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Ferencziek templomiunk itellenében.

van bizonyítva, hogy Lincoln óp olyan ványba hozzák, az eszmének propa egyénnek kitüntetéséről van gzó, jól 1-töl áug. 10-ig terjedne, mely időben
a legsürgösb ügyek intéztetnének el.
szegényül halt meg 1865-ben, mint gandát csinálnak. — Ön magától tudja, hogy a hozzájárulás megtaga csak Kállay
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már közmondásossá vált, s félő, hogy zett, amennyiben hagyta megtörténni: hogy nem is képesitvék a nyilvános arról, hogy befolyásos volt hivatali tól függ, hogy minő reformtorvekkel lép
Lincoln özvegyének élete amaz emlé hogy Lincoln Ábrahám özvegye ne ság előtti szereplésre. — Garfieldné hatáskörében nagyon hozzáférhető majd minisztertársai s illetőleg a deiegácziók elé. Kíséretében lesznek, Nikolics
kezetes 1865. april 14-ikétől, amidőn hány hátralévő napját szükségben és asszony érdekében a mozgalom annak volt pénzzel s mással is, kapott is na Fedor báró polgári adlatus, kit ö felsége
férje mint vértanú halt meg, egészen szegénységben töltse el? E megfog- idején, melegében lett megindítva és gyobb kitüntetéseket és szerzett má v. b. titkos tanácsosnak is kinevezett,
soknak is. — Egy elemi tanító, neve Horovitz és Kutschera követség! titkárok,
élete utolsó napjáig, a mi tengerentúli hatlanságnak csak egyetlen magyará fényesen sikerült.
Ügyesen rendezett efféle gyűjté zetes arról, hogy negyven évig verette Asbóth János, Anger consul és Müller notestvéreinkre örök szemrehányásul fog zata lehető. A háború alatt azt suttog
szolgálni. Nem mnlt még el egy egész ták, hogy Lincolnná vonzalommal vi sek jutalmak vagy kitüntetések czél- — mindig pénteken — tanítványait, vibazári polgármester.
A prágai „Pokroku tudni véli, hogy
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állítható, hogy azon szolgálatok, miket azt is, — bizonnyal aljasul és rágal sem érdemli azt, a nagy közönség az hoz mit sem értett, érdemdús kollegáit ad hoc hivni egybe az agrárius kérdés
megbeszélése végett.
James Garfield a köztársaságnak tőn, mazó módon, — hogy testvérének, ki újvilágban csak úgy, mint az óvilág senki sem hozta szóba.
A Boszniában és Herczegovinában
Ott terpeszkedik mai nap is Ja
megközelíthetnék a Lincoln érdemeit. neje volt egy confoederált tábornok ban is csak ktilszin után Ítél. a nagy
álló csapatok létszámát e hó 15-töl kezdve
S mégis mennyire különböző volt a nak, titkos hireket adott. Midőn a há dobot megütő nagyszájú népbolon- nónak a volt pécsi püspök, azután jelentékenyen leszállították, ezredenkint
bánásmód, melyben e két érdemes ború elmúlt, elnémult, e rágalom is, ditónak hisznek, ha megannyiszor is bibornok érseknek életnagyságu képe G00 embert szabadságolva. Az ily utón
férfiú özvegyeit állhatatlan honfitár de vele együtt eltűnt Lincoln népsze már megcsalta a népet, — a nagyok a dicső báró Szepesy arczképének eszközölt redukczió összesen 13,800 em
sai részesítették. Garfieldné asszony rűsége is. Senki sem tudott előállani és hatalmasok pedig kegyenczeik és átellenében a városi teremben. — bert tesz ki s a szabadságolásnál külö
számára, midőn férje még utolsót sem akkor, hogy bebizonyítsa, miszerint fülbesugóik által hagyják magukat Jó hogy nincs a képekben élet nös tekintettel voltak az Öregebb és a
és érzet, Szepesy arczképe nem nős tartalékosokra.
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mig Lincoln özvegyét az éhenhalás
eszközöket megveti és jutalom, kitün gyen Scitovszkyéval, inkább elszöknék olaszok, oroszok, bulgárok és románok
onnan. — A nagy Széchenyi püspök vannak köztük, bulgárok még mindig újak
így ir az angol lap.
tetés nélkül marad.
nyomorának engedték át. Nem nagy
Boszniába.
Nem lehetünk azzal egy vélemé
ideje, hogy Lincoln özvegye és egy
Legszebb jutalma és kitüntetése arczképét kitették a teremből, hogy jönnek
kinevezésének hire nagy fé
küzösügyes vitézeknek helyük legyen. lelmetNikolics
hires franczia színésznő egyszerre ér nyen.
az öntudat, a tiszta önérzet.
okozott a bosnyák hivalnokok közt,
Tudnunk kell mindenek előtt, ki
Mauzóleumot, érczszobrot emel többen táviratilag lettek elmozdítva azzal,
keztek New-York kikötőjébe, miután
Napjainkban a nyegle élelmesség
ugyanazon hajón tették meg az utat osztja a jutalmakat — kitüntetéseket. már oda vitte a dolgot, hogy igen nek a kishitűségnek mai nap, és dicső hogy 24 óra alatt kell a tartományokból
A fa levele nem mozdul szél nél gyanús sziliben tűnik fel a nemzeti Hollós Mátyásnak, Magyarország leg eltávozniok.
az Oczeánon keresztül. Az amerikai
hírlapok hasábokat halmoztak hasá kül, tudnunk kell, honnan keletkezik és fejedelmi kitüntetés ép úgy, mint a nagyobb királyának, ki a törökön kiK ü lfö ld i szem le.
bokra, leirva hűen és pontosan, hogy a szél.
kissebb körökbeli — törvényhatósági, vül a cseh királyt, Ausztriát, Velenczét, Rómát és a fékevesztett magyar
a színésznő minő ruhákkal, csomagok
A gyűjtés által létrejött nemzeti, községi, sat. kitüntetések.
A porta a konferencziának felhívására,
Egy érdekbarát viszontszolgálat oligárchiát is megleczkéztette, lovas hogy Egyiptomban fegyveresen beavat
kal, stb. érkezett meg, — de egyetlen vagy nemzetközi jutalmak, emlékek,
nyomorult sorral sem emlékeztek meg szobrok sat. gyűléseken, vagy a sajtó fejében indítványozza, hogy N. N.-nek érczszobra még mindig késik az éji kozzék, végre azt felelte: — hog) részt
vesz a konferencián. — Szándéka, hogy
arról, hogy az öreg hölgy fölötte sze utján inditványoztatnak s ugyan ez huszonöt éves jubileumára ezüst-arany- homályban!
a beavatkozás minél inkább késleltessék,
gényes öltözékben, roskadozva lépett utón terjesztetik az eszme. — Elle koszoru, aranyirótoll és tintatartó
nyilvánvaló, a mi abból is citünik, hogy
ismét szülőföldjére. Olyan nagyon ter nezni az efféle gyűjtést nagyon hálát vagy csak egy szerény album adas
Belföldi hírek. — Tisza Kálmán még a beavatkozás feltételei iránt hossza
mészetes lett volna, hogy az Egy.-Ál- lan dolog volna: csak a gyűlölet visz sák, arczképe lefestessék a gyűlés Nagyváradon, Várady Gábor Técaön tar san tanácskozni kíván.
Angolország megkezdette csapatainak
lamok, melyek olyan nagy hálával tar rá egyeseket, hatása semmi, a gyűjtést vagy egyleti terem számára, — ki totta jól választóit beszéddel, meg is elé
toztak Lincoln iránt, e hálának lega nem rövidíti, de az ellenző szerez ma merne ellentmondani ? — Megnyílnak gedtek vele. — A minisztertanács a költ hajóra szállítását, azonban két hét is elte
mig tettleg a támadást Arahi serege
a pénztárczák és, bármi szüksége van ségvetések felülbirálatával fog legközelebb lik,
lább egy részét özvegyének róják le. gának uj ellenséget.
ellen megkezdheti, addig pedig az Egyip
Ki kételkednék abban, hogy Lincoln
Minden attól függ, az illető megju- a kissebb tisztviselőnek minden kraj- foglalkozni. — Az igazságügyi miniszté tom belsejében lévő keresztény és zsidó
riumban a kir. Ítélőtáblák tanácselnöki
annak idején, a háború pazar évei talmazandónak kitüntetendőnek vau czárra, itt a forintokat sem szabad kí szinekurák törlését indítványozzák 66,200 lakosság rablás és meggyilkoltatásnak van
ben rendki vül nagy hadi zsák nak-e személyes, vagy egy érdekbe mélni, mert elöljárójának, hivatalos forintnyi évi megtakarítással. — A tör kitéve.
Arabi pasa hadállását Alexandria melmányra tehetett volna szert? De be bevont nagyhangú barátai, kik indít- főnökének, vagy befolyásos más vezér vén yszünet uj javaslata szerint ez jul.

Jutalmak és kitüntetések.
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Mindenül háztílsnek meg vau az ő „gyöngye1*,
Kihez a családnak azíve vagyon kötve;
Minden jóravaló ház pitvara fejón
— Mint egy nyájas csillag az égnek tetején —
Egy aranyon fészek n z e r e t e t e t hirdet.
Intve, hogy csak „ a z z a l alapíthatsz s z ir t e t .“
Uram Isten adtál ilyen gyöngyöt nékünk —
Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk!
Nem moudja a család, nem mondja, hogy „több
sincfi,"
Hisz nála a h á z f e j mindig a legfőbb kincs;
Óh de ki bánhatja, hogy ifjú rokonvér
Egymásért buzogva, híven szabadon vér, —
Hogy ki a családban legdelibb s a legszebb,
Minden szív csak érte, ő utána reszket
Uram Isten adtál ilyen gyónyöt nékünk —
Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk!
Vesta-lángu tűzhely, magyarok hazája,
Neked is van egy ily gyöngyöd a családba,
Házpitvarod fején egy aranyos fészek, —
ó h mily melege vzn honszeretetének,
Szíve dobogása kebelünk átjárja,
Széles e világon nincsen neki páija.
Uram Isten adtál ilyen gyöngyöt nekünk -Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk!
Zászlós úri rendek fényes koronája.
Leáldozott napnak itt maradt sugára,
Szent emlékezetű Nádorunk hős Sarja,
A királynak legtöbb, legvitézebb karja,
Édes-mindnyájunknak családi szemfénye,
Szép Magyarországnak legelső honvédé.
Uram Isten adtál ilyen gyöngyöt nékünk —
Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk !

Te vagy, te vagy JÓZSEF! Herczegünk — a dél éin az ő szívok is hevesebben dobban,
Vezérszemeiddel ha fölöttük lebegsz,
ceg —
Nyájas beszédidőéi ha közöttük lehetsz.
Ki legsziveaebben szép hazádban élsz meg,
Ki oly jól megértéd ezt a hű nemzetet,
Uram Isten .adtál ilyeu gyöngyöt nékünk —
Hogy csak magadért is forrón megszeretett;
Áldassék a háznál szép, aranyos fészküuk !
Pedig édes apád után is volt jussod,
Tiszta lánggal égő kebelébe jutnod.
Megjő még az idő, ugylehet hogy megjő,
— Dicsőséggel lássuk, engedd óh Teremtő —
Uram Isten adtál ilyen gyöngyöt nékünk —
Hogy e s e r e g é l é n feltérsz olyan utuak,
Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk !
Melyre a kicsinylük álmukban se jutnak ;
S az olynipig szálland hire hős tettidnek —
Sziuvér magyar embert megillető módon,
8 király, nemzet kegygyel áldozatot visznek !
— Kinek ifjú lelkén annyi a s z é p ódon —

Ki „makrádba" épen azűz-nzem parazsat hoz.
Itt látszik igazán szived milyen gazdag,
Hő szerelmet mért hogy mindenütt fakaszthat.

Rendületlen hiszed, szivedben vallás ez:
Uram Isten adtál ilyen gyöngyöt nekünk —
„Magyarország nem volt, csak még ezután lesz!" Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk!
S mert magas eszmékhez lánglelkek szárnya kell:
E dicső czélért a te lelked szárnyra kel.
Ám munkavégzéskor Te is pihenőt kérsz,
Ott hol a boldogság karjaiba fólvész,
Uram Isten adtál ilyen gyöngyöt nékiiuk —
S mikor hivatásod csak szerit engedi,
Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk I
„Jó lesz — mondod — kissé hazatekinteni
És amily rátermett vitéz vagy oda kül,
Nemes példázattal lagyogsz a magasban,
Példa gyanánt állasz otthonodon belül.
Vitézink erénye Veled száll magasbbau,
Uram létén adtál ilyen gyöngyöt nékünk —
Annyi nagyjainknak Te vagy tanítója:
Áldassék a háznál szép, aranyos fészküuk!
A nép szerétét ki-ki hogy-mint ójja;
És hogy Timonokbau1) ne legyünk gazdagok:
óh a Te o tth o n o d , az a tündér liget,
Mértékleted’ s munkád' látják a gazdagok.
Mely elbűvöli az odatérő szivet,
Uram Isten adtál Ilyen gyöngyöt nékünk —
Hol úgy ömlik széjjel az Öröm mosolya,
Áldassék a háznál szép. aranyos fészkünk!
Mint lombok enyhében pás’ton az ibolya,
8 egy őrangyal lebeg a küszöbnél fényben.
Hát még mikor ott vagy, honvédőid közt vagy,
Olajágat tartva ragyogó kezében.
Kebledben a szívod hej beh kevés közt hagy I
Uram Isten adtál ilyen gyöngyöt nékünk —
Az Istenen kívül kiszorul ott minden,
Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk!
M a g y a r k a t o n a vagy összes érzelmidben.
Mint a gondos kertész a virágseregben,
S ott a legnemesb hölgy, „édes Feleséged,>(
Ott vagy igazán csak otthon, elmedben.
Gyermekivel együtt maga az igézet;
Uram Isten adtál ilyen gyöngyöt nékünk —
Áldás szellemének suhog itt szárnya,
Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk I
A menny egy ajtója vagyon itt kitárva, —
S mint a tölgy árnyéka, szép férfiú lelked,
Igen, igen a Te hűséges honvédid!
A ragyogó képre enyhítőn kiterjed.
A magyar háztözbely e kedves cselédit,
Uram Isten adtál ilyen gyöngyöt nékünk —
Őket szereted Te a legislegjóbban ;
Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk I
•) Egy dúsgazdag athenei polgár ac ó-korban,
ki mindenét könnyelműen elfecserlé. Shakespeare És még itt sem toKöd tétlenül idődet,
hasonló czimü drámájában remekül örökítette meg Mezőgazda módra műveled a földet,
Mialatt nyájasan ezólaez a paraszthoz
ez alakot.
Szerk.

Uram Isten adtál ilyen gyöngyöt nékünk —
Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk!

Uram Isten adtál ilyen gyöngyöt nékünk —
Áldassék a háznál szép, aranyos fészkünk t
Igen, úgy vagy köztünk, értesz is bennünket;
Könnyen megnyeréd hát hálakész szivünket ;
Keblünk szentélyében szorítottunk helyet,
Ahajt’) tartogatjuk a I I o u s z e r e t e t e t ,
Ezt magyarőrző ősi istenséget:
Amcllé belyezéuk óh Herczegiink T é g e d

( P é c s 1881 2.)

Széplaki Jancsó Sándor.

A cson k a k o ld u s.
— Rajz. —

Alkonyul. A falu harangja mefjkondul, imára szólítva az embereket. És az
emberek imádkoznak. Meghálálják Isten
nek az ö kegyelmét, az immár múló na
pért és védszárnyaiba ajánlják testüket,
lelkűket a nyugalom idejére.
Ki az, ki a faluvégben egy határ
jelző-kőnél térdelve, nem kulcsolja öszsze kezeit keresztényi módon a harang
szózatára? Pedig mintha ö is imádkoz
nék. Mint haragvó szülőjét kérlelő büntudatos gyermek, esedezöen emeli fel bá
gyadt szemeit a napnyugtával felragyogó
alkony csillaghoz s ajkai halkan susognak.
Tán egy Alláht imádó ájtatos ván
dor? Erabergyülölö? Megbomlott hajdani
lángész ? Vagy égbekiáltó bűnökért ve
zeklő lélek?
Ki mondhatná meg?
Az életekével bőven megszántott arcza naptól barnitott, mi még fokozza meg
jelenésének komorságát.
Feje — mert süveg nem borítja azt
’) Székely tájszó, egyazon jeleutinényü az
a h o l helymutatóval.
Szerk.

— kétszeresen födetlen; csak néhány
szürke hajszállal játszhatik rajt az esti
gzél, — a többit kitépte az élet vihara.
Sasélü orra szilárd, elhatározott jellemre
mutat, mig egy-egy az orr két oldalától
az ajkak széléig húzódó mély barázda ha
tározottan a kegyetlenség bélyegét nyomja
rá. Őszbe járó szakála kuszáit, mélyen
beesett szemei fölött pedig busa szemöl
dökök ívűinek.
És mégis e zilált arcz látása nem
félelmet gerjesztő. Mély alázat és az önmeghasonlás lezajlott harczának bús nyo
m a: a lemondás ült ki reá s legfolebb
szánalmat ébreszthet a szemlélő kebelében.
Öltözete méltó alakjához. Ujjas fel
öltője fakó vászon-félét mutat, de a rajta
szórványosan mutatkozó alaktalan pöttök
hajdani bíborról tanúskodnak; prémezve
is lehetett, de biz az idő úgy megnyúzta,
hogy azt csak föltennünk szabad ; a talán
hajdani arany-zsinorzatnak csupán tisztása
látszik, mig a begombolód/.ásra ma már
csak késsel fúrt lyukak szolgálnak; a
gomboknak annyi faja a hány száma;
köztük csak egy maradt meg még egy
régi szebb kor hirdetöjeként: egy dió
nagyságú ezüst-bogyó csúcsán egy kék
gyöngyöcskével. Bőrrel gazdagon foltozott
nadrágja bokáinál össze van kötve, mig
lábait csupán rongyok védik éles kövecsek
vágásai ellen.
Süvegének — nem tudni milyen le
betett egykor — jelenleg olyan formája
van, mint egy jókora hólyagzacskónak;
ott hever előtte az utszélen.
— DicsértesBék az Ur neve — hang
zik e pillanatban ajkáról.
— Mindörökké — felel reá a mel
lette hazatérő mezei munkás nép s ki-ki
egy fillért vet a heverő süvegbe.
Tehát mégis az egy igaz Isten imádó
keresztény hivő ö. De nem imádkozhatik
összekulcsolt kezekkel, mert jobbját —
csak ö tudja hol és miként — elveszité,
s most munkára tehetetlen koldus, ki
megcsonkulva szól — Istenhez.
— Tiszteljed atyádat és anyádat —

lett mindinkább megerősíti, a moll&hk és
ulemák a szent háborút hirdetik, minek
folytán az önkénytesek tódulnak Arabi
seregéhez, mely 30 —50 ezerre már fel
szaporodott. Arabi a csatornát, mely Ale
xandriába az ivóvizet vezeti, eltérittette,
úgy hogy pár nap múlva a város víz
nélkül lesz. A Szuez-csatorna mentén az
európaiak még nem lettek megtámadva,
de Egyiptom belsejéből a keresztények és
zsidók megrablása és felkonczolásáról elrémitö hirek érkeznek és ez mind Anglia
müve, melynek katonái szinte részt vesz
nek a rablásban.
Arra, hogy a hatalmak Angliának és
Francziaországnak felhatalmazást adjanak
a beavatkozásra, nincs kilátás, a két nyugoti hatalomnak ezt saját veszélyükre és
felelősségükre kell tenni. A „Times4 Ara
binak jul. 2-ról kelt s Qladstonehoz inté
zett levelét közli. Arabi a levélben azt
mondja, hogy Angolországot biztosítja,
hogy az első angol lövés Egyiptomot min
den szerződési kötelezettségek alól föl
menti, az adósságok ellenőrzése megszűnik,
az európaiak vagyona elkoboztatik, a csa
tornák szétromboltatnak és az összekötte
tések elvágatnak. A mohamedánok fana
tizmusa lángra fog lobbantatni és a vallási
háború ki fog hirdettetni Syriában, Ará
biában és Indiában.
BukaresztbŐl az a hir érkezett, hogy
Károly román király az osztrák - magyar
uralkodónál látogatást akar tenni és pedig
Budapesten, a mi román politikai körök
ben jól fogadtatott.
A czár koronázásából talán mégis
lesz valami, mert azon csapatok, melyek a
koronázási szolgálattételre rendelvék, paranosot vettek, hogy aug. 1-re (13) indu
lásra készen legyenek.
Irlandban pedig az agrár gyilkosságok
és kártételek egyre szaporodnak a humán
és czivilizált angol kormányzat nagyobb
dicsőségére.

