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Budapesti lapok a pécsi vándor
gyűlés alkalmából.

B udapestiItirla fr. „A  magyar vándor- I 
gyűlések 50  évet túlhaladó történetében 
—  a pesti, majd budapesti gyűléseket 
számításba nem vévén, —  most történik 
először, hogy ugyanaz a város —  Pécs 
városa —  látja másodszor körében hazánk 
e legrégibb természettudományi intézmé
nyének évi nagygyűlését. Klőször volt 
Pécsett 1845-ben a VI. gyűlés, és félszá
zados évfordulóján ül össze a mai napon 
a X X V II. gyűlés." —  Aztán a vándor
gyűlések által eddig elért eredmények 
fölött elmélkedve a végső kibontakozásában 
ezeket írja: .Nemcsak a közegészségügyet, 
nemcsak a közoktatásét és közmivelődését 
szolgálták és szolgálják azonban híven, 
kitartón és eredményesen, hanem szol
gálják a magyarság ügyét is. Ks éppen e 
tekintetben bizonyos megelégedéssel fognak 
a X X VII. vándorgyűlés tagjai visszagon
dolni a VI. gyűlés visszonyaira, mikor 
hallani fogják, hogy 1845-ben még német 
utca-fel írások voltak Pécsett, a magyar 
nyelv leginkább csak a szigeti külvárosban 
hallatszott, mig a belvárosban a gazdag 
vezető elem nyelvében német volt, úgy, 
hogy az 1842-iki (a papság részéről történt) 
összeírás találta 15.020 lakosnak csak tört 
része volt magyar (talán egyharmadba 
oszolva meg a magyar, német és hosnyák) 
és halhini fogják, hogy ma Pécsnek 84.067 
lakosa van és ebből 25.260 vallja magát 
magyarnak ! doggal mondhatják az ez 
alkalommal kiadott „Kmlóklapok* : Látjuk 
e számokból, hogy a régi „idegen nyelvű 
Pécs* nincs többé! í'dvüzöljük a legme
legebben a magyar orvosok és természet- 
vizsgálók X X V li., immár másodízben pécsi 
vándorgyűlését s kívánjuk, hogy méltóan ! 
sorakozzék társaihoz!"

M agyar H írlap:  „Félszázad múlt el I 
azóta, hogy az ébredő Magyarország tu- i 
dományt kedvelő és művelő férfim először | 
gyűltek egybe a Dunántúl ama virágzó j 
városában, hol a múlt hatalmas emléké- I 
nek, a bazilikának tőszomszédságában a 
jövő még hatalmasabb vívmányainak elö- 
narcosai: a természettudósok ütötték föl 
tanyájukat. Ama félszázadelőtti 447 tagú 
gyűlésnek már csak két élő tagja fogja 
viszontlátni amaz idők utódait: egy ki
lencven évet meghaladott természettudós 
bencés pap, ki ötven év előtt ezen ülésen 
„a világsugarak lényegéről" értekezett és 
kortársa, egy agg orvos, ki az ötven év 
előtti vándorgyűlés számára irta meg 
Haranyamcgye orvosi helyrajzát. Pap és 
természettudós : legfényesebb bizonyítéka 
annak, hogy e haza földjén a tudomány 
emberei és a vallás szolgái liberális föl
fogásban egymással vetekedve, ugyanazon 
célért lelkesednek ?

Ks a múlt ily  példái után lehetsé
ges-e, hogy napjaink visszaesést mutas
sanak ? Nem.

Mint öt ven év előtt, ma is a pécsi 
püspök elnököl, és ki teljes pompájában

helyreállittatta az ország és a vallás egyik 
műremekét, nem fel azok gyülekezetétől, 
kiket mint a múltnak és mint a hitnek 
lerombolok szokták a sötétség barátai szi
dalmazni.

A Pester U oyd  az első pécsi vándor
gyűlésről megemlékezve és rámutatva an
nak nagy jelentőségére, hogy akkor 
Seitovszky püspök, most pedig 1 hilánszky 
püspök nyitja meg a nagygyűlést, rátér 
azon nagy átalakulásokra, melyeken az 
azóta elmúlt 50 év alatt hazai viszonyaink 
átmentek és igy folytatja:

„K vándorgyűléseknek eléggé nem 
méltányolható érdemük épen a kultúra és 
kivált a hazai kultúra érdekében minden 
fölkaroló, mindent nivellirozó irányzat. A 
testi jólét, a polgárok egészsége, a szel
lemi előhaladás, az anyagi boldogulás és 
a most már minden fölött uralkodó sociális 
politika megtalálja itt képviselőit és az 
utolsó félszázadban alig volt egy oly kul- 
tur-vivmányunk, mely nem az orvosok és 
természetvizsgálók vándorgyűlésein pen- 
dittetett volna meg először. A hírhedt 
magyar betegség, a bánáti mocsár-láz k i
irtására az 1843-iki temesvári vándorgyű
lés adta az első lökér.l és ezzel az ország 
legtermékenyebb részét lakatlan puszta
ságból virágzó kultúrára emelte. Már a 
második vándorgyűlés 1841-ben az addig | 
egészen hiányzott tanítóképző intézetek 
létesítését sürgette. A VI. nagygyűlésen 
Pécsett 1845-ben sikerült az országos gazda
sági egyesület első vidéki osztályát meg
alakítani és mig a XVIII. vándorgyűlés 
egyesületet alakított az ország leghíresebb 
középkori építményének : a vajdahunyadi 
várnak restaurálására és igy a dicsőséges 
múltnak meghozta áldozatát, — a XX. 
1880-iki vándorgyűlés volt az, melyben a 
Szombathely és Herény között egyenesen 
ezen célra létesített 2 kilométer hosszú 
telefon, a modern természettudomány e 
fontos vívmánya ez országban először be- 
mutattatott. Ks még egyesek kicsinyes ci- 
vódásai és féltékenykedések sem üthettek 
rést a vándorgyűlések magas célján és je
lentékeny sikerein. Az orvosok és termé
szetvizsgálók vándorgyűlései lankadatlanul 
folytatták utjokat az országon keresztiil- 
kasul és az Adria partjairól, hol tiszte
letűkre a magyar hvmnus olaszra fordit- 
tatott és az erdélyi Bareaság virágzó vá
rosából, hol a szászok örömmel hordozták 
gomblyukaikban a vándorgyűlés nemzeti 
szinü jelvényét —  mindenünnen gazdag 1 
tudományos'zsákmányt hoztak a vándor- 1 
gyűlések és a vidék és einlierek beható 
ismeretét."

Majd megemlítve azon történeti ku
riózumot, hogy az 1845-iki pécsi vándor
gyűlés alkalmával Batthyányi Kázmér 
gróf, elnök, baranyamegyei nagybirtokos 
a tudósok tiszteletére vadászatot rendezett, 
amidőn is minden tudós mellé egy vadász
legény és mulattatására egy fiatal pórleány 
osztatott be —  igy végződik a cikk :

„Minden előrehaladt ez országban a 
1 lefolyt ötven év alatt; a tudománynyal 
I erkölcseink is — bármint vitassák is en

nek ellenkezőjét komolyabbak, jobbak, 
szigoruabbak lettek. K tekintetben a magyar 
orvosok és termesze‘.vizsgálók vándorgyű
lései is lépést tartottak az idők változá
sával és ami megmaradt, a z : félreismer
hetetlen befolyások Magyarország társa
dalmi és műveltségi fejlődésére. Jelentő
ségük túlmegy a köznapi alkalmi szónok
latokon és lakomákon és megérdemli mind
azok érdeklődését, kik ha szakmájuk sze
rint nem természetvizsgálók is, de részük 
van e tudomány jótéteményeiben.*

H ÍR R O V A T U N K .
Pécs. julius 2.

Rendjelviselési engedély. < > Felsége 
megengedte, hogy A nta l Pál baranyavári 

j járás főszolgabírója neki a német császár 
által adományozott porosz királyi korona
rend III. osztályú jelvényét viselhesse.

Fenyes esküvő. Ma, hétfőn délelőtt 
0 órakor fényes esküvő folyt le a vártem
plomban. Tolt Gyula cinderibogádi föld- 
birtokos oltárhoz vezette bájos aráját, 
Pintér Tcrka kisasszonyt, Pintér József 
fanagykereskedő leányát. Mint vőfélyek 
Pintér Ferenc a menyasszony fivére és 
Szerdahelyi \m sz Ió, mint násznagyok K ar
dos Kálm án  Baranya vármegye főispánja 
és Erreth János  Pécs szab. kir. város or
szággyűlési képviselője szerepeltek. Az 
esketési szertartást Troli Ferenc válasz
tott püspök végezte, fényes segédlettel. 
A vártemplomot az esküvő alkalmából 
nagy és fényes közönség töltötte meg.

— Vasúti előmunkálati engedely. A 
közlekedésügyi in. kir. miniszter Nagy 
István országgyűlési képviselőnek a m. 
kir. szabadalmazott pécs-barcsi vasút Bá
rány állomásától vagy Szörény Teklafalu 
vagy Potonyi Lakácsa irányában Drává
tokig s innen Bogdása érintésével Sellye 
mellett a tervezett szt.-lőrinc-slatina-nasici- 
vasutat átszelve Oszró, Kis-Fsány, Nagy- 
( ’sány, Yaiszló, Ilid vég, Piski. Csepely, 
Szerdahely, Harkány, Siklós, Beremend 
és Szt.-István irányában a magy. kir. á l
lamvasutak Baranyavár-Monostor állomá
sáig, valamint Harkánytól I )ráva-Szabol- 
cson át a Drávapartig vezetendő gőzmoz- 
donyu helyi érdekű vasútvonalra az elő
munkálati engedélyt egy évre megadta.

