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Szerkesztősé# és kiadóhivatal

János-utcza 8-ik számu
Ki ad többet érte?

(V.) Nagy örömmel vettük tudomá
s t  hogy a posták és távírdák egyesí
tésével történt uj szervezkedésből folyó- 
lag városunkban is lesz posta- és táv- 
jrda-igazgatóság: de ma, midőn érté
sünkre esett, hogy mily körülmények, 
mily áldozatok árán jutunk az igazga
tósághoz, hát bizon-bizon elszomorodunk 
és sajnálkozunk a fölött, hogy ma már 
szép nagy Magyarországon minden csak 
éidekből. haszonhajhászatból történik; 
a méltányosság, jog és igazság, minden 
szépnek, jónak s nemesnek fö tényezője 
teljesen mellőztetik.

Ha a kormány újabb intézményeket 
létesít, újabb hivatalokat szervez, azok
nak elhelyezésénél nem azt nézi. hogy 
melyik város érdemli meg leginkább 
földrajzi fekvésénél, népességénél, for
galmánál, közgazdasági és közigazgatási 
viszonyainál fogva; hanem házal vele 
s azt kérdezi, hogy — ki ad többet 
érte '  . . . s a nagyközönség érdekeire 
való tekintet nélkül annak a városnak 
adja. a melyik — többet Ígér.

A posta- és távirda-igazgatóságot 
Nagy kanizsára tervezték, mert ráígéri; 
de Pécs város érdemkeresztes barakk- 
építői még többet ígértek rá s igy tör
téni, hogy . . . először! . . . másodszor! 
senki többet? . . . harmadszor! . . .  a 
mienk lett

A nagy-kanizsaiak szerették volna 
az igazgatóságot s kapvakaptak a kínál-
tiUAÜ alkalmon « vitóp igórotot ie tettek
a kormánynak, sőt mi több, kormány- 
párti képviselőt is választottak, hogy 
még nyomatékosabb kifejezést adjanak 
a kormány iránt viseltető alattvalói hű
ségüknek, hódoló tiszteletüknek s mind 
hiába, nem kapták meg az igazgatóságot.

Szegény nagy-kanizsaiak!
De vájjon, nem-e mondják majd a 

nagy-kanizsaiak mirólunk, hogy — sze
gény pécsiek?!

Igaz ugyan, hogy számos előny 
háramlik városunkra a posta- s távirda- 
igazgatóság által; de nagy kérdés, hogy 
arányban van-e az az előny az áldo
zatokkal. melyeket a város hoz, melye
ket meghozni most már kénytelen?

Mi kételkedünk benne. De tegyük föl, 
hogy lendületet idéz elő, hogy valóban 
nemcsak erkölcsi, de anyagi hasznot 
is hoz városunkra, kérdezzük már most, 
hogy vájjon illő eljárás-e a kormány 
részéről, hogy ezeket a hasznokat árverés 
alá bocsátja.

Korunk szomorú jelensége ez. Csak 
egy rosszul kormányozott hanyatló állam 
korrumpált viszonyai közt történhetik 
meg. hogy az állami hivatalok a város: 
rnuniczipiumok keserves áldozatára szo
rulnak.

Ha igy haladunk az állami élet 
meredek lejtőjén, úgy rövid idő múlva 
oda jutunk, hogy csak azok a városok 
kapnak állami hivatalokat, a melyek 
nemcsak — mint ez idő szerént szoká
sos — a hivatalos helyiségről, annak 
berendezéséről, a hivatalnokok magán 
lakásáról gondoskodnak s mindezen 
szükségleteknek ingyenes kiszolgáltatá
sát biztosítják: hanem azok a városok, 
a melyek a hivatalnokok ti z e t é s é t 
is f e d e z i k .

Gyönyörűséges állapot!
De hát mit tegyünk?
Ha nem hezitálunk, elesünk minden

ül. mert — fájdalom — a hol nincs 
erkölcsi erő, ott anyagi javakkal kell 
élflállani.

Így vagyunk Pécsett is.
Városunk vezérférfiainak, intéző 

köreinek tehetetlensége folytán a már 
meglévő előnyös intézményeket, hasz- 
nos jövedelmi forrásokat is elveszítet
ek, mások élvezik; egymásután ér ben
nünket a veszteség és mi mindezt össze
lőtt kezekkel tétlenül vagyunk kényte
lenek nézni.

Ily körülmények közt aztán termé
szetesen nem marad egyéb hátra, mint 
áldozatot áldozatra hozni, hogy valami 
nekünk is jusson a jóból.

Aki nem bírja észszel,győzze pénzzel.

Az aratás.
Az utolsó hét forró napjai megérlelték 

a gabona szemeit s megyeszerte* megindult 
az aratás. Földmivelő népünk minden eszten
dőben aggódva és remegve tekint azon idő
pont felé, a melyben elvetett gabonáját le
arathatja. Ő az Istenbe vetett bizodalommal 
veti el magvait a tőidbe, reménykedve, hogy 
elemi csapás nem éri; jég el nem veri, fagy 
le nem perzseli, s naponként az időjárást is 
figyelemmel kiséri, kedvez-e a mag fejlődé
sének, idején érte-e el virágzását? Van is 
oka neki erre. A föld gazdag, s ha különös 
körülmény közbe nem játszik, dús aratást 
igér; de évek óta sokszor nrgyon is abnor- 
mis az időjárás; az elemi csapás sem kerüli 
el határainkat s igen sokszor örülünk, ha 
egy része maradott meg az egésznek s a 
sors különös Kedvezésének tartja a gazda, 
ha annyira maradott meg. hogy téli szük
ségleteit akármi szerényen fedezze, s hogy 
adóját fizethesse.

Földmivelő nép vagyunk; s még való
színűleg tokáig fog tartani, mig annyira 
jutottunk, hogy mint ipari állam szerepel
hetünk, ennek még most csak a kezdetén 
vagyunk, még ennek nehézségeivel küzdünk, 
így lévén a dolog, óhajaink abban pontosul- 
nak össze, hogy nyers- s különösen gabona 

| terményeink fizessenek jól, a megélhetés 
egyetlen biztosítéka ez gazdaközönségü*’kre 
nézve, mely fölött igazán „megnehezült az 
idők járása". Mert a szerencsétlen véletlen 
a várt áldás helyett bizony gyakran átkot, 
éhséget, koldusbotot hoz a szorgalmas föld- 
mi vésnék nehéz munkájának dija fejében. 
A ki tudja, hogy egy-egy ros?z termés az 
időjárás mostohasága folytán, minő szegény
ségnek és nyomornak okozója szokott lenni 
különösen a kis gazdák körében, az érteni 
fogja azt az aggodalmat is, melylyel ő az 
időjárás változásait észlelni szokta. A rossz 
termés következménye, nemcsak anyagi- és 
erkölcsi kór is a legközelebb érdeklettre 
nézve; hanem hogyha a csapás nagyobb 
vidékeket ér, (mint az alföldi árvizek ez 
idén) óriási a kár a nemzet vagyonában és 

I jóllétében.
Vidékünket illetőleg jó térmésre van 

j kilátásunk az idén, s ha idejekorán meg- 
{ jelenhetnek gazdáink a piaczon, talán az 
! ára is méglehetős lesz. Erre nézve ugyan 
valami nagyon biztató kilátásaink nincsenek, 

j A búza ára jelenleg 8 ftt 50 kr. tavali 
búzára értendő; de ha igen jó terméssel 
dicsekedhetünk, amid erre bizonyos a ki
látás az árak e körülmény folytán talán 
talán egy kissé alább is fognak nyomatni, 
annál is inkább, mert uj vámok állíttattak 
fel ismét Magyarország ellen, s ez az aratás 
után igen könnyen árcsökkenést idézhet elő.

Mi pedig őszintén kívánnék, hogy gaz
dáink, ha már jó termésük van, szép és sok 
gabona, akkor adhatnának jól is túl rajt. 

j Mert ha a földmivelés, mely pedig kemény 
munkát követel, nem fizeti ki már magát, 
akkor honnan vegye a gazda megélhetésé
nek okvetlen szükséges föltételeit.

Az átmeneti kor nehézségei ezen a téren 
is megkövetelik áldozataikat. Az amerikai 
és oroszországi verseny, de különösen az 
előbbi, mely gyors v í z i  nton óriási mennyi
ségekben küldi terményeit az európai piaezra. 
egy kissé kiszorították aczélos búzánkat, de 
klimatikus viszonyainknál fogva, ha másl 
körülmény k is kedveznek, két-bárom héttel 
előbb jelenhetünk meg a piaczon s ez nagy 
előny, ezt az előnyt azonban eddigelé jól 
azért nem lehet kiaknázni, mert vizi utunk 
kevés, elégtelen, vasúti szállítási tarifáink 
pedig egy kissé drágák, úgy hogy a gazda 
szempontjából nagyon olcsón kell adnunk 
búzánkat, gabonánkat. Ez teszi gazdasági 
viszonyaink szanirozását oly hosszúvá és 
bajossá.

Pedig ezeken segíteni kell, hogy keres
kedelmünk újra nagyobb lendületet vehessen 
és gazdáinknak az anyagi jóllét (és ezzel 
együtt a szellemi és erkölcsi haladás) biz
tosíttassák.

Az ősszel egybeülendő országgyűlésnek 
egyik legfontossabb feladata lesz, gazdasági 
viszonyaink javitása, s a kormány kebelében 
bizonyosan gondoskodni fognak arról, hogy 
közgazdasági életünknek nagyobb lendület 
bizt08itattatván, gazdaságaink állapota is 
javuljon.

