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Csak esküdtszéket!
A tisza-eszliiri bűntett és vizsgá

latának hire elhatott országszerte a 
legutolsó kunyhóba, — elhatott a kül
földre. — más világrészekbe is.

Maga a tény felháborította az 
összes kereszténységet, nem kell hozzá 
az, hogy lelkiismeretlen bujtogaték a 
zavarosban halászat czéljából szítsák a 
felháborodást, ezek tettlegességeket, 
törvénysértéseket akarnak előidézni, 
mi remélhetőleg nem sikerül, mert a 
felháborodott érzület nem ezt, hanem 
gyilkosok és hünpalástolék szigorú 
megbüntetését követeli.

De váljon megkapja-e az elég
tételt ?

A mint a dolgok ma állanak, ez 
még nagyon kétséges.

Hogy Solymosi Eszter meggyil
koltatott, arról eltűnésén leiül a kéz- 
rekerült vérfoltos ruhája nyomós bizo- 
nyitékot ád.

Hogy a gyilkosság kik által lett
elkövetve, arra nézve majdnem félre- 
magyarázhatlan uj mutatást szolgál
tatnak a hullacsempésző tntajosok 
vallomásai és Solymosi Eszter ruhái
nak átadása, a mit csak a gyilkosok 
vagy ezekkel szövetségben lévők te
hettek, — más senki.

Egyedül a zsidó egyházszolgá
nak lia Scharf Móricz vallomása ne
vezi meg közvetlen szemlélés után a 
gyilkost és bűntársait.

A dolgok ily állásában nagyon 
kételkednünk kell abban, hogy eme 
borzasztó bűnténynél a tettesek elve
szik-e méltó büntetésüket, nem lesz
nek-e inkább bizonyitékok elégtelen
ségéből felmentve.

A bíróság nem meggyőződéséből, 
nem lelkiismeretének sugallatából, — 
hanem bizonyítékokból Ítél.

Igaz, hogy bizonyitékok mérle
gelésénél eltérhet egyik biró vélemé
nye a másikétól, legközelebb Hoszter 
Fiilöp rablógyilkosnak bűnügye is 
mutatja, hogy ez igy van kivált akkor, 
midőn összetett bizonyitékokból kell 
ítélni, de éppen ezen körülmény, és 
hogy bárom bíróság ilél benne s ezek 
mindegyikének többsége eltérő véle
ményen lehet, igen nagy kilátással

f  A  3  C £ A,
Csak hiú állatás . . .

Csak hiú Altatás, mi betiniiuk 
A boldogságba hinni készt I 
Féljük és ápoljuk a lángot,
Míg fénye, melege kivész.
Valónk titkolt vágyakra áhit,
Mig ajkunk híven mosolyog.
— Óh, ne kutasd a szív aknáit,
Ha búslakodik angyalod t

Ki tudja mennyi árny aötétlik 
A ragyogó fölszin alatt,
Mely kisértget, ijeszt a mélyben,
Mig palástja ketté szakad,
S ki tudja meddig? Tán halálig,
S ő némán küzd, mint annyi sok.
— Oh, no kutasd a szív aknáit,
Ha búslakodik angyalod!

A múlt előtted tiszta, fényes 
Egy sötét emlék sem kísért, 
Szerelmesed áldhat, imádhat 
Szived sok szenvedéséért.
Egy hang, egy szó, egy tett sem ámít, 
Hogy önvádra lehet okod —
— Óh, ne kutasd a szív aknáit,
Ha búslakodik angyalod I

És boldogságod mégis pusztul,
Üdvöd már veszendőbe van,
Kétségbe esve küzdesz, fáradsz,
Hogy megmentsed — mind hasztalan! 
Keresed indokát az álhit 
Szemével — s nem találhatod.
— Óh, ne kutasd a szív aknáit,
Ha búslakodik angyalod!

Az egész egy kis gyűrű lelke 
Taván ; ott kering, játszadoz . . .

kecsegteti a makacs tagadót arra, hogy 
megérdemlett büntetése alól kibúvik.

Másként van ez akkor, midőn a 
bűnösség kérdésében az esküdtszék 
mondja ki meggyőződését, az igazi 
bűnös csak nagy ritkán kerülné ki a 
meglakolást s ártatlannak elítélése is 
gyérebben esnék meg, mint mai nap, 
midőn a bíróság sokszor tévedő, vagy 
éppen roszlelkü tanuk vallomásainak 
feltétlen bizonyító erőt tulajdonit.

Közbiztonságunk gyarló állapota 
leginkább annak révható fel, hogy a 
bűnösök — kivált a tolvajok, kárte
vők, gyujtogatók nagy része bizonyi
tékok elégtelenségéből felmentetik és 
az emberiség rémületére és szabad 
garázdálkodhatásra ismét szabadon 
bocsájtatik.

Ennek tudható be, hogy nálunk 
oly gyakori a lynchelés, midőn a fel
háborodott közönség másként már 
nem segíthetvén bajain, magának szol
gáltat igazságot nemcsak a rajtért tol
vajt vagy kárttevőt, de még az erős 
gyanúba fogottat is néha rövid utón 
agyonveri, bár tudja, hogy ez reá ve
szedelmet, keserves biinhödést hoz 
maga után.

Büntető igazságszolgáltatásunk 
nyomorúságain csak is esküdtszék se
gíthet, ez egyszerűbbé rövidebbé teszi 
az eljárást, kevesebb költséggel jár és 
sokkal több biztosságot nyújt a sze
mély és vagyon biztonságának, mint 
a rendes bíróság.

Nem hisszük, hogy ezt ott, hol a 
büntető perrend irányának megállapí
tásáról szó volt, át ne látnák, — igen 
csak az a bökkenő, hogy a politikai 
bünperek elitélését semmikép sem 
akarják az esküdtszékre bizni s mivel 
a „szabadelvű" ezég mégiH csak szé- 
gyenli ezekre nézve kivételt tenni, 
azért keresnek ráfogásokat és ürügye
ket, hogy mellőzhessék az esküdtszé
ket általában.

Ez pedig nemzetünknek roppant 
erkölcsi és anyagi kárára történik igy.

— Az esküdtek jul. 29-én hozták
meg verdiktjüket a felségárulással vádolt 
rutliének bünporében. Eredmény: Dobr- 
zánszkyt és Ilrabár Olgát felmentették; 
Namnovicz páter, Ploszczánszky Benedek, 
Szpundár János éB Zaluski Olexa, a köz

A vágy egy rezzenése szülte 
S moHt szenvedélyként viharos.
Egy pont előbb — s im, már határit 
Az örvénynek nem láthatod.
— Óh, ne kutasd a szív aknáit,
Ha búslakodik angyalod!

Anniivá kérded, ah mily dómon 
Átkos incselkt-dése ez?
— Csak nyugodj meg! Fojtsd vissza könyed, 
A szív örök rejtelme ez!
Az e g y ü t t  ló t  lever, elfásit,
De te emeld föl homlokod,
És ne kutasd a szív aknáit,
De hadd ol — h ű t le n  angyalod.

Prém József. 

Holdvilágos . . .
Holdvilágos az őst, künn ülünk mindketten,
Én és kedves rózsám virágos kiB kertben, 
Felettünk az ógbolt csillagokkal tele,
Köröttünk a léget illatár tölti be.

Az egész természet aludni költözött,
Csak egy fülemüle dali a lombok között.
Épen fejünk felett dalul a kis hamis,
Talán szerelemről, miként én magam is.

Itt ülünk kettocskéu a kis kerti pádon, 
Egymásra tekintve mélán ábrándozón.
Beánk mosolyg a hold és a csillagsereg,
Mely fenn az égbolton nyájasan díszeleg.

Minden olyan kedves, bájoló köröttünk,
Mindez oly jól esik, növeli örömünk;
De én mindezekkel keveset törődve,
Lehajtom fejemet kedvesem ölébe.

Szerető szivének verését hallgatom,
Mig csókjai méze édesük ajkamon.
Oly édes pihenni hullámzó kebelén,
Olyan jó hallani: „szeretlek piciiként/'

rend megháboritásának büntette miatt, vét- 
keséknek nyilváníttattak. A törvényszék 
Naumovitz pátert Ő havi, Ploszczanszkyt 
5 havi, Szpundárt és Zaluskit 3 — 3 havi 
egyszerű börtönre Ítélte el, a kimért bün
tetést minden második hétben egy böjt
nappal szigorítván. A többi vádlott föl- 
mentetett és tüstént szabad lábra helyeztetett. 
Dulemba védő az olitéltek nevében som- 
rniségi panaszt jelentett be.

Styl-reform a bíróságoknál. Igen
érdekes mozgalom indult meg a budapesti 
kir. ítélő táblán. A büntető tanácsok ve
zetői ugyanis a birói határozatok fogalmaz
ványaiban már meggy ökerosedott hibás 
kifejezéseket, különösen pedig az azokban 
előforduló s nyelvünk természetének meg 
nem felelő szenvedő alakú kitételeket le
hetőleg kifogják irtani. Azok, kik a nyelv 
fejlődése iránt érdeklődnek, bizonyára öröm
mel üdvözlik e törekvést a hivatalos nyelv 
tisztázásának és helyes irányba való te
relésére.

A király és a szegődi egyetem. A 
magyar kormány egyik tagja (ki lehetne ! 
az más mint Trofort ?) a harmadik egye- i 
tem ügyében előterjesztést tenni volt nem- | 
rég király Ö felségénél s kifogyhatlan volt | 
azon adatok felsorolásában, melyek a po
zsonyi, esetleg kassai egyetem mellet szél- , 
nak. Ü felsége szótlanul és türelmes ügye- ■ 
lemmel hallgatta végig az előadást, melyet ! 
végül következő kérdéssel szakított meg: 
„Hát az alföldnek minő tudományos inté
zetei vannak ?“ Az clbámult miniszter azt 
válaszolta: „A kecskeméti kollégium.u „Az 
nem clégu, — felelt vissza ö felsége, s 
mondanunk sem kell, hogy ezúttal nem 
nyerhetett királyi helyeslést sem a Po
zsony, sem a Kassa érdekében tett elő
terjesztés.

A kir. tábla deczentrálizácziójára
vonatkozó törvényjavaslat, mely az ország
gyűlés őszi ülésszakában első sorban fog 
tárgyaltatni valószínűleg még ez évben 
törvénynyé válik. A kerületi táblák szék
helyei a javaslatban az igazságügyminisz
ter előterjesztése alapján ugyan már ki 
vannak jelölve; azok végleges eldöntése 
azonban az országgyűlés helybenhagyásától 
függ. A törvény életbeléptetését 1883. év 
jun. havára tervezik, mely időig az illető 
épületek átalakítása és alkalmas helyiségek 
berendezése megtörténhetik. — így biresz- 
telik ezt kormánykörökben, jé is volna, 
ha mielőbb bevalósulna, de mi tanúsko
dunk benne.

A római polgármester köszöneté.
A Garibaldinak szánt koszorút a függet
lenségi párt nevében Helfi Ignácz küldte 
meg a római polgármesternek, Torlonia 
berczegnek. A herczeg e választ küldte: 
„Kezemhez jött aina szép koszorú, melyet 
a magyar képviselő-kamara függetlenségi 
pártja tisztelete és becsülésc jeléül az em- j

Oh! csak c boldogság ne szűnnék meg soha!
Csak uu volna hozzám a sors oly mostoha!
,,A kertajtó nyillott, jaj! anyád keresett.
No de azért sóhaj! várj még egy keveset."

„Hagyj menni édesem, mert megver az anyám, |
Vagy ha ezt nem teszi; rósz szemmel néz reárn/' I
„Menj tehát! de előbb adsza még egy csókot,
Tudom, hogy mit sem szél a te jó anyósod."

„No most Isten veled I jó vigyázz édesem
Oly csendesen lépj be, hogy észre se vegyen."
Elment és itt hagyott egyodül magamra!
De sebaj! csak aztán ne tudja az anyja.

Oh! csodák csodája! . . hát hova kerültem?
Hisz én a kis kertben, a fa alatt ültem,
És ím ! most magamat az ágyun találom.
Oh ! hát ez az egész nem más, mint csak: álom.

Somsich Sándor

A zok  a zsidók!
Jedem óin Ei
Dem frommen Scliweppermann zwei.

Persze, hogy német idézettel kezdem.
A judaismust Magyarországon semmi 

sem jellemzi úgy, mint német szellemo.
A jó Isten tudja, honnan származik 

a magyar zsidók véghetetlen rokonszenve 
a német nyelv irányában, annyi bizonyos, 
hogy ők a németségnek leghatalmasabb 
bástyái hazánkban.

Minap egy müncheni úrral sétáltam 
a sétatéren. Nagyban magasztalta a becsü
letes német sógor városunkat.

— Kellemesebb Berlinnél, vigabb 
Münchennél, tisztább Bécsnél (?) össze
vissza úgy érzem magamat mintha Német
országban volnék.