Izgatott közgyűlés. A pécsi izraelita 
hitközség képviselőtestületének tegnap iz
gatott közgyűlése volt. Az egész évre 
ideiglenesen alkalmazott IIosenhaum  József 
főkántor véglegesítéséről, vagy esetleges 
elbocsátásáról volt szó. amennyiben a 
kántor egy a községhez beadott kérvényben 
véglegesítését és fizetésemelést kért, mig 
104 adófizető hitközségi tag fölszólamlást 
intézett a hitközséghez, melyben kifejtik, 
hogy a kántor előadásával nincsenek meg
elégedve, amiért is annak elbocsátását 
kérik. A hitközség belbékéje ily körülmé
nyek között veszélyeztetve lévén, mivel 
egyik párt a kántor megtartása mellett 
nyilatkozott, mindkét párt néhány bizalmi 
férfia a közgyűlést megelőzőleg tanáesko-
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zásra gyűlt össze, melyben abban történt I 
megállapodás, hogy mindkét párt óhajá- ' 
nak eleget teendő, a kántor 1895-ik év 
december végéig állásában maradjon meg. | 
de akkortól kezdve magát elboesájtottnak ; 
tekintse. Ezen megállapodásnál azon hiba | 
esett meg, hogy az a képviselőtestület 
összes tagjaival nem közöltetett kellő mó
don és megbeszélés tárgyát nem képezte, 
így történt azután, hogy az elő nem ké
szített közgyűlésen zavar támadt és vég
leges megállapodás létre nem jöhetett. A I 
képviselőtestület közgyűlésén F/ó-s/ < iyőző 
dr. terjesztette elő a fönt körülirt indít
ványt. melyet a község belbékéjének érde
kében elfogadásra ajánl. Weinfeld Imre a 
kántor mellett foglalt állást, kijelentve, 
hogy az mint kántor is, mint ember is 
minden tekintetben megfelel egy intelli
gens község igényeinek, inig 11 ’ertheimer 1 
Jakab hitközségi elnök kijelenti, hogy a | 
kántor nem felel meg a hozzá fűzött vá- I 
rakozásnak és a zsidó templomi éneket j 
elsajátítani soha nem fogja. Mikor az in- j 
ditvány fölött szavazásra került a sor, 16 j 
nem és 8 igen szavazat dobatott az urnába j 
és igy a többség nem fogadta el az indít
ványt, mely szerint a kántor 1895. év vé
gén fölmondás nélkül elbocsáttatik. Ügyes 
képviselőtestületi tagok, kik az egyezségi 
tárgyalásban resztvettek, a szavazat ered
ménye fölött való méltatlankodásban le- j 
mondottak állásaikról. így lemondott Wert- 
heimer Jakab hitközségi elnök. (ílass | 
Ijennan. jánosi Engel ( ívnia és Deutsch 
A dám : lemondott továbbá Weiller Nép. 
János is, azonnal elhagyva a közgyűlési 
termet. Most mindkét fél kiegyenlítem 
iparkodik a fölmerült ellentéteket és re
mélhető. hogy a jövő vasárnapra egybe- | 
hivott közgyűlésig sikerülni fog egy min- j 
denkit kielégítő megállapodásra jutni és a ' 
község belbékéjét helyreállítani, melyet 
személyekre való tekintettel földulni sem 
nem tanácsos, sem meg nem enget Illető. :

A budapest-pecsi kerékpáros táv
verseny ügyében tegnap vasárnap este a ; 
-Pécsi Kerékpár-Egyesület", választmánya ' 
és Erlich János a .Hunnia" tagja ülést j 
tartottak. Az ülésen elhatározták, hogy a j 
nagy sportünnepély augusztus hó 19-én és 
20-án lesz. Augusztus hó 19-ét a verseny • 
tölti be. másnap délben pedig a Hattyú j 
termeiben nagy bankét lesz, díjkiosztással 
egybekötve, délután a város nevezetes- ! 
ségeinek megtekintése. A _P. K. K." ez \ 
alkalommal érdekes ..Kmlékk önyvet" ad , 
ki. mely képekkel ilusztrálva, a magyar 
sport viszonyokat, a nevesebb sportéin- i 
berek életrajzát stb. fogja ismertetni. Kész- j 
letes programul már a napokban jelenik meg. ,

Meghívás New-Yorkba. Mint érte
sülünk, Perls Ármin dr. pécsi főrabbi a ' 
holtu l Sándor dr. elhalálozása folytán meg- | 
üresedett new-vorki elité főrabbi állásra ! 
kandidaltatott. Dacára a fényes anyagi jö- I 
vedelnu/i snek, alig hihetjük, hogy a haza- | 
fias érzelmű főrabbi hajlandó lesz ha
záját elhagyni.

Halálozás. Tegnap este elhunyt 
Pécsett 53. évében K isági kisasszony, ki- I 
nek halálát nagyszámú rokonság siratja.

Hcsscni légy. A földművelésügyi ! 
m. kir. minisztérium óva inti a baranyai : 
g azda  közönstgi /, hogy a Baranyantegyében 
J  ■ ■ ft In in Vvé <llen lekezztk. Mind
azok az árpa- és rozsföldek, melyeken e ' 
légy mutatkozott, mindjárt az aratás után 1 
mélyen ulászáutandók, hogy a tarlón lévő 
álbábok a föld alá kerüljenek, hol nem 
bírnak légygyé kifejlődni. Inti továbbá a 
gazda közi ínséget, hogy csak az október- j 
ben vetett őszi vetés ment a hcsscni légy ' 
pusztításától.

Alapszabály jóváhagyás. A magyar kir. 
belügyminiszter a m o h á c s i  földmivosek 
olvasókörének fölterjesztett alapszabályait ■ 
jóváhagyta és ax aláírási záradékkal ellátta. <

Templombajáro katonák. A katonák 
közötti vallás-erkölcsösség ápolása czél- 
já hói gyakran járnak azok most a tem
plomokba. Vasárnap délelőtt is a 44 . gyalog
ezred összes itt állomásozó legénysége, 
úgyszintén az ~>2-ik gyalogezred legény
sége teljes díszben, —  a katonazenekar 
kísérete mellett a belvárosi plébánia tem
plomban misét, hallgatott, melynek végezte 
után M a g n ó im  József belvárosi plébános 
egyházi beszédet intézett a katonákhoz, 
őket istenfélelemre s áj tat osságra buzdítva, 
hogy egykor,ha magasabb czélok kívánják, 
a három jelszó alatt vonuljanak a harcz- 
mezőre: „Isten, Király, Haza!" A legény
séget IV itrzl Alajos százados vezette.

Kinevezés. I >r. Obetkó Rezső  pécsi 
kir. törvényszéki aljegyző ugyanazon tör
vényszékhez jegyzővé neveztetett ki.

A pécsi állami foreáliskola értesítője 
ezen állami intézetnek évről-évrc tapasz
talható örvendetes föllendüléséről tesz ta
núságot. Ez évben a tanári könyvtárral 
ismerteti meg az értesítő a közönséget, a 
mennyiben Kosztka  György könyvtáros 

llitotta a rendkívül gazdag könyvtár 
két, a díszes könyvtári terem fény

képét is mellékelték az egyes értesítőkhöz. 
A könyvtárban elhelyezett müvek száma 
1907, melyek *2738 kötet és 959 füzetben 
vannak elhelyezve. A könyvtár értéke 
8847 fit 6ö kr. A könyvtárnak kimerítő 
ismertetése után néhai Irinyi Sándor rajz
tanárnak szentel meleghangú nekrológot. 
A tananyag bő részletezése bepillantást 
enged a reáliskola szellemi életébe. Nem 
az elvégzett tananyagot értjük itt, mert 
hisz a tanterv egyforma minden közép
iskolában, hanem annak minuciosus föl
dolgozását. Mindenütt ott látjuk a záró
jelekben az időt is, melyet egy-egy tan
egység bevégzésére fordítanak. E tervszerű
ség és pontosság jellemzi mindenben kitűnő 
reáliskolánkat. Erről tesznek bizonyságot 
a tananyag keretében tárgyalt olvasmányok 
is. Ritka intézetben vannak ily nagy gonddal 
összeállítva az egyes osztályok olvasmá
nyai. Pedig az olvasmányok képezik a 
fokmérőjét az irodalmi tanításnak. Nem
csak az anyaga, hanem az olvasmányok 
tárgyalásai iák sorrendje is hű képét adja az 
illető tanár paedagogiai és didaetikai kép
zettségének. Elmondhatjuk az olvasmányok 
után Ítélve, hogy a pécsi reáliskola növen
dékeinek olvasottsága kellő színvonalon 
áll. A tanulók fogalmazási képességéről, 
irodalmi tájékozottságáról pedig az írásbeli 
dolgozatok jól megválasztott themái nyúj
tanak föivilágositást. Nem a semmitmondó, 
phrasisgyártásra késztő nagy mondások 
képezik e dolgozatok tbemáit, hanem 
majd minden dolgozat szoros összefüggés
ben van a tárgyalt tananyaggal. E kitűnő 
tanulmányi eredményhez lényegesen hozzá
járul a reáliskola mintaszerű könyv- és 
szertára. Evről-évre tetemes összeget fordít 
az intézet szakavatott igazgatója 0 szer
tárak gyarapítására. Ezidén is nemcsak a 
szertárak gyarapodtak, hanem arról is 
gom loskodiak. hogy a szertárak bútorzata 
is a modern igényeknek megfelelő legyen. 
Az intézet rohamos emelkedésével együtt 
nagyon természetes, hogy a tanárok száma 
is gyarapszik. A jelen tanévben három uj 
tanárral szaporodott a pécsi reáliskola ki
váló tanári kara. E buzgó, lelkiismeretes 
tanároknak köszönhető, hogy az idén, 
dacára egy tanár elhalálozásának, továbbá 
több tanár súlyos és hosszú ideig tartó 
betegségének - mégis fönnakadás nélkül 
lolyt a tanítás. A tanárok e buzgó műkö
dését ki is emeli az igazgató „Visszapil
lantásodban. I >c leginkább szól az intézet 
gyors emelkedése mellett az, hogy a m i
niszter Prés várossal karöltve egy harm a
dik párhuzam os osztálynak a jövő tanévre 

fölállításáról m ár előre gondoskodott. 
Ez intézetnek fogjuk tehát köszönni, ha

az eddigi rendes középiskolai hiány meg
szűnik. Szólnunk kellene még azokról a 
szépszámú tanulságos kirándulásokról: a 
tanárok magas nívón álló irodalmi mun
kálkodásáról és az értesítő többi adatairól; 
de oly fontosnak tartjuk ezeket, hogy kü
lön cikkben fogunk e : adatokkal foglal
kozni.