Az országgyűlés 5 évi tartama lehet
ségessé teszi, hogy a népünk anyagi jóllé
tét ezélzó intézkedések iránt behatóbb tár
gyalásokat folytassanak. Maguk a kormány
párt képviselői progr&mm-beszédeikben élén
ken hangsúlyozták annak szükségességét, 
hogy az ország pénzügyeinek rendezése 
mellet a közgazdasági állapot jelentéke
nyen javíttassák.

t  magyar posta és távírda egyesítése.
A távirda sajátságos viszonyai s alig 

remélt gyors fejlődése miatt minden európai 
államban jelentékeny befektetéseket és pénz
ügyi áldozatokat igényelt melyek a távirási 
dijak összegében fedezetet töbnyire nem 
találtak, mert bár az ipar és kereskedelem 
élénkesitése a táviratok számát nagy mér
tékben szaporította, a leszállított dijak mel
lett megszaporodott táviratok gyors kezel-

hetese személyzetben, vezetékekben és gépek
ben annyi kiadástöbbletet okozott, hogy a 
legtöbb államban a távirda csak külön 
áldozatok árán volt fentartható és fejleszt
hető.

Ily viszonyok között lévén a magyar 
távirda is. a postával való egyesítésének 
kérdáse részint hírlapokban, részint a tör
vényhozás előtt is ismételve felmerült, de 
mindannyiszor — bár az egyesítés által a 
nyugati államokban elért kedvező eredmé
nyek eléggé kecsegtetők voltait — csak a 
felszólalásnál maradt.

Hiányzott az ily nagyszabású intézke 
dés végrehajtására az erélyes kéz, de hiány
zottak a hivatott szakférfiak, egy részben az 
akarat is, mert az egyesítést nem tartották 
előnyösnek.

A két szak külön igazgatásának, vala
mint jelenlegi szervezetének költségei évről 
évre annyira növelték a kiadásokat, hogy 
már majdnem tarthatatlan állapotok idéztet
tek elő és e mellett a közönség igényeit sem 
lehetett kielégíteni.

Baross Gábor közmunka- és közlekedési 
miniszter, miniszterré való kineveztetése 
után azonnal elhatározta a magyar posta és 
távirda egyesítését, csakis ettől lévén a két 
rokon intézetnek tovább fejlesztése és jöve
delmezőségének fokozása várható.

Ezen rendelkezésnek nagy hordereje 
lesz a hazai ipar és kereskedelemre is, mert 
általa a külföldön ezélszerüeknek és hasz
nosnak bizonyult s az ipar kereskedelem 
élénkítésére is hathatós befolyást gyakorló 
sok újítás meghonosítása fog lehetővé válni,

Az egyesítés nagy munkája minden más 
államban sokkal több bajjal járt s jóval 
több időt vett igénybe, mint nálunk, hol ma 
már az összes szervezési munkálatok nem 
csak elkészültek, hanem ő felsége által már 
szentesítettek is s végrehajtásukra a legfel-1 
sőbb engedély megadatott.

E két fontos hazai közlekedési intézet 
és személyzetének egyesítése oly jelentékeny 
változásokat fog előidézni és fejlődése törté 
netében oly fontos időpontot képez, hogy 
szükségesnek véljük olvasóinkat az uj szer
vezettel megismertetni.

És most lássuk a rendelkezések lé- 
nyegét.

Jelenleg van nyolez posta- és négy 
távirda-igazgatóság; ezek f. évi s z e p t. hó 
1-én kilencz egyesitet m. kir. posta- és 
távirda igazgatóság lép: Budapest, Kassa, 
Kolozsvár, Nagyvárad, P é c s ,  Pozsony, 
Sopron, Temesvár és Zágráb székhelyekkel.

Az egyesítésnek föelŐnye a közönségre 
nézve az, hogy a posta és távirdahivatalok 
egy helyiségben lévén elhelyezve, könnyeb
ben hozzáférhetők, igénybevételük kényei 
mesebb s igy jelentékeny időmegtakarítás
sal is jár.

Az egész országban ma még csak 6 
távirdaállomásnál van teljés és kileneznél 
fél éjjeli szolgálat berendezve. Az egyesítés 
lehetségessé fogja tenni, hogy az éjjeli szol
gálat még sok más helyen is berendeztessék, 
mi annál kívánatosabb, mert az éjjeli táv
iratok szoktak a legfontossabbak lenni.

Az egyesítésnek a közönségre, illetőleg 
az ipar és kereskedelemre háramló sok 
egyéb előnyei csak akkor fogják üdvös ha
tásukat gyakorolni, ha majd az átalakulás 
teljes befejezése s az átmeneti időszak nehéz 
ségeinek leküzdése után, az egyesítésből 
mintegy önként következő sok újítás elren
delhető lesz.

A dohányjövedék emelése
A kormány pénzügyi tervei közt kiváló 

helyet foglal el a dohányegyedáruság tiszta 
jövedelmének emelése. Hangsúlyozta azt már 
Szapáry Gyula gróf abban a beszédében, 
melyet az 1887-iki költségvetés előterjesz
tése alkalmával tartott. Újabbat azok sem 
tudnak, a kik utána jöttek. A dohányjöve
dék emelése azonban a fogyasztó közönség 
további fokozat megterheltetése nélkül nem 
vihető keresztül. Erre kell előkészíteni ideje 
korán a közvéleményt. Az előkészítés mun
káját teljesiti a „P. C.“, midőn „hivata
los adatokat" közöl a dohányjövedék álla
potáról 1880 óta.

Az, a ki a dohányjövedék fejlődését fi
gyelemmel kiséri, azokból az adatokból kevés 
újról nyer tudomást. A zárszámadásokból 
kiírhatja magának bárki a dohánytermelésre, 
eladásra és gyártásra vonatkozó számokat 
és ott van, a hol a „hivatalos adatokat" 
közlő kőnyomatu lap, talán azzal az elté
réssel, hogy az 1886-iki adatokat ott még 
nem talalja meg, mely adatok azonban a 
jövedék állapotát más világításban nem tün
tetik fel, mint az előző évek.

Egyet azonban mégis elárul a könyoma- 
tos s ez az, hogy a kormány 1889-ig nem 
kevesebbet, mint 7—8 millió frttal remélé a 
jövedék tiszta hasznát emelhetni, mig eddig 
sokkal szerényebb összegről, 21/*— 3 millió 
ról volt szó. De azóta tanácskozások foly
tak, deliberáltak az urak és evés közben 
megjött az étvágy.

A kormány vérmes reményeit két körül
ményre alapítja. Az egyik az az ismert sta 
tisztikai adat, hogy mi# Ausztriában a fo
gyasztás dohányból és dohánygyártmányok

ból évenként s fejenként 3 frt és 20 krt tesz 
ki, addig nálunk az arány csak fejenként 2 
frt 13 kr. Ebből mit következtet a hivata
los bölcsesség ? Azt, hogy lévén mi a leg- 
dohánykedvelőbb országnak népe széles e 
földön, nálunk egy tőre több mint egy fo 
rint értékű csempészet vagy egyéb vissza
élés utján szerzett dohányélvezet esik. Hát 
igaz lehet annyi, hogy némi csempészet van 
még nálunk, fökép a pipadohányt élvező 
közönség körében. De a pipadohányélvezet 
szokása nagyon hanyatlik, mutatja ezt leg
inkább az olcsó fajta szivarkák rohamosan 
emelkedő fogyasztása. Továbbá a pipadohány 
aránylag jutányos a szivarhoz hasonlítva; 
még ha sikerülne teljesen megszüntetni a 
pipadohány csempészését, a mi a jövedék 
szempontjából egészen jogosult törekvés — 
még akkor sem érné utói fogyasztásunk 
értéke az osztrák fogyasztást. Ennek több 
oka van.

Az egyik ok kitűnik a fogyasztási táb
lázatok egyszerű összehasonlításából. Ausz
tria lakossága a legolcsóbb dohányzási ne
met, a pipázást, aránytalanul kisebb mér
tékben folytatja a mi népességünknél. Fo
gyaszt tehát több szivart és szivarkát; már 
ez az egy körülmény is emeli a fejenkinti 
fogyasztás arányát. Ezentúl azonban Ausz
tria vagyonosabb Magyarországnál, a fino
mabb szivarok élvezete ott sokkal szélesebb 
körre terjed és nagyobbmérvü. A középfinom 
és finom szivarok fogyasztása erősen felcsi
gázza javára a fejenkinti fogyasztás egység
arányát.

Figyelembe veendő továbbá az is, a mit 
félhivatalosan is elismernek, hogy az osztrák 
gyártmány minőségben nagyon fölülmúlja a 
mienket. Vámsorompó Ausztria és Magyar- 
ország közt nem áll fenn. Azt tehát senki 
sem ellenőrizheti, mily mennyiségben kerül 
osztrák gyártmány fogyasztásra Magyar 
országon ; de azt mondhatjuk, hogy a meny
nyi ség igen tetemes. Az osztrák fejenkinti 
arányszámot javítja ezeknél fogva az a fi
nomabb szivarokból való fogyasztás, mely 
osztrák gyártmányból a magyar jövedék 
területén történik. Ez is csempészet, még 
pedig szerintünk az, mely a jövedéknek 
legérzékenyebb kárára van s a melyet vám
sorompók híján eddig hiába igyekeztek kor
látozni.

Mindezekből kitűnik, hogy a két állam 
lakossága közt fennálló arányszám javitása 
egyfelől az osztrák verseny kiszorítása, más
felől a magyar fogyasztási képesség emelé
sétől függ. A pipadohánynyal űzött csempé
szet nem oka az aránytalanságnak ; annak 
teljes megszüntetése kivánatos lehet a jöve
dék szempontjából, de jövedelmét nem 7—8 
millióval, hanem még ugyanannyi százezer
rel sem fogja javitani.

A bevételek tetemes emelésének remé
nyét másfelől a tiszta jövedelem fejlődésére 
1879—1880 óta alapítja. A tiszta jövedelem 
kitett 1880-ban 17.4 millió irtot, felment 
1885 ben 21.8 millióra és állítólag 1886-ban 
megközelíti a 23 milliót. Hat esztendő kel
lett tehát a jövedelemnek 5—5*/j millióval 
való javulására. Most meg 2 év alatt 7—8 
milliót várnak. Látszik ebből, hogy a kor
mány pénzügyi bajainak elpalástolása érde
kében a jövedelmek terén játszatja fantá 
ziáját. A múlt héten volt szó a szeszadóról, 
melynek jövedelmét megkétszerezni remélik. 
Kimutattuk azt, hogy az nem számítás, ha
nem utópia. Ugyanez áll a dohányjövedék
nél. Azokkal az eszközökkel, mikkel ezidő- 
szerint dolgoznak, a dohányjövedéket 7—8 
millióval emelni nem lehet.

