránti, 1886. évi VII. 
t. ez. életbeléptetetése folytán a hagyatéki 
ügyeknek mérsékeltebb költség mellett 
való gyors elintézése czéljából, a megye 
terén létező kir. közjegyzők számáuak szük
ségesnek tartott szaporítása érdemében fel
sőbb helyre teendő felterjesztés tárgyában 
S i m o n f f a y  János biz. tag szeriut in
dokolatlan az állandó választmány indít
ványa, hogy fölterjesztést tegyünk. A kor
mány meghozta a törvényt, a kormány 
majd gondoskodni is fog annak a keresz
tülviteléről is. Egyelőre korai volna a 
megyének ez ügyben lépéseket tenni. 
S z i l y  László azt mondja, hogy jó lenne 
a kormányt előre figyelmeztetni s kérni, 
hogy melyik járásokba kívánunk közjegy- 
zöségeket Mi jobbat) tudjuk, mint a kor
mány, hogy hol van a közjegyzőkre a leg
nagyobb szükség. 8 i m o n f f a y ismétel
ten kijelenti, hogy a felterjesztés korai, mert 
úgy mond, magunk sem tudhatjuk még, 
hogy melyik járásban van nagyobb szűk 
ség a közjrgyzőségre s igy k o r r e k t  
íülterjesztést lehetetlen teuui. Simonffay 
helyes felszólalása ellenére, az állandó vá
lasztmány előterjesztése fogadtatott el.

Bertalan János bodouyi tanító nyug
dija 172 f r t 58krban;  Haid János k.-nyá- 
radi tanító nyugdija 201 frtban állapít
tatott meg.

A rendes folyó s kevésbé érdemleges 
ügyek elintézése után '/22 órakor véget 
ért a gyűlés.

Vidéki levelezés.
Tekintetes Szerkesztőség!

Soha ilyen állapotok a mai czivilizált 
világban, mint a mi szerencsétlen vidé
künkön !

Minden nap rettegve fekszünk és ret
tegve kelünk fel, 8 aggodalommal eltelve 
ez a legelső kérdésünk: „Nincs-e valami 
kár, nem loptak-e el már megiut valamit ?“

Midőn 1881 ben a hírhedt herendi 
tolvajbanda tagjait elfogták, kik egész 
Herend környékét számtalan lopásukkal 
rettegésben tartottuk, mint akkor e becses 
lap hasábjain is közöltem, a legnagyobb 
öröm fogta el lelkünket, hála Istennek! 
Megmenekedtünk a sok kórtól! Nem hiába 
hullatjuk ezután orczánk verejtékét, haj 
dolgozunk nem lopják el többet éjjel j 
orozva tőlünk, a mit megtakarítunk. Allé- 
luja, alléin j a ! A herendi hírhedt tolvajok | 
herendi Nagy József és fia János, Erős 
János és nagy-budméri Prekodrovácz Szávó, 
kit, mint e lapokból olvastam, a nagy- 
budméri korcsmában agyonlőttek, hogy a 
környék megszabaduljon tőle, — el lettek 
Ítélve 3—4 évre, a rájok bizonyodult 
lopások miatt. Es ekkor, mintha csak meg- j 
változott volna'a világ, a lopások megszűn

tek, nem kellett rettegnünk és aggódnunk.
A múlt évben azonban a nevezett tol

vajok kiszabadultak (fájdalom!) s most is
mét napirenden vannak környékünkön a 
lopások, s mi legnagyobb baj — mind
eddig nincs orvoslás, nincs segítség ! A té
len a vókányi tanítótól ellopták mind a 
disznóimat és zsírt, de utána ments Herenden 
Nagy Józsefnél meg is találta, de azért a tol
vajok még most is szabadon járnak. A trini- 
tási körvadászhoz most a tél végén három
szor törtek be, elhordva tőle minden füstölt 
húst és baromfit. A legutóbbi betörés al
kalmával már csak két tyúkot vihettek el, 
egyiket 9 csibével, a másikat meg a to
jásról emelve el. — Loptak mindenfelé? — 
Végre most azután rákeritették a sort a 
szegény kistótfalusi papra is!

Május 12-én virradóra, szegény fele
ségem azzal ébreszt fe l: a baromfi-ól fel
törve és üres . . . .  üres . . . Csakugyan 
úgy is volt! A két zárral is ellátott barom 
fi-ól ajtaján az egyik zár felnyitva, a másik 
nagy erővel és hosszas munkával lefeszítve! 
A gyalázatos tolvajok elloptak 26 darab 
tyúkot, alig hagyva meg egyet kettőt mag
nak, hogy ha elszaporodnak, ismét lop 
hassanak.

Én mit tehettem egyebet! ? Tudattam 
a kárt a siklósi szolgabiróval s levelet Ír
tam az egerági cseudőrparaucsnoknak is, 
azutáu összenézve szegény feleségemmel, 
s önkényteleuül is könybe borult szemek
kel, (biszeu úgy is elegen és eleget meg
gyötörtek már!) kisétáltunk a kertbe, nézni: 
nő-e már a hagyma ? Jaj bizony ! az eklésia 
kicsiny, a jövedelem kevés, csak ritkáu te
lik húsra! — Mi csak majd megleszünk, 
de szegény kis gyermekeim! Mily örülve 
mentek az iskolába, ha egy egész tojást 
kaphattak, meunyire szerették a rántottát, 
8 most jó lesz szegénykéknek a száraz 
kenyér is !

Papságom rövid 12 esztendeje alatt 
anuyiszor loptak meg elhajtva, vive hízott 
disznókat, hidakat, tyúkokat sat. tőlem, 
hogy bizony 5 0 0 -0 0 0  írt kárnál már töb
bet szenvedtem; és soha semmi kárpótlás, 
soha a tolvajok fel nem fedezve, legalább 
az én károm miatt uem ; pedig sokszor köl
töttem is rá! — Mostsincs semmi bizalmam, 
semmi reménységem, hogy a tolvajok fel 
legyenek fedezve. — Rám nézve a sok 
tolvajlásnak, mi engem ért, végeredménye 
csak a szükölködés, szomorú sóhajtás, jaj ! 
és a bánatnak, keserűségnek e rövid le- 
vélbeu való kiömlesztése!

íme tek. szerkesztőség! ilyen világot 
élüuk mi Herend környékén 1886-ban is, 
a csendőrség fénykorában!

Kis-Tótfaluu, 1880. május 12.
teljes tisztelettel 

Máté Balázs.
ev. ref, lelkész.

Törvényszéki csarnok.
Büntető ügyek;

Május 17-én. Csapó József elleni ügy lopás 
miatt Koczui János óh társai elleni ügy súlyos testi 
sértés és msgánlak megsértése miatt. Május 19-én 
Klein Adolfné és társa elleni ügy csalás miatt. Május 
21-én. Kovács Dáuiel és társai elleni ügy szándékos 
emberölés illetve súlyos testi sértés miatt. Zsiíkovies 
Ignácz elleni ügy lopás miatt. Kuu János és Böhm 
Ferencz elleni ügy lopás miatt.

Különfélék.
— Bérma ut Duláuszky Náudor me

gyei püspök e hét folytában a szigetvári 
egyházkerület: Szigetvár, Mosgó, Lakócsa, 
SUniegh-Szent-László, Sumony, Dráva-Szent- 
Mártou, Ibafa és Bogdása plébániában 
osztotta ki a bérmálás szentségét. Kísére
tében Zsiukó István kanonok van.

— Püspöki látogatás. Garé községet 
f. évi május bó 4-én azon szerencsés meg

tiszteltetés, illetve kitüntetés érte, mit már 
08 éven keresztül nélkülözni volt kényte
len ; ugyanis a fenti napon Szász Károly 
— a duuamelléki református egyházkerü- 
rületi püspök — kőrútjában, Garé községet 
is meglátogatta, melynek mondhatni fele 
református vallásu és tiszta erkölcsű lakó
sága örömmel teljes szívvel várta föpász- 
torának megérkezését. Farkas József ga- 
réi körjegyző, a község határvonalán 
az elöljáróság élén, lovasbanderiummal, 
rövid, de hathatós beszéddel fogadta az 
agg püspököt, melyre ö szokott költői 
stilusbau válaszolt. Bent a községben, hol 
az utcza, melyen fehérbe öltözött leányok 
serege sorfalat képezett, zöld gá
lyákká! volt díszítve, harangok zúgása és 
taraczkok dörgése között, a templomnál 
Paul .József ref. lelkész fogadta. Ezen 
fogadtatás után a templomba menve, mint 
apa gyermekeit, oktatta a jóra a híveket. 
Az egész község apraja és öregje mind 
ünnepi ruhában, sóvárgó szívvel és kiván
csi tekintettel hallgatta végig a tanulságos 
beszédet. Délután 3 óra tájban hasonló 
ünuepélyesség és a hívek szereucsekivá- 
natai között távozott el Gáléból a szom
szédos Szava községbe.