—  Veresre vert leány. Ma reggel a 
vasfürdő alatt a réten egy szörnyen össze- 
vert leányt talált a mezei rendőr. Mozdu
latlanul feküdt a fü közt, s mikor a csősz 
valahogy eszméletre keltette, csak annyit 
tudott nagy nehezen mondani, hogy Reeh- 
nitzer Rózának hívják s hogy a Tettye- 
11 teában budai külvárosi legények verték 
meg. A  súlyosan sérültet beszállították a 
közkórházba.

—  Birtokvétel. Mint értesülünk a ( ’seh- 
esalád baranyai birtokait, Ligetet és Var
gát Poros Albert magyar származású, 
brazíliai bornagykereskedő megvásárolta 
185000 forintért.

Juliális. A  pécsi hadastyán egylet 
tegnap délután a Balokánynal sikerült ju- 
liálist rendezett, melyen nagy számú kö
zönség vett részt. A z ünnepélyen az egye
sület saját zenekara játszott, csolnakáztak 
a Balokánynak piszkos vizén, léggömbö
ket eresztettek löl, este pedig lampionok
kal megvilág itott hel yen ifjú tűzzel járták 
a hadastyánok a táncot.

—  Á vízhiány. I logy a nagyobb ipar
telepek vizet kapjanak ebben a nagy szá
razságban s a Tettye szükkebelüsége- 
mellett, egyelőre úgy segítenek a dolgon, 
hogy a KnifTer-féle forrást összekapcsolják 
a Weiding er-féle gőzmalommal, a Scholtz 
Gyula sörgyárával és a budai külvárosi 
vásártérrel. Ez nz összeköttetés csak ideig
lenes és az illető vizfogyasztók költségén 
készül addig is inig egységes terv szerint 
az összes külső vizeket levezetik az álta
lános vezetékbe. Ez az ideiglenes össze
kapcsolás incg ezen a héten elkészül.

A falu rossza. Som ogyi Károly 
színigazgatónk minden évben a saison 
végén jótékonyczélu előadást rendez a 
nyári színkörben, melynek mindig az. a 
pehje van, hogy a jótékony igazgató rá
fizeti a mulatságra. Tegnap este a Pécsett 
emelendő Kossuth-szobor javára rendezett 
Som' »gy i jótékonyezé In előadást „A  falu 
rossza pompás színmüvet adva elő, de biz 
a színkörben annyi ember sem jelent meg, 
hogy ezzel költségeit fedezhette volna, igy 
a pécsi Kossuth-szobor elesik a színház 
ajándokától. Ha Somogyi igazgatót Pécseit 
a jövő évben viszontlátni fogjuk, úgy 
szabadjon azon reményünknek adni kife
jezést, hogy jótékonyeélu előadást nem 
júliusban fog rendezni.

Pálinkás joreggelt. Jcrmás András 
ócsárdi lakos tegnap reggel 8 órakor el
ment a községi korcsmába, hogy ott egy 
italka pálinkával édesítse meg a reggelt, 
be is ment az ivóba, mikor a már bepálin
kázott Hajdú György ócsárdi lakos ezek
kel a szókkal köszönti a belépőt: „Itt jön 
az az ember, aki engemet meg akar gyil
kolni.” Hogy aztán ennek a jó reggelt kí
vánásnak folytatása is legyen, kést ragadt 
és Jcrmás felé ment, hogy azt leszúrja. 
Jcrmás erre az adjon Istenre megfelelő 
fogadj Isten-nel válaszolt. Fölfogta az első 
kezű-ügyébe kerülő széket és ezzel vágott 
Hajdú felé. Hajdú elesett, Jermás elvette 
tőle a kést és oldalba szúrta Hajdút any- 
nyira, hogy ez belehalt. Jermás azonnal 
jelentkezett a csendőrségnél.

Allategeszsegügy. Kalá,/fa. Zaláidfa 
és Iván baranyai községekben a ragályos 
száj- és körömfájás lépett föl járvány- 
szerül cg.

Az ügynök keserve. Farkas  István 
pécsi származsu ügynököt mint levele
zőnk Írja —  elfogták Kalocsán, mert cél 
nélkül csavargóit városrol-városra. Mielőtt 
becsukták, megkérdezték tő le :
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—  Milyen ügyekben utazik ön?
—  Családi ügyekben.
—  Mit ért ez alatt?

A z családi-titok.
A  fogságban iszonyúan elkeseredett 

Farkas a maga sorsán. A z ő családi titka 
az, hogy házassági ügynök, de az nyil
vánvaló volt előtte, hogy nagyon, nagyon 
rosszul jövedelmez neki ez az üzletág. 
Kikutatta a zsebeit s konstatálta, hogy 
vagyona egy krajcár ; konstatálta továbbá 
hogy ma az emberek már csak ügynökök 
kizárásával akarnak házasodni. Mindezek 
alapján végül konstatálta, hogy neki fölös
leges az élet. Elővette a nadrágsziját és 
fölakasztotta magát. Amikor azonban a 
szíj erősen kezdte szorítani, konstatálta, 
hogy az élet mégis csak szebb, mint a 
csúnya halál, s ezért kezdett segítségért 
kiáltani. A  börtönör berohan, s levágta a 
szíjat. Farkas első kérdésre, amint léleg
zethez jutott, ez v o lt:

—  Nős ön ?
— Igen.
—  Oh, miért nem hagyott meghalni. 

Farkast másnap hazatoloncolták Pécsre.
—  A szombathelyi dalünnepen IIoffcr 

Károlyt, a Pécsi Dalárda karnagyát, ki 
Reberics Imrével, a Pécsi Dalárda alelnö- 
kével együtt képviseli a mi dalárdánkat

mint nekünk telegrafálják —  egyhan
gúlag jury-taggá és á dunántúli dalosszö- 
vctség karnagyává választották. A z ő ve
zetése alatt az összkarok próbái pompás 
egyöntetűséggel folytak le.

—  A szombathelyi clalosünnepelyen. 
mint lapunknak Szombathelyről mai ke
lettel táviratozzak, a tegnap esti első dal
versenyen a pécsi daloskor győzelmet 
aratott. — Dalosaink megérkezéséről Szom
bathelyen a következő expres tudósítás j 
számol be a „Pécsi Újságának Szomba
ton délután fél 5 órakor érkeztek Szom
bathelyre a pécsi dalosok. A  fogadtatás 
igen szívélyes volt. A  „Dunántúli dalos
szövetség" elnöke szép szavakban ünne
pelte a pécsi daloskört, mely üdvözletre
a dalkör elnöke Jobszt László dr. követ
kezőleg felelt: „Kedves dalos testvérek! 
Szives meghívásoknak engedve eljöttünk 
a messze idegenből, az ős Mecsek tövé
ből, hogy önökkel egyesüljünk a dalban 
és szeretetben. Legyenek üdvözölve." 
Csakhamar elszállásoltak bennünket és e 
tekintetben oly jól láttak el, hogy hálás 
elismeréssel tartozunk az elszállásoló bi
zottságnak. Este fél 8 órakora „Hungária" 
szálloda helyiségében gyülekeztek a ven
dégek, hol iél 9 órakor kezdetét vette az 
ismerkedési estély. A  pécsi daloskör a 
„Fülemüle" cimü nép dalt énekelte, mely- 
lyel nagy hatást idézett elő a pécsi dal- 
egyesület. Később a lelkes fölhívásnak 
engedve a pécsi daloskör elénekelte még 
a „Nyisd ki rózsám" cimü népdalt is, mely 
dalt újólag viharos taps jutalmazta. A  va
sárnapi közös dalok próbáin szintén Pécs
nek fiatal dalosköre dominált. Este a nagy 
hangversenyen „Honfidalt" énekelte a pécsi 
daloskör, melynek sikeréről a távirat fog 
beszámolni. A  jury, mint lapunknak táv- 
iratozzák a g yő r i és komáromi dalegylet
nek Ítélt dijakat. A  pécsi daloskör tagjait 
mindenütt rokonszenvvel fogadták. A  da
lárok ma este <V órakor Pécsre érkeznek.