A pécsi bazilika
átalakítása és költségei felöl.
Mióta elhatározva van és tettleg be
is kezdettek az átalakításba, felhagytunk
ezen théma feletti diskusszióval s több e
tárgyhoz beküldött, nézeteinket pártoló
czikket eltettünk, most azonban nemcsak
több más lapban, de legközelebb a nagyon
elterjedett és sokat olvasott legnagyobb
napilapunk, az „ E g y e t é r t é s " ez évi
200-ik számának tárczarovatában egy czik
ket olvasunk, mely ugylátszik Henszlmann
Imrének az „Archeológiái Közlönyében
és Czobor Bélának az „EgyházmUvészeti
L apéban közölt ismertetéseikből morittetett,
mely azonban több pontra nézve igen té
ves, ezen tévedésnek helyreigazítása lapunk
feladatához tartozván, bár nem igen szí
vesen tesszük, az elöl ki nem térhetünk.
Nagyban tévednek az említett fővárosi
lapok a restauraczió 700,000 forintra elő
irányzott költségeinek fedezése pontjában,
mert a pécsi székesegyháznak úgy mint a
püspökségnek, káptalannak, papnöveldé
nek, sőt még a nagy- és kisprépostnak
elkülönített uradalmai vannak királyi ado
mányozásból és ezen uradalmakjövedelmei
külön-külön kezelvék, egymással soha nem
elegyittetnek.
Ezen uradalmakon kívül van a pécsi
egyházmegye gondviselése alatt körülbelöl
25-féle alapítvány, köztük nehány tetemes
alaptőkével, ép oly gondosan és elkülönítve

kezelve s mindenik a maga czóljára for magok a keletről lopott oszlopok is, mint
dítva, — egynek az úgynevezett „Nemo“ például a velenczei Szt. Márk egyházban
az az senki kasszájának rendeltetése sin eltörpülteknek tűnnek fel a föléjök épített
csen nyíltan kifejezve, ez úgyhisszük előre fedéltartó alatt. A szobrászat és festészet
nem látott, de sejtett rendkívüli esemé sem haladt annyira, hogy akár a régi
plasticus formákat elérni, akár realisticus
nyek idejére van szánva.
Elég ahoz, hogy az egyházmegye hajlandóságánál fogva a természetet híven
mindennemű szükségleteiről bőven van utánozni bírná."
gondoskodva, hogy a püspökség és kápta
H.
lan külön jövedelmei meg ne rövidüljenek,
mi több boldogult Girk György püspök
T örv én y szék i csarnok.
hagyományából a százezerét meghaladó
oly alapítvány is van, melynek kamatait
Előadandó büntető ügyek:
a püspök belátása szerint fordíthatja az
J u l i u s 31 - é n.
egyházmegyei szegények segélyezésére.
*” ‘/b. I8g. Jaksa József és társai el
A mi különösen a székesegyház urodalmának jövedelmeit illeti, ezek azon ré len sikkasztás miatt. — *824/b. i8g. Böhm
sze, mely a rendes évi költségekre : zene István ellen súlyos testi sértés miatt. —
kar, templomszolgák, világítás, sat — to *#2#/b. M1. Özv. Váczi Istvánné és társa
vábbá a hazánkban talán fényére nézve ellen lopás miatt.
felül nem múlt egyházi ünnepi öltönyök
A u g u s z t u s 2- án.
és ékszerekre el nem fogy, arra van ren
*‘T*/b- sas- P»P Lajos ellen lopás mi
delve, hogy a templom kiépitessék.
att. — MM/b.
Horvát Bránko ellen lo
Ezen évi megtakarított jövedelem, pás miatt.
miután úgy az uradalom, mint a tökepénA u g u s z t u s 4- én.
zek gondosan kezelvék, tőkésittetvén, mi
m ,/b. Mf. Geyer Péter és neje ellen
óta a templomon nagyobbszerü építkezés
nem történt, már meghaladja az előirányzott bírói zártörés által elkövetett sikkasztás
700,000 forintot, miről Trefort miniszter miatt. — ,u */b. i8g. Lécz Henrik és tár
ur tudomást szerezve, nem nyugodott addig, sai ellen csalás miatt. — ,32,/b. M#. Gungl
mig elköltésükre okot és módot elő nem János és társai ellen bírói zártöréséé sik
teremtett, a mit pedig a hatalmasak mai kasztás miatt.
Előadott polgári ügyek :
korban akarnak, annak dicsőítésére talál
nak embert és közeget, mert ez embert
J u l i u s 25-én.
és közeget ők maguk alkotják czóljukra
Uj János Jankó — Kari Dániel el
s ilyen a műemlékek bizottsága.
len okirat-megsemmisitése iránt. — &zakígy állván a költség fedezetének dolga, váry Nándor — Donáth és Flesch ellen
igaz, hogy attól nem kell tartani, mikép 304 frt töke s jár. iránt.
bazilikánk restauracziójának dolga a pesti
J u l i u s 27-én.
lipótvárosi templom építésének sorsára jön,
Makó Ferencz és Makó Éva £.~abó
erre akkor sem jövend, ha, mi nagyon va
Istvánné — Makó Péter elleni gondnok
lószínű, a költség a milliót elérendi.
Az emlitett czikkben foglalt több ne ság alá helyezése iránti keresete. — Nagy
vezetes tévedést itt nem igazítjuk helyre, Végi Samu — Nagy Végi Zsuzsa s tár
hanem utalunk ama czikksorozatra, mit sai ellen örökösödés iránt.
lapunkban közöltünk, csupán azon meg
jegyzést koczkáztatjuk, hogy a dóm belső
festésére előirányzott 100,000 forint, te
K ü lö n fé lé k .
kintve a roppant kiterjedésű alapra, alkal
—
Arany menyegző. — Múlt ked
masint igen csekélynek fog bebizonyulni,
ha csak 4-ed—5 öd rendű művészek ke den ritka ünnepély tartatott a belvárosi
templomban. Dendl József volt kádármes
zébe nem adják az ecsetet.
Eme sok tévedés nagyon megrontja ter, jelenben magánzó ünnepié meg szere
örömünket az emlitett czikkben foglalt tett hitvese szül. Károly Terézzel boldo
ama biztatásban, hogy az elfogadott tervek gan átélt házas életének ötvenedik évfor
végrehajtásával a pécsi dóm lesz az ország dulóját gyermekei és unokái körében. —
Az egyházi szertartást Mendlik apátplebáelső székesegyháza.
A mi pedig a román styl szépségei nos végezte, ki egyúttal az ünnepély
nek dicsőítését illeti álljon itt, a mit felőle jelentőségét szivreható beszédével ki
a P. Szatmáry Károly által szerkesztett emelte. - Az egyházi szertartás után
és Tettey Nándor által kiadott jeles mun a jubilánsok gyermekeik által egy dí
kában „Az emberi nem mivelődéstörténe- szes arany koszorúval lepettek meg,
melyet unokájuk Ott Béla adott át. —
téu-ben olvasunk a 144-ik lapon:
„A román építészet Európa nyugotán Az áldomás és arany lakodalmi mulatsá
got,
vöjük Ott Márton pécsi kádá~mcster
fejlődött ki az 1009-ik éven innen s ettől
kezdve uralmát egy pár századig tartja és borkereskedő házánál ülte meg a
meg. Nyugodt méltóság, határozott méretek boldog család számos meghívottal együtt.
jellemzik azt; b á r m ás o l d a l r ó l a — Élvezzék a boldog együttlótet még
j e l v i k o r l á t o z o t t s á g n a k s n é h o l számos évekig.
az e s z m e h i á n y n a k n y o m a i v a l . "
—
Egyesültek. Hosszas egyezkedés
Befejezésül ezeket Írja a 147-ik lapon : után végre, a pócs-barcsi vasut-társulat, a
„Általáb an ellehet mondani, h o g y a Dunagözliajózási társaság, mint a mohácsr o m á n s t y l m i n d e n g y ö n g é i v e l péc.d vasút tulajdonosa és a budapest-pécsi
b i r az á t m e n e t i k ü z d e l m e k n e k . vasút engedélyesei közt megköttetett a
A görög-styl fenséges szabadságát és ará szerződés, melynek értelmében a nevezett
nyos méreteit már az éghajlati viszonyok három vasúti vállalat vonalai üzletének
miatt mellőznie kell: fedélzetre és abla együttes kezelésére Budapesten egy közös
kokra van szüksége, melyek a görög mo üzletigazgatóság fog felállittatni. A mohácsdort kivetköztetik könnyed szépségeiből; pécsi és pécs-barcsi vasutak pécsi üzlethiányoznak a szellös oszlopcsarnokok; sőt vezotősége, mint ilyen, meg fog szűnni, s

De mintha átallotta volna egyszerre szétte
kinteni a földi látványon, ködfátyolba boritá
szép arczát. — A falu juhásza, ki bot
jára támaszkodva látta ezt, esőt jósolt
belőle. Es nem rosszul jósolt. Egész nap
oly zivatar dühöngött, melyhez foghatót
nem értek meg még a falu legvóoebbjei sem.
Estefelé tisztulni kezdett. A vészha
rang már rég elhallgatott. Egyszerre meg
szólal a — lélekharang. A falu lelkésze
jő az áldoztató szentséggel, nyomban a
helység lakósaiból, leginkább azoknak
gyermekeiből, egy kis tömeg kiséri. Oda
mentek a falu korcsmájába. A vén Marczi
bácsi búcsúzni akar a világtól. Ott fek
szik az istállóban egy szalma-ágyon, nem
engedé magát szobába vitetni.
Egész testében remeg.
Mit véthetett ez ember, hogy meg
halni sem tud nyugodtan. Arcza olyat mu
tat, mint a bűnösé, midőn az igazság vá
ratlanul tetten kapta; a lemondás jellegét
ismét, az önmeghasonlás kuszáit fellege
váltá föl rajt.
Minden kívánsága csupán az, hogy
meggyónjék és áldozzák. A pap tehát el
jött. Az istálló nagyajtaja tárva-nyitva és
a szabad udvarról messze tájék terül el
a szem előtt.
A népség — ki megilletödött kíván
csisággal, ki pedig imádkozva — tisztes
távolságban tartja magát a lelkésztől; de
a gyermekek oda akarnak tolakodni, nem
értik ők a perez komolyságát, csak ánynyit tudtak meg a szülőktől, hogy a vén
Marczi bácsi aligha fog többé már me
sélni.
— Meséljen még egyet Marczi bá
esi — mondja egy fiú félelmetes kérő
hangon, mialatt többed-magával a hal
dokló közelébe húzódik; de a pap nyájas
intéssel távol tartja őket.
— Ne tegye lelki atyám. Akarom,
hogy ők is hallják gyónásomat; ez lesz
úgyis az utolsó és igaz történet, mit tő
*
lem hallhatnak — ezzel búcsúzom tölök,
Újra fölkelt a hegy mögül a nap. az én egyedüli kis barátaimtól széles e

mondja ismét reszkető intelmes hangon,
baljával az égre mutatván, a mint egy a
szülőkkel hazamenö ártatlanul pajzánkodó
gyermek-csoportot megpillant. És a gyer
mekek megállanak, majd körűié seregelve
ösztönszerü tisztelettel ácsorogtatják sze
meiket i jámbor-szavu öreg kolduson.
Mint egy korhadt törzs ifjú zöld haj
tások közül, úgy tűnik ki ez ember alakja
a gyermekek köréből.
És ilyenkor van ö igazán elemében.
Ajkai példázó meséktől áradoznak s örül
a tapasztalatnak, hogy a gyermekek osz
tatlan figyelemmel hallgatják és ártatlan
vonzódással simulnak mind közelebb és
közelebb hozzá; örül a tudatnak, hogy
megnyerhetett néhány szivet, — s mint
’ha ez ártatlan szivek melege engesztelő
tömjénként szállana az örök igazság szék
helyére: ájtatos merengéssel kutat szeme
az égen.
A sóvárgó bünbánatnak egy csillagsugárba kapaszkodó reménye nyilatkozik
e szempillantásban.
De vájjon ki ő?
A faluban bár mindenki ismeri a vén
Marczi bácsit, mégis voltaképeni kiléte
ielől mit se tud senki. Észrevétlenül
jött és fészkelödött be a faluba, mint egy
vándor madár, de eredete, atyafisága vagy
övéi felöl ép oly keveset hallat — bár
mennyire igyekeznek is vallomásra bírni —
mint múltja felöl. Külöuczségei miatt tébolyodottnak hiszik és szánják, de szívesen
megtűrik és szállást adnak neki, persze
csak a pajtákban, istállókban, és válto
gatva mindenütt bőven falatozhatik.
Senki sem ellensége; sőt a gyerme
kek szeretik is, mert koldult filléreit
gyakran megosztja velők és oly jó okta
tójuk akár a pap, vagy a mester.
így folyt ez ember élete változatla
nul sok ideig.
De a sors változandó, mint az or
szágút, «gy-egy csapása sík, majd hal
mos és meredek, de mindig göröngyös.

