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Ferencziek templomának átellenáben.

Emanczipáczió.
Nem a nő, — nem a zsidó eman- 

czipácziójilról akarunk itt Írni.
Mind a kettő már zsarnokosko

dott felettünk, mielőtt az emanczipá
czió szószerint is bekövetkezett.

A bortermelők, szőlős gazdák rab 
ságáról szóljon az ének, ez nj zsar
nokság, mely előbb nem létezett.

Égető már a dolog, mielőbb fel 
kell szabadulnunk a borkereskedők 
zsarnoksága alól, mert ha nem, na
gyobb pusztítást fog ez okozni sző 
leinkben, mint Francziaországon a fi- 
lokszera!

Országosan érzett szükség ez, 
országos is a felszabaditási mozga
lom, mindenütt, érzik már a járom ter
hét, mely alatt a bortermelő nyög és 
elvérzik, országos és vidéki szövetke
zeteket ajánlanak, csak az alakítás 
módja eránt nagyok az eltérések.

Majdnem minden vidéken más
féle szövetkezést terveznek, mi ezen 
nem ütközünk meg, mert minden vi
déknek úgy kell segiteni a bajon, 
mint az adott körülmények közt lehet
séges és czélszerübbnek mutatkozik.

Az országos mintapincze intéz
ménye mutatja, hogy ha magunk is 
úgy akarjuk és akaratunk mellett te
szünk is valamit, felszabdalhatunk a 
súlyosan reánk nehezedő rabság alól, 
ez intézmény már megmutatta, hogy 
a termelő mai napon is megkaphatja 
borának méltányos árát és nem kény
telen minden körülmények közt azt a 
mások kárán gyorsan gazdagodni vá
gyók nemtelen szenvedélyének felál
dozni.

Egyes termelő alig tehet valamit 
ez irányban, valamint hogy egyes 
borkereskedő sem volt képes a mai 
siralmas állapotokat létrehozni.

A borkereskedők és általuk fi
zetett alkuszok névtelen és titkos, csak 
az érdekegység által szorosan fentar- 
tott szövetkezése ellen a bortermelők
nek is szövetkezniük kell és e szövet
ségnek ki kell ragadnia a kereskedők 
kezéből a monopóliumot, a mivel 
agyonfojtanak.

Nem rég volt az az idő, csak a 
hatvanas évek vége felé is, midőn 
2k—30 forintot szívesen adtak egy 
akó pécsi borért, ezen áron kelt az 
ó szilváéi — szentmiklósi, sat. — ma 
egy hektoliterért sem adnak annyit, az 
nj bort nevetségig potom árakon ve-

T i  E  ö Z A.
A kijátszott . . .

A kijátszott hegedűhöz 
Hasonlítok én,

Mely hogyha jól kivan játszva; 
Igen sokat ér.

Ha sok kézen tordal az meg: 
Jobbau tetszik mindenkinek.

Kijátszottak engem is már 
Jól a leányok.

O h! de azért én cseppet sein 
Haragszom rájok.

Nem veszem ezt tőlük zokon,
A haragra nincsen okom.

Kijátszottak, jól megcsaltak,
8 im; oda órtem,

Hogy most mások sokkal jobban 
Rajongnak értem.

Rám mosolyog piczi szájok.
Nem hallgatok én reijok.

Megfogadom; nem kell többé 
Nekem szerető.

Mióta igy megcsalattain,
8 már nem szeret ő.

Igen: 5, ő és mindazok,
Kiknek voltam, de nem vagyok.

Azt mondom, hogy nem szeretek ?
Oh! ezt nem teszem,

De ezután majd nem hagyom 
Zsebben az eszem.

azik azoktól, kik azt eladni bármi ok
ból kénytelenek.

Miért nem járnak most felénk 
az ausztriai, cseh, steier sat. vendéglő
sök és borkereskedők, miért szorul
tunk majdnem kizárólag a helybeli 
kereskedőkre? — miért adták meg 
ezelőtt a helybeli kereskedők is a 
tisztességes borárakat és miért bosz- 
szantanak most potom Ígéreteikkel ?

Mert előkészítették maguknak a 
talajt, melyre építkeztek, mely keres
kedésükbe fektetett tőkéjüket a mi ká
runkra évenként megkettőzteti, meg
adták ők még egy évtized előtt a jó 
árakat, összevásárolták az eladó jó 
pécsi borokat, a vidékieknek csak a 
silányabb áru maradt felcsigázott ára
kon, — hozzá szoktatták a vidékie
ket, hogy tőlük vegyenek, könnyen 
szabhattak alantabb árakat, mert a 
mi bort pécsi néven eladtak, alig har
mad-negyed részben tartalmazott pé
csi termést, azt is a nem első rangú 
hegyoldalokból, az utóbbiakból nyert 
bor csak mint „Somlyói" jutott és 
megy ma kereskedésbe.

Eli ijesztették, elszoktatták tő
lünk a vidéki borvevőket, elrontották, 
elsilányitották a pécsi bor hírét, mert, 
most pécsi név alatt, a silányabb fa
lusi termés egy kis pécsivel keverve 
jő kereskedésbe.

Megállapították az egyedárusá- 
got és most javában dőzsölnek benne 
s bármennyire szaporodik is évente a 
ezéh nj tagokkal, a bortermelők irá
nyában egyik sem csinál versenyt a 
másiknak, tisztességes árakat a ter
melőnek engedményezni nem szabad, 
ez az első ezéh szabályuk.

Szeget szeggel!
Kereskedjünk mi is borainkkal, 

saját termésünkkel és vásároltakkal, 
részvény szövetkezetét kell alakíta
nunk, a részvénytőkét készpénzben 
és borokban kell előteremteni.

Nem tartjuk czélhoz vezetőnek, 
hogy minden részvényes termelőnek 
bora külön kezeltessék és számlájára 
külön eladassék, ez ezernyi kezelési 
nehézséget, bonyodalmat, panaszokat 
és végre a szövetség feloszlását vonná 
maga után; együttes kezelést, a bor
nak egységesítését ajánljuk.

A készpénzben beszerzendő rész
vénytőke pinezékre és felszerelésükre 
volna fordítandó, lm marad a tőkéből 
ujboranyag vételére.

A részvényesek beadhatják sa

ját termésű boraikat a termelő és a 
társaság igazgatósága által szabad 
alku utján megállapítandó árakban, 
mely összegek azután vagy a részvé
nyek befizetésére szolgálnának, vagy 
kamatozó betétet képeznének még is 
azon megszorítással, hogy a bor érett
sége és elárusitása idejének bekövet
kezte előtt kinem vehető.

Minél nagyobb erővel indulna 
meg a szövetség, annál hamarébb ér
nénk czélt, de szerény kezdettől sem 
szabad megijedni, a részvénytőkét 
évenkint is lehet felemelni, a szövet
ség támaszkodva a pinezéihen raktá
rozott és tudvalévő értékre olcsó, ál
landó hitelre találna, a pénzintézetek 
Pécsett amúgy sem képesek elhelyezni 
pénzeiket, de az olcsóbb bankhitel 
sem lenne kizárva.

Látjuk, hogy puszta ügynökség
gel semmire sem megyünk, nagyobb 
mennyiségű, egyenlő minőségű jó árut 
kell előállítanunk mindenek előtt 
s ha ezt fogyasztásra megérleltük, ak
kor kezdjük meg az elárusitást hely
ben kicsinyben, nagyban és utazó ügy
nökök által.

Ezzel meg lesz törve a borke
reskedők zsarnoksága, felszabadítot
tuk magunkat alóla és a borterme
lés ismét virágzásnak indulhat.

A kurvát országgyűlés uj ülés
szaka október 1 én nyílik meg, s hosszú 
ideig fog tartani még azon esetben is, ha 
Starcsevicsék a tavaszi botrányokat ismé
telni nem is kiváltják. Az utolsó ülésszak 
nagyon keveset birt elvégezni s munkáját 
bovégezetlenül szakította félbe a túlzók 
Őrjöngései miatt. Az uj ülésszak ennél
fogva — leszámítva a karácsonyi szünetet, 
— január hó végéig nem fog szünetelni. 
A beczikkelyezési törvény revízióján és a 
budgeten kívül még a házszabályok reví
zióját és az uj csendörségi törvényt is le 
fogják tárgyalni.

A védtörvény módosításáról szóló
elfogadott törvényjavaslat szentesítése és 
életbeléptetése, az elhunyt Szende Béla 
honvédelmi miniszter halála folytán némi 
késedelmet szenved. Mindenek előtt szük
ségesnek mutatkozott, hogy az ezen tör
vény végrehajtására vonatkozó „Utasítás" 
az érdekelt miniszterek közt eleve mog- 
állapittassék, hogy annak alapján a tör
vény kihirdetése után, a végrehajtási in
tézkedések azonnal megtétethessenck. Ezen 
utasitás tervezete készen van s a két 
honvédelmi és a cs. kir. közös had
ügyi miniszterek küldötteiből álló bizottság 
által letárgyaltatok s nehány fontosabb 
elvi kérdés kivételével, a mngy. kir. hon
védelmi miniszter képviselőjének szakértő 
közremunkálása folytán ezen minisztérium

javaslata értelmében, a bizottság által el 
is fogadtatott. A függőben maradt elvi 
kérdések feletti határozat, miután a honv. 
miniszter képviselője álláspontjától eltérni 
nem volt hajlandó, az illető szakminiszte
rek tanácskozmányának tartatott fenn. E 
tanáeskozmány azonban a fentérintett szo
morú eset közbejötté miatt ez ideig nem 
tartathatott meg.

A hosnyák közigazgatás ügyében
Szarajevóból jelentik: Kállay Béni pénz
ügymii.iszter boszniai útja annak felisme
résére vezetett, hogy az eddigi alapelv, 
mely szerint Bosznia és Ilerezegovina köz- 
igazgatásának költségeit az okkupáit tar
tományok bevételeiből fedezzék, immár 
tarthatatlan, mert a lakosság nyomora az 
adók leszállítását követeli, ha ugyan nem 
akarják, hogy az elógületlenség meg a 
lázongás állandó legyen. Kállay javaslatai 
világos kifejezésre jutnak majd a delegá- 
cziók elé terjesztendő költségvetésben, 
mert kizárólag katonai czólokra 20 milliót 
fog elüirányoztatni. A jövő évi költségvetés 
minden esetre kellemetlen meglepetéseket 
fog szerezni. Kállay visszatérte után a 
minisztertanács elé terjeszti követeléseit, 
s az esetre, ha ellenzésre talál, beadná 
lemondását.

A gácstartomány gyűlés megnyi
tásánál egy szenzácziÓ8 esemény történt. 
Sembratovitz metropolita, a ki nem régen 
a ruthén izgalmak miatt Rómába idézte
tett, egy pásztorlevelet bocsájtott ki, mely
ben előadja, hogy a pápa „félreértésnek" 
jelentette ki az egész esetet s meggyőző
dött, hogy az érsek a helyes utón járt 
E pásztorlevél szétküldése után a metro
polita összehívta a konzisztoriumot s be
jelentette, hogy mikor ö felségénél ki
hallgatáson volt, önkényt lemondott az 
egyháztartomány vezetéséről. (Alig Iiíbz- 
szük, hogy nagyon „önkényt" mondott 
volna lo az érsekségről!)

A szultán n mi uralkodónknak. 
Fuad pasa vezetése alatt egy török kül
döttség érkezett bécsbe, mely a szultán 
megbízásából uralkodónknak a Nisan-Im- 
tiazreml nagyszalagját hozza. A bécsi tö
rök nagykövet, Edhem pasa, az udvar 
részéröl pedig Bankis alezredes fogadta 
az indulóháznál az érkezőket. Baukisser 
a vendégek mellett fog maradni, mig azok 
Bécsben időznek. Fuad pasa kíséretében 
vannak a szultán hadsegédei, Nazim bey 
és Zeky bey.

Külföldi szemle.
A műszaki ÓS hidász-csapatok Új

jászervezésének tervezete még nincs ugyan 
teljesen elkészítve, de a hadügyminiszté
rium keblében tanácskozó értekezlet már 
határozott annak főbb vonásai fölött Mind
össze is hat uj építési igazgatóságot fog
nak szervezni es pedig négyet Ausztriában, 
kettőt Magyarországon u. m. Miskolczon 
és Pécsett. Azonban a műszaki csapatok 
hadi szervezote annál nagyobb átalakítás 
alá kerül- A két műszaki ezred mindeni- 
kébol hat hat tartalék század külön fog 
választatni s ezekből, valamint az öt ak
názó osztáyból s a hidászok öt vasúti 
osztályából egy, 3 zászlóaljból álló tábori 
vasúti ezred fog alkottatni, mely úgy ka 
tonai, mint műszaki és tudományos tekin
tetben közvetlenül a táborkari főnök pa
rancsa alá adatik. Az uj vasúti ezred 
tisztjei a műszaki és hidász csapatokból 
szedetnek s erre fökép azok a tisztek 
tarthatnak igényt, akik a felsőbb műszaki 
iskolát vagy a technikai tanfolyamot el
végezték.

