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Kossuth Lajos ünnepére.
(SO-ik születésnapja alkalm ából.)

(1882. szeptember 19-én.) 

nagy főváros és a délibáhos 
Alföhli róna, felföld ormai

büszke part, mit védtelen hullám mos, 
jfiíZa, 3hma zajló hullámai;
,A pór letéve ásóját, kapáját 
'"pihen s ünnep-ruháját ölti fel,
'Elfuvjyjti az ur fényes palotáját 
fi ki itt lakik, ma együtt ünnepel.

fi míg az ünnepzaj átcsap a határon 
l\os>úth~zászlóját lengeti a kar,
INjem kérdi senki az egész világon 
'Kossuthot mórt ünnepli a magyar? 
JMuvienki látta, nagy tragédiánkat,
Két nagy világrész ünnepié a hőst, 
fi íratta vesztét ámde a csodálat,
Ĵ jcm hagyta el a nagyzt, az erőst!

Hitt áll egy ifjú, kinek homlokára 
jfilirva már a büszke hivatás 
f i  hogy egykor majd a kor figyel szavára ! 
,A mit leír, a népnek szentirás.
^lár vértanú ! jfo fényesen felötlő 
fiugár deríti a börtönhomályt —
J\ a rabbilincs, vtz és kenyér fölött S 
5}lár a szabadság édcnébe lát.

fizánt és vet a nép, a dúsak aratnak. 
cEzrünk szabad, rabszolga millióm, 
cEs szólt a nagy: <Jl nemzet-akaratnak 
t ágya szabadság, népemet hivom! 
f i  a művelőé lett művelte földje,
ŷiagáé Lcste-lelkc igazán,

idióta szebb a rétek üde zöblje
fi szabad nép honja lett szabad hazám.

fi el sem rebegte még szavát a hála 
^lég tapsol a kéz, zeng ajk mind <» hány, 
ifi lángbeszédű férfi már leszáHi 
Ifi szóló helyről s véle most magány.
,A kezében toll van, asztalán a hírlap. 
Hlángszók után a lángbetű szülét,
IMind alkatrésze már a hajnalpirnak 

buzgó nép előtt vitt feszület.

fis folyt a harci. ^téltót e nagy csatához; 
Hllvassuk el (Hemér ősdalait ; 
idézzük hogy védik — (Hcllás int magához 
'Jermopylaet, ‘Karthágó romjait.
H 'agy mivel a népneh hazája szentség, 
'Képzeljük el a szentföld ostromát 
fi mindenütt a hol veszély van és dicsőség 
Kossuth szava zeng vészen-harcion át!

fi feledjünk mindent; szégyenes 'Világost, 
fiegesvárt, hol Xyrtaeus elveszett,
Viszályt, vagy árulást — reá most 
[Három tized sűrű fátyolt vetett,
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Mint a paszta homok-sivatagok, 
Egy ideje oly elhagyott vagyok ; 
Hozzám senki, egy lélek s í téved, 
Csak szerelmem forró napja éget.

óh, ba volna egy szerető kebel, 
Átölelő tiszta szeretettel.
Egy önzetlen, egy hűséges barát, 
A ki felém nyújtaná hű karát.

S fájó szívem panaszát a hogy én 
Kisírhatnám résztvevő kebelén : 
Szomjas lelkem megnyugodnék szépen 
8 vidám napom ragyogna az égen.

De nem gondol egy ember se vélem, 
Jeremiás siralmait élem;
Magányomban mint száműzött lélek, 
Csak a búrnak s fájdalomnak élek.

A fájdalom és a bánat, ez nő, 
Mint a sötét villám-terhes felhő, 
Elhúzódik lelkemnek kék egén 
8 beborítja egészen feketén.

8 ha snlya már annyira terhelő 
Hogy a lélek majd megszakad b elé: 
Előcsattan átkaim villáma,
E hálátlan, szívtelen világra I

De ha egyszer fájdalmam megtörött 
Nem villámlik és többé nem dörög ;

Jdc halljuk a sors [oh kegyetlen hóhér;) 
Xizenhárom csapását pírodon, 
fjaj, kit haraggal a győző utói ér!
Hitt áll Kossuth — hazám határidőn!

(Hová nagy ember, győzőnél nagyobb még! 
(Hová nagy szív, mely nagy hazát siratsz ? 
(Hová te megtört, megcsufolt? el onnét 
(Hol lélekben mégis csak megmaradsz! — 
(Hová te, ki reményit e hazának 
'Viszed magaddal, végkép — egy magad ? 
fiurópa jégből van — bár mint, csodálkozhat 
fi tőled, hazádtól mindent megtagad!

fi  mig honn a vér folyt, öldökölt a bosszú 
fizivekben dúlt szörnyű kétségbe sés . 
fizámkivetésben, ott. hol a perez hosszú 
f i  évtized oly semmi; elv hevés:
Ve járt országot, népet és világrészt 
Kintáhiában rólunk álmodott,
Amerika csodálta azt a lángészt.
Ki ajkán mézet, és villámot hozott!

XHcgaÜcudott — hajh ! kétségVesve néha — 
fiurópa legnagyobb királyival,
Vagy őrködött s hitét nem vesztté, ha 
fizivé dúsabb lön csalódásival.
Xflár hosszú élet is tanítva, szólhat 
f i  ő egyre óvott, jósla, tanún 
fis hogy való e látomány, e jóslat,
;Az dicsősége ma, s bübánata.

figyszerű hírlap, óh még sincs ma mása! 
Kossuth kezében a toll is beszélt;
,A mit leirt volt első felvonása 
<A nagy színműnek, melyet áltáléit, 
fizabad, nagy eszmék, nagy idők reménye 
Kossuthnál nagy tárgyak nagy írója volt. 
$jdi vagy nui nemzetem közvéleménye 
<A melybe minden kicsiny és koholt?

fizántó-vetője volt a szabadságnak 
f i  megjött a perez, midőn arathatott; 
Hlszthatta bőven, nemzetnek világnak 
£yiind a nagyot, mit felhalmozhatott. 
Sflodern világban — parlamenti kormányt, 
<A népnek felelés főhatalom, 
fizt alkotá most} s alkotása gondját 
Sflaga viselte büszke vállukon.

Vetet). ^1legtörte népe nagy bú-gondja,
Üle a szószékre küldi kötelem, 
fiiIdoz-e népe? Kérelmét kimondja 
f i  uj oszlopot nyer a történelem.
„%tég a pokol sem győzi le e népetu 
Kiáltja, s ekkor oly nagy, oly erős,
(Hogy fiurópában, rabhazák közepeit 
\Egymaga alkot, bátor, büszke, hős.

fizemyolczszáz negyvennyolez. f i  a hazára 
HlroZva csap ezernyi törpe gaz 
fizivébe mérget, kő, sárt homlokára

Az enyhülés zápora megered
És könyözön borítja szememet.

Könnyebbülök lassan a köuyekbsu
S átok hslyett síró sóhaj lebben:
Vaj’ kisüt-e számomra valaha 
Az öröm és a boldogság napja ? ! . . .

Kelefy György.

pALAMB SZÁLLOTT . . . .

Oalamb szállott háztetőnkre, 
Rágondoltam szeretőmre,
A galambot búgni baliám,
Bús nótáját vele daliám :

.Hol bujdosol édes párom,
Ne hagyj, ne hagyj soká várnom,
Árva szívem ég utánad,
Agyon gyötör a búbánat.‘‘

Síró nótánk itt lejárta,
A galambnak megjött páija,
Annak hozott búza-szemet,
Nekem pedig üzenetet:

,,Édes rózsáin légy csak veszteg, 
Jövök, nem sok időt vesztek,
Messze esik a határunk . . .
Hej, hogy nekünk nincsen ssárnyunk I*

A galambok nyájaskodtak 
Szerelmesek a hogy szoktak,
Míg én egyre csak azt bántam,
Mért nincs nekem szintén szárnyam.

a kit maga táplált, föellene az. 
kihagyja testvér, koronás királya 
felejti, hagyja — itt a végveszély ! 
fizáz ellenség ítéli már halálra . . .
Kossuth Hlajos maga kiáltja: filj!

Zolikor tetőt ér a búbánat, ínség 
f i  a honfi karját békó vérezi, 
fiflmodja költő s hordva rabbilincsé/ 
fii nép imádva sejti, érezi;
(Ha a szabadság Jstennőjc jö már,
^Mindenki látnok, az fél, ez remél,
Hitt vérpad épül, itt fenséges oltár, 
fillene, érte minden talpra kél.

CHol szép HHaszfum napfényes viránya,
(Hol czitrom és narancsfák lombja int,
(Hol dal terem, s ki az egész világra 
Varázsot a lángész gazdagsága hint,
Hitt a mi szent földünk, s buzgó zarándok 
filzóta a magyar haza fia, 
pilóta ott élsz, s onnét küldi lángod 
(jiómclcgét, hazád határira!

fi  az uj Rodostó enyhe hajlatában 
(Honról regei egy-egy gyöngéd virág.
Elhalt szerettul emlékének, gyászban 
f i  élöh között, kiknek szerelme áld,
Hitt élsz. atyánk! s a nyolezvan év feletted 
Hlly enyhén, oly szelíden szállt tova,
3j/hntha tavasz lett volna minden éved 
f i  te őszt, telet nem értél voln soha.

fizent nyolezvan év. Islert század illik ahhoz 
Ki megteremte maga századot! 
fis az idő az agg ezüst hajához 
'Hlly ragyogó, oly szent dicskört adott! 
figy (Hugó 'Viktor, egy Kossuthra nézek 
f i  ős bérczet hord elem a képzelem,
(Hol hó ruhát hord az egész természet 
fiényétt színét nem veszti el sosem!

fi mint embernek lehet, tovább viseld te 
<A nzolezvan éves büszke koronát; 
fii nemzedék szemét hozzád emelje 
3flint ormon nézi a nap káprázatál;
M  írj, beszélj vtrassz. %ekints felénk te 
Vj otthonod nagy távolságin át 
f i  mely e napon kél nemzeted szivébe 
fAdd vissza áldásodilal az imát.

(Ha nem vezérelsz — s élsz — halsz messze tőlünk 
Idd meg csupán, mért néped küzd remél!

(Ha szivet érő hirt hallasz felőlünk 
f i  szerencse vagy balsorsunk híre kél:
(Ha távol is de válságos napokban 
%e mond búcsúnk vagy diadal-dalunk 
Sfünt te tanitád [s ki tanitná jobban?)
Úgy várjuk a vészt, igy győzünk halunk!

Gáspár Im re .

A harmadik egyetem tárgyában
Pozsonyban « hó 18-án tartott bizottsági 
értekezleten a föispánelnök Eszterházy 
gr. bevallja, hogy a pozsonyi egyetem 
eránt a hatóságoknak küldött emlékiratot 
egyedül  Sopron pártol ta.  Most 
már Trefort is ingadozik s meg kell ra
gadni a katholikus egyetem eszméjét. — 
Prileszky Tádé annyira ment buzgalmá
ban a pozsonyi  or szágos  egyetem 
dolgában, hogy kimondá ama fillentést 
is, hogy a király is akarja az egyetem
nek Pozsonyban felállítását és hogy a 
kathol ikus  k l é rus  szegény arra,  
hogy egyetemet  ál l í thasson,  mire 
egy plébános közbekiáltott: hogy tizenhat 
millió tartalék-tökéje van! (Cassa Newo- 
nis ?). Az értekezlet oda hajolván meg
győződésében, hogy az ország szimpá
tiája nem Pozsony, hanem Szeged felé 
hajlik, a katholikus egyetem eszméjét ka
rolta fel, a mi azonban oly nagy vissza
tetszést idézett elő Geduly szuperinten- 
dssnél, hogy Mosoczinal elhagyta a termet, 
kijelentvén, hogy csak országos egyetem fe
letti tanácskozásra van megbízatása.