—  Esperesi kinevezés. Kovács János 
bölcskei esperes helyébe a megyés püs
pök S p i e s  János paksi plébáuost duna- 
földvári kerületi esperessé nevezte ki.

—  Szepessy szobra A tervezett Sze
pessy monumentum mintája tökéletesen 
elkészült, a talpazattal együtt. A szobor
ról egy alkalommal már irtunk, most csak 
a Kircli8tein architektus terve szeriut ké
szített talpazatot ismertetjük. A négyszög
letes alappal bíró talpazat alja három fo
kozatú lépesözet; a lépcső fokok felsziue 
lejtős, nem pedig vízszintes, mint a közön
séges lépesözet szokott leuni. E fölött egy
szerű, de csinos körzet, illetőleg párkány 
van, melyet bronz-díszítmény fog ékesíteni 
E tölött emelkedik a piramis szerű oszlop, 
melynek elő- és utó-lapján bronz-lemezeu 
a püspök ezimere és Pécs szab. kir. város 
ajánló sorai foglalnak helyet. Az oszlop 
felső részen ismét bronz - diszitménynyel 
ékített párkány van. Majd ismét egy kisebb 
koczka-emelvény. Ezen áll a méltóság 
teljes alak — Szepessy szobra. Értesü
lésünk szerint a monumentum mintája lég 
közelebb ki íog állíttatni közszemlére a 
nemzeti kaszinó nyári helyiségében

—  Adomány. Hass József, kányái 
(tolnamegyei) plébános a S z e p e s s y -  
s z o b o r  javára 5, azaz ö t forintot kül
dött be szerkesztőségünkhöz.

— Kihallgatáson. Engel József hely
beli nagyiparos és földbirtokos, a kitünte
tést — mely érte az által, hogy magyar 
nemessé lett — megköszönendő : f. hó 0-án 
Ö Felsége előtt kihallgatáson volt.

— Jogakadémiánk olvasóköre fennál
lásának 10-ik évfordulója alkalmából jő vő 
szerdán, f. hó 19-éu d. e. 9 órakor saját 
helyiségében (jogakadémia II. emelet) a 
körhöz illő komolysággal U u u e p é 1 y t 
rendez a következő programmal: I. El
nöki megnyitó és alkalmi beszéd. Tartja 
R ó n a k y  Kálmán. II. Három rövid föl- 
olvasás. 1. B e r n á t b Béla : „A bitbi- 
zomány nemzetgazdasági szempontból.u 2. 
R e e h  Dezső: „A római jog reczepcziója 
és jelentősége." 3. S o n n e v e n d  Frigyes : 
„Az arabok a középkorban." (Kultúrtör
téneti tanulmány.) III. Alkalmi költemény 
K a s z a  Józseftől, felolvassa T o 11 h Pista.
IV. Elnöki zárszó. Az üunepélyre a kör volt 
tagja s az ifjúság barátai tisztelettel meg
hivatnak.

—  Tánczestély. Jogakadémiáuk ol
vasóköre által rendezendő tánczestély f. 
hó 19-én, szerdáu tartatik meg a „Nem

más gondolata, mint elmenni haza, a szép 
enyhe ligetbe, a kis balászgunvhóba, neje 
és leánykája vigasztaló körébe, bol begyó
gyuljanak lelkének sebei.

Elhagyni a csalfa tengert, nem szállni 
soha többé ragyogó tükrére, elvonulni a 
szárazföldre, hol megszűnik hatalma s biz
tosságban lenni ezután szeszélyeitől és 
csapásaitól.

Addig vágyta ezt Giacomo, a inig 
egy napon a gondolat kivitellé, az ábránd 
valósággá lett.

Elvonult az enyhe ligetbe, kifeszitette 
hálóját a gyepre, karjaiba vette kis leányát 
s mutatta neki a halászgunyhó kékes, bod
ron füstjét inig jó neje a vígan lobogó 
tűz körül foglalkozott.

Békén élt éveken á t ; sebei enyhültek, 
vagyona gyarapodott, leánykája gyönyörűen 
fejlődött s bü neje nem győzte mondani: 
hogy ím e! a ki nem száll tengerre, nyu
godtan élhet, mert uem tarthat annak 
csapásaitól.

A pihenő matróz tekintete hóhegyek 
helyett a partszéli elmosódó kékes hegy- 
lánczon pihent, mely fölött a hószinü sza
kadozó felhők úsztak és enyésztek el csen
desen ; mintha az egykor látott jeges, der
medt vidék tünékeny móló álma, fölcsil
lanó emléke lenne az egész tüuemény.

A csillagos esték, enyhe sugárral, itt 
is fölkeresték öt. Csakhogy e csillagok 
sokkal kisebbek valának, sokkal távolab- 
baknak tetszettek. Fényük a délieknél 
homályosabb volt; de otthonos, megszo
kott, mely nem költi tel a vágyat a kétes 
távol után, hanem bizalmasan leiköt, mint 
az otthoni békés balászgunyhók éjente ki 
világított ablakai.

A déli növényzet fűszeres leveleinél, 
égő színekben pompázó virágainál kedve
sebb volt neki a parányi nefelejcs, a  sze
rényen megvonuló ibolya, vagy a tavaszt

hirdető sárga szirmu kankalin, mert jól 
ismert emlékeztető illatot lehelve a tájra, 
egyúttal regét is mondottak neki rég le
folyt uapokról, a boldog gyermekkorról. . .  
uiig végre a nap- és viharbarnitotta arezon 
végigfolyt a megindulás csillogó könye. 
Ily harmatot nem bírt volna fakasztani 
egész kelet és dél valameunyi csodás vi
rága sem.

E meghitt virágoktól könnyezve az 
öböl biztos partján állt a kis gunyhó csen
desen. A kis kert végéből termékeny gyü
mölcsfák hintettek rá enyhe árnyat, körül 
röpködtek a tarka pillangók a védték a 
parti sziklák, mint az odaépitett fecske
fészket, egy köfe8zület lábainál.

Napszállatkor künn ült a család. A 
gyermek a sós fövényben csigabigát ke
resett, az anya szorgalmasan fout, Giacomo 
pedig hálót foltozott. A béke és nyugalom 
párája lengett az egész vidéken s ábrán
dozásra hangolta a sziveket is. A nap vér
piros tűzgolyója a tengerbe merült, Giacomo 
mosolyogva sóhajtott föl: „Igazad van 
Tercsa, boldogabb, a ki elvouultan él, a 
ki nem száll tengerre, mert uem félhet 
anuak csapásaitól!"

S miután feleségének egyetértöleg mo
solygó szemeibe tekintett, önkényteleuül 
követte figyelmével a nap egymásután ki
hunyó piros küllőit. Gyakorlott szeme egy- 
szere távol, igen távol egy közeledő pa
rányi sötét pontot, egy vöröses barna fel
hőt vett észre, mely kifeszitett vitorlához 
hasonlóan úszott az égen.

„Menjüuk be Tercsa — szólt a hálót 
összeszedve — zárjuk be a gunyhót, az 
éjjel igen nagy vihar lesz!"

Mire Tercsa keresztet vetve magán, 
ekként szólt: „Kegyelmezz Isteu azoknak, 
a kiket a tengeren ta lá l!“ s megfogva kis 
leánya kezét, bevezette a hajlékba, melyet 
biztosan elzártak, elreteszeltek a vihar elől.

Odabenn vígan égett a tűr, Giacomo 
szendergő kis leányának mesélt félig regét, 
félig valót a messze látott vidékekről. A gyer
mek szempillái nehezedtek, a mesélő szavai 
fokozatosan haltak el, mig a jó Tercsa 
imádkozva hajtotta fejét nyugalomra.