Ismét halálos párbaj.
A képviselőválasztások által fölkavart 

hullámok nehezen simulnak el. Épen egy 
félesztendőn át adtak tápot a legszilajabb 
szenvedélyeknek és sodorták ki rendes med
réből társadalmi életünket, mely amúgy sem 
a legnyugodtabb a legrózsásabb.

Mindenütt az anyagi és erkölcsi romlás 
nyomatait hagyják maguk után a választá
sok. Nem csak pénz, hanem véráldozatot is 
követeltek.

Hány jelölt, hány család siratja a vá
lasztásokat ! Soknak aláásták a vagyoni exisz- 
tenticziáját. Hogyne! hiszen a választások 
legalább is bele kerültek 3— 4 millió forintba. 
Hány iskolát lehetett volna felállítani e ren
geteg pénzen, hány áldásos ügyet lehetett 
voina támogatni! De igy eszem-iszom, a 
kortesek feneketlen zsebe nyelte el a mil
liókat.

S vannak sokan, kik nemcsak pénzűket, 
hanem halottjaikat is siratják. Az idei vál
asztások 40—60 emberéletbe kerültek. Eny- 
nyit puffantottak le, ennyit ütöttek agyon 
a legszebb alkotmányos jog gyaKorása közben.

A választások által követtet áldozatok 
sora még nem merült ki, a pártoskodás 
még nem szűnt meg, a társadalom békéje 
és nyugalma még nem tért vissza, a harag 
és gyűlölet folytatja pusztító munkáját.

Kőszegen csupa kortes-gyülöletből lesza
vazták Kossuth Lajos diszpolg&rságát; szá
mos helyen a „becsület mezején" összemérik 
a kardokat és pisztolyok csöve elé állítják 
az embereket.

A Nagyvárad mellett elsütött piszto

lyok döreje szintén.a „választási utóhangok" 
közé tartozik. A képviselő választásnál tör
tént összekoczczanás emberéletet követelt. 
Egy régi köztiszteletben álló magyar család 
utolsó sarjadéka életét oltotta ki a párbaj
pisztoly.

Sehol oly pazarul nem bánnak ember
élettel, mint Magyarországon. A legcsekély
ebb ok elegendő, hogy kardokat és piszto
lyokat dobjanak a mérlegbe, hogy becsület
beli ügyet csináljanak belőle.

Pedig hasztalan! A nálunk dívó lovagi- 
a*ság megszűnt férfi-becsület rirdga fenni. Az 
emberek összekeverik az önérzetet a dölyf- 
fel; a bocsánatnak és békülékenységnek meg 
kel hátrálni a bosszuállás elől; az adott is 
kapott elégtétel a boszú műve, már pedig a bo- 
szut senki sem minősítheti a lélek nemes tulaj
donságának. A magyar ember becsülete min
dig büszke volt és érzékeny, de most — fáj
dalom — átcsapott a nyavalygásba, érzclgésbe és 
boszuszomjba. Úgy teszük, mint az indianu- 
sok. Bárcsak tyúkszemünkre hágtak, vért 
akarunk látni.

Mindez nem egyéb, mint a lovagias ér
zület szánandó elfajulás", az ostoba szokás 
kényszerűsége alatt. A nagyváradi halálos 
párbaj életben maradt hőse is, látván ellen
felét összerogyni, igy kiáltot föl: Ezt nem 
akartam! Elhisszük neki. Mindazáltal a pár
baj elől nem tért ki, sőt bele ment.

Valamint mindenben, hol a társadalom 
képtelen magán segiteni, az állam segítsé
gét és közbelépését sürgetik, azon képen 
lesznek hangok, melyek ismét követelni fog
ják a párbaj-mania korlátozását törvényho
zási utón.

Hát hiszen nagyon jó volna ez, de félünk, 
h°gy & törvény Írott malaszt marad. A ki
rályi kegyelem éppen tegnap adta vissza 
szabadságát hat hónap államfogság után egy 
ismert párbaj-hősnek, kit a bíróság két évi 
államfogházra Ítélt. Ily tényeknek a hatását 
nem kell bővebben magyazáznunk, mert ma
gától értetik, hogy nem képesek korlátozni 
a párbaj-mániát.

A zilált és számos betegségien sinlődő 
magyar társadalmat nagy hálára köteleznék 
azok a tényezők, melyek akár társadalmi, 
akár a törvényhozási utón korlátozni tud
nák a párbaj-mániát. Nincs senki, ki ezt nem 
óhajtaná, és mégis nem akad senki, ki rá 
vállalkoznék, ami — elég szomorúan — ismét 
csak azt bizonyítja, hogy megfogyatkozott 
nálunk az erkölcsi bátorság.

Kevesen vagyunk
Ha a néps ámlálási statisztikákat tekint

jük, fájón kell konstatálnunk, hogy a szüle
tés s halálozás közti arány vajmi kedvezőtlen. 
Kevesen vagyunk, oly kevesen, hogy mint 
Széchenyink mondja — még az apagyilkos
nak is meg kellene bocsátani. A többféle 
járványos betegségek, minők a toroklob (diph- 
teritis), himlő Stb. nagyobbrészt a gyerme
kek közül szedi áldozatait, ezért a kis gyer
mekeknél szembeötlően nagy a halálozás. 
Mennyire fogyasztják népünket a különféle 
szerencsétlenségek, minők az árvíz, tűzveszély 
stb. stb. Hánynak élete oltatik ki a máni
ává vált párbajozásban, s hányán saját ke
zükkel oltják életüket! Pusztulunk veszünk!

Mint fent emlitém, feltűnően nagy a 
halálozási arány a kis gyermekeknél. Sok 
gyermek elpusztul a járványos betegségek 
által, de nem tévedek, ha azt mondom, 
hogy ennyi, sőt több magzat még csirájában 

j öletik meg. Hogy létszámunk oly kevés, 
annak egyik legfőbb oka a gonosz kezek 
által eszközölt gyermek-elhajtás (vulgó; sik
kasztás.) Sokan felemelték már szavukat 
ez ocsmúny bűn ellen. De sajnos, szavuk csak 
elhangzott, mint a pusztába kiáltónak szava. 
Annyira befészkelte már magát ez ocsmány
ság a társadalom minden rétegébe, hogy 
azt úgy szólván már bűnnek sem tartják. 
Nem divat — mondják, hogy a caládban 
egy gyermeknél több legyen. Vannak kik 
határozottan megszólják, gúny tárgyává te
szik az olyan nőt, kinek két-három gyermeke 
születik. Sőt — igy szólítja meg egyik férfi 
a másikat — még csak négy éves házas 
vagy s már két gyermeked van, lásd én öt 
éve házas vagyok, s van egy gyermekem. — 
Ilyeneket hallva, kell, hogy az önérzetes 
embernek arczába szökjék a vér. Igv hal- 
ladva ma-holnap nemcsak hogy bűnnek nem, 
de erénynek fogja tekinteni ez undokságot. 
Ha valaki aztán nejét ily titkos manipulá- 
czió végett valamelyik „szakértőhöz" vidékre 
küldi — elég ha azt mondja; rokonához, 
vagy — legyen bármely időszak — fürdőre 
ment. Tehát még a férj, is bűntársul szegő
dik nejéhez. Bűntárs? ! Nem, főbünös 
az a félj, a ki nem csak hogy meg 
nem gátolja, de beleegyezését adja, sőt 
elősegíti e borzasztó ocsmányságot. S van
nak ily esetek, mint fent is emlitém — 
a társadalom minden rétegében. Az alsó 
néposztályban számtalan család van egy 
gyermekkel, s ha esetleg ezen egyetlen gyer
mek 4—5 vagy esetleg idősebb korában 
meghal; ezen naptól számítva, a gyermek 
születéséhez megkivántató természetes idő 
lejártával megszületik a másik gyermek. Nem 
a legnagyobb gonoszság ez?! Ily  körül 
mények közt nem csoda, ha kevesen vagyunk
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számban kevesbedünk, erőben gyengülünk, 
lélekben fogyunk. Mert milyen ember válik 
azon gyermekből, kit a/, anya magától, mint 
magzat elhajtani akart, de ez nem sike
rült. Korcsszülötté válik. Ily körülmények 
között hiába verjük mellünket, mondva; 
„csak sast nemzenek a sasok." Azt ám ! 
így haladva, a sas ősöknek kakukk ivadé
kai lesznek. Vagy ott van, nézzük csak az 
ujonczolási statisztikát, nem e a legszomo- 
rubb állapotokat kell konstatálnunk ; 1881- 
ben 638, 1882 ben 522, 1883 bán 516,1884- 
ben 475 s 1885-ben már csak 432 ujoncz 
vált be 1000 állított közül. Ez óriási ha
nyatlás. Hát ha még ezen adatokat az 
1875-ben megejtett ujonczosással hasonlít 
juk össze, a midőn is ezer közül 602 ujoncz 
vált be. Számban kevesbedünk, erőben gyen 
gülünk, lélekben fogyunk, mert ha nincs 
meg a léleknek legfőbb kincse, a tiszta er
kölcs, ha ez raegvész — mint Berzsenyi 
mondja — Róma ledől s rabigába görbéd.