világon. E b akarom, hogy hallgassa min
denki, ki itt van, hogy tanulva tőlem, ta
níthassanak.
É í most — félig dőlve, félig fekve
ágyán — igy kezdé gyónását:
Gazdag voltam. Fényben nevelked
ve nem ismertem nélkülözést s mint egye
düli gyermeke szüleimnek, kik szemük
fénye, egyetlen kincsük gyanánt szeret
tek és őriztek, — nem ismertem ellenke
dést kívánságaim- és óhajtásaimban.
Felejthetlen édes anyám — vajha az
ég megbocsátana az ellene vétettekért, —
ki bálványozott és szigorúbb atyám igaz
ságával szemben gyámolított — özvegygyé lett.
A konyek még föl sem száradtak arczán, melyeket atyámért záporként hulla
tott, én már oly házassággal öregbitém
búját, melybe sohase egyezett be, mert
fényes nevemre szégyenthozó, lealázó volt;
de én szenvedélyemnek vakon hódolva,
bölcB tanácsaival és jogos ellenkedéseivel
szemben meggátolkodottan daczolék.
E b ezért Isten keményen megbünte
tett, mert házasságomban boldogtalanul
éltem.
Édes anyám nem tűrhetvén tovább
menye tulkapó garázdálkodásait saját há
zában, kiutasította őt; én azonban felesé
gem pártjára állottam és édes anyámat
kiűztem saját hajlékából, s mert joga tu
datában ellenkedett, megütöttem — mire
fájdalmában szive megrepedt.
E pillanattól fogva végkép letűnt jó
csillagom.
Nőm, ki három gyermeknek adott
életet, megszökött tőlem egy régi kedve
sével, kinek létezéséről eddig mit se tud
tam; engem pedig vagyonom nagy részé
től csalfán megfosztott.
,
De én tűrtem sorsomat. Érzem, hogy
megérdemlőm. De gyermekeimet gonddal
neveltem.
Nőm csalfasága, és sok elemi csapás igen
megrenditétték vagyonom állását; miután
egyik leányomat kiházasitottam, fiamat

személyzete a szervezendő közös üzlet- különféle hírlapok árusittatnának és hír
detósek vétetnének fel, — a város ható
igazgatóságba fog beosztatni.

ságától ingyen. A z ajánlat elfogadtatott

—

Templomi zene. Vasárnap d. e. A bódék igen csinosaknak ígérkeznek és

9 órakor a lyceumi templomban tartandó
isteni tisztelet alkalmával énekeltetni fog
a 22-ik számú mise Seyler Károlytól; —
graduale: „Domine convertere" (magánbass) és offertorium : „Iustitiae Domini"
(magán-négyes) Rotter Lajostól.
—

A pécsi nőegyleti gyermekkert

tanonczai számára f. é. áugusztus hó 3 án
délután a gyermekkort helyiségeiben ma
jálist rendez az igazgató választmány. Ked
vezőtlen időben nyolez nappal később tartatik meg az ünnepély.
—

Tanfolyam a lópatkolásra. A

földmivelési minisztérium az ország külön
böző pontján tanfolyamot rendezett be a
lópatkolásra. A tanfolyam félévig tart s
dijvasalással fejeztetik be; — Pécsett az
ősz folyamán fog megnyittatni.
—

—

Zsidóellenes röpiratok. A mi-

niszterium azon jogosulatlan rendeletének
erejénél fogva, melyszerint mindennemű
zsidóellenes röpiratok lefoglalandók s a
minisztériumhoz fölterjesztendök, — vá
rosunkban is foglalt le rendőrségünk
legújabban egy csomagot, mely Rotbauer
Ferencz kereskedősegéd tulajdonában volt
elárusitás végből. A röpiratok magyar és
német szövegiiek voltak, az egyik: „Ma
gyarország vágtatva rohanó elszegénye
dése" czimen, a másik pedig: „Die wirkung die jüdischen Sittenlehre in dér
raenschen Gesellschaft."

A henteseknél a közegészségügy

érdekében orvos-rendőri vizsgálat tartatott
a hét folyamán. A vizsgálatnak semmi
különös eredménye nem volt, — minden
rendben találtatott, leszámítva a kissebb
üzletekben itt-ott tapasztalt tisztátalanságot,
mire az egyik hentes azzal védekezett a
komissió előtt, hogy: „De gustibus non
est disputandum!" No már furcsa nézetei
lehetnek a diák-hentes urnák a gusztusról!

A közegészség érdekében. Benne

—

vagyunk a nyár legforrób napjaiban, mi
dőn a túlságos meleg levegő már magában
véve is egészségtelen és még ezen felül
sok oly körülmény merül fel, a melyek
mindegyike nagyban inficziálja a légkört.
Azt megsem akarjuk említeni, hogy egyikmásik vendéglő előtti vízfolyásban csibe
lábak, kacsa-fejek stb. úszkálnak, meg
hogy a Klimó-utczában 3 —4 napon keresz
tül egy „boldogult" macska terjesztette
az illatot; ez mind csekélység, hanem az
a nevezetes körülmény, melyet a rendőr
ség különös figyelmébe ajánlunk, hogy
egyik-másik timár-épületböl, az utczára
eresztik ki ama rettenetes büzhödt lót,
melynek undoritó Bzaga a legkárosabb ha
tással van a közegészségre. Az utcza-söprés és öntözés is oly gyéren történik,
mintha nem is volna rá szükség, — vagy
talán fürdőre rándultak az utczasöprök V!
—

a városnak valóban csínjára, — de a vál
lalatnak alighanem bukására válnak.

Jó fogás. A rendőrség egy már

régóta nyomozott tolvajbandát kerített
kézre a héten, mely négy tagból állt, —
a legidősebb 19 éves. No, ezek ugyan
csak korán kezdték! Hosszas nyakgatás
után, mintegy húsz tolvajlási esetet val
lottak be, — szép szám, hát még hány
lehet, a melyet be nem vallottak?! Résztvettek a nem régiben elkövetett dombó
vári betöréses tolvajlásban, ezen kívül
számoB lopást követtek el Mohácson.
—

Veszett eb. Csütörtökön délelőtt

egy veszett eb kóborolt a siklósi utczá
bán. Szerencsétlenség nem történt, hála
Isten, mert ideje korán észrevétetvén, le
lövetett.
—

Öngyilkossági hir czáfolata.

—

Illetékes helyről keserű, de általunk viszsza nem adható kifejezésekben felkéret
tünk annak kijelentésére, hogy a „Pécs
Baranyai Hírlap" múlt szerdai számában
közölt Öngyilkossági hir, valótlan és ko
holmánynál nem egyéb, de alkalmas arra,
hogy az érdekelt családokban zavarokat,
kellemetlenségeket, sőt szerencsétlenséget
is előidézzen.
—

Országos vásár. Városunkban

az országos vásár folyó hó 30-án veszi
kezdetét. Forgalma nem igen ígérkezik
nagynak, minthogy a gazdaközönség most
van leginkább elfoglalva a gabona - taka
rítási munkálatokkal. Régi tapasztalat bi
zonyítja, hogy az ez időben eső vásárunk
a legsilányabb szokott lenni.
—

Zsebtolvajok. Itt az országos vá-

sár, itt vannak az „ujj-müvészek" is. Hét
főn Steiner Vilmos nevű zsebmetszü került
a rendőrség kezére, a mint egy falusi
atyafi zsebéből 30 frtot csempészvén ki,
tetten kapatott. Szerdán pedig Rothmüller
—
Végre valahára ! Több éve hú N. próbálkozott meg a furcsa mesterséggel,
azonban rosszul sült el a próba, rajta csíp
zódik már az ügy, a búd. külvárosi temető ték
és hűvösre tették. Sajátságos, — mind
melletti vadvizárok és a vasúti áteresz, a kettő zsidó!
nemkülönben az ezekkel érdekelt rétes
—
Versenyuszábs a Balatonon. A
gazdák panasza érdemében. Csak a mindenttudó igaz Isten a megmondhatója, hogy folyó hó 23-ára hirdetett nemzetközi úszása vadvizárok mikor volt tisztítva, a vasúti verseny a zamárdi partoktól Balatonáteresz pedig oly alacsony, hogy minden füredre a szombati vihar miatt elbalasznagyobb vízesés alkalmával kiöntött a viz tatott. A verseny-propoziczió egy pontja
és roppant károkat okozott a közeli rétek ugyanis, mely időjárásról szólt, kedvezőtlen
ben. Most közeledik az ügy befejezéséhez, idő esetén a legközelebbi csütörtökre ha
— e hó 17-én künn volt a helyszínén a lasztja a versenyt. Füreden 4 versenyuszó
komissió és a megejtett szemle után ha- időzik s az odasereglett érdeklődök kielé
tározatilag kimondatott, hogy a vadvizárok gítésére, maguk közt rendeztek távuszást.
még ez óv folyamán kitisztítandó, a vas Hárman versenyeztek: Szekrényessy Kál
mán, Komlódy Gyula Budapestről és
úti áteresz pedig 80 cmrrel emelendő.
Schwarcz Vilmos Pécsről. Szekrényessy
—
Uj vállalat. Egy párizsi ezég a érkezett be elsőnek, Komlódy a czólhoz
közel múlt napokban ajánlatot tett a város közel ballábába görcsöket kapott, Schwarcz
hatóságának az iránt, hogy a főbb tereken Szekrényessy beérkezte után 16 perczczel
hirdető-bódékat állíthasson fel, melyekben ért partot.