A hadügyminisztériumban, —
mint a „Wehrzeitung" értesül — azzal a 
tervvel foglalkoznak, hogy a volt tisztek 
nagyobb számához fölszólitás intéztessék 
— mikép egykori rangjukat „szolgálaton 
kivül“ vegyék föl s hogy mozgósítás ese
tében a hadvezórlet rendelkezésére álljanak.

A szegedi első választókerület 
Szende Béla miniszter helyére szept. 21-n 
fogja az uj képviselőt megválasztani, a 
választók azonban mindeddig határozott 
jelölt Inján vannak, miután Szlávy egyál
talán nem volt hajlandó mandátumot vál
lalni. Mint Szegedről távirják, a függet
lenségi párt nem is tog kijelölni senkit, 
miután a választás eredményében az előz
mények után a nélkül sincs bizalma.

Az alexandriai nemzetközi egészség 
ügyi tanács azon szempontból, hogy az 
ázsiai kolera nagyban terjed és Bombay 
bán is befészkelte magát, elrendelte, hogy 
onnan és Adenböl jövő hajók Szuez-nél 
nyolez napi veazteglést kiálíani kötelesek.

Ezen teljesen indokolt rendszabály 
lekötné az Indiából útnak indított angol 
haderőt Szuezben, pedig e nélkül támadni 
az angol főparancsnok nem tartja taná
csosnak, minél fogva mindent megmozdí
tott a veszteglési határozat ellen, nem 
lévén azonban valószinü, hogy az válto
zást szenvedhessen.

Nincs kizárva az sem, sőt az angol 
kíméletlen erőszakoskodás és gőgtől el
várni is lehet, hogy félrelökve a nemzet
közi határozatát megszegi a vesztegzárt, 
minek következménye beláthatlan lenne.

Az angol-török katonai egyezmény 
végre mégis létrejött, mihelyt a szultán en
gedett, az angol nagy követ mozdított 
elé akadályokat, mert semmikép sem 
óhajtja ott Egyiptomban a töröknek el- 
lenörségét, még kevésbé, hogy szouverén 
hatalmának ott látható jele török katona
ság lábat vessen, inkább az anyaország
ból minden rendelkezhető csapatot meg 
mozgósít Egyiptomba, pedig tekintve az 
Írországi lázas állapotokat tanácsos volna 
otthon is tartani valamelyest.

Az írországi rendörök munka-szünete 
teljes mérvben kiütött Az elbocsátottakat 
beleértve, valamennyi rendőr — számra 

• 883-an — megszüntette tevékenységét.
Csak a magasabb tisztviselők és felügye
lők maradtak meg állomásaikon. Csend
zavarások történtek ; a katonaságnak több 
Ízben szuronyt szegezve kellett a rendet 
helyreállítani. A külön rendőrség szerve
zése nyomban megkezdetett; eddig e czél- 
ból 400-an iratkoztak be. A községtanács

Megfontolva jól a dolgot 
Majd megnézem kit választok.

fis ha éppen olyat lelek,
A ki hív, mint ón:

Az örökké ragyogni fog 
fittem kék egén. 

firte ólek és ő órtem.
No ezt aztán már majd órtem !

Somsich Sándor

Fokról-fökra.
Megkondult a lélekharang, ismét egy 

élet vivódik a halállal ; majd elhangzik a 
siralmas harangszó, . . . egy sóhaj . . . 
egy kinos nyögés . . . egy lélekkel ismét 
kevesebb van a földön.

Oh földi múlandóság..............
Pusztulunk, veszünk.............
De vájjon ki halt meg?
Másnap elmentem a kórházba napi- 

ujdonságért, hát ime itt volt a felelet a hi
degasztalon, melyen a kis Milcsi feküdt szét- 
dult vonásokkal, kiszenvedetten, a kis 
Milcsi, a kit ezelőtt mintegy öt évvel is
mertem meg Budapesten egy nyári táncz- 
mulatság alkalmával.

Egy nyugalmazott huszár százados 
egyetlen gyermeke volt, — szép és kedves, 
— egy megtestesült ideál!

Bárki fiának is megakadt a szeme 
rajta, — legkivált, mikor virágos rózsa
színű satein-ruháját öltve deli termetére, 
a vasárnapi misére ment.

Jaj \ . . .  . eszem a szép szentjét!
| Uram bocsá! . . . Szépsége feletti el

ragadtatásomban feledem a siralmas harang
szót, feledem, hogy meghalt, feledem, hogy 
a szép, kedves leány nincs többé.

Én Istenem, mint bomlott érte a fia
talság, a szivhóditó ármádia mily epekedve 
küzdött, serenádo serenádet ért, mindenki 
azon volt, hogy meghódítsa az akkor még 
keményen ellentálló Milcsikét s hadi zsák
mány fejében megnyerje édes mosolyát,. . . 
kegyét,. ..  bizalmát . . . és . . . és . . . ki
mondjam-e? — szerelmét!

Oh az első szerelem a legédesebb, a 
leglángolóbb!

Mi tagadás benne, magam is éreztem 
valamit a kedves „kis barna11 iránt. Na
ponta ellépegettem az ablaka alatt s áb
rándosán tekintgettem fel hozzá az eme
letre és minő boldognak éreztem magamat, 
ha lepillantott nyájasan reám. Egy szép csön
des este már alig bírtam magammal, keblem 
egy felkorbácsolt tengerré vált, szivem 
hányódott-vetödött az érzemények árjával. 
Addig-addig, mígnem rászántam magamat 
a „szárnyas ló“-ra és daloltam hozzá — 
„Hozzá"-t.

Oh boldog idők!
Eltűntek a mult messzeségében, csak 

úgy hellyel-közzel csillámlanak föl emlékei, 
mint a vándor mögött a távolból az el
maradt falucskák templom-tornyairól a 
fényes kereszt.

Be sok víz is folyt le az óta a Dunán!
De hogy el ne feledjem, a „Hozzá" 

megtette a hatást.
Szivböl jött, szívhez szólt, — szivet 

hódított.

Ki volt boldogabb ember, mint — én?
Senki, senki a föld kerekén!
Ez időtől fogva napos vendég voltam 

Milcsiéknél, — és pedig kedves vendég, 
szívesen láttak mindnyájan. Történt, még 
pedig nagyasszonynapkor, ha emlékezetem 
nem csal, hogy a mint belépek hozzájuk, 
Milcsi kisirt szemekkel, kétségbeesett arcz- 
czal lop elém s azt mondja, — nagy baj 
van !

Nagy baj!
Vájjon mi?
Hát a jó öreg ur, a kedves kis Mil- 

csike,papája— meghalt!
Én szoborrá meredve ámulatba estem, 

ü meg sirt, sirt keservesen.
Később aztán, hogy magamhoz tér

tem, elövevém a vigasztalás balzsamát és 
enyhitém a gyászolók fájó sebeit.

A szegény özvegy egyre csak azon 
sopánkodott, hogy ha már elvette az Isten 
az öreget, csak annyi — adósság ne ma
radt volna utána. Mi lesz most belőlük?!

Alig hogy eltemettük a jó öreget, be 
köszöntött az igazi, a legnagyobb baj, a 
mely az özvegyek és árvákhoz szokott 
leginkább beköszöntem, — a szegénység, 
a nyomorúság.

Éppen ilyen idötájban lehetett, az 
idő már őszre járt, midőn egy délután 
szerény lakocskájukban. melyben a végre
hajtó dobja nagyban megritkitotta a búto
rok számat, sok egyet-másról beszélgeténk, 
— egyszer csak kiküldé a gyászoló anya 
kedves árváját, a szép kis Milcsit, hogy 
nprognsson tát az ozsona elkészítéséhez.

Magunk voltunk, a bánatos özvegy és én.
— Kedves öcsém uram, — kezdi az 

özvegy — fontos mondanivalóm volna.
— Csak rajta édes néném asszony! 

-  biztatom én.
— Mondja meg igaz hitére, — őszin

tén szereti-e leányomat, vagy csak ifjú — 
gyermekkori ábrándként?

— Szeretem . . . őszintén! . . . .
Szó a mi szó, de nagyon zavarba ho

zott a furcsa kérdés, oly váratlanul jött s 
oly mesterkélt, kémkedő hangon szólt.

— De miért kérdi ezt kedves néném
i asszony ? — folytatom a szót.

— No mert . . . hát . . . tudja — 
himez-hámoz az én asszonyom — itt 
volna már az ideje, . . . vagy mi . . .

Mindjárt megértettem a dolog állását 
hisz oly világos volt, miként „é. á.“ nem 
jelenthet mást, mint hogy : értsd rá. Csak 
hamar bele is vágtam néném asszony ker
telő szavába és értésére adtam, liogy biz 
én szeretem Milcsikét, a mint csak egy 
férfi sz ív  szerethet, de még nem vagyok 
azon helyzetben, hogy családalkotásra elég 
erősnek erezném magainaf, különben már 
rég megkértem volna a kezét.

Alig végeztem be mondókámat, abban 
a pillanatban lépett be Milcsike.

— Aprogattam fát, a tűz is lobog 
már anyácskám!

Aztán poharakat, kanalakat, cr.uk- 
rot és kenyeret tett fel az asztalra, néném 
asszony pedig kiment s rövid idő múlva 
visszatért, hozva egy tálezán felforralt te
jet és kávét.



gyűlést tartott, melyben a lordmayor ki
jelenté, hogy kiáltványt szándékszik a 
polgárokhoz intézni, felszólítva őket, hogy 
mivel rendőrök nincsenek, a közrend fen- 
tartásában közreműködjenek. Eme intéz
kedések következtében a kilépett rend
őrök egy része ismét belépett a szolgá
latba.

VVolseley tábornok még Tel-el-Ke- 
birt nem tudta megtámadni, ott pedig 
Arabi pasa hadserege naponta erösbödik 
és az állásokat elsánczolja. — Az angol 
hadsereg Kassaszinböl nem haladhat elő, 
a vasúton hiányoztak a mozdonyok, az 
öszvérek későn érkeztek meg, a lovaknak 
több napi nyugalom és táplálás kelle, 
hogy erőhöz jussanak, az ivóvíz az édes 
vizi csatornában is fogyóban van és nem 
egészséges, az angol katonák silrün szen
vednek az egyiptomi szembetegségben s 
a mi fő az indiai hadosztályok még nem 
érkeztek a csatatérre, ezek nélkül pedig 
VVolseley gyengének érzi magát a táma
dásra. — A háború másik színhelyén 
Alexandria előtt naponta van csekély ösz- 
szeütközés, de komoly támadási szándék 
nélkül.

A „Times" úgy értesül, hogy az an
gol kormány birtokába jött a szultán és 
Arabi közti levélváltásnak, mely megerő
síti a kettejük közti titkos egyetértést. — 
Annyi e részben az ellenkező hir, hogy 
már azokat komolyan számba sem lehet 
venni, mert még ugyanazon hely és idő
ben Írják, hogy a katonai egyezmény már 
most bizonyosan létrejön és a törökök 
Baker pasa vezérlete alatt Port-Szaid-nál 
fognak kikötni, addig Londonból is Ír
ják, hogy most már az egyezmény létre
jöttét senki sem hiszi.

A török-görög határvillongás egyez
kedési helyzetbe jött, a török ajánlotta 
az ügy eldöntéséig a vitás határnak sem
legesítését, azonban mig a törökök az 
ellenségeskedéstől tartózkodnak, addig a 
görögök nem tudnak békén maradni.

Déloroszországból jönnek hírek, hogy 
ott nagy katonai tömegek vannak ősz- 
pontosítva, mintha egy ázsiai török had
járat állana küszöbön, hasonlókép közép 
Oroszországon is, honnan a támadás Gács- 
ország felé vezetne. — Az aldunai uj ki
rályok és fejedelmek legközelebb közös 
tanácskozásra jönnek össze Buszosukban.