A magzat-elhajtásokról szólva, kissé 
eltértem tárgyamtól, amennyiben ahhoz, 
hogy erőben gyengülünk — más körülmé
nyek is hozzá járulnak, minők a köznép’ 
rohamos elszegényedése, a pálinka ivás stb. 
De hogy számban kevesbedünk s lélekben 
fogyunk, ezt legnagyobb mérvben az emlí
tettem társadalmi bűn segíti elő. De tán 
nagyon is setétnek testém a helyzetet ? Nem! 
Ne áltassuk magunkat. Igen elharapódzott 
már e bűnös szokás a társadalom minden 
részében, s ha ez igy, feltartóztatlanu! ha
lad, csak illúziónak fog megmaradni ama 
nagy mondás: Magyarország nem volt, ha
nem lesz. Azért a ki illetékesnek érzi magát 
arra, necsak szóval, tettel kövessen el mindent 
e nagy társadalmi bűn kiirtására. E tekin
tetben kétségkívül igen sokat tehetnek a 
lelkészek, plébánosok, amennyiben aszószék
ről ostorozzák, ostorozhatják e borzasztó 
vétket. Körorvosok szerveztessenck, köteles 
ségökké tétetvén a körorvosoki.ak a szülé
szet, illetve a községi szülésznők az ö fen- 
hatóságuk, felügyeletük alatt végezzék szü
lésznői kötelmeiket, arról r ekik számot adva, 
mert vannak gonosz szülésznők, kik gáládul 
elősegítik a magzat elhajtásokat, mi több, 
az első szülésnél elég atczátlanok megkér
deni az anyát; akarja-e, hogy ne legyen 
több gyermeke, s ha ő igennel felel, elvég
zik csúf mütétüket. Korbácsot az ily szü
lésznőnek ! Szerveztessenek tehát — minél 
nagyobb számban — körorvosi állások, kö
telességükké tétetvén — mint fent is emli- 
tém -- a községi szülésznők s más, a szü
lészetben stb. „szakértő" személyek műkő 
•lésének ellenőrzése. S ha ily körülmények 
közt is fordulnának elő bűnös cselekmé
nyek ; a lehető legszigoruabban büntettessék 
meg a bűnös, mert leendő embert már csi
rájában megölni — azonos az emberöléssel. 
Bűnhődjék — törvényes születéseknél — az 
apa, ki a bűnös cselekménybe beleegyezését 
adja, s igy azt elősegíti; azt anya, ki annak 
magát aláveti, s az. ki az végrehajtja. így, 
csak igy lehet reményünk arra, hogy eme 
nagy bűnből kivetkőzve méltó utódai leszünk 
a „sas" elődöknek.

Arany János szavaival fejezem be 
czikkemet. : gyarapodjék a magyar számra 
mint erőben!

Sch.

f  Hujmann Ferencz.
Szegény jó, áldott szivü öreg pellérdi 

lébános ! Már a Lethe vizénél van. Hétfőn 
élben meghalt. Pellérd község az öt ért 

megmérhetlen vesztésnek megdöbbentő fáj
dalmával eltelve öltött gyászt magára.

Hetven évet élt, tehát a nem épen dics 
télén korból való, — mikor még olyan ke 
vés a pénz és olyan sok kedély ség vo lt; 
negyvenhat évet töltött a papi pályán ! Pél 
dás élet után kedves lehet a sir. A haza 
derék tiát, az egyházmegye egyik g y ö n 
g y é t  vesztette el benne. „Pap" volt a szó 
igaz értelmében. Ő az élő pap' lelkiismeret. 
Onfoláldozó munka és t i s z t a  b e c s ü l e t  
egész élete. Betege hivatalának és rabja 
kötelességének. Két hibája volt : tulszigoru 
önmaga iránt, s nem elég szigorú mások 
iránt

Mint p**llérdi plébánost, minden részről 
ismerték s tisztelettel emliték nevét. Mint 
embert — becsülte mindenki.

Azok közé a papok közé tartozott, kik 
mint falusi emberek nem vágynak szerepelni, 
de minden áron teljesítik k ö t e l e s s é g  ö- 
k é t .

Múltja szerény és mégis jelentékeny volt. 
Afpapi pálya nehézségeivel már rég ismerős.

Bajai Hu. Egy becsületes és értelmes 
szabónak fia. Külső életrajzi adatait csak 
röviden érin.jük.

Iskoláit Baján és Pécsett végezte, 1841- 
ben szenteltetett pappá, 9 évig volt káplán 
Szigetvárott és Szegszárdon. 15 évig volt 
mocsoládi, 22 évig pellérdi plébános.

Ahol megfordult, mindenütt szeretet
teljes emlék maradt a lelkes és jó pap után.

Valóban a legrokonszenvesebb papi ala
kok közé tartozott. Nem volt benne egy 
s z e me r n y i  gőg.

Igaz, hogy kevés ember akad. kinek 
nincs epéje, hanem olyan mint az édes tej.

Alig van kétség az iránt, hogy nálánál 
h i v a t o t t a b b  p a p  az egyházmegyében 
nem létezett.

Mintaszerű pap volt, valódi lelkiatyja, 
bizalmas barátja, szerencsétlenségükben test
véri osztályosa híveinek, ki nemcsak erköl
csi, de szellemi életük irányítását is gondjai 
közé sorozta s mi vetődésük ügyét, lelkén 
hordozta. Örömben kedélyes jó barát, — ott, 
a hol a gyász beköszöntött, a szelíd vigasz
talás apostola volt, ki valódi részvéttel 
szivében, a vallás malasztjával ajakán 
hinni, bízni és az élet terhét és csapá
sait zugoiódás nélkül viselni tanította a 
kétség beesőt.

Mily magasan állott erények birtoká
ban mások fölött, kiknek pedig az idő vi
szonyok nagyobb nevet és időnként — za
josabb elismerést szültek!

Mindent mit tett, kötelességből tette. 
Kevesebb nagyravágyással nem volt pap az 
egyházmegyében, ő nem kereste a iényes 
d i g n i t á s t  e g y s z e r  sem.

Negyvenhat évig volt pályáján, és soha 
c s e l s z ö v é n y b e n  részt nem vett.

Nem rejtette el ellenszenvét az étikét 
komédiával szemben. Az elöljáróság intézke
déseit „tiszteletteljes" szabadsággal bírál 
g á ttá ; politikáról sohasem beszélt.

Szemlélődő, nyugodt, szenvedőleges ter
mészete a legkülönbözőbb nézetüek és párt
állásnak tiszteletét is kivívta számára. 
Könnyen megbocsájtott azoknak, kik bán
tották, inkább kitért nekik, mint szembeszállt 
velük. Tisztátalan indokot nem föltételezett 
semmikor s mindig tárgyi okok által vezet
tette magát. Tetteiről mindig szentül hitte, 
hogy azok jók s elveit mindig az a meg 
gyözödés sugalta, hogy fönforgó helyzetben 
épen csak azok ezélszerüek.

Mily odaadással csüngött szeretete papi 
hivatásán,következtethető mondásából, melyet 
előttünk ismételten tett: „Ha újra kezdhet
ném az életet — mondá, — ismét nem len
nék egyéb min pap, és tán több jót művel
hetnék. nem mivei tiszteletreméltóbb, hanem 
mert buzgóbb lennék."

Buzgóságának tanúi: a község határá
ban álló kőkeresztek, az uj templom, annak 
csinos kifestése, nagyszerű belső fölszerelése, 
a számos vallásos társulat, melyeket ala
pított.

Valóbban azzal a tudattal lehelte ki 
nemes lelkét, hogy nem marad utána t  e 1- 
j e s i t l e n  k ö t e l e s s é g .

Nem erélyes jellem, de nemes és tiszta 
jellem volt. Olyan, a mely becsülésünket 
vívja ki. Még ha tőle eltérő meggyőződés 
ben élünk is, megszerzi szeretetünket, habár 
mindennapi személyes érinkezésben vele nem 
vagyunk is.

Nem lángészt, nem gyakorlati ismere
teit, sem finom tapintatát — fájlaljuk, 
nanem a r a n y t i s z t a  j e l l e m é t  
s papi életének mintaszerű ö n z é s t e l e  n- 
s é g é t.

Ezek hunytak el Hujmann Ferenczben
Mily jellemszilárdságot és önálló meg

győződést tudott ő tanúsítani barátai iránt 
a rósz napokban is, azt egy eklatáns eset
ben látta a., egész megye papsága. Ekkor 
mondá ő e szavakat: „Nem oly könyü meg
törni engem, van akaratom, bár az esemé 
nyék túlszárnyalni látszanak is erőmet." És 
ismét: „Az élet oly kicsiség; de küzdeni 
kell, a mig lehet. A kötelességgel nem le 
bet tétovázni. Reméljünk jobb időket."

Önzetlenségét említsük ? Nézd meg a 
pellérdi plébánia házat: düledezö és roska
tag építmény; nézd meg a templomot: 
s z é k e s e g y h á z .  Zelus domus tuae. . . 
Mikor hatáióznia kellett, határozott maga 
ellen, Isten dicsősége végett.

Erős megpróbáltatások, nagy csalódá
sok edzék meg férfi jellemét. Intöpéldául 
szolgálva mindannyiunknak, kik a nyilvános 
élet fővényén izzadunk, hogy a sors kereke 
le-föl forgását Istenbe vetett bizalommal 
nézzük s minden sikernek, csillogásnak még 
meghitt barátok nyilt vagy csendes elisme
résének is elébe tegyük lelkiismeretünk nyu
galmát s a szigorún teljesített kötelesség 
érzetét.

Vele egy igaz ember költözött el, egy 
valódi pap, a ki valóban olyan is volt, a 
minőnek az evangélium szent tana kívánja 
a lelki atyát.

A halál mintha kedvezni akart volna 
neki. hoszu betegség után megengedte, hogy 
ép templomi búcsú napján, szerdán, Margit 
ünnepén temettessék

A környék és híveinek érdeklődő rész
véte mutatkozott a temetésen megjelentek 
ezreiben.

Az egyházi szertartást T r o l i  Ferencz 
pápai pralatus, mint az elhunytnak kebel
barátja végezte. A tulajdonképi beszentelés 
a templomban tartatott, miközben alig volt 
szem, mely könytelen maradt volna. Innét 
haladt az impozáns menet a temetőbe.

Hujmann Ferencz nem jár többé köz
tünk fekete papi talár jában: fehérbe öltözött, 
a lelkek ama tiszta fehér ruhájába, a nielvet 
a föld pora nem érint, melyre sem a bűn 
egy foltot, sem a bánat egy k<-nyet nem 
ejt többé. Kövessük őt oda tekintetünkkel, 
s ne engedjük bezárulni az Eget, mig ami 
áldásaink és imáink oda nem érnek vele 
Isten trónjához!

