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Ferencxiek templomának atellenében.

H a  1»<1 m i lc -e ?
n i .

A képvuelőház kétségtelen oly 
tényező a törvényhozás három al
kotója közül, mely uoha csak 
egyenrangú a többivel, — még is 
Igúi alkotmányos államban szük-

£ hegy tettleg a másik kettő 
praeponderáncziával bírjon, 

szükséges, hogy a másik két tényező 
a képviselőház többször és határo
zottan kijelentett akaratának tartó
san ellenne ne szegülhessen, ez 
pedig törvény nélkül is meglesz, 
ha a képviselőház hamisítatlanul 
fejezi ki a polgárság, az ország 
közvéleményét, mert ennek sem a 
telsőház, sem az uralkodó nem lógja 
tanácsosnak tartani akaratát nem 
teljesíteni.

Az olyan képviselő háznál, mely
nek többségét egy korrumpált kor
mány hozzá illő eszközökkel, és a 
közvélemény hű kifejezését akadá
lyozó választási törvény segítségé
vel összealkotott, nem lehet más 
feladata, mint az uralkodó, vagy 
mindenható miniszterének hódoló 
cselédjévé lealjasodni, az ily parla- 
lamentben azután az uralkodó jogar 
helyett akár lókorbácsai is megje
lenhet, mint azt a Lajosok egyike 
tette a franczi* parlamentben.

Többször lett már hangoztatva, 
hogy képviselőházunk összealkotá- 
sánál, a választási törvény befolyá
sánál fogva is, — eltekintve egé
szen a kormánynak a választásokra 
gyakorolt befolyásától és nyomá
sától — nem fe je z i  k i  h í r e n  az 
ország közvéleményét.

Az 1848-ki választási törvény 
rögtönzött volt és csak arra szá
mítva, — hogy az első magyar 
képviselőház megalkotására szol-

£áljon, ez tehát már 1867—8-ban 
ipótlandó volt, s a ház megalko

tásánál figyelembe kellett volna 
venni, hogy abban csak is első és 
ős választásokból kikerült képvise
lők vehessenek részt.

Ott van már az első hiba a 
horvát kiegyezésnél, melynél fogva 
nem a horvát választók, a szava
zatképes nép, hanem a horvát tar-

I tománygyülés választja meg kül
dötteit a magyar képviselőházba, — 
ezek már nem nevezhetők képvise- 

1 löknek, nem is képviselik a népet, 
hanem a tartománygyülést, mely
nek többsége delegálja őket Buda
pestre. — Ezen annomaliának szo
morú következéseit a szegény, Hor
vátország előnyére megekszekvált 
magyar nép nagyon is megérzi.

A helyett, hogy a rögtönzött 
1848-ki választó törvény helyett egy 
egyenlő czenzusra, egyenlő népes
ség számra alapított választó tör
vényit hozott volna létre, a törvény- 

I hozás, nemcsak hogy a sokféle 
ezenzust a kormánypolitika még 
bonyolódottabbá tette, hanem egyút
tal álarcz alatt majdnem felét a 
választóknak megfosztotta politikai 
jogaitól s igy a demokraczia felé 
haladás helyett ment visszafelé és 
mig egy ily a legsötétebb reakeziót 
legyezgető törvényt alkotott, elne
vezte magát „szabadelvű*-nek!

Oly egy választási törvény ez 
: most, mely ezélzatosan megnehezíti 
i az önzetlen hazafias elemnek a tör- 

vényhozásbaui részvétét, ellenben a 
kapzsi önérdek hajhászóknak tárt 
kaput nyit, mert oly elemeket ru
házott fel választási joggal, melyek 
előtt hazafi érzelmek ismeretlen 
valamik s előttük inkább giinytár- 
gyául szolgálnak, melyeknek egyes- 
egyedüli törekvése habár polgár
társaik millióinak kárával és vesz
tével is gyorsan meggazdagodni, 
másoktól elvont gazdagságban dő
zsölni.

A magyar elem a képviselő
házban most igen gyéren van kép
viselve, pedig a választási törvény 
látszólag ennek kedvezne a nemze
tiségek ellennében és ezek nem is 
oknélkül sérelmesnek találják azt, 
tettleg azonban a nemzetiségek sé
relmére okot szolgáltató rendelke
zések, annak a — se országa, se 
hazája — féle elemnek esnek elő
nyére, mely ily utón többségre 
vergődhetvén lehetővé teszi a  kor
mánynak keresztül hajtani mindent 
a mit csak Bécsből ráparancsolnak.

Innen van, hogy ezen alsóház
nak sem fent, sem alant nincs meg

De he altz ik  ■ lenne 
Bólém ilmod&ee,
C .itt! . . .  fel ne ébreeeee 
Slirnyad suttogása 
Csicsergő kis fecském!

Mócs Zsigmondi.

azon tekintélye, mely szükséges arra, 
hogy feladatának megfelelhessen.

Hátrafelé haladtunk tehát a 
képviselőház megválasztása szem
pontjából is.

A haladásnak egyik leghátul- 
masabb emeltyűje a sajtószabadság 
körül sem állunk valami jól.

A politikai lapok keletkezését 
akadályozó biztosíték kötelezettsége 
nemcsak fentartatott, hanem a leté
tel körüli önkénytességek és terhek 
által még súlyosbittatott.

A sajtóper eljárása rendeletileg 
vau szabályozva, nem törvény által, 
még pedig oly rendelet 'által, mely 
az esküttszék egybeállításától kezdve 
egész a semmiségi panasz és ítélet 
végrehajtásáig mindig a hatalom
nak, a kormánynak kedvez, nem 
is a kormányon múlik a sajtónak 
megrendszabályozása, azonban majd
nem minden kisérlete az esküitek 
lelkiismeretén és hazafiságán megtört.

A lapok olvasása és ezzel a 
műveltség terjedésére nagy befo
lyással van a lapok ára, minél olcsób
ban állítható ki, annál több az 
előfizetője é» olvasója és a lap árára 
nagy befolyásuk vau a hirdetések
nek, ezeket pedig minden jogosság 
és méltányosság megvetésével igen 
súlyos bélyegadó alá vonja a kor
mány, minek viszonzásául semmit, 
de semmit -sem ad a sajtónak, sőt 
a hol csak lehet a hirdetések jöve
delmét is elvonj a tőle és öszponto- 
sitja saját hivatalos lapja előnyére.

Itt az oka annak, hogy né
pünk túlnyomó része most sem ol
vas lapokat, politikai és polgári 
műveltséget nélkülöz, a választások 
alkalmával kolomposok után indul, 
de önmaga nem tudja megbírálni a 
pártok jelentőségét, és czéljait.

Volna szabad a sajtó a hirde
tési bélyeg igazságtalan nyűgétől, 
meg is közelítené már népünk poli
tikai érettsége az amerikai nagy 
köztársaság népének érettségét, de 
ott nines is választó, a ki rendesen 
lapot ne jára tna  és olvasna.

Hátrafelé haladunk tehát itt is, 
mert a 48-ki sájtótörvény nem ismer 
hirdetési bélyeget, az eltörölte a 
dézsmát, a  mi kormányunk onnan

is kiveszi, a hol semmiféle jussa 
sohasem volt.

A kereskedelm i m la iesteriom  jövő
évi költségvetése valamivel nagyobb lesz, 
a mi azooban ugyanezen minisztérium be
vételeinek szaporodása által lóg fedeztetni.
E költségek nevezetesen kereskedelmi össze
köttetéseink érdekében teendő utazásokra, 
Bgyesebb ipartanonezok támogatására, újabb 
ipar-szakiskolák felállítására, uj földmive- 
lésiés vinczellér tanodák berendezésére, va
lamint gj állatorvosi állomások rendszere
sítésére szükségesek.

H ivatalos je len tés  tétetvén  erről, 
hogy Háromszékmegye területén határsér
tés követtetett, a magyar kormány úgy a 
közös külügyminisztériumot mint a Buka
restben székelő magyar-osztrák követséget 
táviratilag megkereste, hogy a román ki
rályi kormányt ezen határsértés meggátlá- 
sára hívja fel. Ezen felhívás folytán a bu
karesti követség táviratilag tudatta, hogy 
a román hadügy azonnal intézkedett, a ma
gyar kormány mindazonáltal ezen önké
nyes határsértés tényálladékát vegyes bi
zottság által kívánja megállapittatni — a 
status quot a fennálló közös egyezmény 
alapján helyreállítani. A vizsgálat eredmé
nyéhez képest az országos érdekek megvé
désére minden intézkedés haladéktalanul 
meg fog tétetni.

A i aj k ép v lM löhéib ö l. A  .P o l.C o r r  *
nek írják Budapestről, hogy itteni kor
mánypárti körök biztosra veszik Péchy Ta
más ur újbóli megválasztását képviselőházi 
elnökké. Az ellenzék fog ugyan kérvényezni 
Péchy ur képviselői mandátuma ellen, de 
a megsemmisítés nem bír valöszinüséggel. 
A vezérpolitikusok remélik, hogy Szontágh 
Pál urat sikerül rábiruiok a képviselői man- 

; dátum megtartására, s akkor ő és Kemény 
János báró lesznek a képviselőház alelnö 
kei A Beöthy Algeruon és Antal Gyula 
urak kimaradása folytán megürült két jegy
zői állásra Péchy Jenő és Szlávy Olivér 
urakat emlegetik kormánypárti körökben, 

i — Trefort, vállán- ás kéaoktttási minisz
ter a zalaegerszegi kormánypárt elnöké
hez intézett levelében az ottani mandátum 
elfogadását jelentette ki. A soproni szabad
elvű pártiaknak Trefort becsületszavát 
adta bogy megválasztatása esetére föltét
lenül s soproni mandátumot fogadja el. 
Azért a fentebbi budapesti liirt nem hi
szik a soproniak

A kereskedelmi miniszter a jövő év
ben két uj vinczellériskolát szándékozik fel
állítani és pedig egyet Ménesen, a mási
kat pedig Nagy-Enyeden.

Pejaosevioh horvát bán körutat teái 
Horvátországban s mindenütt tüntetőleg 
fogadják. Eszéken az alpolgánnester hosz- 
szu beszédére válaszolva, többi között a 
következőket mondotta: a horvát határőr

vidék polgárosítását, főleg ő fel ege ke
gyelme tette lehetővé; de más tényezők is 
működtek közre és pedig első sorban a 
magyar kormány becsületesen beváltott 
szava; az én közreműködésem utolsó sor
ban áll. Csak ezek együttesen eszközölték 
a kérdésnek a horvátok által rég óhajtott 
megoldását. De nem elég, hogy kimonda 
tott a bekeblezés; a legnehezebb munka 
még csak most következik s azért most 
inkább, mint valaha van szükség mindnyá
joknak egyetértő összműködésére.

A l e g u tó b b i  minisztertanácsban a 
jövő évi budget összes részletei felett ta
nácskoztak. A magasabb tételek legnagyobb 
része a közlekedési minisztérium tárczájára 
esik, vizszabályozás és vasutépitkezés czi- 
mén; ezen nagyobb szükséglet összege kö
rülbelül egy milliót tesz ki. Földmivelési 
czélokra 100,00 J írttal, ipari czélokra 120 
ezer forttal és népnevelési czélokra 140 
ezer forinttal van több előirányozva, mint 
a múlt évben. A fedezés kérdése csak ősz- 
szel lesz megbeszélve. Valószínűleg uj fe
dezési eszközül fognak szolgálni a petro- 
leom és talán a korcsmaadók. (!) Az ed
digi adók is feljebb foguak emeltetni, mi
vel tapasztalás szerint az uj adók nagyon 
népszerűtlenek. Ebből látszik, hogy a Ti- 
szakormáoy pénzügyi politikája is éppen 
úgy kimerülésben szenved, mint maga Ti
sza miniszterelnök ur.

S s e r v e s e t t  o ro az  iz g a tn a  M a g y a r o r 
szágon Fővárosi lapokban olvassuk: „Bel
ügyminiszterünk nem rég egyes megyék 
főispánjaihoz érdekes rendeletet intézett 
Érdekes a rendelet mindenek előtt, mert 
a titokszerüség ingere veszi körül; to
vábbá mert az illető rendelet élénk vilá
got vet viszonyaikra Oroszországhoz; vé
gül pedig, mert belső állapotainkat is rend
kívül tanulságos módon világítja meg. Az 
emlitet rendelet tartalma röviden az, hogy 
Ignatiew, az orosz bel- és külpolitika mos- 

i tani vezetője jelentékeny pénzösszegeket 
tett folyévi, hogy nagy arányú agitáczió 
szervezését tegye lehetővé a nemmagyar 

| népfajok, a helytelenül úgynevezett nem- 
I z e tis é g e k  közt. Egyelőre a szerbek közt 

kezdik meg a munkát, azután majd a töb- 
j biekre kerül a sor. Ha a hatóságok azt 
j az észletet tennék hogy az illető megye 

lakossága közt ezen agiiáczió nyomai ior- 
dulnak elő, úgy erről a kormánynak azon
nal jelentést kell tenniük

A  r o m á n  in v á s ió  H á r o m s z é k e n .  A 
terület, melyet a román katonaság Három
székmegye határán legközelebb megszállott. 
Háromszékmegye azon részéhez tartozik, 
mely közös megegyezéssel semlegesnek 
nyilváníttatott s összesen tizennégy kilo
méternyi terjedelmű. Az erdőkből és ha
vasokból álló területen a románok azonnal 
örházakat emeltek. Háromszékmegye főis
pánja az invázió első hírére jelentést tett 
Ti3za Kálmán belügyminiszternek, ki azon-

T A  R  C Z A .
Ami m o n d á d  . . .