Odakünn fölszabadult a vihar, tom
bolt, csattogott, a tenger zengett, zúgott, 
sivitva csapdosta hullámait s úgy tetszett, 
mintha számtalan orgona dörögne valahol 
a légben felségesen és mégis borzalmasan

A gyermek angyalokról és zenéről 
álmodott, anyja ösztönszerüleg szorította 
őt álmábau keblére. Csak Giacomo nem 
hallott, nem látott semmit, ö rég megszokta 
a vihar tombolását.

Mikor legkevésbé sejtjük, akkor jön
nek a csapások: az élet tengerének hul
lámai!

Egyszerre hatalmas lökést érzett a 
mindjárt azután e g y  uedves, puszta sziklán 
találta magát.

A rohanó, szakadozott felhőkből ki
bukkant a hold, a vihar csendesült, mintha 
immár elérte volna kitűzött czélját.

Giacomo körültekintett , ismeretlen 
puszta partvidék terült szét előtte, csak 
a sértetlenül fönnálló köfeszllletröl tudta, 
hogy ott tegnap még békés gunybója ál
lott. S most? . . . egyetlen bullám elmosta 
a virágos kertet, gunyhót, nőt és gyer
meket ! . . . .

Giacomo könytelen szemmel, össze
kulcsolt kézzel rogyott a köfeszület lábai
hoz és öntudatlau kétségbeeséssel rebegte:

„Oh az élet nagy tengerének hullámai 
elöl nincs menekvés! Megtalálunk azok 
bárból s a sors a legnagyobb elvonultság
ban is ránk méri csapásait.

Isteu irgaluiazz szegény szivemuek!"

zeti Kaszinó" nyári helyiségében. Ha szép 
idő lesz, az egész kert kivilágittatik s igy 
a tánczküzökct a szabadban valló sétálás- 
sál lehet eltölteni, mi bizonyára kellemes. 
Este a belépti-jegyek F e s z t i  Károly 
könyvkötőnek a kaszinó épületében levő 
üzletében kaphatók.

—  Dezső Miklós borászati v. tanító 
folyó május hóban Baranyamegye terüle
tén a következő helyen tart gyakorlati 
előadást: május 15-éu érkezik S i k l ó s r a  
ott 16-án tart előadást, május 18-án P é 
c s e t t  telepgyomlálás és előadást tart, 
május 20-án M o h á c s o n  a kísérleti szöllö 
telepet gyomlálja és előadást tart. május
22-én K a r a n c s o n  kísérleti szöllö tele
pet gyomlál és gyakorlati előadást tart, 
május 23-án S e p s é n  tart előadást, má
jus 25-én H e l e s f á n  tart előadást és 
a kísérleti szöllö telepet gyomlálja. Későbbi 
uapjait e hónak teljesen Somogy megyé
ben tölti. A kik jövő junius hóban igénybe 
óhajtják venni utasításait, azok e hó 20-ig 
hozzá lelhivásaikat Pécsre küldjék be, 
hogy jóváhagyás végett a földuiivelési mi
nisztériumhoz beterjeszthesse.

—  Dömötör László méhészeti vándor
tanár f. bó 20-án N á d a s d o n  kezdi meg 
előadásait. 21-éu P é c s  v á r  a d ó n ,  22-éu 
P é c s e t t ,  23-án M a g y  a r - Szék e n, 24-én 
S á s  d ó n  fog előadást tartani. A figyelemre 
méltó előadásokat az érdeklődök figyel
mébe ajánljuk.

—  A pécsi kereskedelmi és iparkamara
f. é. május bó 10-én tartott közüléséböl. 
Kamarai elnök Ráth Mátyás megelégedés
sel konstatálja, hogy a minisztérium által 
az országgyűlési képviselőház elé terjesz
tett vámtörvény javaslat s illetve az ab 
bán foglalt füelvek s az egyes vámté
telek legnagyobb része is teljesen meg
egyezik a kamara által anuak idejében 
az osztrák-magyar általános vámtarifa mó
dosítása ügyében adott véleményes javas
lattal. — Pinczehely és Bttkkösd közsé
geknek vásár engedélyezése iráut való 
kérelmét elutasitólag véleményezte a ka
mara. — A miniszeriuni felhívására a 
kamara a póstatakarékpénztárt ismertető 
füzeikét a kamara területén levő minden 
gyárba és nagyobb műhelybe állandó ki
függesztés végett fogja megküldeni. — 
Koch Ferencz pécsi köszénbányatulajdo- 
uo8 az iránt való panaszával, mely szerint 
a bányatelepi vasúti állomási főnökség 
a feladott szénszállítmányaira vonatkozó 
üzleti adatokat a vele versenyző dunagöz- 
hajózási társaság bányaigazgatóságával 
közli — oda utasittatott, hogy ez ügyben 
első sorban a mohács-pécsi vasutigazga- 
tóságboz forduljon. — Götz Gyula mohá
csi kereskedő indítványa folytán a hazai 
sertéskereskidelmet sújtó nehéz akadály 
elhárítása érdekében felterjesztést intézem! 
a kamara a minisztériumhoz. így szüksé
gesnek találja a kamara a sertések vasúti 
szállítási dijának mérséklését, a vasúti 
kocsik teljes kibaszuálását korlátozó mi- 
niszt. rendelet visszavonását, a felette 
költséges és vesződséges állatszemlélő- 
bizottsági eljárás egyszerűsítését és olcsób- 
bitását stb. Tekintettel azon számos vi- 
szásságra, melyek a vásári állásfoglalás, a 
vasári adás ve vésnél átalán nagyon gyak
ran tapasztalható csalárdságokból, az 
alkuszi közvetítés és egyéb viszonyok 
rendetlenségéből származva, a vásárok 
forgalmára és jelentőségére felette káros 
hatással vaunak: a kamara ez Ülésen egy 
39 §-ból álló vásári szabályrendelet-mintát 
állapított meg, mely elfogadás s illetve 
életbeléptetés végett a kamara területén 
levő miudeu vásártartó községnek meg- 
küldetik.

—  Gyalázatos merénylet. Pénteken 
délelőtt egy baranyai gazdatiszt szállt a 
nővérével a „Mátyás k irályihoz czimzett 
vendéglőbe. Megérkezésük után a tiatal s 
bájos hölgy, Ritter kertészt akarta fölke
resni 8 e végből a Majláth-utczába ment, 
hol a kertész lakik. A lakást azoubau ha
tározottan nem tudta s csak úgy találomra 
nyitott be egy kapun 8 kérdezősködött 
vájjon itt lakik-e Ritter? A kérdezett, 
zsidó-asszony volt s ez azt mondotta a 
fiatal nöuck, hogy tessék csak a szobába 
lépni. A fiatal uö semmi rosszat sem sejtve 
bement a szobába. Itt egy zsidó térti ro
hanta meg, a zsidó-asszony pedig bezárta 
az ajtót. Erre dulakodás támadt a a ke- 
lepczébc került hölgy kétségbeesett sikol
tozással segélyért kiáltott. A merénylők 
megijedtek; az ajtó kinyílott s a megré
mült nő elmenekült. Az esetről jelentés té
tetett a rendőrségnél a a merénylők letar
tóztattak. Mi a megtámadott hölgy elbe
szélése után Írjuk a jeleu sorokat s ha 
csakugyan igy történt a dolog, a miben 
kétkedni legkevésbé siucs okuuk ; úgy el
várható, hogy a förtelmes baromi brutali
tás elkövetői kegyetlenül meglakoljanak

— Olcsó uj-kalap. A napokban beállít 
egyik helybeli kalapos üzletébe egy tisz
tességes külsejű fiatalember a kalapokat 
kér. A kalapos eléje rak különféle kala
pokat a legnagyobb választékban. A fiatal
ember sorra próbálgatja a „tüdőket", de 
csak nem tetszik neki egyik sem. Ez na
gyon magas, az igen alacsony, amannak 
meg a színe nem szép. A kalapos csak 
nem akarja elszalasztani az alkalmat, úgy 
is nagyon paug az üzlet; előkapja a létrát, 
hogy az állvány legmagasabb helyéről 
szedjen kalapokat, hátha a „magas" hely
ről származó kalapok imponálnak s lesz 
vásár. A fiatalember fölszól a létrán bűz- 
gólkodó kalaposra, hogy soh'se fáraszsza 
magát, sietős lévén amúgy is az útja, nem 
ér rá válogatui. Fejébe vágja a kalapot



8 ezzel távozik. A kalapos a meghiúsult
vásár fölötti elkeseredésében, nagy szomo
rúan rakosgatja vissza a kalapokat s ekkor
veszi észre, hogy egy u j-k  a I a p o t nyo
mott a jövevény a fejébe s az ó c s k a  
kalapját ott hagyta cserébe! Az ok elég 
a l a p o s ,  hogy becsapódott a k a l a p o s !