Fürdői levél.
Balaton Berény

Ezen pár házzal biró kis községben 
valódi városi élénkség uralkodik a fürdő- 
idény alatt. Majdnem minden háznál van ven
dég. 4 —5 fit hetibér mellett. A faluban 
egész napon át úri fogatok robognak. A 
vendégek, kiknek névsorát alább közöljük, már 
nagyobb részt megismerkedtek egymással 
s kedélyesen töltik társaságban az időt. A 
férfiak zenélnek, olvasnak, kártyáznak; a 
nők hímeznek, varnak, kötnek, csevegnek, 
no meg aztán fiirüdnek, többnyire naponként 
kétszer is. A vendéglőben, hol 26—30, sőt 
olykor többen is étkeznek, ellátogatnak a 
művészek is. E napokban voltak itt, a ha
zában már jól ismert magyar czimb&lom 
művészek : Kovács Dezső (7 éves) és Kovács 
Ilka (10 éves), kik valódi műélvezetet 
szereztek a közönségnek. Benn voltak 
Hunyady Imre gróf villájában is, hol a 
családnál othonos szívélyességgel fogadták, 
az eljátszott darabokat nagy tetszéssel hall
gatták s 20 írttal jutalmazták. Meglátogat
nak itt minket a keszthelyi, héthelyi, stb. 
zenészek, harmonikusok, sőt még a színé
szek is.

E hó 12 én egy ritka ünnepély folyt 
le a grófi kastélyban. Ugyanis; a kis kon- 
tessenek születésnapja lévén, azon kívánsá
gának adott kifejezést, miszerint rá nézve 
legszebb születési ünnepély az lenne, ha a 
községben lévő 5—10 éves gyermekeknek 
ozsonnát rendeztetnének. A nemes lelkű 
szülők a legnagyobb örömmel teljesittették 
e naiv kívánságot Usszeirattak az ily korú

gyermekek, kiknek száma körülbelül 200-ra 
rugót, ezek a helybeli iskolatanitó vezetése 
mellet, ünnepiesen felöltözve lerándultak a 
Balaton partján fekvő kies kastélyhoz, hol 
is szép rendben elhelyeztetvén, a grófi család 
összes tagjai, nevelők, nevelőnők és a Két- 
helyröl oda rendelt két apácza felszolgálása 
mellett kávéval, süteménynyel és gyümölcs
csel vendégeltettek meg. Mind a megvendég- 
lök, mind a megvendégeltek arczárói a 
tiszta öröm sugárzott, de legmagasztosabb 
volt öröme a kis kontessenek, ki születése 
napját, annyi ártatlan gyermek körében 
ülhette meg.

A fürdő vendégek névjegyzéke : Babo- 
chay Zsigmondné földbirtokos neje, Puszta- 
Kovácsi, özv. Barcsa Szilvesterné, földbirto
kos és családja, Puszta Kovácsi, dr. Ballus 
Zsigmond albiró, Marczali, Barcsné, Nagy- 
Kanizsa, Czemann k. a., Bellfert, Csonka 
Matild k. a. Csurgó, Csúcsai Pál aldozár, 
Szatmár, Deutsch Ignácz, Keszthely, Eng- 
lits Mibályné, Vágsarad, Flamm Antal, 
pénztárnok, Marczali, özv. Fülöpné és csa
ládja, Sárszegh, gróf Hunyady Imre és csa
lódja, Kéthely, dr. Grüníeld J. orvos, Szt.- 
György, Gerhauser Jenő, Nagy-Kanizsa, 
özv- Goger Mihályné, Budapest, özv. He- 
roldné és leánya, Orosháza, Hochreiter Kor
nél, ügyvéd és családja Csurgó, özv. lsztl 
Nándorné és családja, Kiss Lajos és családja, 
Körös Viktor gyógyszerész és családja, dr. 
Szaplonczay Manó, orvos és családja, Steiner 
Ignácz és családja, Razgha Rezső és nője, 
dr. Téri Ödön, közjegyző, Zverina Frigyes, 
Marczali, Kőrös Lajosné és családja, Nagy- 
Bajom, Kiss József ügyvéd, a „Pécsi Fi
gyelő" szerkesztője és családja, ifj. Kiss 
Józsel tanár és neje, Pécs, Kefer N. és csal. 
Eszék, Kremsier Samu, Nemes-Vid, Kardos 
Antal, albiró Marczali, Kukovitsné és csa
ládja, Uszögh, özv. Kürschnerné, Bécs, Kié
iért Antal és családja Maróth, Menzer Ig- 
náczné és csal. Nagy-Bajoc?, Miga Vilmosné, 
Kéthely, Morgenbesser Károly, reáltanodái 
igazgató és csal., özv. Nyulyné, özv. Tu- 
boliné, Nagy-Kanizsa, Neubauer Sándor, 
Győr, Neusiedler József, ügyvéd, N. Ka
nizsa, Pinkászné és csal. Székesfehérvár, 
Preiszner Mariska k. a., Szigethy Matild, 
k. a. Kaposvár, Szabati J . zenetanár és 
családja, dr. Téri József és családja Buda
pest, Stefensohn J. k. a. Póla, Schuth V. 
borkereskedő fiaival Villány, Schnetzer J. 
állomásfönök, Styaszny J. Keszthely, Solty 
Ödön ügyvédjelölt. Hódmezővásárhely, Téri 
Béla, Páris, Valjer Sándor, Keszthely.

K.

Különfélék.
— Ki evezés. A pénzügyminisztérium 

ideiglenes vezetésével megbízott n . kir. mi
niszterelnök, Benedek Zsombor szászsebesi 
kir adóhivatali III. oszt. ellenőrt a pécsi 
kir. adóhivatalhoz I. oszt. adóhivatali ellen
őrré nevezte ki.

— Városi közgyűlés. Pécs szab. kir vá
ros köztörvényhatósága csütörtökön rendkí
vüli közgyűlést tartott, melynek főtárgyát 
az egyesitett posta- és távirda-igazgatóság 
megnyerése érdekében a kormánynyal kö
tendő szerződés képezte. A tanács előterjesz
tette, hogy az igazgatóságot csak az esetben 
kapja meg Pécs, ha 12 évre biztosit a hiva
talrab kellő helyiséget, az igazgatónak 500 
frto* maga 1 kást, berendezi a hivatalos 
helyiségedet, télen ad fűtőanyagot stb. stb., 
s mindez évenként három ezer és néhány 
száz forintjába kerül a városnak. Dr. Jobst 
László szépen átgondolt beszédben, figye
lemre méltó érveléssel szólalt fel ellene. 
Elismeri ő is, hogy előnyős a városra nézve 
az igazgatóság megnyerése, de kétségbe 
vonja, hogy arányban volna az előny az 
áldozatokkal, melyet a város elnyeréséért 
meghozni kénytelen. Igen élesen s nagy 
igazsággal támadja meg a kormányt azon 
eljárásáért, melyet az efféle hivatalok el
helyezésénél tanúsít. Úgymond, valóságos 
házalást visz véghez a kormány hivatalai
val s annak a városnak adja, a melyik töb
bet igér érte. Tökéletesen igaza van. A ta
nácsnak is meglehetős erős borsot tört az 
ona alá, fölsorolva azon veszteségeket, me 
lyeket tehetetlensége folytán kell a váro
snak elviselni. Látható volt a zavar; tájt 
az igazság éles szava. Mendlik Ágoston 
apát plébános, Aidinger János és Förster 
Béla a tanács mellett szólaltak föl. Hosszabb 
vita után szavazásra került a sor s nagy 
többséggel megszavazták az áldozatot. Ta
gadhatatlan, hogy az uj hivatal városunk
ban jelentékeny lendületet idéz elő, s a vá
ros tekintélyét is emeli; csak az a sajnos, 
hogy az állam pénzért árulja a városoknak 
a hivatalokat, s a mi méltányosságból, ér- 
demszerént illetne meg bennünket, azt drága 
pénzen, nagy áldozatok árán kell megsze
reznünk. — A borakezint és falusi borvá
mot Kovócsics Antal vette bérbe 29,256 
írtért és 30 drb. cs. kir. aranyért. — A 
Kovács Zsigmond féle iskolai ösztöndíjra 
három tanuló jelöltetett k i : Haffner Fe
rencz, Kriegl Nándor és Klein István.

— Megyei közgyűlés. Baranyavármegye 
köztörvényhatósága hétfőn rendes közgyűlést 
tartott s daczára a nagy hőségnek és a folya 
matban lévő mezei munkálatoknak igen szép 
számmal jelentek meg a bizottsági tagok. 
Kardos Kálmán pompás disrruhájában fog
lalta el az elnöki széket s igen érdekes be
vezető beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. 
Ügy mond, a vármegye az alkotmányos 
élet egyik legnevezetesebb ténykedésén esett 
át a képviselőválasztásokkal a mondhatni 
elég jó rendben (!) mindössze a választást 
megelőzőleg történtek merényletek a személy- 
és vagyonbiztonság ellen s ez a nép poli
tikai éretlenségére vall. Most öt évre a béke 
időszaka állott be. Használjuk föl ez időt 
közügyeink rendezésére s a nép művelésére, 
javára, boldogitására. A főispánt szavai után 
megéljenezték. Következett az alispán év- 
negyedes jelentése. Sablon, darabos, nyers 
stílusban. Jó termés ígérkezik, borunk is 
lesz, ha valami elemi csapás nem ér; no

meg a filoxera veszélye fenyeget. Eddig Tor
máson és Nádasdon konstatáltatott. A köz- 
biztonság jelentékenyen nem zavartatott meg. 
Volt busz tűzeset. Az egészségi állápot ki
elégítő, stb. száraz, unalmas fölsorolása azok
nak az eseteknek, melyek érdekesebben adva 
elő, sokkal több figyelmet érdemelnének. 
Több bizottsági tag ásitozva, még több kel
lemesen szunyókálva hallgatta végig. A 
megürült árvaszéki jegyzői állásokra meg
választattak Jeszenszky Lajos és Koszits 
Kamii. Kardos Kálmán helyére a közigaz
gatási bizottságba Szily László, Czirer Jó
zsef helyére Driesz Lajos választatott be; 
a központi választmányba Brandt János és 
Benyovszky Manó. A tárgysorozat 10-ik 
tételénél S i m o n f f a y  János fölszólalt s 
hibáztatta a fölületes eljárást, hogy a megyei 
hirdetmények sok helyt egyátalán közzé 
sem tétetnek, a miből számos tévedés, vissza
élés és hiba történik. Szerinte erre iövőre 
több gond lenne fordítandó; mert ezt a helyes 
adminisztráczin megköveteli. Kardos és Szily 
azt a megjegyzést tették Simonffay helyes 
fólszólalására, hogy eddig még nem merül
tek föl panaszok. Mintha bizon be kellene 
várni a paranszokat, mintha bizon nem volna 
elég, hogy egy bizottsági tag emel panaszt. 
Szörnyű fészek ez a mi megyei hatóságunk. 
Csak basáskodni és hetvenkedni tud; de a 
helyes auminisztráczióról ideája sincs; hanem 
persze derogál neki a bizottsági tagoktól 
tanulni. Jól teszik, csak — pöffeszkedjenek! 
Több kisebb-nagyobb fontosságú tárgy ért
hetetlen ledarálása után d. u. 12 és 1/a óra 
kor véget ért a gyűlés.