No burkus — gondolám magamban — 
hízelgőt ezzel az utolsó passussal nem 
mondtál.

beriség nagy. barátjának, a caprerai hősnek, 
Garibaldi tábornoknak sírjára kíván tenni. 
Uram! (innék nomesíiangu levele, molylyel 
nagylelkű adományukat kísérte, a legkel
lemesebben érintett, s ugyanígy kell érintenie 
minden olasz szivét, mivel bizonyságot 
tesz ama megtörhetetlen barátságról és 
őszinte testvéri érzületről, mely a mi né
pünket a hatalmas magyar nemzethez köti. 
— Kötelességemnek fogom ismorni annak 
idejében uraságodnak és nagyrabecsült 
társainak kívánságát teljesíteni s a már
ványköre vagy az elhunyt hős hamvait 
rejtő urnára boly ezni azt az ezünt koszorút, 
amelyet ön k egy el ette lj oson küldött nekem 
ama nagy halhatalan emlékének megtisz- 
teléséül. Midőn köszönetemet fejezem ki 
önnek és társainak azért a rokonszenvért, 
melyet e nomzet iránt, moly büszke rá, 
hogy őzt a bőst övének vallhatja, tanúsí
tani szívesek voltak, egyúttal a törvény
hatósági képviselőtestület legmélyebb tisz
teletét és nagyrabecsülését is tudatom 
önnel. L. Torlonia, főpolgármester.41 (A 
hatodik nagyhatalom népe „hatalmasának 
nevezi a magyar nemzetet; ennek elhatá
rozó része pedig nyomorult kishitűséggel 
feladja függetlenségét s támaszkodik a 
gyengeségre!)

A kereskedelmi minisztérium az
őszi ülésszak folyamában a kereskedelmi 
és iparkamarák ügyében törvényjavaslatot 
szándékozik a kópviselöház elé terjeszteni. 
E törvényjavaslattal a kereskedelmi s ipar
kamarák teljes reformja szándékoltatik, a 
kamarai kerületek egyidejű uj beosztása 
illetve szaporításával.

A Herezegovináböl. Pár nap óta
sűrűbben érkeznek hírek kisobb-nagyobb 
összeütközésekről, melyek csapataink és a 
folkolöbandák közt történnek a Herczego- 
vina keleti részébon, Montenegró tőszom
szédságában. Nem kárhoztatható eléggé a 
hivatalos eltusolási rendszer, melylyel — 
hogy a paezifikálAsról világgá kürtőit nagy
hangú jelentéseket meg ne kelljen czáfol- 
niok — minden újabb összeütközést agyon
hallgatni igyekeznek.

K ü lfö ld i szem le.
A Konstantinápolyban összeült euró

pai konferenezia sehogy sem haladhat fel
adatának megoldásában s inkább már fel
bomlottnak tekinthető.

Mióta a porta kijelenté készségét 
fegyveres erővel beavatkozni Egyiptom
ban, az angol kormány kíséreli azt min
denféle a portára megalázó feltételekkel 
hátráltatni, mert kijelentett szándéka, hogy 
Egyiptomot védnöksége alá veszi, a mi 
egyértelmű annak meghódításával, a mit 
természetesen most a többi nagyhatalmak
kal szomben bevallani nem lehet.

Híreket terjesztenek az angol sajtó-

— Azután bámulom műveltségüket. 
Mindenütt édes anyanyelvem hangjai ütik 
meg fülemet.

Üssön meg a német menykö! ezt 
az exclamatiét bocsátám ki ajkaimon, bi
zonyos lóvén abban, hogy a burkus nem 
érti meg.

De azért mégis igaza volt!
— De mondja csak kik azok a höl

gyek, amott jobbról! Mily szépen beszé
lik a német nyelvet . . .

Zsidók, válaszolóm röviden.
— Úgy . . . különben gondolhattam 

volna . . . hát azok a szomszéd pádon?
Szintén zsidók.
— Az a két ur ki hozzájok közeledik?
Szintén zsidó.
— Ez a két tiszt, akik bizonyosan 

előkelő rangot foglalnak el. Mily sajátsá
gos sujtásos öltözet! . .

Azok is zsidók . . .
— Ejnye uram, hiszen itt ily formán 

az egész világ zsidókból áll.
Nem uram, — mondám gyorsan 

és boszusan — csuk azok zsidók, akik 
németül beszélnek.

Éreztem, hogy most az egyszer ha
zudtam a hazáért, de még sem oly nagyot, 
mint első pillanatra látszik. Mert az ugyan 
nem igaz, hogy a kik németül társalognak 
mind zsidók, de annyi bizonyos, hogy akik 
zsidók mind németül társalognak.

Csak hiába a magyar nyelv nem fog 
rajtuk. Eldiskurálnak, elirogatnak magya
rul, de közhelyeken, családjukban, szóval 
ahol alkalom s mód nyílik magukat úgy 
bemutatni mint élnek és léteznek, ott a 
magyar zsidó mégis csak német .

Azt mondják a múlt idők, igy meg 
am úgy............

A múlt ellenük bizonyít. A múltban 
j són ki sem kény szeritette ökei, legalább e

bán, sőt azt állítják, hogy vannak reá 
bizonyitékok, mikép nemcsak a franczia 
kabinet, de maga a porta is titkos egyet 
értésben működik Arabi pasával és az 
egyiptomi nemzeti párttal, annyi bizonyos, 
hogy Lesseps a szuezi csatorna alkotója, 
visszatartja bonfiait és a nem angol euró
paiakat az elutazástól, mert állítása sze 
rint a csatorna és azon átkelés niucscn 
veszélyeztetve, európai megszállására semmi 
szükség, sőt hogy az még veszélyes is 
lenne. — Ez természetesen sehogy sem 
tetszik az angoloknak, kik keresve kere
sik az ürügyeket újabb erőszakoskodá
sokra és fogy veres bódításra.

Annyi már most bizonyos, hogy az 
angolok a fegyveres megszállástól nem ál 
lanak ol, kiszálló csapatjaik nagy része 
már hajóra szállt ós elindult Egyiptomba, 
ha most móg a szultán is küld csapató 
kát oda a két ellenkező irányú működés 
lehetetlen, hogy összeütközést no vonjon 
maga után az angol és török csapatok 
közt.

A jul. 31-én Kairóban tartott nem 
zoti gyűlés, melyben 360 ulóma, számos 
kadi, keresztény egyházi elöljáró, tiszivi- 
selö és notablo vett részt, a kedvező béke 
eléréséig vagy az utolsó emberig, a kiir
tásig vívandó harezban egyhangúlag az 
ország védőjévé nyilvánította Arabi pasát. 
A gyűlés egyúttal a kbedivét a muzul
mán törvényen és a formánokon kívül ál 
lónak nyilvánította.

Arabi pasa orélyesen készül az ellen 
Állás szervezésére, a nemzetgyűlés 60,000 
ujonozot szavazott meg, a beduin lovasok 
készséggel ígérték síkra szállásukat, a 
szuez csatorna melletti területekre Arabi 
nagyobb haderőt öszpontositott. — Három 
angol kémet rövid utón agyonlövetett.

Az angol kópviselöház csütörtökön 
tárgyalta az egyiptomi expediczióra kért 
hitelről szóló javaslatot és 275 szavazat 
tál 19 ellenében el is fogadta. A fran
czia kópviselöház jul. 29-ón foglalkozott 
szintén ily javaslattal, de 450 szavazattal 
75 ellenében elvetette. Londonban óriás 
többség nyilatkozott a kormány erélyes 
politikája mellett, Párisbau ellenben óriás 
többség kárhoztatta az akezióra készülő 
kormány politikáját. A két törvényhozó 
testület ítélete homlok-egyenest ellenkezik 
egymással.

A franczia közreműködésről tehát 
most már egyelőre szó sem lehetvén az 
angol kormán) látszatra felhívta az olasz, 
spanyol és holland kormányokat a rész
vételre, az elsőnek válasza kitérő, a két 
utóbbi hajlandóbb magára vállalni a balek 
szeropét. — Az orosz kabinet azonban 
nem is titkolja elégületlenségét az angol 
akczió dolgában.

A „Dirittou nagy nyomatékkai ve
tette föl azt a kérdést, vájjon az Alexan
driában letelepült európaiaknak a város

század elejétől fogva, hogy németek és 
senki sem tiltotta, hogy magyarok legye
nek. Ila lett volna igaz sympathiájuk nem
zetiségünk irányában, ma nem volnáuak 
németek. Hogy 1867 óta magyarosodunk, 
mint mondják, abból is csak az következik, 
hogy az ezen hazában uralkodó p o l i t i 
k a i  n e mz e t i s é g ,  nem pedig a ma 
g y á r n a k  m a g y a r  n y e l v é t  sajátít
ják el.

Hogy mily laza a kapocs, mely a zsi 
dókat a magyar állam eszméjéhez köti, az 
kitetszik azon módból, melyet a zsidók pol
gári kötelességeik teljesítésében követnek.

Tudnia kell az olvasónak, hogy Magyar- 
országban legroszabb adófizető a zsidó.

A világért sem állítom én, hogy az 
adófizetés a polgári erények kritériuma, 
különösen oly adórendszer mellett, minő 
a mienk, midőn az ember a zaklatások 
ellen védekezik, könyedén bele lovalju 
magát oly hangulatba, melyben nem is 
igen bántja a lelkiismeretet, ha a finán- 
ezot egy-egy kicsit rászedheti. De van a 
dolognak bizonyos erkölcsi határa, melyet 
a hazafiasság s a kötelesség-tudás von 
meg. Ez a határ a zsidók nagy részére 
nézve nem létezik.

Ha az olvasónak módjában lenne, 
valamely nagyobb város kir. adófoliigye- 
löjének kihallgatási óráin jelen lehetni, 
meggyőződnék, hogy egészen igazam van.

Először azt tapasztalhatná, hogy a 
megjelenő ügyes-bajos felek jó három
negyed része zsidó. Ezen zsidó polgár
társak mindegyike a) sokalja adóját; b) 
nem fizette; c) most sem fizetheti; d) a 
jövőben meg éhen hal, ha kényszerítik, 
hogy fizessen, amit különben Isten a bi
zonysága, úgy sem képes, mert már any- 
nyit fizetett, hogy semmije sem maradt. 
Azonkívül aa) legalább is nyolcz gyér-



leromboltatása következtében támadt vesz
teségeit ki kárpótolja. A félhivatalos lap 
bebizonyítani igyekszik, hogy kizárólag 
Anglia köteles kárpótlást nyújtani, mint
hogy a bombázás minden nyomatékos ok 
nélkül hajtatott végre, hogy Anglia maga 
beismerte, hogy Egyiptommal nincs harcz- 
bán ; arról som lehet szó, hogy az angol 
flottát fonyegették az alexandriai erödök, 
mert e flotta minden szükség és hivatás 
nélkül ment az erödök közelébe. Miként 
lehetne az alexandriai európai gyarmato
kat arra kötelezni, hogy vagyonukat az 
angolok dicsőségéért feláldozzák ? Az 
egyiptomiakkal kárpótlást fizettetni ép oly 
igazságtalan, mint sikertelen lenne. Az 
angol és franczia üzérek és uzsorások ál
tal évek hosszú során kifosztott Egyiptom 
képtelen lenne megfizetni a valószínűleg 
száz milliókra rugó kárpótlást. Ha Anglia 
a kárpótlástól vonakodik, akkor inkább 
a tengeri rablás jogát proklamálja egyút
tal. Hogy azonban ezen reklamáczióknak, 
ha az olasz kormány Angliához fordulna, 
nagyobb sikere lesz-e, mint a Sfax bom- 
báztatásakor emelt kivánalmaknak, azt 
csak a jövö fogja bebizonyítani.

Az egyiptomi mozgalmak viszsaha- 
tása Afrika éjszaki partjain mindinkább 
fenyngetöleg mutatkozik. Az „Agonco Ha 
vas"-nak azt jelentik Tripolisból, hogy az 
ottani maltai és zsidó lakosság között 
nagy az aggodalom. A maltaiak és velők 
a többi európaiak tömegestül kivándorol
nak. A konsulok igyekeznek ugyan a fel
izgatott kedélyeket megnyugtatni, sőt a 
kormányzó proklaraáczióban kijelentette, 
hogy kezeskedik a rend fontartásáórt, de 
mindezek daczára nem csökkent az izga
tottság és félelem. Éhhez járult, hogy a 
fö-rabinu8 megtiltotta a zsidóknak a ha
jóra szállást, minek folytán a zsidók ret
tegése csak növekedett. A tripolisi muzul
mán elem fölkelése könnyen átszármaz
hatna Tunisba és Algériába. Francziaor- 
szágnak tehát bármennyire fordítsa is 
figyelmét az egyiptomi kérdésre, alapos 
okai vannak az óvatosságra és az erejé
vel való gazdálkodásra.

A franczia minisztérium az egyiptomi 
expediczió hitelének megtagadása követ
keztében beadta lemondását és az elnök 
nagy zavarban van, hogy kire bízza az 
uj kabinet alakítását. — A leszavazás az 
ellenkező pártok együtt működéséből eredt, 
de egyik párt sem képes többségre szert 
tenni. — A hitel megtagadása egyébként 
inkább azt jelenti, hogy a franczia köz
társaságnak nem szabad hadierejót elfor
gácsolni, készon kell ezt tartani kivált 
most a válságos időben Németország ellen.

Az angol kormány is megbukott az 
ir bértörvény két kérdésében a fölső ház
ban. Ebből azonban nem lesz kormány- 
válság.

A czár-koronázást újabban aug. 26-ra 
tűzték ki.