Igen érdekes hirt táviratoznak Szent
pétervárról szept. 6-ról az „Egyetértés41- 
nek: Kormányi és magasabb katonai kö
rökben nagy gyauu és bizalmatlanság ural
kodik Ausztria-Magyarország ellenében. A 
hatóságok parancsot kaptak, hogy szigo
rúan szemmel tartsák amaz osztrák-magyar 
tiszteket, kik (mint a rendelet mondja) 
polgári ruhában beutazzák Oroszországot. 
Ebből kifolyó aggodalom okozta azt is, 
hogy az ivangorod-dombovi vasútnál al
kalmazott mérnökök paranosot kaptak, 
hogy egyátaljában idegent ne engedjenek 
közeledni a munkálatokhoz és idegent ne 
alkalmazzanak a munkánál. Oly értelmű 
utasítást is kaptak az említett vasútnál 
dolgozók, hogy figyelmüket arra is kiter- 
jeszszék, vájjon az osztrák-inagyar kor
mány nem bizott-e meg egyik-másik len
gyel mérnököt az ivangorodi, dombrovai 
és más határszéli vasutak kifürkészésére, 
valamint az építés alatt álló erődök ki- 
kémlésére. Ez okból adatott ki az a ren
delet is, hogy minél kevesebb lengyelt, al
kalmazzanak. Már huzamosabb idő óta 
Szezakován át óriási mennyiségű cement 
szállittatik az orosz kormány részére, az 
épülő erősségekhez. Tényleg katonai zár
vonal áll fenn az osztrákbutschei határon. 
Magasabb állású katona tisztek hasonló 
czélból a határjárókat sorra látogatják és 
minden fegyvernembeli részt vesz a zár- , 
vonalb .n, hogy egyaránt jártasságra te
gyen szert e szolgálatban.

Nekem tejes kávét adtak, ők tisztán 
itták a tejet.

— A kávé drága, ezután csak tisztán 
isszul$ a tejet.

Oh mint fájt nekem ezt hallani!
Az ozsona elköltése után egykedvű 

közönnyel, — nem úgy mint máskor — 
elcsevegtünk szürke estig, aztán távoztam. 
A kapuban rövid lelki vajúdás után, meg
tört szégyenórzettel kért tőlem az én né- 
ném asszony húsz forintot — kölcsön, . . . 
soha megnemadom fejében.

Adtam s továbbálltam.
Hűvös lévén az est s amúgy is izga

tott állapotban lévén, keményen meghütöt- 
tem magamat, úgy annyira, hogy mintegy 
két hétig kénytelen voltam a szobát őrizni.

Máskor, ha csak egy-két nap múlott 
el, hogy nem jelentem meg náluk, mind
járt küldtek hozzám tudakozni, hogy mi 
történt, — most rám sem gondoltak talán.

Hja! . . . uj ismeretség . . . dinom- 
dánom, — könnyen megtanít a feledésre.

Huszár tisztek jártak a házhoz, a 
mit csak úgy hirböl hallottam; a mint 
pedig föllábadtam betegségemből, magam 
is meggyőződtem a szárnyaló hírek való
ságáról.

Belépek a szobába, . . . dalolnak, 
tánczolnak, a bujdosó pohár szilajul csö
römpöl s a nagy szivar-tüsttŐl alig lá
tok. A gyászos özvegy, a mint megpil
lantott „jó reggelt41 -et mondott, pedig dé
lután volt, — Milcsike „C8Ókollak“-kal 
fogadott, a mint még soha.

Mi ez?! Mi történt itt?!

A becsületbiróság Ítélete 
Kozma Sándor ügyében 

Szabó Endre ellen.
Az „Üstökös11 a most két heti szá

mában Kozma főügyészt oly módon raj 
zolták le, hogy íróasztala alatt kezében 
nagy zacskót tartogató zsidót rajzoltak 
le. Kozma ennek következtében panaszt 
tett Jókainál, mint a föv. hirlapirói kör 
elnökénél s a Kozma-Szabó Endre ügy
ben ült össze vasárnap délben az irók és 
művészek körének helyiségében a választ
mány. Úgy a panaszos Kozma Sándor ki
rályi főügyész, mint a bepanaszlott Szabó 
Endre az „Üstökös41 szerkesztője szemé
lyesen jelentek mog. Mielőtt a választmá
nyi ülés megkezdődött volna, Eötvös Ká
roly kérelmére kérdést intéztek mindkét 
félhez, hogy, mivel Eötvös a t.-eszlári 
ügyben mint a gyanúsítottak védője sze
repet játszik, nem kifogásolják-e az ö 
részvételét a választmány tanácskozásai
ban. Sem Kozma Sándor, sem Szabó Endre 
nem emelt kifogást Eötvös ellen. De azt, 
hogy Jókai Mór elnököljön, Szabó Endre 
kifogásolta, mivel Jókai már hirlapilag 
véleményt nyilvánított ez ügyben. Jókai 
tüstént át is adta az elnökséget Urvary 
Lajos alelnöknek. Megkezdődvén a tár
gyalás, az alapszabályok értelmében fel
hívták mindkét felet, hogy az ügy elinté
zésére választott bíróságot alakítsanak. 
Az alapszabályok szerint, ha nem egyesit 
leti tag emelt panaszt az egyesülethez 
tartozó hírlapíró ellen, azt nem maga a 
választmány intézi el, hanem jury, mely
nek tagjait az egyesület választmányi tag
jai s az e czélra az év elején felkért 12 
tag közül választhatják az illető felek. 
Kozma Sándor jurytagokul báró Kaas 
Ivort, VÍ8Í Imrét, Pompéry Jánost; pótta
gul Tóth Lörinczet, Szabó Endre pedig 
Gyulai Pált, Györy Vilmost, Tors Kál
mánt s póttagul Eötvös Károlyt válasz
totta.

A bíróság Tóth Lörinczet választá 
elnökének.

Kozma Sándor m. kir. főügyész ur 
f. évi szeptember hó 1-én kelt panaszle
vélben a magyar hírlapírók egyesületéhez 
azon kéréssel fordul, hogy ez a róla az 
„Üstökös11 czimü élezlap f. évi augusztus 
27-diki számában megjelent torzképben 
foglalt sértésért, u lap felelős szerkesztője 
Szabó Endre ur ellen, neki elégtételt szol
gáltasson. A torzképen egy hivatalos ak
tákkal borított asztal alá bujt zsidó pénz- 
zacskót tart, előtte áll Kozma Sándor fő
ügyész ur alakja s kezét hátrafelé tartja, 
Pauler m. k. igazságügy miniszter ur alakja 
pedig tőle elfordul s kezével orrát be
fogja, a kép felett c szavak áilanuk : „Mi
ért akart Pauler menni?41 a kép alatt pe
dig a következők: „Mert úgy veszi észro, 
hogy valami Kozmás Dániában41.

A bíróság Tóth Lőrincz ur elnöklete 
alatt megalakulván, az illető okiratok fel
olvasása, mindkét félnek meghallgatása s 
a tárgynak megvitatása után egyhangúlag 
a kővetkező Ítéletet hozta:

Tekintve, hogy Kozma Sándor fő
ügyész ur egy hosszú közpályán a nyilvá
nosság előtt lefolyt életében soha okot 
arra nem szolgáltatott, hogy öt bárki meg
vesztegethetőséggel a legtávolabbról még 
csak gyanúsíthassa is;

tekintve, hogy hivatalos állásánál fogva, 
egy ilynemű gyanúsítás rá nézve a leg
súlyosabb becsületsértést tartalmazza;

tekintve, hogy az „Üstökös41 rajza 
olyan, hogy a közönség azt másként nem 
értelmezheti, mint hogy Kozma Sándor 
urat, mint főügyészt megvesztegették, avagy 
ellene megvesztegetési kísérletet követtek 
el s ö ezt eltakarta, a mely sértés a sze
mélyére való felreérthctlon ezélzás által 
még élesebbé vált;

tekiutve, hogy az „Üstökös" szer 
kész tője Szabó Endre ur a sértési szán
dékot tagadta ugyan, de a tárgyi tónyál-

Nem voltam tisztában magammal any- 
nyira meglepett a pokoli orgia. Fejemben 
zür-zavar támadt, egymást űzte a furább
nál furább gondolat, — szivem lázasan 
vert. — Marasztaltak de én eszeveszetten 
rohantam el a — bünbarlangból.

Többé feléjük se néztem, hírükről 
sem kívántam hallani.

Alig telt el egy negyed év, levelet 
kaptam Szegedről, melyben arról értesített 
a rósz leány, hogy színésznővé lett, anyja 
pedig eltűnt, nincs sehol.

Szeretni már nem tudtam, csak szán
tam a szerencsétlent.

Több mint két év telett el, hírét 
sem hallottam, azt hivém már, hogy ta
lán meg is hall.

De nem halt még meg, utazásom közben 
találkoztam vele egy kis városban — egy 
kávéházban. Mámoros ifjak vették körül 
s pajzánkodtak vele, — „kassziruö" volt!

Már csak alig, de alig ismertem rá, 
oly nagyon megváltozott.

En nem szóltam hozzá, ö se énhoz-
zám.

Tovább utaztam a kis városból és 
most hosszú három év lefolyása után is
mét összehozott a véletlen a bukott an
gyallal, de most már nem fáj a viszont
látás, nem vórezik szivem, mert meg va
gyok nyugodva a fölött, hogy több fok 
kai nem hanyatlik a bűn posványába, — 
bevégezto életútját.

Szegény Milcsi !
A kis reporter.

ladékot megczáfolni képes nem volt, bár 
némi mentségéül hozható fel azon sajnos 
körülmény, hogy kivált az élczlapokon 
divattá vált a becsület könnyelmű megtá
madása :

a választott bíróság kimondja, hogy
Szabó Endre ur Kozma Sándor fő

ügyész urat oly méltatlan gyanúsítással 
illette, melyet a bíróság határozottan kár
hoztat és teljesen alaptalannak nyilvánít.

Ezen ítélet meghozatván, a hírlapok
ban köztudomásra hozatik, s tartozik 
Szabó Endre ur azt az „Üstökös" legkö
zelebbi számában is az alapszabályok 19. 
§-ámtk terhe alatt lenyomatni.

Budapesten, 1882. évi szept. 4-én.

Meteorologiai feljegyzések.
(A m ező g a zd a sá g  érd ekéb en .)

Herczeg-Lakon Baranyavárnál 45*85 
szél. fok alatt, 110 méter a tenger fölött.

1882.
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A fennebbi számok mutatják, hogy 
a lefolyt nyolez hónap után déli Magyar- 
országban még melegség és csapadék hi
ányzik; daczára azon körülménynek, mi
szerint júliusban a hőmérséklet néha ritka 
magasságokat ért el, — 36 fokot 8-án és 
y — és a nyár csapadéka sem kicsin 
vala.

Ha azon időjárási viszonyokat, me
lyek az utolsó őszi-vetés idejétől csaknem 
mindig rendellenesen uralkodtak, beha
tóbban szemügyre vesszük, csodálkoznunk 
kell azon szép eredmények fölött, miket 
az idén a mezőgazdaság elért.

A múlt évi szeptember és október 
hónapokban oly rendkívül nagy esőzések 
valának, hogy a vetés tömérdek akadály- 
lyal járt, és sok helyen elkésve eszközöl
tetett. Erre következett egy enyhe, száraz 
és csaknem hénélküli tél. A fölötte me
leg márczius azonban hirtelenül életet ho
zott a vegetáczióba, úgy, hogy néhány 
hét alatt az akkor még fekete 6zürko szán
tóföldeken gyönyörű szép zöld vetéspázsit 
húzódott végig.

Erre következtek azon ismert hideg 
áprilisi napok (husvét), melyek azonban 
a már jól meggyökerezett vetésnek — a 
repeze és gyümölcs kivételével — csak 
keveset árthattak. A nedves hűvös juini- 
usi idő a kalász és szem kiképzödésére 
igen jótékonyan hatott, mire egy kitűnő 
búzatermés mennyiségben mint minőség
ben következett.

Közép- és délmagyarország az idén 
szerencsés vala. Az aratás és behordás 
csaknem akadálytalanul folyt le, mivel jú
lius 2-dikától egész 26-ig csak kevés eső 
volt. Itt ott a zab veszté szép színét a 
már gyakoribb augusztusi csapadék miatt.

Az őszi hónapok valószínűleg még 
sok változó időt hozandnak, minthogy nie- 
legség (tisztáidé) és csapadék még pót
landó, mely utóbbit alkalmasint az utóösz 
hozandja.

A szüret az idén, valószínűleg ko- 
lábban fog megkezdetni, minthogy a szö- 
lörothadástól félni kell.

H.-Lak, 1882. szeptember 1-én.
Markovics.