Belföldi hírek. — A király és ki
rályné ö felségeik a trieszti ünnepélyek 
után szept. 19-én Mirauiarebói Kanizsán 
át Gödöllőre, a trónörökös és neje szinte 
onnan 20-áu Görgény-Szt-Iwróre Erdélybe 
utaztak. — Kossuth Lajos nagy hazánk
fia a Halász tervezte album átadása eránt 
az illető bizottság felkérésére hosszabb 
indokolt levelet intézett a bizottsághoz, 
minél fogva az album Helfy Ignáez kép
viselőnek fog ünnepélyesen átadatni és 
általa elküldetni. — Ugyancsak Kossuth 
Lajos nagyérdekü levelet intézett a Pe
tőfi társaság elnökéhez a magyar szépiro
dalom iránya felett. — Zágrábból 
jelentik: Az Agiamer Zeitung sze
rint a határőrvidékre vonatkozó vá
lasztási törvény szentesítés alá terjeszte
tett. A választási eljárás az országoséval 
ugyanazonos s csupán a czenzus kisebb, 
az alacsonyabb megadóztatás miatt. A 
képviselők száma 44, minden város, Zi- 
mony kivételével, mely kettőt küld, egy 
képviselőt választ. Az országos kormány 
a népiskoláról szóló póttörvényjavaslatot 
végig tárgyalta. — A szombathelyi püs
pökség, végre valahára be fog töltetni. 
Egyházi oldalról befejezett dolognak te
kintik, hogy Szabó Imre utódja dr. Stei- 
ner Fülöp nagyváradi kanonok, cs. kir. 
udvari kápláu lesz, a kinek az alcsuthi 
udvari kápolna felszentelésekor már rendre 
gratuláltak az egybegyült egyházi méltó
ságok. Dr. Steiner élte javakorában levő 
férfi5 mindössze negyven éves. Győr-egy
házmegyei áldozár és a szt. Ágostonról 
nevezett bécsi felsőbb papnövelde igaz
gatója volt, mely állásáról egy év előtt 
nevezték ki a nagyváradi káptalannál üre
sedésben levő egyik „stallum litterari- 
umu-ba. Mint theologiai iró a „Magyar 
Sionu-ban megjelent értekezéseiről isme
retes. — Kállay közös pénzügyminiszter 
boszniai utjából Bécsbe visszaérkezett. — 
Miletics tébolyodottságáról a következő
ket jelentik: Miletics Szvetozár elmebe

tegsége nem érte váratlanul környezetét. 
Jó ideje, hogy a baj előjeleit észlelni le
hetett rajta. Midőn pár évvel ezelőtt fog
ságából kiszabadult, egészen megváltozva 
találta a viszonyokat, a helyett, hogy 
utópiái realizálhatók lettek volna, ködfá- 
tyolképokké változtak át, s ö maga, ki 
azt hitte, hogy most már a szerbek félis
tene lesz, azon keserű tapasztalatra ju
tott, hogy híveinek túlnyomó része részint 
végkép elesett tőle, részint podig két
ségbe vonják küldetését. Miletics dolgai 
napról-napra rosszabbra fordultak s kezdte 
belátni, hogy a szerb nép államalkotó hi
vatására és kulturmissziójára vonatkozó 
reménye csak álom volt. Hogy ily körül
mények közt lassan-lassan bomályosodni 
kezdett elméje, a mi végre teljes megtó- 
bolyodására vezetett, azt nem csodálják 
egykori hívei, a temes- és torontálmegyei 
szerbek sem. — Az ágostai egye
temes felügyelőségre tartott szavazás al
kalmával beadatott 616 szavazat, ebből 
érvénytelen 16. Prónay Dezső b. nyert 
278. Fabiny Teofil 183, Péchy Tamás 
122 szavazatot, a többi elágazott. Abso- 
lut többséget egyik jelölt sem nyervén, 
Prónay Dezső b. és Fabiny Theofil közt 
uj szavazás lesz. — A reformátusok zsi
natának többsége a kormány kívánalmá
nak megfelelve módosítván szervezési tör
vényeit, eloszlott, a kormány most azokat 
legfelsőbb szentesítés alá terjeszti. — 
Csáky Albin grófnak miniszteri jeleltsége 
saját ellenkező nyilatkozata daczára is 
tartja magát, honvédelmi miniszterré ifj. 
Ráday Gedeon gr. fogna kineveztetni.

KülíÖldi szemle.
Az egyiptomi hadjárat Arabi pasa és 

hazafias pártjára nézve váratlan gyors és 
siralmas véget ért, maguk az angolok sem 
hitték, hogy oly gyorsan foglalják el Kai
rót, melyet lö-én megszállottak, holott 
csak 21-én remélték bevehetni.

Az egyiptomi hadsereg csak igen 
gyenge ellenállást fejtett ki sánczaiban, 
melyekben hajnal előtt támadtatott meg, 
gyalogság úgy mint a tüzérség tullöt az 
angol roham-csapatokon & ezek igen kevés 
veszteséggel szuronyszegezve vették be a 
nem védett homoksánezokat 8 csak ben
sőjében csináltak vérontást, legyilkolták 
az egyiptomiakat, kiknek visszavouulhatá- 
suk elvágva volt.

Az egyiptomiak vesztesége holtakban 
és sebesültekben 2500-at meghaladja, az 
angolok igen kevésre teszik veszteségeiket 
s ezért jelentéseik hitelt nem érdemlők.

Arabi pasa majdnem az első volt, ki 
cserben hagyta seregét, Kairó télé vágta
tott, ott azonban rósz fogadtatásra talált, 
nyitva volt még meneküihetése a pusztára, 
de Ő megadta magát angol fogságba, a 
mi nagyon gyanús körülmény s csak a 
jövő fogja mutatni, nem volt-e ö is fizetett 
eszköz angol czélokra.

A tel-el-kebiri sánezok bevétele után 
Kairó és Damiette erősség kivételével az 
egész egyiptomi haderő megadta magát és 
az angolok által részben már lefegyve- 
reztetett.

Búbánatom oly nehéz lett,
Hogy az ég is szánva nézett,
Sötét felhős lett orczája,
Záporrá vált konyhailása.

A galambok elrebbentek,
A babám meg elém termett,
8 ölelésén hő karjáuak 
Feledtelek galambszárnyak!

Rónaky Kálmán.

Esernyő-tanulmány.
Valamint, ha a lapok fekete pontokat 

festenek a láthatár politikai egére, tudni 
lehet, hogy nincs rendben a széna, — 
úgy a tárczairó által választott czimbül 
„Eserny ö- tanú Imányu mindjárt ki 
lehet találni az estös suison bekövetkeztét.

S valójában napok, hetek óta az eser
nyő a kizárólagos uralkodó. Utczákon és 
tereken, a házban s a házon kívül kife- 
szitett s összehajtott esernyők egész légió
jával találkozik az ember úgy, hogy nem 
csoda, ha ily nagyon prózai s látszólag 
semmit mondó eszközbe végre a tárczairó 
is beleköt.

Az esernyőnél felötlő mindjárt az el
nevezés. Teljesen eltekintve attól, hogy 
mit tart az esernyő név felöl nyelvészeti 
szempontból Szarvas Gábor, — az elne
vezés határozatlan és kétséges. Phizikusok 
s nem phizikusok nézetei e tekintetben 
aggályosán eltérők. Az utóbbiak azt mond
ják: az esernyő oly eszköz,  mely

b i r t o k o s á t  b i zonyos  mér t ékig 
az eső el len vódiu; ellenben a phisi- 
kusok azt állítják: az esernyő igen 
hasznos készülék azok számára,  
kik val amely magas toronyról  
aláfelé l égutazás t  tenni ak árván,  
épen nyakuka t  szegni nem szán
dékoznak." Az elnevezés ezen kettős 
értelmét elkerülendő egy phisikus az eser
nyőt zuhernyőnek nevezte el. De már 
ez ellen volt tanárom a phisikában protes-

i tált. Először is a természettani elmélet 
nevében tiltakozott az ellen, mintha az 

| esernyő használata mellett a z u h a n á s  
lehetséges volna. Hegyiröl-töviro kimutatta 

; azután, hogy még, ha az esernyőt közön
séges, nem phisikai értelmében vesszük is, 
még akkor sem lehet azt zuhernyönek 
mondani. Mert midőn az eső zuhog sikkor 
igaz ugyan esik is, de mikor esik, még 
nem következik, hogy zuhogna is. Fel
hozta érvül, hogy az esernyőt nem csak 
eső, hanem hó és dara idejében is szokás 
hasznásni,! miután pedig sem az esernyő, 
még kevésbé a zuhernyö fogalmában a 
hó meg a dara bent nem foglaltatnak, óva 
intett bennünket, hogy az esernyőt mint 
magunkra tartó phisikusok ne használjuk 
máskor, csak midőn „valamely toronyról" 
le akarunk ugrani.

Ami az esernyő keletkezését illeti, 
— összeesik a napernyőével s mint mond
ják e kettő hazája a kelet. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a török hódítás előtt ha
zánkban e kettő ismeretlen volt, mert a

krónikák sem szólnak arról, hogy akár a 
magyaroknak, midőn Európába jöttek, 
akár a népvándor ló népeknek  eser
nyőjük is lett volna. Lehet különben, hogy 
e kettő a sátortól származik.

Az esernyő fejlődése Bem érdektelen 
folyamat. Eleinte igen kevés bordával bírt 
Bordáinak száma tökélesbülésével folyton 
szaporodott. Ezzel arányban az esernyő, 
mely kezdetben igen egyszerű korong volt, 
ma már több és több szöggel rendelkező 
tompa kúppá lett.

A mai esernyő még igen tökéletlen 
eszköz. Gyenge oldalát oldalbordái képe
zik, miből következtethető,„hogy az eser
nyő nemre nézve: him. Ősi ellensége a 
szél, moly midőn belekapaszkodik, figyel
meztetni látszik a profán esernyő hord ót, 
hogy az esernyő módfelett ki van téve az 
elveszésnek, miután a haladó kultúrával 
luxuriosus kiállítása mindinkább igézobbé 
kezd válni azokra nézve, kiknek esernyő
jük nincs.

Azoknak száma is egyre szaporodik, 
kik polgár-társaik tulajdon tiszteletét ki
sértésbe hozni nem akarván, az esernyők 
pótszereihez folyamodnak. Ily pótszer 
egyebek közt az esököpeny. E pótszer 
azonban az esernyővel! küzdelmében meg
bukott — mert salonképtelensége kimon
datott. Az esernyő tehát minden hiánya 
daczára kizárólagos ura maradt a tének. 
Mint disz, mint fegyver, mint bútor, de 
sőt mint barát és bü kísérő sokakra nézve 
nélkülözhettem A dandy ki pompás „pu-



Londoni hirek szerint a kedive az 
elfogott lásadó vezérek szigorú megbünte
tése mellett van s igy valószínű, hogy 
Arabi és tiz más társa ki végeztetik, a 
többiek enyhébb büntetésben részesülnek. 
Az ottani lapok azonban erősen hang
súlyozzák, hogy Angliának úgy kell bán
nia Arabival, mint egy legyőzött tábor
nokkal, mert azzal a váddal szemben, 
hogy fellázadt a khedive ellen, könnyű 
lesz bebizonyitnia, mikép sokáig a szul
tánnal és alkirálylyal egyetértüleg járt el, 
az pedig egyáltalán nincs bebizonyítva, 
hogy Alexandria felgyujtásában részes 
lett volna.

A khedive rendelete igy szól: 1. sza
kasz. Az egyiptomi hadsereg fel v^i osz
latva, 2. szakasz. Minden rangosztálybeli 
tiszt, ki a lázadás bűntettében vétkes, ül 
dözendö és a katonai törvények szerint 
büntotendö.