Újabban érkezett hírek szerint a szul
tán kijelentette, hogy szilárdan ragasz
kodva jogához kivánja, hogy mihelyt csa
patai kiszállanak Egyiptomban, az angol 
hadicsapatok hagyják el az országot, erről 
azonban az angolok hallani sem akarnak, 
sőt követelik, hogy a szultán azonnal lá
zadónak nyilvánítsa Arabi pasát, ezt azon
ban a szultán nem tette meg, mire Sey- 
mour tengernagy parancsot kapott, hogy 
erőszakkal is akadályozza meg a török 
csapatok partra szállását, ha a szultán 
nem bocsájtja ki proklamáczióját Arabi 
ellen. — Angol lapok hiresztelik, hogy 
Arabi a khedivéhez hü pasákat és beye- 
ket fogságra veti, sőt lefejezteti, első ol
vasásra is látni, hogy ez mind koholmány, 
mert az alkirályhoz hü fóurak alig van
nak Egyiptomban, sőt a khedivének két

mekc van; bb) feleségestül szörnyen be
teg volt; ez úgyszólván storeotyp formula, 
akár a „pesti müveit társalgóbau bele le
hetne nyomatni.

Csakhogy az adófelügy elő „kennt 
sclion seine Pappenheimer". Nem hajt a 
szép sorrendben előadottakra semmit.

Most következik a második felvonás.
Kimánkodás, kérelem, esküdözés, meny

béli ártatlan lakósokra való borzasztó hi
vatkozások, mindennek összehordása, a 
mi a kir. adófelügyelöi szívből a könyö- 
rületesség balzsamát kicsavarhatja.

Nem használ. Hivatalos ügyekben az 
adófelügyelő szive száraz s kemény, mint 
a gubacs.

Jól van, mondja a zsidó s egyszerre 
visszanyeri öntudatát s benne a judais- 
mus tulajdonképoni egyensúlyát. Jól van 
mondja s elmegy.

Do ezzel a dolognak még mindig 
nincs vége, sőt a java csak most jön. 
Az eddigiek csak az ügyvédeknek járó 
dijak, meg a bélyeg megtakarítására vo
natkoztak. Most már azután a zsidó a 
vállalkozás terrénumára lép.

A mi adórendszerünk rósz, az bizo
nyos. De ha tízszer, százszor jobb, ha a 
létezők közt a legjobb, ha maga Judás, 
az apostoli adószedő készítette volna, a 
zsidók még ezt is kijátsznák. Keresztény 
emberi észszel ki som gondolható az a 
sok fortély, kibúvó s ürügy, melyekkel a 
zsidók élnek, hogy adójuktól menekülje
nek. A talmudban, összes rubrumai- s com 
mentáraiban nincs annyi éleselmüség le
téve, mint a mennyit zsidóink az adófize
tés alóli kibúvásra használnak.

S a zsidó ezek segélyeivel vajmi 
gyakran czélt ér! A szegény adóhivatal
nok csak olyankor veszi őszre a turpissá
got, mikor már annyi, meg annyi a kar.

fivére Ibrachim Achmed és Kiamil bér- 
czegek is ellenne nyilatkoztak a nemzet
gyűlésen.

Triesztből Írják jul. 30-iki kelettel: 
Az irredentisták, kiket bizonyos oldalról 
nem létezőknek szeretnének elhitetni, se
rény tevékenységet fejtenek ki mostanság. 
Ezer meg ezer Velenezéböl importált röp- 
ivet terjesztettek el a lakosság közt, azt 
a kiállítási ünnepélyek megzavarására biz
tatva ; a röpivek „Circolo triestino Gari
baldi, deli’ Italia irrcdentau felirattal s a 
trieszti czimerrel egyesített olasz csillag
gal látvák ol. De még nevezetesebb tette 
az irredentista pártnak: a hazafias mun
kásegyletek zászlóavatási ünnepélyének 
meghiúsítása; ma kellett volna annak vég
bemennie, de a zászlót ellopták, s 11 óra
kor, mikor az ünnepélynek kezdődnie 
kell vala, az egylet elnökének az elége
tett zászló hamuját küldték meg. E cso
mag kézbesítőjét s a lopás tetteseit nyo
mozzák.

Y éttér  A ntal.
Szabadsághurczunk egyik legkiválóbb 

s mondhatjuk legrokonszenvesebb alakja 
hunyt el Vettor Antalban. Abban a 
mozgalmas időszakban , melyben annyi 
nagy emberünk támadt, az ő személyét 
valóban kiváló tehetségei emelték a hata 
lom polczára. Mert Vetter, a kinél gon
dolkozóbb hadvezér és képzettebb taktikus 
alig volt a magyar hadseregben, a legsze
rényebb emberek egyike volt, pedig azon 
harezok is, a melyekben neki jutott a 
vezérszerep, a nogyvennyolezadiki fogyver- 
tettek legdicsőbbjei közé tartoznak. Készint 
testi baja, részint pedig az akkori hadve
zérek közt fölmerült személyi tekintetek 
akadályozták Vettert, hogy a forradalmi 
harezokban elejétől végig tevékeny és do
mináló részt vegyen. Ki tudja, nem vettek 
volna-e más fordulatot az ügyek, ha Vet- 
ternek megadatik, hogy érvényesíthesse 
teljes mértékben nagy tehetségét. Ekkép 
csak töredékes, de minden tekintetben lé
lekemelő szerep jutott számára osztályré
szül, mely megszerezte számára a rokon- 
szenvet és elismerést akkor, midőn a zajos 
és válságos időszakban visszavonulni kény
szerült, s a mely követte változatlanul, 
midőn számkivetésbe ment, s a mely kör
nyezte, midőn az alkotmány helyreállítása 
után visszatért haza, ezentúl csak barátai 
szűk körében mozogva. Az 1848/9 országos 
honvédegyletek közpponti választmánya, a 
megboldogult nejo, gyermekei, testvérei, nem 
különben számos rokonok és barátai szo
morodott szívvel jelentik Deggenfeldi Vet
ter Antal 1848/9. honvódaltábornagy, II. 
osztályú érdemrend tulajdonosa, szab. kir. 
Pozsony-város díszpolgára, Toldy-kör, ter
mészettudományi társulat stb. tagja, f. évi 
julius hó 26-án, estve 8 órakor, hoszszas 
betegség folytán 79-ik évében történt gyá
szos kimultát. A boldogulnak hült tete
mei f. hó 21-én, délután 4 órakor a ke- 
repesi temető halottas házában a rém. katli. 
szertartás szerint fognak beszenteltetni és 
ugyanott örök nyugalomra tétetni. Az en
gesztelő szent mise f. hó 31-én délelőtt 
9 órakor, a Ferenczrendiek templomában 
fog megtartatni. Budapest, 1882. julius 
27-én. Béke poraira !

K old u s-v ilág .
Tele van a város koldussal!
Három-négy megye koldusa itt telep

szik meg, a bányaművelés pedig feles- 
számú nyomorékokat ajándékoz a városi 
közönségnek eltartásra!

Nappal mind az utczán tanyázik vagy 
bizonyos állomást foglal el, hol űzi a mes-

S hiába üti le a hydra egyik fejét, nő he
lyette álló helyében más tizenkettő.

De azért a zsidók jó hazafiak, derék 
polgárok!

Igaz, hogy a német színházakat, a 
német újságokat a nagy „LIoyd“-ot egész 
le a „StyxM-ig ök tartják fenn.

De azért jó hazafiak!
Igaz, hogy adót nem szeretnek fi

zetni, s több más.
De azért a zsidók derék polgárok!
Igaz, hogy Magyarország egyik leg

főbb termelési ágát, a bortermelést s a 
borkivitelt úgyszólván lehetetlenítik, mert 
borraink hitelét a „ f uchs i nos "  keller- 
manipulation által tönkreteszik1). Igaz, 
hogy a zsidók tanították meg a mi ipa
rosainkat, hogyan kell gyorsan, olcsón és 
selejtesen dolgozni. Igaz, hogy ök terjesz
tették el a pálinkát az országban s e mé
reg által megrontották népünket.2) Igaz, 
hogy ők szolgáltatják a leglelketlenebb 
uzsorásokat3), ök állanak élén a sok szé
delgő vállalatnak, ök árasztják ol az or
szágot mindenféle „Antheil-schein" nal, 
közvetítik a sok milliónak kivándorlását 
éppen úgy is töke szegény országunkból. 
Igaz . . . . de minek folytassam.

Akár mit is hozok fel, azért a zsidók 
mégis, jó hazafiak, derék polgárok !*)

Éljenek a m a g y a r  z s i d ó k !
J —vich P.

') Eddig csak háromra bizonyult be.
*) A pálinka talán régibb mint a zsidó, csak 

hogy akkor hamisítatlan volt.
*) Ah ! ön ezen emberbarátokat, kik segítenek 

a szegényen, uzsorásoknak nevezi!
*) Vau is köztük nehány, — de bizony csak 

. . . .  néhány! Szerk.

térségét, városunkra reányomják a koldus
város bélyegét!

Ki ne halott, ki ne olvasott volna 
már oly eseményeket, melyek koldulás 
ezége alatt követtettek el, ki ne tudna 
számos esetet, hogy a koldusnak öltözve, 
veszélyes emberek akkor követtek el lo 
pást, rablást, — gyilkosságot, midőn az 
áldozat az istoni és emberi törvények ér
zetében jó szívvel segélyezni akarta a 
szerencsétlennek látszó felebarátot.

És csakugyan alig van alkalmasabb 
czim mások családjába, lakába űb szemé
lyéhez férni, mint a koldulás, s alig lehet 
biztosabb menekülés, mint a mely az ilyen 
ágról szakadt embernek nyitva van.

A koldusok rendszerint két osztályba 
sorozliatók: városiak és vidékiek.

A városiak, köztük több munkaképes 
csavargó is, ma már csaknem testületileg 
vannak szervezve s csoportokba oszolva 
kóborolják be a város egész területét, bi
zonyos alkalmakkor, különösen az ájta- 
tossági napokban, úgy temetésekkor, egész 
sorfalat képezve, hangos mormogással ké
rik s köszönik meg a nyújtott segélyt, 
a közönség pedig nyomasztó érzéssel tá
vozik.

A vidékiek ismét két osztályba soroz- 
hatók, valódi nyomorultak és dologtalan 
kóborlók.

Az első osztálybeliek leginkább vá
sári és bucsunapokon keresik fel városun
kat s felkeltik részvétükkel a legnagyobb 
undort.

Természetes, hogy az efféle nyomo
rultak megett oly egyének vannak a hát
térben, kik formális keresetet űznek a 
szánakozók adományával.

Az utolsó osztály már közveszélyes 
jellegű.

Dologtalanság, henyeség, miatt kol
dul, leggyakrabban oly egészséges, hogy 
irigylést kelt bennünk. E fajta koldus alá
zatosan, lesütött szemekkel kér, majd kö
vetelő, sőt duzzog, ha a neki nyújtott se
géllyel megelégedve nincs. Ezen fajbeli 
koldusok képesek arra, hogy a kezük 
ügyébe került holmikét elvigyék s ha tán 
tetten kapatnak, erőszaktól sem riadnak 
vissza.

A nagyjában vázolt állapoton segíteni 
kell, segíteni rendszabállyal a koldulás 
ügyén, gondoskodni kell saját városi do- 
logkóptelcn s nyomorult embereink sorsá
ról, de a vidékiek koldulását szigorú el- 
lenőrizéssél meg kell szüntetni.

Van a városnak alapítványa egy sze
gények háza felállításához; — kérdjük 
már most, hogy vájjon mikor lesz az az 
alapítvány czéljának megfelelöleg értéke
sítve ?

T örvén yszék i csarnok.
Előadandó büntető ügyek: 

A u g u s z t u s  7-ón.
28J7/b. 882. Kungl János ellen súlyos 

testi sértés büntette illetve könnyű testi 
Bértés vétsége miatt. — 3ll2/b* 882* Mii®- 
tics Dómján és társai ellen lopás és abbani 
részesség miatt. — 3,,,/b. 882. Fuscb József 
és neje ellen magánlak megsértése miatt. 

A u g u s z t u s  9-én.
3,ll/b. Saa* Atymov Komán és társa el

len lopás miatt. — 3465/b. 88í. Reinspach 
Lörincz és társa ellen lopás miatt.

Előadott polgári ügyek : 
A u g u s z t u s  1-én.

Vida Károly — Bugyaklics József 
ellen 33 frt 17 kr. stb. iránt. — Ifjú 
Pötz János — Bosnyák János ellen bir
tokba bocsájtás stb. iránt.

A u g u s z t u s  3-án.
Ozv. Bogyay Miklósné és társai — 

Lingg Leopold ellen néhai Kund Dániel 
hagyatékából átvett 21,000 frt töke s jár 
megítélése iránt.

55 jk. bz.
88 ikt. . .---------  - isk. sz.
1882.

Hirdetmény,
Pécs szab. kir. város községi iskolaszék ne 

vében ezennel közhírré tétetik, hogy Pécs sz. kir. 
város községi tanodáinál h boiratások f. é. aug. 
hó 28. 29. .‘30 és 31-dik napjainak d. e. 8—12 
óráig és d. u. 2 órától 5-ig eszközöltetnek; az 
ünnepélyes isteni tisztelet (Veni sancte szeptem
ber hó 1-én reggeli 8 órakor, a rendes előadások 
pedig kivétel nélkül ugyanezen hó 2-dik napján 
kezdetnek meg.

Később jelentkezők ellenében a törvény szi
gora fog alkalmaztatni.

Mely úttal miheztartásul még a következő ren
delkezések hozatnak köztudomásra:

1- szor. A ki a jövő tanév alatt 6-ik évét be
tölti — tanulóként felvehető.