pedig egy nagy v
' vállalatban tetemes
pénz összeggel ta^ ugattam: magamnak
nem maradt még annyi sem, hogy sze
rényen megélhettem és harmadik, még
gyámoltalan gyermekemet nevelhettem
volna.
Fiamhoz mentem tehát lakni. Ez mi
után még megmaradt csekély vagyonomat
is kicsalta tőlem, — inkább üldözőmmé,
mint gyámolómmá lett, oly annyira, hogy
ebédeléskor az ételhez foghatás elsőbbsé
gét is megvonta tőlem, s miután ellen
keztem, megüté kezemet.
Ugyanazon kezem volt az, mely az
édes anyámnak megrepeszté szivét.
Es ekkor éreztem át saját bűnömet
egész teljében. Ekkor valók legboldogta
lanabb életemben.
— Megátkozám gyermekemet, megátkozám önmagamat.
Elmentem azután serdületlen fiammal
leányomhoz; de ez be sem fogadott há
zába, s csak kis testvérét vévé magához,
kit csak azért kénytelenittetém ott hagyni,
mert saját életem is terhes volt.
Ép ekkor nagy háborút viselt a fe
jedelem, és én kétségbeesésemben a férfi
kor delén beáltam a hadseregbe.
A harezba érve elvesztém jobb ka
romat, — ugyanazon kart, melylyel megütém anyámat.
Most már koldusbotra jutottam, kép
telen a kenyérkeresetre.
Koldulva utaztam be a félvilágot, de
nyugalmat sehol sem találtam; végre lan
kadt testtel ide kerültem hozzátok, re
mélve, hogy itt nem sokára lerázhatom
kinteljes életemet. De az Urnák úgy
tetszett, hogy még soká érezze lelkem a
bűntudatnak ostorcsapásait.
Ámde érzem, hogy itt a végczél.
Köszönöm nektek jó emberek türel
mes pártfogástokat, az ég áldjon meg
benneteket érte jó és hálás gyermekekkel.
Ti gyermekek pedig, kövessétek hí
ven az Úr tizparancsolatját, de közülük

különösen annak negyedik pontját, me
lyet annyiszor mondottam és újból szive
tekre kötök: T i s z t e l j e d a t y á d a t és
a n y á d a t ...............
Bárha én is követtem volna; óh, de
igy mi vár reám oda túl — — — —
És az emberek és gyermekek halkan
zokogtak a haldoklónak e sóhajszerüen
mondott végnyilatkozatára, mig nyugaton
a nap előbujt a felhők közül és sugáraival ékes szivárványt festett az ég kelet
jére.
A lelki atya pedig nyájas hangon
biztatá a haldokló embert, hogy bűneiért
immár e földön megbünhödőtt, azért szen
vedett oly sokat, hogy még itt megtisz
tulva, lelke az igazak paradicsomába lép
hessen, s felmutatva a ragyogó szivár
ványra, mondá: — íme, nézz oda, ott
nyilatkozik az Urnák véghetetlen ke
gyelme, mely téged is felölel.
E szavak hallatára a haldokló arczán
— mint egy rémes álmoktól üldözöttére,
édes zenére ébredéskor — a megnyugvás
és öröm szelleme ült, s még egyszer telegyenesedett, még egyszer égnek emeió
balját, a végsóhajtás hangján susogván:
— Tiszteljed atyádat és anyádat — mire
élettelenül visszahanyatlott.
A napnak már csak végsugarai tün
dököltek a virágok és lombok gyöngyein,
melyek mint egy megkönyezni látszottak
távozó édes anyjukat.
A nap azonban vissza jő és hasadá
sát a virágok a viszontlátás örömharma
tával üdvözlik.
Tán az a könycsepp is, mely a végelszenderült szemgödrein kiült, elrepült
lelkének itt maradt Örömjele az átszellemülés pillanatából a nagy engesztelés tu
data fölött?
Ki mondhatná meg?
J I ó n a k y JÍA l m

án

.