Azt mondád, bogy Tár a szived,
Melyet aftnki be nem vehet;
Úgy bát ezer kartác*, bomba!
Készen lehetsz az ostromra!

Ostromolom a kié várat 
Mig a harciban ki nem tarad,
Ősi hősi tűzzel* hévvel,
Szivem mindre fegyverével.

A csók-kai távs csitten, csattan. . . .
A vár kigyul,. .  . lángra lobban,.
Es megbódol kapitánya:
— S eayém a föld legszebb lánya!

Várady Fér mez.

H a h a *  h n llA m  fö lö t t
(Olaaz n é p d a l)

Habos bullám fölött 
Átrepülsz gondtalan.
Kis tolláid között 
Oly tok ragyogó van 
Csicsergő kis fecském!

A legragyogobbat
ü g y  szeretném bírni.
Vele galambomnak 
Bút levelet Írni,
Csicsergő kis fe 8kém !

S ha megirtam szépen 
Aranyos betűkkel,
Lángoló szerelmem 
Hírét hozzá vidd el 
Csicsergő kis fecském !

Ha asztalnál leled,
Ne bántsd, ne kivd félre 
Ceak e szét csicsergjed: 
r Erise egészségére “ — 
Csicsergő Kix fecském!

A mi ágyunk.
(Egészségügyi tárcsa.);

Dornblüth F. igen érdekesen elméi 
Itedik arról, minőnek kell lenni az emberi 
nyughelynek, hogy az az egészséges kénye
lem igényeinek megfelelhessen.

Ha mi — úgymond — ágyunkat rendel
tetéséhez képest akarjuk berendezni, nem 
csupán nyughely, hanem é j i  ö l t ö z é k  
gyanánt is kell azt tekintenünk. A nap 
forradalmaiban ellankadt ember ágyának 
púba és ruganyosnak kell lennie, nehogy 
az, a nyomás által törődöttséget vagy 
épen fájdalmat okozzon; eléggé szélesnek 
és hosszúnak, bogy tagjainkat kényünk 
kedvünk szerint elhelyezve, hajthassuk 
fejünket álomra s fekvésünkön is könnyű 
szerrel változtathassunk. Ágyunknak nem 
szabad egyenetlennek, hepehupának, nagyon 
mélyedésesnek lennie, sem pedig nehéz ta
karót alkalmaznunk, mely minket a köny- 
nyed mozgásban gátolna avagy testünket 
görbült helyzetbe kényszerítené s lélek- 
zetvételünket is akadályozhatná.

E czélok megkövetelik, bogy nyug
helyünk csaknem földszintes laposságu le
gyen, s e tekintetben legczélszerübbek a Hi
ganyokkal, vagy sodronyhálival ellátott 
matróczok. Csak a test felső részének 
szabad mérsékelten emelkedő magosságban 
nyugodni, n mint azt részint a szokás, 
részint valamely benső szervi-baj többé- 
kevésbé megkívánja. A fej meglehetős 
kemény vánkoson, vagy göngyön nyugod
jék, mely eléggé vastag, hogy hanyatt 
fekve a fej kissé a mellre hajoljon, mert 
ily módon a lélekzés zárt íjakkal szaba
dabb. Átaliban a hanyatt fekvés legqán- 
latosabb, mivel igy legkönnyebben vehe
tünk lélekzetet; a fejlődés éveiben a ha

nyatt fekvésnek tulajdonított hátrányok is 
inkább más körülményeknek, nevezetesen 
az ágvnemüek túlságos melegségének stb 
róható föl. Oldaffekvéakor a mell alsó 
része kevésbé Midizhetik, mert minden 
lélekzetvételnél a testsúly egyrészét is 
emelni kell

Ágyunknak mint é je  1 i ö l t ö z é k n e k  
a test melegségét együtt kell tartania, 
anélkül, hogy e miatt fölhevülnénk. avagy 
bőrünk fűlszinének párolgása akadályozva 
lenne. Minthogy köztudomás szerint al
váskor a test kevesebb meleget fejleszt ki, 
mint ébrenlétkor, ennélfogva testi meleg 
ségünket is jobban együtt kell tartania 
ágyunknak, mint midőn fenn vagyunk az 
öltözéknek; tapasztaljuk ezt egyébiránt 
nappal is ha valamely divánon beveredünk; 
ilyenkor mérsékelten bűvös szobában is be 
kell takaróznunk, holott ha fönn vagyunk, 
ugyanabban az öltözékben nem érezzük 
úgy a szoba hűvösségét. E körülménynek 
tulajdonítható az, bogy nem elégséges ta
karó alatt, vagy hideg ágyban őnkénytele- 
nül összevonjuk tagjainkat, mert olyan
kor a meleget kiadó testfelület összehu- 
zódik. A test melegének kifejlődése egyéb
iránt nagyon különböző és igy aboz ké 
pest kell választanunk a takarót is. Jól 
táplálkozott kövér és bővérű embernek 
több a saját testi melegük, miDt a rosz- 
szul táplálkozó sovány és vérszegényeknek. 
A testnek bőr alatt lévő zsir, bürke össze
tartja a test melegét. Élénk testmozgás 
mellett több meleg fejlődik ki, mint nyu
godt életmódnál. Kis gyermekeknél nem 
csak ezért alkalmazandó melegebb takaró, 
mert csekély nálok a meleg fejlődés, ha
nem mert a test nagyságához viszonylag 
több melleg párolog tőlük e l ; ép igy öreg 
emberekre nézve is áll ez, csekélyebb 
meleg képződésük miatt.

Túlságosan meleg ágyak akadályozzák 
a rendes anyagcseréhez szükséges gáz 
közlekedést a bőrön ál, az úgynevezett 
bórlégzést, teljesebben bőrszellőztetést. 
Gyakori izzadás meglágyítja a bőrt s 
könnyen hűtést idéz elő. Gondos megfi-

I gyelés után meg lehet állapítani, melyik 
1 test milyen melegség)! takarót igénye). 

Inkább kevésbé meleg takarót használjunk 
semmint túlmeleget, a helyett arról gon
doskodva inkább, bogy elegendő testmoz 
gást, a bőr ápolása és jól táplálkozása 
által lehetőleg fokozzuk testünk melegének 
fejlődését. Szóval fő dolog az, bogy tes
tünknek az ágyban körfllbelől 24°—30“ 
Celsius fokú melege legyen.

Derékaljul különösen szalmát, lószőrt 
tollpehelyt, gyapjút vagy pamutot szoktak 
használni, melyeknek többé kevésbé min- 
denike nyújthat bizonyos fokig ruganyos 
és levegős fekhelyet. A fris úgynevezett 
zsúp szalmának meg van mind két tulaj
donsága, csak az a baj, hogy csakhamar 
össze nyomul s ez, valamint a gyakori föl- 
rázogatás által öszetörmölődik, s rósz szagu 
anyaggá válik,— tehát gyakran megújítandó. 
A hínár többszöri kifőzés által kilúgozás 
után, megmenekül a tiszervi anyagaitól 
s göndörödése folytán jobban megfelel 

: czéljának; de ezt is gyakran föl kell s 
olykor n verőfényre is kitenni szükséges 
szellőzés végett.

Göndörített lószőr, kőztudomomás 
szerint nagyon ruganyos, szellős és száraz 
fekhelyet nyújt, melynek álltalános hasz
nálatát csak drágább volta nem engedi.

A pebelyderékaljak, ha nem nagyon 
vastagok, nem becsmérelni valók, mint 
ama derékalj donna óriások, a minőket 
valaha őseink használtak tornyos nyoszo- 
lyáikban.

A mérsékelt vastagságú tollderékal- 
jak puhák, szeliósstk, testhez idomulók s 
a meleget jól megtartják. Csak a tömör 
ágynemük nem engednek magákba elegendő 
légáramlatot s szívják magukban n test 
kipárolgását, melynek szerves alkatrészeit 
makacsul visszatartják. Ezáltal azután 
légmentesekké válnak, izzadást idéznek elő 
s tartanak vissza, az alvókat egészaégte- 
len párásaitól s gyakran ragályos anya
gokkal véve körül.

Kis gyermekeknél, és sovány öregem

bereknél, a toll ágynemű elkerülhetetlenül 
szükséges, mig ellenben erőteljes egészsé
ges embereknél, jelesen a fölserdült ifjú
ságnál, mint terítő, e 1 dobandó.

A sokáig használt tollaknak az a 
rósz tulajdonságuk vau, hogy a huzamo- 
sabb ideig való használat által oly pará
nyi részekre oszlódnak szét, mikép bár
mily szöveten áthatóinak s a szoba leve
gőt kellemetlen és a lékző szervre ártal
mas porral töltik be.

Hogy a derék aljat nevezetesen a 
vékonyabb lószőr „madraczot" melegebbé 
tehessük, ha a szükség úgy kivánja, gya
pot v. pamut takarót terittünk fölé, mély
nek az az előnye is megvan, hogy szél 
lőztetés porolás, és a verőfényen való 
szikkasztgatás által, vagy kimosatás által 
mindig tiszta, fölfrissitett anyaggal érint- 
kezhetik testünk. Hasonló czélból angol 
módra, hosszú a lábfejig oyuló flauell 
ingek használata szintén ajánlható.

Az ágynemű ruganyosságának eme
lése és annak mentül szellősebben tartha 
tása végett legyen bár a fekhely akár mi
lyen anyagból, múlhatatlanul szükséges, 
hogy az ágynemű ne nyugodjék kemény 
anyagon, például deszkákon melyek a lég
áramlatot gátolják; hanem hevedereken 
vagy kötélrácsózaton. Még jobb mert szel
lősebb és ruganyosabb a sodronyhálózatu 
vagy aczél ruganyokkal ellátott matrácz, 
melyet, azonban drágasága miatt, csak a 
kedvezőbb anyagi körülményeknek örvendő 
családok használhatnak.

A test betakarására legalkalmasabbak 
a gyapot paplanok; a lábakra melyek több 
meleget igényelnek, különösen gyermekek
nél és sovány roszul táplálkozó emberek
nél vánkos is teendő.

Mig a lábakat melegen tartani, s az 
ágyfától vald érintkezéstől megóvni ezél- 
szerü, a mennyiben ez is mint a hideg lá
bak az alvásra zavardlag hatnak, s gyak
ran n lábban és lábikrában is görcsöket 
idéznek elő, addig a gazdagabb vérkerin
gés által jobban átmelegedő fejet inkább 
hűvösebben kell tartani; minéltogva a lég-



bán oly hihetetlennek tartotta a dolgot, hogy
újabb kimerítő jelentést kivánt egy hatá
ros megye főispánjától. Csak midőn az in
vázió hírét innen is megerősítették, tette 
meg a kormány az intézkedéseket.
A magyar belügyminisztérium és Romá
nia kormánya közt az ügyben megál
lapodás jött létre. E szerint miidkét 
állam három-három képviselőt küld ki, s 
az ekkép alakítandó vegyes bizottság a 
helyszínén vizsgálja meg, miben áll a kér
déses határsértési ügy, s fordult-e egyál
talán plő olyan jelenség, mely a magyar 
állam határainak épségét csorbította. A 
magyar belügyminisztérium Béldy fő ispánt 
I ki általában ’e hartárrendezés ügyével van 
megbízva), továbbá Háromszékmegye fő- 
és alispánját bízta meg Magyarország kép
viseletével. A bizottság azonnal megkezdi 
működését.

— Ugrón Gábor sajtóperében. Ko-
losvárt aug. 10. tartatott az esküdtszéki tár
gyalás. A sajtóper az „Ellenzékben- a 
Martba-féle eset alkalmából megjelent czik- 
kek miatt a közős hadügyér megkeresésére 
indíttatott. A vádirat 19 czikket s azokban 
42 pontot incriminál. A közös hadügyért 
dr. Birro János kir. ügyész képviselte. Vá
dolt személyesen védi magát. Ugrón kije
lentette, hogy a ruriának a mentelmi jog 
tárgyában hozott határozata miatt fel fog 
szóláni a ház első ülésében. Vádló a vádat, 
az államforma, a törvény és a hadsereg 
ellen való izgatás, rágalmazás és becsület- 
sértés miatt emelte s a vádbeszédben rész
letezte. Ugrón két óra hos-zot tartó be
szédben válaszolt. A hallgatóság tetszés- 
nyilatkozataiért az Ugrón beszéde alatt, 
háromszor is rendre utasitatott. Ezután 
megtartva a zárbeszédek, az esküdtszék 
vádlottat a rágalmazás alól 9 szóval 3 el
len, izgatás alól 10 szóval 2 ellen és a 
becsületsértés vádja alól ti szóval ti ellen, 
felmentette.