Választók névjegyzéke. A város 
tanácsa részéről a következő felhívás té
tételt közzé: Minthogy az 1874-ik évi 
XXXIII. t. czikk 29 ik §-a szerint a kö- 
vetvalasztók név lajstroma évenkint hiva
talból kiigazítandó s ezen kiigazítás a hi
vatkozott törvény 40-ik §-a értelmében 
minden év május havában okvetlenül meg
kezdendő, s oly időben fejezendő be, hogy 
a központi választmány ezeu munkálat 
alapján a névjegyzékek összeállítását folyó 
év június hő 15-én megkezdhesse; ennél- 
!ö_ va alulírott által ezenuel közhirré téte
tik. hogy a központi választmány intézke
dési* folytán a választók névjegyzékének 
bivatalbóli kiigazítását, a kiKüidött bizott
ság f. é. május hó 18-ik napjának dél
utáni .*3 órájakor a városház közgyűlési 
helyiségében megkezdendi s junius hó 6 ig 
bezárólag — a közben eső vasárnapokat, 
pltuköddi ünuepeket és űrnapot kivéve — 
mindenkor délután 3 órától 5 óráig sza
kadatlanul tol)tatamija. A mi azon figyel
meztetés mellett hozatik köztudomásra, hogy 
habar a választók névjegyzékének össze 
álllitása, illetőleg kiigazítása hivatalból 
történik, mégis minden jogosított polgár 
személyes jogának érvényesítése czéljából, 
a leüti hatar-idöben a kiigazító bizottság 
előtt. választói képességének leigazolására, 
a törvény által megkívánt okmányokkal 
ellátva, személyesen is jelentkezhetik. Mely 
alkalommal még megjegyeztetik, hogy a 
kiigazító bizottság által elkészített választói 
névjegyzék, a központi választmány ré
széröli telülbirálat s netáui felszólamlások
nak vegelintézése után, 1887-ik évre ér
vényes leend, s hogy ezen névjegyzékbe 
csak azok vétethetnek fel, kik egyéb tör- 
vényszeriuti kellékeken felül az 1875 ik 
é\i VI. t. czikk I-8ö §-a szeúut 1885-ik 
évi egyenes állami adót — illetőleg a 
megtelő adó-hátralékot, — f. évi ápril hó 
15-ig hiány nélkül lefizették.

Rendellenes állapot. Egy idő óta 
a varosunkban lévő vendéglősök elfelejtet
tek. hogy van a városnak köztisztasági sza- 
balyrendelete s úgy látszik a rendőrség is 
megfeledkezett róla. Egyik-másik vendéglő 
előtt, a város kellő-közepén lévő folyó
kákban különféle ételmaradékok diszlenck. 
Meglehet a pocsolya tartalmából állapítani, 
hogy mit főztek a kouybán. Gyönyörüsé*

állapot:
Utcza-seprés. Minden rendezett 

városban az utezaseprés, vagy korán reg
gel. vagy este 10 óra után történik. Ná
lunk azonban a közönség ily figyelemben 
nem részesül, mert itt nappal, midőn az 
utczan sürög-íorog a nép, szokták a sep
rést végezni, a mi mindenkire, de külö- 
nősen a nőkre nézve nagyon kellemetlen. 
Kérjük a rendőrséget a jobb rend beho
zatalára.

— Pályázat. A vörös-kereszt-egylet 
t. évi július hó 1 én az Erzsébetkórliázbau 
ui betegápolónői tanfolyamot nyit. Az üre
sedésben levő 12 helyre pályázhat miuden 
kifogástalan erkölcsű nő 20—24 életév 
között, a ki kellő minősítéssel bir. A 
folyamodványok akár közvetlcu, akár fiók- 
egyletek utján az egylet igazgatóságához 
iliudapc8t, lánczhidutcza 1. szám) t. é. 
június hó ló  éig iutézendök és a követ
kező okmányokkal szerelendök lel: a) 
keresztlevéllel, illetőleg anyakönyvi kivo
nattal, 10 ha az illető kiskorú vagy fér
jezett, beleegyezése a férjnek, szülőknek 
vagy gyámnak; c) erkölcsi bizonyítvány, 
mely vidéken az illető lelkészi hivataltól, 
nagyobb városokban az illetékes hatóság 
által állítandó ki ; d) hiteles bizonyítvány 
arról, hogy magyarul vagy németül be
szélni, írni, olvasni tud, s kellő fel fogási 
képességgel bir ; c) hatósági bizonyítvány 
a folyamodó családi viszonyairól és fog
lalkozásáról ; t) egészségi és himlő oltási 
bizonyítvány. A tíókegyletek és választ
mányok felkéretnek a folyamodókat fel
világosítani és a kérvényeket a központba 
közvetíteni.

— A pécsi sertéshizlaló és előlegezés 
társaság heti tudósítása. Állomány 408 db. 
kövér, 469 db. félkövér, 966 db. sovány, 
514 db. süldő. Az üzlet lanyha, árak válto
zók. Kövér válogatott 38 -  42 krig, félkövér 
36—38 krig kilogrammonkint, 45 kg élet- 
suly páronkinti leszámításával. Süldő 30 32 
krig kilogrammonkint életsulyban. Uj-kuko- 
ricza á ra : 5 írt 80 kr. mm., árpa 6 írt 
40 kr., darálási díj 50 kr. mm.

Figye'meztetjUk t. olvasóinkat a mai számunk
ban megjelent . Köolajfinomitogyar-resz vény társa
»ág" óvására. Vezérügynökök: öteinacker és társa, 
Fiúméban.

Intő példa a vevő közönség számára.
X«-m rég egy ismerősünk, a ki vértorlódással, fő
fájással- erős szívdobogással , étvágytalansággal 
egybekötütt makacs szorulásban szenvedett, házi 
orvosának külön ajánlatára Brandt R. gyógysze
rész svájezi labdacsait kérte egy gyógyszertárban. 
Az illető gyógyszerésznek, nem tudni, mi okból 
»em Tolt valódi svájezi labdacsa, de a vevőt arra 
akarta rábeszélni, hogy vásároljon az ő saját gyárt
mányú labdacsaiból, melyek mint a valódi svájezi 
labdacsok voltak csomagolva, hisz, úgymond, ezek 
jobbak és olcsóbbak is. Szerencsére a beteg a 
különféle utánzatokra már régebben figyelmeztetve 
•évén, azonnal otthagyta a gyógyszerészt, hogy 
egy más gyógyszertárban megszerezze a valódi 
Brandt R -télé svájezi labdacsokat. Ez aztán kö
vetésre méltó példa s in:nden félrevezetés ellen 
megleszünk óva. ha arra gondosan vigyázunk, 
l^gy a Brandt R. gyógyszerész svájezi labdacsai- 
uak ezégjegye : egy fehér kereszt vörös mezőbeo 
» Uraudt K néyaJturása.

I r oda l om.
=  A „Magyar Háziasszony “ Az e czim alatt 

Budapesten megjelenő háztartási, gazdasági és 
szépirodalmi hetilapnak, mely a magyar gazdasz- 
szonyok országos egyletének hivatalos közlönye,
— előfizetési ára egy évre 6 frt, fél évre 3 frt, 
negyed évre 1 frt 60 kr. Előfizethetni legczélsze- 
rilbben postautalvány által a „Magyar H ázias
szony" kiadóhivatalához Budapesten váczi körút 
20- — Mutatványszá l ok ingyen k Ideinek mind
azoknak, kik a kiadóhivatalhoz ezekért — lég- 
czélszerübben levelező lappal — fordulnak.