Nagy örömmel vesszük a megye kü
—
Az uszodák mögött. Mig a hölgy- hogy kérvényeiket bizonyítványaikkal és
— A p é c si keresk. és ip a rk a m a ra sem mállók - gondolatról, »em összegről,
közönség fürdik, az alatt a vakáczió él okleveleikkel felszerelve, alolirt iskolaszék lönböző pontjáról beérkező híreket, melyek jul. hó 24-én rendes közös ülést tartott. sem alkudozásról szó sem volt. Különben
vezetében elrugaszkodott kamasz ab b diák alel nőkéhez, folyó 1882. évi augusztus hó mindegyike kitűnő termésről beszél. De — A napirend elintézett tárgyai közül fel- az egész működésemről a n. é. közönség
gyerekek valóságos manoevert visznek 15:ig benyújtani szíveskedjenek. Megje nem csak a mi megyénkben esik gazdag emlitendök a következők : Szigetvár nagy ítélhet.
véghez az öltözők mögött. Naponta lát gyeztetik, hogy előnynyel bírnak azok, aratás, hanem egyszer valahára — hála község módosított helypéuzszedési tariffáSzilberfreund Rózsa.
hatni az uszodák mögött afféle uracsokat, kik a zenében és énekben kellő jártasság Isten! az egész ország elmondhatja meg ját nem ajánlja a kamara a minisztériumnak
elégedéssel, hogy jó esztendőnk vau.
kik megfúrva az öltözőket, nagy gyönyör gal birnak.
jóváhagyás végett; mert a helypénzszedósi
Hogy mint fognak fejlődni a gabona jog tulajdonos urodalom tariffája már úgy
Kelt Siklóson, 1882. évi julius hó 24.
rel kandikálnak be a lyukakon. —• Kár,
E L SŐ HANGÚ
árak, azt már most megállapítani egy kissé is nagyon magas s igy a község azon
hogy oly kevés számú a rendőrség, s hogy
Korsós Péter
Vargha Béla
e g é s z s é g i é s aszt.ali-viz.
korai lenne.
iskolaszéki jegyző.
iskolaszéki aleluük.
kivánata, hogy ezen tariffa tételeire a vá
ennek is jó része vizhordás és mosogatás
Ma legfeljebb csak rövid pár napra, sártér tisztántartása czéljából még 30 s
sal van megbízva, — különben tanácsol
vagy néhány hétre tehetünk biztosabb kö illetve 50#/0 pótlékot vethessenek ki, épen
Legtartalomdusabb bor- és lithion-forrás
tuk volna, hogy az uszodák mellé jó lenne
P
á
ly
á
za
ti
h
ird
etm
én
y
.
vetkeztetést, hosszabb időre alig tehetünk a szigetvári forgalom érdekében nem tel
egyet-egyet oda állítani.
jesítendő. Ezen véleményes javaslat még
A budai magy. kir. vinczellórképez- számítást.
— H o g y e l ne fe le d je . A z a sovány
Terményeink árai rohamosan csök azzal is indokoltatott, hogy Szigetvár nagy
barna ur, ki most nem régiben tartotta dében az águsztus hó 16-án tartott zár
esküvőjét a bájos Elzával, erősen meg vizsga után 8 növendék végzi be a tan kennek, mert a világ-piaczokon a kínálat községnek joga lévén 3 országos vásáron
betegedett s most már nem sétái esténként folyamot, kik méltányos díjazásért mint a kereslettel szemben nagy, a mennyire az urodaloméval egyenlő tariffa szerint
137.
vastartalom n élk ü l,
(20—5)
a sétatéren karonfogva kedves kic felesé kertészek, vinczellérek és pinczekezelök lehetséges, igyekeznünk kell tehát a tul- kizárólag a maga részére belypénzt sze
gével, — fürdőre utazott. Midőn útra kelt, alkalmazást vállalnak. E tekintetben bő nagy kínálatot hazánkban megakadályozni, detni, fedezze a vásártér jókarban tartá
gazdag term. szénsavtartalommal,
nehogy
termelőink
a
kereskedelmi
viszo
sának költségeit ezen jövedelemből. —
szivére kötötte kedves nejének, hogy el vebb felvilágosítással az intézet igazgató
nyokhoz képest igazolatlan potom-áron le Szakái tolnamegyei községnek egy heti
bórsavas Nátron és szénsavas Lithionban
ne feledje. A kis menyecske megindulva, sága készséggel szolgál.
gyenek
kénytelenek
termésükön
túladni.
(0*5*843 literként)
(ti-12495 literként)
vásár iránt való kérelmét elutasitólag, HöUgyancsak e képezdében az 1882. évi
elővette keszkenőjét s a végére — cso
Hogy ezt elérhessük, első sorban arra gyész községnek egy második heti vásár
szeptember hó 15-én kezdődő uj tanfo
Lipóczi forrás-igazgatóság Eperjesen,
mót kötött!
lenne szükségünk, hogy termelőink képe
— T a n á r - v álasztás. — A s ik ló s i lyamra 8 tanuló felvételére birdettetik sek legyenek áruiknak elvosztegetóse nél engedélyezése iránt való folyamodását párKapható minden ásványvizkereskedésben és
tolólag véleményezte a kamara. — A tri
a legtöbb gyógyszertárban.
községi iskolaszék az ottani községi pol ezúttal pályázat.
kül is a szükséges pénzt megszerezni.
eszti osztrák-magyar kiállítás magyaror
Felvételi kellékek:
gári iskolánál eddig alkalmazva volt ide
Főraktár: É d s k u t y L . , B u d a p e ste n .
szági
központi
bizottságának
a
kiállítás
E
tekintetben
szép
ég
kiváló
szerepet
iglenes tanárt Frosch Károlyt legközelebbi
1. A 16 évet betöltött életkort iga vállalhatnának el pénzintézeteink. Hálás magyar osztálya költségeinek hozzájáru
ülésén rendes tanárnak megválasztotta.
zoló keresztlevél.
feladatot teljesíthetnének, mely egyszers lása iránt való kérelmére a kamara mint
1. Ep, erős és a gyakorlati munkához mind jövedelmüket is tisztességesen gya hogy felette szűkre mért évi költségvetése
— D o m b ó v á ri csa tá ro zás. — E
ST-A-OTT F B S S E I S r C Z
alkalmas
testalkatot
igazoló
orvosi
bizo
hó 23-án szörnyű verekedés színhelye volt
többet nem enged — 40 frtot szavazott
rapítaná.
laptulajdonoa.
Dombóvár. — A horvát munkások ve nyítvány.
meg. — Krausz Béni azon panaszára, Z Z a J c s e fe . E aaoJ.1,
A
betétek
nagyok
és
azokat
alig
ké
I C is J ó z * e f
3.
Iskolai
bizonyitvány
legalább
is
a
zetője a helybeliekkel a fizetés miatt szó
felelős szerkesztő.
szerkesztőtárs.
pesek intézeteink elhelyezni. Sokan kény mely szerint a katonai élelmezési hivata
vitába keveredett, mely tettlegességgé fa népiskola teljes befejezéséről. Közóptano- telenek ingatlanokra kölcsönöket nyújtani, loknál az ajánlati versenytárgyalások al
jult, a mennyiben a munkavezető a békét- dai osztályokat végzett vagy 20 évnél bár a pénzművelet veszélyessé válhat pénz kalmával a szállítás ajánlati levelek nem
íeukedö odavalókat megverette. Este a idősebb ifjaknak előny adatik.
érdekelt felek jelenlétében lesznek fel
4. Községi bizonyitvány az eddigi intézeteinkre tömeges felmondások esetében. bontva 8 hogy a szállításra való pályázati
munkások mulatságot tartottak. Itt a hor
Sokkal, de mennyivel sokkal előnyö
vát munkavezető felbujtogatta a horvát erkölcsi magaviseletről.
felhívásban foglalt nyilatkozat ellenére
5. Szülők vagy gyámoknak kötelező sebb volna pénzintézeteinkre és a gazda- utóajánlatok is vétetnek figyelembe s il
munkásokat, hogy verjék meg a magya
közönségre is, ha gabonára 8 más termé
E L Ö S M E R T
nyilatkozata;
miszerint
az
illető
tanuló
a
rokat. Mintegy száz horvát munkás neki
nyekre pénzelöleget nyújtanának. Kellő letve újabb tárgyalások alapjául — elha
esett a magyaroknak ; a korcs inárost sú tanfolyam bevégeztéig az intézetet el
tározta
a
kamara,
hogy
ezen
a
szolid
ke
óvatossággal ez üzlet éppenséggel sincs
legjobb minőségű
lyosan megsebesítették, az ideiglenes ven hagyni nem fogja.
reskedői eljárással ellenkező viszásság
A felvett tanulók -- ruházaton kívül veszélynek kitéve, mert a gabona oly áru- megszüntetése czéljából felterjesztést intéz
déglőt lerombolták s többeket megsebesí
czikk, melyet bármely napon lehet minden
tettek. A községben hamar hire terjedt a — teljes ellátás és tanításért első évben nagyobb nehézség nélkül érvényesíteni.
a cs. kir. közös hadügyminisztériumhoz.
verekedésnek. Egyúttal az is hallatszott, 100 irtot, a másodikban 80 frtot fizetnek
— liáth Mátyás, mint a Pécsett létesítendő
elöleges
félévi
részletekben.
Vagyontalan
A
jelenlegi
körülmények
mellett
úgy
és
hogy az izgága munkások be akarnak
vinczellérképezde ügyében a pécsi szöllösszülök
fiainak,
ha
jó
magaviseletüek
s
szor
látszik,
hogy
az
általános
bő-termés
köze
törni a városba, hogy azt felgyújtsák. Ez
gazdák s a baranyamegyei gazdasági egye
alatt az állomási harangot félrevertók. A galmasak, ezen tartásdij felerészben vagy pette gabona-áraink nem lesznek magasak, sület, valamint a kamara megbizottaiból
felbőszült nép a kongatás hallatára füty egészben el is engedtetik. Az ily folymo- sőt talán nagyon is alantas fokra szállnak alakult vegyes bizottság tagja felhatalmazkösökkel foltegyverkezve a kiserdőbe ro dók a fentebbi 5 okmányon kívül még alá. Pénzintézeteink tehát megtehetnék azt, tatott, hogy a vinczellérképezde létesítése
v a la m in t,
hant s ütlegelni kezdé a horvátokat. Hir szegénységi bizonyítványt is tartoznak a hogy a gabona napi árához képest felényi érdekében teendő ajánlatok bejelentése al
kölcsönt nyújtanának termelőinknek.
építészeti czélokra alkalmas
szerint a horvát munkavezető közébük lőtt kérvényhez csatolni.
kalmából, kötelezőleg kinyilatkoztathatja,
A kellően felszerelt folyamodványok
A gabonát a kölcsönző költségére miszerint a kamara évenkint egy ösztön
volna. Erre iszonyú verekedés támadt. A
a
földmivelÓB-,
iparés
kereskedelmi
m.
biztosíttatnák, s ha kell, kezelnék és a díjas hely költségeit (150 frt) viselni kész,
megszökött horvátok közül nyolezan egy
istállóba menekültek. Az istálló ismeretlen kir. minisztériumhoz czimezve f. évi au magtárt lezárnák.
mégis oly feltétel mellett, hogy ezen ösz
különösen ajánl
gusztus
hó
10-ig
a
vinczellérképezde
igaz
okból kigyulladt s a nyolez horvát benneFővárosi intézeteink az áru */« érté töndíjas hely betöltését a kamara magá
gatóságához
Budapestre
(Víziváros)
kül
égett. A/, erdőben hat horvátot találtak
kéig nyújtanak kölcsönt, és kikötik ma nak tartja fenn.
te.. (6 -D
M atros János,
agyonverve s a szomszéd kukoriczaföldön dendők be.
guknak azt, hogy jogukban áll azt a
— Agyag-ipar -isk o la M ág ocson .
vaakereskudő Pécsett.
A folyamodók fel- vagy esetleg fel tulajdonos költségére másik raktárba át
ismét ötöt. A tizenkilencz halotton kívül
E hó 9 én egy miniszteri bizottság volt
sokan meg vannak aebesitve. A helybeliek nem vételükről még augusztus hó végéig helyezni, ha erre nézve szükség forogna
Mágocson az ottan házilag űzött fazekas
közt is számos nehéz sebesült van Tamá értesittetni fognak.
fenn. A kölcsönért nemcsak az elzálogo
Kelt Budapesten, 1882. évi julius hó sított gabona, mely kiváltásig az intézet ipar felett tudomást szerzendö, ez alka
siról a szolgabiró odaérkezett. A horvát
A budai állami vinczellór- cscnkithatlan tulajdonát képezi, hanem az lommal Tost Gyula osztálytanácsos kerületi
munkavezetőt, e verekadés sajátképeni oko 14-én.
főtiszt közölvén a megjelent iparosokkal
képezde igazgatósága:
zóját és szitáját elfogatta. A horvátok kö
adós vagyonával is kezeskedik.
egy belli vatásuk czélját, Szalay Imre rövi
Molnár István.
zül is sokan fel vannak ellene ingerülve,
Ha intézeteink ily áru-előlegezéssel den utalva azon nagylelkű gondoskodásra,
mivel ő hajszolta bele őket a végzetes
foglalkoznának, ebből még árubizományi melyben a közokt. miniszter az alapítványi
jeles hatású gyógyszer a gyomor min
kihágásba.
üzlet is fejlődhetnék, a mennyiben a tu
Irod alom ._________ lajdonos megbízná az intézetet gabonájá uradalmakat részesíti, s melylyel az iparos
— A K ossuth em lék-alb u m , m elyre
den bántalmai elllen,
oktatás utján hazai iparunk emelését oly
felhívásokat bocsátottak ki s aláírásokat
és ró lü lm u lb a ta tla n az ét
= „Magyarország faipara és fakereskedése“ nak értékesítésével és azért tisztességes hathatósan előmozdítja, kijelenti, hogy