Hogyan fog rendeztetni az angol győ
zelem után Egyiptom nemzetközi állása, 
arról teljes a bizonytalanság, az angol 
török katonai konvenczióról többé szó 
sincsen, az angol követ azt már tárgyta 
lannak nyilvánította-

Oszkár svéd-norvég király ez évben 
hosszabb ideig tartózkodott Norvégiában 
Tette ezt pedig azért, mert a norvégek 
között nem nagy népszerűségnek örvend, 
mivel hogy svéd királynak tartják öt, leven 
Stockholm az ö székvárosa. Rossz néven 
vették tőle, hogy a norvég népet nem is 
ismeri saját tapasztalatai, hanem csak kon 
zervativ környezete és konzervatív újságok 
közlése után. — A király rokonszenves 
megjelenése s az a körülmény, hogy a 
nép minden rétegeivel érintkezésbe lépett, 
a legjobb hatást keltette Norvégiában, sőt 
még lelkes ovácziókkal is kitüntették. Volt 
azonban tüntetés a király személye és az 
ország jelenlegi alkotmánya ellen is. Több 
helyen, hol a király járt, tisztán csak a 
norvég zászlót tűzték ki, s a király köze
lében demokratikus nyilatkozatokat és nép
szónokokat hallhatott, kik élénken beszél
tek a kormány ellen. Egy hadgyakorlat 
alkalmával egy erős, izmos ember abban 
a pillanatban, mikor a király mellette el
haladt, elkiáltotta magát: „Le a királylyal! 
Éljen Sverdrup !u A király rögtön oda lo
vagolt ahhoz az emberhez s megkérdezé 
tőle van-e ellene valami személyes kifo
gása, hogy ily módon föllép. A megszólí
tott meghökkenve a király föllépésétől s 
az öt fenyegető esernyők és öklöktől, bá
tortalanul igazitá magát helyre, mondván : 
„Éljen a király!’4 Mikor az uralkodó el
távozott, elfogták a tüntetőt, néhány óra 
múlva azonban a király kívánságára sza
badon bocsátották.

A czár titokban elhagyta Szent-Péter- 
várt és szept. 20-ra már Moszkvába vár
ták a czárnéval együtt, hol maradnak a 
koronázásig, mely rövid időn (okt. 10-én) 
megtörténne, noha a nagykövetek addig 
még értesítést sem vettek felőle. — Szo
morú dolog biz a, ha a czárnak saját bi
rodalmában bujkálnia kell, midőn koroná 
zásra megy !

az osztrák határon s gyanúját, mint már 
jelentve volt, közölte egy vele találkozó 
visconei kocsis-pajtásával.

Mikor a két utas Ronchiba érkezett, 
az idösbik azonnal kocsit fogadott, azon 
Triesztbe menendő, mig a fiatalabbik szó 
bát vett föl, hogy bevárja a görzi vonat 
indulását Triesztbe. A merénylők terve 
t. i. az volt, hogy egyikük mint szállás
csináló előre megy Triesztbe s ott alkal
mas lakást keres, bevárandó a bombákkal 
az esti vonaton utána érkező bajtársát. S 
a bombákat csak ott szándékoztak meg
tölteni.

Szombaton d. u. 2 órakor a merény
lők egyike csakugyan oda érkezett a Ron- 
chiban bérlett kocsin, de mig a kocsit az 
utón megáilittatta, ö maga eltűnt a tolon
gásban ; semmiféle csomag som volt nála.

A csendör-szakaszvezetö, a ki a ko
csis gyanújának közlése folytán a Ron- 
cbiban viszamaradt merénylőnek nyomára 
jutott, miután ezt elfogta és megkötözte, 
a szobában levő szekrényben nitroglycze- 
rinnel töltött palaczkot, gyutacsokat tar
talmazó dobozt s két középnagyságú, ön
tött vasból való bombát talált.

Az elfogott Monfalconeban, hova át 
szállították, magát Rossi Jánosnak nevezte, 
Rómából. De a trieszti rendőrség kinyo
mozta, hogy igazi neve Obi rdank Mihály.

Triesztbe este 9 órakor szállították 
erős fedezett alatt s még az éj folyamán 
agnoskálta öt egy iskolatársa.

Társát már szintén ismeri a rendőr
ség, de lehet, hogy — mikor Oberdankot 
hiába várta - még idején Olaszországba 
menekült.

Yizáradúsok.

Meghiúsult bomba-merény
let.

Kalandos s a tényeknek meg nem 
felelő hirek kerültek egy újonnan terve
zett bombamerényletről a lapokba, a rend
őri nyomozások következő tényállást de- 
riték ki:

A két merénylő pénteken este érke
zett IJdinebe, hol megháltak s kocsit 
fogadtak; Butrioban (utolsó olasz falu ez 
utón) leszálltak a kocsiról s egy ismerős 
csempész által kalauzoltatták magukat, 
aki a határon át mellékutakon Versába 
vezette őket; itt az utón egy trieszti növel 
találkoztik, kinek rokonai az Irredenta 
hívei s a ki egyszer már egy politikai 
bűntettes megszökésének elősegítése miatt 
vád alatt állott; ettöla trieszti állapotokról 
tudakozódtak.

A koosisnak, kit felfogadtak, feltűnt, 
hogy a két utas csempész-utón megy át

tent  T i t á n i á“-jával demonstrál, az 
elhagyott utczákon későn este barangoló, 
ki esernyőjét mint egyetlen fegyverét szo
rongatja ; az agglegény, kinek rideg laká
sában az esernyő, mint a veröfény s esős 
idő váltakozásának jelképe jobb időkkel 
látszik biztatni; a különcz ki esernyőjét 
mindig mindenüvé magával hordozza, — 
megannyinál az esernyő a lét kiegészitö 
része gyanánt szerepel.

Az esernyő által még embertársaink 
egyes szellemi tulajdonságaira is követ
keztethetünk. A ki változó időben eser
nyőjét állhatatosan magával hordja az bi
zonyára minden más ügyében is óvatos, 
körültekintő ember, ki magát minden öt 
érhető baj ellenében idejekorán védi. Ha 
permetez az eső s valaki esernyő nélkül 
jár-kel az utczán, arra bizton rámondhat
juk, hogy hanyag, felületes, szórakozott 
és feledékeny ember, — avagy hogy eser
nyője nincs. Végkép lesújtó pedig a kö
vetkeztetés, ha valaki esernyőjén huzamosb 
idő óta egyik-másik borda el van törve.

Oly esetet is ismerek, midőn az eser
nyő házasság - szerző gyanánt szerepelt. 
Például: Blankát, kinek esernyője nem 
volt, utólérte az eső, s egy kapu alá me
nekült. Elek esernyője alatt önérzetes lép 
tekkel arra haladott. Blanka esdö pillantást 
vet Elekre, ki karját legott felajánlja 
Blankának, hogy esernyője alatt haza ki
sérje — s két hó múlva Blanka és Elek 
boldog párt képeznek. Ki akarja tagadni,

Insbruckból szept. 1 H-áróI Írják: A ro- 
veredo-trieszti vonalon több hidat és a 
pályatöltést számos ponton megrongált és 
sok házat ledöntött az árvíz. Triesztben 
a v í z  2 2  ctméternyi magasságban áll a 
pálya vágányain. Az Etsch-gát töltései
nek áttörése következtében a nagy va
súti hídon a közlekedés megakadt. Neu- 
marktnál kitörvén az Etsoh vize, Neu- 
marktot és Salurnt fenyegeti. A közleke
dés megakadása Bozen és Alá közt 
valószínűleg hosszabb ideig fog tartani. A 
bozen-merani vonalon az Etsch több he
lyen kiöntött. A közlekedés hosszú időre 
megakadt. Mindenütt szünet nélkül esik.
Bruneckben házakat söpört el az ár. A 
Sugana-völgyben a Brenta kiöntött. Foly
tonosan esik. (Jastelnuovo leginkább fe- j 
nyegetve van. Borger.ál apadt az ár.

Rómából írják: Felhőszakadások kö- 
etkeztében az Etsch, a Trcnta, a Piave 

és más folyók kiöntötték Lomhard-Velen- | 
ezében. Veronában az ár hidakat sepert 
el és a várost egészen elborította. A viz 

agassága 85 centiméterrel haladja meg 
5 1868 dikit. Emberélet nem, vagy igen j 

kevés veszett. A Po, az Arnó óh a  Tiber 
eddigelé még nem fenyegetnek áradással. |

Velencze, szept. 18. A vidékről az 
árviz-okozta károk felöl érkező hirek igen 
szomorúak. Padua, Viczenza és Verona | 
közt a közlekedés teljesen megszakadt. I 
Verona teljesen viz alatt áll, az uj hidat 
az ár esszakitotta. Innét egész gyalogezred 
és egy szakasz hidász rendeltetett ki. Ve 
róna környékéről gyors segélyt s főleg 
kenyeret kérnek. 1500 ember van fedél 
nélküb Az eső folyton szakad.

O felsége magánpénztárából a Tirol 
bán puBZtitó árvíz által károsultak ínsé
gének enyhítésére 10,000 frtot adományo 
zott. — A Pustervölgyben a veszély mind j javára használta, a kiket ingyen gyógyi

zatnál, a szeme előtti gorendát nem látja. 
Borsod-Kápolna községben e hó 13.

véres- esemény történt. Zelei János állami 
adó-végrehajtó két pandúrral beállott, 
hogy az adóba lefoglalt szarvasmarhákat 
behajtassa Sajó-Sz.-péterre, a kápolnai la
kosság ingerült lett és gyülekezve meg
akadályozni akarta a marhák elhajtását, 
Zelei a nála hordott két hatlövetű revolvel 
egyikót kirántva a tőle húsz lépésnyi tá 
volban álló Tardi Bálintra irányozva s a 
halántékon találva holtan földre terité s 
ekkor a felbőszült tömeg által szorongatva 
egy sövény s tapaszból készült sertvésólba 
menekült, onnan egy Tóth József nevű 
egyénre lőtt és nyakszirten találva meg
ölt, egy harmadikat pedig megsebzett. Az 
ól nyílásához közeledni nem mervén az 
ostromlók egy legény a nála véletlen lévő 
dinamit patront ajánlotta fel, ezt alkal
mazták a sövény falzat azon részébe, hogy 
az adóvégrehajtót meghúzva vélték. — 
A robbanás Zeleinek lábfejét zúzta szét, 
ki már ekkor jajgatva bocsánatot kért, 
mert úgy is a halál fia, az ostromlók 
azonban nem tágítottak, minek követkéz 
tében Zelei gyilkos revolverével önmagát 
fejbe lőtte.

Éjjel jött meg a hivott katonaság 
Miskolczról, akkor már minden csendes 
volt s kezdődtek az eifogatások termé
szetesen csak úgy gondol ómra s hány ár
tatlan fog ismét e miatt is szenvedni, ki 
mondhatná ezt meg ?

Zelei adóvégrehajtót kíméletlen, durva 
eljárása miatt általánosan gyűlölték. Egy 
alkalommal egy halálosan beteg öreg asz 
szonyt ágyából kiemeltetett a földre tó 
tette és ágyát ruhástól potom áron clár 
vereztette. — Másutt a teknőbe sütéshez 
készített lisztet szedette fel és árverez- 
tette. Számtalan a hasonló brutalitás, mit 
elkövetett, mig mértéke borzasztóan betelt.

Nem az első eset már ez, hogy a 
nép elkeseredésében maga szolgáltat ma
gának igazságot, a rablók, utonállók és 
tolvajok ellen nem vagyunk biztosítva, ha 
befogatnak is a nép által igen hamar ki
szabadulnak a nép ujjabb rémületére, még 
kevesebbet használ a panasz az adóköze
gek ellen. — Mire fog ez még vezetni ?

t  Náray Imre.
A függetlenségi párt egy derék jel

lemű, munkás tagjának haláláról értesü
lünk. Náray Imre, Arad varos képvise 
lője, a függetlenségi párt alelnöke az aradi 
ügyvédi kamara elnöke, e hó 18 án tüdő 
lobban meghalt. Náray Imre Pécsett szii 

I letett 1818-ban, iskoláit itt és Pesten 
végezte, miután megnyerte az ügyvédi ok
levelet Aradon telepedett meg.