2- szor. Minden tauoncz csak azon tanodánál 
iratkozhatik he, a melynek legújabban meghatáro
zott kerületében lakik ; nevezetesen:

a) A belvárosi községi népdanodákhoz azon 
gyermekük, kik: Anna, Apácza, Czitrom, Czinderi. 
Deák, Ferencziek, Gábor, Gyár, Hunyadi, János, 
Iskola, Irgalmas, Indóbáz, József, Kálvária-uteza 
egész István utczáig, — István. Kaposvári, Káp
talan, Kazinczi, Kert, Kígyó, Király, Kisfaludy, 
Kis-tér, Lyczeum, Mária, Majlkth-tér, Majlath-ut- 
cza, Megye, Mór, Nagy-Flóriáu, Nepomuk, ó-posta, 
bel- és siklósi- városi országutak, Papnövelde, 
Plébánia. Radouay, Scitovszky-tér, Szepesi, Sik
lósi, Széchenyi-tér, Teréz, Vörösmarti és Zrinyi- 
ntezákban, illetőleg tereken laknak.

b) A budai külvárosi sörbázi, és a fclsövám- 
ház-utezai tanodákba: kik az Ágoston, Ágota, An
tal, A!só-13alokáuy, Alsó-Haviboldogasszony, Alsó- 
Puturla, ltarátur, Battyáni. Erzsébet, Felső-Balo- 
kány, Felső-Pnturla, budai Főutcza, Gáspár, Ha
lász, Harangöntő, Hatház, Haviboldogasszony, 
Hegyalja, Kálvária-uteza, István-utczától Kapos- 
vári-utezáig, Katalin, Károly, Kis-Boldogassznny, 
Könyök, Kis-Flórián, Láncz, Alsó- és Felső-Ma-

lom-utcza egészen, Márton, Major, Mindenszentek, 
Mandula, Orsolya, Pálya, Serház, Szikla, Szőlő, 
Tetye, Vámház, Vaspálya-tér, Vásár-tér, Zidina 
környéke és Zöldfa-utczákban laknak.

c) A szigeti külvárosi községi tanodába: irat
kozni kötelesek azon gyermokek, kik: Atilla, Ár
pád, Bátori, Bálics, Kaszárnya, Kis-Gyüd, szig. 
Király, Klimó-utcza egészen Kis-Kereszt, Kis-Ró- 
kus, Kórház, Makár, Miklós, Mezőszél, Nyíl, Pet- 
rezse’vem-utcza egészen, Radnics, Rókus-alja, Ró
kus, -ét, szig. Országot, Tábor, Tábornok, Vilmos 
és Xaver-utczákban laknak.

d) Végül a bánya-telepi községi tanodához 
azok, hik a Bányatelepen — vagy ahoz tartozó 
vidéken laknak. A ki kellő okból más tanodába 
óhajt jámi, az rendszerinti kerületébeni tanodába 
történt beiratkozás után kérvényt nyújthat be az 
iskolaszékhez, mely a körülményekhez képest in- 
tézkedend.

3- Bzor. A III. vagy IV-dik osztályt végzett s 
a budai külvárosi kertiletekhez tartozó leány 
gyermekek a felső-vámház-utezai tanodában felál
lított 4. illetőleg 5-ik leány-osztályba kötelesek 
beiratkozni.

4- szer. A III. vagy IV-ik osztályt végzett és 
a szigeti külvárosi kerülethez tartozó leánygyer
mekek — a szigeti külvárosi tanodánál felállított 
4. s illetve 5-ik leány-osztályba kötelesek beirat
kozni.

5- szőr. A beiratási dijak a következők:
Helybeli ifjak a belvárosi községi tanodánál

2 frt, a külvárosi pedig 1 frtot tartoznak a be- 
iratásra kiküldött választmányok előtt lefizette.

Vidékiek ezen dijak kétszeresét fizetik.
Torna-díj czimén kivétel nélkül 1 frt fize

tendő.
Ezen dijak alól csakis azon ifjak menthetők 

fel, a kiknek — illetőleg szülőiknek teljes vagyon- 
talansága szabályszerű szegénységi bizonyítvány* 
uyal beigazoltatik. A városi zenctanodát látogatni 
kivánó ifjak beiratása ugyanekkor történik, mégis | 
megjegyeztetvén, hogy ebbo nemcsak az elemi is- J 
kólába — hanem akár a gymnásium, akár pedig 
a föreáltauodába járó ifjak is díjtalanul felvétetnek.

Kelt Pécsett, 1882. évi julius hó 17-ón tar
tott iskolaszéki ülésből.

Aidinger János,
kir. tanácsos, polgárin, isk. elnök.

K ülön félék .
—  U j fogház. A  várm egyeház udva

ron nagy és bő berendezésű állami fog
ház fog épülni. A munkálat a jövö hó 
végo felé veendi kezdetét. A nagyszerű
nek ígérkező épület a megyeház nyugoti 
oldalán fog épülni két emeletre. Allani 
fog: fogház-felügyelői, fogházmesteri, ta
nítói és lelkészi lakosztályból, fölvételi 
irodából, szertárakból, munkatermekből, 
litho- és czinkografiai nyomdákból, rab- 
czellákból, lesz ezeken kiviil az uj fogház
ban ima- és tanterem. A fő épület egy 
szárny-épülettel lesz kibővítve, melyben 
a női osztály leend olhelyczve a mosó s 
egyéb helyiségekkel. Azon helyen, hol je
lenleg az utczára eső vaskerítés húzódik 
a kir. törvényszék büntető osztályának 
két emeletes palota fog emeltetni, mely
nek földszintjén a járásbíróság, az első 
és második emelet egész magasságában az 
épület közepén lesz a nagy tárgyalási 
díszterem kényelmesen berendezve, s itt 
fognak a sajtóügyi tárgyalások is megtar
tatni, miért is az első emeleten lesznek 
balra az esküdtek, tanuk, védő ügyvédek, 
jobbra a törvszéki bírák, ügyészség és 
jegyző visszavonulási szobáik, a második 
emeleten pedig a vizsgálati foglyok zár
kái és a törvényszék büntető osztályá
nak kellő helyiségei. Ezen törvényszéki 
épület egy folyosóval lösz a fogházzal ösz- 
szekötve, úgy, hogy a foglyok zárt he
lyiségben fognak elövezettetni. Az uj fog
ház felállitási költségei az előirányzat sze
rint 58,000 frtot tesznek ki, a büntető 
törvényszék palotájának költségei nincse
nek még előirányozva.

—  Tem plom i zene. A  lyczeum i tem-
plomban ma tartandó isteni tisztelet alkal
mával a harmadik száma CE9 dur) mise 
fog énekeltetni, — Hölczltől; graduale: 
„Bencdicta et venerabilio" Lickl U.-töl, 
offertorium „Ave Maria" orgonaszóiéval
Fürertöl. — Holnap vasárnap a 150-ik 
számú (I dur) mise Seiler ^!.-töl; gradu
ale: „Speciosus forma" Lickltöl, offerto
rium : „Revela" sopran-szóló Rottertül.

—  „ Tavaszom  v irá g a id  E zen  czim  
alatt ad ki V á r a d y  F e r e n c z ,  lapunk 
belmunkatársa egy költemény-füzért, melyre 
lapunk mai számához mellékletül veszik 
t. olvasóink az előfizetési felhívást. A szép- 
hangzású czim nem üres frázis, hanem a 
tartalomnak közvetlen megfelelő, minthogy 
a szerző tavasz-korának lelki v i r á g a i t  
foglalta a czim alá. Várady Ferencz köl
teményeit nem szükség ismertetnünk, hisz 
csaknem minden második-harmadik szá
munk tárcza-rovatában találkozhattak t. 
olvasóink egy-egy költeményével, de meg 
nem egy fővárosi s jelesebb vidéki lapban 
láttak napvilágot müvei, mely körülmény
nél fogva ismertebb neve, mintsom hogy 
költészete külön bemutatásra szorulna. De 
még van egy szavunk! s ez az, hogy: — 
ajánljuk a fiatal szerzőt a közönség meleg 
pártfogásába.

—  Érdekes k irán d u lá s . H étfőn  
reggel hat órakor indultak el Pécsről a 
turisták, kik a megye különböző neveze
tességeit, természeti ritkaságait, történelmi 
emlék-helyeit stb. fogják megtekinteni. A 
társaság 8 tagból áll, kik 2 kivételével 
helybeliek, — a kettő budapesti és egye
nest a czélból jöttek Pécsre, hogy a tu
rista-kirándulásra csatlakozzanak. — Hét
főn megtekintették az abaligeti barlangot, 
mely -  tudósításuk szerint — pusztuló 
állapotban van, oly annyira, hogy a beha
tolás csak alig lehetséges már a beomlott 
osepkö-képzödmények torlasza miatt s ezen 
felül életveszéllyel is jár, minthogy a 
kissebb-nagyobb beszakadások előre nem 
láthatók. — Mi csak sajnálkozásunkat fe
jezhetjük ki az érdekes barlang pusztu
lása fölött!

—  A vásár. A milyennek előre lát
tuk olyan is lett vásárunk. Kevés árus,
— még kevesebb vevő! Ló, szarvasmarha 
együttvéve mintegy 1000 drb. volt felhajtva 
a vásártérre, ennek is csak körülbelül 
egy harmada került forgalomba. Az árak, 
daczára, hogy kevés vevő jelentkezett 
mégis a szokottnál jóval magasabbak vol
tak. Sertés, juh, kecske igen csekély szám
mal volt. Az iparosok ssm csináltak jó 
vásárt. — Érdekesnek tartjuk felemlíteni, 
hogy az uj helypénzszedési tariffa bor
zasztó nagy elégületlenséget keltett, a zu 
golódás csaknem vásári forradalommá 
nőtte ki magát. így drágítják meg váro
sunk atyái (?!) a piaczot!

—  A jövő vásár. A legközelebbi or- 
szágos vásárunk, mely minden bizonynyal 
gazdagabb lesz a most lefolyt vásárnál,
— november hó 19-én kezdődve fog meg 
tartatni.

—  Ezredünk hazajön. —  A kato
nai uj szervezéssel ugyancsak sietnek, erre 
mutat, hogy megyénk és városunk fiaiból 
álló 52-ik gyalog sorezred szeptember 
15-én érkezik meg Bécsböl városunkba 
állandó telephelyére. — Minthogy ez okon 
több tiszti lakásra van szükség — az 
amúgy is számos üres lakások tulajdono
sai jelentkezhetnek a bérlet végett a vá 
rosi katonai szállásolási hivatalnál. — Leg
jobban örül közönségünk az ezred zene
karának, mert a mi drága de rósz, azon 
kívül lusta zenekarunkkal már jóllakott.
— Huszárezredünk már megérkezett a 
megyébe.

—  R ég i a ra n y  pénz. Szombaton 
nagy szemlét tartott Edelsbeim Gyulay fő
parancsnok, a helybeli gyalogos tartalék 
ezered felett, mely alkalommal Domácz 
százados egy vak and-túrás felett „ Gá l  
I i nus  I r a p e l a t o r "  felírással, mintegy 
négykrajczároB nagyságú arany pénzt ta
lált. Évszáma nem volt kivehető. Az ér
dekes régi pénzt kétségkívül a vak and 
túrta ki. Mi meg nem történik az ég 
alatt!

—  Kijutott a komédiából. E  hé
ten városunkat tömegesen szállták meg a 
„művészek" és „csodalények." Csepipü- 
faló, bukfenezhányó, sátorszám volt a vá
sárban. Ezeken kívül mutogatta magát 
valami Somlay nevű óriás, ki 4 mázsa s 
néhány fontot nyom, de ez még benimi, 
hisz a Dankó Gyula nagy bőgőse is nyom 
tán ennyit a mértékbe 8 hozzá — ingyen is 
láthatni; hanem itt kezdődik a csuda, 
hogy volt a fö-utezában egy Sibilla (szép 
16 éves leány!) a ki megmondta a kö
zönségnek (nem-ám a saját születése, 
napját stb.) hanem a közönség születése 
napját, sőt mi több, családi viszonyait is.
— Ez már aztán magasabb „scbwindli" ! 
Végül „panorama“-vul is megáldotta vá
rosunkat a sors. Hogy megengedi a kapi
tányság az efféle jövevényeknek a szédel
gést és csalást, az már megszokott valami.

—  Egy kis figyelmeztetés. A város
nak és háztulajdonosoknak mily nagy pénz- 
áldozatába kerül a járdák létesítése, épen 
tartása, azt jól tudja mindenki — és mé-

| gis boldog-boldogtalan , a hordárok is 
a gyalogjárdákon targonczáznak nem rit
kán, sőt terhes szekereken is reá hajtat
nak a kocsisok, a mi szer felett rontja, 
rövid idő alatt tönkre teszi a drága kö
vezetét. Tapasztaltuk, hogy a rend őrei (!) 
a drabantok sem sokat, vagy éppen sem
mit sem törődnek ezzel. Számtalanszor 
láttuk, hogy még inkább letért a gyalog
járdáról a rendőr a targonczás elöl, sem
hogy azt szólította volna onnan le. Ha 
jól tudjuk, van nekünk paragraphusunk 
is, melyet a visszaélők hegyé czitálva, le
hetne bírságolni is, — vagy hogy mi hi
ába tudjuk, ha a hatóság nem akarja 
tudni?!

—  A hadmenteseknek. A jövö évi 
hadmentességi adókivetés városunkra nézve 
megtörtént s a városi pénztárban bete 
kinthetö. A kinek a kiszabott összeg nagy 
sága ellen nehozménye volna, a törvény 
értelmében 15 nap alatt megteheti nehez- 
ményét, mely írásban a közigazgatási bi
zottsághoz nyújtandó be.