~  A . Képes Családi Lapok" 32. számának 
tartalma: A kis Juliska (Elbeszélés.) Ifj. Szász 
Bélától. — Ha a felhők szétoszoluak. (Költemény.) 
Bartók Lajostól. — A bácsi háza. (Elbeszélés.) 
Scossa Dezsőtől. — Táplálékaink uj hamisítása. 
( lárcza.) Orioutól — Mégis fóldesur lett belőle. 
(Elbeszélés.) Éder Páltól. — A vadócz. 'Theuriet 
Andié franczia regénye, folytatás.) — Képmagya
rázat. — Mindenféle. Képeink : Elszalasztott zsák
mány. — Keleti bazár. — Május. Melléklet : „Egy 
anyakönyv titkai.“ (Társadalmi regény, Kászonyi 
Dánieltől.) 65 —80 oldal. A borítékon : Heti -naptár.
— Sakk talány. — Szám-rejtvény. — Megfejtések.
— Megfejtők névsora. — Jutalmak. — Hymen.
— Gyászrovat. — Az olvasókhoz. — Szerkesztő 
postája. — Orvosi posta, — Hirdetések. Előfizet
hetni : Méhner Vilmosnál, Budapest IV. kér. pap- 
növelde-utcza 8. szám. Egész évre 6 frt, félévre 
3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.

=  Beküldetett „Ö cs. kir fensége József fö- 
herczeg magyar és czigány-nyelv gyök-szótára u 
Komáué Aláva. Irta nagyidat Stojka Ferencz. — 
Első rész magában foglalja: a magyar-czigány 
szótúrt; második részében foglaltatnak: imák, 
népdalok, költemények, czigány nyelven és magyar 
fordításban. Ára 2 frt. Kapható nagyidai Stojka 
Ferencz, czigány-költőnél, Úszódon, — Pestmegye.

== A közjegyzöségre vonatkozó törvények
(1874 . XXXV., 1880: LI. és 188b : VII.) és az 
ezekre vonatkozó miniszteri rendeletek szakszerű 
használatra. A „Magyar Igazságügy*1 kiadása (Bu
dapest, Singer é.-. Wolfner könyvkereskedése) And- 
rássy-űt 10 szám, ára 60 kr. A közjegyzöségre vo
natkozó törvények és szabályrendeletek ezen ki
adása szakszeri! használatra olykép van berendezve, 
hogy az 1874. évi körjegyzői törvény hatályban 
maradt íj§-ai és az 1886 uuvella egybeillesztve ké
pezi a közjegyzői törvényt mai érvényében. Az ösz- 
szes bevágó miniszteri szabályrendeletek, valamint 
a közjegyzői dijakra vonatkozó törvény hozzácsa
tolásával oly kézi könyvet bocsát közre a kiadó 
ezég, milyen eddigelé a közjegyzöségre czélszerübb 
és teljesebb nincs. A kényelmes zsebalaku köte- 
tecske szép nagybetűs nyomású és külső kiállítása 
is igen tetszetős.

=  Az .Ország-Világ'1 Ib ik száma rendkívül 
gazdag úgy szellemi részében, mint képekben és 
szövegiltusztrácziókban. A közlemények sorát Tol
nai Lajos regénye : „A jégkisasszony“ nyitja meg. 
Ezt követi Szabó Sándornak ejsy szép balladája 
„Bálint Pálué„ Goró Lajos sikerült illusztrácziói- 
val, Pauler Tivadarról élet és jellemrajz (arcz- 
képpel), „Róma és környéke" Bouneytől, „A nagy 
czár és fia,*1 történeti elbeszélés P. 8zathmáry 
Károlytól, „A kaszaperi pusztán" Molnár György
től, a kitűnő szülész tollából, „Tavaszi lóverse
nyek" Almavivától (hét csinos illusztráczióival). 
Apró versek : Gáspár Imrétől, Lithvay Viktóriától, 
„A munkács beazkidi vasút1* (képekkel) B. E.-től, 
„Egy csepp méreg és három vendég" a nemzeti 
színházból) Májustól, „Temetés után*1 A. Z.-tól, A 
„ hétről" Székely Huszártól, orvosi tanácsadó, ter
mészettudományi apróságok s az élénken szerkesz
tett rovatok, A nagyobb képek közt kiválik „A mű- 
terembev" cziniü, Comba F. festménye után. Elő
fizetési feltételek : január—deczemberre 10 frt , 
jan.—júniusra 5 frt. július—szeptemberre 2 frt 50 
kr., július— deczemberre 5 frt Az „Egyetértésa-sel 
együtt : egész évre 28 frt, félévre 14 frt, negyed
évre 7 frt, egy hóra 2 frt 50 kr. Az előfizetési pén
zek a Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság
hoz küldendők, Kecskeméti-utcza 6. sz-

K ö z g a z d a s á g .
A „Magyar-Franczia Biztosító Részvény-Tár

saság" folyó évi ápril hó 17-éu Bittó István ő 
Excellencziája elnöklete alatt 1^85. évi rendes 
közgyűlését tartotta meg.

Az igazgatósági jelentés kiemeli, hogy a foly 
tontartO gazdasági válság és az általa miuden té
ren előidézett forgalmi pangás a biztosítási üzlet 
menetére is — ez a termelői és kereskedelmi te
vékenység legfontosabb ágazataival minden más 
üzletnél szorosabban lévén összenőve — bénító 
és sok tekintetben hátrányos hatást gyakorolt 
Eme sajnálatos tény többé-kevésbbé a legtöbb 
biztosító-társaságnak múlt évi zárszámadásaiban 
meggyőző kifejezésre talál és ugyanazért inegelé- 
ge énére szolgál az igazgatóságnak, hogy oly ered
ménynyel léphet a közgyűlés elé, mely a lefolyt 
és általai.osságbau kevésbbé kedvező biztosítási 
üzletévre és különösen a jégágazat passiv ered
ményére tekintettel kielégítőnek inoudható, s hogy 
azon kellemes helyzetben van — a tartalékok 
több, miut elégségeseit történt javadalmazása mel
lett — a múlt évihez hasonló magasségu oszta
lékok fizetését javaslatba hozhatni. Az igazgatóság 
újabb bizonyítékát véli ebbeu látni az üzlet szi
lárd alakulásának, a mely kevésbbé kedvező vi
szonyok között is megfelelő jövedelmezést helyez 
kilátásba.

A tűzbiztosításuknál a nyersdíj bevétel 
4,462 375 frt 52 kit (az előző év 4,304.151 frt 55 
krja ellenében( tehát 158.223 frt 97 krral többet 
eredményezett ; folyó koczkázatokra teljeseit teher
mentesen 934.766 frt díjtartalék, (a tiszta dijak 
38% -ja 2%-kal több, mint az előző évben és 
115 000 írttal több a tapasztalatszerűleg szüksé
geltnél) függökáiokra pedig 26 1 605 frt tartalék 
lett visszabeiyezve; az üzletág maradványa 111.783 
frt 35 kr.

A szállítmánybiztosítás 1,647.558 frt 25 krt nyers- 
díj bevételt la múlt évi 1.829 317 51 kr. elleuében) 
tehát 182.759 frt 16 krral kevesebbet tüntet ki ; 
folyó koczkázatokra tartalékul 174.111 frt 12 kr. 
és függő károkra 203 940 frt helyeztetett kiadásba, 
az üzletág tehát 51.310 frt 10 kr. nyereséget ered
ményez.

A kimutatott díjbevétel-csökkenés az indirekt- 
iizlet lassanként való feladásának és a mar majd
nem teljesen szervezett direkt üzlet csaknem ki
zárólagos művelésének következménye.

A jégbiztosításnál uyersdijakban 795.66.5 frt 
36 kr (a múlt évi 958357 frt 98 kr. ellenébeu) 
162.694 frt 62 krral kevesebb bevételeztetek. Ez 
üzletág 29.719 fi t 71 kr. veszteséggel járt, mely ked
vezőtlen eredmény a múlt óv, számos és érzékeny 
károkat okozott, rendkívüli időjárásának tulajdo
nítható. A föld termékek arának alacsonysága ter
mészetszerűleg a biztosítási érték csökkenését és 
ezzel kapcsolatosan a díjbevétel megfelelő keves- 
bülésél vonta maga után.

Az életbiztosítás 1885. végével 9985 kötvény
nyel 19, 106 463 frt tőke és járadékról szóló biz
tosítási állagot tüntet ki. Az 1885. évben 97.000 
frt összegig felmerült káresetek 36.221 frt 88 krral 
maradtak a várhatott halandóságon alul, díjtarta
lékul 1,428 781 frt 80 kr. (343.761 frt 56 krral 
több, mint az előző évben.) Ezen ágazat nyere
sége 45.014 frt 62 krt tesz.