—  Katonai szemle. < \sepei Zoltán  Elek 
cs. és kir. tábornok, 11 m. kir. lovasság 
fölügyelője ma este Pécsre érkezik és 
szerdán reggel indul a 8. h. h. ezred szem
léjére. -  S chlippenbach István gróf vezér
őrnagy e hó 4 -én kezdi meg szemléjét a 
3 honvéd lovasdandár ezredei fölött.

—  A 4 4 . gyalog ezred korrajza. Mai 
számunkban kezdjük közölni _a császári 
és királyi 44-ik számú Albrecht főherceg 
tábornagy nevét viselő gyalogezred törté
neti korrajza" cimü terjedelmesebb művet 
melyet az ezredparancsnokság folytán 
Hoholni Gyula ezredbeli főhadnagy szer
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kosztéit, és melyet lapunkban való közlés 
vegett nekünk átengedni szíveskedett. Az 

I eredeti német kézirat átültetésében a szer
zőnek Polliik Rezső százados, szandai 

j uréter István főhadnagy és göllei Inselt 
I Manó hadnagy urak segédkeztek. A Pécsett 

állomásozó ezrednek 150 évre visszamenő 
története mely az ezred megalapítását, 
annak tulajdonosait, viselt háborúit és rang
jegyzékét tartalmazza, a legmesszebb menő 
érdeklődésre tarthat igényt és annak közzé
tételével kedvelt olvasmányt vélünk olva
sóinknak nyújtani. A z ezredparancsnok - 
ságnak és a szerzőnek, kik e nagybecsű 
munkának lapunkban való közzétételét 
megengedni szívesek voltak, e helyen már 
előre is köszönetét mondunk. A korrajz 
lapunkban való megjelenése után könyv
alakban is megjelenik s azt a legénység 
között fogják kiosztani.

A magyar orvosok és természetvizsgálók 
pécsi vándorgyűlése.

A vendégek megérkezésé. Már az előző 
vonatokkal is kezdtek száliinkózni az 
idegen orvosvendégek Pécsre, de azok zö
mének megérkezése mégis csak vasárnap 
estére, a gyorsvonattal volt kitűzve, mely 
alkalommal 8 órára, tehát egy negyed 
órával a vonat megérkezése után volt ki
tűzve a vasúti ut fölfecskendezése és csak
ugyan, mikor a portengerben vígan siettek 
a vendégeket hozó kocsik a város felé, 
baktattak a fecskendős kocsik az indóház 
felé, akárcsak mikor az eső után a meg- 
ázás elleni védelemre feszitjük az esernyőt. 
Az indóháznál hivatalosan Aidinger  János 
kir. tanácsos polgármester, Ú tiké  József 
kér. kamarai elnök, dr. Czierer Elek fő
orvos és dr. Rézbányái .János jelentek meg 
a vendégek fogadására. Ezenkívül ott 
láttuk: Inczédy Dénes igazgatót, Waltcr 
Antal p. vikáriust, Bánífay Simon kir. 
tanácsost, Pintér József, Vaszary Gyula, 
dr. Tolnai \ ilmos, dr. Goldberger Ignác, 
dr. 1 >aróczy Aladár főisp. titkár, dr. Jolpinn 
Béla, dr. Ágh Timót, dr. Buzássy Ábel, 
Kiss József, dr. Zalay Mihály, Zsolnay 
Miklós, Rech György, dr. Gubica Tádé 
stb. urakat, kik nagyobbára vendégeiket 
várták. Háromnegyed 8 órakor érkezett be 
a gyorsvonat, mely kivételesen 4 kocsiból 
állott két kocsi helyett, ez a 4 kocsi azon
ban annyira zsúfolt volt, hogy az orvosok 
és természettudósok, —  szívből szitkozód
tak az államvasutakra, melyek oly kevés 
előzékenységet tanúsítottak az érkező ven
dégekkel szemben, hogy még kényelmük
ről sem történt gondoskodás. Mikor a vonat 
berobogott a pályaudvarba, a polgármester 
természetesen első sorban is Chyzer Kor
nél min. tanácsos üdvözletére akart sietni, 
meg is találta a vendégek tömkelegében 
a méltóságus urat, de ez észrevéve a 
eylindercs, fehér keztyüs urat, karon fogta 
Aidingert és nem engedte szóhoz jutni, 
„ ( ’sak nem fogjuk egymást össze-vissza 
méltóságozni" —  igy szólt < ’hyzer nevetve, 
ezzel a Csiky Mukányi-jából híressé vált 
fogadtatást alaposan megakadályozva volt. 
Kelemen Mihály dr. az elszállásoló bizott
ság elnöke fogadta azon vendégeket, kik
nek bejelentett lakásuk még nem volt és 
azokat is ellátta. A sürgés-forgás, lótás- 
futásnak csakhamar vége szakadt és : ürü 
kocsisorokba a föllobogózott utcák között 
mindenki lakására sietett. —  Czhyzer 
Kardos Kálmán főispánnál szállt meg.

A nagygyűlés.
Ma délelőtt 10 órakor a tornacsar

nokban gyűltek össze a városunkban meg
jelent orvosok és természettudósok meg
nyitó nagygyűlésüket tartván. A gyűlést a 
betegeskedő s ezért magát kimentő Du- 
lanszky püspök diszelnök helyett Kardos 
Kálmán főispán, diszelnök vezette.

A  széksorok elejét a vándorgyűlés 
előkelőségei, —  sok hölgy is köztük, —  
továbbá a helybeli és vidéki orvosok 
és a természettudományokkal foglalkozó 
tanárok foglalták el. Az elnöki asztalnál 
a gyűlést vezető főispántól jobbra és balra 
ü ltek: Aidinger  János kir. tan. polgár
mester. Iucédy Dénes főgiin. igazgató, Czircr 
Elek dr. városi főorvos helyi alelnökök, 
Fodor József dr. egyet, tanár, Duláeska 
Géza dr. központi alelnökök, L akits Ferencz 
dr., Vrochnow József, központi titkárok. 
Johann Béla dr., Á gh  Timót dr. Kiss József 
helyi titkárok, Szálkái dr. pénztáros.

Kardos Kálmán diszelnök a következő 
beszéddel nyitotta meg az orvosok és ter
mészetvizsgálók huszonhetedik vándor
gyűlését :

Mélyen tisztelt vándorgyűlés!
Majdnem ötven éve —  egy fél szá

zad múlt el, midőn Pécs sz. kir. város 
lakossága oly szerencsés volt a tudomány 
férfiúit, a magyar orvosokat és természet- 
vizsgálókat a V!-ik vándorgyűlés alkal
mából falai között tisztelhetni. Mily nagy 
örömmel és lelkesedéssel fogadta ekkor a 
tudomány bajnokait, erről az élők között 
vajmi kevesen, évkönyveink azonban és 
történeti följegyzéseink bőségesen tanús
kodnak. —  Büszkeségünket képezte ezen 
ülésszak, mely nemcsak egyike volt a leg
népesebbeknek. legfontosabbaknak és si
kerekben legdúsabbaknak, hanem mond
hatni iránytadó az egész intézményre, 
annak jövőjére és irányára.

Méltánylással és elismeréssel talál
koztak már a természettudományok azon 
időben is, mégis azok általános terjedése 
és rohamos fejlődése ezen 50 éven belüli 
korszakba esik, — kiterjedett az egész 
emberiségre és kihatásaiban reformálólag 
hatott a tudományok összes többi ágaira : 
a bölcselet elhagyja eddig követett irányát 
és a természet kutatásából nyert pozitív 
eredményre és tényekre épiti következte
téseit. A  történelem a tények egyszerű 
fölsorolása helyett fölbontja ezeket okaikra 
és elemeikre. A  technikai tudományok 
összes ágai —  ezekkel a hadászat, sőt 
nagy mérvben a szép művészetek is kény
telenek a vívmányokat elfogadni és ezek
kel karöltve haladni.

Csodaszerü dolgok, melyek évtizedek 
előtt csak a költők legmerészebb röptű 
képzeletében léteztek, egyszerre mint té
nyek állanak előttünk : a távolságok majd
nem megszűnnek, a gondolat villámgyor
san járja be a földet és az egész emberi
nem tulajdonává v á lik : nagy események 
a múltból megörökítve összeforrnak a je 
lennel és szemlélhetők a jövőben; és 
ámulattal állunk a kutatás jövőjének szé
dítő magassága előtt, melynek csak az 
emberi véglegesség szabhat határt.

Hogy a haladás e fényes korában 
ismét szerencséltették városunkat és vi
dékét, hazánkban a tudományok első és 
ősfészkét, fogadják legforróbb köszönetün- 
ket. Bár régi fényéből és hírnevéből küz
delmeiben e város a sors és természet 
csapásai között sokat volt kénytelen vesz
teni, megmaradt lelkesedése a tudomány 
és annak bajnokai iránt és részben önér
zettel utalhat hazafias haladására. Nézzenek 
körül. Még állanak a nyalka minarettek, 
melyekről két század előtt fölhangzott a 
muezzinek mélabús imája. A z őslakók 
megritkult sorait idegen ajkú polgárok pó
tolták s mig 50 év előtt a hivatott kevés 
egyénenjkivül hazánk nyelvét kevesen ér
tették, ma 50 év elmúltával egy szív
vel és egy lélekkel, versenyezve a kies 
alföld rónáinak törzslakóival —  kedves 
hazánk zengzetes nyelvén üdvözöljük és 
tiszteljük valamennyien különbség nélkül 
e gyűlés összes tagjait.