Hamburg bevonását a vámterületbe csak
hamar a Poroszországba bekeblezés fogja 
követni. A kancellár azt hiszi, hogy Ham
burg idővel London vetélytársává növi ki 
magát s mint ily au a német kereskede
lemre főfont088ágg»l bír. A titkos terv a*, -
hogy Berlint dekapitulálják és Hamburgot test’ 
|jpzik fövájjlsá. ■ J  j jf  % {  ~ '

Egy párizsi távirat szerint ott axt 
beszélik, hogy legközelebb három hadtes
tet fognak mozgósítani. Nagy lőpor szállít
mány indíttatott máris a déli inegyék felé, 
onnan természetesen nem Algier, hanem 
Olaszország határaira.

Külföldi liirek.
Angolországban parlamenti válsággá 

fajult el az ir földbill feletti tárgyalás a 
felsőhúz. újra elvetette az alsóház által 
telt. változtatásokat és fenntartotta saját 
módositványait Gladstone ismét enge
dett több pontra nézve és az alsóházat 
i reá bírta az engedékenységre; kérdés, 
vajon a felsóbáz szinte tanúsít-e annyi 
engedékenységet a többi ditterencziális 
pontokra nézve.

Gambetta belvillei programmbeszé- 
dében ismét ezélzást tett az elszakadt 
testvérek (Elszász és Lotharingia) vissza
szerzésére és ez féktelen düh kitörésre 
adott alkalmat a félhivatalos „N. A. Z.8- 
nak. Azt akarják ezek a dőlyfös néme
tek, hogy még emlegetniük sem szabad 
a francziáknak az elszakadt testvéreket.

Minél közelebb jön a revanche háború 
idője, a németek anuál érzékenyebbek lesz
nek eránta, most már az osztrák-magyar 
szövetséget sem tartják elég biztosítéknak, 
mert az olasz szövetség kezdeményezését 
nem Rimában, hanem Berlinben kell min 
denek előtt keresnünk, az olasz lapok job
bra át fordulta, az irredentianak teljes 
elhalgattatása és az osztrák magyar-német 
szövetségnek buzgó pártolása mind berlini 
Biszmark munka.

Egy veronai sürgöny szerint Humbert 
király meg szándékozik a jövő hónapban 
látogatni Ferencz József királyt és Vilmos 
császárt. Ferencz József királylyal talál
kozása hir szerint Ischlben lesz. — Római 
hir szerint azonban Szalczburban lesz a 
találkozás, honnan Berlinbe is elmegy a 
király.

A félhivatalos lapok egyike kilátásba 
helyezi, mint Bismarck szándokát, hogy

A kifütyült Gambetta.
A Charonne negyed választói előtt, 

áugusztus 16-án akarta megtartani prog- 
ramm-beszédét Gambetta. A nézőtér, hol 
választói összegyűltek, ritka látványt n y i 
tott. Egy nagy gyár széles udvarában volt 
felállítva a tribün, melyen egy asztal a 
szónok számára és a köztársaság szobra 
volt elhelyezve. A közönség nagy része 
munkásokból és egyszerű polgárokból állott. 
A meghívott vendégek a tribünön fog
laltak helyet.

Daczára a hirtelen jött nagy esőnek, 
a közönség fél 9 óráig 10,000- re növekett. 
A nagy tömeg impozáns látványt nyújtott 
a villanyos lángok fényében. 8 és */4 óra
kor nagy mozgás keletkezett a tömeg kö
zött. Dörgő éljenzés fogadta a tribünre 
lépő Gambettát. „Éljen Gambetta 1 Éljen 
a köztársaság!“ Az éljenekbe azonban éles 
füttyök is vegyültek. Már a gyűlés elnö
kének megválasztásánál látszott, hogy 
Gambetta ellenségei nem éppen csekély 
számmal vannak képviselve a gyűlésen, 
kik Metivierrel szemben a socialista Rethyt 
nevezték meg.

A lárma mind erősebb, féktelenebb 
lett. Midőn Gambetta felállott, hogy beszé
débe kezdjen, ellenfelei mind a Rethy 
nevét kiabálták. A lárma csak fokozódott, 
midőn Gambetta a megszólítást: „Polgá
rok!" kiejtette. A nagy zaj miatt nem le
hetett egy szavát setn, érteni; többször az 
asztalra ütött botjával és csendre hívta 
fel a zavargókat, de mind hiába. Miután 
háromszor az asztalra ütött botjával, meny 
dőrgő hangon jelenté ki: „Ismerem én 
azokat, kik e gyálazatos szerepre vállal
koztak; nem vagytok ti érettek a szabad- j 
sápra, a hatalom bérenezei vagytok!*

E szavakat éles fütty követte. Gam- 1 
betia tovább folytatta: „Mily gyalázat! Ti, 
kik füttyel zavarjátok meg a gyűlés rend 
jét, nem a szabadság, hanem a szolgaság i 
szokásait ismeritek."

Felkiáltások: „Halljuk!*
Ellenkiáltások: „Nem! Nem!8 
Gambetta: „Meg vagytok fizetve, hogy 

! „nem“-et ordítsatok. Azért jöttem ide. hogy 
1 kifejtsem elveimet, és ti meg akartok akadá 

lyozni beszédemben. Diktátornak neveztek 
i engemet. Hát tudjátok, hogy mik vagytok 

ti? Szabadon eresztett rabszolgák! Meg
veti in gyalázóimat s titeket odúitokban 
foglak megkeresni, hogy megbüntesselek.

Körülbelül e szavakat mondta Gam- 
beita. Ennyit lehetett kivenni mindössze 
az iszonyú nagy lámában. A botrány oly 
magas fokra hágott, a folytonos éljenzés 
és füttyülés miatt, hogy végre is Gambetta 
kénytelen volt oda hagyni a gyűlést. A 
tömeg nagy része utána nyomult.

Mig Horvátországot gyÓtri a -C$of,sár
ga irigység, az alatt Fiume és Magyaror
szág egymást ölelve hangoztatja!

Éljen a haza!*— — |«_
e l) fiumei 

w f r  utáni 
2 óra tájban ér keitek Csáktornyára. Nagy 
csendben beszélgettek, részben fM 'g  alud-

uta- 
ben oly

A fiumeiek Magyaror
szágon.

Eljöttek a fiumeiek, eljöttek három- 
százhatvanheten hozzánk Magyarországra 
baráti kézszoritásra, azaz hogy: test
véri csókra!

tak, nem is gondolva arra, bo{ 
zás csendes egyhangúságát ily 
kellemes módon fogják meg[_>
derék csáktornyaiak, mint a hogy'azt meg
szakították. Fáklyák fényével, lobogók 
lengésével és a magyar zene hangjaival 
fogadták a berobogó vonatot, — mintegy 
ezzel akarván kifejezni, hogy szivük 
együttérez Fiumével, hogy ők is azt 
akarják, mint a magyar királyság minden 
hazafias érzelmű lakosa, hogy Fiume Ma 
gyarországhoz tartozzék, melyhez a törté
nelem és a törvények alapján elválaszthat- 
lanul tartozik. Ezer torokból hangzott a 
lelkes éljen és evviva. Az idő intett és a 
vonat tovább folytatta útját Nagy-Kanizsa 
felé.

Nagy-Kanizsáu reggeli négy órakor 
utaztak keresztül kedves vendégeink. A 
vasúti indóház pazarul fel volt ékitve és 
díszes közönséggel zsúfolásig tömve volt. 
A vonat taraezklövések és a .Kákéczy 
induló- hangjai mellett robogott be. A 
lelkesedés óriási fokra emelkedett. Babo- 
cliay polgármester rövid emelkedett hangú 
beszéddel üdvözölte Ciotta urat, Fiume 
város polgármesterét, ki olasz nyelven 
mondott köszönetét

Nagy-Kanizsa hölgyei nevében Som 
sicli Katinka, Weisz Sabiua és Touicsá- 
nyi Irma urhölgyek nemzeti szalaggal di 
szitett nagy virágcsokrokkal kedveskedtek, 
mire frissítőkkel szolgáltak. A lelkesedés 
oly uagy volt, hogy a peronon még csár 
dásra is kerekedtek. A kölcsönös búcsú után 
harsogó éljenek közölt Székesfehérvárnak 

j indult meg a vonat.
Székesfehérvárra 14-én reggeli 8 óra 4(i 

percekor érkeztek, hol csaknem oly fogad
tatásban részesültek, mint a fővárosban 
a peronon festői csoportot képezett a fo
gadásra kivonult közönség A nőegylet 
gyönyörű szép koszosul nyújtott át Ciot- 
tának. A zene egyre harsogott beleve
gyülve az. éljenek vihara, llavranek pol
gármester meleg haugou üdvözölte Ciotta 
podestát, mire Ciotta szólalt meg olaszul.
A polgármester beszédét Székely tolmá
csolta. Székesfehérvárott ettek is kedves 
vendégeink, s ittak is, táuczoltak is, azu
tán a fővárosnak, Budapestnek tartottak.

A budapesti fogadtatás volt a fogad
tatások összes fényének betetőzése. A vo- I 
nat másfél órai késéssel délutáni fél egy
kor ért Budára. Dörgedelmes hangokba 
tört ki a lelkesülcs tuldagadt árja. Amint 
az óriási zaj lecsöndesült, Kammermayer 
polgármester üdvözölte fiumei testvérein
ket, utána Országh Sándor mondott olasz 
nyelven beszédet. A fiumeiek nevében 
Ciotta polgármester beszélt. Azután a 
lánczhiilon át, mintegy diadalmenet Pestre 
keltek. A lánczhidtól egészen a régi .. LloydJ 
épületig a különféle egyletek képeztek 
sorfalat. Itt aztán az omnibuszokon a 
szállókba mentek.

Budapesten összenéztek minden szé
pet. Még az éikezés napján ellátogattak a 
a királyi palotába Budára, azután a fővá
ros paradicsomát a Margit-szigetet is fel
keresték Sok hátrányt okozott, hogy az 
eső egyre esett. A dalárda hangversenyt 
tartott

A vacsoránál Uath 
meg a toasztok sorát.

Másnap huszonnyolez omuihus vitte 
őket a szélrózsa minden irányában Meg
néztek mindent, a mit még nem láttak.

A Battyhányi-mauzoleumot is felke
resték. A mauzóleum lépcsözetén az egye
tem dalárdája és a népszínház néhány 
tagja állt s elénekelték a szózatot. Végül 
a Kölcsey himnusza hangzott. Villásri"

Végi
függi

. v e t f K e- in t  érték. Fény* m
. J f r  észtülmeleg hangon búcsút vett fiu
mei testvéreinknek és az indóházhoz ment, 
hol a budai dalárila énekét meghallgatva, 
ölelés, búcsucsók után wagonba szállt.
mozdony föttyentett és Istven vele
tek! . . . Ewiva Fiume!

Elmentek, — de alig egy harmadrészük. 
Mindössze csak 120 hagyta el a fővárost, 
körülbelül még kétszer annyi Budapesten 
van.

Csak maradjanak minél tovább!

Törvényszéki csarnok.
Mondott polgári ügyek 

Áuguszt 23-án Sánta Péter ellen, 
csalás. 24 éu Soprina András és társai 
ellen lopás illetőleg orrgazdaság és bűn 
palástolás. Eugedi Györgyné szül. Bíró 
Katalin ellen bírói zártörés. 26-án Feigl 
Gáspár ellen súlyos testi sértés.

Károly nyitotta

Különfélék.
— Felséges urunk királyunk szüle- 

tóenapját tegnapelőtt ünnepeltük. A székes- 
egyházban nagy diszmise tartatott. Az üu- 
nepély lényéuek emelésére égj közösbadse- 

I regbeli és egy honvéd gyalogos diszszázad 
! vonult ki. Az első években a houvéd hu- 

szárság ír ki szokott vonulni, most ez el
maradt. A város összes katonaságának 
tisztjei teljes díszben együvé csoportosulva 
délelőtti 9 órakor léptek be a templomba. 
A katonaságon kivid a polgárság is nagy 
számmal vett részt az isteni tiszteletben, 
különösen pedig az egyes hivatalok. A püs- 
pökilak tetején, azonkívül a közhivatalok 
épületein egész napon át lengő lobogók 
hirdették, hogy ina felséges urunk kirá 
lyunkszületésnapja vagyon Isten éltesse 
soka, soká!

• József föheraeg ű fensége a m. 
kir. honvédség főparancsnoka ma indul 
körútra. Ma Lúgoson lesz a táborban, hol 
a honvédelmi miniszter is megjelenik, in
nen a főherczeg Marosvásárhelyre megy, 
onnan visszatérve Miskolczou résztvesz a 
nagy hadgyakorlatokban, azután 22, 
23, és 24-én P é c s e t t  a honvédosztály 
gyakorlatait szemléli meg, melyekre egy 
tisztán magyarországi s ezen kívül egy 
horvát honvéd dandár lesz összpontosítva.