A társaság 1885. deczember 31-éu az elemi 
biztosítási ágakban 1,208.167 frt 42 krnyi, az 
életbiztosítási ágban pedig 1,428.781 frt 80 kinyi, 
összesen 2.636.819 frt 22 kr. díjtartalékkal, azon
kívül 1,434.314 frt 35 krnyi agió, árfolyamkülön- 
büfteli és nyeremény s külön tartalék fölött ren

delkezik, a mi 506.314 frt 89 krnyi emelkedést 
jelent. Valamennyi ágak kártartalékai összesen 
439,501 frt 15 krra rúgnak.

A társaság által folytatott valamennyi bizto
sítási üzletág díjbevétele a lefolyt évben tett 
7,574.439 frt frt 01 kr.

A mérleg 357.692 frt 06 krnyi tiszta nyere
séget tüntet ki, melyből az alapszabályilag előirt 
tartalékok és díjazások levonása után osztalékul 
részvényeiikiut 30 frank =  6% aranyban fizettetik 

Az igazgatósági jelentéshez fűzött üzleti je 
lentésből kitünőleg, a társaság fennállása ó*a di
jakban 33,811.321 frt 86 krt bevételezett és káro
kért 23,374.422 frt 77 krt fizetett ki ; díj és egyéb 
tartalékokra pedig — a függő károkon tartalékolt 
493.601 frt 15 krt nem is számítva, 4,071.162 frt 
57 krt gyűjtött. A teljesen befizetett részvénytőke 
4 millió frt aranyban.

37- I I  t - t © r . * )
Ajánlkozás.

E g y  o k l e v e l e s  j e g y z ő  ki a köz
ségi közigazgatás összes ágaiban teljes 
jártassággal bir, és ügyvédi irodában is 
volt hosszabb ideig alkalmazásban, t. évi 
junius hó l-töl szab. kir. Pécs város te
rületén vagy környékén alkalmaztatni 
óhajtja magát.

Ajánlkozó az összes állami adók ősz- 
szeirásában, kivetésében, előírása besze
dése és elkönyvelésben — ugy állami adó 
és községi pótlék főkönyvek leszámolásá
ban — a községi bírósági ügyek vezeté
sében, vagy a rendőrségi teendők körül 
is teljes jártassággal bir. Megkeresések e 
lap kiadóhivatalához kéretnek intéztetni.

Van szerencsém a n. érdemli kö
zönség tudomására hozni, hogy

Sásdon
ügyvédi irodát

nyitottam.
Kelt Sásdon, 1880. május hó 7-ikéu.

Polgár József,
205. (2—1) köz- és váltó-ügyvéd

H A G Y  F E B E 1 T C Z ,
laptulajdono*.

K I S  J Ó Z S E F .  V A lU lIV  K EKEM '/.

felelÖN szerkesztő. főmunkatárs.

Hirdetések.
2045

*  \ i  P  P  M  A  N  N

K A R L S B A D 1
*  P E Z S G Ő - P O R A

A kurlsbad i ásványvizekből n y e rt fo r
rás -te rm én y ek  seg ítségével k ész ítve , te h á t 
ezek  m inden hatályos anyagát ta rta lm azz ák  
és m iuden gyógyító tu la jd o n a it különös 
é rv én y re  ju t ta tjá k -

kivételes, gyors és biztos hatással.

K ellem es, olcsó, kényelm es.

Egészséges! tehát ii <1 i t  ö !
minden csikarólag működő hajtószer piluláná) stb. 

előnyben részesítendő.

Orvc s ila g  a ján lva  gyomor-, bél-, máj-, vese és 
hólyag-bajoknál.

E lism ert és sokat keresettháziszer
Emésztési gyengeség vagy háborgatott emész

tésnél, étvágyhiány, ülő életmód által előidézett 
gyomor és bél atonia, nyálkásság és evés utáni 
rosszullét, kellemetlen felböfögés, felfúvódás, gyo- 
inorhév, gyomorfájdalom, — nyomás vagy görcs, 
— vértódulás. főfájás, szédelgés, migraine, vérre- 
kedés, aranyér, — rendetlen székelés és makacs 
székrekedésnél. Approbált szer kövérség ellen.

\  aIodi csak  akkor, ha minden ada
gon a védjegy Lippm auu kezevonása látható.

K apható eredeti dobozonként 12 pár 2 frt 
5 kr., egyes párok 20 krjával, 

m inden bel- és  k ü lfö ldi g y ó g y szer tá rb a n

2 frt 5 kr. beküldése inellett egy eredeti doboz 
bérinentve küldetik. 1 doboznál kevesebb nem 
küldetik.

K özp on ti s z é tk ü ld é s : hippin am i gyógy-  

s. crtara  K a rlsbadban

R a k t á r  r é c s e t t :  Balázs, Kovács és Sipöcz
arak gyógyszertárában. 120. (10—9)

Árverési hirdetmény.
Fazekas-Boda község elöljárói részéről ezennel 

közhirré tétetik, hogy a község bor, sör- és pálinka méré
séből álló korcsmáltatási joga 1886. évi május hó 26-án d. e. 
10 órakor hat egymás után következő évre nyilvános ár
verésen a legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni. 

Fazekas-Bodán, 1886. május hó 11-én.

Ktrigjat gtijtuU /Bym uorlm jliaii, BuuíUU hl- 
szenvedők \  lenes-Emésztést Hünitz- 

dit.

( gyom or h a j ha ii \
szenvedők \

V adé-neonná /
Hatása Imlts.

feliilmulhatlan hashajtó szer,

Van szerencsém a n. é. Iiölgykö- 
zönség tudomására hozni, hogy

Női kalap divat üzletemet
tavaszi és nyári kalapokkal dúsan 
felszerelve, Pécsett Király-utcza 21. 
sz. a. Blauhorn-féle házban az elöb- 
beni segélyegylet helyiségében, m eg
nyito ttam . Ugyanitt elvállalok min
den szakba vágó díszítést és átala
kítást.

Midőn a n. é. hölgyközönségnek 
encuiü szükségletei beszerzésére ma
gamat ajánlom, nem mulaszthatom el 
megjegyezni, hogy úgy Pécsben szer
zett képességem, mint felszerelésem
nél fogva a u. é. bölgyközöuséget 
ünom áru, divatos Ízlés és szolid ár
ról, valamint pontos kiszolgálatról 
biztosíthatom.

Számos megrendelést kérve vagyok 
teljes tisztelettel

EISENHUT IRÉN.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Zim- 
mer Jakabné végrehajtatnak özv. Vagner 
Miklósné és társai végrehajtást szenvedők 
elleni 94 frt tőkekövetelés és járulékai 
elleni végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
tvszék területén lévé, a fekedi 379. sz. 
tjkvben felvett 1588. hsz. sz. szőlő s prés
házra az árverést 576 írtban ezennel meg
ái lapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlauok az 
1886. évi május hó 27. napjának d. o. 
10 órakor Fékeden a bírói lakban 
megtartandó nyilvános árverésen megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°/0-át, vagyis 57 
frt 60 krt készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijei".t 
óvadékképes értékpapírban a kiküldő.t 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. <;/.. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgaItatni.

A pécsi kir. törvényszék, mint telek
könyvi hatóságnak 1886. évi fabruár hó 
12-éu tartott üléséből. Kiadta:

Gálovits Arthur,
“ 14. BZ. (1 — 1) bir. törvényszéki jegyző.

Újszerű

££ F a -g ö r fü g g ö n y  ^
(Holz-Rouleaux-Jalusien)

természetes fa szin, félig és egészen 
virágokkal, és vadászati képekkel fes
tett, minden nagyságban, tökéletesen 

készen, gyári árban kaphatók

Trem pacher Ede,
kjegyző. 212. ( 1- 1)

W ertm ü ller András,
biró.

3747 
álláp. 1386.