A beszédet megtapsolták s megélje
nezték. Aztán Ágh Timót dr. helyi titkár 
fölolvasta I fulánszky Nándor püspök le-
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veiét, melyben betegségére való hivatko
zással menti ki magát a gyűléstől való 
távolmaradás miatt s egyben kijelenti, 
h o g y  a vándorgyűlésnek 1ÍÜ00 koronát, 
borsát rendelkezésre a hovaforditás szabad 
jogával. Lelkesen megéljenezték a beteg 
főpapot, kinek a gyűlés köszönetét ( ’hyzer 
dr. állandó elnök vezetése alatt két tag
ból álló küldöttség által fogja kifejezni.

A id  ingó  János helyi a lel nők a város 
nevében üdvözölte a vándorgyűlés tagjait.

..A tudományos haladásra nézve ör
vendetes jelenségnek tartom igy szólt 
Aidinger hogy ugyanezen társaság, 
mely nemzetünk ébredésének korában, az 
akkor fönnforgott körülmények által mint
egy közszükséglet jött létre, immár félszá
zados munkálkodás után sokszorosan fo
kozott erővel áll ugyanazon alapon, mely 
nem más, mint a természet titokzatos erői
nek megismerése, ezeknek az emberiség 
hasznára fordítása s igy közvetve a közjó 
előmozdítása és hazánk felvirágoztatása. 
Nem elvont okoskodás, nem a száraz el
mének szavai ezek, a gyakorlati élet bizo
nyítja ezt. mert meggyőződésem, sőt mond
hatom. hogy senki el nem zárkózhatik 
azon igazság elől, hogy városunk fejlődése 
azon időre vezethető vissza, midőn fél
század előtt az orvosok és természettudósok 
VI. vándorgyűlésüket Bécsctt tartották meg.
])(> jgcn messzire vezetne ezen állításom 
leigazolására szolgáló tények felsorolása 
és ez a közgyűlést csak annyiban érde
kelné, a mennyiben a társulat működésére 
a megnyugvás emelő tudatával tekinthet 
vissza. A mit c részben el kellene mon
danom, azt az „Emléklapok" eimü füzet
ben gyűjtöttük össze, melyet a vándor
gyűlés tagjainak tisztelettel fölajánlok."

Aztán Lakits Ferenc közp. titkár ol
vasta föl jelentését a brassói vándorgyűlés 
óta lefolyt két évről. A választmány ed
digi titkára, Schiichter Miksa dr. ez ál
lásról lemondott, elhunytak Bernát József 
könyvtáros, <ierlóezv (ívnia dr. pénztáros, j 
Szabó József dr. választmányi elnök, Tö
rök József dr.. debreceni orvos, Szénási j 
Sándor dr. választmányi tagok. Elnökké e 
halálozásuk folytán a választmány ideig- j 
lenesen Linzer  Kornél dr. min. tanácsost, 
könyvtárossá / ’erebély László drt, titkárrá 
Prochnov József drt. pénztárossá Szálkor  
(íyula drt választotta meg a nagygyűlés 
jóváhagyása reményében. Különféle szak
kérdéseket megoldó pályadijak közül egyet 
e város szülötte Budai Kálmán dr. egye
temi asszistens nyert el kitűnőnek taíált 
müve első kötetével. A jelentést tevő tit
kár ezután közművelődési, társadalmi és 
magyar nemzeti szempontból vizsgálja a 
vándorgyülési intézményt s arra a meg
győződésre jut. hogy e három pontba fog
lalt hivatásának minden tekintetben meg
felel. Kulturális és tudományos müvek, 
monográfiák jelennek meg e gyűlések 
folyamán és nyomán ; e gyülekezések egy 
heiyre hozva az orvosokat a közönséggel 
kölcsönös véleménycserére adnak alkal
mat : a közönséget nevelik a közegészség- | 
ügyi követelések teljesítésére, ledöntik a I 
fönnálló választófalakat, szakember és | 
laikus egy magasabb egységben — a t ár- J 
sadalomban - olvad össze: ez a társa
dalom pedig nemzetivé, magyarrá lesz o 
vándorgyűlések segítségével.

A titkár jelentését egész térj. dél mé
hen beveszik a ...Munkálatok"-ba.

Ágh Tim it .lr. helyi titkár Kiolvasta 
a különböző orvosi és egyéb tudományos , 
társulatoktól érkezett üdvözlő leveleket. 
Lakits titkár az ötven év előtti pécsi I 
vándorgyűlésnek most is élő tagjairól ezek : 
Vedlik. Zsinkó István kanonok, Dobszay 
Antal kanonok. Mayer cist. r. tanár. Yisy 
István dr. és Hölhling Miksa dr.. aki tit- ' 
kára volt a vándorgyűlésnek, s akire nézve 
a választmány azt indítványozza, hogy a I 
vándorgyűlés válassza meg tiszteletbeli '

főtitkárrá. A gyűlés éljenzéssel fogadta az 
indítványt.

Végül Vödör Józéef dr. A betegségre 
való hajlandóságról tartott fölolvasást: 
Küzdés, szenvedés és védelem minden 
teremtmény sorsa e földön. A sziklákat 
megrepeszti az eső, a tölgyet lesújtja a 
villám, az embert és állatot a különféle 
betegségek emésztik, melyek előbb vagy 
utóbb a halált idézik elő. Bégen tapasz- 

I talták már orvosok, sőt általában az értelmes 
i emberek, hogy egyik családban sokkal 

gyakrabban betegesznek meg az emberek,
| főleg a gyermekek, mint más családban. 

A mint valami járvány mutatkozik, az 
egyik családban sorban kapják valameny- 
nyicn, a másikban senki sem. Nem lehet 
érdekesebb kérdése a tudománynak, mint 
az, hogy mi okozza az egyiknek hajlan
dóságát a betegségre, és nem lehet fon
tosabb föladata az egészségtudománynak, 
mint módot nyújtani azon hajlamok leküz
désére és az allantabb áló képesség fokozá
sára. Egyik módját az ellent-állásnak már 
igen régen ismerték. Thukidides ad róla 
számot. Már ősidőkben oltottakahimlő ellen. 
Megvásárolták olyan emberek ruháit kik a 
betegségből fölgyógyultak, ezáltal hasz
nálván ezeket, szelidebb mértékben kap
ták meg a betegséget, melyből kigyó
gyulva, ugyanazt a betegséget többé 
sohasem kapták meg. E tünemény okát 
nem keresték, nem búvárkodtak. Újabb 
fény derült c kérdésre, mióta a tudósok 
kísérleteznek és ismerik néhány betegség 
fertőző anyagát. A fölolvasó ismertette 
ezután a fertőzésnek a testben véghez 
menő folyamatát, a búvároknak erre vo
natkozó kísérleteit és tapasztalatait, mik
ből arra a következtetésre jut, hogy a test
nek hajlandósága a fertőző betegségekre o 
vérnek baktérium ölő képességétől fü g g . 
Három módszert ismertet a betegségre 
való hajlandóság csökkentésére. Az el
gyengült, kimerült, éhes, szomjas ember 
sokkal nehezebben áll ellent a fertőző 
anyagoknak. A szenny, piszok szintén nö
veli a hajlandóságot.

A fölolvasás fénypontja Fodornak azon 
kijelentése, miszerint az ezen téren való 
vizsgálódásainak eredményéül kijelentheti, 
miszerint a fertőzésre való hajlandóság 
parallel jár a vér alkalicitásával. Mennél 
nagyobb a vér alkalicitása, annál nagyobb 
baktérium ölő képessége és fordítva. Bő
vebbet e tekintetben a szeptemberben 
ülésező detnographiai kongresszuson fog 
mondani.

Dulácska Géza dr. közp. aleintik 
szép szavakban emlékezett meg a ván
dorgyűlés öt meghalt kiváló tagjáról. Ki
váló érdemeket szereztek s más jutalmat 
nem a ihat nekik, minthogy letesszük si- 
rukra a borostyánt. A z elhunytak egyike 
volt idősb Szénássy  Sándor dr., ki már a 
nemzeti ébredés hajnalán szolgált hazájá
nak a tudomány fegyverével. Ott volt a 
magyar nemzet harcai közepette, s mint 
irgalmas szamaritánus gyógyította, enyhi- I 
tette a honvédek sebeit, s a magyar 48-as 
honvédség szépen fejezte ki részvétét, mi- 1 
kor az elhunyt ravatalára koszorút tett. A ! 
második halott Bernát József, az orvosok 
és térni. vizsgák k társulatának önyvtár- I 
noka volt. Kiválóan magyar tudós, csak 
hazai tárgygyal foglalkozott, hazai gy ó g y 
vizeinket tanulmányozta s elkészítette 
Magyarország gyógyvizeinek térképét. Hu- 1 
mánus gondolkodásmódját tanúsítja vég- ! 
rendelete, mely szerint összes vagyonát ' 
jótékonycélu intézeteknek hagyja. Tőrök j 
József drban a természettudományok ava
tott művelőjüket vesztették el. A z ő kutatása 
.1 legapróbb rovartól egész az emberi szívig } 
terjedt, rolyton azt hangoztatta, hogy a tu
domány nem vezeti el az embert Istentől. í 
A  debreceni gyűlésen a következő sza- j 
vakkal zárta be beszedjei: „Ha az állam ! 
milliókat tud költeni a hadsereg egészsé- •

gének föntartására, akkor kölcsön azon 
számos milliók egészségére is, kik a had
sereget fönntartják, mert eljön az idő, hogy 
sem erőteljes katonái, sem ép adófizető 
polgárai nem I esznek." (ierlóezv Gyula dr. 
a vándorgyűlés pénztárnokának halála szin
tén súlyos veszteség a gyűlésre. Kiváló 
tudományosságáról tesz tanúbizonyságot 
az a három kötetes munka, melynek „Bu
dapest és környéke" a cime. Legnagyobb 
csapás volt azonban a vándorgyűlésre 
Szabó  József dr. halála, aki a pécsi ván
dorgyűlés előadója is volt. A bányászatról 
beszélt, s ő volt az, aki a magyar geoló
giának világra szóló nevet szerzett, s meg
mutatta mikép tehet, szert a magyar tu
dós világhírre. I Ialálával kimondhatatlan 
veszteség érte az emberiséget.