Közgyűlés. Folyó hó 22-én délc- 
lőtt. tartja Pécsváros hatósága évnegyedes 
rendes közgyűlését.

— Alispán úr figyelmébe! — f'rte- , 
sittettünk, hogy e hó 11-én a paléi rév- : 
nél körülbelül 400 darab szarvasmarha 
lett áthozva a  Dráván, de igen is feltűnő
nek találta az ottani közönség, hogy az 
ott hivatalosan eljáró siklósi szbirói segéd 
és baromorvos a vizsgálati dijakat igen 
egyenlőtlen összegben szedték. — így mig 
Labrencz Mihály pécsi mészáros 11 drb. 
marháért csak 2 irtot. — Petrovics József 
pécsi mészáros 4. drb.-ért szinte 2 frtot I 
fizetett, addig Korsós Samu márfai lakos
tól egy darabért 1 frtot, Erős József má- 
lorai kisbirótól egy darabért 2 frtot, Berta 
József szigetvári lakostól 8 drb. után 12 
frtot követeltek és szedtek be — és kő- j 
rülbelül 200 írttal terhelve utaztak bazu 
— Nem tudjuk kiket illetnek e dijak és 
minő tarifla van engedélyezve, de hogy a 
fennebbiek nem történtek szabályszerűen, 
az nagyon szembeszökő. — Hisszük, hogy

alispán úr azonnal intézkedni fo^ 
vizsgálat utján ez ügy mivolta földerít*

— A  székesegyház restáurdiósával 
megbízott Scbmidt Frigyes építész erősen 
foglalkozik a tervek és költségvetések el
készítésével, melyek még a télen minden 
bizonnyal el fognak készülni és a restau 
rácziú műve a jövő tavasszal megkezdődik.

—  Vadvíz el-szabályozás. — A  jú 
nius 24-ki felhőszakadás nemcsak több 
ezer kocsira menő iszap- és kavicsot hor
dott le a rokusi vadvizárkon a szigeti kül
város belső részeibe, hanem a viz az el
hanyagolt árokból kicsapván, számos há
zon és a kertekben iszonyú pusztításokat 
is vitt végbe. — Nehány év előtt megej
tett vizsgálat kiderítette, hogy eme vad
víznek meg-megujuló pusztításai onnan ke 
letkeztek, — hogy magánosok illetéktele
nül megváltoztatták a szőlőhegyekben a 
vadvíz folyását és mindannyiját beterelték a 
kérdéses vadvizárokba, mely nem csak nem 
győzi befogadni a minden oldalról belézu- 
doló víztömegeket, hanem azért is nagyon 
veszedelmes, mert nem kifelé és egyenes 
utón, hanem hosszú tekervényben a vá
rosba beviszi a viz, iszap és kavics töme
geket. — Most azt látjuk, hogy a városi 
mérnök még nem elégeli meg a pusztítá
sokat, hanem újra a másfelé elfolyó vad
vizeket akarja a rókusi árokba bevezetni, 
a városnak természetesen sok a pénze és 
az árok már készül, kogy legelső alka
lomkor a Makár- és kaszárnya-utezai víz
károk még növekedjenek

Egy titkos társaság alakult meg 
j c* hó 9-én városunkban és pedig a „vad 

ember szállodában." — Nem valami sza
badkőművesek, sem nihilisták, sem karbo- 
narik, hanem lojális, engedelmes szellemű 
alattvalók, a körjegyzők alakítottak egy
letet. érdekeik képviselete szempontjából.

Mint halljuk harminezbatan jelentek 
meg az alakulásnál, de alapos a remény, 
hogy a megyei összes körjegyzők részt ve- 
endnek és ezt jól is teszik, de hpgy la
punkat sem előlegesen, sem utólag nem 
értesítette a történtek felől egyike sem 
a tollforgató harminezhatosoknak, azt mar 
nem helyeselhetjük, a titkolódzás szelleme 
jóval nem járt soha s a ki becsületes esz
közökkel becsületes czélt akart elérni, an
nak nincs oka kerülni a nyilvánosságot és 
világosságot.

Hymen. Holnapután. azaz hét- 
főn délután hat órakor a váiosi plébánia 
templomba vezeti oltárhoz Dévényi Béla 
városi tisztviselő a szép, kedves és szel
lemes Kratochwill Mariska kisasszonyt. 
Legyenek boldogok!

— Czivilizácziú tekintetében jobban 
halad a mienknél Mező-Tur város tanácsa, 
mert a napokbau azou határozatot hozta 
hogy ezentúl kocsmába, kávéházba kutyát 
vinni nem szabad. Nálunk csak úgy hem
zsegnek a nyilvános helyeken a sok ha
szontalan — ebkutyák.

„Baromi cselekedet" ceim alatt 
lapuuk 32-ik számának „Különfélék" ro
vatában közöltekre nézve illetékes és hi
telt érdemlő forrásból értesültünk, hogy a 
megejtett vizsgálat eredményeként tudósí
tónk kissé túiinent a valónak korlátain, 
mert a szökevény czigány fegyenczen egyéb 
sérülés jele nem volt észlelhető, mint a 
mit elesés közben homlokán kapott, a szu- 
ronyali marczangolás és vértócsa tehát csak 
a tudósitó képzeletének szüleménye. — A 
megszökött fegyencz igen veszedelmes egyén, 
ki a legnagyobb elővigyázat daczára több
szőr szökött már és őreit ez által fegyelmi 
büntetésbe hozta, miből ezután megmagya
rázható, hogy a börtönőrők megfeledkezve 
a tilalomról, első felindulásukban maguk
nak igyekeztek elégtételt szerezni, a mi 
azonban megtorolás nélkül nem marad

alkalmasabb a jó keményen töltött lószőr- 
vánkos, mely az agyat a felhevüléstől és 
izzadástól megóvja.

V hüsen tartott agy az ébredéskor 
könnyedebb s nem érzünk kábultságot, 
mint olykor a toll vánkosok használata 
után Csak kopaszfpjüeknek, kik nappal pa
rókát viselnek, ajánlható a hálósipka, kü
lönösen olyanoknál, kik olykor rheumatikus 
fejfájásban szenvednek.

Minden szövet, melyből ágyneműnk 
készül, magába vesz port, izzadmányt, fej
korpát s egyébb ragályt képző anyagokat 
melyek az ágynemüek felrázása által többé 
kevésbé újra leválnak ugyan de nem töké
letesen. Fődolog annálfogva, hogy ágyne
műinket naponkint szelőztessük, gyakran 
ki pótoltassuk, verőfényre kiterittessük, csak 
ekkép felel meg ágyunk az egészség köve
telményeinek.

Ágyszekrények, báló divánok, melyekbe 
az ágyneműeket mindjárt reggel becsümő- 
szölik, miazmok fészkeivé válnak, s min
denfele kór csiráját magokban rejtik. E 
bajnak csak úgy lehet elejét venni, ha az 
ágyccnii.ek mindennap ki vannak téve a 
legáiamlatnak, s igy elmulaszbatatlanul 
szükséges, hogy az ágy felvetésnél ajtók, 
ablakok tárva legyenek.

Hegy az ágyneműik a mig tisztaság
hoz útin szckoit g)ennetek szennyétől 
vág} beteges tmierek ártalmss kigőzölgeté- 
sétöl megóvassannak, nagyon ajánlatosak az 
újabb időkben átalán használt gummi lepe
dők, mint a melyek semmiféle nedvet át nem 
bocsátanak. De minthogy e lepedők vizhat- 
lanok és igy a kigőzölgést akadályozzák, s 
az érinkezö testen könnyen izzadást idéz
ni k e ö, szükséges e gummilepedők fölött 
többiét<gü vászon Ic-pedCt alkalmazni.

Maga az ágy lehetőleg kemény fából 
vagy vastól legyen s olajos festék vagy 
mázzál levonva, f ogy por és nedvesség ne 
vehesse be magát könnyen.

Mennyezeten ágyak, mint poi fészkek, 
s a légáiamlat akadályozói bati'rozottan 
mellőzendők.

Ha a le n ti t  e.iroidudák figyelembe

vételével rendezzük be fekhelyünket, üdítő, 
kellemes lesz álmunk, s az éji nyugalom 
után mindig vidám kedélylyel foghatunk 
napi dolgainkhoz, azonkívül nem oly köny- 
nven szorulunk d e á k - k o n y h á r a :  pa
tikára! l r '

O z é r a f c s *  B ő r t o k .
Kevesen vannak kik a Hatvani mon

dakört ne ösmernék A tudós debreczeni 
professorról nem csak a krónikák, hanem 
a szájhagyományok is bőven beszélnek, sok 
csodásat, sok hihetetlent

És a szájhagyomány mégis bölcsebben 
mint a krónikák, mert az azt is elmondja 
honnan merítette Hatvani ördöggel czim- 
boráló tudományát.

Hát biz onnan, abból a nagy fekete 
könyvből, melyet a debreczeni collégium 
padlásán talált s mely szűz leánynak 3 
hajszálával volt oda tapasztva a téglafal
hoz, s melyet onnan felemelni csak olyan 
embernek lehetett, ki a Szent-Gvőrgv napja 
előtt, véletlenül talált gyik májával kente 
meg a balkeze kis ujját.

Hatvani uram megtalálta a gyikot és 
a könyvet is, s abból mentette borzasztó 
tudományát/ később szerződésre lépvétfaz 
ördöggel is.

A szájhagyomány e plausibilis nézete, 
mely a népies észjárás szokása szerint 
kerülő utakon jut az igazsághoz, eszünkbe 
juttatja egy természettudós a következő 
szavakat:

„Irigylem a múlt század tudósait"
„Miért?8 kérdezték barátai.
„Hatalmasabbak nálunknál, —. mert 

sokkal kevesebbet tudlak."
Igen, ez az! A természettudományok 

még nem létén annyira kifejlődve, sok do
log homálybau volt magok a tudósok előtt 
is. A nép* pedig teljes tudatlanságban síny
lődvén, természetlölötti erőt és i.atalmat 
tulajdonított nekik, mely búr még ők magok 
is hitték, nem lévén kitárva elölök az is
méi etek baimoniájáboz szükséges össze
függés minden részlete.

Hat tani tanár bizonyára nem volt 
egyéb mim egy kitűnő természettudós, kr

I a mechanika segélyével tett szert l e g i n 
k á b b  azon nagy hirre. mely nevét halha 
tatlaná tette.

Leginkább mondottuk, inért kétségte 
len hogy a „Magyar Fauszt" még azon
kívül a bűvészetet is értette.

Németországban már ez időkben meg
voltak az úgynevezett „eszkamotőrök". 
scbwarzkühstlerek. de ezeknek produkeziói 
egészen elütöttek Hatvaniétól mintha nem is 
egy világrész népét mulattatnák, a mit kü
lönben könnyű megítélni, mert az ugyneve 
zett német bűvészet még máig is ugyanaz, 
formában változtak mutatványai mindössze, 
de lényegileg nem.

Hatvani bűvészeié — minden jel azt 
mutatja a keleti Lövészettel volt rokon, a 
török bűbájosok és varázslóknak fogásaira 
ismerünk benne. Mert Törökországban nagy 
divat volt az akkoriban s Steller Írja köny
vében : „ A török konyhákon mindenféle 
bögrék vannak, s valahányszor egy-kettő
ben az ételt főzik, a harmadikban okvet
lenül bűbájos italokat készítenek, a me
lyekkel csodákat és jóslatokat lehet eszkö
zölni.8

De mindez csak kétes föltevés lenne, 
ha egy kétségtelen adat nem feküdnék előt
tem arra nézve, hogy Hatvani proféssor 
legalább részben, másoktól tanulta misti- 
kus mesterségét.

S ez az adat el fogja oszlatni azon 
tév^s hitet is hogy csak egyetlen magyar 
bűvészünk volt: a debreczeni proféssor.

Nem kellemes Kecskemét és Nagy- 
Kőrös niebelungi harczát utánozni, de bi
zony megint Szeged áll elő, egy uj Hat
vanival.

És a Szeged Hatvanija a kit Czérnás 
Borcsőknek neveztek, sokkal érdekesebb 
példány a Debreczen Hatvan iájánál mert 
nem volt természettudós, hanem csak egy
szerű proletár cívis, de azért ép oly nagy 
bűvész volt miut Hatvani, s az iránya i; 
ugyanaz.

Böresök János az alsó városon szüle
tett a múlt század vége felé, fiatalkorában 
részint mint vándorló legény, részint mint
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katona sokáig tartózkodott külföldön s ott 
de különösen mint vándorló legény a ke
leten tanulta el a bűvészeiét.

Midőn szülővárosába került itt csak
hamar nagy tiszteletre tett szert tenné- 
szetfólötti mutatványaiéit, féltek tőle mint 
az ördögtől, a miut hogy hitték is. hogy 
azzal ezimborál. Maga sem tagadta, hihe
tőleg azért, hogy gyakorolt hatalmúi meg 
tarthassa.

Börcsok kit általánosan Czérnás Böl
csök név alatt a mostan élő idősebb sze
gedi emberek kivétel nélkül ösmertek. 
szűk anyagi helyzetben ólt, kevés szántó
földje után kis házikójában, melyből ő ép 
ugv mint Hatvani, tetszés szerint tágas 
palotát tudott csinálni.