Megvesztegethetlen es
küdtek.

Bukovina fővárosában e napokban 
szenzácziós jelenetek játszódtak le az es
küdtszék előtt. Bizonyos Ensler L. nevű 
zsidó büufenyitö ügyét tárgyalták. Ensler 
nagymérvű csalások miatt került a vád
lottak padjára.

Már a tanú kihallgatás alatt rósz je
lek mutatkoztak. Az egyik tanú pénzt tett 
le az elnök elé, melylyel a vádlott érde
kében öt meg akarták vesztegetni. — Az 
esküdtek nyugodtan várták végig a bizo
nyítást. Mikor ennek vége volt, váratlanul 
föláll Mayer Jakab esküdt és a követke
zőket mondja :

Tekintetes törvényszék! Kénytelen 
vagyok én is egy dolgot tudomására hozni,

bárha ez rcám nézve elég kellemetlen. 
Tegnap példátlan szemtelenséggel hozzám 
jött valaki s 1000 frtot ajánlott azon esetre, 
ha magamat e bünpörben kozőnbösen vi
selem ; azt is mondotta, hogy a pénzösz- 
szeg nem határoz s többet is kaphatok, 
annyit, a mennyit akarok. Azonnal ki 
akartam dobni az ajtón, előbb azonban 
megkérdeztem, ki küldötte? Úgy válaszolt, 
hogy Enslernek egyik rokona. Természe
tesen nyomban kikergettem s most meg
teszem jelentésemet. Ezen embert Watter- 
nek hívják.

Watter elfogatása nyomban elrendel
tetik.

A tárgyalás délután 4 órakor újra 
megnyittatván Maneskul esküdt szólal töl.

Tek. Törvényszék! Ma délután fél 4 
órakor nekem egy zsidó asszony 1000 frtot 
adott át. Egy szavazatért adta ezen ösz- 
szeget, anélkül, hogy azt közelebbről meg
jelölte volna. íme itt van az összeg, (a 
hallgatóság éljenez, az elnök csönget) le
teszem a törvényszék elé s megjegyzem, 
hogy amaz asszonyt bármikor fölismerném.

Az elnök erre kijelenti, hogy Styrcea 
esküdt is ezer forintot kapott előtte való 
este egy ismeretlen zsidónötől s le is tette 
a bíróság kezébe.

Az elnök folytatja: Segetinski esküdt 
is 800 frtot adott át (viharos zaj a hall
gatóság közt), mely összeget egyik roko
nától Kapta. Ez összeg is Enslernek egyik 
rokonától származik. Fédra esküdt is be 
jelentette, hogy neki 500 frtot ajánlottak 
b miután visszautasjtotta, még 500 frtot 
dugtak a kezébe. Örömmel konstatálom, 
h°gy az esküdtek becsületességén hajótö
rést szenvedtek a gonosz kisérlotok. (Za
jos éljenzés.)

Dr. Rótt védőügyvéd el akar állani a 
védelemtől, de miután az elnök rábeszéli, 
röviden előadja a védelmet.

Az esküdtek erre hivatkoztak letett 
esküjükre s visszavonulva, rövid tanács
kozás után egyhangúlag kimondják Enszler 
fejére a bűnöst.

A törvényszék erre a vádlottat csalás 
büntette miatt nyolez évi súlyos börtönre 
s a károk megtérítésére ítéli.

Másnap reggel Ensler L. fiát, Ensler 
Uhaimot, az esküdtek ellen elkövetett meg
vesztegetési kísérlet miatt szintén elfogták.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polg. ügyek :

Szeptember 5-én.
1. Domonkos János — özv. Domonkos 

Mihályné szül. Böröcz Erzsébet és társai 
ellen örökösödés iránt. 2. Atyimos Stevo 
és Kadits MiklAs — Radits György ellen 
szerződés részbeni érvényesítése stb. iránt.
— 3. Kacsar Erzsébet — Kacsar Jézsel 
ellen életjáradék vagy 248 írt 71 kr. stb. 
■ránt. — 4. Sölley Rozália — Iiodonyi 
János ellen házassági kötelék felbontása 
iránt. 5. I.ang János és Láng Katalin
— Kang Ferenez ellen néhai Láng Fe
rencz hagyatékából örökrész megítélése 
iránt. 6

Előadandó büntető ügyek: 
Szeptember 11.

4740/btö 882. Egyed György ellen 
súlyos testi sértés miatt.

Szeptember 13-án.
4263/bt. 882. Leister Antal ellen ha

tóság elleni erőszak miatt. — 4402/bt. 882. 
Özvegy Kovács Józsefné ellen szándékos 
emberölés miatt.

Szeptember 14-én.
3944/bt. 882. Szrimácz Pávó ellen 

halált okozó testi sértés miatt.
Szeptember 15 én.

3741/bt. 882. Gáspár János ellen ha
lált okozó testi sértés miatt.

Különfélék.
— Magas vendég. József föherczeg 

8 fensége e hó 14-én szerencsélteti láto
gatásával városunkat s két napig időzik 
falaink közt, mely idő alatt szemlét tart 
az összpontOBitott honvédség nagygyakor
latai fölött.

— Hollóin Ernő m. kir. altábor- 
nagy péntken érkezett városunkba, szemlét 
tartandó a honvédség öt zi gyakorlatai felett.

— Zrrinyi-ünnepély. Szigetvár lel-
kos közönsége fényesen ülte meg e hó
5-én 316-ik évfordulóját ama napnak, 
mely mig egy részről, mint gyásznap hon
fiúi búval tölti el valónkat, más részről, 
mint a magyar hősiesség dicsfényben úszó 
napja, lelkesedettségre ragad bennünket.
— 1566-ot Írtak, midőn Szulejman dü
hös haraggal rontott Szigetvár alá s hosz- 
szas kínos erőlködés után, szeptember
5-én pokoli műtéttel, alá-aknázással sike
rült fölvettetni a fóerősséget; három nap 
múlva Zrínyi Miklós, a magyar Leoni- 
dás, páratlan hősiességgel rontott ki a 
már tetemesen meggyengült erődből, ki
csi de vitéz seregével s csak 20 ezer em 
herének elvesztésével juthatott a török a 
romokba. Ily győzelem, nem győzelem! 
A törökre gyalázat volt, mig a magyarra 
dicsőség! — A derék szigetváriak, a dicső 
nap emlékét, ez évben is, az évek hosz- 
szu során át megszokott módon ünnepel
ték meg. Délelőtt fényes isteni tisztelet 
tartatott nagyszabású és lelkes alkalmi 
beszéddel, este a város gyönyörűen illu- 
mináltatott, valóságos fényárban úszott, a 
knszinó pedig fényes tánczestólyt tartott.
— Az ünnepélyen városunkból is vettek 
részt.

— Tervben van. A közrendészeti 
bizottság legközelebb múlt gyűlésén igen 
érdekes dolgokat beszéltek meg, melynek 
alapján a tanács elé terjesztenek egy üd
vös javaslatot. A javaslat szerint töbek 
közt, a belváros épületeiből minden héten 
kétszer ki lenne hordandó a szemét, — 
a szemétgödrök kasszáltatnának, továbbá 
a házak kivétel nélkül csurgókkal láttat
nának el, tehén- és sertés-tartás a belvá
ros területén nem engedélyeztetik, a ser 
tós hizlalók pedig az egész város lakott 
területéről kioltatnának, végül pedig itt-ott 
nyilvános „Itt"-ek állíttatnának fel. — Ez 
mind igen szép és üdvös a város nevének 
emelésére, a közegészség előmozdítására, 
de majd csak akkor gratulálunk hozzá, 
ha már majd érvényre emelkedett, addig 
pedig csak azt mondjuk, hogy a bizottsá
gok terveznek, — a közgyűlés végez !

— Csaló, — generis feminini. Hi- 
ába csak legjobb a potya, régi igazság 
ez már, tudta ezt Jokics Anna férjezett 
Gaal Józsefné asszony is és éppen azért 
se élelmét, bo lakását nem szokta megfi 
zetni, hanem csak úgy „hozom, viszem, 
lesz“-re élt, ha aztán kitelt a hitel, kere
ket oldott és tovább állt, akkor aztán üt 
hették bottal a nyomát. E jeles példány 
a napokban Mohácson Eperjessy György- 
nótöl több rendbeli ékszereket Jtol vaj lőtt 
el és „se üstöm, se füstöm" módjára el
tűnt. Tegnapelőtt beállított a rendőrségi), z, 
mintha a legjobb rendben állott volna a 
szénája és tartózkodást kért, a mit meg 
is kapott, a mint a neve a „fekete könyv “- 
böl a rendőrség szeme elé tűnt, — még 
pedig a dutyiba.

— Végre — lépre! Valami Gold- 
berger Gerson nevű „schvihák" szédelgőt 
köröztetett a miholáczi hatóság, mint Sors
jegyekkel üzérkedő csalót. Hosszú idő 
eltelte után a véletlen végre e hét derekán 
fogollyá tette a jó madarat, megakadt a 
rendőrség lópvesszejón s n.a már „kulib
ban ül, — de nem fütyül!

— Lószerszám-tolvajok. Vasárnap
este az üszöghi pusztán meglopták az nra- 
sági istállót, eleraelték az értékes, négy
lóra való — „parádés" szerszámot. A tol
vajok, névleg Tergovics és Hungár, ismert 
csavargók inég az éjjel elfogattak helyben, 
a „Bergeru-féle bünbarlangban, a mint az 
eltolvajlott szerszámot megvételre kinál- 
gatták.

— Boltbetörés. Negyedikén virra
dóra a „Hétfejedelem“-hez ozimzett ven
déglő épületben lévő Bühm Nándor-féle 
kereskedést feltörték. A tettesek a szóm 
szódban épülő házból vittek el egy állvány
bakot, melynek segélyével áthatoltak a 
kerítésen az udvarra, hol aztán egész 
kényelemmel végezték a gazmunkát. A 
boltban gyertyát gyújtottak és az üres 
pénzes fiókot kimotozva, a fölötti elkese
redettségükben, hogy a pénznek csak hült 
helyét találták, — bor nem lévén, pálin
kás bütyköst ragadtak, ittak nagyokat . . . 
és gyakran — a boltőrség egészségére s 
aztán tovább állottak.

— A tettyei romok alatt. A napok
ban egy sétáló társaság a tettyei romok 
előtt elterülő partoldalban, nem légiben 
történhetett földomlás következtében tá
madt mintegy méteres átmérőjű nyílásra 
bukkant. A közelben levő nyaralóban kap 
tak gyertyákat, melyeket meggyujtva az 
üregbe hatoltak. Az üreg áll egy hosszú 
folyosóból, oldalt látható befalazásokai, 
mely egy tágas meszelt terembe vezet. 
A gyertya gyér világánál körülményeseb
ben nem vizsgálhatták meg a földalatti 
üreget, hanem mint halljuk, legközelebb 
a városi mérnöki hivatal rÓBzéröl lógnak 
kimenni a hely színére szemlét tartani. 
Ki tudja nem bukkannak-e valami érde
kes leletre?

*— Vízhiány. A Klimó-utczában a
pizai torony, azaz hogy csak a pizai to
ronyhoz hasonló ferde víztartó, melyre 
öt hat utcza közönsége jár vízért, hetek 
óta ür<s s a legnagyobb vizböségben is 
oly gyengéden csorog, hogy a legfinomabb 
varrótűn is keresztül lehetne ölteni a ezérna- 
vizsugarat. A panaszosok azt mondják, hogy 
a felsőbb helyeken felfogják a vizet, teszem 
egy szőlőben az ugrókuthoz, egy udvaron 
meg a halas tóhoz; no de ez nincs rendjén, a 
miért is ajánljuk a vizszomjazó közönsé
get és a pizai tornyot a mérnöki hivatal 
figyelmébe.

— Furcsa javaslat. Miután a kö
zéi múltban több gombamérgezési eset 
merült fel, dr. Czirer Elek városi kerületi 
orvos, a pi&czokon naponkint szemlét tar
tott s nagymennyiségű mérges gombát 
talált az ehető gombákkal keverten. A 
veszélyes gombák azonnal megsemmisit- 
tettek s dr. Czirer egy javaslatot intézett 
a város hatóságához, a melynek értelmé
ben mindenféle gomba árulása szigorúan 
betiltatnék.