Náray Imre régóta szerepelt közéle- 
I tünkben, jóllehet buzgó tevékenységét in- 
! kább egy szűk körben, vidékéért, váro
sáért fejtette ki. Szeretet, népszerűség 
fűződött novéhez Aradon, hol már 1848. 
előtt ügyvédi irodát nyitott. Jelentékeny 

j szerepet játszott a szabadságharcz alatt, 
j a miért az abszolút uralom alatt, mint 
| sok más jeles hazafi, ö is szabadságával 
adózott. A szabad'ágharcz leverése után 
börtönbe zárták, hol sokáig sinnlödött, 
mig végre kegyelem utján kiszabadult és 
ismét megtelepedett Aradon. De ügyvéd
ségének gyakorlatától felfüggesztették, mig 
kezéről levették a bilincset, tevékenysé 
gért buzgó szellemére raktak békót. Ek 
kor más térre irányozta működését. Már 
a fogházban olvasott szorgalmasan orvosi 
könyveket, olvasottságát a szegény nép

küzdtérre lépjen, a férfi csatamezejére: 
k ö z ügy  t e r é r e !  — És ugyan hány 
lép erre a csatasíkra? Nagyon kevés 
még kevesebb marad ott küzdeni, mert 
nemes munkakedvet, az önzetlen fáradó 
zást elhurogatják onnan azok, akik gyá 
ván onnan már elfutottak, vagy ügyetlen 
ségök miatt kezük- lábukat kificzamitva, 
hátrább állni kényszerültek.

Lám mennyire hozzászokott már sze 
műnk a setét kép borús szemléletéhez! 
Folyton, de folyton az lebeg előtte, 
csodálja hát senki, ne vegye rósz néven 
hogy akkor is, mikor a kép egyik sarka, 
vagy tán czentruma derülő sugaraktól kezd 
ragy°gnb akkor is előttünk áll a többi 
az egész!

Legyen üdvözölve az a kis fénysugár 
is a sajtó nevében általunk! Bizony-bizony 
nagy hasznát vehetjük a zene és a dal 
egyesülésének, hadd találjunk vigaszt ac 
cordjaiban az élet disharmóniája közben

Informálva vagyunk az egyesülés 
alapelvei, iránya, szóval az egész szövet
kezés komolysága és életrevalósága felöl.

Lapunk toré nem engedi, hogy ezút
tal bővebben foglalkozzunk a dologgal, 
de annyit mondhatunk már ezúttal is, hogy 
teljes bizalommal fogadhatja a közönség 
a két egylet egyesülését, továbbá, hogy 
támogatásával most már nagy kulturális 
törekvést segít diadalra, mert minden, 
ami zene és dal, egyesülve van a szövet
ségben a legreálisabb alapokon, és végre, 
hogy a pártoló közönség ezentúl valóban 
élvezni fogja a támogatás erkölcsi jóba 
tását, filléreit pedig nem alamizsnakép 
osztogatja ezentúl, hanem mint olyan adó 
mányt, melyért viszontszolgálatot nyer; 
nem koldusoknak ingyen, hauem a szép- 
müvészet terén előre törekvőket támogat, 
kiknek elérendő sikerében méltán osztozni 
fog maga is.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polg. ügyek : 

Szeptember 19-ón.
1. Gáspár Ádám — Ruromel Ádám 

ellen legelő illetmény megítélése iránt.
2. Özvegy Zsolna, Júlia — Rosin 

ger N. János ellen 2600 frt s jár. iránt.
3. Lukacsev Kata férj. Vidák Györgyné 

társai — Benics Jóczii ellen örökség
megítélése iránt.

4. Takács Ferencz és Takács Rózá
iénak Spengler Jakab elleni ügyök holttá 

nyilvánítás iránt.
5. Vidákovits János — Brozovits Ka 

talin ellen házasság felbontása iránt.
Szeptember 21-én.

1. Goóes Gyula — Löwy Lajos el
len 3180 frt 23 kr. s jár. iránt.

nagyobb mérveket ölt. 
Etsch folyó vize apad. 
vidékén az árvíz közel 
kárt okozott.

Trient mellett az 
Tirol olasz ajkú 
két millióra rugó

Yésszes előjelek.
A kormány tanulhatna belőlük, de 

nem teszi, az önzés, az önhittség elvakitja, 
nem keresi a borzadályt keltő események 
forrását a közelben magánál a kormány-

hogy ezen történetben az esernyő játszotta 
a főszerepet?

Hát a rengeteg kifeszitett ernyő alatt 
guggoló kofa nem idilli látvány ?

Össze-vissza az esernyő lassan bár, 
de folytonosan hódit; annyi minden esetre 
tény, hogy nagy jövője van. Olyan eser
nyő van már, melyből széket, vagy ágyat, 
vagy asztalt egészen tetszésünkhöz képest 
összerakhatunk. A phantasiának itt tág 
tere nyilik s az esernyőt kapcsolatba hoz
hatjuk a vilanyossággal, a delejességgel s 
csak akarni kell és gyönyörű követkéz 
tetőseket vonhatunk le.

Azután a szobrászat terén is nagy 
jövője van. Mert kérdem, hogy valamely 
óvatos államférfiu (mert ezek mind óva
tosak) szobrán, hogy juttatná e dicső tu 
lajdonságot másként érvényre, mint eser
nyő által ? Eufin Pitt, Cavour, Palmerston 
esernyővel a hónuk alatt nem is vennék 
ki rosszul magukat.

A tisztelt olvasó e nehány vonásból 
láthatja, hogy az esernyő mégsem oly na
gyon együgyü eszköz. Vannak igen fontos 
kulturális kihatásai, melyekre kevesen gon
dolnak. Legyen e futólagos részlet intelem 
arra, hogy az esernyőt a magán, úgy mint 
a közéletben az azt megillető méltatásban 
részesítsük.

Tollagi.

tott és gyámolított betegségükben. Ez 
mét segített emelni népszerűségét, ámbár 
sohasem hajhászta. Az alkotmányos kor
szak visszatértével élénk részt vett a vá
ros ügyeiben, ismét megnyitotta 'sokáig 
zárva volt ügyvédi irodáját.

Arad városának nagy része elégedet
len lévén mind a kormánypárt, mind a 
mérsékelt ellenzék politikájával, két év
vel ezelőtt függetlenségi párti kört alakí
tott, melynek létrejötte nagyrészt Náray 
buzgóikodásának tudható be, kit a kör el
nökéül választott. A múlt képviselővá
lasztáskor, engedve a párt sürgetésének, 
bár vonakodva, elfogadta a jelöltséget. 
Népszerűségének nagyságát mutatta a vá
lasztás eredménye, mert Chorin Ferencz 
ellenében, ki több országgyűlésen képvi
selte Aradot, Nárayt választották meg kép
viselővé. igaz érdemeinek méltó jutalma 
volt o kitüntetés, melyet alig élvezhetett 
egy évig. Áldás hamvaira!

A „Pécsi Dalárda" és „Pécsi 
Zene-egylet" egyesülése,

A jelen viszonyok közt, melyek any- 
nyira ellenséges, vagy legalább is közö
nyös álláspontot foglalnak el a társulási 
szellemmel szemközt, az egyedül helyest, 
sőt egyedül gondolhatót eltalálták azok, 
akik a „Pécsi Dalárda14 és „Pécsi Zene- 
egyletu összeolvadását kitervelték és létre
hozták.

Valamely megmagyarázhatta!!, egy- 
átalán nem indokolható áramlat kapott 
lábra a társadalom legjobbjainak sorai 
között is: az a p a t h i a.

Közügy!  Ez a legszebb, ez a leg
szentebb szó, melyet férfi ajkaira vehet: 
a szülők fáradozásai, az iskola verejtéke, 
u fiatal kor küzdelmei, mind arra ne
velik, arra edzik a gyermeket, az 
ifjat, hogy egykor férfi észszel, bátor szív
vel kimagasodott és nyílt homlokkal a

Különfélék.
Kvnegyedcs előfizetőinket és a még 

hátralékban levőket tisztelettel meg
kérjük a bekövetkező utolsó évne
gyedre való előfizetésre, illetőleg a hát
ralékok törlesztésére, hogy a lap kül
dése eránt kiadóságunk kételyben ne 
legyen és más költségektől megkímélve 
maradjon.

— A budapest-pécsi vasút enged
ményesei és az illető vidékek érdekeltjei 
között tárgyalások folytattalak, melyek
nek tárgya két szárnyvonal építése volt. 
E tárgyalások eredményre vezettek. Az 
egyik szárnyvasut a budapest-pécsi vonal 
Sárbogárd és Siinontornya állomásai közti 
egyik pontról kiindulva, Tolnán keresztül 
vezetne Szegzárdra 60 kilométer hossza 
ságban. Egyik kisebb szárnyvasut a Sió
völgyben Ozora fölött építtetnék. Az uj- 
vasut összes hálózata ezáltal majdnem 
300 kilométer lesz és forgalma is teteme
sen növekszik. A budapest-pécsi vasút 
igazgatása tudvalevőleg egyesittetik a pécs 
barcsi és mohács-pécsi vasúiéval, miáltal 
a központi igazgatás költségei kevesbed- 
nek s a kocsipark jobb kihasználása válik 
lehetségessé. Az említett szárnyvasutak a 
tervezett részvénytöke fölemelését fogják 
maguk után vonni, de nem nagy mérték
ben, mert  a vidékek érdekel t j e  
saját jokból  fedezik az épí tési  
köl tségek egy részét. Csak a szárny 
vasutak építésének befejezése után a jövő 
év folyamán fogja majd az építő konzor- 
czium (az osztrák hitelintézet, a magyar 
hitelbank és a dunagözhujózási társaság) 
a vasúti részvényeit és kötvényeit piaczra 
hozni. Addig a konzorczium az építést sa
játjából eszközli, és pedig nem mint 
lapunk múlt heti számában más lap érte
sülése után irtunk 3, hanem eddig közel 
5 milliónyi megtakarítással. A szükséges 
területeket ugyanis az engedményesek ré
szint ingyen kapták, részint kiküldött nép- 
bolonditók által potom-pénzen szerezték 
meg, azután pedig semmikép sem tiszteli 
az illető épitö vállalkozás a tulajdon jogot. 
— IgyJIIetvehelyen minden kisajátítási el
járás moginditása nélkül elfoglalták a kö
zös legelőn lévő homokbányát és erőszak
kal gőzerővel viszik a homokot a pályára, 
pedig szept. 1-én letelvén albérletük, ezen 
tett nem egyéb jogtalan elsajátításnál s 
mi u dologban a legsajnosabb az, hogy 
az erre hivattott bíróságnál a község 
nem találja tel azon jogoltalmat, melyre 
méltán számíthatna. — Volnának csak a 
nyerészkedő vállalkozók tisztességes bel
földiek és nem lievlánderek, a községnek 
nem volna oka a panaszokra.

— Jegyzői vizsga. Mint már előre 
jeloztük, hétfőn, kedden és szerdán tarta

tott meg a községi jegyzői vizsga a megye
ház nagytermében. Vizsgázók huszonegyen 
jelentkeztek. Jeszenszky Ferencz alispán 
elnöklete alatt a vizsgáló bizottság Bar- 
tosságh Imre megyei főjegyző-, Bánffay 
Simon kir. közjegyző-, Eötvös kir. adó- 
felügyelő-helyettes- és Radocsay hegyhát 
járási szolgabiróból alakult. A vizsgálat 
eredménye kellő szigort árul el, a meny
nyiben a huszonegy vizsgázó közül csak 
tizenkettő nyert oklevelet, a többi — el
bukott. Csak helyeslésünknek adhatunk 
örvendetes kifejezést, midőn látjuk, hogy 
a „falu pennái44 erős retortán mennek ke
resztül; mert valóban nem csekély hivatás 
vár reájuk a nép körében, csak azután 
igazságos is legyen a megválogass!