Ő is meg tette azt nem egy szer, — fő
leg két ilyen lakodalomra emlékeznek Sze
geden — hogy midőn a lakodalmas nép 
javában mulatozik, egyszerre csak ömlik 
be a rettenetes árvíz ajtón ablakou. A 
férfiak felugráltak a lóczákra, az asztalra. 
A nők pedig sikoltozva emelék föl egész 
térdig selyem viganóikat hogy a viz ne 
érje. Mert a nőknél az első ösztön nem 
az életet megkímélni hanem mindenek 
előtt a toilletet.

A szemfényvesztés csak egy két per- 
czig tartott azután eloszlott minden, dóvaj 
nevetés hangzott fel, de azért mégis meg 
borsózott a háta mindenkinek, a ki a ny u
godtan pipázgató boszorkány mesterre te
kintett.

Apró, rövidre nyírott hajú ember volt, 
feltűnő nagy orral, és az egyik lábára 
sánta Bajusza és pofaszakálla vörös volt, 
mi sátáni külsőt kölcsönözött néki, ehhez 
nem kis mértékben járultak hozzá gödre
ikben mélyen bennülő zöldes fényű szúrós 
szemei.

Produkczióit legszívesebben az „Orosz
lány" kávéházban csinálta, hol hálás pub
likuma volt mindig az esti órákban. Még 
igen sok emberrel beszéltem a kik látták 
midőn az Oroszlány kávébázban egyik asz 
falra egy maroknyi oltott meszet tett, lap- 
dává gyúrva azt.

Ekkor egyetleu uborkamagot szúrt 
bele a wészbe s leőnté a gyurmát vala
mely rózsaszín folyadékkal.

A mész sisteregni kezdett, s lassan
ként szemmel láthatólag nőtt az uborka 
inda s rajta fakadás s alig egy fél óra 
múlva gyümölcs t. i. parányi idétlen ubor
kák.

íme a mutatványok egy része, me
lyekbe/. hasoulókról emlékezik meg bár 
természetesen uagyitott alakban a Hatvani 
népmonda.

Világos ebből hogy Börcsök és Hat
vani közös forrásból kell hogy vették le- 
gyeu bűvészeti ismereteiket. S ez nem 
származhatott a német „Künstlerektől" 
ennek forrása kétségtelen a kelet.

Czérnás Börzsökről különben még 
ezenkivül igen sok dolgot beszélnek el, 
melyek többé-kevésbé hasonlítanak a Hat
vani ördöngösségeihez.

De vau néhány eredeti is.
Háza fölött minden évben Lucza 

napján éjfélkor egy tüzes kereket láttak 
forogui.

Mikor haldokolt hiteles szemta» .k 
állítása szerint a nyitott ablakon, melyen 
át â  szobát szellőztették egyszere három 
holló röpült be a szobába, a Czérnás Bör
csök feje fölött nagy kört csinálva rep- 
peuő szárnyaikkal.

„Eljöttek. Hinnak. Elmegyek!" hőrgó
Börcsök.

És elmeut.
Az alsó városi pap nem akarta a te 

mető szent földjébe tenni hűlt tetemeit, 
bedült sírja ott domborult még a harmad 
évi árviz előtt a temető árokban.

Irá a ki most is él, ráíratta a fejfára:
„Itt nyugszik Börcsök János, meg

halt 1846-ban."
Valaki nem nyughatott, oda véste kés

sel a lája:
„ Mert letölt & eontractusa az ördöggel.~
Erről a megjegyzésről ösmertem meg, 

hogy ez a szegedi Hatvani szomorú sírja.
Mikszáth Kálmán.



— Miért nem volt pénteken sétatéri 
zene? Múlt pénteken tömve volt a séta
tér közönséggel s a szokásos zene elma
radt. A fákra raggatott hirdetések jelen
tették. miszerint: .Ma nem tartatik zene 
a sétatéren!- Sokan nagyon megütköztek, 
uein tudva a zene elmaradásának okát. 
Az ok. hogy közelben egy élet és halál 
közt szenvedő beteg feküdt 8 ez iránti 
humánus tekintetből betiltotta a rendőrség 
az zenélést.

— Vétkes yondatlanság. A  napokban 
azon hir szárnyalta be a várost, hogy dr. 
Schulboff ur leánya Zseni kisasszony ki
múlt -  méreg által! A hir hazug, de nem 
alaptalan. Ugyanis dr. Schulhoff ur egy 
ivópohárba valami orvosi műtétre szánva 
ópiumot csepegtetett s hirtelen el keltvén 
hazuról mennie, nagy sietségében az asz
talon hagyta az opiumos ivó poharat, ne
jéhez intézett azon figyelmeztetéssel, 
hogy zárja el .a szekrénybe, nehogy va
lakinek baja támodhasson általa. Ezzel 
távozott. Az orvos ur u*je egészen megfe 
ledkezett az opiumos pohárról, s igy tör
tént, hogy midón Zseui kisasszony a sé
táról haza érkezett, szomjas levéu, az ópi- 
umos pohárból talált vizet inni s két na
pig mély álmákat aludt. Mindenki azt 
hitte, hogy többé fel sem ébred Az isteni 
gondviselés folytán azonban, midőn ezen 
sorokat megírtuk. Zseni kisasszony már 
szerencsésen magáhoztért.

— A  trottoirc mint deszkalerakó 
hely. Több mint három hete már, hogy 
Hofmann Károly asztalos ur épülete előtt 
az ó-posta-utczában a trottoire-ra csaknem 
naponta nagy mennyiségű deszkát raknak 
le Múlt pénteken meg kiválólag annyi 
mindenféle-fajta famüvekkel halmozták el 
a ház előtt az utczát, hogy minden túlzás 
nélkül mondva, legalább egy órán át a 
közlekedésről szó sem lehetett. Mindeddig 
nem akartunk szólni, de most már a számos 
panaszvétele után, lehetetlen elhallgatni 
a felette illetlen és azonfelül jogtalan 
eljárást, melyet Hoftuann ur legújabban 
szokásba v e tt; mert bizon utóbb még az 
is megeshetnék — minálunk ' hogy az 
uj szokás később bevett szokássá válnék 
a a bevett szokás utóbb pedig jogerőre 
találna valahogy kapui. Különben, száz szó
ltak is egy a vége, azért Lát Hofmauu ur vegye 
tudomásul, —- ha eddig még nem tudta, 
hogy a trottoire nem deszkalerakó hely.

A pécsi takarékpénztár, a pécsi 
nőegylet gyermekkerti intézetének ez év
ben is kiosztás végett 10 frt. o. értéket 
adományozott, mely adományért az egylet 
részéről köszönet nyilvánittatik

— Költözködnek. Nagy uszony napkor 
(hétfőn) a templomok tetőzetén nagy csa
patokban gyülekeztek össze e fecskék és 
lármás csevegés közt búcsút véve váro
sunktól, elköltöztek hosszú utjokra. Egyré- 
*xük azonbau még itt van, nem költözött 
el. A lecskék ezen bátramaradt része 
kisasszonynapkor és az utánua következő 
napokban kél útra a többi vándormada
rakkal. Ez már megfigyelt rendes szoká
suk a fecskéknek; mintegy fele nagyasz- 
szonynapkor, a bátramaradt része pedig 
kisasszonynapkor költözködik.

Vadászat. Túlestünk „augusztus 
15-én- — szabad a vadászat. Vadászaink 
társaságokat alkotva naponta kirándulnak 
a környékre és vadásznak erősen, de ke
vés eredménnyel, minthogy nagyon kevés 
a vad. Fürj és fogoly az egyes községek 
határában vagy alig van. vagy éppen nincs.

— Dinnye évad. Elérkezett a din- 
nyeérés ideje is azonban az idén igen ke
vés a dinnye s azonkívül igen izetlen, a mi 
nagyon természetes, hogy a kedvezőtlen 
időjárásnak tudható be. Az előző években 
hosszú gúlákba rakva az egész főtér h o s 
szát elfoglalta a dinnye, most a „Nádor* 
feletti kis bolt helyiségben is megfér. Leg
újabban a Majláth- téren is árulják.

— Tolvaj-pinczér. Nugg csetepaté 
volt a múlt hét végén a Kadenich-utczá- 
ban özv. Lóviué házában. Az egész utcza 
eltelt vele. Az eset a következő: özv. Ló- 
viné valami helytkereső pinczéruek, név- 
leg Rózirger Antalnak adott házában szál
lást s időközben egy pár napra el kellvén 
mennie hazuról, az értékesebb tárgyait, 
egy takarékpénztári könyvet, ezüst kana
lakat stb., egyik talpig becsületes lakónő
jének adott át őrizet végett. A lakónő 
Vizler Rozi az átvett tárgyakat a szekré
nyébe zárta, a kulcsot átadta mintegy 16 
éves leányánakJulcsának, és szintén eltávo
zott hazuról A pinczér nagyon unatkoz
ván, betért a fiatal leányhoz egy kis szó
rakozást keresni. A leány nagy szívesség
gel fogadta a csinos pinczért s kinyitva a 
szekrényt, együtt válogattak olvasnivaló 
könyveket. A* könyvek közt a gonosz te
kintetű pinczér egy igen érdekes könyvet 
talált megpillantani, zöld borítékkal, .Be
téti könyv^-czimmel. melyet nagy ügyes
séggel egy másik közönséges könyvvel 
egyetemben szépen ki is csiffentett. S alig 
hogy szerét tehette, ill a kerek nád a 
berek . . . .  megugrott. A leány mit sem 
vett észre, hanem másnap délután, hogy 
hazajött Lóviné s az áladott tárgyakat kérte, 
kisült a turpisság, lett szörnyű veszekedés. 
Lóviné \izleréket gyanúsította a tolvaj- 
sággal, másnap azonban a takarékpénztár
nál tudomására esett, miszerint az ellopott 
könyvbe betett összeget, a pinczér személy 
leírásával azonos égvén vette ki. A tol
vajt azonnal keresték mindenütt, tizfelé is 
sörgőnyöztek, de már későn volt.

— Eltűnt ékszerek. Koharics János 
központi takarékpénztári tisztviselő laká
sáról tetemes összeget érő ékszerek tűn
tek el. AzeltüntetÓnek nyomában van rend
őrségünk, minthogy a kutatás alkalmával 
őrdekes leletre jöttek, ugyanis a tolvaj, 
gyöngyöket potyogatott el s a gyöngysze
mek egy bizonyos helyre vezetnek.

— Tetten kapott tolvaj. jpár rag 
Sándor szegszárdi illetőségű csavargót, ki 
csak e hó 17-én szabadult ki a megyeház 
börtönéből, újra elzárták. Pétiteken reggel 
megleste a csavargó, a mini özvegy Gadó 
Mihályné hazuról távozván, a kapukulcsot 
a kapu fölé rejtette, és elővéve a kulcsot 
behatolt, hogy a kezeügyébe ötlő tárgya
kat elemelje; azonban meghiúsult terve, 
minthogy a szomszédok egyike észrevéve 
a tolvaj működését, lármát csapott s a 
tolvajt letartóztatta. A rendőrség azonnal 
megjelent, és Parragot dutyiba tették

— Lajos napjára. A  siklósi ellen
zéki kör hazánk legnagyobb fia Ko s u t h  
La j o s  névuapja alkalmából folyó évi áu- 
gusztus hó 24-én az ottani nagy vendéglő 
helyiségeiben díszes ünnepélyt zártkörű 
tánczvigalommal összekötve rendez, melyre 
bizonyára Siklós és környékének hazafias 
színe javát egyesitve taiálandja.

Iskolamcynyitás. — A  siklósi 
polgári iskolaszék részéről közzé tétetik, 
hogy a siklósi C osztályú gymnásiális irá
nyú polgári fiú iskola I. osztálya, a me
nyiben pedig 8— 10 növendék jelentkeznék, 
vagy a felvételi vizsgát kiáltaná az esetre 
annak II. osztálya is folyó 1881. évi szep
tember bó 1 én meg fog nyittatni. — A 
felvételi vizsgák, valamint a beírások, f. é. 
áugusztus hó 29, 30, 31 -ik napjain eszkö
zöltetnek. Felkéretnek tehát az igen tisztelt 
szülök és gyámok, hogy gyermekeikkel a | 
feutebb jelzett napokon, Siklóson az iskola
széki igazgatójánál jelentkezni szíveskedje
nek. Siklós, 1881 áugusztus hó 17-éo. Szabó 
Károly iskolaszéki elnök Korsós Péter is
kolaszéki jegyzó

— P lebán o skinevez és A  Weber 
Adolf halála által üresedésbe jött lengyeli 
plébániára e község földes- és kegyura, gr. 
Apponyi Sándor uj lelkészül Wosinszky 
Mór, otthelyi plebános-helyettest mutatta 
be a pécsi megyés püspöknek.