—  A  „ G azdaság i N é p la p “  szerkesz
tődét, Liebbald Béni urat azon kellemes 
meglepetés érte, hogy a földművelés ipar 
s kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 
által, borászat és fatenyésztési tanulmá 
nyok czéljábél a külföldre küldte ki. — 
Szerzendü tapasztalatai kétségen kívül az 
általa szerkesztett lapnak még nagyobb 
élénkséget és közhasznúságot adandnak.

—  Öngyilkosság. Az öngyilkos ha
lál ismét egy áldozatot ragadott el az élők 
sorából. Kaufmann Imrénó gyilkolta meg 
magát. A szerencsétlen nö hétfőn délután 
szobácskájába vonulva „konyha-késsel" 
oldalba szúrta magát, melynek következ
tében rövid idő alatt elvérezve meghalt. 
Felette különös, hogy a haláltusában leg- 
kisebbke „jajt“-t sem hallatott. Tettének 
oka zilált családi viszonyban rejlik. — 
Nyugodjék békében!

—  Lopás. Petrovics Ferencz balo- 
kány-utezai lakásáról a hét elején több 
fehérneműt és házi eszközöket tolvajlottak 
el ismeretlen tettesek.

—  Czirkuszi mutatvány. Nagyszerű 
és merész! Non plus ultra! Nem ám va
lami légi tornászat, vagy salto a lovon 
de hogy is az, hanem egy kis „sanzsma"’



— produkálta egy „zsebmetszö.44 Hétfőn 
vásár lévén, délután is tartottak etöadást 
a ezirkuszban, mely alkalommal egy falusi 
asszony táskáját el „óku8zpóku8zw-ozta a 
karzati közönség között valamely „ujj-mü- 
vész.4* Nem hiába ígéri Conradi az „új 
művészeku fellépéséti A táskában 17 frt 
volt bankóban.

—  Á lla tk ín zá s , H ogy megkezdődött 
a gabona-takarítás és folyik, — naponta 
szállítanak a vidékről városunkba nagy 
mennyiségű gabonát. Nőm ritkán úgy meg
rakják a kocsit, hogy a lovak négyrét 
görnyedve majd meg szakadnak a túlter- 
lies kocsi húzásában s még hozzá egyik
másik vadember természetű kocsis ostor
nyélhez is nyúl, hogy a szegény pára 
vonó jószágot ütlegelje bőrének kipatta
násáig Ajánljuk rendőrségünk figyelmébe 
a lelketlen embereket s ha, a mi már több
ször megtörtént, bírságolás esetén a fel
lebbezésnek hely adatik is, — ne veszítse 
'•1 erélyét, hanem, ha száz esetben használ 
is a „jól felszerelt4* tellebbezés, bírságoljon 
a százegyedik esetnél is.

—  L ó - és m arhatu lajdonosok fig y e l
mébe. A ló- vagy marhalevelek elvesztése 
esetére, a foldmivelésügyi miniszter a bel
ügyminiszterrel egyetértve egy újabb ren
deletét bocsátott ki. Ugyanis, ha a ló 
vagy marhalevél elvész, akkor az illető 
tulajdonos köteles ezt azonnal bejelenteni, 
az ilyen levél kiállítására illetékes községi 
hatóságnál. — E levélben feltüntetendő a 
levél száma, a tulajdonos neve, az állatfaj 
meguevezéso s igy ezután a szolgabiró 
illetőleg a törvényhatóság utján, a belügy
minisztériumnál esetről esetre bejelentendő, 
hogy ez a rendőri körüzvények „megsem
misítési4* rovatába fölvétessék. E levélről 
egy másolat állítandó ki, mely az elvesztés 
tényét vagy legalább annak valószínűségét 
bizonyítja. Az igénykeresetre a bejelentés 
napjától számított egy havi határidő tű
zetik ki és igazolványok is csak ekkor 
állíthatók ki.

—  H a lá lo zá s. Tegnapelőtt, azaz ehó
3-án Borovics Károly m. kir. pénzügyi 
titkár neje Ilavasy Lenke életének 38-ik 
évében, hoszas szenvedés után jobblétre 
szenderiilt. — Béke poraira!

—  A  k inek  sok a  pénze, hogy fü stbe  
eressze, — vegyen! A pénzügyminiszte 
riuin értesíti a közönséget, hogy folyó évi 
augusztus hó l étől kezdve a Rock Celoria 
»-t < 'omp. havannai szivargyáros „El Aquila 
de t >ro“ nevű gyárából érkezett követ
kező uj fajta valódi havanna különleges
ségi szivarok fognak áruba bocsáttatni 
1. Aocks Babinet százankint ötven forint 
jával; négy darabonkint kötegelve két frt 
két krajczárjával 5 2. Havanna Bouquets 
százankint harminezhét írtjával; négy da 
rabonkint kötegelve egy forint ötven kraj 
czárjával ; 3. Kegalia de Jokey Club szá
zankint harminezhárom írtjával; négy da 
rabonkint kötegelve egy frt harmineznégy 
krjával; 4. Britannica chica százanként 
huszonkét írtjával; négy darabonkint ki- 
lenczven krjával; 5. Emperatrices százan
ként tizennyolc/. írtjával; négy darabonkint 
kötegelve hetvennégy krjával. 6 . Londre- 
ictos százankint tizenöt írtjával; négy da
rabonkint kötegelve hatvankét krjával.

—  Figyelm eztetés az aratókhoz. A z  
egészségi szabályokat a mostani meleg na
pokban különösen szem előtt kell tartani. 
Kevés elövigyázattal sok kényelmet lehet 
szerezni azoknak, kik a forró nyári napon 
dolgoznak. Igen fontos az, hogy a túlsá
gosan íelhevült munkások igen hideg vizet 
ne igyanak. Sokkal okosabb szomjazni, 
mint jó adag jéghideg vizet inni. E mel
lett a sok folyadék fokozza a börkipárol- 
gást, hígítja a vért, gyöngíti a szerveze
tet és folytonos szomjúságot idéz elő. A 
kéztö ízületre öntött hideg viz, vagy a 
halántékon tartott hideg vizes ruha hamar 
leszállítja a test hömórsékét és könnyeb
bülést okoz a nélkül, hogy ártalmas lenne. 
A fej kiváló gondozás tárgyát képezze. 
Egy nagy, nem fekete szinü szaimakalap, 
melynek belsejébe nehány káposzta, vagy 
töklevél rakatik, igen jól védi a fejet 
melegtől. A tarkónak az égető napsuga
raktól oltalmazásra jó a kalaphoz egy 
zsebkendőt tűzni, úgy, hogy unnak lég 
nagyobb része a nyakra és váltakra lóg 
jón le. — Ez utóbbi óvintézkedés csak 
azoknak szükséges, kik a mezei munkák
hoz hozzászokva nincsennek.

—  A  tiszae szlá ri gy ilkosság irá n t i 
bűnügyben a vizsgáló bíró jul. 29-ón reg
geli 7 órától kezdve folytatta a letartóz 
tátották kihallgatását s a vallomások kö
vetkeztében a vizsgálat sikere oly annyira 
lényeges fordulatot nyert, hogy az elönyo- 
mozás már délután befejezettnek tartatott. 
Bary vizsgáló biró végzést hozott s délután 
kihirdette és elrendelte a különös vizsgá
latot és vizsgálati fogságot. E szerint há
rom fogoly — köztük Schwarcz sakter — 
gyilkosság bűnténye, hét gyilkosságban 
való bünrészesség, hat gyilkosság bűnpár
tolásának gyanúja miatt marad vizsgálati 
fogságban, inig négy fogoly szabad lábra 
helyeztetik. A törvényszék jul. 30-án Bary 
vizsgálóbíró végzését az eiőnyomozás be 
fejezése, külön vizsgálat elrendelése és 
vádlottak vizsgálati fogságban tartása iránt 
egész teijedelraében jóváhagyta és jogerőre 
emelte. A Orosz Márton részéről Heum&n 
védőügyvéd által benyújtott felebbezést 
felülvizsgálat után a törvényszék elutasi 
tóttá. A sokat emlegetett Scharf József 
egyházfi és neje (kiknek gyermekeik tették

a terhelő vallomásokat) valamint Taub vi
déki sakter a gyilkosságban bünrészesség- 
gel gyanúsítottak közt vannak. Szabadon 
bocsáttattak: Wider Mór (Tokaj), Mende- 
lovics, Matej és Horschko máramarosi tu
taj osok.

— E g y  mentő gondolat fo rd u lt  
meg Schvarcz Salamon tiszaeszlári sakter 
fejében, magános fogsága unalmai közt 
Jelentkezett kihallgatásra azzal, hogy val
lani akar. Meghallgatták kívánságát és ö 
bevallotta, hogy Solymosi Esztert azért, 
mert arra menvén öt kicsufolta harag
jában fejbe ütötte úgy, hogy azonnal le
rogyott és meghalt. A hullát elrejtette, 
midőn besetétedett elvitte a Tiszához és 
bedobta. — Itt megjegyzendő, hogy a sak
ter gyenge, vézna tostalkatu, kezei kicsi
nyek mint egy kis leányé, karjai orötlenek, 
a mit vallott, az egyátalán lehetetlen. —
A sakter természetesen nem tudta, hogy 
Solymosi Eszter ruháival mi történt s hogy 
ezek a bíróság kezén vannak s vallomását 
hazugságnak bélyegzik. Midőn a bíróság 
megérttette vele vallomásának tarthatlan- 
ságát, azt felelte, hogy hát nem igaz az 
egész, a mit mondott, ő ezt azért tette, 
mert beteges gyengo ember létére amúgy 
sem él soká, de ha vallomása hitelre talál 
fogva lévő társain segített volna. — Ez 
pedig helyes következtetés, mert a gyil
kosság helyett emberölési tényálladék állott 
volna elé, mely nem halállal, hanem több 
évi börtönnel fenyittetik, a rituális gyil
kosság gyanúja elhárítva, a bűntársak ki- 
mentvo lettek volna. — Az Euraenidák 
azonban nem akarták ez egyszer, hogy 
igy essék meg a dolog, a bűntársak és 
szövetségesek az álhullával megkísértett 
csalással maguk szolgáltatták a bizonyíté
kot a valódi tényállás felderítésére.

—  T isza  K á lm á n  „nebán ts"-v irá 
gú. — Tapolczán és vidékén a követ
kező nyomatott meghívók bocsátattak k i : 
Alólirottak azzal a hazafiui ragaszkodás
sal fordulunk Önhöz, melyet magyar a 
magyar irányában mindig érezni szokott, 
valahányszor nemzeti közérdekeinknek 
megóvásáról volt szó. Mi a magyar fajra 
nézve veszélyt látunk abban, hogy hazánk
ban a zsidók teljesjogu honpolgárokká té
tettek, mielőtt a magyar nemzet kebelébe 
beolvadtak, mielőtt hazafiakká lettek. — 
Czélunk: kérni a magyar országgyűlést, 
hogy a zsidók feltétlen cmanczipáczióját 
kimondó 1807. XVII. tcz.-et részben vál
toztassa meg. Tisztelettel felhívjuk Ont, 
hogy az ez iránybani teendőink módoza
tainak megbeszélése czóljából folyó évi 
julius hó 31-ik napján d. e. 10 órakor, 
Tapolczán, a nagyvendéglö éttermében tar
tandó zártkörű magánértokezletre megje
lenni szíveskedjék. Hazafiui tisztelettel 
maradunk: Aczél József gy.-koszii plébá
nos, Cs. Kiss Dávid b.-udvari ref. lel
kész, Czuppon Elek b. végrehajtó, Fack 
Gedeon badacsonyi földbirtokos, Fleisch- 
mann Jenő aszóföi plébános, Jakab Ká
roly csicsói esperes-plébános, Marton László 
kövágó-eör8Í plébános, Molnár János ör- 
vényesi körjegyző, Nagy Sándor b.-tomaji 
földbirtokos, Pelargus János dörgicsoi ev. 
lelkész, Sebestyén Gábor köveskállai re
form. lelkész, Szentmihályi József monosz- 
lói ref. lelkész, Turkovits József Vászolyi 
plébános, Vadona János badacsonyi föld- 
birtokos, Bakács Imre m.-apáti plébános, 
Csányi Ferencz keszii segédlelkész, Eöri 
Miklós gulácsi földbirtokos, Fatés Mihály 
sz.-b.-kállai plébános, Hertelendy István 
gazdatiszt, Keöd József b.-füredi gőzhajó 
kapitány, Matkovich Gyula sz.-antalfai 
földbirtokos, Nagy Aladár tapolezai ügy
véd, Paulich János petondi plébános, Saary 
István diszeli földbirtokos, Sornodi Zsig- 
mond b.-füredi ügyvéd, Thury zánkai ref. 
lelkész, Vadnay Andor zánkai földbirto
kos, Vaszary István b.-tomaji plébános. 
U. i. Ezen meghívó az értekezletre belépti 
jegyül szolgáland. Az illető mozgalmat, 
Írja a „P. N.u Vadnay Andor ur kezde
ményezte ; az értekezletre a zsidók is meg- 
hivattak, kik megígérték a megjelenést. 
Az alispán azonban, a mint az értekezlet 
összehívásáról értesült, oda utasitá a szol 
gabirót, hogy az értekezlet megtartását 
akadályozza meg. Ez azonban valótlan 
nak bizonyult be, mert az értekez
let megtartatott, melyen több oldalról 
hangsúlyozták a domorálizált hatást, melyet 
az uzsora és korcsma által a zsidóság 
népre gyakorol. A földbirtok, a vagyoni 
és erkölcsi viszonyokban való hátraesést

zsidóságnak róvták fel. Végre abban 
történt megállapodás, hogy az országgyű
léshez felírnak e viszonyoknak törvény- 
hozás utján való megváltoztatása és 
zsidók emenczipáeziójáról szóló törvény 
eltörléso iránt.