Arlejtési hirdetmény!
Mellyel közzététetik, hogy a pécs-vejti úton Czindery-Bogádnál a 

pécsi „fekete vizen “ levő

nagy hídnak újonnani építése
viíllvíúi szükségessé, e czélra a vonatkozó műszaki felvételek szerint 3471 frt 
41 kr. irányoztatott elő.

f  elhivatnak ennél fogva vállalkozók miszerint ezen munkálatok foga
natosításának biztosítása iránt folyó évi május hó 19-én Pécsett a megyei 
székházban tartandó ajánlati tárgyaláshoz 5°/0 bánatpénzzel és 50 kros bé
lyeggel ellátott s alólirotthoz czimzett Írásbeli zárt ajánlataikat a megyei 
jegy/.őségnél említett napon d. e. 1 0  óráig benyújtani el ne mulasszák mert 
elkésetten beadott ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

A vonatkozó műszaki műveletek a szokott hivatalos órákban a me
gyei jegyzőségnél betekinthetek.

Pécsett, 1886. évi május 8 -án.

211 . (1 —  1) Jeszenszky Ferencz s k.
Bárány amegy e alispánja

159. (3—3)
Razgha Rezsőnél,

Pálya-utcza 61 ik szám.

Ház eladó!
Pécsett, szigeti külváros Árpád- 

ntcza 53. számú

több lakás és
g y ü m ö lc s ö s  k e r tb ő l

álló ház, szabad kézből eladó.
102. (10—10)

•) Ezen rovat alatt megjelent--kért nem valal 
felelőséget a szerkesztőség.

Hark nji Harkányi
pófilirlí.

Magyarorság, Baranyavárm egyében,
fürdőidény Május l-töl Szeptem ber 3 0 -ig .

Habár ezen fürdő hírneve oly hosszú évek lefolyása óta számtalan ki
váló gyógyeredményei által mag is lett alapítva, mégis a fürdőigazgatóság 
sok évi tapasztalat alapján kijelentheti, hogy ezeu csodaszert! gyógyforrásnál 
ezerek és ezerek a legmakacsabb és legnehezebb betegségekben is egészségű 
két és épségüket visszanyerték, a miért is a legnagyobb elismerést érdemli.

E fürdő a maga nemében egyedüli; minden más akár belföldi, akár kül
földi hason gyógyforrást gyógy ha tás tekintetében felülmúl ; a mit különben az 
évről-évre szaporodó vendégek száma is bizonyít.

Ezen :>(»° R. természetes meleg artézi kéuforrás kitűnő gyógyítási ha
tással bir csuzos. köszvény. görvély, idült börkiütegekre, aranyér, nöbantalmakra. 
fogamzási hiányok, sebzések, daganatok és higanyos gyógyszerek által okozott 
mérgezésekre, továbbá máj-, lép-, általán mirigy-daganatokra, nehéz hallás, idült 
szembajok és ivarszervi bántalmak ellen.

Az utazásra ajánlható Hudnpest-pécsi vasút, vagy Déli vasút budapest- 
kanizsa-barcsi vonala, állomás: Pécs, alföldi vasút Eszéken át Villányig, Mohacs- 
pécsi vasút, állomás: Villány.

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

fürdőorvos nyújt.
Harkány, 1886. május 1-éu. 207. sz. (6—1)

Harkányi
gjűgjlurdó, I A  f u r d ő - i g a z g ' a t ó s á g ' . IHarkányi

gviigjlirdi.



H áz és ré t e l a d ó .
Pécsett, a siklósi országúton, a városi major átellenében lévő, kényelmes 

beosztással, kuttal az udvarban és még egy kihasítható házhelylyel bíró ház és a 
Madarász-féle uszoda fölötti buja termést! rét, mely boldogult

Dr. Mocsáry A n t a l
hagyatékát képezte,

s z a b a d  k é z b ő l  e l a d ó ,
Értekezhetni a nevezett házban lakó tulajdonosnéval.

: *0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h é v í z i  g y ó g y f ü r d ő .

Fekszik Zalamegje legregénjesebb vidékén és a keszthelji állomástól l 3 < órára elérhető.

Magán- és társaskocsi közlekedés naponkint négyszer.
A fü rd ő -in té ze t m á ju s  1-én n y it ta to tt  meg.

Ezen fürdő iszapos hévforrásának hatása felülmúlhatatlan. Ezrek és ezrek nyel
ték vissza egészségüket. Különös sikerrel használható, csiiz, köszvéliy, 
hiidöttség, m irigy-daganatok és az ezekkel rokon bajok ellen. A fürdő
helyen, mely Keszthely várostól félórányi távolságban fekszik, a betegek 

szórakozásáról gondoskodva van.
9 ^ " "  K é n y e lm e s  s z o b á k  és k i tű n ő  e llá tá s  ju tá n y o s  á ro n .  * ^ 9 8

Bővebb értesítést nyújt a fü rdő  orvos és alulírott. „

M GOVORCSIN GYÖRGY, a.

S o o o o e o í s e o o s s o o o s

1481
188G.

Pécsi járás szolgabirájától

Pályázati hirdetmény.
j  *

Ezennel közzététetik, miszerint Har anyain egye pécsi járásában ürese
désben levő, egyenkint 2 0 0  frt évi fizetéssel javadalmazott alább jelölt

körorvosi állások
következő időben és helyen az 1876. évi X l \ . tcz. 144. §-a értelmében m eg
ejtendő választás utján be fognak töltetni.

1. H ir d  székhelyivel biró 13 község egyeteméből álló liirtli kiirnrvosi 
állás f. évi junius hó 7 -én reggeli 1 0  órakor a kör székhelyén. Hirdeti a 
község házánál.

2. S z a lá n ta  székhelyivel biró 1 2  község egyeteméből álló szalántai 
körorvosi állás f. évi junius hó 8-án reggeli 1 0 ó r a k o r  a kör székhelyen, 
Szalántán a jegyzői hivatalnál.

3. R á c z p e tre  székhelylyel biró 18 község egyeteméből álló ráezpetrei 
körorvosi állás f. évi junius hó 0-én reggeli 10 órakor a kör székhelyen, 
Ráezpetrén a jegyzői hivatalnál.

4. P é c s  székhelylyel biró 18 község egyeteméből álló pécsi körorvosi 
állás t. évi junius hő io-én reggeli 10 órakor a kör székhelyén, Pécsett 
hivatalos helyiségemben.

Felhivatnak az 1876. évi XIV. tcz. 143. §-ában jelzett képesítéssel 
biró és pályázni óhajtó orvosludórok és sebészek, miszerint kellőleg felszerelt 
pályázati kérvényüket a választást megelőző napig alulírottnál nyújtsák be.

A gyógykezelési díjak közvetlenül a választás előtt fognak meg- 
állapittatni.

Kelt Pécsett, 1886. évi május hó 7-én.
Forray Iván,

208 (2— 1) ______________ .z o lg .b ir á ,______

8. Hz. (1 2 -4 )

Az újonnan feltalált borszesz-főzőkészülék,
három szabályozható lánggal

kiválóan elegáns, vörös részből, minden asztal 
disze, darabja 3 Irt NO Kr. 2 liter víz 3 perez 
alatt forr fel. Hasonlóan működik mindennemű 
ételnél, pecsenyénél, kávénál, teánál stb. és mind
amellett alig 1 kr. borszeszt fogyaszt Egyszerit 
veszélytelen gözkészülék idézi elő ezen 3 láng 
hőmérsékletét. Ezen Borszesz-főzőkészülék 
olcsó és hihetetlen gyorsaságú működése folytán, 
háztartásokban, katonáknál, nőtleneknél, 
vendéglőkben és kávéhá/akban, gyógyszer
tárakban stb. nélklilözhetlen. Ezen 3 láng bél 
nélkül ég, a nélkül, hogy füstöt vagy szagot 
terjesztene. Nagyobb készülékek több edény 
számára 6 lánggal ti frt. — Szétküldés az összeg 
elöleges beküldése mellett vagy utánvétel a sza 

badalom tulajdonosa által.
R. BUXBAUUL Bécs, II. Czerningasse Nr. 4.

Kőolaj  fi n omitó g y á r - r é s z v é n y t á r s a s á g .
Vezértlgynökök: Steiuacker és társa Fiúméban.

ó177. (5 -4 )

Tudomásunkra jutott, hogy a gyárunkból forgalomba került hordókkal gyakran rósz aknra'i 
visszaélés űzetik.

Hordóinkba ugyanis egészen mán, a mienknél sokkal csekélyebb minőségű, petróleumot töltenel 
és azt mist a mi gyárunkban előállított petróleumot hozzak forgalomba. Ezen eljárás nemcsak > 
fogyasztó közönséget károsítja meg, hanem gyártmányunk jó hírnevén is csorbát ejt.