— Színház-vizsgálat. Az Oertzen-fcle 
„öreg" színház ajtai a héten megnyilottak, 
s a minisztérium által kiküldött mérnök, 
Bérezik Gyula, egy szakbizottsággal, mely 
állott: Blum Gyula államépitészeti mérnök, 
Nendtvich Gyula városi főmérnök és Va- 
szary Gyula alkapitányból — megvizsgálta 
az ódon épületet s arra a megáiapodásra 
jött, hogy a színház még sem olyan rossz, 
hogy azt — bizonyos renovál lássál, a 
város hatósága által egy ízben meghatáro
zott f. ltételeknél kisebb pótlásokkal is 
meg ne lehetne nyittani. Bérezik Gyula 
különben részletesen kidolgozott véleményt 
terjeszt a minisztérium elé; majd meghalljuk 
mit mond. Annyi bizonyos, hogy a színház 
elég erős falakból áll; de nem erről van a 
szó. Tűzveszélyes! A föl- és lejáratok szű
kök. maga az épület hozzáférhetetlen s hogy 
ezen mint fognak segiteni, azt nem tudjuk, 
el sem is képzeljük. De hát a szakértők 
véleménye eh tt divat meghajolni. Ám lássuk 
a — medvét!

— Kovács requiem. Hétfőn reggel 9 óra 
kor mutattatott be az engesztelő szent mise
áldozat Kovács Zsigmond néhai pécsi püspök 
és Pécs szab. kir. város díszpolgára lelki- 
üdveért a Mindenhatónak a belvárosi plébá
nia templomban, melyen a városi hatóság 
részéről jelen — senkisem volt.

— Uj papnövendékek. Az évi szokásos 
fölvételi vizsgán, mely a megyéspüspök 
elnöklete alatt tartatott meg, 40 folyamodó 
közül, a következő 14 jelölt vétetett föl 
mind a két papnöveldébe: Áronffy Ferencz, 
Gyenis János, Dobrozemsky Henrik, Szabó 
Ákos, Heindl Vilmos, Vaidinger István, 
Poszpischek K., Komócsy J., Pávik F., 
Molnár Béla. Kéry Gyula. Berger A.. Mayer 
György és Szegedy János világi theologus.

— A baranyamegyei gazdasági egyesület 
hétfőn d. u. 3 órakor tartotta rendkívüli 
közgyűlését, melynek főbb pontját Perczel 
Miklós volt főispánnak az egyesület elnöké 
nek ez állásáról Yaló lemondása s helyébe 
nj elnök választása képezte. A gyűlés elején 
fölolvastatott Perczel lemondó bucsu-levele. 
A gyűlés elhatározta, hogy a lemondó elnök 
eddigi érdemei a jegyzőkönyvben megörö- 
kitessenek s a jegyzőkönyv kivonata kísérő
levél melléklésével neki megküldessék. Kö
vetkezett az uj elnök-választás. Kardos Kál
mán főispán méltatva az eddigi alelnöknek, 
Nádossy Kálmánnak ügybuzgóságát s az 
egylet működése terén nyert érdemeit, az 
egyesület egyes tagjainak érzelmeit és óha
já t tolmácsolva fölkérte N á d o s s y  K á l 
m á n t ,  hogy az elnöki tisztet fogadja el 
Általános helyesléssel fogadtatott a fölszó 
lamlás s Nádossy Kálmánt a jelenlevők 
egyhangúlag kikiáltották a baranyamegyei 
gazdasági egyesület elnökének. Nádossy kö
szönetét mondott a kitüntetésért s az elnöki 
tisztet elfogadta. Az alelnöki székbe szintén 
egyangulag Otocska Géza földbirtokos lön 
megválasztva. Ezután az uj elnök bejelen
tette a gyűlésnek, miszerint a baranyame 
gyei általános termény- és állaikiállitás 
előkészítő bizottsága a munkálatokkal any- 
nyira előrehaladt, hogy — mellé a megye 
és a város erkölcsi és anyagi pártfogását 
kinyerve — bizton konstatálhatja, hogy az 
oly nagy horderejű kiállítás a jövő év nya
rán megnyitható lesz.

— Változások a honvéd-tábornoki karban.
A Máriássy tábornok nyugdíjaztatása alkal
mából megürült kassai honvéd kerületi pa 
rancsnokságra, mint jó forrásból értesülünk, 
Paxy Károly tábornokot nevezik ki, ki jelen
leg mind dandárparancsnok Pécsett van 
alkalmazva. E kinevezés általános elismeréssel 
fog találkozni, mivel Paxy tábornok nemcsak 
a honvédségi és hadseregbeli körökben, ha
nem a polgári körökben is ösmert és kedvelt 
ember, s a honvédség szervezése óta többször 
bebizonyult kitűnő gyakorlati katoni képes
sége, valamint a katonai tudományos iroda
lom terén szerzett érdemei teljesen jogosulttá 
teszik öt a kerületi parancsnoki állás elfogla
lására. — Hollán Ernő altbn., a sz-fehérvái 
honvéd-kerület parancsnoka, néhány hónapi 
szabadságért folyamodott s a nyarat timai 
birtokán, családja körében fogja tölteni.
A parancsnokságot legfőlebb október hóban 
veszi át újra.

—  A honvédségi gyakorlatok augusztus 
28-án kezdődnek országszerte, tehát Pécsett 
is. Ezúttal is öthétig tartanak s az öt leg
fiatalabb korosztály fog bennök részt venni.
A tartalékosokra az idén aligha kerül a sor.
A bevonult honvédek fölött József főhcrczeg,

honvédségi főparancsnok is szemlét tart i t 
idei nagy szemleutja alkalmával.

— Kubinyi emlekezete. A német-bólyi 
népnevelési egylet holnap, vasárnap, mint 
nagyérdemű és felejthetlen emlékű alapitó. 
jának Kubinyi Eleknek névünnepén — fogja 
leleplezni az egyleti helyiségben annak Holló 
Zsigmond által festett szép kivitelű élet 
nagysága képét; az ünnepély befejezése után 
az egybegyült közönség a temetőbe fog fei. 
vonulni, hol az elhunyt iránti kegyeletnek 
kifejezéséül sírját megkoszorúzza.

—  Ellenzéki bankett és ellenzéki körök 
alakulása. A múlt hét szombatján ülték
a németbólyi ellenzéki választó polgárok a 
választásnál kivívott fényes győzelmük ün
nepét. Az ünnepély egy héttel* előbbre 
volt tervezve, hanem a pécsi atléták a 0. 
hácsi fogadtatása miatt el kellett azt hal- 
lasztani, mivelhogy a megválasztott képvi
selő s a mohácsi pártemberek a mohácsi 
ünnepségekről nem akartak hiányozni. Né 
metbolyban a múlt szombat estéjén zajos, 
városi élet lüktetett, fogatok roboglak, az 
utczákon a nép nagy sokaságban hullámzott 
Sőt az Ohmacht vendéglő előtti „térzene" a 
a mozgalmas választási napok emlékét ojit- 
gatta föl sokak lelkében. Nyolcz óra körül 
már erősen kezdett gyülekezni az ünneplő 
nép a bankettre, a melyre Mohácsról, Duna- 
székeséről, Maissról s több más helyről 
ekkor már megérkeztek a vendégek. Az 
ünnepély színhelye — a vendéglő nagy terme 
— csinosan fölvolt díszítve s a díszítésbe 
igen ügyesen voltak betoglalva a győzelmes 
Linder zászlók. Mintegy s z á z a n  vettek 
részt a banketten, melynek gazdag és Ízle
tes étkei nagyban felülmúlták az ily alkal
mak menü jének szokott szinvoitát. Az asztal
sorok képe igen érdekes és szindús volt: 
földinivelök, iparosok, konoratiorok s urhöl- 
gyek festői társaságba olvadtak össze. A 
hölgyek között ott láttuk Jágics Józsefnét, 
Linder Györgynét, Tarnay Károlynét, Cili- 
mami Irma kisasszonyt stb. Az egymás 
iránt őszinte s igaz tiszteletet tápláló, — 
„rokonérzelmü" társaságban hamisíts ián 
jókedv uralkodott mindvégig. A kedélyek 
ily hangulatában — természetes — szipor
kázó, szellemes pohárköszöntések napirendben 
voltak. Beszéltek: L i n d e r. Apponyi Albert 
grófra, a pártvezérre, J á g i c s  a kerület 
újonnan megválasztott képviselőjére és Gyet- 
ván Ignáczra. a párt németbólyi elnökére, 
L i n d e r  (ismételten) a választókra és 
Németbóly község bicajára, ki bár az ellen
táborban működött, de Németbóly többségé
nek ez ünnepélyén mégis megjelent. T a r 
n a y  a hölgyekre, B e 1 1 a d a tanító humo
rosan Jagicsra és Taruayra. a pártbeli 
„ikertestvérekére; K u n i g  (iparos) ügyes 
és átgondolt beszédben az öreg Hotfmeistert,
aa ollciiiék cg^ik lüiLcÜru kajnoliát ellette,
a ki bár az egészségének helyreállítása vé
gett fürdőn tartózkodik, de szellemileg bi- 
zonnyára jelen van ő „ellenzéki" párthívei 
között. K r e s z (földműves) az ellenzékre 
emelte poharát. Az est sikerének az volt 
mégis a csúcspontja, midőn J á g i c s  ügy
véd és S c h i p p e r t  jiostamester beszéde
ire az ,,ellenzéki olvasó-egylet-* ott nyomban, 
a helyszínén 60 aláírással megalakult. Meg
említjük még, hogy az ellenzéki estélyen 
Montenuovo herczeg uradalmi tisztjei is szép 
számban jelentek meg s az ellenzéki körbe 
is beléptek. A bankettet rögtönzött táncz- 
mulatság követte, melyen kitűnő részt a 
Hölgyek érdemeltek ki. Halljuk, hogyanémet- 
bólyiak példáját Somberek is követi, hol 
szintén alakul „ellenzéki" olvasó-egylet.