— Utón vannak. A légi vándorok, 
a fecskék gólyák, darvak stb. stb. búcsút 
vettek és szárnyra keltek, hogy fölkeres
sék a déli tartományokat, hol nincs her- 
vadás, hol nincs a viruló természetben 
enyészet. — A mi fecskéink is összesze- 
döztek a hét elején, templomaink tornyain, 
tetején és ẑ jos csicsergés közt elhagyták 
városunkat. Üresen áll a kis fészek a ka
pusarkában, az eresz alatt, — lakója el
költözött, . . . .  de majd visszatéri

— Ezrediink Bécsböl e hó 23-án
érkezik meg, ugyauezen napon indul az 
V. zászlóalj Znaimba.



— A csimaszok „Eldorád6A-ja. A 
városi rendőrség laktanyája, mely már 1,
_ azaz egy éve Bem nem meszeltetett
sem nem tisztogattatok, a csimaszok min
den nemével, fajával bővelkedik, oly any- 
nyira, hogy maholnap állatseregletet lehet 
felállítani a nemes állatfajból. — Tes
sék csak megnézni azokat a szegény- 
rendőröket, milyen sápadt-halaványok, mind 
egy szálig vérhiányban szenvednek, — 
a osimasz telep tönkre teszi őket s akkor 
leik védelmeznek meg bennünket a tolvaj-, 
betörök és gyujtogaték ellen?! Nem hisz- 
szük, nem hihetjük, hogy a város ható
sága azt akarná, hogy a „dicső" rend őrei, 
a hős fiák, leonidási önfeláldozással elvé
rezzenek a város szolgálatában; nem, ez 
nem lehet, azért hát tessék a csimasz-irtás- 
hoz fogni.

— Magúit végrendelete. Lapunk 
múlt számában megemlékezve a derék 
udvarmester elhunytéról, hagyatékának fel
osztását is hoztuk, úgy a mint a szár
nyaló Fáma elég tévesen beszélte. Most, 
midőn alkalmunk volt a végrendeletbe 
betekinteni, következőkép igazítjuk helyre 
a hir szavait. Az elhunyt első sorban a 
Kudolphinum-árvaháznak hagyományozott 
500 frtot, egyes személyeknek 570 frtot. 
Temetési, illeték, százalék s egyéb iga
zolt költségek leszámításával felni aradó 
hagyatékát három részre osztva */a - ad 
részben egyházi czélokra hagyományozta, 
xji-ad részben katli. iskolai czélu alapít
ványra, 7,-ad részben a pécsi irgalmas 
rendünknél a betegápol si alap javára. 
Végrendeleti végrehajtójául ns. Oirk Ala
jos kanonok urat kérte fel. — Érdekes 
az, hogy a hagyatékban találtatott három 
pesti takarék túri betétkönyv 1845. 1850. 
és 1851-ből, melyek után kamat sohasem 
vétetett ki.

— Petroleum-heccz. A petróleum- 
adónak szeptember hó 1-én történt élet- 
beléptetése miatt augusztus hó utolsó nap
jaiban a petróleum oly élénk vételü ár- 
ruczikk volt, hogy uton-utfélén petróleum- 
vevőkkel lehetett az utczákon és az üz
letekben találkozni. Tudvalevőleg a pet
róleum ára az uj adó miatt e hó 1 -tül 
hatalmasan emelkedett.

— A kelenföldi pécsi vasút felöl 
írják, hogy építése jelentékenyen előreha
lad o tt. Az alépítmény teljes befejezése na
ponta várható; mert a Szakái mellett még

jozetlcn földmunkán egész eréllyol dol
goznak. A nagyobb hidak szerkezetei 
szintén már elhelyezvék. Az alépítmény
hez tartozó pályakerítések és pályaelzá- 
rások még hiányoznak ugyan; de ezek 
elkészítése technikai nehézségekkel ösz- 
szekötve nem lévén, mihamarább várható. 
A felépítmény a dombóvár budapesti rész
vonalon — 9 kilométer hoszt kivéve — 
le van rakva és mozdonyok által már 
járható. A kavicsolási munka folyamatban 
van és több helyen a vágány rendes ni- 
veaubáni emelése már megtörtént. Ma
gas építmények az építkezés utolsó stá
diumában vaunak ; és ha általában véve 
ezeknél iparkodtak

fizetések köszönettel fogadtatnak és hirla- 
pilag nyugtattatni fognak. Kezdete 8 órakor.

— Kinevezés. A vallás- és közok- 
tatásügyi magyar királyi miniszter, dr. 
Dulánszky Nándor megyés püspökünket 
a műemlékek országos bizottságának tag
jává nevezte ki.

— Uj ezeresek, E  hó elsején kc- 
rült<k forgalomba az uj — közösügyes 
ezresek. Az uj ezresek egy harmaddal 
nagyobbak az uj százasoknál. A kék ala
pon csinos alakokkal és jelvényekkel van
nak ellátva. — Kár, hogy szépségükben 
csak kevés ember gyönyörködhetik!

— Meghívás. A kaiöcsa-egyházme
gyéi rom. katli. néptanitó egyletek az 
által kívántak kifejezést adni a nagynevű 
Kubinszky püspök és fötanfelügyelő iránt 
táplált szeretetük és kegyeletüknek, hogy 
a boldogult porai fölé a bajai sirkertben 
díszes emlékkövet emeltek, melynek e hó 
29-én történendő leleplezésére meghivat
nak a boldogult rokonai, barátjai és tisz
telői, nemkülönben a kath. tanító-egyletek. 
Ugyancsak ez alkalomból Kubinszky-érem 
is fog kiadatni ezüstben és bronzban, to
vábbá életrajz és fénykép. A résztvenni 
szándékozók minél előbb jelentkezzenek 
Berényi Dániel bajai apátnál, mint a le
leplezési bizottság elnökénél.

— A zugirászok ellen, a kiknek
száma fölötte elszaporodott, Baja sz. kir. 
város közönsége szabályrendeletet alko
tott, melynek tartalma a kővetkező: 1. §. 
Magánfelek beadványai, melyek Baja vá
ros hatóságához intéztetnek, és nyujtat 
nak be, vagy a fél által sajátkczüleg alá- 
irandók, mely esetben az aláírás két tanú 
által hitelesítendő, vagy ügyvéd és köz 
jegyző általi képviseletnél ezek által el
lenjegyzendő. 2. §. Beadványok, melyek a 
1. § bán körülirt alakszerűséget nélkülözik, 
és pedig a bizonyos határidőhöz kötött 
beadványok a hiánynak legfelebb ugyan
annyi határidő alatti pótlása végett, azon 
beadványok pedig, melyeknek benyújtása 
törvény, rendelet vagy szabályrendelet ál
tal határidőhöz kötve nincs, a hiány pót
lás* végett egyszerűen visszautasittatnak. 
3. §. Ezen szabályrendelet a belügymi
niszter jóváhagyása után lép életbe.

— Rothsild Berta bárónő, Vág- | 
ram Sándor herczeg menyasszonya, tegnap 
tért át PArisban a katholikus vallásra. 
Mielőtt a pap a keresztség szentségében

hogy ez a  becses küldemény eljutott ren
deltetési helyére, pedig nem is volt ajánlott

— A hegyrendörségröl. — A mint 
értesültünk rendőrkapitányságunk most is 
gondoskodott arról, hogy a szőlő- és gyü
mölcsérés bekövetkezett idejében a hegy- 
pásztorok segítséget kapjanak, a mint azon
ban tapasztaljuk, ezen költekezés a kellő 
utasítás és felügyelet hiányában egészen 
czélttóvesztö. — Ugyanis az egy kerületbe 
rendelt két hegypásztor minden terv és 
megállapított felosztás nélkül barangol, na
pokig nem is látják egymást, miből azt is 
lehet következtetni, hogy a segédpásztor 
nem is tesz szolgálatot, hanem nyugszik 
az urban. — Ekkép a szőlőkben csavargó 
nagy és kis tolvajokat csakugyan nem le 
hét onnan kiszorítani. — A mint vesszük 
észre a hegypásztorok a hegymesterekkel 
egyetemben azt sem tudják tulajdonképen, 
hogy mi a teendőjük!

— Szerencsés flótás. Bármily va
lószínűtlennek hangzik ez a czim, a tíó- 
tások obiigát szerencsétlenségével szemben, 
most az egyszer egy igazán burokban szü
letett flótamüvésznek az általános szabály 
alól kivételt képező esetéről van szó: Du 
csay János fuvolás, ki Karika Ödön ze
nekarával legutóbb Londonban volt, olt 
valamely jótékony czélra történt nagy ki
sorsolásra sorsjegyet vett, melyen egy ér
tékes, régi festményt nyert. Alig vitte 
azonbau haza a nyoreinénytárgyat, midőn 
megjelent nála egy angol, aki azt kérte 
a fuvolástól, hogy engedje meg, miszerint 
ö a képet alaposan megvizsgálhassa. Rö
vid idő után az angol a meglepett Du- 
csayhoz fordult és a legnagyobb hidegvér
rel 8000 dollárt ajánlott a képért. Du- 
csay elfogadta az ajánlatot és fél óra 
múlva 8000 dollár nyomta a markát. A 
szerencsés flótás, ki máig sem tudja, hogy 
miért volt annak a képnek oly értéke, 
rögtön megvált a zenekartól és visszaér
kezett Budapestre.

— Ama nagy vasúti szerencsétlen- 
ségre vonatkozólag, mely Freiburgból Col- 
márba indult gyorsvonaton Hugsletten mel- 
mett szept. 4-én történt a kővetkező 
részleteket jelentik: Halva maradt 54, 
megsebesült 100 személy, szótrjmbolta- 
tott 22 wagon. A vonaton 1200 ember 
volt, többnyiro elszásziak, kik Fieiburg-

vasárnapot s most órákig 
kellett tévedezniök az erdőben a legna
gyobb zimankóban, inig segítségükre si-

szegödjék; — továbbá: abba a mániában 
szenved a köszöntést el nem fogadó egye
temi tanár, hogy azt az illetlen gyüdi ál- 
domás-ivást a tiszteletteljesen jó reggelt 
kívánó s kalapot emelő pap irta ki az 
újságba! pedig bizony nem úgy van az! 
Ajánl juk e becsület tudó e gye 
temi t anár t  t i szte l t  nevű kollégái 
s a miveit  i f júság f igyelmébe,  
most  az ikolai  év kezdetén.

Egy szemtanú.

Irodalom.

részesítette volna aláíratott vele egy nyi- « ek Tu cc2e, a kata8ztrófa ut4n 
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lehetőleg takarítani,
mégis némely állomás — főleg pedig a 
dombóvári állomás — csinos és elég tá
gas épülettel bir. A vasút üzeméhez nél- 
külözhetlen távírda vezetékének felállitá 
sán szintén munkálkodnak már. A mi a 
dombóvár budapesti részvonal megnyitá
sát illeti, daczára az építkezés elöhaladott- 
ságának, az f. év október 1-én meg nem 
fog történni. Erélyes munkálkodás és ked
vező időjárás mellett azonban november 
1-én a megnyitás okvetlenül várható.

— Közgazdasági előadókká az il- 
letü közigazgatási bizottságokba Baranya- 
megyére nézve Otocska Géza, Pécs vá- 
rö2* részére Kellomffy Károly urak ne
veztettek ki. — A miniszter a kinevezés
sel együtt hosszú utasítással is boldogította 
eme bizalmi férfiakat, melynek ha megfe
lelni akarnak, akkor ugyancsak neki áll
hatnak a munkának jobban, mint a fize
tett tisztviselők tenni iának látják.

__Baleset. Taizs Mihály, a Maj-
látht-tóren lévő nyomda-épülete alatt pin- 
ezét rsatott e héten, mely alkalommal 
földbeomlás következtében Vian György 
munkás életveszélyesen megsérült. A sze
rencsétlenül járt napszámost azonnal kór
házba szállították; — életéhez kevés a 
remény oly erős zuzédásokat szenvedett.