— Örvendetes mozgalom. A közel -
múlt napokban Gyulán tartott nagy va
dászat alkalmával, a vadászok között a 
vadállomány növelésének érdekében igen 
érdekes határozat hozatott. És pedig Gyű 
Ián 8 a környékbeli 8—10 község va
dász-területén a törvényben előirt vadá
szati határidők szigorú betartásán kivü), 
különös gonddal lesznek arra nézve, hogv 
terhes nyulak ne lövessenek, továbbá a 
lövések biztosak legyenek, ne hogy a 
megsebesített vadak a hibás lövés követ
keztében elmenekülve, napok múlva a 
ragadozók prédájává válhassanak. A kik 

fenti határozat ellen vétenének, bírsá
golás alá esnek, s az igy befolyó bírsá
golási összegek, — foglyok, fürjek hoza 
tása s kiteleltetése stb. által a vadállo
mány gyarapítására fognak fordittatni. 
Ezen határozatot, értesülésünk szerint a 
fentieken kívül több vadász-területre nézve 
is magukévá tették a vadászok.

— Pécsre nem kell! Egy leány -
keroskedönöt tartóztatott le a napokban

budapesti rendőrség, éppen abban a pil
lanatban, mikor két fővárosi polgár-le
ányt hajón akart P é c s  r[e szállítani. 
Pécsre nem kell „aféle leány**, van itt 
elég, bár innen szállítanának Budapestre.

A jó madár — névszerinti Luksan- 
der Mária, azzal ámította el a leányokat, 
hogy kávéházba viszi pinezérnüknek. A 
rendőrök felvilágosították őket, hogy az 
asszonyságnak egészen más terve van ve
lük, s a szegény leányok könnyezve kö 
szönték meg a még idejekorán érkezett 
felvilágosítást. Luksander Mária asszony- 
ág ellen megindult a vizsgálat, de alkalma

sint sohasem lesz befejezve!
— Sajtóperelő színésznő. Bácskát/ 

Julcsi, a mi tavaly volt operette-énekes
nünk sajtópert indított a „Gyöngyösi La- 
P°ku ellen. Lám-lám, jó, hogy minket is 
meg nem perelt, akkor, midőn színi refe
rensünk raeg-megmondta neki az igazat.

— A jogakadémiai „Olvasókör44 
tisztikara e hó 22-én következőkép alakult 
meg: elnök : Nikolaus Béla, alelnök : 
Áronfy Rókus, főjegyző : Jovanovich Pál, 
pénztárnok: Fatér Kálmán, könyvtárnok: 
Porges Miksa, aljegyző: Széchenyi Tamás, 
háznagy : Ilakscli Lajos.

-  A pécsi kath. főgymn. „ Önképző 
kör4* f. Ii. 17-én tartott alakuló gyűlésén 
főt. Verböczy István tanár úr elnöksége 
alatt a tisztikar következőleg alakult meg: 
Alelnök: Krammer Antal. Főjegyző: Tál 
lián Andor. I. aljegyző: Löscii Antal. Tit
kár : Asztalos Géza. Pénztárnok: Koszits 
Ákos. Rendtartó: Fafér János VIII. oszt. 
tanulók. II. aljegyző: Seh Jenő. III. al
jegyző: Baader Gusztáv. I. segéd-titkár: 
Krigl Imre. II. segéd-titkár : Borsiczky 
Imre. Ellenőr: Unkelháuer Károly VII. 
oszt. tanulók.

— Főt. dr. Szalag Alfréd igazgató 
ur védnöksége és felügyelete alatt lévő 
fögymnásiumi „Segélyzö-ogyesület** tiszti 
kara a következőképen alakult meg : El
nök: Koszits Ákos. Pénztárnok: Áronfy 
Ernő. Könyvtárnok: Fatér János. Rend
tartó: Wermes György VIII. oszt. tanu'ók. 
Alelnök: Seh Jenő. Titkár: Krigl Imre 
VII. oszt. tanulók. Ellenőr: Angyal Béla
VI. oszt. tanuló. Jegyző: Móré József Y. 
oszt. tanuló.

— A kit a szent lélek beárnyékolt. 
Városunkban lakik egy Ötven éves — 
férjes nö, a ki azt mondja, hogy őt a 
szent lélek beárnyékolta és még sok csu 
dás dolgot beszél. Számosán látogat 
ják a „csudás** nőt, mert látogatást min
denkitől elfogad, legyen az bárki, — és 
hallgatják a csuda-történetek elbeszélését 
Többek közt azt mondja, hogy egy csil
lag esett be a szobájába, mely egy da
rabig ragyogva, eltűnt — később megje
lent a szent lélek s azt mondta neki, hogy 
szülni fog, aztán az is eltűnt. — Rövid 
idő múlva a szegény szerencsétlen beár 
nyékolt nö, ki csakugyan „be van árnyé- 
kolva** szintén el fog tűnni, — hová?.. .  
hát a Lipót-mezöre!

— A rendőrség figyelmébe. A ká- 
véházak, vendéglők kapuiban naponta 
ácsorog egy-egy keserves koldus-alak és 
a járó-kelőkhöz rimánkodva, alamizsnát 
kór. Ez annyira megbotránkoztató, hogy 
a rendőrségnek okvetlenül ki kell rá ter
jeszteni a figyelmét és a koldus-népsé 
get elűzni e helyekről.

— Ismerkedési estély. A jogakadé 
miai ifjúság, az évek hosszú során át meg
tartani szokott ismerkedési estélyét az idén 
is meg togja tartani és pedig e hó 4-én, hogy 
hol? . . . .  azt még nem tudhatni. Az 
azonban több, de sokkal több, mint bizo
nyos, hogy az estély rendkívül kedélyes lesz 
és szellemes toasztokban bővelkedve, való
ságos ünnepélylyé növi ki magát.



— Műkedvelő előadás. Még e hő
végén három m űkedvelő előadásban lesz
alkalma városunk közönségének gyönyör
ködni, melyeket a zeneegylet rendez a 
városi zenekar javára. Szinre fog kerülni 
az „Arany kereszt*1 czimü nagyszabású 
dalmű egy felvonása, „Eljegyzés lámpa- 
fény inellett** czimü operetté, a kedves 
zenéjü „Nönövelde**, melyet már volt al
kalmunk műkedvelőktől élvezettel hal
lani. Valamennyi daljátékot egy-egy si
került vígjáték fog megelőzni. Az előké
születek nagyban folynak.

— Még egy műkedvelő előadás. A
jövő hó elején a jogakadémiai ifjúság is 
jög egy műkedvelő előadást rendezni és 
pedig olvasó-köre és segély-egylete ja\ára, 
mely alkalommal a „Frenologu czimü 
kitűnő vígjáték fog szinre hozatni. — No 
Bogyó uram — akárcsak Pécsre se jöjjön!

— Zene- és táncz- estély. A zeneegy-
|et pártoló tagjai számára szerdán este a 
kaszinó nyári helyiségében tánczczal egybe
kötött zeneestélyt rendezett, melyen igen 
szép számú és díszes közönség vett részt.
A gonddal és ügyesen lejátszott műsor 
után tánczra kerekedett a fiatalság és éj
félig járta, tovább nem ; mert bekö
vetkezett a szigorú „záróra41 és a közönség 
eloszlott.

— Az őszi gyakorlatok. A honvéd-
ség őszi gyakorlatai a múlt hét végével 
befejezést értek. Hétfőn, kedden a külön
böző kerületekből összpontosított honvédek 
hazafelé vették utjokat. Ürömmel hozhat
juk a hirt, hogy honvédségünk ez idei 
nagygyakorlatok alkalmával kitűnő kép
zettségének, példás ügyességének adta jelét 
a mit maga József föherczeg ő fensége 
is konstatált.

— A szüret. Szőlőhegyeinkben e hé
ten megkezdették a szüretet — csupa 
kényszerűségből. A folytonos esőzések a 
szó szoros értelmében tönkre silányitották 
minden reménységünket, minden örömün
ket, melyet az idei szőlőtermésbe helyez
tünk. Szüretel a közönség és lesz — sa
vanyú lőre, várni, nem várhat, mert kü
lönben még csak lőre 6era lesz a szőlő
termésből, hanem penész, — trágya. Jobb 
a valami a semminél. Tovább, azt tartjuk, 
felesleges is ecsetelnünk az idei szüretet, 
a gyalázatos idő csúffá tette teljesen.

— Ekszertolvajlás. Szerdán délben
özvegy llantosy Lajosné János-utczában 
l-'-vö lakásáról több rendbeli ékszereket 
tolvajlottak el, mintegy 300 frtra becsül
hető a kár. Az állítólagos tettes már be
fogatott, de konokul tagad. Az ékszerek 
mindez ideig nem kerültek meg.

— Kivándorlás. A közel múlt na- 
pokban a bánya telepről nagy számú bá
nyász-család kelt útra — Amerikába. A 
bánya telepen még mindig nincs megelé
gedettség a munkások között s az okozza, 
hogy oly nagy mérvben költözködnek ki.

— A névtelen árulkodók. — Istó
czy Győző ellen, mint az „Egyetértés41 
közli, bűnvádi feljelentés történt a kir. 
főügyészségnél azok miatt, mit Drezdában 
tehát a külföldön az antiszemita-kong 
resszuson a zsidófaj ellen mondott. E fel
jelentés, mint a félhivatalos „Nemzet41 ér
tesül, csakugyan megtörtént, s a mennyiben 
oly vádat foglal magában, mely hivatalból 
is üldözendő lenne, a kir. ügyészség is
merné kötelességét, de névtelen vádfelje
lentéseket — s az Istóczy ellen benyújtott 
is ilyen — a kir. ügyészség nem szokott fi
gyelembe venni.

— Az esö-csinálő császár. Hogy 
az európai czivilizáczió mennyire utánzata 
az ős régi kínainak, mutatja a következő 
közlemény, melyet a pekingi újság közöl 
julius 14 iki kelettel: „Több heti száraz
ság után tegnap délben a fővárost és vi
déket áldásos eső üdítette fel. A zuhogó 
esőtől felüdült minden s az emberek köl
csönösen kérdezték egymástól, kinek kö
szönhető ez az égi ajándék. Mint minket 
értesítenek az esőt senki más nem hozta, 
mint felséges urunk és parancsolónk. — 
Tegnap reggel ugyanis parancsot adott, 
hogy a disz-hordszéket készletben tartsák, 
mivel ma a Ta-Nautienben (a hó és eső 
Istenének templomában) imát akar vé
gezni, hogy a birodalomra eső hulljon, 
Alig, hogy felséges uralkodónk Isten képe 
elé járult s imádkozni kezdett, megnyíl
tak az ég csatornái s termékeny eső hul
lott a földre. Fényes bizonysága ez annak, 
hogy mennyire szeretik most császárunkat 
az Istenek és mily készségesen teljesitik 
valamennyi kívánságait.41 (Ugylátszik azon
ban o közleményből, hogy a kínai állami 
időjósok nem ingyen eszik az állam ke
nyerét, mert a császárnak pontosan meg
határozták az eső idejét.)