— Halálozás. Bantler Ödön dr. gyakorló 
orvos, Pécs szib. kir. város kórházi főor
vosa f. hó 10-en, reggel */« 3 órakor máj
rák következtében jobb létre szenderült. A 
megboldogult városunknak általánosan ismert 
tisztelt alakja volt, s igy nagyszámú jó 
barátai és ismerősei fájdalommal vették 
tudomásul halálát. Az orvosi kar is egy 
derék és jeles tagját veszítette el benne. 
Fiatalabb korában az orvosi tudomány 
legújabb vívmányaival hódított különösen, 
az utóbbi időkben pedig hosszú évek során 
át szerzett gyakorlatáért szerették a bete
geknél, mihez nem csekély mérvben járult 
rokonszenves, barátságos modora. Mig beteg
sége az ágyhoz nem kötötte, folytonosan 
munkálkodott, dolgozott. Szép dőt élt, 70 
éves volt. Temetése hétfőn d. u. 6 órakor 
ment végbe nagy részvét mellett. !— Kole- 
száríts Mariska f. hó 12 én meghalt. Tete
meit f. hó 13-án helyezték örök nyugalomra. 
Béke hamvaikra.

— Személyiek az egyházmegyében. Schmidt 
Béla kurdi segéd-lelkész székesegyházi kar
káplánnak léptettetett elő. Rathmann Boldi
zsár Szebénybol Pellérdre, Kovács József 
Hosszú-Hetényből Szebénybe, W alter József 
Himesházról Hosszú Heténybe, Kövesdy Já
nos Mágocsról Duna-Földvárra. Fülöp István 
Pellérdrői Mágocsra. Gaál Sándor Baánból 
Felsö-Mindszentre, Nagy János Gödréből 
Baánba, Bató Ferencz D. Miholjáczról Val

óra, Kopári Gyula Szent-Erzsébetről Zom* 
ára, Bereczk János Babarczról Battaszékre,

Fekete Gusztáv uj misés Kurdra, Kozáry 
Gyula ujmisés Himesházra, Vajay István 
uj misés Gödrébe, Kirschanek Ödön uj misés 
D.-Miholjaczra, Sirisaka Ignácz uj misés 
Szent-Erzsébetre, Hradek Károly uj misés 
Babarczra, Máté József uj misés Kővágó- 
Szöllősre — küldettek káplánokul.

— A hullámokban le lte sírjá t. T o rn y o s  
Gyögy, mohácsi csizmadiamester egyik se
gédje, múlt vasárnap (jul. 3.) a szabad Do
néba fürödni menvén, egyik hajómalomból 
a Dunába ugrott, do iólszinre többé nem 
került, mert a hullámokban nyomtalanul 
eltűnt. Holttestét még nem fogtáa ki.

— Megörült. E hó 6 án Duna-Szekcsőn 
Mayer József nevű ujverbászi asztalos, ki 
buzarosták elárusitása végett utazott Duna* 
Szekcsőre, megörült. A Duna-Szekesöi elöl
járóság Mohácsra vitette őt, honnan a főszol
gabíró intézkedése folytán odahívott neje e 
hó 7-én hazautazott szerencsétlen férjével-
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— Equitable óltetbiztosité-társaság. Az
e*en társulat által bevezetett uj reformok,
nevezetesen a megtámadhatlanságot 2 évi 
biztosítás után, rendkívül sikeresnek mutat
koznak és az Equitable ezen ujabbi haladás
nak, még eddig nem létezett mérvű üzletet 
köszönhet. Az uj feltételek 1887. első negye- 
J,l*en körülbelül 26 millió frttal rúgtak 
többre, mint az 1886-iki évi hasonló időszak
ban. A magyaroszági üzlet is több mint 
kielégitökép fejlődik és itt az 1886-iki első 
negyedben biztosítások körülbelül 3 millió 
írtra köttettek,

Jz oly rövid idő alatt nayy hírre kapott 
Meissner fele tyúkszem tapasz, melylyel bá
mulatos gyógy eredmények éretvén el, a Keres
let óriási mérveket öltött; miért is az alább 
megnevezett gyógyszerész urak arra érezték 
magukat indíttatva hogy ezen minden rek
lámon felül álló kitűnő hatású tyúkszem 
tapaszt gyógyszertáraikban kellő készletben 
tartsák. —Ezen gyógyszertárak a követke
zik: Pécsett Sipőcz István gyógyszertárá
ban, főtisztelendő irgal masok és Zsiga László 
úr gyógyszertára; Mohácson Szendrey és 
Siklóson Rónay urak gyógyszertára.

Közgazdaság.
A borkereskedők figyelmébe

A pécsi kereskedelmi és iparkamara a 
töl dm. ipar és keresk. m. kir. minisztérium
tól vetc értesítés alapján ezennel tudatja, 
miszerint a Francziaországba a szerződéses, 
vagyis hectoliterenként két franknyi vámdij 
melletti csak is a t e r m é s z e t e s  borok 
a ezek is csak azon esetben bocsáttatnak be, 
ha természetes tartalmuk a 15 százalékot 
meg nem hal ladja. A nagyobb szesztartalom
mal biró természetes borok pedig csak ak
kor vámoltotnak meg. ha ezen maximumot 
tulhalladó szesztartalmuk után a szeszre nézve 
fenálló szabályok szerint kezeltetnek, illető
leg a szeszre kiszabott vámnak vettetnek 
ala. többi részükre pedig a természetes 
borokra nézve megállapított hectoliteienként 
2 franknyi vámdij aikalmaztatik. Ha a ter
mészetesnek bevallott bort a szakértői bi
zottság szeszszel. vagy vízzel vegyittetnek 
nyilvánítja, akkor az illető szállítmány el- 
koboztatik, s annak bevivője a hamis beval
lásért igen magas birsággal sujtatik.

A m e s t e r s é g e s  borok a szeszta- 
rifa szerint kezeltetnek, s ötféle osztályozás 
alá esnek.

1. Összetett, vagyis oly gyártott borok, 
melyek vagy éppen semmi, vagy nagyon 
csekély szőllőbort tartalmaznak.

2. Száraz szőllőböl eredt borok.
3. Vízzel feleresztett borok.

Az úgynevezett piquettea alcoliesees. 
5. Törköly bor.

Ily körülmények közt tehát borkereske
dőink csak saját jól felfogott érdkükben 
fognak cselekedni, ha a Francziaországba 
szállítandó borküldeményeiknél kiváló gon
dot fordítsanak arra, hogy magukat a szesz
szel való vegyítés ellen támadható kifogá
sokból eredő veszélynek ki ne tegyék, s 
hazánk jóhirnevének fentartása és borkivi
telünk biztosítása érdekében a franczia kor
mány’ részéről kívánt követelményekhez le
hetőleg alkalmazkodjanak.

Pécsett, 1887. évi julius hó 3.
Dr. Zárai Károly s. k. Ráth Mátyás s. k.

titkár. elnök.

*T-A_0-"E" F E R E 1 T C Z .
laptulajdonos.

K IS  J Ó Z S E F ,  VÁRADY FERENCZ,
felelős 8zerke8stö. fömonkatárs.

, Nyílt tér*) 
É r t e s í t é s .

A nagyérdemű közönség fölvilágositá- 
sára alulirt cs. kir. szab. „.Beocsini czement- 
mész és portlandi czementgyár“ Mindszenti 
Aurél urnák Mohácsou. a „Fünfkirchner 
Zeitung" 54 ik számában való közzététele 
ellenében kinyilatkoztatja, hogy a nevezett 
Mindszenty Aurél úr épen nincs feljogosítva 
czement gyártmányáról beszélni. — 0  közel 
öt éve már nem részvényes tagja czement- 
gyárunknak és jellenben sem tartja többé 
gyártmányainkat raktáron, hanem helvette 
Berecz Károly urat Pécsett neveztük ki 
képviselőnknek, kinek tőlünk kizárólagos 
eladási joga van Baranya, Somogy és 
Tolna megyékre nézve.

Beocsinban, 1887. julius 4.
REDL1CH, OHRENSTEIN és SPITZER 

cs. kir. szab. beocsini czementmész és port 
landi czementgyára.

H i r d e t é s e k .

Házeladás szabad kézből.
O-posta utcza 4. sz. ház, mely áll 4 

utezai szobából, egy nagy üzleti műhelyből, 
udvari szobából, mosókonyhából, élés- és 
fakamarából, két pinezével 400 akóra való 
helyiséggel, eladó.

Értekezhetni a házban
*) Ezen rovat alatt megjelent közleményekért nem 

vállal felelőséget a szerkesztóseg

Köszönetnyilvánítás
Alulírott őszinte szívből eredő 

hálás köszönetét mondok mindazoknak, 
kik szeretett kedves egyetlen leányom 
Koleszárics Mariskának temetésén meg
jelenésük által fájó anyai szivemnek 
vigasztalást igyekeztek nyújtani részt- 
vé tűk kel.

Pécs, 1887. julius hó 15.
Ö zv. K o le sz á r ie s  V in ezén é .