— A „Pécsi dalárda“ szombaton, 
azaz f. é. szept. hó 9-én a helybeli szín
házban a debreczeni ut költségeinek fede
zésére több helybeli úrnő és műkedvelő, 
nemkülönben a városi zenekar szives köz
reműködése mellett nagy hangversenyt 
rendez. Műsor: I. szakasz. 1. „Rienci nyi- 
tányu zenekarra Wagner Richárd. 2. „A 
nemzet imája“ hymnus vegyes karra, zene
kar kísérettel Bartay Ede. 3. „Viharban" 
férfikar (Debreczonben énekelt közős da
rab) Dürrner. 4. „Női kar“ II. Giuramento 
ez. dalműből Meroedanto. II. szakasz. 1. 
„Dalárok ünnepi indulója" zenekarra R. V.
2. „Ébresztő" (Debreczenben tartott orsz. 
dalárünnepély versenydarabja) Erkel Gyula.
3. Bolero, Giovanua di Guzmann oz. dal
műből, n.agándal, zenekar-kísérettel, énekli
Vizkeleti Fenena urhölgy, Vérditől. 4. „Ta
karodó" (Debreczenben énekelt közös da 
rab) Erkel Ferenez. 5. „Vegyes kar" 
Beoyovszky czimii dalműből, zenekar kí
sérettel Doppler. Helyárak: páholy 4 frt; 
kis-páholy 2 frt; kör- és páholyszék 1 frt 
20 kr.; zártszék 1 frt; földszinti bemenet 
60 kr.’; katona- és deákjegy 40 kr.; kar 
zati zártszék 40 kr,; karzat 20 kr. Fölül

hogy a zsidó vallásról önszántából örökre 
lemond, amit a bárónő könnyek között 
meg is tett. (Azért csak ezentulra is zsidó 
lesz.) A bárónő a keresztségben Berta 
nevet kapott. Leendő férje már ötven éves 
ugyan, hanem herczeg.

— Pápai házi pralatussá nevezte
tett ki Troli Ferenez pécsi kanonok. — 
Az a hir, mely szerint Ganglbauer érsek 
és Strossmayer diakovári püspök tábor
nokká neveztetnének ki, teljesen alaptalan.

— Halálozás. — Venosz Imre vá
lasztott bácsi püspök, — Vértes-Keresztur- 
ról czimzett apát, a székesfehérvári káp
talan nagyprépostja hosszasb betegség után 
e hó 3 án balt meg Székesfehérvárt életé
nek 68-ik évében. — Temetése szeptem
ber 5-én történt meg.

— Azok az iskolai tankönyvekkeli 
üzelmek úgy látszik a miniszter rendele
tével szemben setn akarnak valahára meg
szűnni. — Változtatják azokat majdnem 
évenkint, mi a magas tandíj, ruházati, 
élelmezési és más ezernyi költségekkel 
amúgy is túlterhelt szegény szülőket már 
már kétségbe ejti. — így hogy csak egy 
esetet soroljunk elő, egy különben jó 
igyekvésü fiúnak saját hibáján kívül is
mételni kelle osztályát, atyja azt hívé, 
hogy ez évben legalább meg lesz kiméivé 
uj tankönyvek vételének költségeitől, de 
kesorüen csalódott, mert tankönyv változ- j 
tatások következtében újra tíz forintot 
húztak ki amúgy is megviselt tárczájából.
— A protestáns felekezeti középtanodák
ban e részben sokkal kíméletesebben jár
nak el, azokban sokkal kevesebb költséggel 
jár a fiuk taníttatása, a konviktusokban 
pedig éppen csak csekélységbe kerül az.
— Ennek következménye pedig az, hogy 
a katholikus fiatalság egyre jobban kiszo
rul a felsőbb iskolákból, helyét ott és 
azután a közszolgálat pályáin a protestáns 
nemzedék foglalja el.

— A magyar király mint muszka 
czár. Hol is jelenhetett meg másutt mint 
Horvátországban. Kissé furcsán hangzik 
ugyan, de mert megtörtént, érdekesnek 
tartjuk e kis epizódot a jövő nemzedék 
számára megörökíteni. A buccarii adó
hivatalban esett ra» g, hogy Dávid minisz
teri tanáesos zágrábi pénzügyi igazgató a 
magyar király képmását muszka czári 
uniformisban találta fölfüggesztve. Nagy 
volt ijedelme a jó horvát testvérnek. Á

egyik kocsivezetö lélckjelenetének köszön
hető, hogy újabb szerencsétlenség nem 
történt. — Még a romok előtt sikerült a 
vonatot megállítani. — A szerencsétlen
ség a roppant zivatar, s a felhőszakadás 
hoz hasonló esőzés következtében történt, 
mely az utat teljesen kimosta. A moz
dony 6 méternyire hever oldalvást a vá 
gányoktól, a távírda elpusztult. Freiburg- 
ban csak éjfélkor tudták meg a szeren
csétlenséget, s másnap reggel ezernél több 
munkás ment ki a szerencsétlenség szín
helyére. — Ugyanerre az esetre vo
natkozólag jelenti a Freiburger Ztg.: 
Eddigelé meg van állapítva, hogy leg
alább 50 ember meghalt s vagy 200 em
ber megsebesült. A szerencsétlenség oka 
állítólag egy a vihar által eldöntött tá- 
virda-pózn.

— A Kossuth Lajos nagy hazánk 
fiának születése 80-ik évfordulója alkal 
mából készült rE tu lék A 1 b u m“ átnyuj 
tási batárideje a küszöbön áll s még 
számtalan aláírási iv van kint a közönség 
körében, — minthogy pedig az Album 
hó 15 én már be lesz kötve, felkérem az 
ívtartókat, szíveskedjenek az aláírási ive 
két, bármily credménynyel is f. hó 12-éig 
bezárólag beküldeni, minthogy e határidőn 
túl érkező aláírók neveit, a legjobb akarat 
mellett sem fogom felvehetni az Albumba. 
Budapesten szept. 6 án 1882. Halász Ist
ván, a Kossuth - album tervezője és ké
szítője.

— A testnek elismert természetes 
tisztítói a máj, gyomor, bél és a vese. Ha 
ezen szervek működése megszűnik, úgy ko
moly fájdalmak keletkezhetnek {Igyekezzék 
tehát az abhar. szenvedő a Brandt Richárd- 
féle sveiezi labdacsoknak mielötti hasz 
nálata által ezen nemes szerveknek rend 
szeres működését ismét helyre állítani. 
Kaphatók ezen lapdacsok, Pécsett Sipöc: 
István és Kunz Nándor gyógyszertárai 
bán, szelonczében 70 krajezárért, és igy 
a napi költség csak 2 krajezárba jön.

== 4 bűntettekről, vétségekről és kihágásokról 
•roló megyei büntető-törvénykönyvek magyarázata, 
tekintettel as azokra vonatkozó életbeléptetési és 
egyéb könyvekre és rendeletekre s a legfőbb itélő- 
•zék döntvényeire. Irta dr. Illés Károly kir. ügyész.
I. kötet. Bevezetés ób általános rész. Rendelkezhető 
időnk még nem engedvén a testes kötetnek átnézé
sére, egyelőre közöljük mit ir felőle a ..Nemzet." A 
nemcsak hazai, hanem általában az egész európai 
jogfejlődésben korszakot jelző magyar büntető-tör
vénykönyvek nálunk egész kriminális irodalmat 
teremtenek. Az utóbbi három év alatt, a mióta e 
törvények életbe léptek több tbeoretikus és kom
mentáló büntetőjogi munka jelent meg, mint a jelen 
század hét évtizede alatt együtt véve. Theoreticu- 
aainknak csak a rendszeres törvénykönyv meghozá
sá v a l nyílt tér megmutatni, hogy büntető jogásza
ink feles számmal vannak és hogy a kriminalistika 
hazánkban jóllehet addig a közönség előtt munkás
ságának jelét nein adta. azelőtt is sokakat foglal
koztatott. Büntető-törvénykönyveink jósága, és az 
azokhoz adott indokolások rendkívüli és ily mun
káknál szokatlan tudományos becse mellett majdnem 
azt hihetnék, hogy a törvény magyarázása immár 
felesleges és hogy annak világos szövege, a képvi- 
selőházban történt bő megvitatása elég eszközt 
nyújt, a törvény megértésére. De e segédszerek 
összekeresése néha fárasztó és mindenesetre idő
vesztegető munka. Ettől kívánta megkímélni a jo- 
gászközöuséget a pécsi kir. ügyész fentemlitett 
kommentárja megírásával. Munkája magában fog
lalja minden egyes §. után a miniszteri indokolást 
majdnem egész terjedelmében s a szerző véleménye 
és tapasztalatai csakis az indokoláshoz fűződnek. A 
md tehát rendszeres egészet képez, melyben köny- 
nyen feltalálhatók a törvény intézkedései akár el
méleti tanulmány, akár gyakorlati alkalmazás vé
gett van arra az ast forgatónak szüksége. A három
száz lapból álló kötet, Zilahy Sámuelnél jelent meg 
és 3 frton kapható.

— A Pelőfi-seobor leleplezésének emelésére 
Thewrewk Árpád müvet fog kiadni, melyben külö
nösön azon vádakat fogja megczáfolni, melyekkel 
Petőfi személyét vádolták. „A Petőfi szobor leleple
zésének emlékére." czimfi füzet ára 20 kr. A meg
rendelések a szerzőhöz ekként ezimzendők: T. 
Thewrewk Árpád, II. kor. egyet, főgymn. tanár ur
nák Budapesteu, Lovas-ut, 64. sz.

— Forgó Bácsi irkája. A „Dautsch M.-féte mű
vészeti intézet" egy vállalatot indít meg e czitnen: 
„Forgó bácsi irkája". Minden egyes irkán több ál
lam le vélj jgyeinek képe, egy ország és egy megye 
czimere, egy-egy nagy város időmutntó óralapja, 
hátán pedig valamely betűt ábrázoló alak van, meg
felelő versikével. Egy irka csak egy krajezár, mi 
nagybau elő fogja mozdítani elterjedését.

— Oráóily Pál, a nemrég visszalépett köz
munka- és közlekedésügyi miniszter élethű arcz- 
képét, étet- és jellemrajzát közli a „ G a z d a sá g i 
M érnök" czimtl mezőgazdasági és műszaki heti
lap legutóbbi száma, - -  méltányolván Ordódy mi
niszteri működésének alkotásait. — Ugyané szám
ban folytatja S a r l a y  Károly igen érdrkes és ta
nulságos czikksorozatát a metsorologia viszonyáról 
a földmiveléshez. — Ismertetve van az „antinieru- 
lionu-nak nevezett nedvesség elleni szer és annak 
alkalmazása az építészetben, közölve van több
zer a vastárgyak összeragasztására stb. — Igen 

érdekes újításokat közöl Amerikából és Angliá
ból az állami gazdasági, illetőleg ipari viszonyok
ról — a lap Baját tudósítóitól. A „Gazdasági 
Mérnök" úgy s g a z d a s á g i ,  mint a m ű s z a k i  
téren egyaránt hasznos szolgálatokat tesz a magyar 
közönségnek. Ismételten ajáuljuk azért e valóban 
közhasznú szaklapot t. olvasóink különös figyel
mébe. — Előfizetéseket még ez év elejétől vagy 
bármely évnegyedtől kezdve elfogad a Gazdasági 
Mérnök kiadóhivatala Budapesten; egész évre 8 frt 
félévre l frt 50, negyedévre 2 frt 50 krjával.

— Lóárverés. A földmivelés, ipar
éi kereskedelmi minisztérium részérül köz
hírré tétetik, mikép a kisbéri, bábolnai, 
mezöhegyesi, és fogarasi m. kir. ménesek
ből, részint szárafeletti, részint kisorolt lo
vak, s egyúttal galyabeli tény ész-marha 
is a mezöhegyesi gulyából nyilvános szó
beli árverés utján azonnali készpénz-fize
tés niellett a legtöbbet ígérőnek eladat
nak. Az árverés tartatik Kolozsvárott szep
tember 23-án, — Kisbéren szeptember 
29-én, — Bábolnán szept. 30-án, — Me
zőhegyesen október 6-án és 7-én. Az ár
verés mindegyik ménesben a jelzett na
pon d. e. 9 órakor kezdődik. A megvett 
lovak az árverés után még nyolez napig, 
a vevő költségére az illető ménesben ma
radhatnak, mely idő alatt minden eshető
ség a vevőt illeti.

— Uj európai vasúti kongresszus. 
A olasz kormány újabban felhívta az eu
rópai kabineteket, hogy a vasúti anyag 
technikai egyöntetűsége érdekében küld
jenek képviselőket a Bernben tartandó 
kongresszusra. Ausztria-Magyarország, Né
metország és Francziaország kormányai

meghívásra már igenlöleg válaszoltak.

fötisztviselö azonban a helyett, hogy ö 
kelmét is „fölfüggesztette41 volna egysze
rűen a falra nézett, s onnét a képet mo
solyogva leftiggesztette. A hü testvér már 
azért is nagyon bámult a szelíd eljárás 
fölött, mert eszébe juthatott, hogy Musz
kaországban a fölfüggesztés proczedurája 
kétszeresen is megesett volna rajta.