— Kossuth Lajos nagy hazánkfia 
immár elhagyta Baracconet s jelenleg Tu- 
rinbau lakik, via San Lazzaró 22. szám

j alatt. Baraccone ezennel visszaesik régi 
jelentéktelenségébe, melyről csak egy nyolcz 

| évvel ezelőtt is még sok turini sem tudott 
{ semmit. A kis hely mely nehány eszten

deig kellemes tartózkodást nyújtott korunk 
□agy történelmi alakjának, s mely ép ez
által Kurópaszerte ismertté lett, most lesz 
újra, a mi volt; pár utszéli korcsmának 
s néhány gyárnak telepe. Mint nekünk Ír
ják. eléggé sajnálja ezt a csekély számú 
lakosság, mely eddig ugyancsak szeretett 
dicsekedni az oda zarándoklók s általában 
minden idegen előtt az ő „Gtnerale Kos
suth- -jával. Távozása előtt rokonszenvi 
tüntetést is akartak számára rendezui, de 
ez a Kossuth hoz közel állók tanácsára el
maradt. — Midőn mi nagyhazánkfiának 
lakásváltoztatását az olvasók tudomására 
hozzuk, tesszük ezt azok kedvéért, kiknek 
netalán némi dolguk van vele. De figyel
meztetjük a közönséget, hogy mindenféle 
apró privát bajaikkal és egyébb alkalmat
lankodásaikkal (a mint ez már oly nagyon 
divatos szokás) annál kevésbé háborgassák 
mostanában annyian Kossuthtot, mert ő 
nemcsak a hurczolkodás utózavaraival van 
elfoglalva, de könyvének befejezése is leg
sürgősebb dolgai közzé tartozik.

— Szülésznői tanfolyam. — A bu- 
dapesti kir. tudomány-egyetemen az eddig 
fennforgóit akadályok megszűntével a szü
lésznői tanfolyam ismét rendesen, féléven
kénti folyamokban fog tartatni. Az I. fél
évi tanfolyamnál a felvételek szeptember 
1-én kezdődnek s bezárólag 15-ig tarta
nak. A második félévi tanfolyamra a be
iratások, 1882. január 5-től bezárólag 20- 
ig fognak tartani. — Kellékek a felvétel
hez : a) keresztlevél, b) az illető község 
által kiállított erkölcsi és illetékességi bi
zonyítvány, c) rendszerint 20 évtől 40 évig 
terjedő életkor (melytől eltérés csak kivé
teles esetekben engedtetik), d) írás és ol
vasás, de mindenesetre olvasni tudás.

— Gyorsan meglakott. Varga László 
ácsi születésű 25 éves molnárlegény kör
tére éhezvén, fölkereste Korschusz Antal
nak a Rákoson lévő kertjét, azután fölmá
szott egy fára — körtét szedni. Varga 
azonban megjárta, mert a 6 méter magas
ságú fáról lezuhant s jobb zárcsontját össze
törte* minek következtében kis idő múlva 
meghalt. Holtestét a fővárosi hullaházba 
szállították. (Ha minden g) ümőlcstolvaj 
igy járna akkor alighanem virágzásra jöonne 
nálunk is a gyümölcstenyésztés, most azon
ban az ember jobbára tolvajok részére ül
teti a gyümölcsfát.)

— Hat krajezárt egy — ember élet
ért. A székelyföldi málnási fürdőről Írja a 
„Nemere*, hogy egy bukaresti bojárné egy
magába fürdött a túlságosan szénsavtartalmu 
„Herkules* tükörfürdöben. A fürdő fölött 
egy rúd van elhelyezve csupán fürdő-gim- 
nasztikai czélokból. A madame ismervén a 
gimnasztika befolyását az emberi organiz
musra, vitézül bele csimpájkozott a rudba.
A rúd másik vége abban a pillanatban 
felbillent s asszonyunk alól kisiklott a padló 
és zsupsz! — hanyatt vágta magát a víz
ben. Julis asszony, a fürdöszolga oldalbor
dája, t lőjön kabinjéböl s mint Piramus 
Thisbét: látja, hogy nem látja az asszonsá- 
got, hanem pár pillanat múlva két picii fe
hér lábocska mégis jelent meg a viz felett. 
Julis asszony sem volt rest, beugrott a 
vizl e s marokra fogván az asszonyság pici 
lábait, azoknál fogva napvilágra bozia a ma- 
dameot. ki az ijidségból csakhamar kiépül
vén, az életmentő szolganőt meg is jutal
mazta úri módon. Adott neki — hat kraj. 
czáit. Julis asszony megköszönte szépen

— A jogtanár és a paraszt. Egy'sá- 
rospataki jogtanár — Írja a „Zemplén" —
a szomszédos petrohai határban járkált, s 
két odavaló atyafival találkozott, kik közül 
az egyiknek feltűnt az idegen úri ember 
s igy szólt czimborájához; „Ki lehet ez az 
ur, koma?4* A czimbora jól megnézi. „Az 
ez — mond — a ki a fiskálisokat kita- 
nitja.“ „Némulna el, mikor tanít" — fa
kadt ki a kiváncsi atyafi, ki bizonyosan 
nem jó oldalról tanulta megismerni a fis
kálist és a birót számon kívül hagyta.

— Ö felsége Innsbruckból lseidbe 
utazott, s áugusztus 18-diki születésnap
ját családi körben töltendő. Rudolf 
trónörökös és Stefánia föherczegné ö 
ő fenségeik szintén megjelennek ő Felsége 
üdvözletére. Ischlbe Sergius és Pál orosz 
nagyherczegek is készülnek látogatásra s 
vadászatokra.

— A  prágai cseh nemzeti színház 
e napokban teljesen leégett. — Csehor
szág lakói nemzetiség különbség nélkül 
közszerencsétlenségnek tekintik. S a né
metek sietnek adományaikkal az uj szín
ház fölépitéséhez hozzájárulni. E nemes 
eljárás a cseh lapokat meleg elismerésre 
készti s a prágai (Politik) mély köszöne
tét, egyszersmind azon reményét fejezi ki, 
hogy a két nemzetiség kölcsönös rokon- 
szenve. mely egykor a cseheket és néme
teket összetartotta, ma sem szűnt meg és 
csak egy lendület kell, hogy az újra meg 
szilárduljon.

— Vojnovics és Vrbanics zágrábi 
egyetemi tanárok s ellenzéki vezérférfiak, 
a zágrábi községi képviseletnél tanúsított 
törvénytelen és magyargy ülőlő izgatásai
kért állásuktól felfüggesztettek s ellenök 
a bán a fegyelmi vizsgálatot elrendelte.

— Lehet-e zsidó róm. kath. templom 
kegyura? Ez a régi kérdés merült fel is
mét Pestmegyében. Báron Jónás zsidó val- 
lásu földbirtokos, mint az a megyében 
fekvő Csorvás község földesúri jogainak 
birlalója, egyszersmind a r kath. templo
mok kegy urai kötelességeit hiveu teljesí
tette. Midőn azonban a plébánia ürese 
désbe jött s ekkor alkalma nyílt volna 
kegyúri jogait is gyakorolnia, az illetékes 
egyházi hatóság azt az ellenvetést tette, 
hogy zsidó e jogokat nem gyakorolhatja. 
A földbirtokos, miután ez iránt fólvilágo- 
9itást nyert saját ügyvédjétől is, belenyu
godott és kijelenté, hogy már csak a pat- 
ronátusi kötelességeket teljesítheti, hát to
vábbra is teljesítem fogja azokat (Nagyon 
helyesen tette.)

A magyarországi ferenezrendi 
társházakképviselői múlt héten a budai ház
ban konventet tartottak, hogy a rendnek 
tartományi főnököt válasszanak, e fontos 
és díszes tisztségre társai bizalma Rodicb 
Ivor ferenezrendi szerzetest választotta.

A merseillei katasztrófa. —• Nehány 
nappal ezelőtt egy bikaviador érkezett Mad
ridból Marseillebe, több piccador kíséreté
ben. A város mellett deszkákból cirkuszt 
rögtönöztek, melynek 8 karzata oszlopokon 
nyugodott, s mintegy 1500 embert volt ké
pest befogadni, óriási közönség özönlött a 
cirkuszba, s a rendőrfőnök, ba nem tartott 
volna a nép lázongásától, be is tiltotta 
volna az előadást. Eleinte minden jól ment, 
de midőn a harmadik bika lápét elő, az 
az épület inogni kezdett, s az összes kar
zatok a 2000 ember alatt iszonyú ropo
gással leszakadtak. Fülhasogató jajgatás 
és segélykiáltozás töltötte be a levpgőt; a 
romok alól véres alakok másztak elő. — 
A mint a katasztrófa híre a városban el
terjedt, megjelentek a hatósági személyek, 
tűzoltók, katonaság stb. és hozzáfogtak a 
mentési munkálatokhoz, Rögtön hét holt
testre bukkantak, ezután még több halot
tat, s nagyszámú sebesültet találtak. Egyike 
a kiásott sebesültnek rögtön tanukat hi
vott elő s azok előtt kijelentette, hogy ne
jét nevezi ki általános örökösül. Aztán 
meghalt. A katonaság megszállta a teret, 
s távol tartotta a/. 50,000 főnyi néptőme- 
get, mely a halottokat és sebesülteket szál
lító kocsikat leste. Éjfélre 13 halott (köz
tük két asszony) s 150 súlyos sebesült volt 
kiásva. A könnyű sebesültek száma nehány 
százra rúg. Marseille városában roppant 
nagy az izgatottság, s a boldogtalan spa
nyolokat a katonaság őrzi, hogy a nép szét 
ue tépje Őket.

— Apróságok. A  hesseni nayyherczeg- 
ség stuttgarti követének, Breitbach báró
nak kis négy éves unokáját bemutatták a 
napokbao Olga würtembergi királynénak. 
A királyné vidáman csevegett a kicsike 
grófnéval, midőn a kis lány egyszer csak 
megránatja a királyné ruháját, s igy szól: 
„T e! Most hát menjünk ám, szeretnék a 
királynéval beszél ni. “ A királyné bátorsá- 
gosan felelt: „De gyermekem, hiszen én 
vagyok a királyné,- — mire a gyermek 
egészen elfeledkezve az udvari etiqutteről, 
igy kiáltott föl hamisítatlan sváb nyelven: 
„Ah eppes. Du willst die Königin sein 
und hast doch nitemal e Krone auf! — 
Majd bizony, te akarsz a királyné lenni, 
s még korona sincs a fejeden?- — Liza 
asszony várja haza az urát este. Oda áll 
az ablakhoz, s kitekint az éjbe. Lát jönni 
egy férfialakot s elébe kiált; „Te vagy?" 
— Az alak erre igy felelt: „Nem asszo
nyom, nem én vagyok."

— Ünnepélyek Szegszárdon. Tolna
megye székhelyén, a jövő hó 4-én s a kő
vetkező napokon kettős ünuepély lesz : a 
Garay emléktábla leleplezés s az ottani 
tűzoltó- egylet zászlajának felszentelése. Mint 
jelentik, az ünnepélynek országos színezete 
lesz a m. tud. akadémiát Fraknói Vilmos 
főtitkár és Szász Károly, a Kisfaludy-tár
sulatot Gyulai Pál elnök, Zichy Antal és 
Vadnai Károly, a Petőfi-társulatot egy

hat tagú küldöttség, az orosz, dalárszövet- 
séget Ságh J. és Telbisz Jenő, a báta- 
széki dalegyletet 25, a högyészi dalegyle
tet 21, a budapesti tüzoltó-cgylc.eket 17, 
a kalocsai tűzoltó-egyletet 16, a paksi 
tűzoltó-egyletet 20, a dunaföldvári tűzoltó- 
egyletet 30 stb. tagból álló küldöttség 
fogja képviselni. Jelen lesz Garay Antal 
is, a megboldogult költő testvére. Az em
léktábla már elkészült.

Irodalom.
= 5  A polgári perrendtartás második teljes 

kiadásban jelent meg Jokaty Albert T&ltótörvaz. 
bíró és Horv&tb Károly közjegyző helyettes szer
kesztésében. E jegyzetszélű kiadás alapjául az 
1868 TJV, t. ez. szolgál, kibagyvák belőle mind
ama szakaszok, melyek hatályon kívül helyezvék 
s helyökbe beékelve mindazon törvények megfe
lelő szekaszai, melyek 1868 óta a perrendtartás
nak valamely intézkedését módosítják, vagy érin
tik, A mű kizárólag a törvény anyagát foglalja 
együvé, mellőzve minden commentárt, de ad e he
lyett kineritő betűrendes tárgymutatót. A könyv 
ára hajlékony kötésű zsebkiadasban 1 frt £0 kr 
Megjelent T e t te y N á n d o r é s  társa kiadásában.

5 5  A „Magyar Szem le u áugusztus havi fő
zete Bodnár Zsigmond szerkesztésében Budapesten 
Mehner Vilmos által kiadva a következő tarta
lommal jelent meg: I. Bizony, kifogytunk ebből 

{ Jónás Abonyi Lajostól. II. Az operáról, mint drá- 
I mai zenéről. Dr. Jámbor Jenőtől, in. Újabb Pri- 
I elle-esték. Rakodczai Páltól. IV. Perdikás baja. L. 