— Jól járt. — A Kaposvárt meg
jelenő „Népjog41 határozottan antiszemita 
irányt követvén Jeitteles kaposvári nyom 
dász megtagadta attól a kiadást, sőt ott 
uj függetlenségi párti lapot, a „Világos 
ságu-ot alapította. — Szalay Imre orsz 
képviselő a „Népjogw kiadó - tulajdonosa 
kénytelen volt egy ideig lapját Kanizsán 
nyomatni, a mi magától érthetően ezerny' 
bajjal és hátránynyal jár. — Kellet tehát 
Kaposvárott uj nyomdát állítani s ez meg 
történt. — Hagelmann Károly törekvő 
képzett kereskedő és iparos felszerelt és 
állított egy uj nyomdát és a belőle kike
rült lap kiállításának csínja mutatja, hogy 
kemény versenytársa lesz Jeitteleséknek, 
megfogja mutatni, hogy a keresztény ipa
ros és kereskedő is tud versenyezni a 
zsidóval, csak a becsületesség és szoliditás

ösvényéről ne térjen le és ne kövesse el
lenségeit a szédelgésben.

— Egy tepliczi lakos, szabályszerű 
s 1 frtos bélyeggel ellátott folyamodvány
ban tudatja a honvédelmi minisztériummal, 
hogy álmában nekie az ur isten megjelen 
vén, nagy szomorú könnyezés közt érte
sítette öt a felöl, hogy Erdélyt s a Báná
tot immár a muszkák elfoglalták. Egyúttal 
az Isten utasításokkal is ellátta, hogy cse
kély pénz és vérbeli áldozat leszámítása 
mellett, miként volnának emez elfoglalt s 
rabigába hajtott részek visszaszerezhetök.
— Hogy D. Petru (ez a neve a becsületes 
hazafinak) menyire szivén hordja a ma
gyar korona testének épségben maradását, 
kötelességének tartaná emez isteni utasí
tásokat, sajátnézeteivel együtt bizalmasan 
feltálalni, ha a magas minisztérium, szá
mára a felutazáshoz szükséges költségeket 
gyorsan kiutalványozná.

— Simonyi Ernő egy költeményét 
közli a „Fiume.41 Az elhunyt jeles hazafi 
e költeményt még akkor irta, midőn a 
szabadságharcz után a külföldre menekült 
s igy hangzik:

Hunnia légy boldog, bár nincs maradásom öledben 
Még piheg e s z ív  és csak te utánad eped 

Hív loszek én hozzád, ha te bár elhagyva feledtél. 
Csak te lehess boldog szép Haza; szenvedek én.“

— Régi panaszt hangoztat a „ Győri
Közl.“, de helyesen teszi, mert a baj, a 
melyről szól, a sürü felszólalások daczára 
még mindig orvosolatlan. Sok a vásár az 
országban s egyes községek folyvást úja
kat kérnek, a kereskedelmi és iparkamrák 
pedig folyvást ajánlják s a kereskedelmi 
miniszter folyvást megadja az uj engedélyt.
S a földmives, a csclédnóp ott van min
den vásáron, mely a környéken tartatik, 
sőt még a szomzzéd megyék városaiba is 
elmegy vásárra, hogy, amint mondja, az 
árak felöl tájékozást nyerjen, sajátképen 
pedig azért, hogy magának egy jó napot 
csináljon. Számítsuk csak egy-egy megye 
országos vásárait, hozzávéve a hetivásári 
napokat is. Mennyi napja ez a dologkerü
lésnek, a munkátlanságnak, s minő összeg 
az, mely ilyenkor bor alakjában a torokba 
vész! Erős a meggyőződésünk, hogy a 
sok vásár tartása inkább hátrányára, mint 
előnyére van a közgazdaságnak. (Az azon
ban nem úgy van, hogy a kereskedelmi 

iparkamarák ajánlanák a vásár enge
délyezéseket, el lenkezőleg a soproni  
és pécsi kamar ák mindig el len- 
z i k azt, de a ministeriumban bizonyos kép
viselők utánjárására mégis megadják !)

— A vasárnapi munkaszünet tár- 
gyában évek óta több oldalról, de külö
nösen gyakorta a katholikus főpapok ré
széről inteztettek fölterjesztések és emlék
iratok a kormányhoz, melyek kellő indo
kolással s egyértelműig kérik a vasárnapi 
munkaszünetnek törvény által leendő sza
bályozását. Mindezen emlékiratok és föl
terjesztések az európai müveit államok 
példájára hivatkoznak és kiemelik főleg 
Angliát, hol nem csak a munkaszünet szi
gorú megtartása ellenőriztetik, hanem

kabot, továbbá Wolf Adolfnét agyonlőtte, 
egy más egyént pedig súlyosan megsebe
sített. Mindez egy pillanat müve volt; az 
örült tett hatása annyira lebilincselte az 
egész násznépet, hogy a dühöngöt szaba
don engedték menekülni. Ez a mint az 
utczára kiért, több lövéHt tett a levegőbe.
A zajra a szomszédok összefutottak s a 
násznép is magához térve, jajveszékelve 
kiosödült az utczára s a tettest le akarta 
tartóztatni, de mielőtt ezt tehették volna, 
a csendőr saját mellének irányozta fegy
verét ; a golyó szivét fúrta keresztül. Sa
lamon azonnal összerogyott és szörnyet 
halt. A vizsgálatot megindították s ennek 
folyamán kiderült, hogy Salamon akként 
jutott a nagyszámú töltvények birtokába, 
hogy a parancsnok és a többi legénység 
távolléte alkalmával az asztalt, melyben 
a töltvények elzárva voltak, feltörte és 
azokból 25 drb töltényt magához véve, 
egyenesen a mulatók szobájába ment s 
ott vitte véghez az ötszörös gyilkosságot. 
Általános a vélemény, hogy Salamon sze
relmi csalódás miatt őrjöugési rohamban 
követte el a borzasztó tettet.

— „A vágóhídi rendszabály 19. §-a
értelmében a húsnak a vágóhidróli elszál
lítása a mészárosok által saját, csakis 
ponyvával fedett kocsijukon engedtetik 
meg, mindennek daczára sajnosai) tapasz
tal tatott, hogy többen a mészárosiparosok 
közül a közvágóhidról undort gerjesztő 
nyitott kocsikon szállítják a húst. Mielőtt 
a fenti rendszabály áthágói ellen a bünte
tés alkalmaztatnék, újólag felhivatnak a 
mészáros iparosok, miszerint a közvágóhidi 
rendszabály 19. §-át megtartani szigorú 
kötelességüknek ismerjék s a szállítás a 
mai kor igényeinek megfelelő kocsikon 
történjék. — Egyúttal bárminő húsnak a 
mészárszékek előtt az utczán történendő ki
függesztése szigorú büntetés terhe alatt 
tilos.41 (Ne ijedjenek meg pécsi mészáros 
és hentes uraimék, nem Pécsett, hanem 
Székesfehérvárt adatott ki e rendelet, mi 
még hátrább vagyunk, talán a jövő szá
zadban nálunk is foganatosítják.)

— Kaposvár eredeti s még is meg
szokott alakjai fogynak, most a „jó öreg 
pipás41 halt meg, igy ösmerték s szerették 
igen sokan, voltak elegen a kik évekig 
összejöttek vele a nélkül, hogy tudták

| volna, hogy azt az örökké íütkozó, örökké 
i siető emberkét Schlosingernek hívják. Hosz- 
j szu, hosszú éveken át tartott féléves korcs- 
I mát a „pap utczában41 soha se pörölt 
j senkivel csak a vendégekkel, ha a zárórát 
megakarták nyújtani, a mi pedig jó bora 
miatt majd mindennap megtörtént ; az 
utolsó időben a 75 éves öreget ritkán lát
tuk, hosszas szenvedés ágyba vetette; 
soha se uzsoráskodott senkivel, nem csalt 
meg senkit, fáradbatlan munkával tartotta 
fenn tiszteségesen családját, mely valósá
gos bibliai békességben élt együtt ; o hó 
11-ón éjjel aludt el örökre szelíden mint 
élt, vallása zsidó volt, de élete keresztény. 
(Ezeket írja az antiszemita irányú „Nép
jog41, mert a zsidóban kétszeresen meg

hívásból látjuk, egyátalán azon van, hogy a sokat 
ás soklóiét nynjtó lap tartalmát egyre érdekesebbé
és vonzóbbá tegye. Az országgyűlés összeillése 
után a „Pesti Hírlap" mindennap két teljes íven 
fog megjelenni. Közölni fog illustrált beszélyeket 
továbbá mint eddig is, képeket és zenedarabokat, 
Politikai irányánál fogva, mely teljesen független, 
a „Pesti Hírlap- minden irányban megmondhatja 
az igazat, a kormánynak úgy, mint a különböző 
pártoknak. Erélyesen küzd minden visszaélés ellen, 
csak a magyar nemzeti politika és közmivelődés 
érdekeit szolgálja minden téren. A kitűnő publi- 
czistikai és szépirodalmi erők, melyek a „Pesti 
Hirlapu-ot támogatják, továbbra is megmaradnak. 
Elég ezek közül Beksics Gusztáv, Borostyáin Nán
dor, Eötvös Károly orsz. képviselő, Mikszáth Kál
mán, Tors Kálmán orsz. képvisolő stb. neveit em
lítenünk. A „Pesti Hírlap* nagy terjedelme és 
mindenre kiterjeszkedő tartalma daczára a legol
csóbb politikai napilap. Előfizetési ára egy évre 
14 frf, félévre 7 forint, három hónapra 3 frt .r>0 kr. 
egy hónapra 1 frt 20 kr. Az előfizetések a hó 
bármely napján történhetnek s a pénzek posta- 
utalványon a „Pesti Hírlap- kiadó hivatalához, 
Budapest, uádor-ntcza 7. szám küldendők.

Gabona-árjegyzék.
Pécs. sz. kir. városában 1882. évi szeptember 

hó 16-án tartott heti vásárról.

E L S Ő  H A N G Ú
egészségi és asztali-v íz .

Legtarta l o m d u s a b b  b o r -  é s  l i t h i o n - f o r r á s

Salvator
137. vastartalom nélkül, (20—11) 

gazdag term. szénsavtartalommal, 
hórsavas Nátron és szénsavas Litbionban

(0-3*843 l ite rk é n t )  (0-11495 lite rk é n t)

Lipóczi forrás-igazgatóság Eperjesen.
Kapható minden ásványvizkereskedésben és 

a legtöbb gyógyszertárban.

Főraktárt Édeskuty L., Budapesten.
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j ó  . .  , .
középszert*
legalábbvaló

Széna
Szalma

Szerkesztői posta.
1 Csendes, holdas, nyári este“ 

kedves naiv hang vonal vó- 
tartalmas s nem elég költői.

— Ritának, á 
czimü dalocskáján, 
gig, de nem elég 
Kérílnk mást.

Két levelező lap névtelen írójának. — Az ugató 
ebek gyávák és nem szoktak harapni, egyébként 
mindkét faj részére készen tartjuk a hozzájuk 
méltó — kutyakorbácsot. — A mit megírtunk meg
történt — Székesfehérvárt, mint ezt az ottani lap 
közié. — A mi állítólag itt Pécsett a sátortábor 
körül történt, arról nem tudósítottak s csak pisz
kos gyávaságra és hazugságra mutat önök közlése, 
melyet feltételezett rósz szagu neveikkel ellátni 
nem mertek.

A pécsi kir. törvényszék közhírré 
teszi, hogy ifj. Engel Adolf pécsi lakós 
végrehajtatnak Tóth Katalin férj. Vicze 
Józsefné és Tóth Terézia férj. Tóth János 
Lajosné végrehajtást szenvedett elleni 
505 frt 96 kr. töke, ennek 1879. évi ok
tóber l-sö napjától számítandó 6°/„ kama
tai és járulékai kielégítésére a következő 
ingatlanok u. m.