Kardos  diszelnök ezután bejelentette, 
hogy a szakosztályok délután 3 órakor 
alakulnak meg. Ezzel a nagygyűlés déli 
12 órakor szétoszlott.

Kaszinó-estely. Fényes társaság gyűlt 
egybe a pécsi nemzeti kaszinó nyári ho- 
lyiségeibon. A színes gázlámpákkal díszí
tett kerti helyiséget majdnem teljesen 
megtöltötte a vendégek serege, kik az 
utazás alatt kiéhezve ugyancsak jó étvágy - 
gval fogyasztották el vacsorájukat. A tár
saság már fél 0 órakor kezdett gyülekezni 
s közel járt éjfélhez az idő. midőn oszla
dozni kezdett. A vendégek közül mindjárt 
az elsők között érkezett meg dr. ( In ze r  
Kornél miniszteri tanácsos, Kardos Kál
mán főispán társaságában. Megérkezésekor 
a központi tiszti kar és a helyi titkárság 
fogadta, mely őt a számára kijelölt asz
talhoz vezette, hol is az asztalfőnél foglalt 
helyet. Tőle jobbra ült a főispán, balra 
pedig Littke  József, majd dr. M endl Lajos 
és Aidinger Já nos polgármester. —  Még 
vacsora közben érkeztek meg és mutatták 
be magokat a miniszteri tanácsosnál a 
tiszti főorvosok is. A jelen voltak között 
ott láttuk: Ur. Szabó Dénes egyetemi 
tanárt Kolozsvárról, dr. Entz Géza mű
egyetemi tanárt, dr. Dulácska Géza vám- 
dorgyülési alelnököt, dr. Grósz Emil he
lyettes tanárt, dr. Moravcsik E. Emil 
egyet. rk. tanárt, dr. Feuer Náthán, dr. 
Schiichter Miksa, dr. Vcrebély László 
egyet. m. tanárokat, dr. LendI Adolf mű
egyetemi m. tanárt, továbbél dr. Hegedűs, 
dr. Zwillinger, dr. Justus, dr. Gerlóczy, 
dr. Glüek, dr. Breisaeh, dr. Doktor stb., 
hasonlókép a megyei, valamint városi 
tiszti főorvosokat s városunk orvosainak 
legnagyobb részét. Ott láttuk továbbá: 
Dischka Győző, Zsolnay Vilmos, Boris 
Ármin dr., Mattyasovszky Jakab, Littke 
József, Yaszary Gyula főkapitány, Kozáry 
Gyula, Krasznay Miklós dr., Krasznay 
Jenő, Nagy (íéza dr., Daróczi Aladár dr. 
urakat, a város, valamint a megye tiszti
karát, a főgimnázium és főreáliskola tanárait 
stb. A társaság a legvidámabb hangulat
ban volt együtt, egyik régi ismerősét ta
lálta fel, másik meg uj ismeretséget kötött. 
Megható jelenet volt, midőn Lakits Ferenc 
dr., \ isv Bál drt, az ősz nyugalmazott 
törvényszéki orvost mutatta be dr. Chyzer- 
nek, mint egyike azoknak, kik 50 évvel 
ezelőtt, 1845-ben a vándorgyűlés tagja 
volt s mint ilyen üdvözölte is a minisz
teri tanácsost, a vándorgyűlés elnökét.

Tisztelgés. A vándorgyűlés áll andó 
központi választmánya, Chyzer Kornél dr. 
miniszteri tanácsos vezetése alatt a meg
nyitó gyűlés előtt fél 10 órakor tisztelgett 
Kardos Kálmán főispánnál, mint a vándor
gyűlés elnökénél.

A püspök ajándéka. Dr. D u/ánszky 
Nándor megyés püspök, az orvosok és 
természettudósok 27-ik pécsi vándorgyűlé
sének elnöke betegeskedése miatt nádasdi 
nyaralójában időzik és ezért a vándorgyű
lést, mint diszelnök meg sem nyithatja,



épugy a püspöki rezidenciában vendégeket 
nem fogadhat. Mégis, hogy a vándorgyűlés 
iránt kiváló érdeklődésének adjon kifeje
zést, levél kíséretében egyezer frto t küldőit 
á t a vándorgyűlés költségeire Inczédy Dénes 
gimnáziumi igazgató címére.

Főorvosok Pécsett. Különös föltünést 
kelt, hogy az ország minden vidékéről 
oly nagy számban sereglettek össze Pécsett 
a megyei és városi, valamint a kórházi 
főorvosok, mint soha előző alkalommal. 
A  főorvosok között országos nevű embe
rek jelentkeztek, mint Bartseii, Dán Ge
deon, Aldor sat. Mindezek azért jöttek el 
Pécsre, hogy a közegészségügyi felügyelő
vel. ki maga is évtizedeken át megyei 
főorvos volt. itt személyesen érintkezhes
senek, hogy vele találkozva, barátságos 
ut'>n beszeljék meg a magyarországi 
közegészségügyet, melynek ezen összejö
vetel és személyes érintkezés által több 
haszna lesz. mint az Írásbeli érintkezésnél. 
A  főorvosok kedden vagy szerdán közös 
értekezletet is fognak Pécsett Czhyzer 
Kornél dr. elnöklete alatt tartani.

Érdekes fölolvasás. Orvosi és tudósi 
körökben kellemes szenzációt kelt Entz  
Géza dr. műegyetemi professor elhatáro
zása, hog.tr, ő is fölolvasást fog Pécsett 
tartani. () elnöke a természettudományi 
szakosztálynak, de ezen működési körével 
meg nem elégedve, külön szabad előadást 
fog tartani. „A Trichodinopsis paradoxén 
véglényről", mely egyik kimagasló pontját 
képezendi a közel SÓ fölolvasásnak.

A természettudósok kirándulása Lipikre. 
A  lipiki fürdő-bizottság arról értesítette a 
központi bizottságot, hogy abban az eset
ben, ha 25-nél többen jelentkeznek a lipiki 
kirándulásra, ök Barcstól külön vonatot 
fognak rendelni.

A szekesegyház megtekintése. A  ván
dorgyűlés azon tagjait, kik a székesegy
házat megtekinteni óhajtják. Gerecze IV ur 
dr. mint szaktudós fogja kalauzolni naponta 
délelőtt 10— 12-ig és délután 4-től 6-ig. A 
székesegyházat ma tekintette meg dr. 
Chyzer Kornél m. tanácsos és Fodor Jó
zsef dr. rector magnificus.

Kirándulás a Kardos útra. Kiss József 
vándorgyülési titkár vezetése mellett ma 
délután több orvos és természettudós a 
Kardos útra rándull ki.

Színház, irodalom, művészet.
A színkörből. Apostolok oszlása 

van nálunk mindenképpen, s ilyenkor 
semmi sem annyira vonzó, hogy a közön
séget nagy tömegekben bírná rá a szín
körbe menésre. Szombaton olyan kacag
tató bohózat mellett, mint a Bisson Palás 
után-y.\, N ádai vendégjátéka és Pád rag iné 
jutalomjátéka mellett sem telt meg a szín
kör, csupán a páholyok s a földszint első 
fele meg a karzat egy része. Ilyen körül
mények közt a lehangolt kobozul referens 
is kedvet kap a sztrájkra s bizony nem 
zeng dicsőítő szókat Nádai kedves bonho- 
miejáról, melylyel a Bodroginé jutalom
játékát kívánta jövedelmezővé tenni, sem 
arról a közderültségre szolgáló játékról, 
melylyel viszont a jövedelmet hozó közön
séget jutalmazta. Csak annyit jegyzőnk 
föl, hogy Nádainak kiléptekor nagy hahér- 
koszornt nyújtottak föl a zenekarból. Bod
rogjáénak pedig csokrot s vele különféle 
ajándékokat mindezeket természetesen 
hosszantartó tapsok között. A -' előadás, 
melyen jól mulatott a közönség, minden 
nagyobb hiba nélkül folyt le. (p.)

TÖ RV ÉN Y K EZÉS.
** A pécsi kir. Ítélő tábla büntető ta

nácsának idei első (eddig összesen máso
dik* határozata.

Lopás vétsége miatt vádolt Sz. János 
és orgazdaság vétségé miatt vadolt Sz. 
G yörgy elleni bűnügyben azon kérdést
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illetőleg, hogy hivatalból üldözendő vétsé
gek és kihágások eseteiben a járásbíróság 
lelmentő ítéletének ama rendelkezése ellen, 
melylyel a panaszló fél a felmerült tanudi- , 
jak viselésére köteleztetett, —  a kir. ügyész 
élhet-e íelebbezéssel ?

a pécsi kir. Ítélőtábla 1894. évi junius j 
hó 6-án 1697 94 B. szám alatt hozott ha- í 
tározatában kimondotta, és a határozattárba 
felveendőnek rendelte, h ogy:

hivalaiból üldözendő vétségek és ki
hágások eseteiben a járásbíróság felmentő 
Ítéletének ama rendelkezése ellen, melylyel 
a panaszló fél a felmerült tanudijak vise
lésére köteleztetett. a kir. ügyész nem él
het íelebbezéssel.