M -tői. V. A lyra legújabb termékei Bodnár Zsig- 
mondtól. VI. Természettől van-e, vagy kon vend- 

; onális? Wbitney-tól. VII. A vig balladáról. Dr.
| Babits Kálmántól. Vm. Irodalmi szemle — A 

fűzet ára 60 kr.

Közgazdaság.

A bortermelők figyelmébe

Körlevél.
Már többször fordult elő azon aajuos 

eset, bogy egyes niegbizbatlan külföldi bor 
kereskedő ezégek a borászati türzskönyv- 
ből magyar termelők czimeit megtudva, 
szédelgés! száodékokból nevemmel vissza
élve, éoreám való hivatkozással borvéte
lek tárgyábau hazai termelőkhöz fordultak ; 
s ilymódun azok kik elég hiszékenyek vol 
tak ismeretlen jellemű kereskedőknek bor 
küldeményeket — minden egyébb referen- 
czia nélkül — hitelben rendelkezésükre bo
csátani, a legtöbb esetben a küldemény 
árának elvesztése állal megkárosittattak

Ennélfogva, nehogy jövőre hasonló 
esetek ismét előfordulhassanak fölkérem a 
(Czimet) legyen szives a vidékbeli bor 
termelők, és eladásra szánt borkészlettel 
rendelkező tulajdonosnak tudomására hozni, 
bogy mioden oly esetbeu, midőn ismeret
len nevű borkereskedőezégek hitelben kí
vánnak tőlük borvásárlást eszközölni — 
kellő biztosság okáért forduljanak előzete
sen felvilágosításért vagy hozzám, vagy 
pedig azon o. m. consulátushoz melynek 
kerületében az illető borkereskedőezég lé
tezik ; s csak a megnyugtató felvilágosí
tás vétele után bocsátkozzanak az illető 
czéggel üzleti összeköttetésbe. Végül ér- 
tesitendőnek vélném a hazai bortermelő 
közönséget, hogy tekintettel azon, már 
életbeléptetett intézkedésre, miszerint min
den bot vidék számára a megfelelő számú 
ügynökök nyertek közvetítő megbízatást, 
igen óhajtandó lenne, ha a hazai borter
melő közönség a kijelölt ügynökök köz
vetítésével bocsájtkoznék üzleti összekötte
tésbe.

Fogadja a t. (Czim) kiváló tisztele
tem nyilvánítását.

Budapest, 1881. juli 8.
Miklós Gyula,

borászati kormánybiztos.
(A pécsi szőlősgazdák egyesülete már 

tett lépéseket arra nézve, hogy az általa 
létesített borügynökség vezetője: Litke 
János úr (lak. Pécsett, Ferencziek u. 27.) 

i a hivatalosan megerősített közügynőkök 
sorába felvétessék.)

— Az osztrák- magyar Lloydot veszé
lyes concurrentia fenyegeti. Legjövedelme
zőbb vonalán, a trieszt alexandriain ezen- 
túl a „Peninsular44 gőzhajózási vállalat is 
fog hajókat járatni, sőt a járatokat ki 

| akarja terjeszteni a trieszt smyrnai vonalra 
| is. Ezen alkalommal a „Peszter Lloyd" a 

következő megjegyzéseket teszi az osztrák- 
magyar Lloydról: „Ezen verseny hire qjra 
alkalmat szolgáltat, hogy megvilágositsuk 

i egyszer s mindenkorra, minő szolgálatokat 
tett e vállalat a monarchia két állama, de 
különösen Magyarország gazdasági érdekei
nek. Constatálhatjuk, hogy ezen szolgála
tok seholsem nyilvánulnak, a monarchia 
tengeri forgalma nem virágzik fel, kikötői
nek jnlentősége csökken vagy csak akkor 
emelkedik, ha rendkívüli áldozatokat hoznak 
miatta, hogy azon csekély forgalmat is, a 
mely nem terelhető el más útra, meg kell 
osztania ezen osztrák-magyar társulatnak 
olyan vállalatokkal, a melyek nem húznak 
a keletfelé irányuló postaforgalom közvetí
téséért százezrekre rugó subventiót. A 
Lloydnak nincs initiativája, nem áll a bel
földi kereskedelemmel eontactusban s igy 
nem is ismeri annak szükségleteit és óha
jait, sejtelme 6incs azon feladatokról és 
kötelességekről, a melyeket ilyen gazda
gon dotált közlekedési vállalatnak be kell 
tölteni és ha egyszer mégis uj utak meg
nyitásáról, a járatok kiterjesztéséről, uj 
vonalak szervezéséről van szó, akkor a 
Lloyd nem tesz mást mint újból és újból 
subventiót kér, a mely biztosítja a járatok 
jövedelmezőségét, illetőleg az osztalék érin
tetlen voltát. A Magyarország által fizetett 
snb ven ti ónak nincs egyenértéke, a Közép

tenger kikötőivel és városaival közvetített 
levelezését olyan porto terheli a melynek 
nLics párja a földön, mert nekünk a Lloyd 
csak ezen irányban tesz szolgálatokat, va
lódi szükségleteink kielégítésére, kikötőink 
teher forgalmának emelésére semmit sem 

í tesz, a Lloyd urainak is kell ismerniük, 
i hogy a fiumei kikötőben még ma is csend 

honolna, ba a magyar kormány idejében 
i nem talált volna egy versenyvállalatot, a 

mely feladatának tartja mindazon köte
lességeket teljesíteni, a melyek tulajdon
képen a Lloyd kötelezeltségci voltak és a 
két kormánnyal kötött szerződés lejártáig 
kötelességei lesznek és maradnak. Ugyan
azon okokra vezethetők ezek vissza, a 
melyek arra hatottak, hogy a Lloyd ezelőtt 
még három évvel is csak angol szenet 
használt, hogy angol gyárakban készítteti 
hajóit és felszereléseit, hogy az ügykeze
lést olyan nyelven vezeti, a mely a mo
narchia egyik felének sem nyelve, illetőleg 
csak egy elenyésző csekély töredéké A 
Lloyd urai nem tudnak mást mint subven 
tio segélyével a tartalékokat növelni, a 
hajókat és a felszereléseket minimális 
becsléseit szerint fölvenni a mérlegbe, 
hogy, ba egyszer a subventio megszűnik, 
a társaság mint gazdag és hatalmas vál
lalat lepje meg a világot. Akkor talán a 
Lloyd-társaság is fog engedményeket tenni, 
igyekezni fog szállítmányokra szert tenni, 
mert ma még megelégszik a sült galamb 
bal s azzal a tudattal, hogy a részvények 
árfolyama jó magasba emelkedett. Mi p«* 
dig azt kívánjuk, hogy váljék a verseny 
minél élénkebbé, kogy azon a napon, mi
dőn az olaszul vezetett osztrák-magyar 
társasággal kötött szerződés lejár, ezen 
„drága" társaság pótlása ne adjon gondra 
okot. így ir a „ P. L. “ és utána a 
többi kormánylapok, mikor pedig a kor
mány kívánja, hogy megszavaztassák újra 
a subvenczió, a k k o r  F a l k M i k s a . C s e r -  
ná t ony ,  J ókai  sat. készségesen megsza
vazza az idegen szédelgőknek a milliókat, 
de megtagadja hazai kultur czélokra az 
ellenzéktől indítványozott nvomorult pár 
ezret 19. Másként Írnak és beszélnek 
és másként tesznek !

— Erdöóri szakvizsga. — Az ujerdö 
törvény értelmében községek, hitbizomá- 
uyi egyház stb. uradalmak 8 év múlva er- 
deik őrzése és felügyeletére csak oly er- 
dövédeket, erdőőröket alkalmazhatnak; 
kik az évenkint az ország külöubözü he
lyein tartandó „erdöóri44 vizsgát sikerrel 
letették. Baranyamegye és Pécs város fel 
terjesztései folytán a földmivelési m. kir 
minisztérium engedélyezte, hogy ilyen er
dőőri vizsga a f o l yó  é v b e n  P é c s e t t  
is t a r t a s s é k ;  most tehát itt az alkalom, 
hogy értelemesebb fiatal erdőőrei uk és az 
erdészeti pályára hajlammal bírók jövőjü
ket megalapítsák. Az erre vonatkozó hir
detmény igy szól: „Az erdőőri szakvizs
gák, a folyó évi október hó 17-ik és kő
vetkező napjain, Budapesten. Pozsonyban, 
Beszterczebányán, Kassáu, Ungvári. M szi
geten, Kolozsvárt, Temesvárt. Szombat
helyen és Pécs e t t ,  a vármegye házánál 
délelőtt 9 ó r a k o r  fognak megkezdetni és 
folytatólag megtartatni. Felhivatnak tehat 
mindazok, kik ezen szakvizsgát letenni 
szándékoznak, hogy hiteles bizonyítványaik
kal felszerelt folamoiiványukat a vizsgák 
székhelyeire nézve illetékes kir. erdőfel
ügyelőkhöz nyújtsák be — Kelt Budapes 
ten, 1881. áugusztus 8-án ni. kir. földmű
velési ipar és kereskedelmi minisztérium.

— A  cs. kir. szab. Mohács-Pécsi-vas- 
pálya üzletvezetőségétől következő értesítést 
vettünk — Az 1879. és október 1 -só óta 
közönséges teherszállítmányként, kocsirak - 
mányokban 10000 kilográmmal, vagy kocsi
ként ezen súly utánni fizetés mellett szál
lítandó gabona, maláta, malcmgyártmá- 
nyok, hüvelyesek és olajveteményekre 
nézve fennálló kivételes árszabáshoz ki 
adott II. számú pótlék f. é. áugusztus hó 
10-ével lépett életbe. Ezen pótlék Mohács, 
Villány, Üszög, és Pécs államásainkról. nem 
különben a cs. k. szab. déli pálya, a Bátta- 
szék, Dombo vár, Zákány (duna. dráva) és 
magyar nyugoti vasút több államásairól a 
Schweiczi ésvorarlbergi pályák állomásaira 
menő ily nemű szállítmányokra nézve igen 
mérsékelt díjtételeket tartalmaz, melyek az 
érdekelt felek által az illető állomásoknál 
betekinthetók.

Gabona-árjegyzék.
Pécssz. kir. városában 1881. éri augusz

tus hó 19-én tartott heti vásárról.

) jó . . . . 11 frt. 70
Búza ) középszerű . . 10 „ 40

) legalább való . 11 „ —
) jó . . . . 9 ,  70

K étszeres ) középszerű. . 9 40
) legblábbvaló . — • —

) ..................... 8 frt. 80
Rozs ) középszerű. . 8 „ 60

) legalábbvaló . — „ —
) jó . . . . 7 frt. 80

Á rpa ) középszerű 7 n
) legalábbvaló . -- „ —
) jó . . . . 7 frt. 20

Zab ) középszerű 7
) legalábbvaló • — • —

) jé • ■ • • frt. 50
K u k o ric a ) középszerű . 7 „ 30

) legalábbvaló • • —
Széna ) * . . . . 3 frt. —
Szalma 1 frt. 50
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Egy nevelönő,
ki a magyar, német, és franczia nyelv
ben. továbbá zongora, rajz. és kézi
munkában oktatást ád. helyet keres. 
Tudakozódhatni, e lap kiadóhivatalá
ban.

A mohaiÁ G N E S forrás
hazánk egyik legszénsavduiabb

s a v  a n y  u v i z e
kitűnő szolgálatot torz főleg u  emesitési 
sav&roknál 9 a gyomornak a* idegrendszer 
bántalm&in alapuló bajaiban. Általiban a 
▼ii mind azon kóroknál kiváló figyelmet 
érdemel, melyekben a szervi élet támoga
tása és az idegrendszer működésének föl- 

fokozása kívánatos.

Borral használva m ár is k i
terjedt kedveiteknek  örvend.

Friss töltésben mindenkor kapható

ÉDESKUTY L
m k. udv saállitónál B t naébet-téren
Úgyszintén minden gyógytárban. fúszar- 

kereskedésben és vendéglőkben.
197 [1 0 -6 ]

• | Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal
felelősséget  a sserk. ___________ _

y r  A n - - r  F E B E 1 T C Z
laptulajdonos.

H a l c a c l s .  E x a a i l .  1C1» J ó x m ef, 
felelőt szerkesztő. szerkesztő társ.

H ird e té s e k .
771
1881.

>zám.

Mustra birka eladás.
A Somogy megyében fekvő lakócsai 

uradalomban — utolsó vasúti állomás 
Darány — a kővetkező mustra birka van 
eladásra felállítva, nevezetesen:

6 drb. öreg kos.
5 * két éves kos.

206 „ öreg anya.
12 „ két éves anya.
78 * öreg ürü és
27 „ két éves ürü.

A most jelzett mustra birkák falkáu- 
kint vagy együttesen is eladók, s venni 
szándékozók szíveskedjenek a vételi ügy 
legoinbolyitása végett

f. évi Augusztus hó 25-ig
Lakócsán alóljegyzett hivatalnál jelentkezni 

Lakácsán, 1881 évi augusztus hó 16-án.