mára. 1000-nél több versenydij és nyere
mény. A nyeremény tárgyak és versenydi 
ja k : A nyereménytárgyak kiállítása. A 
nyereraénytárgyak ajándékozva lettek. 
Bárki bármikor versenyezhet. A 27 ver
senybíróság. A főváros 50 legszebb höl
gye osztja ki a dijakat. Nagy ökörsütés. 
Ingyen pecsenyéhez ingyen bor. Táncz- 
mulatság reggeltől másnap virradtig sza
bad ég alatt. Az összes fővárosi katonai 
zenekarok. Népdalok és karok. Külön
böző mindenféle mutatványok. A verseny- 
győztesek nagy diadalmenete. Tündéri lát
vány. Tüztenger. Velenczei éji ünnepély. 
Úszó élő csoport képok a városligeti ta
von. A falusi zenekarok országos verse
nye. Fris vizivás verseny tiz dijjal. A 
legszebb hölgyek szépség-versenye tiz dij
jal. A kis női kezek versenyo tiz dijjal. 
A legkövérebb nők súly versenye tiz dij
jal. A legmagasabb nők versenye tiz dij
jal. A legszebb férfiak férfiszépség verse
nye tiz dijjal. A legerősebb férfiiak erő- 
versenye tiz dijjal. A legkövérebb férfiak 
sulyvoisenye tiz dijjal. A legmagasabb 
férfiak versenye tiz dijjal. A legnagyobb 
férfikezek versenye tiz dijjal. A nagy fe
jek versenye tiz dijjal. A nagy orrok 
versenye tiz dijjal. A nagy fülek verse
nye tiz dijjal. A legszebb figyermekek 
versenyo tiz dijjal. A legszebb leánygyer
mekek versenye tiz dijjal. Nemzetközi 
dalnok-verseny tiz dijjal. Futás-verseny 
tiz dijjal. PóznamáBzás-verseny tiz dijjal. 
Zsákfutás-verseny tiz dijjal. Ugrás-verseny 
tiz dijjal. Velociped-verseny 3 dijjal. Két- 
evezös vascsónak-verseny tiz dijjal. Négy 
evezős vascsónak-vcrseny tiz dijjal. Lé 
lekvesztö-sandolin-verseny tiz dijjal. Két- 
evezös facsónak-vcrseny tiz dijjal. Csár- 
dástáncz-verseny tiz dijjal. Pénztárak, 
bemenetek és kimenetek. Látható felfűzése 
és hordása a belépti jegyeknek. Belépti 
és tombolajegyek, úgy programraok kaj1 
hatók. A kalendárium Szent-István nap
jára szép időt jósol. A Labyrinth. Óriás 
kígyók, tigrisek tanyája, állatkert. Lóver
senyek. Mi a Szeretot-ház! A Grand-Prix 
“  Nagy dij.

—  A  Szen t-Istvánnap i országos 
népünnepély látványosságai egy uj rend
kívüli hatásos számmal gyarapodtak. A 
jelzett élőkép csoportokon kívül még egy 
a népszínház diszletfestöjónek, Lehmarin 
Mórnak terve szerint készült, és kivilágí
tott óriás czethal is fog sötét éjjel a város
ligeti tavon czirkálni mint szörnyeteg, viz 
helyett tüzet fog orrlikaiból fecskendezni 
és belsojóbon transparentbörón keresztül 
Jónás próféta lesz látható.

—  l) r .  O lá h  G y u la  B iharm egye
tanfelügyelője, mint írják, beadta lomon 
dását. Mihelyt o kérvénye elintézést nyer 
Nagyváradon mint orvos fog megtelepedni 
— Midőn a Kovács veszprémi püspökkel 
megesett dolgát közöltük, egyúttal meg
jegyeztük, hogy Trefort aligha fog hall 
gatni hozzá. — A mint látszik jövendő 
lésünk hamar beteljesedett.

—  A  „ Nem zet “ ily  czim  a la tt fo g  
megjelenni szeptember elsejétől kezdve az 
uj kormánypárti lap, mely a „Honw 
„Ellenőr** fúziójából keletkezik. A lap fő 
szerkesztője Jókai Mór, felelős szerkesz 
tője Láng Lajos lesz. Ezen lapot az „Egyet
értés4* ellensúlyozására indítja a kormány

—  A  budapesti országos népünne
pély Szs.-István napján nagyszerűsége, 
rendkivülisége és fénye által minden ed
dig Magyarország fővárosában látottat fe 
lül fog múlni és a f ő v á r o s i  „ Sz e r e 
tő t -házu r é s z é r e  fog j ö v e d e l me z n i .  
Egy kis füzet küldetett el hozzánk, mely 
a népünnep programmját tartalmazza 
következő 59 tárgyról szól: Az 1000 tag 
ból álló rendező bizottság. Egy ezred sor 
katonaság kivonulása. Az ünnepély kéz 
dete és vége. Előre váltott belépti jegy 
gyei 100 ezüst Irtot és 300 pompás nye 
remény tárgyat lehet nyerni. E két kraj 
czároB számozott programmok 150 frt 
készpénzdijat és nyereménytárgyat nyer
nek. Három krajczárral száz ezüst forin
tot és 300 pompás nyereménytárgyat lehet 
nyerni. Ingyen tombola gyermekek szá-

—  Ó riá s i blam age czim  a la tt o l 
vassuk a Pozonyvidéki Lapokban: Pozony 
szabad királyi város tanácsa a cs. kir. 
dunagözhajózási társulat budapesti fór 
galmi igazgatóságához, a pozsonyi rakpart 
bérlete ügyében német szövegű átiratot 
intézett. Megtörtént azonban, hogy a tár 
saság ügyvivője visszaküldte az átiratot, 
azzal a megjcggyzéssel, tessék azt ma
gyar nyelven szerkeszteni, mert különbé 
meg nem értheti. A tanulság önmagából 
folyik, jegyzi meg végül az említett lap

—  A  dom bóvári zavargók közü l k i 
lenczet, kik részint horvátok, részint ma
gyarok, a szegzárdi kir. törvényszékhez 
kísértek. Vizsgáló birónak Mikos Géza 
törvényszéki biró küldetett ki.

—  A  török sorsjegyekről, tudva 
hogy azok nem kis számmal vannak el 
terjedve nálunk is, talán nem lesz érdek
telen följegyezní, hogy a nyeremények k: 
fizetése tényleg már megkezdődött és pedig 
ezúttal a nyeremény névleges összegének 
25%-a fizettetik ki, a hátralékos 20°/( 
jövő évi márcziusban lesz folyóvá téve.

—  B o rá sza ti vándor tan ítók. 
földmi velés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium a szölömivelés és pin 
czekezelésbon elméleti és gyakorlati isme 
retekkel biró egyéneknek alkalmat kíván 
nyújtani arra, hogy magukat borászati ván 
dortanitókká és viDCzellérképozdei tani 
tókká képozzék. Az érintett minősítéssel 
biró egyének kiképeztetése az érdiószegi 
vinczellérképezdén az e végre berendo 
zett s folyó évi október hó 1-töl egy évre 
terjedő tanfolyamon, államköltségen törté 
nik. Az illető tanítójelölt a kiképeztetés 
tartama alatt 600 frt ösztöndíjban és 150 
forint lakbérátalányban részesül. A tan 
folyamot kellő sikerrel végzett tanitójelöl 
tek, mint vinczellérképezdei tanítók 
vándortanitók alkalmaztatnak, a menny 
ben ily állomások üresedésbe jönnek, vagy 
újból szerveztetnek. Megjegyeztetik azon 
bán, hogy e részben a minisztérium 
kötelezettséget sem vállal, ellenben a tan 
folyamot államköltségen végzett tanító* 
köteleztotnek arra, hogy — ha kívántat

nék — szakmájukba vágó állomást elfo
gadjanak. A pályázni óhajtók felhivatnak, 
hogy végzett tanulmányaikat és gyakor
lati ismereteiket igazoló okmányokkal fel- 
zerelt folyamodványukat legkésőbb folyó 

évi augusztus hó 15-éig a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisz
tériumhoz nyújtsák be. Az okmányok alap
én elfogadott tauitójelöltek azonnal, te- 
íát már augusztus hó folyamában az ér- 

j i  intézeten jelentkezni, s ott au
gusztus és szeptomber hónapokat tölteni 
tartoznak. E két hó próbaidőnek tekinte
tik, melynek végeztével, ha az illetők 
megfelelő haladást nem tettek, vagy a pá
lyára nézve kellő képességet nem tanúsí
tanak, az öszöndij élvezetétől elesnek. E 
két hóra nézve havi 50 frt élelmezési dij 
engedélyeztetik.

-  A  trónörököspár Rezső föhe r- 
czeg és Stefánia föherczegasszony jul. 30-án 
négyes fogaton érkeztek Boldogfalvára, a hol 
délután 2 órakor fogadták a tisztelgőket.
— Ezt megelőzőleg a hátszeg-váraljai ál
lomáson tisztelegtek a lmnyadmegyei főis
pán, Feleky Samu gr. huszárkapitány, az
rdélyi kath. püspök, Komán Miron nagy

szebeni, Meliann aradi, Mihályi Péter, lu- 
gosi g. k. püspökök, Kun Géza gr., Jósika 
Lajos és Samu b., Bornemissza Tivadar b., 
Nopcsa Elek b. diszmagyarban. — Nemes 
fjak bandériuma kísérte ö fenségeiket, 

kik a regényes fekvésű Kendeffy kastélyba 
szálltak. — Stefánia föherczegnö ott ma
mit mig a trónörökös kíséretével a Re- 
tyezát vidékére vadászatra megy. — Egy 
omán küldöttséget vezetett tisztelgésre 

dr. Petko, beszédét azonban ö fensége 
lmellözte „Nem tud ön magyarul?44 kérdi 

tőle, midőn oláhul bekezdott, erre azután 
Petko elhallgatott.

-  Ügyes csaló. A  Székes/'ejérvárt 
megjelenő „Szabadság4*-bán ezeket olvas
suk: Hol volt hol nem volt, még az Ope- 
rerenneziás tengeron is túl volt egy nagy 
szédelgő. — Volt pedig ennek a jóravaló 
embernek a kezében egy váltó s ennek 
összege eredetileg a következő volt: E i n

u n d o r t  G u l d e n  Oe. W. Fogta magát s 
s „Ein4* szót úgy alakította át, hogy az 
n“ betű egyik szárából csinált 1-t, a má
ikból f-et s igy aztán — persze egy kis 

helyesírási hibával — lőtt az összegből . . . 
E i l f  h u n d o r t  G u l d e n  Oe. W. Ezt az 
ügyes ficzkót ehhez hasonló stikliiért be- 
pörülték, egy fórumon elítélték s a mási
kon — természetesen — föl is mentették. 
Hogy sikerült neki? Azt tudják a Heu-
Neu- és Keu-mannok, meg a ------ Kagal.

—  Szegzárdon m ú lt pénteken délu- 
tán nagy felhőszakadás volt. A hegyekről 
borzasztó erővel omló ár megtöltötte 
étpatakot, s lenn a szent János híd alatt 

tulcsapott a parton s a szennyes hulámok 
majd az egész városrészt elárasztották. A 
lakosok a padlásra hurczolkodtak, számos 
ház ablakain becsapott a viz. A gyepmes 
tér lakását is elöntötte s az udvaron meg 
kötve levő 15—20 kutyát megtulasztotta, 
valamint két rókakölket is, melyek szin 
tén ott voltak. A vizár elmúlta után nagy 
közönség ment nézni az okozott pusztítást.

—• Ó riá s i pénzb írság. A z  adóügyek 
ránt érdeklődő közönség előtt bizonyára 

nem maradt észrevétlenül a fővárosi kir. 
adófeltigyelönek az a dicséretes törekvése, 
mely arra irányult, hogy a fővárosi uzso
rásokat valódi jövedelmek szerint meg
adóztassa vagyis, hogy o czélból az ille
tékes adőkivetö bizottságok elé indokolt 
javaslatot terjeszszen. E munkálat előké
szítése közben azonban számtalan eset 
kiderült, hogy az illető uzsorások e fog
lalkozást évek óta űzik, de adófizetési 
kötelezettségüknek soha eleget nem tettek. 
— Elmulasztották ugyanis beadni jövede
lem-vallomásukat, sőt eltitkolták foglalko
zásukat is. Az ilyenek ellen, mint a kik 
az államkincstárt megrövidítik, jövedelem 
eltitkolás miatt rendszeres vizsgálat indit- 
tatik. Egy ilyen ügyben, melyben Háj 
Bernát budapesti lukos pénzüzórkedésböl 
eredett jövedelmeinek eltitkolása által el
követett jövedéki kihágásban vétkesnek 
találtatott b ezért a megrövidített adó mér
véhez képest 22,410 frt pénzbírság fize
tésére, behajthatlanság esetén pedig saját 
költségén kitöltendő hat havi fogságbün
tetésre ítéltetett. Iláj fellobezéssel élt s 

kir. Ítélőtábla I. büntető tanácsa az első 
bíróság Ítéletét feloldotta, s utasította a 
budapesti törvényszéket, hogy az iratok
nak a kir. adófelügyelőséghez leendő visz- 
szatétolo mellett, pótvizsgálatot tartson s 
uj ítéletet hozzon. (Ezt úgy novezik, hogy 
az ügyet elpocsványositják.)