A patacsi 62. sz. tjkvben felvett 
— 1 1047, sz. ház 80 frt, az 1418. hrsz. szőlő 

‘ 492 frt, az 1424. hrsz. szőlő 226 frt, az 
1848 hrsz. szőlő 151 frt és a patacsi 
345. sz. tjkvben felvett 1427. hrsz. szőlő 
394 frt ezennel megállapított kikiáltási ár 
mellett Patacs községében a községi bírói 
lakban 1882. évi október hó 5. napjának 
d. e. 10 órájában megtartandó nyilvános 
árverésen szükség esetében a kikiáltási 
mint becsáron alul is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoz
nak bánatpénzül az ingatlan 10%-át kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni. Az árverési 
feltételek a péeai kir. telekk. törvényszék 
kiadó hivatalában betekinthetök.

A pécsi kir. törvszék mint telekkvi 
hatóság 1882. május 19-én.

Kiadta
Vissy Pál

kir. törvszéki jegyző.

vasár- és ünnepnapokon a d o r bó-I becsüli az erényt.) 
zol ásra a l kal mat  szolgál tató za-j — Szegzárdról Írják: Molnár Ist- 

lyek látogatása ván a budai országos vinczellérképezdelos&bb mulatói
és a korcsmák nyi t va t a r t á sa  i s , igazgatója és a „Borászati lapok41 * szer 
t i l t ot t  dolog. Magyarországon a C8C- kesztöje kőrútjában, melynek ezélja az 
lédtorvény és a törvénykezési rendtartás egyes szölömivelési területek tanulmányt) 
egy idevágó § a eléggé tágértelraüleg fog- Szása és a tenyésztett fajok megállapítása, 
lal ugyan magában a/, ünnepek megtartá- j e hó 12-én Szegzárdra érkezett s az ot 
sára nézve némi rendelkezést, mindez tani szőlőket úgy a tulaj, mint tenyósz- 
azonban Írott mai ászt csupán. Általános- | tés tekintetéből tüzetes vizsgálat tárgyává 
Ságban az ünneplés kötelezettsége nálunk j tette. A folytonos esőzés, mely csekély
sem törvényileg, sem rendőri utón szabá
lyozva nincs, bár kétségtelenül nevezetes 
alláserkölcsi és köznevelési érvek har- 

czolnak a mellett, hogy ez irányban vala- 
hára megfelelő intézkedés létesittessék. 
Most — írják budapeströl — illetékes he
lyen bizonyos megállapodások jöttek létre 
arra nézve, hogy a vasárnapi raunkaszü- 
net ■ az ünnepek kötelező tiszteletének 
sokai bolygatott kérdését maga a törvény- 
hozás oldja meg. Csakhogy a mi abba a 
kormány üstjébe kerül, az nem fő meg 
hamar, de azután mégis élvezhetlen marad.

Ajánlott levelek. A nemzetközi 
postaegyesület határozata értelmében új
évtől kezdve minden ajánlott levelet nagy 
és teltünö R betűvel kell megbélyegezni. 
Ezzel az eddigi tévedéseknek akarják 
elejét venni.

— A leányok és az órák. A fiatal 
leányok hasonlók a régi órákhoz: mert 
nagyon sietnek. A magukat eziezomázó, 
hiú leányok hasonlítanak a torony - órá
hoz, melyekre néz ugyan az ember, de 
ki vinné őket lakásába ? Az elkényeszte- 
tett leányok olyanok, mint akár a nap 
órák, árnyékban fej kötő alatt semmit sem 
érnek. Az önhitt leányok, elzálogosított 
órák, melyeket állni hagynak. Gazdag le
ányok, hasonlók az arany órákhoz, me
lyeknél mindenekelőtt azt kérdezzük, mi 
az értéke az aranynak ? Tudós leányok 
olyanok, mint a fali órák, melyek majd
nem elviselhetetlenek. Végre a házias le 
ányok mint az ingaórák: legbiztosabban 
járnak.

— Véres ktzjogó. Kohn Adolf
pankotai zsidó f. hó 7-én tartotta leánya 
kézfogóját. Javában folyt a mulatság, mi 
dön az átellenben levő csendörségi lak 
tanyából Salamon Károly csendőr hirte
len berohant a szobába s revolvert rántva 
elő, hihetetlen gyorsasággal, mielőtt a meg
rémült vendégek közül valaki megakadá
lyozhatta volna, négyet névszerint magát 
a házigazdát Kohn Adolfot, Nadherny Jó
zsefet, Singer Ignác/.ot és Steinhach Ja

r E E E N C Z
laptulajdonos.

H a k i c h  E m i l .  K i s  T í z  s é f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

szünettel már augusztus hó óta tart, ká 
ros következéseit súlyosan érezteti a sző 
lötulajdonnsokkal. Minden faj szőlő immár 
rothadásnak indult s a korai fejlődéshez 
minőség tekintetéből fűzött remények is 
majdnem teljesen megsemmisülvék.

— Vetélytársak. Pápáról írják a 
következőket: Izraelita polgártársaink közt 
nagy felháborodást szült a zsinagóga szom
szédságában lévő „Istóczy41-féle vendéglő 
tulajdonosának azon tette, hogy istenitisz- 
telet alatt vendéglőjében folyton huzattá 
a „hep-hep-hepu-féle nótát. A zsidóság ki
csinye nagyja elkezdett jajgatni ezért a 
borzasztó istentelenségért! — A hitközségi 
elnök panaszra is ment, de panaszának 
nem lett semmi eredménye; c miatt a 
hitközség egyik tagja, hogy az „Istóczy44 - 
féle vendéglő tulajdonosát egy kicsit meg- 
boszantsa, az „Istóczy41 vendéglő melletti 
házában korcsmát nyit az „Esslári sakter44- 
hez. A versenytársak közt váljon melyik 
gazdagodik meg előbb.

— Mai számunkban közzétett „B u- 
d a pesti  Hí r l ap41 és a „Képes Családi 
Lapok41 előfizetési felhívását, ajánljuk az 
olvasó közönség becses figyelmébe.

KINDL FERENCZ
Pécsett

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

kek olcsó ároni előállítására és be
rendezésére úgymint:

Angol (szagtalan) arnyókszé- 
kckliek, öntött és óncsövekkel. — 
Yaskutakuak, (szivattyúk) huzó 
és toló szerkezettel, zomáuezozott 
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 uzok felszerelésnek.

Elad kicsinyben a légszeszvi- 
lágitásllOZ szükséges egyes részle
teket úgymint: légszesz csöveket, 
üveg-golyó-, tácza és czil indere
ket, csilárokat, falkönyököket, 
lámpákat, mindenféle égőket, S. a. 
t. s. a. t. Villanyos jeladókat (szo- 
batelegraf) és ahoz szükséges rész
leteket mint: különféle eleinek, vil
lanyvezeték, tapintók, harangok, 
jelek s. a. t. s. a. t.

Költségvetések és rajzok a fen 
tebbi czikkekhez azonnal készít
tetnek. 126- (0-4)

233. (1—1)
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy a baranyai takarék s hitelbank 
felszámolás alatt álló részvénytársaság kép
viselője mint végrehajtatnak Kátolyi Jó
zsef pcllérdi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 125 frt 63 kr. töke 81 írt 90 kr. 
után 1882. évi május bó 1. napjától szá
mítandó 12% kamatai 8 frt 75 kr. árve- 
rés-folyatnodási követelések valamint a 
még netán felmerülendő költségei kielégí
tésére a pellérdi 143. sz. íjkven foglalt 
74 telki birtok s tartozékai :>88 frt ezennel 
megállapított kikiáltási ár mellett Pellérd 
községében a bírói lakban 1882. évi ok 
tóber hó 10-ik napjának d. e. 10 lírá
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 ovadókképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt 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 
bályszerü letéti kérelemmel lefizetni.

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

Kiadta
Dr. Karay

kir. törvényszéki jegyző.216 . (3 -1 )
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SS Az „Üstökös111, melynek legújabb 
száma is szokott eloven tartalommal je
lent meg, ajánljuk t. olvasóinknak. Az 
„üstökös*1 ez idő szerint a legdíszesebb 
magyar élezlap, czi miapján ál l an
dóan sz ínezet t  ar czkópeke t  kö
zöl. Ára negyedévre, október - deczem 
bőrre 2 frt. — Az előfizetések egyszerűen 
igy czimzendök : „Üstökös. Budapest. “

SE A „Pesti Hírlap“ a közelgő uj évnegyed
ben Mikszáth Kálmántól fog közleni regényt. A 
gyorsan nagy hirnézve kapott s a külföldi kritika 
által is egyhangúlag magasztalt kitűnő írónak első 
nagyobb szabású müve ez, melyre joggal kiván
csiak lehetnek mindazok, kik Mikszáth apró, mes
teri rajzait ismerik. A „Pesti Hirlap“ szerkesztő
sége, mint a hozzánk beküldött uj előfizetési fel- XXXXXXXXXXX
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pótol * magyar családok körében. Miutáu kívánatra mindenkinek küldünk mutatványszámot 
esak röviden emlékezünk meg a közkedvelt- **
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ÉPES CSALÁDI LAPOK
SZ É PIR O D A L M I É S  IS M E R E T T E R JE SZ T Ő  K É P E S  H E T IL A P R A .

Felelős szerkesztő: K O M Ó C S I L A J O S .
A -Képes Családi Lapok" f. évi október hó 1-én ötödik évfolyamába lép, ami mindennél jobban bizonyítja, hogy nagy hézagot 

‘  . . . . .  i i  L - '  4   J —  i . :  i.  i _ m   tó iA im v A  — 1.'.fi- ..,t.ís i fu lh iv iÍB t (■  l ip lv n n

ségnek örvendő lapról. A „Képes Családi 
Lapok" három ívnyi tartalommal leien meg 
a legdíszesebb kiállításban, szép, fényes, 
színes borítékban. — Minden szám sok mű
vészi kivitelű képet hoz. A fólapbau vau
nak eredeti s a külföld legnagyobb íróiból 
fordított rövidebb regények, elbeszélések, 
rajzok, életképek, hnmoreskek; eredeti s 
más költemények, a főváros, vidék s külföld
válogatott fontos hírei ; az irodalom és mű- „„ .
egészen ingyen. Ezek közül eddigelé megjelentek: Prielle Comelia, Felekiné Munkácsy Flóra, Paulayné, Helvey Laura, Blaháné Lujza, Szigeti Józset 
s legutóbb iáazay Mari asszony pompásan sikerült arcsképei, E gyönyörű arezkép csarnokot folytatjuk, hogy a hazai közönség művésznőit, muvé-

A „Képes Családi Lapok" a legolcsóbb, legter
jedelmesebb. legdíszesebb magyar hetilap. Meg
jelen minden vasárnap egészen ingyenes regeny- 
melléklettel. — Külön (ingyen) „Divatlap** és 
külön (ingyen - ..Gazdasági és háztartási lap* * — 
Gyönyörű ju a'omképek és rendkívüli kedvez

mények.
Megjeleli tízezer példányban "VQ

-gészen tájékozó előfizetési felhívást, e helyen 
vészét körében felmerülő minden mozzanat. 
Minden számhoz egy Ívnyi külön regény
melléklet könyvalakban. Havonként ,,NŐVÍ- 
lág“ czimü divatlap számtalan képpel, sza

bás rajzzal stb. és „Gazdasági és Háztartási 
Lap“ is jár ingyenes mellékletkép. A borí
ték telve a komoly s tréfás talányok min
den fajával. A közönségnek ingyen áll ren
delkezésére „Kérdések", „Feleletek**, „Aján
latok" részére a társalgó csarnok. — Minden 
negyedévben gyönyörű színes mumelléklet

V i l l a n y o s - h a s o n s z e n v .
Az uj villanyoa-haNOiiszeuvi orvosazerek bármily betegségek gyógyítására, hatá- 

suk által felülmúlnak minden eddig ösmert gyógymódot. Tárgyilagos tankönyv ára 2 frt.
Főraktár az összes államok részére : Sauter A. basouszenvi központi 

gyógyszerésznél (leniben -
Főraktár Magyarországon ; l>r. W agner D. a Nádorhoz czimzett gyógy- 

1 szertárában Budapesten.
Tanácsadó orvos, I)r. Feichtm aun A., Csorváson, Békésmegyében.