— Furcsa postaküldemény. Egy
londoni levélszekrényben a minap egy öt 
fontos, vagyis — hogy minden félreértést 
kikerüljünk — egy öt font sterlinget (50 
forint) képviselő bankjegyet találtak , 
melyre levélybélyeg volt ragasztva, a czim 

ráírva. Érdekessé teszi a dolgot,

A közönség köréből.
Mennyi becsület-tudás kívántatik 

meg egy egyetemi tanárban ?
Erre nézve következő — megtörtént 

dologról értesítenek bennünket: az aug. 
15-iki Vaiszló-i búcsú reggelén, egy köz 
tiszteletű derék református pap, az utczán 
szemközt találkozik egy bárány amegy ei 
származású újdonsült egyetemi tanárral, a 
mint az kocsin jött. — A lelkész a lég 
tisztelet-teljesebben kalapot emel s jó reg 
gélt kíván, — az egyetemi tanár pedig 
arozát  félre vonván elfordul,  sőt 
napernyőjével  magát  elfedi, 
nélkül,  hogy a t i s z t e l e t t e l j es  kő 
szűnt és t viszonozná!  Indokok 
tiszteletteljesen köszönő papot — unnak 
idejében — épen nem tudták rá venni, 
hogy a 48-as párttól elálljon, s azon egye 
térni tanárnak követválasztási kortesévé

IST3rilt-té r_*)
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felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

— Szarvasmarha-szemle. A bara- 
nyamegyoi gazdasági egyesület által éven 
ként rendeztetni szokott, díjazással egy
bekötött szarvasmarha-szemle városunkban 
ez évben o hó 3-án tartatott meg a búd. 
külv. vásártéren. A megye különböző köz
ségei öl pályáztuk összesen ötvennégyen 
felbujtva a szemlére 133 darab szebb* 
nél-szebb szarvasmarhát. Igaz, hogy a 
szám még mindig jóval csekélyebb, mint 
a minőt megyénkben elérhetni lehetne, 
hu a tenyésztők felfogva az efféle szem
lék fontosságát és üdvösvoltát, oda töre
kednének és oda hatnának, hogy kivétel 
nélkül egytöl-egyig résztvennének rajta 
kiállitványaikkal; — azonban az elért 
csekély számmal is meglehetünk elégedve, 
ha figyelőmén kivül nem hagyjuk, hogy 
u folytonos esőzések következtében uny- 
nyira felhalmozódott falusi gazda-közönsé
günk teendője, hogy minden órát, minden 
perczet fel keltvén használnia az elvesz
tett idő kipótlására, csak nagy áldozat 
árán jöhetett be a versenyre. — Díjakat 
nyertek bikáért: I. dij. Kovácsics testvé
rek (14 hónapos magyar) 20 frt, II. díj. 
Püspöki uradalom (15 hónapos magyar) 
15 frt, III. díj. Székesegyház (17 hóna
pos tulka) 10 frt, IV. díj. Putucs-község 
(17 hónapos magyar) 10 frt. — Üsző
kért: I. díj. Gergő József, magyar-peterdi 
(13 hónapos kuhlandi) 20 frt, II. díj. Ba 
lázs József, magyar-üröghi (15 hónapos 
mursthali) 15 frt, III. díj. Buhregh József, 
püspök-hogádi (18 hónapos W. t.) 10 frt, 
IV. díj. Toka József, szent dienesi (18 hó 
napos ni. t.) 5 frt, V. dij. Kovács György, 
szabolcsi (17 hónapos o. t.) 5 frt; — Rend
kívüli díjak, tinókért: 1. díj. Öreg Erős 
János, malomi (4 éves niagyf.) 15 írt, II. 
díj Ifj. Erős János málnmi (2 évoa tarka
v. t.) 10 frt. — Végül elismerést szava
zunk Nádosy Kálmánnak, a gazdasági 
egyesület derék elnökén-k, mint olyan
nak, ki minden törekvésével odahatott, 
hogy a szemle mentül fényesebb sikert 
mutasson fel,

9729. sz.
1883.

Árverési hirdetmny.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Csilla Manó mint Förster Béla 
engedményese és végrehajtatnak ifjú Ka- 
tanovics József és neje Búzás Júlia pécsi 
lakós végrehajtást szenvedett elleni 150 
frt töke ennek 1877. évi deczeraber hó 
napjától számítandó 6°/0 kamatai 13 frt 
70 kr. por, 10 frt 25 kr. végrehajtás-fo- 
lyamodási 15 frt 50 becslési és 13 frt 
17 kr. árverés-folyamodási és hirdetési, 
valamint a még netán felmerülendő költ
ségei kielégítésére a következő ingatla
nok u. m. a pécsi 1793. sz. tjkvböl az 
5466. az. tjkvbe átjegyzett 4056 hszsz. 
szőlő és présház 340 trt kikiáltási ár mel
lett a pécsi 3185. sz. tjkvben foglalt 7213. 
hszsz. szántóföld 244 frt o. é. kikiáltási ár 
mellett, a 7366. hszsz. rét 169 frt ezen
nel megállapittatott kikiáltási árak mel
lett Pécsett a kir. törvényszék telekkönyvi 
levéltáréban 1882. évi október hó 17. 
napjának d. e. 10 órájában megtartandó 
nyilvános árverésen, szükségeseiében a 
kikiáltási mint becsáron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10%-tát vagyis 34 frt 24 frt 40 krt 
és 16 frt 90 krt készpénzben, vagy óva
dékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni.

A pécsi kir. tvszék mint telekkönyvi 
hatóságnak 1882. évi junius hó 2. tartott 
üléséből. Kiadta

Koszér János
215. (3—1) kir. trvszéki jegyző.

Amerikai
Posta - Gözhajozás

„Horgony vonal-
(A rik o r  L i l i é )

Ideiglenes leszállított átkelési ár.
E z e n n e l  k ö z h í r r é  té t e t i k ,  m is z e r in t  m in d e n  

te k in te tb e n  k i tü n ő e n  b e re n d e z e t t  l*o re n d ű  
P o s t a  - G ő z h a jó in k o n ,  m e ly e k  a  v i lá g s z e r te  
h í r e s  „ H srg o sy  v o n a lo n -  A n k e r  L ln ie )  k ö z 
le k e d n e k ,  a z  á tk e l é s i  á r  N e w y o r k - lg .

41 f r t  a r a n y  é r t .  v a g y i s  48 f r t  o s z t r  é r t - r e  
s z á l l h a to t t  a l á ;  - a z  á r b a  t u d v a  tö k é le t e s  
le g jo b b  e l l á t á s t  ( é tk e z é s t)  H a m b u rg tó l  k e z d v e , 
G la s g o w - o n  á t  e g é s z e n  a  r e n d e l te té s i  h e ly ig  
A m é rlk á b & n  —

M id ő n  e z d to n  a  p o s ta  g ö z h a jó z á s d n k a t  
a t .  c t .  k ö z ö n s é g  f ig y e lm é b e  a já n lo m , e g y 
s z e r s m in d  k é s z n e k  n y i la tk o z o m , b á r k in e k  
m in d e n  I d e v á g ó  k é rd é s b e n  d ij  n é lk ü l i  p o n to t  
f e lv i lá g o s í tá s s a l  s z o lg á ln i  —Hailtrj. BoMtt Heiner, BssíiT '
KB. Helyek b hajokou ónk ••emeljeoklntl tu M óri előleg 

bekoldeac mellett tartatnak fant. mely előír* aionbau 
az atkelool árból leronatlk.



1882.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhirré 

teszi, hogy a baranyai takarék s hitelbank 
felszámolás alatt álló részvénytársaság kép
viselője mint végrehajtatónak Kátolyi Jó
zsef pellérdi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 125 frt 63 kr. töke 81 frt 90 kr. 
után 1882. évi május hó 1. napjától szá
mítandó 12% kamatai 8 frt 75 kr. árve- 
rés-folyaraodási követelések valamint a 
még netán felmerülendő költségei kielégí
tésére a pellérdi 143. sz. tjkven foglalt 
7, telki birtok s tartozékai 588 frt ezennel 
megállapitott kikiáltási ár mellett Pellérd 
községében a birói lakban 1882. évi ok
tóber hó 16-ik napjának d. e. 10 órá
jában megtartandó nyilvános árverésen 
szükség esetében a kikiáltási mint becs
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak bá
natpénzül az ingatlan kikiáltási mint becsár 
10%-át vagyis 58 frt 80 krt készpénzben 
vagy ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételért három 
egyenlő részletben s pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 3 nap alatt, a 
második részt egy hónap s a harmadik 
részt a bánatpénz betudásával két hónap 
alatt minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától 6% kamatokkal a 
pécsi kir. adó- mint letéti hivatalnál sza
bályszerű letéti kérelemmel lefizetni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék mint 
telekkönyvi hatóságnak 1882. évi junius 
hó 2. tartott üléséből.

Kiadta
Dr. Karay

2Í6. (3—1) kir. törvényszéki jegyző.

1176 szám.
1882.

Hirdetmény.
A nagymélt. m. kir. közmunka- és 

közlekedési minisztérium az 1882. évi 
augusztus hó 26-án kelt 24473. számú 
rendeletével a pécs - varasdi államut 
5—43 szmu szakaszán lévő 32 drb. 
kisebb műtárgy javítási munkálatai
nak helyreállítását 2648 frt30kr. ösz- 
szeg erejéig engedélyezte.

A fentemlitett munkálatok foga
natosításának biztosítása ezéljából az 
1882. szeptember hó 15-ik napjának 
d e. 11 órájára a bárányaniegyei m. 
kir. államépitészeti hivatal helyisé
gében tartandó zárt ajánlati verseny- 
tárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivat
nak, hogy a fentebbi munkálatok vég
rehajtásának elvállalására vonatkozó, 
az engedélyezett költség után számí
tandó, s a részletes feltételekben elő
irt 5%-nyi bánatpénzzel ellátott zárt 
ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 11 
órájáig a nevezett hivatalhoz annyi
val 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 augusztus 
hó 30-án.

m.
214. I—l)

Baranya megyei
kir. államépitészeti 

hivatal.

KINDL FERENCZ
Pécsett

Neponiuk-utcza 33. sz.
Ajánlja magát a következő czik- 

kek olcsó ároni előállítására ós be
rendezésére úgymint:

Angol (szagtalan) árny ókszó 
kéknek, öntött és óncsövekkel. — 
Vaskóinknak, (szivattyúk) huzó 
és toló szerkezettel, zománezozott 
csövek és ónozott vasrudakkal. — 
Teljes fürdőknek ugyszinte egyes 
fürdőkádaknak fűtő szerkezettel 
és annélkül. — Légszesz , viz- és gőz
vezetéseknek.—Teljes szócsövek
nek. Legújabb szerkezetű villám
hárítóknak és azok felszerelésnek.

Elad kicsinyben a légszeszvi- 
lágitáshoz szükséges egyes részle
teket úgymint: légszesz-csöveket, 
üveg-golyó-, táeza és czilindere
ket, csilárokat, falkönyököket, 
lámpákat, mindenféle égőket, s. a. 
t. s. a. t. Villanyos jeladókat (szo- 
batelegraf) és ahoz szükséges rész
leteket mint: különféle elemek, vil
lany vezetők, tapintók, harangok, 
jelek ?. a. t. p. a. t.

Költségvetések é« r j/uk t fen 
tebbi czikkekhez azonnal ! iszit- 
tetnek. 120. sz. 0—4)

12463 
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré teszi, 

hogy Kis Zsigmond s neje Habi Aguszta 
jelenleg pécsi lakosok végrehajtást szenve 
dettek ingatlanai u. m: a pécsi 4453. sz. 
tjkvbeu foglalt 20. sz. a. felvett ház és 
belsőség 9000 frt ezennel megállapitott ki
kiáltási ár mellett a pécsi kir. trvszék te 
lek könyvi levéltárában 1882. évi szep
tember hó 11. napjának d. e. 10 órájá
ban megtartandó nyilvános árverésen szük
ség esetében a kikiáltási mint becsáron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak bá
natpénzül az ingatlan kikiáltási mint becsár 
107,-át a kiküldött kezéhez letenni.

A megállapitott árverési feltételek a 
pécsi kir. törvényszék mint telekkönyvi 
hatóság irattárában bármikor betekinthetek.

Perczel
202 (3 — 2) kir. tvszáki jegyző.

683%
1882.

Hirdetmény.
Pécs sz. k. város tanács részéről 

ezennel köztudomásra hozatik, hogy 
a város közönsége tulajdonát képező 
úgynevezett Szutter-féle legfelső tety- 
tyei malom 1883-ik ápril hó 1-től szá
mítva három egymásután következő 
évre — vagy is bezárólag 1886-ik 
évi márczius hó végéig folyó szep
tember hó 19-én reggeli 10 órakor 
a városház Il-ik emeletén levő gazda
sági hivatalban zártajánlati tárgyalás
sal összekötött nyilvános árverés ut
ján ismét bérbe fog adatni.