v á gy-h ián y, gyom or
gyűjtöttek a hazában, teljesen elkészült. czimen E n g e l S á n d o r egy igen hasznon mun üzérdijat szívesen fizetne.
miniszter
ezen
alkalommal
különösen
g y en g eség rosx/.ami
Áruhitelre okvetlen szükségük van a
Pompás chagrin kötésben van, díszes czif- kával gazdagította a könyvpiaczot. A mű a ma
le h e le t, szelek , sava
gyarországi nyers faanyagok szokásos feldolgozási gazdáknak, mert különben képtelenek évi már szép virágzásnak indult s házilag
rázatokkal, aranyos ékítményekkel. A módját és azon eljárást ismerteti, melj szerint a
kezelt mágocsi agyagiparnak, felvirágoz
nyu felbiifögé*, kő
könyv fedelére van Írva: Emlókalbum Kos felhasználás alá jöhető még meglevő állabok leg fáradozásuknak gyümölcsét élvezni. Két tatása czéljából küldötte ki megbízottjait.
lik a , gyom orhurut,
gyom orégés, hugykösuth Lajosnak, Magyarország 1849-ik évi előnyösebben miként értékesíthetők. Számos ábra eshetőség előtt állanak, nevezetesen: vagy Hogy ez elérhető legyen, egy agyagipari
k ép /ö d és, I á lságos
kormányzójának, születése nyolezvanadik, és táblázat emeli a szakmunka értékét. Különös elvesztegetik gabonájukat potomáron, vagy szakiskolának Mágocson kormány költsé
n y álk ak ép zöd és sá r
figyelemre méltó a mű végéhez csatolt térkép, mely kénytelenek az uzsorások kezébe esni.
írói és politikai működésének ötvenedik Magyarország erdőmeunyiségi viszonyát tünteti fel
gaság, undor és h á
gen leendő felállítását határozta el, mely
A fentebbiek után napnál fényesebben ben az oktatás díjtalanul fog adatni. Ezen
évfordulójára, hálás tisztelői 1882.“ A a területhez. Kiállítása dicséretére válik a helybeli
n yás, főfájás (h a a z a
g y o m o rb ó l ered), gyokiviláglik, hogy pénzintézeteink szép hiva iskola két részre fog osztani: egyik a tunagy alakit album alján ezüst lapon áll : ifj. Madarász E.-féle nyomdának.
m orgörcs, székszorutást
tölthetnének
be,
—
sok
pénzt
ment
„Egészségtan“ czimü német nyelvű orvosi
„Irataimu, könyv formát ábrázolva. A
lajdonképeni szakiskola, melyben 12—15
lat, a gyom ornak túl
könyv négy oldalán áll: „1848. mároz. füzetes vállalat 3-ik füzete is megjeleut szerkesztve hetnének meg gazdáink javára, ha a tér éves — elemi népiskolai kötelezettségük
terh
eltség e étel és Ital
dr. Loewy Lipót orvostador állal Bzámos famet raény-elölegezé8Í üzlettel foglalkoznának s
15; 1848. jul. 11; 1849. febr. 11. és 1849. szettel illusztrálva. Egyes füzet ára 30 kr.
á lta l, g iliszta lép és
nek eleget tett — mindkét nembeli nö
m ájh etegség, arany
erre ki nem terjedő alapszabályaikat meg- vendékek vétetnek fel; leányok csak az
aug. 17.“ Az album tartalmát a számos
~ „Vasárnapi Újság“ julius 23-iki száma kö
eres bántál inak ellen
aláírás képezi. Eléje még egy rajz és egy vetkező tartalommal jelent meg: Kirándulás a felelöleg módosítanák.
ékitményes rajzban és agyag-diszitésben
E g y ü v e g e s e ára h a s z n á 
Sorainknak lesz-e hasznos eredménye? való oktatás czéljából, ezen iskola három
költemény kerül, mielőtt Kossuthnak el Ketyezátba. Béthi Lajostól. — A fejedelemné ga
lati u t a s ít á s s a l e g y ü t t ;*r» lei*.
küldik. Az albumot tudvalevőleg Halász lambjai. Történeti rajz. Irta P, Szatmáry Károly. — az már más kérdés!
Kapható: ráesett Kovács Mihály
évi tanfolyamra fejlesztetnék ki, s benne
Alexandria bombázásából. — Egyiptomi nők.
István tervezte és aláírások utján begyült —
a rajzoló mértan, távlattan, styltan, ke és Sipöcz István gyógyszerész úraknál.
— Az újkor ágyúi. — Komán népdal. — Boszniai
összegből készitteté.
baka nóta. — Egy fedél alatt. Angol regény. Irta
reskedelmi számtan, kereskedelmi könyv V a la m in t az osztrák-magyar biindalom in io d en
— A K o ssu th L a jo s n ag y h azán k- Payn Jakab. — Egyveleg. — östendében. — Az
vitel s levelezés, a földtan és chemia, a nagyobb gyógyszertárábau és kereskedésében.
S zarvasm arh a-szem le.
Vajda Jánostól. Úti képek Kis-OroszországKözponti szétküldési raktár nagyban és
fiának születése 80. évfordulója örömün lzlam.
szabadkézirajz, mintázás, korongolás és
ból. XII. Kiev. a templom-város. Tissottól. — Az
kicsinyben.
nepére készült nagyszerű Emlék-Album egyiptomiak és seythák nézete az élet keletkezési
A baranyamegyei gazdasági egyesü agyagvésés adatnék elő. Az iskola másik
ügyében kérem, hogy a kik még ez ideig helyéről. Dr. Dezső Bélától. — Irodalom és mű let igazgatóválasztmányának határozata ér része lenne az ismétlő tanfolyam, mely
DR A D I KÁROLY.
az „ ő r a n g y a l h o z * c z iu iz e tt g y ó g y s z e rtá rá b a n
aláírási ivet nem kaptak volna, vagy pe vészet. — Közintézetek és egyletek. — Mi újság? telmében Pécsett 1882. évi szeptember ben munkaszünet idején, vagyis hétköz
Halálozások. — Szerkesztői mondanivaló. —
K rem zierb en , M orvaországban
nap az esti órákban s vasárnap délelöt
dig a Kossuth Lajosnak átnyújtandó Em —
14‘J. (0 4
_
Sakkjáték. — Heti naptár. Képek: A Zenoga-tó a hó 3-án díjazással egybekötött szarvas
lék-Albumba neveiket felvétetni kívánják, Betyezátban. Melka Vincze rajza. — Alexandria marha-szemlét fog tartani.
tönkint, az agyagiparral gyakorlatilag mái
szíveskedjenek egy levelező lapon értesí bombázásának megkezdésekor: 1. Az angol admiDijazésban részesülnek az 1881. év foglalkozók t. i. a mesterek, legények éf
teni és becses czimeiket velem tudatni, rál-bajó orrán. 2. Krupp-féle ágyú a Mekserdőben. ben ellett magyar és tarka-fajta bika- és inasok nyernének oktatást mesterségük
Lovagló fellah asszonyok. — Sétáló arab nő.
némely müfogásaihan, s különösen a mes
hogy részökre aláírási ivet küldhessek. —
— Török hölgy a háremben. — Egy fedél alatt. — üsző-borjuk.
KINDL FERENCZ
ezzel egyidejűleg tisztelettel fölkérem az Déli 12 óra Östendében Skrabina rajza. — Kópék
Azon baranyamegyei szarvasmarha terek egyik-másik kiválóbb megrendelé
P écsett
illetőket, hogy a több ezerre menő, künn- Kis-OroszorBzigból. (4 rajz.)
tenyésztők, a kik az alább felsorolt dijak sük minél tökéletesebb kivitelére nézve
N e p o m u k -u tc z a 5 5 . sz.
levö aláírási ivek az iv-tartók által mi
A „ Világkrónika“ 30-ik száma következő tar valamelyikét elnyerni óhajtják, tartoznak gyakorlati útmutatást szerezhetnek.
Ajánlja magát a kővetkező czikelőbb küldessenek be, hogy az iveken talommal jelent meg: A robinsonok iskolája. Verne bika- vagy üsző-borjaikkal Pécsett, 1882.
Ezen szakiskola továbbá majd akko
regénye. (Képpel.) — Arabi pasa életpá
kek olcsó ároni előállítására és he
aláirottak nevei az Album litogrfirozott Gyula
lyája és működése az egyiptomi válság előidézé évi szeptember hó 3 án a budai külvárosi ron, a midőn már az agyagipar-termékek
rendezésére úgymint:
lapjaira kaligrafikus szépírással leendő le sében. — Alexandria előtt. (Három képpel.) — vásártéren, a városi mérlegház mellett a fejlesztés azon fokát érték el, hogy na
Allgol (szagtalan) árnyékszéírása által ne hátráltassák és az Emlék Menekülés az alexandriai vérfördóből. — Alexand megjelenni, mely alkalommal a lótenyész gyobb kivitelre alkalmasak lesznek, köz
kéknek, öntött és óncsövekkel. —
Album átnyujtása e miatt késleltetve ne ria városa. — A vak elefánt boszuja. — Vegyesek. tési bizottság részéről is a csikó-dijazás vetítené azok szétküldését, megrendelése
A „ Vasárnapi Újság* előfizetési ára negyed
V askótoknak, (szivattyúk) huzó
legyen. Halász István kép- és könyvkiadó
ket fogadna el, s egyszóval a mágocsvi
évre 2 firt, melléklapja a „Világkrónika* képes meg fog tartatni.
és toló szerkezettel, zománezozott
a Kossuth Lajos megtisztelésére szánt hetiközlöny
Egyúttal tartozik községi bizonyít déki agyagiparnak piaczot teremtene.
megrendelési ára a Vasárnapi Újság,
csövek és ónozott vasrudakkal. —
„Emlók-Albumu tervezője és összeállítója. előfizetői részére negyedévre 50 kr.
Ezen ipariskolára előre is felhívjuk
vánnyal igazolni, hogy a díjazásra e lv e 
T eljes fürdőknek ugyszinte egyes
~ A „Magyar Könyvtár“ újabb füzetének tar zetendő borjú csakugyan 1881. évben elle a mohácsi kőkorsós iparosok figyelmét,
— A h a z a á ru ló büntetése. — M e ifürdőkádaknak fűtő szerkezettel
„A h a s z o n h a j t ó s z ő lő m i v e lé s l e g 
mert az ott megszerezhető szakismeretek
tett
és
saját
nevelése.
|ing hadi tengerészeti fokormányost, ki, talma:
lé n y e g e s e b b fo g á s a i* Galgóczy Károlytól.
és annélktil. —Légszesz-, VÍZ- és gőz
mint lapunk is közié, a porosz keleti ten Egyes fejezetei: Szőlőművelésünk állása. — Cse
A szemle szeptember 3-án reggeli 6 segélyével iparukat oly terjedté tehetnék,
vezetéseknek.—T eljes szócsövek
hogy gyártmányaikkal az ország nagyobb
geri part erődítések titkait az orosznak kély borszüretünk okai. — Vén szőlők ifjitása és órakor kezdődik.
nek. Legújabb szerkezetű v illám 
részét elláthatnák és Mohács ez iparág
elárulta, eme hazaárulásért hat évi fegy- uj szőlő-ültetés. — Bujtás vzgy döntés. — Nyitás.
Az
alább
következő
dijak
az
egye
h á rító k n a k és azok felszerelésnek.
— Ajánljuk megyénk és városunk kisbirtokos szőbázra Ítéltetett. Nálunk vagy ala Görgei lőmüveseinek, kiknek a „Borászati Lapok*‘ nem sület igazgatóválasztmánya által kijelölt nak köszönhetné jóléte növekedését.
Elad kicsinyben a légszeszvikapott volna több ezer forintos szinekurát, járnak. Ára a füzetnek 15 kr.
biráló bizottság határozata értelmében ott
lágitáshüZ szükséges egyes részle
vagy legalább is egy másféle kitüntetést.
= Magyar nyomatott munkák a X V I. és XV II. a hely szinén azonnal ki fognak osztatni.
teket úgymint: légszesz csöveket,
századból. Ily czimen jelent meg egy füzet a
— Mindenütt más a szokás!
üveg-golyó-, tácza és czilindereDi j ak:
Franklin társulat nyomdájában Budapesten l'hewE lapok utolsó előtti számában tisz
k e t, e siláro k at, falkönyököket,
rewk Árpád tollából, mely a XVI. XVII. század
I.
Magyar
és
tarka-fajta
bikáért.
1.
telettel
alulírottról
„Gyermek
vásárlás"
magyar nyomtatott munkáit ismerteti.
lám pákat, mindenféle égőket, s. a.
dij
20
frt
o.
é.
2.
dij
15
frt.
3.
dij
10
frt.
csira
alatt
egy
sensatios
hir
közöltetett.
P á ly á za t!
t. s. a. t. V illanyos je la d ó k a t (szo4. dij 5 frt. 5. dij 5 frt.
Jó lélekkel és tiszta lelkiisraerettel mond
batelegraf) és ahoz szükséges rész
Melyszerint a siklósi községi pol
II. Magyar és tarka-fajta üszőkért. 1. hatom, hogy a közlött hir teljesen valót
K
özgazd
aság.
leteket m int: különféle elem ek, vif
gári iskolaszék részéről köztudomásra hodij 20 frt o. é. 2. dij 15 frt. 3. dij 10 frt. lan és a tudósitó azt, hogy én hivatásszelanyvezetök, tapintók, harangok,
zatik, hogy a siklósi polgári iskolában,
4. dij 5 frt. 5. dij 5 frt.
rüleg szoptatós dajkát keresve az anya
Id
őszerű
és
czélszerü
!
je le k s. a. t. s. a. t.
a történettudományi és nyelvészeti cso
jó egészségét, és a gyermek kitűnő táp
Vörös
Mihály,
Nádosy
Kálmán,
Költségvetések és rajzok a fen
Megyénknek bő a termése, termelő
portra, egy segéd-tanári tanszék rendszelálását dicsértem, félreértette, minthogy
titkár.
egyesületi aleluük.
tebbi czikkekhez azonnal készít
resittetik 500 frt évi fizetés és 150 írt inknek pedig nagy a — pénzszüksége.
tetnek.
*20Mondja most már valaki, hogy nincs
•) Éten rovat alatt megjelentekért nem vállal
lakbér-illetménnyel díjazva. — Felhivat
felelősséget a sterk.
nak tehát a pályázni óhajtó tanár urak, igazunk!