Ezen hamisítások meggátlása végett a fiumei kereskedelmi és iparkamara 1885. julju« hó 1^-ái 
1129/30. sz. a. és 1688. márczius 12-én 438 9 sz. a. kelt jegyzőkönyve szerint, következő védjegyein 
két törvényesen bejegyeztettük:

Védjegy amerikai kőolaj számára Védjegy orosz kőolaj számára

Minélfogva mindenki, a ki a fentebbi védjegyeket törvényellenes módon használja, a törvény álla 
megszabott büntetésnek teszi ki magár.

Midőn ezt köztudomásra hozni kötelességünknek tartjuk, kérjük a t. közönséget, hogy a fen
tebbieket saját érdekében annál is inkább figyelembe venni szíveskedjék, mert a csekélyebb minőségű 
petróleum uemcsak rosszabbul ég, hauem könnyebb gyúlékonyságánál fogva, inár csak tűzbiztonság 
tekintetében, jóval megette áll a mi gyárunkban előállított s a fennálló szabályoknak szigorúan meg
felelő gyártmányoknak.

Minden feljelentést, a mely a fentemlitett vagy bármely más, a mi gyártmányunkkal fizott, 
visszaélés felfedezésére és igy a vétkesek megbüntetésére vezet, köszönettel veszünk és azt kiváuatra 
megfelelőleg jutalmazzuk.
Budapent,
Fiume 1886- áPrilis b*yában.__________Köolajfinomitógyár-részvénytárs aság

Zongora eladó!
Egy jó karban lévő zongora

Szigetvárott
jutányos árért, s kedvező feltételek mellett 
eladó. Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
182. sz. (3—3)

A LEGJOBB

•A VALÓDI

LE HOUBLON
francz ia  gyártm ány  

CA W LEY & H E N R Y -töl, PÁ R IZSB A N

f ő i  I I -á sn i; tó i ó v a k o d n i  !

Ezen papír dr POHL J. J. dr LUDWIG R 
es dr. LIPPMANN R uraktól.

a bécsi egyetem  vegyészeti ta n á ra itó l
a legmelegebben aj Anita tik és pedig kitűnő 
minősége és tökéletes tisztaságánál fogva, 
továbbá mert semmijeié, egészségre ártalmas 

anyagot nem tartalmaz.

i á c - i a n j  n s  •  'tngT-rrTs 17. ras B e r n » r  *  PARJS

B iz to s  S e g é ly !  A c sás*  k i t .  sz ab a d n i. r a r to n  zuhany  
n y a í b  irk i is moggy/'itx i iha t j a  m in d e n  k á r o s  k ö v e tk e z m é n y  
n é lk ü l ,  á l la n d ó a n  s jry ak ian  m á r 2 n a p  a la t t ,  m g a  g y ó 
gy ítha t U n n ak  lá tszó  s év ek  ó ia  ta r tó  tobe te tlcn ség .-t is 
K H e in e . k ü lső leg  ésr.revehetlen  gyógym ód. A  legelnbhke lö  
profos. os o rvosi sz ak la p o k  a  logm ologobb orvosi a já i  la to k  
s a  g y ö k e  o-on k ig y ó g \ ito l tak  e z rén e k  k ö sz ö n ő -ira ta i , m in 
den  é rd e k  n é lk ü l a já n ljá k  m indon  sz en v e d ő n ek  a  carbon- 
zn liany  h a szn á la tá t m o lj á lla n d ó  s ik e rt b iz to s it . T eljesen  
fe ls ze re lv e  h a az n  Isii u ta s í tá s i  l - legelőke lőbb  p r o fe s s o r  
o r v o s i  v é le m é n y  n y i lv á n í t á s á v a l 5  f r t  8 0  k r  T ito k ta r tá s  
m e lle tti m egkü ld  s. é s  c so m ag o lás  ta r ta lm a  é s  e re d e te  f é l
ném  ism erhet • A c s á s z  k  r  s z a b a d a t c a r b o n -z u h a n y  
( ó r a k t á r :  W ie n . V II . M a r ia h i l f e r s t r a s s e  N r .  80

„Azienda.“
Van szerencsénk köztudomásra hozni miszerint, az előbb Mafros 

János ur által képviselt

pécsi föügynökségünket
Bcrecz Károly úrhoz — tettük át.

Az „Azienda“ elemi- és életbiztosító-társaság 
191. (3_g) Magyarországi képviselősége.

Felhívás
j é c j D i z l o s i t s ^ s r a .

A Jégkárok elleni biztosítás időszaka közeledvén, bátorkodik az alább- 
irt iöügynükség az általa képviselt intézet igénybevételére e biztosítási ágban 
ezennel tisztelettel felhívni.

A biztosítás ez évben is kétféle díjszámítás szerint eszközölhető, tigy
mint egyszer mindenkori díjfizetéssel A. tarifa és 507o dijelengedés mellett 8. 
tarifa szerint, mely elengedés káresetében pótlólag, de csak a károsított gab- 
oanem után számítva a megállapított kárösszegből levonatni fog.

A fizetendő dijak, kívánatra, a biztosított termés betakarításáig 
váltó fedezet mellett hiteleztetnek

Miután a díjfizetés ugyanaz marad, akár most akár később történik a 
biztosítás, a biztosítónak csak is saját érdekében fekszik, azt mielőbb meg
kötni, hogy a biztosítás érvényre jutásával a legelső jégverésnél kárpótlási 
jogát élvezhesse.

Az „Azietlda" dijai jelentékeny olcsók, minthogy azok még e megye 
helyiségeiben sem egyenlők, eziránt valamint tüzbiztosi'ásokat illetőleg is, kí
vánatra levélileg. közelebbi felvilágosítással legnagyobb készséggel szolgál

Az „Azienda“ pécsi föügynöksége 
Berecz Károly, Piernikarski B..

fő ügynök. (192. 3—3) titkár.

Szállítható mezei aczál-vasútak (Haroska Szabadalma)

Legozélszcrübb és legolcsóbb szállítható vagy állaudó vasút, gazdaságok, téglagyárak, 
érdes/.etek, bányák, raktárak, pinezék, gyárak és istállók számára, úgyszintén 

kisebb városok és gazdaságok egymásközti összeköttetésére stb. H a ro s k a  F e re n c z  
B udapest V. váczi körú t 58. 1 7 0 . (5 —4)

Kávé- és déligyümölcs-üzlet megnyitás Pécsett.
Horniét szerezzem he kávé szükségletemet V igy kérdez tétovázva a háziasszony, mert gyakori késérletei ogye- 

1 1 es hozatal által tetemes költség mellett csak csalódást okoztak, minthogy az első küldemény Triest vagy Hamburgból, 
hogy a t. közönséget további rendelésekre serkentsék, rendeseu megfelelő, a következő szállítmányok azonban határozot
tan silányabb minőségűek, úgy hogy a háziasszony megcsalatva érzi magát, a nélkül hogy segíthetne magán.

Hogy ez igen tisztelt pécsi, valamint a távolabb lakó vidéki háziasszonyokat, ezen helyzetből kiszabadítsam, 
alapítottam helyben Dr. Loewy-féle házban óposta-utcza

kávé- és déligyíunölcs-üzletet
és minthogy a gyarinalhelyekkel személyes bevásárlás által egyenes összeköttetésben állok, azon kedvező helyzetben va
gyok, bármely versenyzővel megmérkőzhetni.

Hogy a vidéken lakóknak a tőlem való hozatal megkönnyítessék, posta szállítási Üzletet 5 K-0S Csom agok 
szállítására rendeztem be, melyek utánvétellel küldetnek. Az árak előnyös összeköttetéseimnél fogva oly olcsók, hogy az 
áruk olcsóbb uloni beszerzése lehetetlen.

Méllóztassanak csak kísérletet tenni és bárki meg fog győződni áruim jó minősége és kiváló olcsóságáról, 
mert azon elvből indulok k i:
Nagy forgalom csekély haszon és a siker nem maradhat el.

Teljes tisztelettel

: 06 (.{ 1)
I _ i é d . e r e x  3ST.

Pécsett, Dr. Loewy IV*le ház ópostn-utc/n.

Pécsett, 1886. Nyomatott Taizs Józsefnél (ezelőtt Madarász E.)