Felhivatnak ennélfogva a bér
leni szándékozók, hogy erre vonat
kozó zártajánlatukat a jelenleg 245 
frt évi bérösszegnek megfelelő 10%-nyi 
bánatpénzzel ellátva és azon kijelen
téssel, hogy a feltételeket teljesen is 
merik, legkésőbb folyó hó 18-án dé
lutáni 5 óráig a polgármesteri hiva 
falban — magyar nyelven szerkesztve, 
annál is inkább adják be, mintán a 
később beadandó ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

Felhivatnak továbbá a szóbeli
leg árverezni szándékozók, hogy a 
jelzett batáridőben és helyen a fen
tebb kitüntetett bérösszegnek megfe
lelő 10°/o-nyi bánatpénzzel jelenjenek 
meg.

Végül megjegyeztetik, hogy az 
ezen bérletre vonatkozó szerződési fel
tételek az árverezés napjáig Decleva 
Vilmos l-ső aljegyző mint kiküldött
nél tudbatók meg a hivatalos órák 
alatt.

Kelt Pécset, 1882. évi szeptem
ber 4-én. 212. (1—1)

Pécs sz. k. város tanácsa.

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

j e le *  h u tána  g y  é g y n z e r  a  g y o m o r  m in 
d e n  b án h a lm ai e l ite n ,

ís felülmúlhatatlan az őt- 
vá«>-hiány, 
tíyengesc;; rosszagu  
lehelet, szelek , sava
nya fel böfögés, kó- 
lik a , uyonmrhurnt, 
gyomorégés, liugykö- 
képződéi*) túlságos  

nyálkuképzödés sár
gaság, undor őb há
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo
morgörcs, Rzékszoru- 
lat, a gyomornak tú l
terheltsége étel és ital 
által, g iliszta  lép is 
májbetegség, arany
eres báutalmak ellen. 

W  E g y  ü v e g c s e  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 Mihály 
és Sipöcz István gyógyszerész líráknál. 
Valamint az onítrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.
Központi szétküldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D I  K Á R O L Y .

az „ő r a n g y a 1 h o z“ czimzett gyógyszertárában
Kretnzierhen, Morvaországban

142. (» 10)________ ___________
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhirré 

teszi, hogy Skovrán Miksa bécsi lakos 
végrehajtatónak Pfilip Miksa büdösfai la- 
kós végrehajtást szenvedett elleni illetve 
Greiner Rozália simontornyai lakos és 
késedelmes árverező vevő elleni ügyben 
a pécsi takarékpénztár mint jelzálogos hi
telező kérelmére a kővetkező ingutlanok 
u. m: a büdösfai 10. sz, tjkvben felvett
12. liszsz. 8. sz. ház, udvartér, kert, le
gelő s erdő-illetmény 640 frt ezennel meg
állapitott kikiáltási ár mellett Büdösfa 
községben a községi birói lakban 1882. 
évi november hó 30. napjának d. e. 
10 órájában megtartandó nyilvános 
árverésen szükség esetében a kikiál
tási mint becsáron alul is eladatni fog 
u. ni.

Árverezni szándékozók tartoznak bá
natpénzül az ingatlan kikiáltási mint becs
ár l()°/0-tát vagyis 64 írt készpénzben vagy 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni. A vevő köteles a vételárt 
három egyenlő részletben és pedig az első 
részt az árveréstől számítandó egy hónap, 
a második részt 3 hónap s a harmadik 
részt a bánatpénz betudásával öt hónap 
alatt minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától 6*/o kamatokkal a 
pécsi kir. adó mint letéti hivatalnál sza
bályszerű letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. törvényszék, telekkönyvi 
hatóságnak 1882. évi augusztus hó 18 án 
tartott üléséből. Kiadta

Brodszky Béla
213. (1—1) kir. törvényszéki jegyző.

Termény-raktár, előleg- és bizományi üzlet.
A magyar leszám ítoló és  pénzváltó-bank ajánlja a t. ez. termelők é« ke

reskedők figyelmébe közraktárait Budapesten, Szegeden, raktárait Temesváron és Bar
cson Itt mindenütt a t. ez. közönségnek szolgál: ^

1) Egészséges raktárakkal, termények és áruk beraktározására, kezelésére, kiraktáro
zására vagy tovább küidésére.

2) A terményeket átveszi, kölcsön zsákokat ád, szállítási és egyéb költségeket előle
gezi, az igy átvett terményeket tűzkár ellen biztosítja.

3) Olcsó kamatláb mellett előleget ad a beraktárolt, sőt már a czlmére feladott ter
ményekre.

4) Elvállalja a reábizott termények bizománybani eladását akár a vidéki állomások
ról, akár pedig raktáraiból.
Vállalataink számára úgy a vasúti mint a gőzhajózási társulatok részéről sok rend

beli előnyöket nyertünk, melyek t. megbízóink javára szolgálnak. . , •
Szó- vagy írásbeli felszóllitásra úgy nyomatott üzlet- és díjszabályainkkal mint 

minden irányú felvilágosít ássál szívesen szolgálunk. . . .
A Budapestre intézett küldemények czimzendők: A magyar leszámítoló es pénz

váltó-bank közraktárainak Budapesten, állomás közraktárak magyar kir. államvasutak. — 
S zegedre: A inagy. leszámítoló és póuzváltó-bauk közraktárainak. Cs. kir. szab. osztrák ál- 
lamvasut-állomás. Temesvárra: A magy. leszámítoló és pénzváltó-bank raktárainak. Cs. 
kir. szab. osztrák idlainvasuL-állomás Barcsra: A magyar leszámítoló és pénzváltó-bank 
raktárainak. Cs. kir. szab. déli vasut-állomás. 178. **• (8”"-

Magyar leszámítoló ós pénzváltó bank.

o sztá ly o zá sra
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Örökeladási hirdetmény.
A nagyméltóságu vallás 8 közoktatási m. kir. ministerium folyó évi 

20062. számú reudelete folytán az egyetem alapítványi pécsváradi uradalom 
tulajdonát képező következő birtok-részek s jogok lesznek zárt ajánlati ver
sennyel egybekötött nyilvános árverés utján örökre eladva, nevezetesen:

E Eladási becs-
-eaN
'O Eladandó birtok s jog megnevezése

ár mint kiki
áltási összeg

o
Lk_ frt kr.

1 Babarczi határban fekvő 978. hr. számú 6,*^ hold kitérje-
désü volt csárdaföld .......................................................... 800 —

2 Kékesdi határban fekvő 56 hr. számú kétkerekű malom-épü-
let mellék helyiségeivel, a malomhoz tartozó vizijoggal és 
33“  hold be lső ségge l.......................................................... 12529 —

3 Szederkényi határban 1140. hr. számú 4^“ hold kiterjedésű
kőbánya ............................................................................... 4910 —

4 Kéniéndi bucsuvásári jog épület n é lk ü l ................................ 1006 —
5 Várkonyi határban 141. és 143. számú 2}j“  hold kitérje-

désü gesztenyés..................................................................... 286 —
6 Szilágyi határban 1—4. hr. számú 3fi7 hold szántó és

hold terméketlen vagyis összesen 3 7 5 ^  hold kiterjedésű 
tagositott b ir to k ..................... -.............................................. 14180 _

7 Ellend, Pereked és Romonya községek határában tagosi-
tott a—z, j, d, sz. hr. számú 189 M! hold szántó, 2 !** hold 
rét, 99 ™ hold legelő, 5j™ hold terméketlen vagyis össze
sen 297^) hold birtok .......................................................... 30917 80

8 Szederkényi határban 1089. és 1138. hr. számú 1 1 4 ^  hold
tagositott b ir to k ..................................................................... 13450 —

9 Monyoródi határban 561., 567., 571—2’*“  hr. számú, 2^"
hold belsőség, 72 hold szántó, 0 1,1 hold rét, 2 2 1,h hóid 
legelő, vagyis összesen 98 hold tagositott birtok 3 épü
lettel és az ez utóbbiakban gyakorlandó italmérési joggal 
e g y ü t t .................................................................................... 10038 _

A zárt ajánlattal egybekötött nyilvános árverés folyó évi szeptember 
hó 25-ik napján délelőtt 10 órakor fog Pécsváradon a számtartősági hi
vatalban megtartatni, hol az eladási bővebb feltételek mai naptól kezdve 
bárki által a hivatalos órákban betekinthetők, s az eladásra vonatkozó min
dennemű felvilágosítások megnyerhetők.

Az Írásbeli ajánlatok a feltételek értelmében szerkesztve kellőkép fel
bélyegezve, a/, ajánlott összegnek szám és betüveli pontos s olvasható kiírá
sával s lepecsételve 1882. évi szeptember hó 25. napjának délelőtti 9 ó rá 
jáig a fenn nevezett számtartósági hivatalba lesznek l.eadandók, később 
benyújtott vagy szabályellenesen kiállított ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

A zárt ajánlatok benyújtására kitűzött idő lejártával a szóbeli árverés 
veszi kezdetét, melynek befejeztével a zárt ajánlatok a jelen levő felek előtt 
felbontatnak, s a további tárgyalásra alkalmasnak mutatkozó ajánlatok a bá
natpénzzel együtt visszatartatnak, mig az elfogadhatlan ajánlatokhoz csatolt 
bánatpénzek nyomban visszaadatnak.

Úgy a zárt ajánlatokhoz, mint a szóbeli ígéretekhez a becsár 10% bá
natpénzként csatolandó a bánatpénz készpénzből vagy az állam által biztosí
tott. értékpapírokból állhat.

Az eladandó ingatlanok és jogok térfogatáért, használhatóságáért az 
eladó uradalom semmi nemű felelősséget nem vállai.

Az ajánlat vagy Ígéret felsőbbi elfogadása esetén az értesítéstől szá
mítandó 14 nap alatt vevő az egész vételért letett készpénzbeli bánatpénzé
nek leszámításával egyszerre készpénzben lefizetni köteles. Ha vevő e kikö
tésnek meg nem felel, a kitűzött idő lejáratával letett bánatpénzét s a birtok
hoz vagy joghoz való igényét elveszti.

Az ajánlott vagy beigért összegeknek elfogadása vagy visszautasítása 
s a versenytárgyalás eredményének jóváhagyása vagy elutasítása a vallás- 
és közoktatási ni. kir. miniszter ur O nagyméltósága elhatározásának van 
fenntartva.

Vevő a fenn elősorolt tárgyaknak 1883. évi január hó 1-én tnlajdo- 
, nába lép ugyan, de a fennálló haszonbéri szerződéseket azok lejártáig az 
illető bérlők irányában az eladási feltételek értelmében is tiszteletben és ép
ségben fenntartani köteles, a birtokbalépés napjától azonban a vett tárgyak 
minden hasznát és terhét is ö viseli.

Pécsvárad, 1882. évi szeptember 7-én.

Sey Ferencz,
számtartó.
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8 Sir f ü r d ő  i n t é z e t e  qg|
Pécsett

Van szerencsénk a nagyérd. közönséget értesiteni, miszerint 
f. évi szeptember hó 1-jétöl 1883. április hó 20-ig a következő fürdő
árak érvényesek:

Bérlet gőz-, zuhany- és kádfürdőre:
Egy évi bérlet jegy | csakia azon 8' em% 0 go fw

, * í érvényes kinek nevére ki-
n navi >, | állítva van. „ f8 „

A havi bérlet-jegyek a hé 1-től csakis az illető hó utolsó napjáig érvényesek.
Egy gőzfürdő fehérneművel . . o. é. 60 kr.

„ kádfürdő fűtéssel . . . . • • n 50 „
„ l e p e d ő ................................ • • „ io  „
„ törülköző ............................... • • .  3 „

Az uszoda 2000 akó vizet tartalmaz, mely szükség esetén me- 
legittetik; a fürdő-szobák, folyosó és az uszoda csarnoka fűtve lesznek.

Egyúttal bátorkodunk a n. é. közönség figyelmét vizgyógyin- 
tézetünkre fölhívni, mely rövid fönnállása óta már hathatós sikerrel 
működött, s az egész téli idényen át nyitva lesz. A szabályok a fürdő
pénztárnál kaphatók. Kelt Pécsett, 1882. augusztus hó 30-án.
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Pécsett, 1882. nyomatott iíj. Madarász E.