Indokok: Habár a kir. ügyészségről 
szóló 1871. évi X X X I11. t. c. r. szakaszá
nak amaz intézkedése, mely szerint az 
igazságszolgáltatás körűi az állam közér
dekét a bűnügyekben a kir. ügyészség 
képviseli. — a kir. ügyészséget rendeli 
az igazságszolgáltatás ama közegéül, mely
nek hivatása bűnügyekben a törvény he
lyes alkalmazása lelett őrködni, s habár 
az első ítéletnek ama rendelkezése, mely
lyel hivatalból üldözendő cselekmény elkö
vetésével terhelt vádtottakat eme vád alól 
felmentve, a felmerült tanudijak viselésére 
a sértett felett kötelezte, a járásbíróságok 
előtti eljárást szabályozó 2265 1880. számú 
igazságügy miniszteri rendelet 108. §-ában 
foglalt intézkedésnek meg nem felel. Mind
azon által a kir. ügyésznek az elsőbirósági 
Ítélet eme rendelkezése ellen bejelentett 
felebbezése visszautasítandó : mert az első 
bírósági ítélet eme rendelkezésében a pa
naszos megnyugodván, azt magára nézve 
sérelmesnek nem tekinti, és mert a kizáró
lag magánjogi igényeket szabályozó emez 
Ítéleti renci ikezés az állam közérdekét 
semmikép se .1 érintvén, —  a bűnügyben 
azt képviselni hivatott kir. ügyésznek a 
közvetlenül érdekelt panaszos megnyug
vása dacára való közbelépést nem indo
kolja. Kelt Pécsett, 1894. évi junius hó 
6-ik napján. 1 )r. Lukács Adolf s. k. előadó 
Abay Leó s. k. tanács jegyző.

** A pécsi járásbíróság szünidei beosz
tása. Rásky Mihály járásbiró augusztus 
1 - töl szeptember 12-ig. Pcitler Imre ..ibiró 
(illetőleg utódai szeptember 1 -töl 21-ig, 
Sonuacend  Frigyes dr. albiró julius 11-töl 
augusztus 25-ig, Borsitzky  Imre albiró jú
lius 9-töl augusztus 18-ig. Nagy Imre al
biró junius 17-től julius 25-ig.

TÁ V IRA TA IN K .

Carnot meggyilkolása.
A német császár kegyelme.
Páris. julius 2 . (Eredeti távirat.) 

Vilmos német császár utasításán! a 
párisi német nagykövet f’asimir-Perier 
elnöknek tudomására hozta, hogy a 
császár ('uniót temetése alkalmából 
két kémkedés végett elitéit francia 
tisztnek megkegyelmezett. A császári 
kegynek ezen nyilvánulása mindenütt 
mély benyomást gyakorolt. A < Haltá
ban letartóztatott két tisztet még teg
nap szabadon bocsátották.

A temetési szertartás.
Páris. julius 2 . (Eredeti távirat.) 

Carnot temetése tegnap programul 
szerint ment végbe. Nyomasztó me
legben oly néptöm eg g y ű lt egybe P á r is  
utcáin, a m ilyent soh a  e lő ző  a lka tom 
m a l együtt lá tn i nem  lehetett. Fullaszto 
melegségben, a nap keményen tűzött 
le, ágyudörgés között indult meg 
a gyászmenet. A halottas kocsi föl 
volt díszítve. A merre a menet haladt

»Pécsi Újság*

kalaplevéve állt meg a tömeg, ineg- 
| illetődve vetve búcsúpillantást a ko- 
I porsóra. A gyászkocsi után haladt 
| Casimir Perier és Carnot fiai, a se- 
natus és kamarai elnökök, a minisz
terek. a nagykövetek, a tábornoki 
kar és a hatóságok. A menet a déli 
órában ért a notre dame templomhoz, 
2 óra 1(1 perckor a Pantheonhoz. A 
templom előtt a koporsót katonai 
tisztelgéssel fogadták. R ic h a r d  bibor- 
nok a templom előtt a lelkészekkel 
várakozott a koporsóra, hol elvégezte 
a gyászszertartást. 2 órával később a 
patbeonnál a miniszterelnök, a kamara 
és szenátus elnökei, Amire tábornok 
tartottak beszédeket.

Dupuy a gyászbeszédet a követ
kező szavakkal kezdette :

Carnot, Franciaországért és a 
köztársaságért vesztette életét, mint 
egy kegyetlen szekta boszujának áldo
zata. mely szektát a nemzetiségek tö
mörülése ki fogja irtani.

A szertartás a legnagyobb rend
ben folyt le. A közönség mindenütt 
mintaszerű rendben tartotta magát.

Meggyilkolt lapszerkesztő.
Livorno. julius 2 . (Ered. táv.) Ed

dig ismeretlen egyén tőrrel életve
szélyes sebet ejtett Bondi, a „ |our- 
nale gareíta livornese", és „II Teleg- 
rafo“ igazgatóján. Bondi rövid idő
vel a kétségtelenül anarkisták által 
elkövetett merénylet után meghalt. 

Elfogott anarkisták.
Páris. julius 2 . (Eredeti távirat.) 

Az anarkisták ellen razziát rendeznek 
Franciaországban. Tegnap 2 0 6  a n a r - 
kis tát fogtak el.
N a g y  t ű z v é s z  é s  s z e r e n c s é t 

l e n s é g  B u d a p e s t e n .
Budapest, julius 2 . (eredeti távirat.) 

A Wolfner-féle nagyszabású börel- 
kcszitesi gyár Újpesten tegnap tel
jesen leégett. A lángtenger megra
gadta a szomszéd házakat, a népis
kolát is, mely alkalommal a fal 
beomlott, mely Ambrus rendőrka
pitányt . Konkoly rendőrt és 1 6  

személyt nehezen megsebesített. Ambrus 
és Konkoly csakhamar kiszenvedett. 
A tüzet csak nagynehezen lehetett 

í eloltani, a mennyiben vízhiány állt 
be. A kár meghaladja az egy milliót.

A  k i r á l y  T r i e n t b e n .
Trient. julius 2 . (Eredeti távirat.) 

1-erenc József király tegnap reggel 
a trienti kathedrálisban misét hall
gatott. A közönség mindenütt, merre 
a király haladt, sorfalat képezett, 
lelkesen éljenezve a királyt. Leányok 
virágokat ontottak a király ko
csijára.

Szerkesztői üzenetek.
D. V. A  közlem ény m egkezdése néhány heti 

késedelm et szeved, mivel a g y . ezred korraj
zának közlése elfoglalja helyünket.

A pécsi általános munkás betegsegélzö pt-aztár 
elnöksége. Nyilatkozatuknak nem adhatunk helyet, 
mivel az  m ás lapban már megjelent.

Felelős szerkesztő és laptiilajdonos • 
L E N K E I  L A J O S .

Nyomatott a ..Pécsi Újság" nyomdájában.
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A cs. és kir. 44-ik szánni Albrecht Főherczeg tábornagy nevét viselő 
gyalogezred történeti korrajza.

—  Az ezredparancsnokság rendeleté folytán szerkesztette: HOHOLIN GYULA, ezredbeli főhadnagy. —  (1)

Jelige I ..egyen  n h a d s e r e g  a z o n  e ré n y e k n e k  
v ise lő je , m e ly ek  n é lk ü l a n e m z e te k  
n a g y s á g u k a t ,  a  b iro d a lm a k  h a ta l 
m u k a t  nem  ta r th a tn á k  fenn .

VEZÉRSZÓ.
A nép és hadsereg karöltve jár; ez utóbbi, mint a 

nemzet fiai színe és java arra van hivatva, hogy válsá
gos körülmények között a többi honpolgárokat ellenséges 
hatalmaskodásoktól megóvja, földi javaikat oltalmazza.

A régi, dicsőteljes osztrák-magyar hadsereg szám
talan győzedelmes hadjáratra tekinthet vissza.

A 44. számú Albrecht főherczeg nevét viselő gy.- 
ezred e dicső hadsereg egy részét képezi és sok véres 
csatában kimutatta kitartását és vitézségét.

S miután ezredünk ezen évben tartja meg fölállí
tásának százötven éves emlékünnepét, időszerű talán, 
hogy megemlékezzünk azon dicső eseményekről, me
lyek hősei 1859. év óta Somogy-megye vitéz fiai voltak.

E történeti kivonat czélja tehát, hadkiegészítő-ke
rületünk fiatalságában a hazafias érzelmeket apáik hős
tetteinek említése által felébreszteni ; valóban férfias 
magaviselet, rendithetlen halálmegvetés és a legfel
sőbb uralkodóház és a haza iránti tántorithatlan 
hűség ecsetelése által őket jövő katonai hivatásukra 
előkészíteni ; a dicsőség terén elesettekről megemlé
kezni; s végre az ezred altisztjei és legényei számára 
oly épületes emlékkönyvet nyújtani, hogy az ezrednek 
százötven év lefolyása alatt előfordult élményeivel meg
ismerkedhessenek.

Pécsett, 1894. márczius havában.
.4 szerző.

A legkiválóbb tagja e szép ezrednek: az ezred 
tulajdonosa, 0  császári és királyi fensége.

ALBRECHT FŐHERCZEG
császári herczeg és Ausztria főherczege, Magyarország 
és Csehország királyi herczcge stb. stb., tescheni-herczeg, 
az aranygyapjas rend lovagja, a Mária-Therézia- és a 
magyar királyi Szent-István-rendjel nagykeresztese, a 
hadi érdemkereszt (tábori diszszel), a hadi-érem és a 
katonai vörösszalagos érdem-érem tulajdonosa stb. stb. 
stb., császári és királyi tábornagy és a hadsereg fő
felügyelője.