Bolt és lakás.
A budai Fö-utcza 6. számú házban 

egy bolt -helyiség, esetleg 2 részre elosztva, 
úgy szintén az emeleti lakás, akár. 
bútorozva — bérbe vehető — ugyanott

Hirdetmény!
Gyüd község részéről közhírré téte

tik, hogy a község tulajdonát képező 
alsó- és felső kocsmák és ezzel kap
csolatos ital- és étel mérési jogok nyil
vános árverés utján f. é augusztus 15- 
én d. u 3 órakor Gyüdön a község 
házánál a legtöbbet ígérőknek 3 évre 
haszonbérbe kiadatni fognak.

Az árverési feltételek Gyüdön a 
jegyzői irodában megtekinthetők.

Gyüd, 1887. juni 30.

Törő Imre,

Eladó vagy bérbe adó!
Szabad Szt.-Király községben bérbe 

adja Katona József tulajdonát képező 
8 lóerejü gőzmozdonyát — egybekötött 
víz- és gőzmalommal együtt előnyös 
feltételek mellett.

Katona Jiszef,
gözmozdony tulajdonos és vízimalom bérlő.

Egy egészen újnak mondhható 
keveset használt

Schlick-féle gőzcséplőgép
(kazán — mozgony nélkül)

jutányos áron eladó.
Bővebb értesítést a kiadóhivatal 

ad. A gép megtekinthető a vashámorban.

É r t e s í t é s .

Értesítem a n. é. közönséget, hogy 
Pécsett, Király - utcza 2. sz. házban 
(előbb Weber. jelenleg Heindlhoffer- 
féle ház emeletén) ügyvédi irodát 
nyitottam.

Pécsett, 1887. julius 8.
Dr NICK ALAJOS ügyvéd.

Az aratási

időszakra  I
ajánlja rao .ezŐ - Ikja z n e z o -  
g r& zd .su sá g 'i  

g r é p e ls :  I c i j a -  
T r i t á s á r a

jól berendezett
g y á r á t

mülakatos, Pécse t t .

S Í ié ’ -.-á

H  i r d e t m
Az Osztrák-magyar banknak itt ujonan felállított fiókja 1887. évi julius hó 11-én fog a király- 

utcza 23. számú ház első emeletén levő helyiségekben megnyittatni és az irodai órák egyelőre reggeli 8 
órától délutáni 2 óráig állapíttattak meg.

A fiókintézet üzleti köre kiterjed:
a) bankképes váltók, értékpapírok és szelvények leszámítolására,
b) váltók, értékpapírok és szelvények bizományi beszedésére,
c) váltó eliogadványok bizományi beszerzésére (az elfogadott első váltó átvétele stb.).
d) Pécs és mindkét főintézet, továbbá valamennyi bankfiók között bankutalványok kiállítá

sára és beváltására,
e) alkalmas értékpapírokra való kölcsönzésre,
f) esedékessé vált, de egy évnél nem régebben lejárt szelvények kifizetésére,
g) mindennemű értékpapírokhoz való szelvényivek bizományi beszerzésére, a 

szelvényivek átvétele valamely bankintézet helyén eszközölhető,
h) értékpapírok és érczpénzek bizományi vételére és eladására,
i) aranynak vételére, eladására,
k) külföldi helyekre szóló utalványok bizományi beszerzésére,
l) letéteknek a főintézetekhez való elküldés végetti átvételére,
m) bankjegyeknek bankjegyekkel való kicserélése,
n) ezüst pénznek bankjegyek iránti egyenértékben (al pari) való eladására — a rendelkezés 

alatt álló készlethez képest.
P é c s e t t ,  1887. julius 4-én.

OSZTRÁK MAGYAR BA N K  PÉCSI FIÓK INTÉZET.

267. az./1887

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102, §-a értelmében közhírré 
teszi hogy a sásdi kir. járásbíróság 1363/86 
számú végzése által Léez Henrik és Lemle 
Károly gyám által képv. Léez Anna Mária 
mint Léez János örökösei tékesi lakos Léez 
Henrik tékesi lakos ellen 1805 frt—kr. tőke, 
ennek 1880. év julius hó 1 napjától számí
tandó 7°/0 kamatai és eddig összesen 80 frt 
38 kr. perköltség követélés erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
le foglalt és 616 frt 20 krra becsült szoba 
bútor, ágynemű, gazdasági eszköz,, 1 tehén,
2 üsző, 2 ló, hordók, prések, kádak, gabona 
és 2 hidasból álló ingóságok nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a 2271 sz., 1887. ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén 
vagyis Tékesen az alperes lakásán, leendő 
eszközlésre 1887-ik évi julius hó 21-ik nap
jának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 
t. ez. 107. § a értelmében a legtöbbet ígérő
nek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában megállapí
tott feltételek szerint lesz kifizetendő.

KeltSásdon, 1887. évi julius hó 8. napján.
I Schubert Manó kir. bírósági végrehajtó!

|  Eladó tá rgyak . |
A siklósi uradalomban Siklóson gazdasági felszerelvényi tárgyak, u. m. |

ép lögépel, d é l ,  szekerei, rostát kovács- és topárszerszámok stá. |
^  szabad kézből eladók. ^
■ Bővebbet az uradalmi szám tartónál a siklósi várban vasárnap, szerdán k
- és pénteken a délelőtti órákban.

A siklósi uradalmi számtartóság \

Hirdetmény!
Viszló község részérői közhírré té

tetik, hogy a község tulajdonát képező 
kocsma, ital- és ételmérési jog, melynek 
gyakorlása az országos három vásárra 
is kiterjed, három évre vagyis 1888 
januar l-tfil 1890 deczember 31-ig ter
jedő időszakra nyilvános árverés utján 
a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe kifog 
adatni. Az árverés folyó évi augusztus 
14-én d. u. 5 érakor fog megtartatni, 
Viszlő községben a község házánál 
melyre is a bé -élni szándékozók ezen
nel meghivatnatc.

Az árverési feltételek a gyüdi kör
jegyzőségnél megtekinthetők.

Viszlóban, 1887. juli 1-én.
Az elöljáróság.

m. k. álamvasutak gépgyára vezérügynöke a több kiváló gazd. gépgyár képviselője 
B u d a p est, ü l lő u t  25.. K ö z te le k .

Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült, tűzveszélyt elhárító szikrafogóval ellátott és fa-, 
szén- s szalmatüzelésre berendezett

6, 8  és 10 lóerejü

loeomobilokat
melyeknél a nagy tnzszekrény folytán 

tüzelő anyagban nagy megtakarítás 
eredményezted ; az ugyanazon gyár
ban készült, felülmúlhat lan munkaké

pességű

48", 54" és 60" széles vaskeretü gőzcséplőgépeket,
két szab. s kiváló fontosságú szerk. újítással és pedig: ___. ... . . .  , ,

a) az uj, maguk között négyszögü alakot bezáró s rostélyzat alakjában egymásra í esz e
ményfa rudacskákból alkotott tö rö le x o s ta ..  mely által a  töxölc"toexi l S O - s z o i  k e v e s e  
s z e m  xn.eg-37- v e s z e n d ő b e ;  , , . . _ •

b) a meghosszabbított r á z ó - a s z t a l ,  mely a szalmának egy második kirázását es ,
által a  s z a l z x i a  I n ö z t  2 1 s- s z e r  le e 'v e s e 'b 'b  x x ia g ’ x n a x a d .  ■ sr issza , ,

♦ a m .(Wóri és kassai kísérleti állomásos aitai szám-ismert legjobb gözcséplögépeknél, mely eredmények a m.-óvári és kassai kísérleti allomaso 
szerüleg hivatalosan konstatáltattak.

Azonkívül ajánlom
2, 2 '/ , ,  3, 3*/. é s  4  ló e r e jü  lo co m o b ilja im a t

(i—«<

hozzájuk tartozó p á z lc z é le s  cséplőg-épelclEel, valamint mindennemű 5éagAaa.:£ceeplö 
g é p e d e t  KoUizzírsvzrortU oménag-erefelyteizet.
g-épelcet és minden egyéb legjobbaknak bizonyait és szolid szerkezetű mezog g K I
nagyon leszállított árak mellett.

Á rjeg y zék  in g y en  és b é rm en tv e .

Rezső trónörökös Ö cs. és k ir. Fensége
kiviteli czikkek bécsi mintatárlatán a k r o n d o r f i  s a v a n y u v i z e t  

a következő szavakkal tüntette k i :
„Ez az a jó krondorfl, — ritkán hiányzik asztalunknál.“______

Pécs és vidéke tisztelt közönségéhez!
A gyógyévad beálltával felhívjuk figyelmét a hírneves

K E 0 N D 0 E F 1
SA V  A N  YU VÍZRE,

• 9 -  Koronaherczegné S tsfénia-forréera - M c
mint a legmegbízhatóbb gyógyszerre köhögés és rekedtségnél, nyel- 
deklv-, tüdő- és gyamorhurutnál, valamint az alsótest bántalmainál. 

Borral vegyítve a legfelségesebb ita l 1
A krondorfl savanyúkút m agyaron : tg i fő raktára  

SCHWIMMER és KELL, Budapesten.

Főraktár Pécsett: SIMON JÁNOS czégnél.
Stefánia koronaherczegné Ö cs. éa k ir. Fensége

fóudvarmestnre:
„6 cs. és kir. Fensége a koronaherczegné örömmel vett tudo

mást a „Koronaherczegné Stefania-íorrás" kelendőségéről." P á lf fy , s, k.
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HÚZÁS
már pénteken!
INCSEM -UORS JEGYEK i

•w- -u aw fln  jafs.-.' V* J “U«.5BMnMI n t  WCifl

onyeremeny k *  észpénzben

50 000 írt
fX ,o T 7 - á " b " b á

IOOOO M500Ü 14875 n
i  INCSEM ÖORSJEGYEK kaphatók

a magyar lovar-egylet sorsjegy-irodájában:
Budapest, Váczi-utcza 6. sz.

Pécsett! SCHAPRINGER és ULLMANN urak váltóüzletében.

Nyom. a Kamazetter-iélc könyvnyomdában KolJer Lipótnál Pécsett, 18
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