—  M á r évek óta nem élvezhette a  
földmivelö keserves munkájának gyümöl
cseit, de valahára az ég mégis megkönyö
rült rajta, miszerint az idén a természet 
bökbzüen megáldotta munkáját és bátran 
mondhatni, hogy 1808 óta, olyan termés
nek nem örvendhettünk, mint ez évben, 
kivált búzába az eredmény felülmúlja 
minden várakozást, rozsba szinte jó a ter
més, kevésbé árpa, de zabba szintén ki
elégítő. Az eddig történt cséplések szerint, 
egy 1200 négyszögü hold után búza 9—10 
mm., rozsba 5—6 mm. eredményez. — 
Tengeri, burgonya és répára a kilátások 
szinte kecsegtetők, mely növényeknek ké 
sebben még esőre szüksége leend, de ed 
digi fejlődésük legjobb reményekre jogo
sítanak. A búza és rozs minősége kitűnő
nek nevezhető. A gabona-üzlet már kéz 
detét vette, az eddig történt eladások még jó 
árak mellett mentek végbe. Időjárás ked 
vezö.

Irodalom .
— nStász és román atyafiak* czim alatt meg

jelenő rajzok- ős elbeszélésekre hirdet előfizetést 
Tóth Sándor, ki eddig az aesthetika és tárczairo- 
dalom terén működött. A mű díszes kiállításban 
(8-rét f. évi október hó végén okvetlen megjelenik. 
Terjedelme 12 iv és előfizetési ára 1 frt. A pon
tos kezelés iránt Révai testvérek budapesti könyv- 
kiadóhivatala (IV. kér. koronaherczeg-utcza 2. sz.) 
nyújt kezességet.

A Magyar-Ilegény-Csamok XXIX. füzete 
jelent meg legközelebb érdekes és változatos tar
talommal. Első közleménye az „Örvény a révben" 
ez inni regény G. Büttner Júlia ismert- és kedvelt 
Írónőnek tollából. Ezt követi Csillagh Mór „A leg
szebb asszony könyve4' czim alatt épen most meg
jelent költeményeiből mutatványul a „Regény" 
cziniü költemény. „Az Eruesztine kastély" magyar 
társadalmi regény Kcndercssy Mihálytól és Faustin 
Júlia czimmel csinos franczia elbeszélés Concourt 
Ödöntől s végül Mozaik czim alatt ismeretterjesztő 
s humoros apróságok. — Felhívjuk t. olvasóink 
figyelmét 0 pártolásra méltó gonddal szerkesztett 
vállalatra, mely csinos 12 kros heti füzetekben 
jelenik meg. Előfizetési ára egész évre G frt, fél
évre 8 frt. Előfizetési pénzok Aigner Lajos kiadó
hoz, vagy Wilckens és Waidl nyomdájába intézen- 
dők. (Budapest, koronáiig, utcza 3.)

EE A t nOrstág-Világ* XXIII. füzete megje
lent. IQ. Ábrányi Kornél „Az egyedüli mód" 
czimfi kitűnő regényének folytatása, Kenessy 
Gizella „Egy pipiske története" czimü kedves 
elbeszélése, „A rejtélyes fehér hölgy" czimü 
vonzó angol novella, melyet Gonda lléláné 
u»gy gonddal ültetett magyarra, Reviczky Gyula 
szép verse „Petőfi ellen" melyben egészen el van 
telve Debreczennnel s Heine fordítások képezik a 
kitűnő szép irodalmi részt. Itj Ábrányi Kornél 
„Két hét története" czimü tározójában érdekesen 
üja le a legújabb egyiptomi mozgalmakat és vi
lágraszóló eseményeket. Alexandriáról is van egy 
hoBszab ismertető közlemény, azonkívül Seymour 
tengernagy, Arabi pasa és Dervis pasa is kimentő 
sorokban és hű arczképben mutatvák be. Érdekes 

különös órák" czimü ismeretterjesztő czikk, 
valamint br. Horváth Miklós „Kriza emlékezete" 
czimü közleménye is igen becses. Képeiről ezúttal 
is elismeréssel szólhatunk. A „Genfi tó környéke" 
és egy részlet Nápoly ból a legújabb tengeri kígyót 
és a szép jutalomképet kivéve, miiül egyiptomi ké
peket közöl: igy az európaiak lcmészároltatását, 
a bombázást, a menekülőket stb. apró rovatai szin
tén jelesek. Ajánljuk e kitűnő szépirodalmi képes 
lapot olvasóink további figyelmébe. Előfizethetni 
Wilckens és Waidl kiadóhivatalában. Előfizetési 
ár egy évnegyedre 2 frt 50 kr. félévre 5 frt, egész 
évre 10 frt.

=  Kiállítási értesítő. — A „Fiume" czimü 
magyar-olasz lap szerkesztője Mócs Zsiginond a 
kiállítás idejére „Kiállítási értesítőt" ad ki magyar 
nyelven, mely a „Fiume" laphoz is mellékelteik 
— Ára a kiállítás befejeztéig 2 frt, a lappal együtt 
3 frt. Az előfizetések a szerkesztőséghez Fiúméba 
intézendők. — Ajánljuk az érdekelt közönség fi
gyelmébe és pártfogásába.

EE A „Harmónia" zenészeti közlöny 27-ik 
száma következő érdekes tartalommal jelent meg: 
A múlt év eredménye. A nemzeti színház szellemi 
mérlege. Serly Lajos. A fővárosi színkörből. Közép
kori falfestmények a Székelyföldön. Állandó szín
házak a vidéken. Tárcsa: A. Wagner zene iskola 
és a „Parsifal" B. Fölfedezett kincsek. C. Az öreg 
Vandrák meghalt. Zene. A színfalak világából. 
Képzőművészetek. Hirdetések. Ajánljuk a mii pár
toló közönség figyelmébe Előfizetési ára egész évre 
6 frt félévre 3 frt egy negyed évre 2 frt. Évenkint 
értékes zeneműveket ád melléklet gyanánt.

K özgazdaság.
Az „Anker44 élet- és járadékbiztosító 

társaságnál 1882. junius hóban benyujtatott 
G14 bevallás 1,428.748 frt, biztosítandó 
Összeggel, és pedig. 361 bevallás 891.564 
írttal halálesetre, és 253 bevallás 537,184 
írttal életesetre. Kiállítva lön 277 kötvény 
544,742 írttal halálesetre, és 216 kötvény 
453,350 írttal életesetre; összesen tehát 
493 kötvény 998,092 írttal. A havibevétel 
volt, 125,951 frt haláleseti díj, és 94.590 
frt bevételekben, összesen: 220,541 frt. 
Halálesetekért kifizettetett 46.180 frt. 
Ez évben benyujtatott 3224 bevallás 
7.074*273 írttal, és kiállíttatott 2855 köt
vény : 5.678.647 írttal, ugyanezen időben 
bevétetett 1.557.479 frt; — halálesetekért 
pedig kifizettetett 433.556 frt. — A tár
saság működése kezdetétől fogva halál
esetekért kifizettetett 11,103.708 frt, és 
az 1871—82-ik túlélési társulás (Associra- 
tio) eredménye 20.952.539 frt volt.

—  A  regale m egváltásának a  k o r- 
mány által tervbevett módozata következő: 
Ki mondatik, hogy minden község a terü
letén létező idegen kissebb haszonvételi 
jogokat bizonyos megállapítandó átalány
összegen megváltja oly módon, hogy a re- 
galobevótelek továbbra is jövedelem gya
nánt felhasználva, az évenkint beveendő 
összeggel 35, legfeljebb pedig 38 év alatt 
valamely pénzintézetnek, vagy konzorczium 
mai, moly ezt az átalán összeget a jelzá 
logul lekötött regalejövedelcm alapján 
előlegezi, a felvett megváltási összeget 
kamat- és törlesztési quóta gyanánt visz- 
ssafizetné. Ennek következtében a regálé 
megszűnnék ugyan a földbirtokhoz kötött 
kiváltságjog lenni, monopólium gyanánt 
azonban bizonyos ideig továbbra is fonn
ál lan a és hogy a törvényhozás kezei ne 
köttessenek le igen hosszú időre, illetve, 
hogy jövőre további könnyítések lehetővé 
tétessenek, a felveendő összeg amortizácziója 
lehető rövid időre lesz megállapítandó oly 
módon azonban, hogy az évenkénti tör
lesztési összegek semmi esetre sem fognak 
az eddigi hozzátevöleges jövedelemnél ina 
gasabbra rúgni.

Szerkesztői pósta.
II. K. urnák helyben. Ön a gyermek vásár dolgában 

tanukra hivatkozik, de megnem nevezi, úgy látszik 
ugyanaz történt a rendőrségnél, különben más 
fordulatot vesz az ügy; a mennyiben tanukat tud 
megnevezni, még mindig nyitva az út arra, hogy 
a bűnös meglakoljon.

m8*omorufiit* Nem találtatott helyes növé
sűnek.



Gabona-árjegyzék.
Pécs. s*. kir. városában 1882. évi áugnsztus hó 

4-éu tartott heti vásárról.
) j ó .............................. 9 frt 30

ltuza ) középszerű . . . .  9 „ —
) legalábbvaló . . . .  8 ,  50

) j * ....................................8 . -
Kétszeres ) középszerű . . . .  7 ,  70

) legalábbvaló . . . .  — „ —
) j ó ....................................6 frt 70

Rozs ) középszerű 6 „ 40
) legalábbvaló . . . .  — „ —
) J * .................................... 6 ,  _

Árpa ) középszerű . . . .  5 „ 50
) legalábbvaló . — „ —
) ) * ............................. 8 * —

Zab ) középszerű . . .  7 „ 50
) legalábbvaló . . . . — „ —
) j ó ................................... 8 „ 30

Kukoricza ) középszerű . . . .  8 „ _
) legalábbvaló . . . .  — „ —

Széna ) 3
Szalma ) '{§

2 T3Tilt-1é r_*)

E L S Ő  H A N G Ú

egészségei é sa sz ta li-v iz .
Legtartalomdusabb bor- és lithion-forrás

Salvator
137. vastartalom nélkül, (20—5)

gazdag term . szénsavtartalom m al, 
bórsavas Nátron és szénsavas Lithionban

(0-35*843 literként) (0*114í>5 literként)

Lipóczi forrás-igazgatóság Eperjesen,
Kapható minden ásványvlzkereskedésben és 

a legtöbb gyógyszertárban.

Főraktár: Édskuty L., Budapesten.

•) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal
felelősséget a szerk.

XTA.Gr’Y  P E B E N C Z
laptulajdonos.

■Elalcscla. EZxnll, üCls Tó z se f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:
10837
1882.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Bántiay Simon pécsi kir. köz
jegyző végrohajtatónak Laky József kk. 
Uglár Ignácz s kk. Uglár István végre
hajtást szenvedettok elleni 23 frt 20 kr. 
közjegyzői dij, 5 frt 55 kr. per s 10 frt 
lő kr. árverésfolyamodási s követelések, 
valamint a még netán felmerülendő költ
ségei kielégítésére a következő ingatlanok 
u. m. a pécsi 1431 az. tjkvbon foglalt 
2085. 2086. hszsz. fekvöség és 888. sz. 
ház 960 frt o. é. becsértók mellett úgy a 
pécsi 4469. ez. tjkvben foglalt 4978. hszez. 
szöliö 119 frt megállapított kikiáltási ár 
mellett Pécsett a kir. törvényszék telekk. 
lovóltárában 1882. évi október hó 24 ik 
napjauak d. e. 10 órájában megtartandó 
nyilvános árverésen szükség esetében a 
kikiáltási mint bocsáron alól is oladatni 
fog u. m:

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlannak kikiáltási mint 
becsárának 10°/u-át vagyis 96 frt és 11 frt 
90 krt készpénzben vagy óvadókkópea 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni

A vevő köteles a vételárt bárom 
egyenlő részletben g pedig az első réűzt 
az árveréstől számítandó 15 nap, a máso
dik rószt két hónap, s a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával bárom hónap alutt 
minden egyes vételári részlet után az ár
verés napjától 6% kamatokkal a pécsi 
kir. adó- mint letéti hivatalnál szabály
szerű letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. tszók telekkvi hatóság 
1882. junius 23-án tartott üléséből.

Kiadta

E L Ö S M E R T
l e g j o b b  m i n ő s é g ű

é s

P o rtlan d i-ce m en te t
v a la m in t ,

építészeti czélokra alkalmas
öreg vaspálya-síneket

különösen ajánl

les. (5-D  M atros János,
vaskoreskcdő Pócsott.

Mária-celli
g y o m o r - c s e p p e k

jeles hatású gyógyszer a gyomor min
den bántalmai elllen,

Óh fölülmulbatatlan az ót- 
vágy-hiáuy, gyomor- 
gyengeség rosszagu 
lehelet) szelek, sava
nyú felbüfögés, kó- 
lika, gyoniorhurut, 
gyomorégés, liugykö- 
képződés, túlságos 

nyálkaképzödés sár
gaság, undor óh há
nyás, főfájás (ba az a 
gyomorból ered), gyo- 
morgőrcs, székszoru- 
lat, a gyomornak túl
terheltsége étel és Ital 
által, giliszta lép óh 
májhetegség, arany- 
eres lián tál inak ellen. 