A magy. kir. közalapítványi 
urad. Tiszttartóság.

264. tz. (1 -1 )

81. 9Z.

1881

Pályázati hirdetmény.
Melynél fogva Pécs sz. kir. város 

községi iskolaszéke részéröl ezennel köz
hírré tétetik, hogy az évről évre osztá- 
lyankint felállitatni rendelt felsőbb polgári 
tanoda első osztályának vezetésére szüksé
ges tanítónői állomás rendszeresítetvén, 
ezen állomásnak pályázat utjáni betöltése 
elrendeltetett oly kijelentéssel, hogy az 
illető tanítónőnek a nyelv és történet tu
dományi szakból, úgy a franczia nyelvből 
is képzettségi oklevéllel kell bírnia. és 
ezen felül az olyanok, kik az angol nyel
vet teljesen bírják, előnyben részesülnek.

A kérdéses tanítónői állomással — évi 
600 frt idővel egész 800 írtig emel
kedhető fizetés van összekötve, emelett az 
illető az intézetben szabad lakással bir — 
azonban csak is az állami nyugdíjra bír
hat igénynyel.

A kérdéses t&nintézetbeni oktatás f. 
évi október hő l ón kezdetik meg.

Felbivatnak tehát azok, kik az előirt 
képzettséggel bírnak, hogy f. é. szeptem
ber hó 15-ig bezárólag okmányolt kérvé
nyeiket alulírottnál benyújtsák.

Kelt Pécsett. 1881. évi augusztns hó 
16-án tartott iskolaszéki ülésből.

Aidinger János,
kir. tanácsos,

polgármater, iskolaszéki elnök.

ARLEJTÉSI HIRDETMÉNY.
A nagyniéltóságu vallás- és közoktatási m. kir. Uiniateríum folyó évi J 

20173. azám alatt kelt reodeletével a pécsváradi rém. kath. templom és pap- ■ 
E laknak helyreállítása engedélyeztetett. , í

Ezen helyreállítási munkálatoknak vállalkozás utjani biztosítása végett j 
í folyó évi ang. iáé SS-éii délelőtt IO órakor * 
' Pécsváradon az uradalmi számtartúsági hivatalban szó- és Írásbeli ajánlatok el- < 
[fogadása mellett nyilvános árlajtés fog tartatni.

Az építkezési költségek a következők:
r T e m p lo m r a  7 6 6  ír t  8 6  k r .
IA p a p ia k r a  ......................... ..... 8 6 0  ■ 81  ,

O u ie a e n  : 1 6 3 6  f r t  6 7  fcr.
Ezen kívül a község részéről ingyen s természetben kiállítandó 269 j 

r kézi és 16 igás napszám van előírva.— <
? A költségvetés s építési feltételek mai naptól fogva a fenn említett j

hivatalban megtekinthetők. .
Felbivatnak vállalkozni szándékozók, szakképzett építészek, miszerint _

' a fenn kitett helyen, napon és órában az engedélyezett összeg után számítandó< 
r 10% bánatpénzzel ellátva vagy személyesen jelenjenek meg, vagy pedig jog- 
t érvényes Írásbeli ajánlatukat a 10% bánatpénz mellékletével folyó évi augusz- 
, tus 22-én reggeli 9 óráig a pécsváradi uradalmi számtartósághoz adják be.

Utó vagy a feltételektől eltérő ajánlatok figyelmen kívül hagyatuak. 
PÉCS VÁRAD , 1881. augusztus 9-én. 225 (2 -1 )1

j-’éCSVÁFfADI M. K KÖZALAPITVÁNVI PÉNZTÁR.
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Nedves falak kiszárítására.

0 i

Z E M E N T - R A G A S Z
RAKTÁRA

a valódi P o r t l a n d - c a e m e n t n e k ,  K u ta tó iu l  hydralikus czeiuentuiész- 
nek, a g j a l a p o k  és J á r d a - b i iv o k  e lő t e r e k ,  fo ly o s ó k . fU rd ö szo  

b d k ,  k o n y h á k  stb. burkolására mindennemű formák és színekben.
ÜT W 1 T T M A N N  \  Go mp .

W ien  I. GizpUaalrasae 3.
-Á - r J e e ry -z é lc e lc  és Ix aszn ó b la /ti v u ta s itá iso lc  bérmentesen és ingyen.

Bor- és gyümölcs-sajtók

EREDETI SINQER
uj családi varrógép.

Alóljegyzett czég tudósítja a u. é. 
közönséget, hogy ő O BÉTK Ó  K. 
úrrali üzleti összeköttetését tökéle
tesen beszüntette.

E re d e ti S in g er v a rró g é p e k e t 
venni szándékozók felkéretnek e 
végett közvetlen az ön újonnan 

helyben felállított raktárához 
K ir A ly i  fö l-iitcx a . 

fordulni, a hol azok havi 5 frt rész
letfizetés mellett eladatnak.
Ih e  Singer M anufacturing Co. 

N E W - Y O R K
VEZÉB.ÜGYNÖSÉGE

3 S T e i d . l i n . g r e r .  < 3 -.

i ! G « P 5 |:^ C W b l l

f  Árverési hirdetmény.
Alóljegyzett Pellérd község kép

viselő testületé által ezennel közhírré!! 
tétetik, hogy a község tulajdonát ké-í 
pezö korcsma ház, bor. sörmérési f 
joggal, mészárszékkel, kert és hozzá < 
tartozó 4 hold szántófölddel f. évicí 
augusztus hó 21-én a község bírói 
házánál délelőtti 9 érakor nyilvánost 
árverés utján 3 évre el fog árverez-í 
tetni. Azonban a bérlet már f. évi? 
szeptember hu 1-én megkezdhető,? 
mely a három évbe nem számi tátik. 
be. A bérleti feltételek a pellérdi, 
körjegyzői irodában megtekinthetők.

Pellérd, 1881. augusztus hó 7-én.

•§: A képviselő testület
í  > megbízásából ^

|  Frühauf Nándor,|
W  k ö r je g y z ő .  $

BLAÜHORN ANTAL
FÜ SZER K ER ESK ED ÉSÉB EN

2*2 F É C S S T T . ,3_3;

Hol lehet

j ó  és ham isitlan
asztali bo rt k a p n i?

A szigeti országút 32. sz. a „fehér 
rózsához" ezimzett kereskedésben,

7 palaczJc vörös bor . . . 3 0  kr. 
1 „ fehér „ . . .  2 4  „

A ki 10 üveggel egyszerre vesz, 
palaczként 2 krral olcsóbb.

Ott szinte megrendelhető a leg
jobb minőségű

„ Z E H E e l r 'to g 'r  a f “
(sokszorosító gép)

minden nagyságban a legjutányosahb 
áron. 256 ,3—1/

T é li  g y ó g y m ó d .

piszén uj rendszer, kórjárat nélkül igen kevés 
tért igényelnek felállításukhoz, az előbbi sajtók- 
hoz mérve kétezeres gyorsasággal sajtolnak, könnyen (prések) kezelketőlc. erősen é9 tartósságra készitvék. — Áruk

7 5  í r t t ó l  kezdve BéC8ben. — Rajzok, leírások és százakra menő elismerő nyilatkozatok kívánatra 
ingyen és bénnentve. 240 (12—3)

N z ő l ő - m i i l i n o k ,  l e g ú j a b b  s z e r k e z e t ű e k

PH. MAYFARTH & Co., B é o s b e n ,  I I .  Praterstrisse 86.
Gyara majnai Frankfurtban.

% Legjobban osztályozásra alkalmas! »

j  EREDETI Mayer m m  j

1 2 2 , 0 0 0

$  használat
ig bán ÍÉ

A gyári jel-«  
vény »  

kivántassék K
i

» í

i  G R O S S M A N N  J.  1
I  Ital Írni Tt. | B U  D  A P E S T | Iltt lórii 71. j |

' '-'2

A W i l h e l m - f é l e
antiarthritikus és antirbeumatikus

v é r t i s z t i tó - t e a
W illK ln i F e r e n c i  

gyógyszerésztől Neunkirchen 
(A. Auszt.)

cai.z, közvény, gábák, idült makacs ba- 
jók folyton genyődó daganatok, nemi és 
bórkUteges bajok, pattanások & testen 
▼agy az arczon, foltok, sifilistikus daga
natok, a máj és lep puffadása, arany- 
eres bantalmak. sárgaság, heves idegban- 
talmak, izom és Ízület bajok, gyomor
nyomás, ssélnyomások, altesti pangás, 
vi-seleti nehézségek, magömlések, férfi 
gyengeség, fehér folyás, aörvely kór, 
mirigy daganatok és más bajok ellen a 
legjobb sikerrel használtatott, a mi a sok 
1000 elismerő levéllel bizonyittatik. Bi
zonyítványok kívánatra ingyen.

Csomagok 8 adagra 1 frt. 10 kr. 
bélyeg és csomagolási díjért kaphatók.

A vásárlásnál szükséges az óva
tosság, nehogy hamisítások vétessenek, 
azért rzélszerü a törvényileg sok állam 
áltál védett jegyre vigyázni.

Kapható: Pécsett Csert* Ignác* 
kereskedőnél és Sipocs István gyógy
szerésznél . 199 (0—7)

T a v a sz i g y ó g y m ó d

M ó r ia -c e lli
gyom or-cseppek

jeles hatású gyógyszer a gyomor 
minden bántalm ai ellen,

és fölülmulhatatlan az 
étvágy-hiány, gyomor- 
gyengeség, rosassagu le
helet, aselek, savanyu 
felbofögés, kóllka, gyo
morhurut, gyomorégés,1 
hugykoképeodés, tulsé- 

gos nyálkaképaódés, 
sárgaság, undor és ha-! 
nyés, főfájás (ha az i 
gyomorból ered) gyo-; 
morgörcs, ssékssorulst, 
•  gyomornak tulter- 

heltsége étel és ital ál
tal, g tilsat a, lép ée máj- 

betegség, aranyere* < 
bantalmak ellen. 

202. sí. (0 -7 )
W T  E g y  -űL-vegrcsm á r a  2a.aszxxáb- 
l a t i  - a - t a B l t á in s a l  eg^r-C Ltt 3 B k r .

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész urnái.
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gy ógyaxer tárd bán és kereskedésében., 
Központi szétküldést raktár nagyban > 

és kicsinyben
Bradi Károly,

„az ő r a n g y a lh o z 0ezimzettgyógyacertárában
Kremsirben, Morvaorsságban.
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A tekintetes pécsváradi kerületi főtiszt
ség 2570. szám 1881. rendelete folytán a 
vaiszlói nagyvendéglő épületeinél történendő 
javítások érdemében augusztus hó 22-én 
reggeli 10 órakor árlejtés lóg tartat ii. melyre 
vállalkozni szándékozók az alap. uradalmi 
irodában Vaiszión megjeleni felbivatnak. —

A költségvetés szerinti kőmives, áts, 
asztalos, és kováts munka 687 frt van szá
mítva.

Vállalkozók fenntebbi összeg utáni 10 
%  bánatpénzt letenni.|valamint szakképzett
ségről magukat igazolni kötelessek lévén 
az. építkezésre vonatkozó költségvetést és 
feltételeket naponta az uradalmi irodában 
betekinthetik.

Kelt Vaiszión 1881. évi áugusztus 14.

Kir alap. SzámtartÓMág-

T ó -, s z é p - ,  t a r t ó s -  é s  o l c s ó  árá.3g-

Jó-, szép-, tartós- és olcsó órák.
Alulírott tisztelettel bátorkodom a n. é. közönségnek kecses tudomására 

hozni, hogy K i r á l y - u t c z a  4 . s z á m ú ,  M e y ar-fé le  házban, a boltív 
átellenében lévő ^

ÓRA-RAKTARAMAT
nagy választékú, legszebb, kitűnő 
s művészileg dolgozott valódi helvét 
női- és úri zseb-, legújabb szerke
zetű finom remontoir arany- és 
ezüst órák, továbbá legfinomabb jól 
zabályozott bécsi inga órák remek

tokokban, — úgyszintén franczia 
ébi'esztö-, hajó-, iroda-, lemez-, 
schtvarczwaldi- és konyha-órák- 
nak vétele által tetemesen bővi

tettem.

Ezen nagybani vásárlások által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy 
mindennemű és fajú legjobb órákat -  bárkivel árversenyben — szoros jótállás 
mellett, tetemesen leszállított árakon eladhatók.

Mindennemű javításokat — bármily csekély avagy nehezek legyenek 
azok — tarlós jótállás mellett — többévi gyakorlottságom utján pontosan, 
gyorsan és szorgossan eszközölvén, bátran reményiem, hogy minden hozzám 
intézett kívánságnak és megrendelésnek minden tekintetben eleget teendek.

Pécsett, 1881. évi augusztus hó 18-án.

hódoló kész szolgájuk

TTZTJTZJiT  J .
őrás.

Nyomatott (Lyc. nyomd.) SteegmUller J . E. és tárnánál Pécsett.
T e - ,  B z é p ^ f t E i x t ó s -  é s  o l c s ó  Ó r á a s .  _
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