Salvator

Hirdetések:

Portlandi-cem entet
öreg vaspálya-síneket

M ária-celli

gyo m o r - c s e p p e k

ŐSTyilt-té r_*)

1882.

— 8 8 r “ i“ -

Hirdetmény.
Alulírott városi tanács részéről
ezennel közhírré tétetik, hogy a város
közönsége tulajdonát képező úgyne
vezett szikilli erdörészben levő va
dász-ház — melynek bérlete folyó
évi október hó 1 -ével lejár, ismét há
rom évre, vagy is folyó évi október
hó 1-től 1885-ik évi október hó 1-éig
bérbeadatni fog, melyre nézve a zárt
ajánlati tárgyalással összekötött nyil
vános árverés, f. ó. Augusztus hó
2 -ik napjának déle!"tti
1 0 órájára, a
városi gazdasági hivatalba — tűze
tett kif
•'Miről is a bérleni óhajtók azzal
értesitetnek, hogy az erre vonatkozó
zárt ajánlatok — melyekhez a jelenlegi
2 0 1
frt évi bérnek megfelelő 1 0 %-ka,
mint bánatpénz csatolandó és mely
ben egyszersmind kiteendő, hogy a
szerződési feltételek ismeretesek, f. é.
áugusztus hó 1-én délutáni 5 óráig
adandók a polgármesteri hivatalnál
be, — mig ellenben a szóbelileg ár
verezni kívánók felhivatnak, miszerint
a jelzett helyen és időben megfelelő
lO’/.-nyi bánatpénzzel ellátva — je
lenjenek meg.
Megjegyeztetik, hogy a kérdéses
bérletre vonatkozó szerződési feltéte
lek, Decleva Vilmos első aljegyző ur
nái, a hivatalos órák alatt bárki által
is betekinthetők.
Pécs szab. kir. város
177.( 1 - 1)

T an ácsa.

szám.

960
1882.

4179

Termény-raktár, előleg- és bizományi üzlet.

Árverési hirdetmény.

Hirdetmény.

A péGBi kir. törvényszék közhírré
teszi, hogy Rukkober Anna férj. Konicsev végrehajtaténak özvegy Rukkober Ferenczné mint néhai Rukkober Ferencz
kk.-örököse Rukkober Ferencz gyámja
végrehajtást szenvedett elleni 320 frt 33 k i.
töke ennek 1876. évi márczius hé 27. nap
játél számitaadé 6°/° kamatai 7 frt 25 kr.,
per 24 frt 60 kr., úgy 11 frt 30 kr. végrehajtás és 15 frt 39 kr. árverésfolyamodási és követelések valamint a még netán
felmerülendő költségei kielégítésére a kisfaludi 381. b z . tjkvben foglalt + 1517.
hszsz. szölöbirtok 1454 frt ezennel megállapitottkikiáltási ár mellettKisfalud közsé
gében a községi birói lakban 1882. évi

A nagymélt. m. kir. közmunkaés közlekedési minisztérium az 1882.
évi julius hó 15-én kelt 19998. számú
rendeletével a budapest-eszéki államut
193— 194 szmu szakaszán Mohács vá
rosában újból építendő áteresz mun
kálatai helyreállítását 430 frt 56 kr.
összeg erejéig engedélyezte.
A fentemlitett munkálat fogana
tosításának biztosítása czéljából az
1882. évi áugusztus hó 5-ik napjának
d. e. 1 1 órájára a baranyamegyei m.
kir. államépitészeti hivatal helyiségé
ben tartandó zárt ajánlati versenytár
gyalás hirdettetik.
A versenyezni óhajtók felhivat
nak, hogy a fentebbi munkálat vég
rehajtásának elvállalására vonatkozó,
az engedélyezett költség után számí
tandó, s a részletes feltételekben elő
irt 5 ”/o-nyi bánatpénzzel ellátott zárt
ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 1 1
órájáig a nevezett hivatalhoz annyivil inkább igyekezzenek beadni, mi
vel a későbben érkezettek figyelembe
nem fognak vétetni.
A szóban forgó munkálatra vo
natkozó műszaki művelet és részletes
feltételek a nevezett m. kir. államépi
tészeti hivatalnál, a rendes hivatalos
órákban, naponkint megtekinthetők.
Kelt Pécsett, 1882. évi julius
hó 2 2 -én.

október hó 14. napjának d. e. 10 órá
jában megtartandó nyilvános árverésen,
szükség esetében a kikiáltási mint becs
áron alól is eladatni fog.
Az árverezni szándékozók tartoznak bá
natpénzül az ingatlan kikiáltási mint becsár
10%-tát vagyis 145 frt 40 krt. készpénz
ben, vagy évadékképes értékpapirban a
kiküldött kezéhez letenni.
A vevő köteles a vételárt három
egyenlő részletben és pedig az első részt
az árveréstől számítandó 8 nap, a máso
dik részt 60 nap s a harmadik részt a
bánatpénz betudásával 4 hónap alatt min
den egyes vételári részlet után az árverés
napjától 6°/„ kamatokkal a pécsi kir. adómint letéti hivatalnál szabályszerű letéti
kérelemmel lefizetni.
Kelt Pécsett, a pécsi kir. törvényszék
mint telekkönyvi hatóságnak 1882. évi
junius 2-án tartott üléséből. Kiadta
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minden irányú fel világosit áasal szívesen szolgálunk.
ss nsarA Budapestre intézett küldemények eztmzendok: A magyar
váltó-bank közraktárainak Budapesten, állomás közraktárak magyar k ir. államvasutak.
S zeg e d r e: A magy. leszámítoló és pénzváltó-bsnk kozrsktsrainak C^ k r. “ Z^ os trak ál
1Hmvzsul-állomás. T em esvárra: A magy. leszámítoló és pénzvAHó-bHük raktarsiiHk
kir. szab. osztrák illsmvasut-állomás. Barcsra: A magyar leszámítoló és pénzváltó-bank
raktárainak. Cs. kir. szab. déli vasut-állomás.
“
1

Magyar leszámítoló ás pénzváltó bank.

Vadászati-jog.
Ilosszu-IIetény község területén
mely áll: 530 hold erdőből, 279 hold
rétből, 2190 hold szőlőből és 1632
hold legelőből

CONRADI KAROLY
g £ lo v a r k ö r e
Pécsett, a vásártéren.

JJ!a vadászati-jog!^

Ma és minden nap esti 8 órakor

1882. évi augusztus hó 15-étöl 3 egy
más után következő évekre folyó évi

nagy eiőadáe

julius hó 30-án délelőtt!) órakor tartatik a magasabb lovarmüvészet,
lóidomitás, testgyakorlat legújabb ta
a község házánál nyilvános árverés
lálmányai, táncz-művészet és a néma
átján bérbe adatni fog.
játék köréből.
1 6 6 . (o—
i)
A kikiáltási ár 60 frt.
Vasár- és Ünnepnapokon 2 előadás:
Kelt H.-IIetényben, 1882. julius délután 4 és este 8 órakor.
hó 23-án.
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Van szerencsém a t. ez. közönség tudomására hozni, miszerint
eddig íenállott
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AmohaifiGNES-forrás

a helybeli „közkocsi társaság" ^
hasonló üzletével

egybeolvasztván, ennek vezetését átvettem.

hazánk egyik legszénsavdúsabb

Az üzlet ekként kibővitetvén azon helyzetben vagyok, hogy a
t. ez. közönség igényeinek minden irányban eleget tehetek ; minden
törekvésem oda leend irányozva, miszerint jó lovakkal ellátott ké
nyelmes fogatok, gyors és pontos kiszolgáltatása által a közönség
várakozásának megfelelhessek és t. megrendelőim eddig is tapasz
talt pártfogását a jövőre í b biztosítsam.

savanyuvi ze
kitűnő szo lg á la to t te sz fő leg a z em észtési zavaroknál s a g y o m o rn a k a z idegrend szer bántalmain alapuló bajaiban. Á ltalában a v iz mind azon kóroknál
k iváló fig y elm e t érdem el, m elyek ben a sz e r v i élet tá m ogatása és a z id eg ren d 
szer m űködésének fölfokozása k íván atos.

Megrendelések tehetők: f. évi augusztus hó 1-éig a piaczon levő
bérkocsi állomáson oda e czélra kirendelt szolgánál, augusztus 1 -től
pedig a Széchényi téren levő Cséby-féle házban Weidinger könyvkereskedése mellett.
Kelt Pécsett, 1882. julins hó 10-én.
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Borral használva már is kiterjedt kedvességnek örvend.
Fris töltésben m indenkor kapható

teljes tisztelettel
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Ú g y sz in té n m inden g y ó g y sz e r tá r b a n , fűszerkereskedésben és ven d ég lő k b en .
Pécsett : Eizer János, Spitzer S., Simon J., Spitzer Adám, Nick Károly kereskedő, továbbá Sipöcz Istv.
gyógysz. uraknál és a főtiszt. Irgalmas rend gyógyszertárában.
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m. k. udvari szállítónál Budapesten, Erszébettéren.
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A s.-a.-ujhelyi kiállításon az elsó dij s arany díszoklevéllel, a zombori kiállításon a „magyar ipar fejlesztéséért" dicsérd oklevéllel jutalmazott a
magyar államgépgyári
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gőzmozgony^és vaskerekü gőzcséplőgépekért,
valamint a S.-A.-l'jhcly, Adtt, Zala-Kgerszeg, Rimaszombat és a Széchenyi kiállításokon első dijakkal kitüntetett

sza b iid , j á r g á n y cséplőgépek tis z tító és z s á k o ló k é s z ü lé k e k k e l.

Ajánlja a raktárában levő

kézi- és járgányos cséplőgé
peket, sorvető gépeket (Drills),
gabna-rostákat, konkolytisztítókat (Trieurs),
szecskavágókat, kukoriczamorzsolókat, répavágókat, ekéket, lókapákat,
töltögető ekéket, boronákat, amerikai lógerebléket (széna gyűjtő), aczé),
széna- és trágya-villákat, kőszén- és gabona-lapátokat, borsajtókat, borszivattyúkat, mézga- és kender-tömlőket; és eszközli minden a raktárban nem lévő gazdasági gépek, nagyobb járgányos és gőzmozdonyos cséplőgépek, tűz- és kerti-fecskendők, fű- és gabona-kaszáló gépék beszerzését vízmentes-, kátrányos- és mézga-pony vák, búza- és lisztzsákok, gépolaj, eredeti gyári árak mellett kapható, a megrendelések légnagyobbpontossággal, előnyös fizetési feltételekkel, hozatnak kivitelbe,
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leiérllgjnilke magyar, osztrák, angol, francija, amerikai és német mezőgazdasági gépgyáraknak.

B u d a p e s t ü llő i-u t 2 5 . sz. «K öztelek.»

minden egyéb kilünö tterkezelU gépeit a legoluóbb árak ét kedvezd feltéttlek mellett.

mezőgazdaság szakmájában Vágó

Abr»;tzott ár-|egyzél^olc kívánati-a I n g y e n é s b é r m e n t v e .

Pécsett, 1882. nyomatott ifj. Madarász E.
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