íW* E g y  ü v e g c s ő  á r a  h a s z n á 
l a t i  u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  3 5  k r .

Kapható: Pécsett Kovács MihályI 
és Sipöcz István gyógyszerész líráknál. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógy szertárában és kereskedésében. 
Központi szétkilldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D I  K Á R O L Y .

az „ ő r a n g y a lh o z - czimzett gyógyszertárában 
Kreuizierbeu, Morvaországban

142. ( 0 - 4)_________ ____ ________________ |

888f»
1882

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Rukkober Anna férj. Koná- 
csev végrehajtatónak özvegy Rukkobor Fc- 
renczné mint néhai Rukkober Forcncz 
kk.-örököse Rukkober Fcroncz gyámja 
végrehajtást szenvedett elleni 320 frt 33 kr. 
töke ennok 1876. évi raárczius hó 27. nap
jától számítandó 6°/° kamatai 7 frt 25 kr., 
per 24 frt 60 kr., úgy 11 frt 30 kr. vég
rehajtás és 15 frt 39 kr. árverésfolyamo- 
dási és követelésok valamint a még netán 
felmerülendő költségei kielégítésére a kis- 
faludi 381. sz. tjkvbon foglalt 1517. 
hszsz. szölöbirtok 1454 frt ezennel megál
lapított kikiáltási ár mellettKisfalud közsé
gében a községi bírói lakban 1882. ÓV'i 
október hó 14. napjának d. e. 10 órá
jában megtartandó nyilvános árverésen, 
szükség esetében a kikiáltási mint becs
áron alól íb eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak bá
natpénzül az ingatlan kikiáltási mint becsár 
10%-tát vagyis 145 frt 40 krt. készpénz
ben, vagy óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt bárom 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap, a máso
dik rószt 60 nap s a harmadik részt a 
bánatpénz betudásával 4 bóuap alatt min
den egyes vételári részlet után az árverés 
napjától 6w/o kamatokkal a pécsi kir. adó- 
mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelemmol lefizetni.

Kelt Pécsett, a pécsi kir. törvényszék 
mint telekkönyvi hatóságnak 1882. évi 
junius 2-án tartott üléséből. Kiadta

J  Legjobban

Brodszky Béla
kir. törvszóki jegyző.

o sz tá ly o z á sra

171. (3—1)
Dr. Karay

kir. türvezóki jegyző.
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1882

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tvszék közhírré teszi, 

hogy Faller Antal végrehajtatónak, 
Gozman Péter végrehajtást szenvedett 
elleni 189. frt töke, ennek 1879. ok
tóber 19. járó 8% kamatai, 17 frt 
50 kr. per, 8 frt 50 kr. végrehajtás- 
folyamodási, 22 frt 12 kr. ingó végre
hajtási és 10 frt 30 kr. árverésfolya
modási és követelések valamint a még 
netalán felmerülendő költségei kielé
gítésére a kővetkező ingatlanok u. m.: 
a szalatnaki 71. sz. tjkvhen fogalt I. 
56. sz. háznak Gozman Pétert illető 7a 
része 200 frt, a szalatnaki 71. sz. tjkben 
foglalt 7 . teleknek Gozman Pétert il
lető 7a része 163 frt és u. a. tjkvben 
foglalt +  hszsz. szőlőnek Gozman 
Pétert illető 7a része 108 frt ezennel 
megállapított kikiáltási ár mellett sza- 
latnak községében a községi bírói lak
ban 1882. évi október hó 6. napjá
nak d. e. 10 órájáhan megtartandó 
nyilvános árverésen, szükség esetében 
a kikiáltási mint becslési áron alól is 
eladatni fog u. m.

Árverezni kívánók tartoznak bá
natpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
beesár 10°/o vagyis 20 frt 16 frt 30 kr. 
10 frt 80 krt készpénzben vagy ova- 
dékképes papírban a kiküldött kezé
hez letenni.

A pécsi kir. tvszék telekkvi ha
tóság 1882. julius 14. tartott üléséből.

Kiadta
Dr. Karay

181. (1—1) kir. tvszéki jegyző.

4(x;o Mám. a pécs j kj,. ügyészséqtöl.
k. ü. 1882. *

Árlejtési hirdetmény!
A budapesti kir. főügyész ur ő 

méltósága 1882. évi julius hó 23-án 
5316. szám alatt a pécsi fogház újra 
épitésének biztosítására, mely építés 
a nagyméltóságu m. kir. igazságügyi 
minisztérium által 58.018 frt 05 krár 
összeg erejéig engedélyeztetett, — 
verseny-tárgyalást rendelt.

Minek folytán a fentomlitett mun
kálatok foganatosításának biztosítása 
czéljából az 1882. évi áugusztus hó 
14-ik napjának délelőtti !) órájára 
— pécsi kir. ügyészség hivatal-helyi
ségében tartandó zártajáulati verseny • 
tárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felliivat- 
nak, hogy a fentebbi munkálatok vég
rehajtásának elvállalálására vonat
kozó, az engedélyezett költség után 
számítandó, — s a részletes feltételek
ben előirt 5%-nyi bánatpénzzel ellá
tott zárt ajánlataikat a kitűzött nap 9 
órájáig a nevezett ügyészi helyiséghez 
annyival inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a később beérkezettek figye
lembe nem fognak vétetni.

A szóban forgó munkálatra vo
natkozó műszaki művelet és részletos 
feltételek a pécsi m. kir. államépité- 
szeti hivatalnál a rendes hivatalos 
órákban naponként megtekinthetők.

Kelt Pécsett, 1882. évi julius hó 
17-én.

A pécsi kir. ügyészség vezetője
Zsolnay György,

182. (1 — 1) királyi alügyéaz.

KINDL EERENCZ
BÁDOGOS MŰHELYE

P é c s e t t ,  N e p o m u k - u tc z a  33. sz .

ajánlja magát építkezésekhez szük
séges mindennemű munkák eszköz
lésére, úgymint házfedélzet készí
tésére áii, réz és bádogból, fedél
papirosból borítással vagy a nélkül 
kátrányozással együtt. Utóbbi fedél
zet különösen ajánlható mellék és 
gazdasági épületekhez, valamint 
idoiglones ópülotekro is. Az utánkát- 
rányozás kívánatra legolcsóbban 
eszközöltetik. 121. az (0 -3 )

Karima- és függöesurgók és 
lefolyóesövek, angol árnyékszó- 
kek ón és öntöttvas - csövekkel, 
teljes fürdöbcrcndczésck, kádfür
dők ffttö szerkezettel, réz- és vas 
főzőedények ónozása, víztartók 
réz vagy bádogból, valamint az 
utóbb említettek javítására.

CONRADI KÁROLY 
P f . lovarköre

Pécsett, a vásártéren.
Ma ős minden nap esti 8 órakor

]i
9  JJ

tartatik a magasabb lovarmíívészet, 
lóidomitás, testgyakorlat legújabb ta
lálmányai, táncz-művészet, és a néma
játék köréből. 160. (o—1)

Vasár- és ünnepnapokon 2 előadás: 
délután 4 és este 8 órakor.

Van szerencsém a t. ez. közön
ségnek tudomására hozni, miszerint 
az első

„pécsi közkocsi társaság41
m e g r e n d e lé s i  irod ája  

nem a Piacsek házban, mint a Korábbi 
hirdetésekben kitéve volt, — hanem 
ugyancsak a

Széchéoyi-téren levő Cséby-féle házban
Weidingor könyvkereskedése mellett, 
lészen megnyitandó, — hol is már 
f. é. augusztus hó 1-én t. ez. megren
delőimnek szolgálatára állandók.

legkitűnőbb tisztelettel
i78. (i_i) Tamásy Ferencz.
7327
1882

Árverési hirdetmény!
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Gáspár János mint Fazekas 
János mogbizottja végrehajtatónak Neibert 
Ádám s neje Ilaucr Klára végrehajtást 
szenvedett elleni 40U frt töke, ennek 1878. 
évi márczius hó 12. napjától számítandó 
8°/„ kamatai 18 frt per, 18 frt 60 kr. 
végrebajtásfolyamodási s 14 frt 95 kr. ár 
verésfolyamodási s követelések valamint 
a még netán felmerülendő költségei ki 
eldgitéséro a kövotkezö ingatlanok u. m.: 
a faz.-bodai 80. sz. tjkben foglalt A 1. 
1. 2. sorsz. a. 53. sz. kis ház mint felül 
építmény, 1500 frt úgy az 558. s 506. 
hszsz. fekvöségük haszonélvezete 80 frt 
összesen 1580 frt ezennel megállapított 
kikiáltási ár mellett Faz.-boda községében 
a községi bírói lakban 1882. évi szép 
tember hó 28-ik napjának d. e. 10 órá
jában megtartandó nyilvános árverésen 
szükség esetében a kikiáltási becsáron alól 
is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10°/0 vagyis 158 frtot készpénz 
ben vagy ovadékkópes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez lettenni.

Kelt a pécsi kir. tszék mint telek 
könyvi hatóságnak 1882. évi julius hé 
7-ón tartott üléséből.

Kiadta
Brodszky Bála,

kir. törvény; zéki jegyző.

Ajánlja a raktárában levő

kézi- és járványos cséplőgé
peket, sorvető gépeket (Drills), 
gabna-rostákat, konkoly- 

tisztítókat (Trieurs),
szecskavágókat, kukoriczamorzsolókat, répavágókat, ekéket, lókapákat, ♦  
töltögető ekéket, boronákat, amerikai lógerebléket (széna gyűjtő), aczél, 4 
széna- és trágya-villákat, kőszén- és gabona-lapátokat, borsnjtókat, bor- ♦  
szivattyúkat, mézga- és kender-tömlőket; és eszközli minden a rak- J  
tárban nem lévő gazdasági gépek, nagyobb járgányos és gőzmozdo- 4  
nyos cséplőgépek, tűz- és kerti-fecskendők, fii- és gabona-kaszáló gé- ♦  
pék beszerzését vizmentes-, kátrányos- és mézga-pony vák, bnza- és liszt- 4  

♦  zsákok, gépolaj, eredeti gyári árak mellett kapható, a megrendelések lég- ♦
nagyobb pontossággal, előnyös fizetési feltételekkel, hozatnak kivitelbe.♦

♦
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

A s,-a,-újhelyi kiállításon az első dij s arany díszoklevéllel, a zombori kiállításon a „magyar ipar fejlesztéséért11 dicsérő oklevéllel jutalmazott a
magyar államgépgyári

D P  gőzmozgony és vaskerekü gőzcséplőgépekért,
valamint a S.-A.-l'jhely, Ada, Zala-Egerszeg, Rimaszombat és a Széchényi kiállításokon első dijakkal kitüntetett

szabad, já r g á n y  cséplőgépek tis z titó  és zsá ko ló  készü lékekke l.

P F "  F E H É R  M I K L Ó S  ~ p i
vezérllgynöke magyar, osztrák, angol, franczia, amerikai és német mezőgazdasági gépgyáraknak.

B u d a p est ü llő i-u l 2 5 . sz. «Köztelek.»
ajánlja legnagy óbb és dnstartalmu raktárát, az általa legelőször lehozott legújabb és legszilárdabb szerkezetű járgány-cséplőgépeit 
2— 4 lóerőre, ti sztitó- és zsákoló készülékkel, továbbá kisebb cséplőgépeit kézi vagy 1—2 lóerejű járgány hajlásúi szalma és tmekrázó- 
rnl, vagy a nélk ül, tisztitó- is választó rostáit, Triivr konkoly-, bükköny- és zahálasztó, valamint a mezőgazdaság szakmájában vágó 
minden egyéb k itüvlí szerkezetű gépeit a legolcsóbb árak és kedvező feliéttlek mellett.

___________________Á b r n z o t l^ ó r jo g y z ó K o k ,  K í v á n a t r a  I n g y e n  é s  b ó r m o n t v e .  147. (6—5)
Pécsett, 1882. nyomatott ifj. Madarász E.



Előfizetési felhívási
pártfogás úgy a I 

iiiek kiadásával ért né

<özönség mint 

hánv évvel ez i

a sajtó részéről — mely költeményeim 

‘lőtt, arra bátorított, hogy összes költenie

nyeimet gondosan megválogatva, sajtó alá bocsátottam.

Mid ón ezt az igen tisztelt míípártoló közönség tudomására hozom, egyúttal bátorko 
doni li'lhivni szives figyelmét a mű pártfogására.

A tizenkét ívre (192 oldal) terjedő költcmény-fiizéir

„ T A V A S Z O M  V I R Á G A I
czim alatt, körülbelül szeptember hó közepén hagyja el a sajtót

c i

L O F I Z E T E R l  A R A K

IMszpéldány 
Fűzött példány

I Irt r»« kr 
I „

\/ előfizetési összegek czimemre Pécs, .lánns-iitcza S. sz. intézendők, — legelő 

n\ ösebben péistautalvánvon.
Végül arra kérem az igen tisztelt míípártoló közönséget, hogy az előfizetést minél 

előbb, de legkésőbb szeptember hé» 3-ikáig szíveskedjék megtenni, hogy a nyomtatandó pél 

dánvok szama iránt kellőleg tájékozva legyek.
Művemet és magamat az igen tisztelt míípártoló közönség pártfogásába ajánlva, 

maradtam
Pécsett, 1882. évi áugusztus hó 4-én.

•i t z n f in i  t i s z t e l e t t e l

Y  Á R  A D Y  F e r e n c z .

I’oc-mtt, |ss-'. Nyomt. ifi. R.