O császári és királyi fensége Albrecht főherczeg 
mint a győzedelmes Károly főherczeg legidősb fia 1817. 
augusztus hó 3-án Becsben született.

( )  császári és királyi fensége 1 2 -ik évétől fogva 
folyton tagja a hadseregnek; gyakorlati kiképzését az 
1835-ik év végével mint zászló-alj parancsnok kez
dette meg.

Különböző utazások gyarapították tapasztalatait ; 
az 1839-ik év kezdetén elkísérte atyját Nápolyba; a 
következő nyáron mint ügyvivő járt Berlinben és Szt.- 
Péterváron.

Az 1840-ik év végén tábornokká nevezték ki, a 
mikor is Ö fensége a Gráczban állomásozó dandár élére

állíttatott, a melylyel azután Rádeczky alatt az olaszor
szági összes hadgyakorlatokon részt vett.

0 császári és királyi fensége már legközelebb al- 
tábornagygyá és egyszersmind Morvaország vezénylő 
tábornoka — helyettesévé neveztetett ki.

De már 1845-ben ismét Becsben látjuk mint vezénylő 
tábornokot, a hol 2  éven át a tavaszi nagy gyakorla
tokat vezette.

Az olaszországi hadjáratban Ó fenségét mindig leg
bátrabb katonáink soraiban találjuk, a hol bátorságát 
és hidegvérüségét bebizonyította.

Az 1849-ik évben ugyanis Albert Károly szárd 
király ellen indított hadjárat an 0 fensége volt az, a ki 
csekély számú elővédje élén a számban túlnyomó ola
szokat Mortára városából kiűzte.

Két nappal később, a novarai híres csatában had
osztályával az ellenséget több óra hosszáig feltartóz
tatta, és ez által csapataink további fejlődését és igy a 
Piemontiak levezetését elősegítette. Ezen kitűnő visel
kedéséért a Mária-Therézia rendjellel lett kitüntetve.

Az 1851-ik évben a magyar királyság kormányzó
jává és a III. hadsereg vezénylőjévé lett 0 császári és 
kir. fensége kinevezve.

Áthatva a reá ruházott feladat fontossága által és 
eltelve azon vágytól, hogy ezen országot megismerje, 
nejével, Hildegárd főlienzegasszonnyal — ki jószívű
sége és szépsége által mindenkit megnyert és elbájolt, — 
az egész országot beutazta.

Ezelőtt 30 évvel 0 császári és kir. fensége tábor- 
nagygyá és a tábornagyi tanács elnökévé neveztetett ki.

1806-ban a déli hadsereg vezetésére hivatott meg, 
a Custozzai döntő csata által hadvezéri tehetségét fénye
sen bebizonyította és ezzel a győzelem babérai koro
názták.

E L S Ő  R É S Z .
I. FEJEZET.

Clerici György gróf. 1744-tül 1768-ig.
Ezredünk létrejöttét a VI. Károly császár halálakor 

kiütött zavaroknak köszönheti.
Ez alkalommal ugyanis egyszerre több európai 

hatalom a már egyszer elismert „Pragmatica Sanctiót" 
nem akarta jogosultnak tekintetbe venni, a;, mire pedig 
azért lett volna szükség, hogy Mária-Therézia atyját, 
VI. Károlyt — az uralkodásban követhesse.

Ilyen viszontagságu helyzetben ajánlotta tel Clerici 
György gróf egy ezrednek saját költségén való fel
állítását, a melyre a legfelsőbb engedély azon meg
hagyással adatott meg, hogy az üjonan felállítandó 
ezred 2300 főnyi legyen.

Ezredilnket akkoriban „Milánói nemzeti ezrednek” 
nevezték.

(Folyt, köv.)
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. Issek mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Harel Jakab és neje 
liellel Erzsébet metőltósi lakosok végre- 
hajtatónak

H orváth  G y ö rg y
végrehajtást szenvedő ell. 118 frt 14 kr- 
tőkekóv. s jár. ir. végrehajt, ügyében a pécsi 
kir, törvényszék területén levő Egerágh 
községben fekvő, az egerághi 223 sz tik- 
ben felvett t  98(1 hsz. 1-10. számú malom, 
ház, kert, retre az árverést 3:0 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte s hogy a fentebb meg- 
jel .it ingatlanok az 1891 ju lin s  hó 21-ik  
nap ján  d. e. 10 órakor Egerághon a 
ko. seg házában megtartandó nyilvános ár- 
veresen a rnegáilapitott kikiáltási áron 
aiol is ebid itni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ln.atlanok becsárának 10 százalékát, va-  ̂
g)ts 31 forint —  krajczárt kész- I 
pénzben, vagy az 1881 LX. te. 42. jj-bnn ! 
jelzett árfolyammal száinitott és uz 1881 
évi nov. 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyi 
nnnisteri rendelet 8. g-ában megjelölt óva- ! 
dékkepes értékpapírban a kiküldött keze- , 
bez letenni, avagy az 1881. 60 . te 170. 
g-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir tszék mint tkkvi ható
ság 1891. évi márc. 5 -én.

B o g y a y  P o n g rá c  
kir. tszéki bíró.

6416. sz. 1894. 4505

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tvszék mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Heid György végrehaj- 
ta tónak

S c h 1 e g e 1 Györy és neje E  r d o r f Éva

végrehajtást sz mvedő elleni 181 frt tő k e , 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyé- ! 
ben a pécsi területén levő Magyar- « 
Peterd községben fekvő, a m.-peterdi 101. I 
sz. tjkvben felvett f  227 . hsz. 99 . sz. házra 
és belsőségre 337 írtban és a kassai 212 . 
sz. tjkvben felvett f  1320. hsz. pincére az 
árverést 10 írtban ezennel megállapított ki
kiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az j 
1894-ik évi ju liu s  hó 21-ik  napján  
délelőtt 10 órakor M.-Peterd községben, a i 
kassai pedig ugyanazon napon d. u. 3 óra- j 
kor Kassa községben, a bíró háznál meg- | 
tartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. | 

Árverezni szándékozók tartoznak az j 
ingatlanok becsárának 10 százalékát, vagyis | 
33 forint 70 krajcárt és 1 frtot kész
pénzben. vagy az 1881. LX. te. 42 . §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november 1-én 3333 . sz. a, kelt igaz
ságügymi nisteri rendelet 8. fj-ban kijelölt I 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke- I 
zéhez letenni, avagy az 1881. 60 . te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság- I

. nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
! szerű elismervényt átszolgáltatni.

Pécsett, a kir. tszék mint tkvi ható
ságnál 1894. év március 10-én.

L u k rits  István  
kir. tszéki biro.

HÁZ-ELADÁS.

A  Kossuth Lajos utcában 

levő 20. és 25. szám alatti 

házak előnyös feltételek mel

lett eladók.

Bővebb értesítés az Irgal- 

mas-uteza 14-ik szám alatt 

nyerhető.

Ctazflálá (ejcM trnoka
Király-utca 34. szám alatt fennálló házi fiók-üzletén kívül 
Isiit, július 1-tól / eren cziek-bazárja  7. .szám a la tt

■u.j fió3 s>-C5lz l e t e t  i t o t t ,
melyet a n. é. közönség szives figyelmébe ajánl.

A tisztelt vevő közönség kényelmére való tekintettel 
létesített eme fiók-üzletben folyton kapható a legjobb mi
nőségű tej, tejszín, tejföl, túró. aludtej, kitűnő tea- és ko
rona-vaj s a tej csarnokba n készülő igen kedvelt grój i. lim- 
burgi. romadour és tábla-sajt.

A legújabb mérsékelt árjegyzék kívánatra megküldve lesz. 
Viszontelárnsiiok tetemes kedvezménybon részesül1 1ek.

Kaktárhelyiségnek alkalmas tágas elöpincét Jsutsprain) a íej- 
esarnok azonnal bépbevenal hajlandó.
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a folyó év folyamán egy épülőfélben lévő emeletes házat 
szándékozik kiépíttetni, miért is felhivatmik az érdekeltek, 
hogy zárt ajánlatukat 750 f r t  bánatpénzzel /a lia s  hó 8-ig 

alólirt igazgatóságnál henynjtani szíveskedjenek.
A terv, a 14.785 f r t  37 krban  megállapított költség- 

vetés és a feltételek naponta délelőtt !)- 12-ig, délután 
2—1-ig az intézet helviségében megtekint hét ők.
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Hirdetmény.
a
X
a

A Kehaumburg-Iáppe berregi dárdai uradalom Írásbeli ajánlatok utján 
bérbe adja folyó évi október hó I -töl kezdődő (i egymásután következő 
évekre a Alagvarbólv-beremendi országúton és a magyarbólvi vasútállomás 
közvetlen közelében fekvő, 4 garatra járó  és teljesen berendezett

uradalmi vízi malmot
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m
l\ é m e i -B ó ly b a i i  a hozzá tartozó lakház, gazdasági épületek, I kát 
hold házi kert és 4 és fél kát. hold szántóföld és réttel együtt,

A bérleti feltételek az uradalom igazgatósági irodájában Dárdán tekin
tendők be, a hol is az ajánlatok 10 százalékos bánatpénzzel ellátva főivé évi 
HiiifiiMV’.tns lió I."» ili n ap já ig  elfogadtatnak.

Dárdán (Baran vámügye), 1S1I4. évi jú lius hó 1-én.

A Schaumbu g-Lippe hercegi dárdái uradalom 

igazgatósága.
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