222 . (12- 1)

szeit ismerje. , . . . . .
A legközelebbi évfolyamban külön regény-mellékletkép „A METELY-HlJiTOK** czimü eredeti regényt közöljük b. 

Horváth Miklós jeles Írónk tollából. A regény valódi társadalmi korrajz.
M u ta tv á n y s z á m o t  a  k ia d ó h iv a t a l  k ív á n a tr a  b á r k in e k  k ü ld  l ió r n ie n tv c . " 9 E

Előfizetési ó r : egész évre O frt — félévre 3 frt — negyedévre 1 frt 5 0  kr.
MEIINEIt VII.MOS kiadómvatalu: BU D APEST papnövoldo-utcza Sí. wz. alatt.
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Árverési hirdetmény,
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Csilla Manó mint Förster Iiéla 
engedményese és végrehajtatnak ifjú Ka- 
tanovics József és neje Búzás Júlia pécsi 
lakós végrehajtást szenvedett elleni 1;)0 
frt töke ennek 1877. évi deczember hó 
napjától számítandó 6°/,. kamatai 13 frt 
70 kr. per, 10 frt 25 kr. végrehajtás-fo- 
lyamodási 15 írt 50 becslési és 13 frt 
17 kr. árverés-folyamodási és hirdetési, 
valamint a még netán felmerülendő költ
ségei kielégítésére a kővetkező ingatla
nok u. m. a pécsi 1793. sz. tjkvböl az 
5466. sz. tjkvbe átjegyzett 4056 hszsz. 
szőlő és présház 340 frt 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 
levéltárában 1882. évi október hó 17. 
uapjának 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°/0-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

215. (3 -1 )
Koszér János

kir. trvszéki jegyfő.

Amerikai
Posta - Gözhajozás

„Horgony vonal'*
.A r ik o r  L in ie )

Ideiglenes leszállított átkelési ár.
K zo u 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 i m ién  

te k ln te t l i .  il k i tü n ő e n  b e re n d e z e t t  1«® re n d ű  
P o s ta  -  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  „Horgony vonalon- (A lik o r  L in 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 i r t  a r a n y  é r t .  v a g y i s  18 f r t  o s z t r  é r t - r e  
sziU lii.Tt. i t  a l á :  -az  á r b a  tm lv a  tö k é le t e s  
le g fo l .l .  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 sg e v v -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 r ik á h a n .  —

M id ő n  e z ú to n  a  p o s ta  g ö z h a jé z á s ű o k a t  
a  t. ez  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  id e v á g ó  k é rd é s b e n  d íj n é lk ü l i  p o n to s  
f e lv i lá g o s í tá s s a l  s z o lg á ln i  —

Bamtrarj. Boádat Reiier,
KB. Helyek a hajukon oaak atemolyonkioU 10 frtnyl .-lel** 

b*knid«M malim turulnak fant. mai/ aleiaf .ionban 
l l  atkaltal árból laaonallk._______________________

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

jeles hatású gyógyszer agyomor min
den bántalmai elllen,

és fólülmulbatatlan az ét-
vágy-liiány, gyomor- 
gyengeséR rosr/agu  
lehelet, szelek , sava 
uyu ielbüfögés, kó- 
lik a , gyom orhurut, 
gyom orégés, liugykö- 
képzödés, túlságos  

uyülkakt-pzodes sár
gaság, undor és ha- 
uyáS, fi) fáj US (ha uz a 
gyomorból ered', gyo- 
morgörcs, székszttru- 
iat, u gyomornak tú l
terheltsége é le i es ita l 
áltá l, g iliszta  lep é» 

^  máj betegség, arany- 
eres bántalmak ellen  fm- E g y  ü v e g c s e  á r a  h a s z i  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 áraknál. 
Valamint aa oiztrák-magyar büodalom minden 
nagyobb gyógyszartálábau és kereskedésében. 
Központi szétküldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
m i  A  D l  K Á R O L Y ,  

az „őrangyal hoz" ozimzett gyógyszertárában 
Kremzierben, Morvaországban 
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HIRDETMÉNY.
Alolirt városi tanács részéről ezennel tudomásra hozatik, hogy a bi

zottsági közgyűlésnek f. é. 86/9001. számú határozata alapján, a budai kül
városban fekvő Szemányi-féle telken — a város közönsége részéről építendő 
honvéd laktanya előállítására nézve

f- é. október hó l-én reggeli 9 órakor
a városház 2-ik emeletén levő gazdasági hivatalban, zárt ajánlati tárgyalás
sal egybekötött nyilvános árlejtés fog tartatni.

Felhivatnak ennélfogva a zárt ajánlati utón vállalkozni szándékozók, 
hogy magyar nyelven szerkesztett zárt ajánlatukat az alább felsorolt egyes 
munkákra külön-külön, vagy az egész építkezésre azon kijelentéssel, hogy a 
feltételeket ismerik és azokat elfogadják, az ajánlatnak megfelelő 5 °/o-nyi 
bánatpénz csatolásával, legkésőbb folyó szeptember hó 30-án délutáni 5 óráig, 
a polgármesteri hivatalba adják be, a szóbeli utón áriejteni óhajtók pedig 
figyelmeztetnek, hogy a fentebb jelzett árlejtési határidőben az elvállalni 
szándékozó munka előirányzott összegének megfelelő 5 °/o-nyi bánatpénzzel 
ellátva szíveskedjenek megjelenni.

Miheztartás végett megjegyeztetik, hogy a kérdéses laktanya építésé
hez szükséges munkák következőleg vannak előirányozva :

1. Kőműves munka anyaggal . . . .  30,400 frt 87 kr.
2. Ács „ „ , .
3. Cserepes „ „ .
4. Asztalos „ „ .
5. Lakatos „ „ .
0. Bádogos „ „ ,
7. Mázoló „ „ . .
8. Kőfaragó
9. Üveges „ „ . .

vagyis az összes munka, anyaggal

19,233
3528
2819
3337
1267
512

26
583

61

30
18
70
25
27

67,714 frt 18 kr. o. é.
Végül értesittetnek a vállalkozni szándékozók, hogy az ezen építke

zésre vonatkozó tervek, költségvetés és a feltételek, a városi mérnöki hiva
talban, a hivatalos órák alatt betekinthetők, ahol egyúttal kívánatra felvilá
gosítások is adatnak.

Kelt Pécsett 1882-ik évi szeptember hó 19-én tartott tanácsüléséből.
28*. (2—i) Pécs sz. kir. város Tanácsa.

ad. 2027. szám.
T882. Örökeladási hirdetmény.

A nagy méltóságú vallás s közoktatási m. kir. ministerium folyó' évi 
20062. számú rendelete 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-«3M
'O>■> Eladandó birtok s jog* megnevezése

Eladási becs
ár mint kiki
áltási összeg

oLi_ frt kr.

1 Rabarczi határban fekvő 978. hr. számú 6, ‘̂0 hold kitérje- 
désU volt csárdaföld .......................................................... 800

2 Kékesdi határban fekvő 56 hr. számú kétkerekű malom-épü
let mellék helyiségeivel, a malomhoz tartozó vizijoggal és 
3 i2oo b e lső ségge l..........................................................

3 Szederkényi határban 1140. br. szánni 4,*“ hold kiterjedésű 
kőbánya ............................................................................... 4910 _1

4 Kéméndi bucsuvásári jog épület n é lk ü l ................................ 1006 -
5 Várkonyi határban 141. és 143. számú 2PJ* hold kitérje- 

désü gesztenyés..................................................................... 286 _
6 Szilágyi határban 1—4. br. számú 367 hold szántó és 8,’“ 

hold terméketlen vagyis összesen 375,™* hold kiterjedésű 
tagositott b ir to k ..................................................................... 14186

7 Ellend, Pereked és Komollyá községek határában tagosi
tott a—z, j, d, sz. br. számú 189,“ ' hold szántó, 2,|”  hold 
rét, 99-™ hold legelő, 5j“” hold terméketlen vagyis össze
sen 297," hold b ir to k .......................................................... 30917 HO

8 Szederkényi határban 1089. és 1138. br. számú 114,” , hold 
tagositott b i r to k ..................................................................... 13450 _

9 Monyoródi határban 561., 567., 571—2'“5 hr. számú, 2,™ 
hold belsőség, 72,®*“ hold szántó, 0,*jj hold rét, 22,“̂  hold 
legelő, vagyis összesen 9 8 , 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 számtartósági h i
vatalban megtartatni, hol az eladási bővebb feltételek mai naptól kezdve 
bárki által a hivatalos órákban betekinthetők, s az eladásra vonatkozó min
dennemű felvilágositások megnyerhetök.

Az Írásbeli ajánlatok a feltételek értelmében szerkesztve kellőkép fel
bélyegezve, az ajánlott összegnek szám és betüveli pontos s olvasható kiírá
sával s lepecsételve 1882. évi szeptember hó 25. napjának délelőtti 9 lírá
jáig a fenn nevezett számtartősági hivatalba lesznek beadandók, 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 elfogadbatlan ajánlatokhoz csatolt 
bánatpénzek nyomban visszaadatnak.

Úgy a zárt ajánlatokhoz, mint a szóbeli Ígéretekhez a becsár 10°/o 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 vállal.

Az ajánlat vagy Ígéret, felsőbbi elfogadása esetén az értesítéstől szá
mítandó 14 nap alatt vevő az egész vételárt 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 beígért összegeknek elfogadása vagy visszautasitása 
s a versenytárgyalás eredményének jóváhagyása vagy elutasítása a vallás- 
és közoktatási m. kir. miniszter ur O nagyméltósága elhatározásának van 
fenntartva.

Vevő a fenn elősorolt tárgyaknak 1883. évi január hó l-én tulajdo
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 ő viseli.

Pécsvárad, 1882. évi szeptember 7-én.

Sey Ferencz,
számtartó.

ELŐ FIZETÉS

„BUDAPESTI HÍRLAP"
c z i  ma -ü- f ő v á i o s i  n a p i l a p r a .

A „Budapesti Hírlap** a legolcsóbb s logterjedtebb magyar lapok közé tartozik. Megjelenik mindennap még ünneputáni napokon is 12—16 
oldalnyi tartalommal, melyben a politika, a társadalom, művészet, a hatósági és gazdasági élet röviden, szabatosan és hiteles források alapján tárgyaltatik.

Közöl a „Budapesti Hírlap** élénken irt rendes rovatain kivül mindennap két tárezát, állandóan egy-egy jeles regényt folytatásokban, 
számos szórakoztató és ismeretterjesztő czikket; van állandó vidéki rovata, vannak megbízható külföldi levelezői, szóval a „Budapesti l(ir’ 
lap", a mellett hogy hazafias hivatásának a fővárosi német újságok kiszorítását a magyar családokból tűzte ki, a versenyt sikerről veheti föl bár
mely külföldi vagy hazai laptársával, melyek mindegyikénél még hozzá olcsóbb.

A „Budapesti Hírlap" állandó dolgozó társai a kővetkezők: u. m.: Csukásai József, szerkesztő, gróf Teleki Sándor ezredes, báré Kaas 
Ivor, Rákosi Jenő, Balogh Pál, Szokolay Kornél, Kaeziáuy tiéza, Berényi László, Rákosi Viktor, Benedek Elek, dr. Volf Vilmos.

A „Budapesti Hírlap előfizető ára félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr.
Czlme: „BUDAPESTI HÍRLAP", Budapest, kalap-utcza 16. sz.
Tisztelettel ajánljak a „Budapesti Hirlap“-ot a hazafias magyar közönség pártfogásába.

Csubássi József s. k. Rákosi Jenő s. k.
228. (2— 1) A „BUDAPESTI HÍRLAP** kiadó tulajdonosai.

Pécsett, 1882. nyomatott ifj. Madarász E.


